
Republika e Kosovds
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizren it
Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Kuvendi i Komunds sE Prizrenit
Nr. 001/060 - 7556
M€: 16 janar 2023
Prizren
N€ baz€ t0 nenit 43 te Ligjit nr.03il-040 p€r Vet€qeverisjen Lokale, nenit 30 paragrafit l, td

Statutit te Komunds sd Prizrenit, nr.Ol /01 I -5643, dt. I 5 tetor 2008, th6rras mbledhjen e I I 2023
te rregullt te Kuvendit t€ Komunds s€ Prizrenit, e cila do td mbahet m6: 26 ianar 2023 (e enite).
nE sallen e mbledhjeve tE Kuvendit te Komunes sE Prizrenit, tek (Sht€pia e Bardhd), me fillim
nga ora l0:00. Prandaj, ftoheni qe n€ cil€sin€ e anetarit te Kuvendit te Komunes, t€ merrni pjesd
ne punen e k6saj mbledhjeje, dukeju p6rmbajtur ords, datds dhe vendit te caktuar.

PEr pundn e kesaj mbledhjeje, propozoj k€tE:

REND DITE

L Shqyrtimi dhe miratimi iRendit te Dites:
2. Pyetjet e kuvendar6ve dhe ngritja e g6shtjeve te ndryshme;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit p€r dhdnien e titullit "Q)'tetar Nderi" i

Prizrenit pEr z.Erion Veliaj.
4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit mbi Shpalljen e Interesit te Pergjithshem

Publik (p€r patundshmdrind e ish Nd€rmarrjes Shoqdrore KBI "Progres" ZK Dushanov€);
5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit pdr Zonat e Mbulimit nd shkollat e Komunds

s€ Prizrenit sipas nivelit I dhe 2 te Standardeve NdErkomb€tare te Klasifikimit te Arsimit;
6. Shqynimi dhe miratimi i Draft-Planit te punes se Kuvendit p€r vitin 2023;
7. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt-Planit t€ Veprimit pEr Transparencd nE Komun0n e

Prizrenit 2023-2027 ;

8. Informat€ rreth raporteve te punes pdr vitin 2022, te Komiteteve dhe Komisioneve td
themeluara nga Kuvendi i Komunds;

a e Kuvendit

(i



Republika e Kosoy6s
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizren it
Op3tina Prizren - Prizren Belediyesi

SKUPSTINA OPSTINE PRIZREN
Br. 001/060 - 7556
Dana: l6 januar 2022
Prizren

Na osnovu dlana 43 Zakon za Lokalnu Samoupravu, dlana 30 paragraf I Statuta opStine
Prizren, br. 0l /01 I -5643, dana I 5 oktobra 2008, sazivam [/2023 sednicu SkupStine opStine Prizren.
koja ie se odrZati dana: 26 januara 2023 (ietvrtak), u Sali za sednice Skup5tine op5tine Prizren.
u "Beloj Kuii" sa podetkom od 10:00 Easova.

Stoga, pozivate se da u svojstvu dlana Skup5tine op5tine, udestvujete na rad ove sednice,
pridrZavajuii se odredenom vremenu, danu i mestu.

Za rad oye sednice, predlaZem ovaj:

DNEVNI REI)

I . Razmatranje i usvajanje dnevnog reda;
2. Pitania odbornika;
3. Razmatranje i usvajanje predlog-odluke za imenovanje ,,Podasni Gratlanin" Prlzrena za g.

Erion Veliaj;
4. Razmatranje i usvajanje predlog-odluke o Proglasavanje Opsteg Javnog interesa (za

nekretnine biv5eg DruStvenog Preduzeia PIK ,,Progres" KZ DuSanovo;
5. Razmatranje i usvajanje predloga-odluke o zonama pokrivanja Skola op5tine Prizren prema

nivou I i 2 Metlunarodnih standarda klasifikovanja obrazovanja;
6. Razmatranje i usvajanje Nacrta - Plana rada SkupStine za 2023. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Nacrt-Plana Delovanja za Transparentnost u opStini Prizren 2023-

2027;
8. IzveStaj o radu i finansijskom poslovanju Kancelarije za zajednice i povratak za 2022.

godinu;
o

pStine Op5tine



Republika e Kosovis
Republika Kosova- Kosova Cumhuri

Komuna e Prizren it
O Stina Prizren - Prizren Beledivesi

ZREN BELtrD YE MECL S

No. 001/060 - 7556
Tarih: 16 Ocak 2023
Prizren
Yerel 6zytinetimi Yasasrnrn 43.maddesi, Belediye Meclis toplantrlarrn diizenlenmesi igin
02/2015 sayrtr (YYB) idari Ydnergenin 3. Maddesi, l. Frkasr, 1.2. noktasr,5. Maddesi ve 15

Ekim 2008 tarihli ve 0l/011-5643 sayrlr Prizren Belediye Tiizii[iintin30. Maddesi, l. Frkrasr.

35.maddesi, 2.fikrasr gerelince 26 Ocak 2023 tarihinde (Perqembe giinii) saat 10.00'dan
baqlayarak "Beyaz Evde" Prizren Belediye Meclisi oturum salonunda diizenlenecek olan Prizren
Belediye Meclisin XIl. (on ikinci) dtizenli oturumunu gagrnyorum.
Belediye Meclisi tiyesi nitelilinde igbu oturum gahgmalarr igin belirtilen saat, tarih ve yerde

katr lmanrz iizere davetlisiniz:

igbu toplantr igin gu giindem noktalarr belirlenmigtir

GONDEM

l. Gtindemin gdriigiilmesi ve kabul edilmesi;
2. Meclis iiyelerin sorularr ve gegitli konularrn dile getirilmesi;
3. Sn. Erion Veliaj'a Prizren "Fahri Vatandagr" iinvantnrn verilmesi igin 6neri - karartn

gdriigiilmesi ve onaylanmasr.
4. Genel Kamu Qrkarrn (Dushanova KB " Progres" KBI eski toplumsal giriqimin

gayrimenkulti igin) ilan edilmesi ile ilgili 6neri - kararrn gdriigiilmesi ve onaylanmast;
5. Uluslararasr Elitim Srnrflandrrma Standafilarrn I ve 2. Diizeyine gdre Prizren Belediyesi

okullarrndaki kapsama alanlarr ile ilgili oneri - kararrn gdriiqiilmesi ve onaylanmasr;
6. 2023 yrlr Meclisin Qalrgma Taslak Planrnrn g<iriiqiilmesi ve onaylanmasr;
7. 2023-2027 Prizren Belediyesinde $effaflrk Taslak Eylem Planrn gdrtigtilmesi ve

onaylanmasr;
8. Belediye Meclisince olugturulan Komite ve Komisyonlara yonelik 2022 ytlt sUresince

gahgma raporlan hakkrnda bilgi.
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Republika e Kosovis
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit
OpXtina Prizren - Prizren Belediyesi

Komuna e Prizrenit
Melljanar,2023

E nderuara kryesuese,

Duke pasur parasysh kontributin pdr afirmimin e Prizrenit si qytet kulturor e turistik, e

veganerisht si mbdshtet€s i madh qd aktivitetet kulturore te Unionit te Bashkive Shqiptare td
organizohen nE Prizren, por edhe si pdrkrah€s qd Prizreni tE ket6 rol te vegante ne UBSH,
propozoj qd Kuvendi i Komunds s6 Prizrenit, t€ shpall "Qltetar Nderi i Prizrenit" z. Erion
Veliaj, Kryetar i Bashkisd sd Tiranes.

Faleminderit per bashkepunim !

Me respekt!

PEr: Antigona Bvtvqi, Kn'esuese e Kuvendit td Komunis '
CC: Kujtim Gashi, ndnkryetar

Shaqir Totaj, kryetar (,r.^Tffii a\

L€nda: KtrkesE

* *'t ** *

Shpresojmd qd k€rkesa ime dhe vendimi ynd i pdrbashk6t pdr ta nderuar Prizrenin dhe emrin
e z. Erion Veliaj te realizohet sa me pare.

Nga: '{



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Republika e Kosovës                                                                                                         Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                       Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Nr. 001/011 –  

Më: ..... janar 2023 

P r i z r e n  

 

Në bazë të nenit 12 paragrafi 1, 2, shkronja d), të Ligjit Nr.03/L-040, për Vetëqeverisjen 

Lokale, nenin 4 paragrafi 1, nenin 5 dhe nenit 6, të Rregullores për Tituj, Dekorata Çmime të 

Nderit, që do të i ketë dhe do të ndahen nga Komuna e Prizrenit nr. 001/016-180880 të datës 

24.12.2015 dhe nenit 27 paragrafit l, të Statutit të Komunës së Prizrenit nr. 01/011-5643 të datës 

15.10.2008, pas shqyrtimit të kërkesës së Kryetarit, Kuvendi i Komunës në mbledhjen ....... janar 

2023 miratoi këtë: 

 

VENDIM 

PËR DHËNIEN E TITULLIT  “QYTETAR NDERI” I PRIZRENIT PËR 

   Z. ERION VELIAJ 

 

Neni 1 

Me këtë Vendim, në shenjë respekti, miqësie dhe mirënjohje, Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, 

z. Erion Veliaj, i jepet titulli “QYTETAR NDERI” i Komunës së Prizrenit. 

 

Neni 2 

Z. Erion Veliaj, kontribuoi për afirmimin e Prizrenit si qytet kulturor e turistik, e veçanërisht si 

mbështetës i madh që aktivitetet kulturore të Unionit të Bashkive Shqiptare, të organizohen në qytetin 

e Prizrenit, por edhe si përkrahës që Prizreni të ketë rol të veçantë në Unionin e Bashkive Shqiptare. 

 

Neni 3 

AUTORIZOHET: Kryetari i Komunës së Prizrenit, z.Shaqir Totaj, që t’i ndërmerr veprimet e 

nevojshme ligjore që të punohet Celsi, Pllaka dhe të e nënshkruaj Fletë-mirënjohjen, që do të punohet 

dhe hartohet konform qëllimit të cekur si në këtë vendim. 

 

     Neni 4 

Ky  Vendim, hyn në fuqi pas dërgimit në autoritetin mbikëqyrës, konform  nenit 81, të Ligjit 

Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale, si dhe publikimit në gjuhët zyrtare në ueb-faqen e  Komunës. 

 

Kryesuesja e Kuvendit  

  Antigona Bytyqi 

 

_________________ 

 



 

                                                                                               



Republika e Kosov6s
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit
Opltina Prizren - Prizren Belediyesi

PROPOZINx

Kryetari i Komun€s sE Prizrenit nE bazd te nenit 27 paragrafi te Ligjil per Dh€nien nd
Shfrytdzim dhe Kembimin e Prones s€ Paluajtshme te Komunes, Ligji Nr. 06lL-092, ne pajtim me
nenet 34 dhe 35 te Rregullores (QRK) Nr.09/2020 pdr P€rcaktimin e Procedurave td Dhdnies n€

Shfrfezim dhe K€mbimin e Pronds se Paluajtshme td Komun€s dhe nd bazd td nenit 50 te SEtutit te
Komun0s s0 Prizrenit, me qdllim te vertetimit te Interesit tii P€rgjithshem Shoq6ror pdr
pattmdshmErine e ish Nd6rmarrjes Shoq€rore KBI "Progres" dhe at€ pdr ngastren kadastrale nr.56l-3
ZK Dushanov6, n€ sip6rfaqe prej 13904 m2, p6r arritjen e qEllimit td ligjshdm publik - shfryt€zimin e

hapdsir€s per aktivitete td lira sportive (Nddrtimin e Stadiumit) dhe aktiviteteve tjera rinore dhe
kulturore dhe atE pdr nevoja te banoreve te asaj ane, merr kete:

VE ND IM
MBI SHPALLJEN E INTERESIT TT PTRGJITHSHT,M PUBLIK

APROVOHET propozimi i Kryetarit td Komunds per Vertetimin e Interesit td Pdrgjithshdm
Shoqdror pEr patundshmdrin€ e ish Nddrmanjes Shoq€rore KBI "Progres" dhe atd ngastra kadastrale
nr.56l-3 ZK Dushanov€, nd sip6rfaqe prej 13904 m'z, pdr arritjen e qdllimit t€ ligishem publik -
shfryezimin e hapEsirds p6r aktivitete t€ lira sportive (Ndertimin e Stadiumit) dhe aktiviteteve tjera
rinore dhe kulturore pdr nevoja td banordve tC asaj ane.

Ne ni 2

N€ bazd te ketij Vendimi, Kry'etari iKomunes do tE iniciojd procedurat e mdtutjeshme per
ndaljen e privatizimit te kesaj paluajteshm€rie nga ana e Agjensionit Kosovar td Privatizimit sipas
Ligjit per dh0nien nd shfrytdzim dhe k€mbimin e prones sd paluajtshme te Komunes dhe Rregullores
(QRK) Nr.09/2020.

Neni 3

Pas manjes se Vendimit nga ana e Kuvendit te Komunes, p€r zbatimin e kdtij vendimi do td
kujdeset Ztra e Kryetarit, Drejtoria pdr Kultur6, Rini dhe Sport, Drejtoria pdr Urbanizdm dhe
Planifikim Hap€sinor si dhe Drejtoria p€r Gjeodezi dhe Kadastdr.

Neni 4.

Ky Vendim hyn nd fuqi nga dita e miratimit nE Kuvendin e Komunes sd Prizrenit dhe
konfirmimit te ligjshmerise nga ana e MAPL-s€.

YETATU-{K
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NJESIA KADASTRALE / KATASTARSKA JEDINICA / CADASTRAL UNIT : P-71813023-00561-3
Numri i lendEs / Broj Predmet / Case Referent Number:
Data dhc kohe e leshimit / Dstum i vreme izdryrnjr / Dste and time ofsubmission:
Konuos / OpItitra / Muricipality:
Zotra kadrstrrle / Krtrstarskr Zona / Cadaitrrl Znne:
Zyra Kadastrde KoEuosle / Opstioska Katastrrska Ksrcelerija / Municipal Cedrstrd Olnce:

07-029-231-23
I1.01.2023 - l4:04
PzuZREN / PRIZREN / PzuZREN
Dushanov€ / Dulanovo / Dushanovd
PRIZREN / PPJZREN / PRIZREN

A. TE DHINAT PER NJESINE KADASTRALE / PoDACI o KATASTARSKoJ JEDINICI / CADASTRAL UNIT DATA
Numri i trjfuis€ krd$tnle
Broj lotritarske iedhic€

Crd. Unit. No.

Lloii i rj&t!i
vrstr J€di ce

Urir T!?€

Lloji i prorEs
Vrsta lEovh€
Property Type

Z.an,
U/R
c/s
U/R

Par3hkrlm
Oplr

Dcacriptioo

Knjurr mE
drt€a

Urrdi.tro tr.
drB

Crcrted Otr

Azhururr
Alu rrBo
Updrted

PARCELt / PARCELA
/ PARCEL

PronE shoq€rorc /
DrushweDa
knovina /

Socially owned
Ilod

't 390.t 0006-82

A.I ADRESA E NJTSISE KADASTRALE / ADRESA KATASTARSKE JEDINICE /CADASTRAL UNIT ADDRf,ss
Vendi i qurjtur

Mesto zvttro
Crlled place

Emri i rrugEs
Nrziv ulice

Streel oame

Krijurr D6 drtar
Undjetro n. drB

Crerted Otr

Azhuruar
Arurirsno
Updrted

BUZATIQA-KOD KUQE I

Printuar nga / OditampaDi od / Pinled by: Arcla.Sagdari I P-71 8l 3023-0056l -3 | T,yrtrri pdrgjcgi6s / Od 1/2

Republika e Kosovds
Republika Kosove-Republic of Kosovo

Qewria-mqda-Goeanmcn
Mi,tistria c Mjedisit, PlaniJihimit Hapesinot dhe Inftd$trukures / Ministor$tvo ,botnc Srcdine, Proslornog Planiranja i Inlrosntkarc /

Ministry.of Enironrnen,, Sporiol planning and Inlrosrrucrure
AGJENCTA KADASTRALf, E KOSOVIS / KATASTARSKA AGENCI,A KoSovA / Kosovo CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATE / CERTIFIKAT / CERTIFICATE

Slpert dr
Povrli!!

(m')

P-718r 3023-00561-3

I

Kodi Poit.l
PoStrnski Kod
Po!trl Code



A.2 LLOJI I SHFRYTEZTMIT / VRS'I'A KORISCENJA / TYPE OF USE
Numri
Broj

Number

LloJl I JhfrlEdmit tG prrcelas
Vrstr korircetrj. pffcale

P.rcel Type Of Ui€

Shfrltazinri rkturl I p.rcel6!
Tretruttro korirrenle prrcele

Prrcel Current U3€

Kurliteti i khs6s
Kvrlitet khsc
Qurlity Clrss

SipErfrqlr (lEr)
Povrlitrr (m')
Arer (D')

BujqisoraryolJopriwcdno/Agriculturc AratNj ive/tuab le AI€ E Klasas 4/Njivs 4 Kl.sc/4th Class Ardble
Lrnd

11904

B. PRONARI/POSEDUESI . VLASNIK/DRZALAC - OWNER/POSSESSOR
TG drejtrt

Pnva
Ri8htt

Emri
lme

Nrme

Nr. perrooel
Licni broj

lD. No.

Vendbrrimi
Prebivrlirte

Residetrt

Kodi postrl
Poltatrski kod
Portrl codc

Holl6iitO G idre!6s
Pojedidorti rdrese
Addre!i dctalls

Pjesr e pron6r
Deo imovioe
Share quotr

P€rshkrimi
Opis

Dclcrlptioo

Azhururr
AiurirrIro
Updeted

Posedim individual /
lnJividualna Drzqvioa /
Sirrgle possessor

P.StI..KIB.PROGRES KCIDt 82026t DUSHANOVE /
DUSANovo /

DUSIIANOIV'E /

PRIZRI.]N l 0006,82

c

Printuar nga / Odsrampani od / Prinled by: Ancta.Sagdati I 
p-71E 13023-d)56t -3 Zyrtrri p6r&iegjts / Odgovorno lice / Omcial person
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I

)t





Republika e Kosovds
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit
Opitina Prizren - Prizren Belediyesi

Drejtoria Komunale e Arsimit nE Prizren

Date 12.12.2022

Nd bazE t€ nenit l4 te Ligjit pdr Arsimin Parauniversitar td Republikes sd Kosoves nr. 04/L-
032, Drejtoria Komunale e Arsimit n0 Prizren:

PROPOZON

Qe Komiteti pEr Politik6 dhe Financa n€ mbled\len e vet qe do td mbahet md dt:
, ne baze t€ nenit 60 te Statutit te KK Prizrenit t'i propozoje Kuvendit te Komunes

sd Prizrenit qe te marre:

VENDIM
PEr Zonat e Mbulimit nO shkollat e Komun6s sE Prizrenit sipas nivelit I dhe 2 tE

Standardeve NdErkomb6tare tB Klasifikimit tE Arsimit (ISCED)

Neni I
Secila shkoll€ e nivelit I dhe 2 te ISCED-it ka zon6n e saj te mbulimit sipas hartes zonale tE

p€rcaktuar nga Drejtoria Komunale e Arsimit nE Prizren sipas emedmit te rrugeve td secilEs lagje
n€ p6rputhje me nenin 14 te Ligiit per Arsimin Parauniversitar tE Republik€s sd Kosovds nt.04lL-
032.

Neni 2

Te giith6 nxenesit e moshes se shkollimit te deryruar qE jetojnd ne ate zone kane te drejten e

regiistrimit dhe vijimit te shkoll€s se nivelit perkates.

Neni 3

Pdr nxencsit me veshtiresi ne te nxdnd apo me aftesi te kufizuara, sipas nenit 39 te Ligiit piir Arsimin
Parauniversitar td Republikds sd Kosov€s nr. 04lL-032, komuna ka p€r obligim qti t'i regiistroje ata

nx€n€s dhe m0 pas te veproje sipas procedurave te parapara nd nenin 4l td ketij ligii.

Neni 4

Vendimi ka tE bashkangiitur harten zonale ku nxEnEsit e nivelit I dhe 2 tit ISCED-iI do t€ gravitojnd

sipas emertimit te rrugeve td lagies.

Neni 5

Ky Vendim, hyn ne fuqi pas dergimit nC autoritetin mbikeqyres, konform nenit 81, te Ligiit nr
faoen e Komunds.

,t1'/!;a
e Arsimit

Drej / Luljeta
.nE Prizren

03lL-040 p0r Vet€qeverisje Lokale, si dhe publikimit ne giuhet

. 
-,...



HARTA E RRUGËVE
TË PRIZRENIT

1. SHF
"Abdyl Frasheri"

7. SHMU
"Hysen Rexhepi"

3. SHFMU
"Fadil Hisari"

8. SHF
"Lekë Dukagjini"

5. SHMU
"Gani Saramati"

4. SHFMU
"Fatmir Berisha"

6. SHFMU
"Haziz Tola"

9. SHFMU
"Lidhja e Prizrenit"12. SHFMU

"Mustafa Bakia"

10. SHFMU
"Mati Logoreci"

11. SHFMU
"Motrat Qiriazi"

13. SHFMU
"Nazim Kokollari"

14. SHFMU
"Xhevat Berisha"

2. SHFMU
"Emin Duraku"



                                                                                                                                   

Nr. Rruga Nr. Rruga Nr. Rruga Nr. Rruga

1 5 Maji 21 Dedë Gjo Luli 41 Hajdar Shala 61 Ragip Hoti

2 Adem Mazreku 22 Drejtësia 42 Haki Taha 62 Raif Elezi

3 Afrim Stajku 23 Durak Rada 43 Halim Bytyqi 63 Rexhep Kukaj

4 Agim Bajrami 24 Edit Durham,10? 44 Hamit Bojniku 64 Rifat Ukimeri

5 Albrim Fanaj 25 Emin Abazi 45 Hamit Thaçi 65 Ruzhdi Kabashi

6 Ali Hadri 26 Enver Hadri 46 Hasan Prishtina 66 Sadik Rexha

7 Ali Pashë Gucia 27 Eqrem Çabej 47 Hashim Gashi 67 Salih Çejku

8 Alush Kryeziu 28 Ernest Koliqi 48 Isa boletini 68 Saranda

9 Arianitasit 29 Faik Hoxha 49 Ismail Kryeziu 69 Sefedin Lumi

10 Avdyl Pajaziti 30 Faik Konica 50 Jusuf Balaj 70 Sheh Kadria

11 Avni Kabashi 31 Fatmir Sezairi 51 Jusuf Gërvalla 71 Shkodra

12 Bajram Thaçi 32 Fehmi Shala 52 Kurtish Hasani 72 Sinan Gegollaj

13 Banush Bytyqi 33 Ferit Fanaj 53 Luan Gashi 73 Skender Rexhepi

14 Barrikadat 34 Fetah Gega 54 Marije Shllaku 74 Sylejman Arapi

15 Bekim Berisha 35 Gafurr Alushi 55 Milaim Thaçi 75 Trepça

16 Besim Telaku 36 Gani Bajrami 56 Mon Karavidaj 76 Ulqini

17 Besnik Kastrati 37 Gani Paçarizi 57 Motra Tone 77 Vehbi Ukimeri

18 Bingeni 38 Gazmend Zajmi 58 Muharrem Hoxha 78 Vetim Shala

19 Bujana 39 Gjirokastra 59 Mujo Ulqinaku 79 Wesley Clark

20 De Rada 40 Gjon Serreçi 60 Musine Kokallari 80 Xhavit Ahmeti

81 Xhem Gostivari

82 Ymer Shala

83 Zenun Çoçaj

1. SHF "Abdyl Frashëri"   dhe   7. SHFMU "Hysen Rexhepi"

Komuna e Prizrenit

Opština Prizren – Prizren Belediyesi

Republika e Kosovës

Repulika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Rrugët - zona e mbulimit të shkollave ne qytet

Drejtoria Komunale e Arsimit

Page 1 of 2
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Republika e Kosovës                                                                                                Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

Kuvendi i Komunës  

Nr. 001/011 - 

Më: ….. 2022 
 

Në bazë të nenit  12 paragrafit 2 pika d), dhe nenit 40, paragrafi 1 dhe 2, pika d), të 

Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, nenit 25, paragrafi 1, pika d, dhe nenit 27 paragrafi 1, të 

Statutit të Komunës së Prizrenit, Kuvendi i Komunës së Prizrenit, në mbledhjen e mbajtur më 

.......... 2022, miratoi këtë: 
 

PROPOZIM – VENDIM  

PËR MIRATIMIN E PLANIT  TË PUNËS  SË  KUVENDIT TË KOMUNËS 

PËR  VITIN  2023 
 

Neni 1 
 

Miratohet Plani i Punës i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, për vitin 2023. Me këtë Plan  të 

Punës përcaktohen: objektivat e Kuvendit të Komunës, kalendari i takimeve dhe aktiviteteve 

dhe aktet që propozohen të shqyrtohen, diskutohen dhe miratohen gjatë vitit 2023 (agjenda 

legjislative). 
 

Neni 2 
 

Përpos muajve të paraparë me këtë Plan të Punës, Kuvendi i Komunës, mund të mbajë mbledhje 

të tjera, nëse për një gjë të tillë paraqitet nevoja, sipas procedurave të parapara me legjislacionin 

në fuqi.  
 

Neni 3 
 

Aktet komunale dhe propozimet të cilat planifikohen të shqyrtohen, diskutohen dhe miratohen 

në mbledhjet e Kuvendit të Komunës në vitin 2023, janë dhënë në Shtojcën “Agjenda 

legjislative e Kuvendit të Komunës”.  
 

     Neni 4 
 

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdeset: Kryesuesi i Kuvendit, Kryetari i Komunës, 

drejtorët e Drejtorive Komunale, dhe të gjitha subjektet që janë të përfshira me këtë Plan. 
 

      Neni 5 
 

Ky vendim hyn në fuqi, pasi të plotësohen kushtet e parapara sipas nenit 81, të LVL-së dhe do 

të shpallet në ueb faqen e komunës. 

 

 

                                                                                                 Kryesuesja e  Kuvendit 

                                                                                       Antigona Bytyqi                                                 
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2.  Qëllimet dhe pikësynimet e Kuvendit të Komunës së Prizrenit 

2.1 Hyrje 

Kuvendi i Komunës është organi më i lartë në Komunë i cili zgjidhet drejtpërdrejti nga qytetarët 

dhe funksionon në bazë të Ligjit për vetëqeverisje lokale, Statutit dhe akteve të tjera nënligjore. 

Kuvendi i Komunës ka përgjegjësi ekskluzive për çështjet vijuese (Neni 40.2, LVL): 

- Statutin dhe Rregulloren e punës, rregulloret komunale dhe miratimin, ndryshimin dhe 

shfuqizimin e tyre;  

- Miratimin e buxhetit dhe planeve investuese;  

- Miratimin e çështjeve të tjera financiare, të cilat janë të rezervuara për Kuvendin sipas 

statutit apo Rregullores së punës;  

- Planin vjetor të punës dhe raportin vjetor;  

- Themelimin e komisioneve të kërkuara sipas Ligjit;  

- Nivelin e tarifave dhe ngarkesave;  

- Krijimin dhe përdorimin e simboleve, dekoratave dhe titujve të nderit të Komunës, në 

pajtim me ligjin në fuqi;  

- Emërimin dhe riemërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike;  

- Arritjen e marrëveshjeve ndërkomunale dhe brenda komunale;  

- Marrjen e vendimeve për t’u bashkuar me asociacione përfaqësuese të komunave të 

Republikës së Kosovës; dhe  

- Përgjegjësive të tjera që kërkohen me ligj.  

 

Për marrjen e vendimeve në çështje të caktuara, Kuvendi i Komunës mund t’ia delegojë 

pushtetin e tij komiteteve të përhershme të Kuvendit të Komunës, apo Kryetarit të Komunës 

(40.3). 

2.2 Struktura dhe përbërja e Kuvendit të komunës së Prizrenit 

Legjislatura aktuale e Kuvendit të Komunës së Prizrenit është zgjedhur nga zgjedhjet lokale të 

tetorit të vitit 2021. Përbërja aktuale e Kuvendit të Komunës së Prizrenit, është si në vijim: 

 

Grafiku 1: Përbërja e Kuvendit të komunës Së Prizrenit 
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Struktura e Kuvendit të komunës dhe organeve të tij përcaktohet me Ligjin për vetëqeverisje 

lokale, sipas skemës vijuese:  

 

Grafiku 2: Struktura e Kuvendit të komunës Prizren 

Komiteti për Politikë dhe Financa është përgjegjës për shqyrtimin e të gjitha politikave, 

dokumenteve fiskale dhe financiare, planeve dhe iniciativave, duke përfshirë dokumentet e 

planifikimit strategjik, Kornizën vjetore buxhetore afatmesme, planin vjetor të prokurimit, 

rregulloren vjetore për tatimet, tarifat dhe pagesat, planin vjetor të punës për auditimin e 

brendshëm, buxhetin vjetor afatmesëm dhe çdo ndryshim të buxhetit gjatë vitit fiskal si dhe për 

marrjen e raporteve nga kryetari dhe dorëzimin e rekomandimeve në Kuvendin e Komunës.  

Plani i Punës së Kuvendit të Komunës së Prizrenit është dokument i mbështetur në Ligjin për 

Vetëqeverisje lokale, Statutin e Komunës, Rregulloren e Punës së Kuvendit dhe aktet tjera 

nënligjore, por edhe Planin komunal për zhvillim (PKZH), në mënyrë që të arritet sinergji e 

qëllimeve dhe e veprimit.  

Për t’i përmbushur detyrimet ligjore dhe për të ushtruar përgjegjësitë e përcaktuara me ligj në 

dobi të qytetarëve të Prizrenit, Plani vjetor i Kuvendit të komunës synon të ngërthejë dhe të 

parasheh aspektet e shumta të funksionimit të tij. Prandaj, plani përbëhet nga tre pjesë, të cilat 

së bashku janë pjesë përbërëse e Planit vjetor të punës:  

1. Vendimi per miratimin e planit të punës, nga Kuvendi i Komunës së Prizrenit 

2. Ky dokument narrativ, ku jepet sfondi dhe baza ligjore e punës së Kuvendit të komunës, 

qëllimet dhe pikësynimet për vitin përkatës 

3. Agjenda legjislative e Kuvendit të Komunës së Prizrenit, e dhënë në formë tabelare, 

krahas Kalendarit të takimeve dhe aktiviteteve 

 

 

2.3 Qëllimet dhe pikësynimet e Kuvendit të Komunës së Prizrenit 

Pas seancës së konsultimeve ku janë përfshirë të gjitha partitë politike të përfaqësuara në 

kuvendin e Komunës së Prizrenit, janë dakorduar qëllimet dhe pikësynimet vijuese për vitin 

2023.  

 

Qëllimi 1: Përmirësimi i efektivitetit të punës së Kuvendit të Komunës të Prizrenit  

Qytetarët

Kuvendi i 
komunës

Komiteti për 
politikë dhe 

financa

Komiteti për 
komunitete

Komitetet dhe 
komisionet tjera
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Për t’i kontribuar këtij qëllimi, anëtarët e kuvendit të komunës kanë përcaktuar pikësynimet 

vijuese:  

1. Hartimi sa më cilësor i materialit të propozuar për shqyrtim dhe miratim nga kuvendi i 

komunës. Kudo që është e mundur, dhe posaçërisht në pikat ku shqyrtohen pronat 

publike apo private, të përdoren mjete ndihmëse të konkretizimit dhe ilustrimit 

(projektorët, skicat, hartat, etj.) 

2. Shpërndarja e materialit të përgatitur me kohë, sipas dispozitave përkatëse ligjore. 

3. Mbajtja e konsultimeve më të afërta ndërmjet të gjithë akterëve për përcaktimin e pikave 

relevante për takimet e kuvendit të komunës 

4. Të kërkohet sigurimi i përkthimit cilësor për mbledhjet e kuvendit të komunës nga 

drejtoritë dhe shërbimet përkatëse të komunës. Gjithashtu, Kuvendi i komunës do të 

shqyrtojë mundësinë e përkthimit të të gjitha dokumenteve zyrtare të cilat përdoren apo 

lëshohen nga komuna, si dhe të përmbajtjes së ueb faqes në të gjitha gjuhët në përdorim 

zyrtar në komunë. Për këtë qëllim, do të bëhen përpjekje për të siguruar resurset e 

nevojshme. 

Qëllimi 2: Përmirësimi i transparencës së punës së Kuvendit të komunës të Prizrenit 

Kuvendi i komunës i Prizrenit synon të arrijë një nivel sa më të madh të transparencës së punës 

së vet, qoftë në raportin ndërmjet partive të ndryshme politike, por në veçanti në raport me 

qytetarët e komunës së Prizrenit.  

Kuvendi i komunës synon ta arrijë këtë qëllim përmes pikësynimeve vijuese:  

1. Publikon shpalljet dhe njoftimet, përmes formave të ndryshme (elektronike dhe fizike), 

si dhe mediave të ndryshme (ueb faqja, rrjetet sociale, portalet elektronike, mediat, etj.) 

lidhur me datat e mbajtjes së takimeve. Kudo që është e mundur, do të komunikohen 

edhe pikat e parapara të rendit të ditës, ndërsa vendimet dhe procesverbalet e takimeve 

publikohen në ueb faqen e komunës për qasje nga të gjithë të interesuarit.  

2. Transmetimi i drejtpërdrejtë i takimeve të kuvendit të komunës, përmes rrjeteve lokale 

të televizionit apo rrjeteve sociale, nëse lejojnë kushtet teknike.  

3. Përmes shqyrtimit adekuat, sigurohet që të gjitha informatat dhe dokumente relevante, 

që propozohen nga kryetari, të miratohet në formën e cila është më e përshtatshme për 

t’u kuptuar nga qytetarët.  

4. Kuvendi i komunës vendos dhe mirëmban dialog dhe bashkëveprim të rregullt me 

organizatat e shoqërisë civile. Për këtë qëllim, do të shqyrtohet mundësia e vendosjes 

së një mekanizmi më të rregullt të konsultimeve (takimet periodike, forumet e 

përbashkëta, etj.)  

 

Qëllimi 3: Ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve të anëtarëve të Kuvendit të Komunës 

Për të përmbushur detyrën e vetë në shërbim të interesit publik të qytetarëve dhe arsyetuar 

besimin e dhënë nga votuesit, anëtarët e kuvendit të komunës zotohen të angazhohen për ngritje 

të vazhdueshme të kapaciteteve dhe njohurive të tyre në mënyrë që sa më mirë ta realizojnë 

këtë detyrë publike.  

Prandaj, anëtarët e kuvendit të komunës synojnë t’i ngrisin kapacitetet dhe njohuritë e tyre 

përmes pikësynimeve vijuese:  
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1. Trajnimeve për tema relevante, të cilat ofrohen nga partnerët dhe bashkëpunëtorët e 

kuvendit të komunës (DEMOS, USAID, BE, GiZ, OSBE, KDI, Ec ma Ndryshe, etj.) 

2. Vizitat studimore kuvendeve të tjera komunale por edhe kuvendeve tjera simotra jashtë 

Republikës së Kosovës, për të shkëmbyer përvoja dhe mësuar mbi praktikat më të mira 

të punës.  

3. Hartimit të raporteve, udhëzuesve dhe dokumenteve të tjera të cilat mundësojnë ruajtjen 

e kujtesës institucionale, në mënyrë që përvoja dhe dija e arritur ndër vite të mos 

pakësohet për shkak të ndryshimeve në përbërje të kuvendit si rezultat i zgjedhjeve.  

 

2.4 Përfundim 

Plani vjetor i punës së Kuvendit të Komunës, do të ndihmojë dhe lehtësojë punimet e 

mbledhjeve të Kuvendit, duke iu ofruar anëtarëve të Kuvendit këtë plan, ata do të kenë një 

pasqyrë për punët dhe aktivitetet e parapara për vitin 2023 e që kanë të bëjnë me interesat e 

qytetarëve. Gjithashtu, përcaktimi i qëllimeve dhe pikësynimeve ofron një referencë të qartë të 

matjes së përparimit në punë dhe ofron mundësinë e veprimeve korrigjuese, sipas nevojës.  

Plani parasheh mbajtjen e 10 seancave të rregullta, por mund të mbahen edhe seanca tjera 

përfshirë edhe seanca të jashtëzakonshme, siç parashihet me LVL dhe Statutin e Komunës.   

Kalendari i takimeve dhe aktiviteteve të Kuvendit të Komunës (bashkëngjitur dhe pjesë 

përbërëse e planit) përcakton orarin tentativ të mbledhjeve të Kuvendit dhe të Komitetit për 

Politikë dhe Financa. 

Kryesuesi i Kuvendit mund të mbajë takime periodike me shefat e grupeve parlamentare të 

Kuvendit, për të bashkërenditur punën e komiteteve obligative dhe funksionale dhe punën e 

Kuvendit të Komunës. 

Për realizimin e këtij Plani të punës, Kuvendi i Komunës mbështetet në shërbimin e tij 

profesional, por edhe në mbështetjen profesionale dhe administrative të departamenteve dhe 

organeve të komunës, në ndjekje të qëllimit të përbashkët në shërbim të qytetarëve.  

Përveç çështjeve dhe veprimeve të rregullta të Kuvendit të Komunës, Kuvendi i Komunës mund 

të përfshijë në program të vet edhe shqyrtimin e çështjeve të tjera, në kuadër të detyrave dhe 

kompetencave të veta. Këto çështje përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: 

 Miratimin e iniciativave për bashkëpunim ndërkomunal dhe ndërkombëtar. 
 Propozime për debate dhe propozime përmbajtjesore, 

 Propozime për raportime dhe informata, 

 Peticione, 

 Pyetje të anëtarëve të Kuvendit. 
 Takime dhe konsultime publike  

 

Shtojcat:  Agjenda legjislative e Kuvendit të komunës Prizren    
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Agjenda legjislative dhe kalendari i takimeve dhe aktiviteteve të Kuvendit të Komunës së  Prizrenit 

 

PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

JANAR 2023 
 

 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  

PROPOZUESI 

Muaji 

Konsultimi/dëgji

mi 

 

 
Po Jo 

1.  
Shqyrtimi i propozim - vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal;  

Kryetari i Komunës – 

Drejtoritë Komunale  

 

Janar 2023 
☐ ☐ 

2.  
Informatë rreth raportit të nga zyrtari për Planin e 

Integritetit  
Zyrtari përgjegjës 

 

Janar 2023 
☐ ☒ 

3.  

Planifikimi dhe miratimi i Hartës së re të shkollave Kryetari i Komunës 

Drejtoria e Arsimit dhe 

Shkencës 

  

Janar 2023 
☐ ☒ 

4.  
Raporti i Këshillit të Fshatit Zym për periudhën 2018-2022 Këshilli për fshatin Zym i 

Hasit 

Janar 2023  ☐ ☒ 

5.  

Raporti mbi Planin trevjeçar të banimit social  Kryetari i Komunës 

Drejtoria për Punë dhe 

Mirëqenie Sociale 

 

 

Janar 2023 

☐ ☒ 

6.  

Raporti i Komisionit ad-hoc për përzgjedhjen e anëtarëve 

të rinj të Këshillit për Trashëgiminë Kulturore të Qendrës 

Historike të Prizrenit 

Komisioni Ad-Hoc 

 

Janar 2023 
☐ ☐ 

7.  

Informatë rreth Planit të punës së Zyrës së Prokurimit Kryetari i Komunës 

Menaxheri i Zyrës së 

Prokurimit 

Janar 2023 ☐ ☐ 

8.  
Raport rreth funksionimit të Asamblesë Komunale të 

Fëmijëve 

Kryetari i Asamblesë  

Komunale të fëmijëve 

Janar 2023 ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

SHKURT 2023 
 

 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  

PROPOZUESI 

Muaji 

Konsultimi/dëgji

mi 

 

 
Po Jo 

1.  
Shqyrtimi i propozim - vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal;  

Kryetari i Komunës – 

Drejtoritë Komunale  

 

Shkurt 2023 
☐ ☐ 

2.  

Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për vullnetarizëm . Kryetari  i Komunës 

Drejtoria për Kulturë Rini 

dhe Sport 

 

Shkurt 2023 
☐ ☐ 

3.  

Informatë rreth raportit vjetor financiar 2022. Kryetari i Komunës 

Drejtoria për buxhet dhe 

financa  

 Shkurt 2023 ☐ ☐ 

4.  

Informatë rreth gjendjes së infrastrukturës, menaxhimin e 

mbeturinave dhe furnizimin me ujë 

Kryetari i Komunës 

Drejtoria për shërbime 

publike 

Shkurt 2023  ☐ ☐ 

5.  

Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për bashkëpunimin e 

komunës me fshatrat, lagjet urbane dhe vendbanimet e 

komunës 

Kryetari i Komunës 

Drejtoria për administratë 

 

Shkurt 2023 

 

☐ ☐ 

6.  

Shqyrtimi dhe miratimi i Plotësim - ndryshimit të vendimit 

për rregullimin e qytetit dhe shërbimeve komunale Nr. 

01/011-2 i datës 18.11.2004. 

 

Kryetari i Komunës 

Drejtoria e Inspektoriatit 

 

Shkurt 2023 
☐ ☐ 

7.  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për Formimin 

e  Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve  

Kryetari i Komunës 

Drejtoria për Urbanizëm 

dhe Planifikim Hapsinor 

Shkurt 2023 ☐ ☐ 

8.  Raportimi në Kuvend për zbatimin e Planit Komunal Zyra për informim Shkurt 2023 ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

MARS 2023 
 

 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  

PROPOZUESI 

Muaji 

Konsultimi/dëgji

mi 

 

 
Po Jo 

1. 
Shqyrtimi i propozim - vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal;  

Kryetari i Komunës – 

Drejtoritë Komunale  

 

Mars 2023 
☐ ☐ 

2. 

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për 

themelimin e grupit punues për bashkësitë lokale/këshillat 

e fshatrave 

Kryetari i Komunës 

Drejtoria për administratë të 

përgjithshme 

 

 

Mars 2023 

☐ ☐ 

3. 

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për hartimin 

dhe riparcializimin e planeve detale sipas Hartës Zonale së 

komunës së Prizrenit 

Kryetari i Komunës 

Drejtoria për Urbanizëm 

dhe Planifikim Hapsinor.  

 

Mars 2023  
☐ ☐ 

4. 
Shqyrtimi i Raportit të Punës së Zyrës së Prokurimit Kryetari i Komunës  

Zyra e Prokurimit 

  

Mars 2023 
☐ ☐ 

5. 

Raporti i Komisionit komunal të aksionarëve të 

Ekoregjionit Komisioni komunal i 

aksionerëve 

 

 

Mars 2023 

 

☐ ☐ 

6. 
Informatë rreth raportit të punës të Zyrës -njësisë për 

barazi gjinore dhe të drejtat e fëmijëve 

Zyra- njësia për barazi 

gjinore 

 

Mars 2023 
☐ ☐ 

7. 
Informatë rreth Raportit të punës së Zyrës për integrime 

evropiane 

Zyrtara komunale për 

integrime evropiane 

 

Mars 2023 
☐ ☐ 

8.    ☐ ☐ 

9. 
 

 
 ☐ ☐ 

     10.    ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 

 

 



10 

 

 

 

 

PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

PRILL 2023 
 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  

PROPOZUESI 

Muaji 

Konsultimi/dëgji

mi 

 

 
Po Jo 

1.  
Shqyrtimi i propozim - vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal;  

Kryetari i Komunës – 

Drejtoritë Komunale  

 

Prill 2023 
☐ ☐ 

2.  
Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores e për transparencë 

komunale 

Zyra për informim/Zyra e 

Kryetarit 

Prill 2023  ☐ ☐ 

3.  

Informatë rreth Raportit financiar janar – mars 2023 Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

 

Prill 2023 
☐ ☐ 

4.  

Informatë për vlerësimin e Planit Zhvillimor Komunal  

(PZHK-së) 

Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Urbanizëm 

dhe Planifikim Hapsinor 

 

Prill 2023 
☐ ☐ 

5.  

Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal 2023-2030 Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Urbanizëm 

dhe Planifikim Hapsinor 

 

Prill 2023 
☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

MAJ 2023 
 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  

PROPOZUESI 

Muaji 

Konsultimi/dëgji

mi 

 

 
Po Jo 

1.  
Shqyrtimi i propozim - vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal;  

Kryetari i Komunës – 

Drejtoritë Komunale  

 

Maj 2023 
☐ ☐ 

2.  
Shqyrtimi dhe miratimi i Planit Zhvillimor të Arsimit 

2023-2025  

Kryetari i Komunës- 

Drejtoria e Arsimit dhe 

Shkencës 

 

Maj 2023 
☐ ☐ 

3.  

Plani i Veprimit për Komunitetin jo shumicë 2023-2025 Kryetari i Komunës- 

Zyra për Komunitete dhe 

Kthim 

Maj 2023 ☐ ☐ 

4.  

Shqyrtimi dhe miratimi i plotësimit dhe ndryshimit të 

rregullores për përdorimin e gjuhëve 

Kryetari i Komunës- 

Zyra për Komunitete dhe 

Kthim 

Maj 2023 ☐ ☐ 

5.     ☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

QERSHOR 2023 
 

 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  
PROPOZUESI 

 

Muaji 

 

Konsultimi / 

dëgjimi 

 Po Jo 

1.  
Shqyrtimi i propozim - vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal;  

Kryetari i Komunës – 

Drejtoritë Komunale 

 

Qershor 2023 
☐ ☐ 

2.  
Raporti i Kryetarit për gjashtëmujorin e parë të punës  

Kryetari i komunës 
 

Qershor 2023 
☐ ☐ 

3.  
Informatë rreth raportit të performancës komunale për vitin  

2022 

Kryetari i komunës 

Koordinatori për 

performancë 

Qershor 2023 

 
☐ ☐ 

4.  
Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për rishikimin e 

buxhetit 2023 

Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

Qershor 2023 ☐ ☐ 

5.  
Dëgjimi buxhetor për KAB 2024 - 2026 Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

Qershor 2023 ☐ ☐ 

6.  
Raporti i Këshillit të Fshatit Zym për periudhën janar – 

qershor 

Këshillit i fshatit Zym i 

Hasit 

Qershor 2023 ☐ ☐ 

7.  
Informatë dhe përfundimit të vitit shkollor Kryetari i Komunës 

Drejtoria e Arsimit dhe 

Shkencës 

Qershor 2023 ☐ ☒ 

8.  
Informatë gjashtëmujore e punës së Këshillit të Qendrës 

Historike të Prizrenit 
Këshilli i Qendrës Historike 

Qershor 2023 ☐ ☐ 

9.  
Shqyrtimi dhe miratimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 

(KAB) 2024-2026. 

Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

Qershor 2023 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

KORRIK 2023 
 

 

 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  
PROPOZUESI 

 

Muaji 

 

Konsultimi / 

dëgjimi 

 Po Jo 

1.  
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal 
Kryetari i Komunës, Drejtoritë 

komunale 
 

Korrik 2023 
☐ ☐ 

2.  
Informatë rreth raportit financiar janar – qershor 2023 Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

 

Korrik 2023 
☒ ☐ 

3.  
Raporti i Zyrës së personelit për periudhën janar – qershor 

2023 

Kryetari i Komunës  

Zyra e Personelit 

 

Korrik 2023 
☒ ☐ 

4.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

5.  
 

 
 ☐ ☐ 

6.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.     ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

GUSHT 2023 
 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim 
PROPOZUESI 

 

Muaji 

 

Konsultimi / 

dëgjimi 

 Po Jo 

1.  PUSHIM  
 

☐ ☐ 

2.  
 

 
 ☐ ☐ 

3.     ☐ ☐ 

4.     ☐ ☐ 

5.     ☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

SHTATOR 2023 
 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  
PROPOZUESI 

 

Muaji 

 

Konsultimi / 

dëgjimi 

 Po Jo 

1.  
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal 

Kryetari i Komunës - 

Drejtoritë komunale 

 

Shtator 2023 
☐ ☐ 

2.  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim- buxhetit komunal për 

vitet 2024 si dhe parashikimi për vitet 2025 dhe 2026 

Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Financa dhe 

Ekonomi 

Shtator 2023 

 
☒ ☐ 

3.  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për caktimin e 

normave tatimore për tatimin në pronën e paluajtshme për 

vitin 2024. 

Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

 

Shtator 2023  
☐ ☐ 

4.  
Informatë për fillimin te vitit shkollor Drejtoria e Arsimit dhe 

Shkencës 

Shtator 2023 

 
☐ ☐ 

5.  
Diskutim rreth raportit të Zyrës Kombëtare të Auditimit për 

vitin 2022 si dhe plani i veprimit 

Kryetari i Komunës Zyra e 

Auditimit  

 

Shtator 2023 
☐ ☐ 

6.  
 Informatë rreth raportit të Zyrës së Auditimit të Brendshëm Kryetari i Komunës Zyra e 

Auditimit të brendshëm 

 

Shtator 2023 
☐ ☐ 

7.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.      ☐ ☐ 

9.     ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 

                                                                                                                                                            

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

TETOR 2023 
 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  
PROPOZUESI 

 

Muaji 

 

Konsultimi / 

dëgjimi 

 Po Jo 

1. 
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal 

Kryetari i Komunës - 

Drejtoritë komunale 

 

Tetor 2023 
☐ ☐ 

2. 
Informatë rreth raportit financiar janar – shtator 2023  Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

 

Tetor 2023 
☒ ☐ 

3. 

Shqyrtimi dhe miratimi i projekt rregullores për parkingje Kryetari i Komunës –

Drejtoria për Shërbime 

Publike 

 

Tetor 2023 
☐ ☐ 

4. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

5. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

6. 
  

 
 

 
☐ ☐ 

7. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.    ☐ ☐ 

10.      

11.      

12.      
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

NËNTOR 2023 

 

 

 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  
PROPOZUESI 

 

Muaji 

 

Konsultimi / 

dëgjimi 

 Po Jo 

1. 
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal 

Kryetari i Komunës - 

Drejtoritë komunale 

 

Nëntor 2023 
☐ ☐ 

2. 

Informatë mbi ndarjen e subvencioneve nga Drejtoria e 

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për vitin 2023. 

Kryetari i Komunës - 

Drejtoria e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural 

 

Nëntor 2023 
☒ ☐ 

3. 

Informatë mbi ndarjen e subvencioneve nga Drejtoria e 

Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik, për vitin 2023. 

Kryetari i Komunës - 

Drejtoria e Turizmit dhe 

Zhvillimit Ekonomik 

 

Nëntor 2023 
☐ ☐ 

4. 

Informatë mbi ndarjen e subvencioneve dhe ndihmave nga 

Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, për vitin 2023. 

Kryetari i Komunës - 

Drejtoria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale 

 

Nëntor 2023 
☐ ☐ 

5. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

6. 
  

 
 

 
☐ ☐ 

7. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.    ☐ ☐ 

10.       

11.      
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

DHJETOR 2023 

 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  
PROPOZUESI 

 

Muaji 

 

Konsultimi / 

dëgjimi 

 Po Jo 

1. 
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal 

Kryetari i Komunës - 

Drejtoritë komunale 

 

Dhjetor 2023 
☐ ☐ 

2.  
Informatë për raportin e punës të Kuvendit të Komunës për 

vitin 2023, si dhe miratimi i planit të punës për vitin 2024; 

Kryesuesja e Kuvendit të 

Komunës 

Dhjetor 2023 

 
☒ ☐ 

3. 
Raporti për gjashtëmujorin e dytë të Kryetarit të Komunës 

Kryetari i Komunës 
 

Dhjetor 2023 
☐ ☐ 

4. 
Miratimi i Planit të Punës së Kryetarit të Komunës 2024 

Kryetari i Komunës 
 

Dhjetor 2023 
☐ ☐ 

5. 
Raporti i Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve  

Komisioni 
 

Dhjetor 2023 
☐ ☐ 

6. 

 Informatë rreth raporteve të punës për vitin 2023 të 

komiteteve dhe komisioneve të themeluara nga Kuvendi i 

Komunës 

Komitetet dhe Komisionet 

 

Dhjetor 2023 
☐ ☐ 

7. 
Raporti i Zyrës për komunitete dhe kthim për vitin 2023 Kryetari i Komunës - Zyra 

për komunitete dhe kthim 

Dhjetor 2023 

 
☐ ☐ 

8. 
Informatë rreth raportit të punës të Përfaqësuesit ligjor të 

komunës për 2023 

Kryetari i Komunës - 

Përfaqësuesi ligjor 

Dhjetor 2023  ☐ ☐ 

9.    ☐ ☐ 

10.      

 

 

                                                                                                                                                                      Kryesuesja e Kuvendit                                                          

                                                                                                                                                                            Antigona Bytyqi 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Republika Kosovo                                                                                                Opšt ina Prizren 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

Skupština Opštine  

Br. 001/011 - 

Dana: ….. 2022 
 

Na osnovu člana 12. stav 2. tačka d i člana 40. stav 1. i 2. tačka d Zakona o lokalnoj 

samoupravi, člana 25. stav 1. tačka d i člana 27. stav 1. Statuta opštine Prizren, Skupština 

opštine Prizren, na sastanku održanom ......... 2022, usvojila ovaj: 
 

PREDLOG – ODLUKA  

O USVAJANјU PLANA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE 

ZA 2023 GODINU 
 

Član 1 
 

Usvaja se Plan Rada Skupštine opštine Prizren za 2023. Ovim planom rada utvrđuju se: ciljevi 

skupštine opštine, kalendar sastanaka i aktivnosti i akte koji se predlažu za razmatranje, 

diskusiju i usvajanje tokom 2023. godine (zakonodavni program). 
 

Član 2 
 

Pored meseca predviđeni ovim Planom rada, Skupština Opštine može održati i druge sastanke, 

ukoliko se za to ukaže potreba, shodno postupcima predviđeni zakonima na snazi.  
 

Član 3 
 

Opštinski akti i predlozi koji će biti razmotreni na sednicama Skupštine opštine godinu 2023. 

godine dati su u Aneksu "Zakonodavni program Skupštine opštine".  
 

     Član 4 
 

Za sprovođenje ove odluke staraju se: Predsedajuća Skupštine Opštine, gradonačelnik 

Opštine, direktori opštinskih odeljenja, i svi subjekti koji su uključeni u ovaj Plan. 
 

      Član 5 
 

Ova odluka stupa na snagu kada se ispune uslovi iz člana 81. ZLSU-a i biće objavljen na 

opštinskoj veb stranici. 

 

 

                                                                                                 Predsedavajuća Skupštine 

                                                                                       Antigona Bytyqi                                                 
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2.  Ciljevi i objektivi Skupštine opštine Prizren 

2.1 Uvod 

Skupština opštine je najviši organ u opštini koju neposredno biraju građani i funkcioniše u 

skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom i drugim podzakonskim aktima. 

Skupština opštine ima isključivu odgovornost za sledeća pitanja (član 40.2, LVL): 

- Statut i Poslovnik o radu, opštinske pravilnike i njihovo usvajanje, amandman i 

ukidanje;  

- Usvajanje budžeta i planova investicija;  

- Usvajanje drugih finansijskih pitanja, rezervisanih za Skupštinu prema statutu ili 

Poslovniku o radu;  

- Godišnji plan rada i godišnji izveštaj;  

- Uspostaviti komisije potrebne u skladu sa zakonom;  

- Nivo tarifa i naplata;  

- Kreiranje i korišćenje simbola, ukrasa i počasnih zvanja opštine, u skladu sa važećim 

zakonom;  

- Imenovanje i preimenovanje puteva, ulica i drugih javnih mesta;  

- Postizanje međuopštinskih i opštinskih sporazuma;  

- Donošenje odluka o pridruživanju predstavničkim udruženjima opština Republike 

Kosovo; i  

- Ostalih obaveza predviđeni zakonom.  

 

Za donošenje odluka o specifičnim pitanjima, Skupština opštine može preneti svoja ovlašćenja 

na stalne komisije Skupštine opštine ili na gradonačelnika opštine (40,3). 

2.2 Struktura i sastav Skupštine opštine Prizren 

Aktuelno zakonodavstvo Skupštine opštine Prizren izabrano je na lokalnim izborima u 

novembru 2021. godine. Trenutni sastav Skupštine opštine Prizren je sledeći: 

 

Grafikon 1: Sastav Skupštine opštine Prizren 
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Struktura Skupštine opštine i njenih tela utvrđena je Zakonom o lokalnoj samoupravi, po 

sledećoj šemi:  

 

Grafikon 2: Struktura Skupštine opštine Prizren 

Komitet za politiku i finansije odgovoran je za razmatranje svih politika, fiskalnih i finansijskih 

dokumenata, planova i inicijativa, uklјučujući dokumente strateškog planiranja, srednjoročni 

godišnji budžetski okvir, godišnji plan nabavki, godišnju regulativu o porezima, naknadama i 

plaćanjima, godišnji plan rad za unutrašnju reviziju, srednjoročni budžetski okvir i sve promene 

u budžetu tokom fiskalne godine, kao i primanje izvještaja od predsedavajućeg i podnošenje 

preporuka Skupštini opštine.  

Plan rada Skupštine opštine Prizren je dokument koji je podržan Zakonom o lokalnoj 

samoupravi, Statutom opštine, Poslovnikom o radu Skupštine i drugim podzakonskim aktima, 

ali i sa Opštinskim razvojnim planom (NPD) kako bi se postigla sinergija cilјeva i akcija.  

Da bi ispunio zakonske obaveze i izvršio odgovornosti utvrđene zakonom u korist građana 

Prizrena, Godišnji plan Skupštine opštine ima za cilј da uklјuči i predvidi mnoge aspekte 

njegovog funkcionisanja. Zbog toga se plan sastoji od tri dela, koji zajedno čine sastavni dio 

Godišnjeg plana rada:  

1. Odluka o usvajanju Plana rada, od Skupštine opštine Prizren 

2. Ovaj narativni dokument, koji daje pozadinu i pravnu osnovu za rad Skupštine opštine, 

cilјeve i objektive za odgovarajuću godinu 

3. Zakonodavna agenda Skupštine opštine Prizren, predstavlјena u tabelarnom obliku, 

pored Kalendara sastanaka i aktivnosti 

 

 

2.3 Ciljevi i objektivi Skupštine opštine Prizren 

Nakon konsultacije sa svim političkim partijama koje su bile predstavlјene u Skupštini opštine 

Prizren, dogovoreni su sledeći cilјevi za 2023. godinu.  

 

Cilј 1: Pobolјšati efikasnost rada Skupštine opštine Prizren  

Za ostvarenje tog cilja, članovi Skupštine opštine su definisali sledeće objektive:  

Građani;

Skupština 
Kosova

Komitet за 
политику и 
финансије

Комитет за 
заједнице

Drugi komiteti i 
komisije
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1. Što kvalitetnija izrada materijala predloženog za razmatranje i odobrenje Skupštine 

opštine. Gde god je moguće, a naročito u tačkama na kojima se razmatraju javna ili 

privatna svojina, koristiti konkretna i ilustrativna pomagala (projektore, skice, karte itd) 

2. Pravovremena isporuka pripremlјenog materijala, u skladu sa relevantnim zakonskim 

odredbama. 

3. Održavanje bliže konsultacije između svih učesnika u određivanju relevantnih tačaka 

za sastanke skupštine opštine 

4. Tražiti obezbeđivanje kvalitetnog prevođenja za sastanke skupštine opštine od 

relevantnih opštinskih odeljenja i službi. Takođe, Skupština opštine razmatraće 

mogućnost prevođenja svih službenih dokumenata koji opština koristi ili izdaje, kao i 

sadržaj veb stranice na svim jezicima za službenu upotrebu u opštini. U tom cilјu, će se 

uložiti napori da se obezbede neophodni resursi. 

Cilј 2: Pobolјšati transparentnost rada Skupštine opštine Prizren 

Skupština opštine Prizren ima za cilј da postigne veći stepen transparentnosti svog rada, bilo u 

odnosu između različitih političkih partija, a naročito u odnosu na građane opštine Prizren.  

Skupština opštine namerava da ostvari ovaj cilј putem sledećih objektiva:  

1. Objavlјuje oglase i obaveštenja putem različitih oblika (elektronskih i fizičkih), kao i 

različitih medija (veb stranica, društvene mreže, elektronski portali, mediji, itd.) U vezi 

sa datumima sastanaka. Kad god je to moguće, predviđene tačke dnevnog reda biće 

dostavlјene, kao i odluke i zapisnici sa sastanaka objavlјuju se na opštinskoj veb stranici 

za pristup svih zainteresovanih.  

2. Prenos uživo sastanka skupština opština, putem lokalnih televizijskih mreža ili 

društvenih mreža, ako tehnički uslovi to dozvole.  

3. Kroz adekvatno razmatranje, sve relevantne informacije i dokumenti koje predlaže 

gradonačelnik, usvajaju se u obliku koja je najprikladnija za građane da razumeju.  

4. Skupština opštine odlučuje i održava redovan dijalog i interakciju sa organizacijama 

civilnog društva. U tom cilјu, razmotriće se mogućnost uspostavlјanja redovnijeg 

mehanizma konsultacija (periodični sastanci, zajednički forumi, itd.).  

 

Cilј 3: Kontinuirano jačanje kapaciteta članova skupštine opštine 

Da bi ispunio svoj zadatak u službi javnog interesa građana i opravdava poverenje birača, 

članovi skupštine opštine se obavezuju da se angažuju na kontinuiranoj izgradnji kapaciteta i 

znanja kako bi najbolјe ostvarili ovaj javni zadatak.  

Zato, članovi Skupštine opštine nameravaju povećati svoje kapacitete i znanje kroz slјedećih 

objektiva:  

1. Obuka o relevantnim temama koje pružaju partneri i saradnici Skupštine opštine 

(DEMOS, USAID, EU, GiZ, OEBS, KDI, Ec ma Ndryshe itd.) 

2. Studijske posete drugim opštinskim skupštinama, kao i drugim sestrinskim skupštinama 

izvan Republike Kosovo radi razmene iskustava i saznanja o najbolјim radnim 

praksama.  
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3. Izrade izveštaja, smernica i drugih dokumenata koji omogućavaju očuvanje 

institucionalne memorije tako da iskustvo i znanje postignuto tokom godina ne bude 

smanjeno zbog promena u sastavu skupštine kao rezultat izbora.  

 

2.4 Zaklјučak 

Godišnji plan rada Skupštine opštine će pomoći i olakšati sastanake Skupštine. Usvajanje ovog 

plana pružiće članovima pregled rada i aktivnosti predviđenih za 2023. godinu, u interesu 

građana. Takođe, definicija aktivnosti i cilјeva daju jasnu referencu za merenje napretka rada i 

pruža mogućnost korektivnih mera po potrebi.  

Plan predviđa održavanje 10 redovnih sednica, ali se mogu održavati i druge sednice, 

uklјučujući i vanredne sednice, kako je predviđeno ZLS i Statutom Opštiine.   

Kalendar sastanaka i aktivnosti Skupštine opštine (priložen i sastavni deo plana) određuje 

okvirni raspored skupštinskih sastanaka i komiteta za politiku i finansije. 

Predsedavajući Skupštine može održati redovne sastanke sa šefovima parlamentarnih grupa, da 

koordinira rad obaveznih i funkcionalnih odbora i rad Skupštine opštine. 

Za sprovođenje ovog Plana rada, skupština opštine se oslanja na svoju profesionalnu službu, ali 

i na stručnu i administrativnu podršku odelјenja i organa opštine, u cilјu ostvarivanja 

zajedničkog cilјa u službi građana.  

Pored pitanja i redovnih dela Skupštine opštine, Skupština opštine može u svoj program 

uklјučiti i razmatranje drugih pitanja u okviru svojih dužnosti i nadležnosti. Ova pitanja 

uklјučuju, ali nisu ograničena na: 

 Usvajanje inicijativa za međuopštinsku i međunarodnu saradnju. 

 Predloge za rasprave i značajne predloge, 

 Predlozi za izvještavanje i informacije, 

 Peticije, 

 Pitanja članova Skupštine. 

 Javni sastanci i konsultacije  
 

Prilozi:  Zakonodavna agenda Skupštine opštine Prizren    
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Zakonodavna agenda i kalendar sastanaka i aktivnosti Skupštine opštine Prizren 

 

PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

JANAR 2023. 
 

 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  

Predlagač 

Mesec 

Konsultacije/ras

prava 

 

 
Da Ne 

1.  
Razmatranje predloga - odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa;  

Gradonačelnik – opštinski 

direktorijati  

 

Januar 2023 
☐ ☐ 

2.  
Informacija o izveštaju službenika Plana integriteta  

Odgovorni službenik 
 

Januar 2023 
☐ ☒ 

3.  

Planiranje i usvajanje nove Školske karte Gradonačelnik 

Direktorijat za obrazovanje i 

nauku 

  

Januar 2023 
☐ ☒ 

4.  Izveštaj Saveta sela Zjum za period 2018-2022 Savet Sela Zjum i Has Januar 2023  ☐ ☒ 

5.  

Izveštaj o trogodišnjem planu socijalnog stanovanja  Gradonačelnik 

Direktorijat za rad i 

socijalno staranje 

 

 

Januar 2023 

☐ ☒ 

6.  
Izveštaj Komisije ad-hoc za izbor novih članova Saveta za 

kulturno nasleđe Istorijskog centra Prizrena 
Ad-hoc komisija 

 

Januar 2023 
☐ ☐ 

7.  

Informacija o planu rada Kancelarije za nabavke Gradonačelnik 

Menadžer Kancelarije za 

nabavke 

Januar 2023 ☐ ☐ 

8.  
Izveštaj o funkcionisanju Dečije Skupštine opštine  Predsednik Dečije skupštine 

Opštine   

Januar 2023 ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

FEBRUAR, 2023. 
 

 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  

Predlagač 

Mesec 

Konsultacije/ras

prava 

 

 
Da Ne 

1.  
Razmatranje predloga - odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa;  

Gradonačelnik – opštinski 

direktorijat   

 

Februar 2023 
☐ ☐ 

2.  

Razmatranje i usvajanje Uredbe o voluntarizmu. Gradonačelnik 

Direktorijat za kulturu 

omladinu i sport 

 

Februar 2023 
☐ ☐ 

3.  

Informacija o godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. Gradonačelnik 

Direktorijat za budžet i 

finansije  

 Februar 2023 ☐ ☐ 

4.  
Informacije o stanju infrastrukture, upravlјanja otpadom i 

vodosnabdevanja 

Gradonačelnik 

Direktorijat za javne službe 

Februar 2023  ☐ ☐ 

5.  

Razmatranje i usvajanje Uredbe o saradnji opštine sa 

selima, gradskim kvartovima i naseljima opštine 
Gradonačelnik 

Direktorijat za upravu 

 

Februar 2023 

 

☐ ☐ 

6.  

Razmatranje i usvajanje Dopune - izmene odluke o 

uređenju gradskih i opštinskih službi br. 01/011-2 od 

18.11.2004. 

 

Gradonačelnik 

Direktorijat Inspektorata 

 

Februar 2023 
☐ ☐ 

7.  

Razmatranje i usvajanje nacrta odluke o osnovanju 

Komisije za imenovanje ulica i trgova  

Gradonačelnik 

Direktorijat za urbanizam i 

prostorno planiranje 

Februar 2023 ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 
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PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

MART, 2023. 
 

 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  

Predlagač 

Mesec 

Konsultacije/ras

prava 

 

 
Da Ne 

11.  
Razmatranje predloga - odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa;  

Gradonačelnik – opštinski 

direktorijati  

 

Mart, 2023. 
☐ ☐ 

12.  
Razmatranje i usvajanje nacrta - odluke za formiranje 

radne grupe za mesne zajednice/seoske savete 

Gradonačelnik 

Direktorijat za Opštu 

Administraciju 

 

 

Mart, 2023. 

☐ ☐ 

13.  
Razmatranje i usvajanje nacrta-odluke za izradu i ri-

parcijalizaciju detalјnih planova shodno Zonskoj karti 

opštine Prizren 

Gradonačelnik 

Direktorijat za Urbanizam i 

Prostorno Planiranje.  

 

Mart, 2023.  
☐ ☐ 

14.  
Pretres Izveštaja o Radu Kancelarije za nabavke Gradonačelnik  

Kancelarija za nabavke 

  

Mart, 2023. 
☐ ☐ 

15.  

Izveštaj Opštinske komisije akcionara Ekoregiona 

Opštinska komisija 

akcionara 

 

 

Mart, 2023. 

 

☐ ☐ 

16.  
Izveštaj o radu Kancelarije – jedinice za rodnu 

ravnopravnost i prava deteta 

Kancelarija – jedinica za 

rodnu ravnopravnost 

 

Mart, 2023. 
☐ ☐ 

17.  
Izveštaj o radu Kancelarije za evropske integracije Opštinska kancelarije za 

evropske integracije 

 

Mart, 2023. 
☐ ☐ 

18.     ☐ ☐ 

19.  
 

 
 ☐ ☐ 

20.     ☐ ☐ 

21.     ☐ ☐ 

22.     ☐ ☐ 
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PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

APRIL, 2023. 
 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  

Predlagač 

Mesec 

Konsultacije/ras

prava 

 

 
Da Ne 

1.  
Razmatranje predloga - odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa;  

Gradonačelnik – opštinski 

direktorijati   

 

April 2023 
☐ ☐ 

2.  

Razmatranje i usvajanje Uredbe o transparentnosti opština Kancelarija za 

informisanje/Kabinet 

predsednika 

April 2023  ☐ ☐ 

3.  

Informacija o finansijskom izveštaju januar - mart 2023 Gradonačelnik  

Direktorijat za budžet i 

finansije 

 

April 2023 
☐ ☐ 

4.  

Informacija o procenjivanju Opštinskog Razvojnog Plana 

(ORP) 

Gradonačelnik  

Direktorijat za Urbanizam i 

Prostorno Planiranje 

 

 

April 2023 
☐ ☐ 

5.  

Izrada Razvojnog Plana Opštine 2023-2030 Gradonačelnik  

Direktorijat za Urbanizam i 

Prostorno Planiranje 

 

 

April 2023 
☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 
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PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

MAJ 2023. 
 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  

Predlagač 

Mesec 

Konsultacije/ras

prava 

 

 
Da Ne 

1.  
Razmatranje predloga - odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa;  

Gradonačelnik – opštinski 

direktorijati   

 

Maj 2023. 
☐ ☐ 

2.  
Razmatranje i usvajanje Razvojnog Plana Obrazovanja 

2023-2025  

Gradonačelnik 

Direktorijat za obrazovanje i 

nauku 

 

Maj 2023. 
☐ ☐ 

3.  

Plan Delovanja za Manjinsku Zajednicu 2023-2025 Gradonačelnik 

Kancelarija za Zajednice i 

Povratak 

 

 ☐ ☐ 

4.  

Razmatranje i usvajanje dopune i izmene pravilnika za 

korišćenje jezika  

Gradonačelnik 

Kancelarija za Zajednice i 

Povratak 

 

 

 ☐ ☐ 

5.     ☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

Jun 2023. 
 

 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  
Predlagač 

 

Mesec 

 

Konsultacije/ras

prava 

 Da Ne 

1.  
Razmatranje predloga - odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa;  

Gradonačelnik – opštinski 

direktorijat  

 

Jun 2023. 
☐ ☐ 

2.  
Šestomesečni izveštaja rada Gradonačelnika  

Gradonačelnik 
 

Jun 2023. 
☐ ☐ 

3.  
Informacija o Izveštaju o opštinskom učinku za 2022. godinu Gradonačelnik 

Koordinator učinka 

Jun 2023. 

 
☐ ☐ 

4.  
Razmatranje i usvajanje nacrta odluke za razmatranje 

budžeta 2023 

Gradonačelnik  

Direktorijat za budžet i 

finansije 

Jun 2023. ☐ ☐ 

5.  
Budžetsko saslušanje za Srednjoročnom budžetskom okviru 

2024 - 2026 

Gradonačelnik  

Direktorijat za budžet i 

finansije 

Jun 2023. ☐ ☐ 

6.  Izveštaj Saveta sela Zim za period januar – jun Savet sela Zjum i Has Jun 2023. ☐ ☐ 

7.  
Informacija o završetku školske godine Gradonačelnik 

Direktorijat za obrazovanje i 

nauku 

Jun 2023. ☐ ☒ 

8.  
Šestomesečna informacija o radu Saveta istorijskog centra 

Prizrena 
Savet istorijskog centra 

Jun 2023. ☐ ☐ 

9.  
Pregled i odobrenje Srednjoročnog budžetskog okvira 

(MAF) za 2024-2026. 

Gradonačelnik  

Direktorijat za budžet i 

finansije 

Jun 2023. ☐ ☐ 
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10.     ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

Jul 2023. 
 

 

 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  
Predlagač 

 

Mesec 

 

Konsultacije/ras

prava 

 Da Ne 

1.  
Razmatranje predloga, odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa 
Gradonačelnik, opštinski 

direktorijati 
 

Jul 2023. 
☐ ☐ 

2.  
Informacije o finansijskom izveštaju za januar - jun 2023 Gradonačelnik  

Direktorijat za budžet i 

finansije 

 

Jul 2023. 
☒ ☐ 

3.  
Izveštaj Kancelarije za osoblje za period januar - jun 2023. 

godine 

Gradonačelnik  

Kancelarija osoblja 

 

Jul 2023. 
☒ ☐ 

4.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

5.  
 

 
 ☐ ☐ 

6.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.     ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 
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12.     ☐ ☐ 

 

 

 

  

 

 

 

PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

Avgust 2023 
 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje 
Predlagač 

 

Mesec 

 

Konsultacije/ras

prava 

 Da Ne 

1.  ODMOR  
 

☐ ☐ 

2.  
 

 
 ☐ ☐ 

3.     ☐ ☐ 

4.     ☐ ☐ 

5.     ☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

September 2023 
 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  
Predlagač 

 

Mesec 

 

Konsultacije/ras

prava 

 Da Ne 

1.  
Razmatranje predloga, odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa 

Gradonačelnik, opštinski 

direktorijati 

 

September 2023 
☐ ☐ 

2.  

Razmatranje i usvajanje predloga opštinskog budžeta za 

2024. godinu kao i prognoze za 2025. i 2026. godinu 

Gradonačelnik  

Direktorijat za finansije i 

privredu 

September 2023 

 
☒ ☐ 

3.  
Razmatranje i usvajanje predloga odluke o utvrđivanju 

poreskih stopa poreza na nepokretnosti za 2024. godinu. 

Direktorijat za budžet i 

finansije 

 

September 2023  
☐ ☐ 

4.  
Informacija o početku školske godine Direktorijat za obrazovanje i 

nauku 

September 2023 

 
☐ ☐ 

5.  
Informacija o izveštaju Nacionalne Kancelarije Revizije za 

2022. godinu kao i akcionom planu 

Gradonačelnik, Kancelarija 

za revizije  

 

September 2023 
☐ ☐ 

6.  
 Obaveštenje o izveštaju Službe za internu reviziju Gradonačelnik, Kancelarija 

za internu reviziju 

 

September 2023 
☐ ☐ 

7.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.      ☐ ☐ 

9.     ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 
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12.     ☐ ☐ 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

Oktobar 2023 
 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  
Predlagač 

 

Mesec 

 

Konsultacije/ras

prava 

 Da Ne 

1. 
Razmatranje predloga, odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa 

Gradonačelnik, opštinski 

direktorijati  

 

Oktobar 2023 
☐ ☐ 

2. 
Informacija o finansijskom izveštaju januar - septembar 2023  Direktorijat za budžet i 

finansije 

 

Oktobar 2023 
☒ ☐ 

3. 
Razmatranje i usvajanje projekt pravilnika za parkinge  Gradonačelnik 

Direktorijat za Javne Usluge  

 

 
☐ ☐ 

4. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

5. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

6. 
  

 
 

 
☐ ☐ 

7. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.    ☐ ☐ 

10.      
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11.      

12.      

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

November 2023 

 

 

 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  
Predlagač 

 

Mesec 

 

Konsultacije/ras

prava 

 Da Ne 

1. 
Razmatranje predloga, odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa 

Gradonačelnik, opštinski 

direktorijati  

 

November 2023 
☐ ☐ 

2. 

Informacija o dodeli subvencija Odeljenja za polјoprivredu i 

ruralni razvoj, za 2023. godinu. 

Gradonačelnik – 

Direktorijat za 

polјoprivredu i ruralni 

razvoj 

 

November 2023 
☒ ☐ 

3. 
Informacija o dodeli subvencija Odeljenja za turizam i 

ekonomski razvoj, za 2023. godinu. 

Gradonačelnik - Direktorijat 

za turizam i privredni razvoj 

 

November 2023 
☐ ☐ 

4. 

Informacija o dodeli subvencija i pomoći Odeljenja za rad i 

socijalne usluge za 2023. godinu. 

Gradonačelnik – 

Direktorijat za rad i 

socijalne usluge 

 

November 2023 
☐ ☐ 

5. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

6. 
  

 
 

 
☐ ☐ 

7. 
 

 
 

 
☐ ☐ 
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8.     ☐ ☐ 

9.    ☐ ☐ 

10.       

11.      

 

 

 

 

 

PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

Decembar 2023 

 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  
Predlagač 

 

Mesec 

 

Konsultacije/ras

prava 

 Da Ne 

1. 
Razmatranje predloga, odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa 

Gradonačelnik, opštinski 

direktorijati  

 

Decembar 2023 
☐ ☐ 

2.  
Informacija o izveštaju o radu Skupštine opštine za 2023. 

godinu, kao i usvajanje plana rada za 2024. godinu; 

Predsedavajuća Skupštine 

Opštine 

Decembar 2023 

 
☒ ☐ 

3. 
Izveštaj Gradonačelnika za drugo šesto-mesećje  

Gradonačelnik 
 

Decembar 2023 
☐ ☐ 

4. 
Usvajanje Plana rada Gradonačelnika za 2024 

Gradonačelnik 
 

Decembar 2023 
☐ ☐ 

5. 
Izveštaj Komisije o imenovanju ulica i trgova  

Komisija 
 

Decembar 2023 
☐ ☐ 

6. 
 Informacija o izveštajima o radu odbora i komisija koje je 

osnovala Skupština opštine za 2023. godinu 
Komiteti i komisije 

 

Decembar 2023 
☐ ☐ 

7. 

Izveštaj Kancelarije za zajednice i povratak 2023 Gradonačelnik opštine - 

Kancelarija za zajednice i 

povratak 

Decembar 2023 

 
☐ ☐ 

8. 
Informacija o izveštaju o radu zakonskog zastupnika opštine 

za 2023. godinu 

Gradonačelnik - pravni 

zastupnik 

Decembar 2023  ☐ ☐ 

9.    ☐ ☐ 
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                                                                                                                                                                      Predsedavajuća Skupštine                                                          

                                                                                                                                                                            Antigona Bytyqi 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Republika e Kosovës                                                                                                Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

Belediye Meclisi  

No. 001/011 - 

Tarih: ….. 2022 
 

Prizren Belediye Meclisi,   2022 tarihinde düzenlediği oturumunda, 03/L-040 sayılı 

Yerel Özyönetim Yasasının 12.maddesi 2.fıkrası d). harfi ve 40.maddesi 1. ve 2.fıkrası d). harfi 

ve Prizren  Belediye Tüzüğün 25. Maddesi 1.fıkrası d). harfi ve 27.maddesi 1.fıkrası gereğince, 

Belediye Başkanı önerisini görüştükten sonra şunu kabul etti:   

 
 

2023 YILI 

MECLİSİ ÇALIŞMA PLANIN ONAYLANMASI İÇİN 

ÖNERİ-KARAR 

 
 

1. Madde  

 

2023 yılı Prizren Belediye Meclisi Çalışma Planı kabul ediliyor. Bu Çalışma Planı ile 

belirlenir: Belediye Meclisi hedefleri, 2022 yılında görüşülmek için önerilen akitler ve görüşme 

ve etkinlikler takvimi (yasama gündemi).  
 

 

2. Madde 

 

Bu Çalışma Planı ile öngörülen ayların dışında, Belediye Meclisi yürürlükteki yasalar 

ile öngörülen süreçlere göre ihtiyaç doğrultusundaek toplantılar da düzenleyebilir.  
 

3. Madde 

 

2023 yılında Belediye Meclisi oturumlarında görüşülecek, tartışılacak ve onaylanacak olan 

belediye akitleri ve öneriler “Belediye Meclisi Yasama Gündemi” Ekinde yer almaktadır. 
 

      4. Madde 

 

Söz konusu kararın uygulanması ile ilgili: Meclis Başkanı, Belediye Başkanı, Belediye 

Müdürlükleri Müdürleri ve de plana dahil olan tüm oluşumlar ilgilenecektir.   

 

5. Madde 
İşbu karar, Yerel Öz Yönetim Yasasının 81. Maddesi ile öngörülen koşullar yerine getirildikten 

sonra yürürlüğe girer ve belediyenin web sayfasında yayımlanacaktır. 

 

  

                                                                                                 Meclis Başkanı 

                                                                                       Antigona Bytyqi                                                 
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1.  Prizren Belediye Meclisinin amaç ve hedefleri  

1.1 Giriş 

Belediye Meclisi, Yerel Özyönetim Yasası, Tüzük ve diğer alt yasal akitler gereğince faaliyet 

gören ve vatandaşlar tarafından doğrudan seçilen Belediyenin en üst organıdır.   

Belediye Meclisi aşağıdaki konularda özellikle sorumludur (YÖY, 40.2. madde): 

- Tüzük ve Çalışma Yönetmeliği, Belediye yönetmelikleri, bunların onaylanması, 

değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması, 

- Bütçe ve yatırım planların onaylanması, 

- Tüzük ve İş Yönetmeliği ile Meclise ayrılmış diğer finansal konuların onaylanması, 

- Yıllık çalışma Planı ve Yıllık Rapor; 

- Yasaların gerektirdiği komisyonların oluşturulması; 

- Tarife ve yükümlükler düzeyi; 

- Yasalara uygun Belediyenin sembol, ödül ve onursal başlıkların oluşturulması ve 

kullanılması; 

- Yol, sokak ve diğer kamusal yerlerin adlandırılması ve yeniden adlandırılması; 

- Belediyeler arası ve belediyenin içerisinde anlaşmalara varılması; 

- Kosova Cumhuriyeti belediyelerinde temsil edilen birliklere birleşme kararın alınması; 

ve Yasaların gerektirdiği diğer sorumlulukları.  

 

Belediye Meclisi, belli konularda kararın alınması için,  hükmünü Belediye Meclisin daimi 

komitelerine veya Belediye Başkanına aktarabilir. (40.3). 

 

2.1 Prizren Belediye Meclisin yapısı ve oluşumu  

Prizren Belediye Meclisin mevcut yasama organı 2021 Ekim ayın yerel seçimlerinde 

seçilmiştir. Prizren Belediye Meclisin mevcut yapısı aşağıdaki gibidir:  

 

 

Grafik 1: Prizren Belediye Meclis Oluşumu  
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Belediye Meclisin ve organlarının yapısı aşağıdaki tablo doğrultusunda Yerel Öz Yönetim 

Kanun’u ile belirlenir:  

 

Grafik 2: Prizren Belediye Meclisin Yapısı 

Siyasi ve Maliye Komitesi strategjik planlama belgeleri de dahil olmak üzere tüm politikaları, 

mali ve yazarkasa belgelerini, plan ve girişimleri, orta vadeli bütçe çerçevesini, yıllık teminat 

planını, vergi, tarife ve ödemelere ilişkin yıllık yönetmeliği, iç denetleme ile ilgili çalışmaların 

yıllık planını, orta vadeli yıllık bütçeyi ve cari yıl süresince her türlü bütçe değişikliği 

incelemekle ve ayrıca Belediye Başkanından raporlar almak, Belediye Meclisine tavsiyelerde 

bulunmakla yükümlüdür. 

Prizren Belediye Meclisin Çalışma Planı amaç ve eylem sinerjisine ulaşmak için Yerel Öz 

Yönetim Kanun’un, Belediye Tüzüğüne, Meclisin Çalışma Yönetmeliğine, diğer altyasa 

akd’ları ve Belediye Kalkınma Planına dayanan bir belgedir.  

Prizren sakinlerin yararına yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve yasalarla belirlenen 

sorumlulukları yerine getirmek amacıyla Belediye Meclisin yıllık planı işlevselliğinin birçok 

yönünü içermeyi ve görmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle plan, yıllık çalışma planın bir parçası 

olan üç bölümden oluşmaktadır:  

1. Prizren Belediye Meclisince çalışma planın onaylanması için karar 

2. Belediye Meclisinin çalışmalarının arka planını ve yasal dayanağını, ilgili yıl için amaç 

ve hedefleri sağlayan anlatı belgesi  

3. Toplantı ve faaliyet takvimine kıyasen tablo şeklinde sunulan Prizren Belediye Meclisin 

yasama gündemi  

 

 

2.2 Prizren Belediye Meclisin amaç ve hedefleri  

Prizren Belediye Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin tamamının yer aldığı istişare 

toplantısının ardından 2023 yılı ile ilgili aşağıda yer alan amaç ve hedefler konusunda 

anlaşmaya varılmıştır. 

 

 

 

Vatandaşlar

Belediye Meclisi

Siyasi ve Maliye 
Komitesi

Topluluklar 
Komitesi

Diğer Komite ve 
Komisyonlar 
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1. Hedef: Prizren Belediye Meclisinin çalışmalarının etkinliğinin arttırılması 

Bu amaca katkıda bulunmak için belediye meclisi üyeleri aşağıdaki hedefleri belirlemiştir: 

1. Belediye meclisi tarafından görüşülmesi ve onaylanması üzere önerilen malzemenin 

olabildiğince kaliteli hazırlanması. Mümkün olan her yerde ve özellikle kamu veya özel 

mülklerin incelendiği noktalarda, somutlaştırma ve resimleme yardımcı malzemeler 

(projektör, kroki, harita vb.) 

2. İlgili yasal hükümlere göre zamanında hazırlanmış malzemenin teslimi. 

3. Belediye meclis toplantıları için ilgili noktaları belirlemek için tüm paydaşlar arasında 

daha yakın istişareler düzenlemek.  

4. Belediye meclis toplantıları için ilgili belediye müdürlüklerinden ve hizmetlerinden 

kaliteli tercüme talebinde bulunulması. Ayrıca, Belediye Meclisi, belediye tarafından 

kullanılan veya yayınlanan tüm resmi belgelerin ve web sitesinin içeriğinin belediyede 

resmi olarak kullanılan tüm dillere çevrilmesi olasılığını değerlendirecektir. Bunun için 

gerekli kaynakların sağlanması adına çabaları sarf edilecektir.  

 

2. Hedef: Prizren Belediye Meclisi çalışmalarının şeffaflığının arttırılması 

Prizren Belediye Meclisi, hem farklı siyasi partiler arasındaki ilişkilerde hem de özellikle 

Prizren belediyesi vatandaşları ile ilgili olarak çalışmalarında daha fazla şeffaflık elde etmeyi 

amaçlamaktadır. 

Belediye Meclisi bu amaca aşağıdaki hedeflerle ulaşmayı amaçlamaktadır:  

1. Toplantı tarihlerine ilişkin çeşitli şekillerde (elektronik ve fiziki) ve çeşitli mecralarda 

(web sitesi, sosyal ağlar, elektronik portallar, medya vb.) duyuru ve bildirileri yayınlar. 
Mümkün olan her yerde gündemin öngörülen maddeleri iletilecek, toplantı kararları ve 

toplantı tutanakları tüm ilgililerin erişimine açık olmak üzere belediyenin internet 

sitesinde yayımlanacaktır. 

2. Belediye meclis toplantılarının yerel televizyon ağları veya teknik koşullar izin verdiği 

takdirde sosyal ağlar aracılığıyla canlı yayınlanması.  

3. Uygun görüşme yapılarak, belediye başkanı tarafından önerilen ilgili tüm bilgi ve 

belgelerin vatandaşların anlayabileceği şekilde onaylanması sağlanır. 

4. Belediye Meclisi, sivil toplum örgütleriyle düzenli diyalog ve etkileşim kurar ve 

sürdürür. Bu amaçla, daha düzenli bir istişare mekanizmasının (periyodik toplantılar, 

ortak forumlar vb.) oluşturulması olasılığı değerlendirilecektir. 

 

 

3. Hedef: Belediye Meclis üyelerin kapasitelerinin sürekli arttırılması 

Vatandaşların kamu yararına hizmet etme görevini yerine getirmek ve seçmenlerin güvenini 

haklı çıkartmak için Belediye Meclis üyeleri üstlendikleri kamu görevini daha iyi yerine 

getirmek için kapasitelerini ve bilgilerini sürekli arttırmakla meşgul olmalıdır.  
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Bu nedenle, Belediye Meclis üyeleri aşağıda yer alan hedeflerle bilgi birikimlerini ve 

kapasitelerini artıtmayı hedeflemektedir:  

1. Belediye Meclis işbirlikçileri ve ortakları (DEMOS, USAID, BE, GiZ, OSBE, KDI, Ec 

ma Ndryshe, v.s.) tarafından verilen ilgili konulara ilişkin eğitimler  

2. Deneyim alışverişinde bulunmak ve en iyi çalışmalar hakkında bilgi edinmek için diğer 

belediye meclislerine ve Kosova Cumhuriyeti dışındaki diğer kardeş meclislere çalışma 

ziyaretlerinde bulunmak.  

3. Seçimlerin sonucu olarak meclis yapısındaki değişiklikler nedeniyle yıllar içinde elde 

edilen deneyim ve bilgilerin azalmaması için kurumsal hafızanın korunmasını sağlayan 

raporların, yönergelerin ve diğer belgelerin hazırlanması.  

 

2.3 Sonuç 

Belediye Meclisin yıllık çalışma planı, Meclis toplantılarının çalışmalarına yardımcı olarak ve 

kolaylaştırarak meclis üyelerine bu plan sunularak vatandaşların çıkarları ile ilgili olan 2021 

yılı için öngörülen ve yapılması gereken iş ve faaliyetler konusunda genel bilgiye sahip 

olacaklardır.  Ayrıca amaç ve hedeflerin belirlenmesi gerektiğinde çalışmaların ilerlemesini 

ölçmek için net bir referans ve düzeltici eylem imkânı sunar.  

Plan, 10 düzenli oturumun yapılmasını öngörür fakat YÖK ve Belediye Tüzüğünde 

öngörüldüğü üzere olağanüstü oturumlar da dâhil olmak üzere diğer oturumlar da 

düzenlenebilir.  

Belediye Meclisin toplantı ve faaliyet takvimi ( planın parçası olan kısımlar da eklenerek) 

Meclis ve Siyasi ve Maliye Komitesi toplantılarının geçici programını belirler. 

Meclis Başkanı, zorunlu ve işlevsel komisyonların ve Belediye Meclis çalışmalarını koordine 

etmek için Meclisin siyasi parti grup şefleri ile periyodik toplantılar düzenleyebilir.  

Bu çalışma planın gerçekleştirilmesi için Belediye Meclisi vatandaşların hizmetinde olmak için 

ortak bir amaç doğrultusunda profesyonel hizmetten, belediye birim ve organlarından destek 

alabilir.  

Belediye Meclisin olağan konu ve eylemleri dışında Belediye Meclisi görev ve yetkileri 

dâhilinde diğer konuların değerlendirilmesini de programına dahil edebilir. Bu konular aşağıda 

yer alanları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:   

 Belediyeler arası ve uluslararası işbirliği girişimlerinin onaylanması. 
 Tartışmalı ve içerikli öneriler, 

 Raporlama ve bilgi önerileri, 

 Dilekçe, 

 Meclis üyelerin soruları. 
 Kamu istişare ve toplantılar Ek:  Prizren Belediye Meclisin yasama gündemi 
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Prizren Belediye Meclisinin yasama gündemi ve toplantı ve faaliyet takvimi 

PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 

OCAK 2023 
 

 

No İnceleme ve onay için önerilen eylemler 

ÖNEREN 

Ay 

Danışma / 

dinleme 

 

 
Evet Hayır 

1.  
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri  

Ocak 2023 
☐ ☐ 

2.  
Entegrasyon Plan yetkilisi tarafından hazırlanan rapor 

hakkında bilgi 
Sorumlu Görevli 

Ocak 2023 ☐ ☒ 

3.  
Okulların yeni Haritalarının planlanması ve onaylanması Belediye Başkanı  

Eğitim ve Bilim Müdürlüğü  

Ocak 2023  ☐ ☒ 

4.  2018-2022 dönemine ilişkin Zym Köyü Kurulunun raporu  Zym i Hasit Köy Kurulu Ocak 2023  ☐ ☒ 

5.  

Sosyal konutun üç yıllık planı ile ilgili rapor Belediye Başkanı  

Çalışma ve Sosyal Refah 

Müdürlüğü 

 

Ocak 2023 

 

☐ ☒ 

6.  
Prizren Tarihi Merkezin Kültürel Miras Kurulunun genç 

üyelerinin seçilmesi için ad-hoc Komisyonun raporu  
Ad – Hoc Komisyonu  

 

Ocak 2023 
☐ ☐ 

7.  

Teminat Dairesinin çalışma planı hakkında bilgi  Belediye Başkanı  

Teminat Dairesinin 

Yöneticisi 

Ocak 2023 ☐ ☐ 

8.  
Çocuk Belediye Meclisinin işleyişi hakkında rapor Çocuk Belediye Meclisi 

Başkanı 

Ocak 2023 ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 

ŞUBAT 2023 
 

No İnceleme ve onay için önerilen eylemler 

ÖNEREN 

Ay 

Danışma / 

dinleme 

 

 
Evet Hayır 

1 
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri  

Şubat 2023 
☐ ☐ 

2 

Gönüllülük Yönetmeliğinin görüşülmesi ve onaylanması.  Belediye Başkanı  

Kültür Gençlik ve Spor 

Müdürlüğü 

Şubat 2023 

 
☐ ☐ 

3 
2022 yıllık mali rapor hakkında bilgi. Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü  

Şubat 2023  ☐ ☐ 

4 
Altyapı, atık yönetimi ve su tedariği durumu hakkında bilgi Belediye Başkanı  

Kamu Hizmetler Müdürlüğü 

Şubat 2023  ☐ ☐ 

5 

Belediyenin köy, semt ve yerleşim yerleri işe işbirliği 

yönetmeliğin görüşülmesi ve onaylanması 
Belediye Başkanı  

Yönetim Müdürlüğü 

Şubat 2023 

 

 

☐ ☐ 

6 

18.11.2004 tarihli ve 01/011-2 sayılı Belediye hizmetlerin 

ve şehrin düzenlenmesi ile ilgili kararın değiştirilmesi  - 

tamamlanmasının görüşülmesi ve onaylanması. 

Belediye Başkanı  

Müfettişlik Müdürlüğü 

 Şubat 2023 

 
☐ ☐ 

7 

Yol ve meydanların adlandırılması için Komisyonun 

Oluşturulması ile ilgili öneri kararın görüşülmesi ve 

onaylanması 

Belediye Başkanı  

Şehirleşme ve Alan 

Planlama Müdürlüğü 

Şubat 2023 ☐ ☐ 

8    ☐ ☐ 

9 
 

 
 ☐ ☐ 

10    ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 

MART 2023 
 

 

No İnceleme ve onay için önerilen eylemler 

ÖNEREN 

Ay 

Danışma / 

dinleme 

 

 
Evet Hayır 

1 
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri  

Mart 2023 
☐ ☐ 

2 

Köy kurulları / yerel birlikler için çalışma grubun 

oluşturulması ile ilgili öneri – kararın görüşülmesi ve 

onaylanması 

Belediye Başkanı 

Genel Yönetim Müdürlüğü 

Mart 2023 

 
☐ ☐ 

3 

Prizren Belediyesinin Bölgesel Haritasına göre detaylı 

planların tasarlanması ve yeniden parselleştirilmesi için 

öneri – kararın görüşülmesi ve onaylanması 

Belediye Başkanı 

Şehirleşme ve Alan 

Planlama Müdürlüğü  

Mart 2023  ☐ ☐ 

4 
Teminat Dairesinin Çalışma Raporunun görüşülmesi   Belediye Başkanı  

Teminat Dairesi 

Mart 2023  ☐ ☐ 

5 

Ekoregjion Hissedarları Belediye Komisyon Raporu  
Belediye Hissedarlar 

Komisyonu 

Mart 2023 

 

 

☐ ☐ 

6 
Cinsiyet eşitliği ve çocuk hakları birimin – dairesinin 

çalışma raporu hakkında bilgi 

Cinsiyet Eşitliği Birmi - 

Dairesi 

Mart 2023 

 
☐ ☐ 

7 
Avrupa Entegrasyon Dairesinin çalışma raporu hakkında 

bilgi  

Avrupa Entegrasyonu için 

Belediye dairesi 

Mart 2023 ☐ ☐ 

8    ☐ ☐ 

9 
 

 
 ☐ ☐ 

10    ☐ ☐ 

11    ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 

NİSAN 2023 
 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 

ÖNEREN 

Ay 

Danışma / 

dinleme 

 

 
Evet Hayır 

1.  
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri  

Nisan 2023 
☐     ☐ 

2.  
Belediye Şeffaflık Yönetmeliğin görüşülmesi ve 

onaylanması 

Bilgilendirme Dairesi / 

Başkan Dairesi 

Nisan 2023   ☐ ☐ 

3.  
Ocak – Mart 2023 Mali Rapor hakkında bilgi Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü  

Nisan 2023  

 
☐ ☐ 

4.  

Belediye Gelişim Planının değerlendirilmesi hakkında bilgi Belediye Başkanı  

Şehirleşme ve Alan 

Planlama Müdürülüğü  

 

Nisan 2023 
☐ ☐ 

5.  

2023-2030 Belediye Gelişim Planının hazırlanması Belediye Başkanı  

Şehirleşme ve Alan 

Planlama Müdürülüğü 

 

Nisan 2023 
☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

MAYIS 2023 
 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 

ÖNEREN 

Ay 

Danışma / 

dinleme 

 

 
Evet Hayır 

1.  
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri  

Mayıs 2023 
☐ ☐ 

2.  
2023-2025 Eğitimin Kalkınma Planının görüşülmesi ve 

onaylanması  

Belediye Başkanı  

Eğitim ve Bilim Müdürlüğü  

Mayıs 2023 

 
☐ ☐ 

3.  

Çoğunlukta Olmayan Topluluk için Eylem Planı 2023-

2025 

Belediye Başkanı –  

Topluluklar ve Geri dönüş 

Dairesi 

Mayıs 2023 ☐ ☐ 

4.  

Dillerin Kullanımı Yönetmeliğin tamamlanması ve 

değiştirilmesinin görüşülmesi ve onaylanması  

Belediye Başkanı –  

Topluluklar ve Geri dönüş 

Dairesi 

Mayıs 2023 ☐ ☐ 

5.     ☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

HAZİRAN 2023 
 

 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 
ÖNEREN 

 

Ay 

 

Danışma / 

dinleme 

 Evet Hayır 

1.  
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri 

Haziran 2023 
☐ ☐ 

2.  
Belediye Başkan’ın ilk altı aylık çalışma raporu  

Belediye Başkanı 
Haziran 2023 

 
☐ ☐ 

3.  
2022 yılı Belediye performans raporuna ilişkin bilgi Belediye Başkanı  

Performans koordinatörü 

Haziran 2023 

 
☐ ☐ 

4.  
2023 yılı bütçesinin yeniden görüşülmesi ile ilgili öneri 

kararın görüşülmesi ve onaylanması 

Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 

Haziran 2023 ☐ ☐ 

5.  
2024-2026 OVBÇ için bütçe dinletisi Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 

Haziran 2023 ☐ ☐ 

6.  Ocak – Haziran dönemine ilişkin Zym Köy kurulun raporu  Zym i Hasit köy kurulu  Haziran 2023 ☐ ☐ 

7.  
Okul yılın tamamlanması ile ilgili bilgi  Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 

Haziran 2023 ☐ ☒ 

8.  
Prizren Tarihi Merkez Kurulun altı aylık çalışması ile ilgili 

bilgi 
Tarihi Merkez Kurulu 

Haziran 2023 ☐ ☐ 

9.  
2024-2026 (OVBÇ) Orta Vadeli Bütçe Çerçevesinin 

görüşülmesi ve onaylanması  

Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 

Haziran 2023 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

TEMMUZ 2023 
 

 

 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 
ÖNEREN 

 

Ay 

 

Danışma / 

dinleme 

 Evet Hayır  

1.  
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri 

Temmuz 2023 
☐ ☐ 

2.  
2023 Ocak – Haziran yılı mali raporu hakkında bilgi  Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 

 

Temmuz 2023 
☒ ☐ 

3.  
2023 Ocak – Haziran dönemi ile ilgili personel dairesinin 

raporu  

Belediye Başkanı  

Personel Dairesi 

Temmuz 2023 

 
☒ ☐ 

4.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

5.  
 

 
 ☐ ☐ 

6.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.     ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

AĞUSTOS 2023 
 

NO Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 
ÖNEREN 

 

Ay 

 

Danışma / 

dinleme 

 Evet Hayır  

1.  TATİL  
 

☐ ☐ 

2.  
 

 
 ☐ ☐ 

3.     ☐ ☐ 

4.     ☐ ☐ 

5.     ☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

EYLÜL 2023 
 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 
ÖNEREN 

 

Ay 

 

Danışma / 

dinleme 

 Evet Hayır  

1.  
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri 

Eylül 2023 
☐ ☐ 

2.  
2024 yılı ve 2025 – 2026 yılları için öngörülen Belediye 

bütçe önerisinin görüşülmesi ve onaylanması 

Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 

 

Eylül 2023 
☒ ☐ 

3.  
2024 yılı gayrimenkul mülkiyet vergisinin vergi oranlarının 

belirlenmesi için öneri kararın görüşülmesi ve onaylanması  
Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 

 

Eylül 2023 
☐ ☐ 

4.  
Okul yılın başlaması ile ilgili bilgi 

Eğitim ve Bilim Müdürlüğü 
Eylül 2023 

 
☐ ☐ 

5.  
2022 yılı Ulusal Denetleme Dairesi raporu ve eylem planı 

hakkında bilgi  

Belediye Başkanı 

Denetleme Dairesi 

Eylül 2023 

 
☐ ☐ 

6.  
 İç Denetleme Dairesinin raporu hakkında bilgi Belediye Başkanı İç 

Denetleme Dairesi 

Eylül 2023 

 
☐ ☐ 

7.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.      ☐ ☐ 

9.     ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

EKİM 2023 
 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 
ÖNEREN 

 

Ay 

 

Danışma / 

dinleme 

 Evet Hayır 

1. 
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri 

Ekim 2023 
☐ ☐ 

2. 
2023 Ocak – Eylül mali rapor hakkında bilgi 

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 
Ekim 2023 

 
☒ ☐ 

3. 

Otoparklar için yönetmelik taslağının görüşülmesi ve 

onaylanması 

Belediye Başkanı– 

Kamu Hizmetleri 

Müdürlüğü 

 

Ekim 2023 

 

☐ ☐ 

4. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

5. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

6. 
  

 
 

 
☐ ☐ 

7. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.    ☐ ☐ 

10.      

11.      

12.      
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

KASIM 2023 

 

 

 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 
ÖNEREN 

 

Ay 

 

Danışma / 

dinleme 

 Evet Hayır 

1. 
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri 

Kasım 2023 
☐ ☐ 

2. 

2023 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Müdürlüğün 

sübvansiyon ayrımı ile ilgili bilgi 

Belediye Başkanı – Tarım 

ve Kırsal Kalkınma 

Müdürlüğü 

Kasım 2023 

 
☒ ☐ 

3. 

2023 yılı Turizm ve Ekonomik Kalkınma Müdürlüğün 

sübvansiyon ayrımı ile ilgili bilgi 

Belediye Başkanı –Turizm 

ve Ekonomik Kalkınma 

Müdürlüğü 

Kasım 2023 ☐ ☐ 

4. 
2023 yılı Çalışma ve Sosyal Refah Müdürlüğün sübvansiyon 

ve yardımların  ayrımı ile ilgili bilgi 

Belediye Başkanı –Çalışma 

ve Sosyal Refah Müdürlüğü 

Kasım 2023 ☐ ☐ 

5. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

6. 
  

 
 

 
☐ ☐ 

7. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.    ☐ ☐ 

10.       

11.      

12.      
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2022 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

ARALIK 2023 

 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 
ÖNEREN 

 

Ay 

 

Danışma / 

dinleme 

 Evet Hayır 

1. 
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri 

 

Aralık 2023 
☐ ☐ 

2.  
Belediye Meclisinin 2023 çalışma raporu ve 2024 çalışma 

planının onaylanmasına ilişkin bilgiler; 
Belediye Meclis Başkanı  

Aralık 2023 

 
☒ ☐ 

3. 
Belediye Başkan’ın ikinci altı aylık raporu   

Belediye Başkanı  
Aralık 2023 

 
☐ ☐ 

4. 
2024 yılı Belediye Başkan’ın Çalışma Planının Onaylanması   

Belediye Başkanı  
Aralık 2023  

 
☐ ☐ 

5. 
Yol ve meydanların adlandırılması ile ilgili Komisyonun 

raporu  
Komisyon  

Aralık 2023 

 
☐ ☐ 

6. 
 Belediye Meclisince oluşturulan komite ve komisyonların 

2023 yılı çalışma raporları hakkında bilgi 
Komite ve Komisyonlar 

Aralık 2023  

 
☐ ☐ 

7. 

2023 yılı Topluluklar ve Geri Dönüş Dairesinin Raporu  Belediye Başkanı -

Topluluklar ve Geri Dönüş 

Dairesi 

 

Aralık 2023 
☐ ☐ 

8. 
2023 yılı Belediyenin Yasal Temsilcisinin çalışma raporu 

hakkında bilgi 

Belediye Başkanı – Yasal 

Temsilci 

Aralık 2023  ☐ ☐ 

9.    ☐ ☐ 

10.      

 

 

 

                                                                                                                                                                             Meclis Başkanı                                                          

                                                                                                                                                                            Antigona Bytyqi 
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Rcputrlika e Kosovis
Rcpublika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrcn it
Opitina Prizren - Prizren Belcdil'csi

Data/Date: 14.t2.2022

Nga/Od/From Antigona Byyqi, Kryesuese e Kuvendit Komunal tC Prizrenit dhe kryesuese e grupi
punues

PErlZa[f o:

Tema/Su bjekat/Subject Raporti me (komente) pEr hartimin dhe mbajtjen e konsultimit publik me qytetare pEr

Projekt-Planin e punes se Kuvendit Komunal te Prizrenit per v itin 2023

Ky raport 6shte pergatitur duke u bazuar n€ UdhEzimin Administrativ (MAPL) Nr. 06i2018 pEr

Standardet Minimale t€ Konsultimit Publik nE komuna me theks neni 5. Zbatiml i standardeve te

konsultimit publik dhe neni l7- Mbledhja e komenteve, komunikimi dhe adresimi ityre.

Me 17.10.2022 Eshte mbajtur mbledhja e Kuvendit Komunal, nE kete mbledhje €shte formuar

komisioni pdr hartimin e Projekt-Planin e punes se Kuvendit Komunal t€ Prizrenit pdr vitin 2023.

Komisioni ka kdte perberje: Antigona Byyqi, Kryesuese e Kuvendit; Ilir Gashi, anetare nga

LVV; Egzona Hoxhaj, andtare nga PDK; Marin PErgjoka, anetar nga LDK; Agnesa Sinanaj.

andtare nga AAK; Shuki Quni, anEtar nga NISMA; Do te sillet me shkrim njE an€tare nga KDTP;
MerdZan Osmani, anetar nga NDS; Sead Arifi, anEtar nga VAKAT; Admir Aljilji, anetar nga

SDU dhe Ertan Simitgi, anetar nga YTHP.

Me03.11.2022 , eshte mbajtur takimi i par€ me grupin punues te kuvendit komunal, takimi eshte

kryesuar nga Antigona Bytyqi, kryesuese e Kuvendit Komunal te Prizrenit, ne takim t€ pranish€m

kan€ qene kryetari i KomunEs, Shaqir Totaj dhe Ndnkryetari i komun€s, Kujtim Gashi, drejtoret
e drejtorive komunale, zyrlaretue tE drejtorive dhe p6rfaq€suesve td OSBE-sE.

GjatE takimit, anetaret e grupit punues si dhe drejtor€t dhe zyrtar6t e drejtorive komunale kanE

paraqitur pikat, te cil€t i kan€ planifikuar qe te jene nE kuad€r te planit te punes sd Kuvendit
Komunal pdr vitin 2023.

Faqe I nga 4

Shaqir Totaj, Kryetar i Komunes sE Prizrenit



Publikimet:

Me I l.l 1.2022

NE webfaqe:

Me I l.l 1.2022

Ne thcebook:

Me 11.11.2022

NE plrtlbrme:

Me 23,11,2022, eshte mbajtur konsultimi publik, veg€za e lajmi pEr mbajtjen e konsultimit:
Itttlrt I'A rk'-.!r't lt't ltri:tt'tt rtt'ttr ttthLtltt't-k,tttttrlLint-lttrttlik-1rr't. l)ntl(l.t-l)lttttitt-(-/)////('\-\(-

A tl , n.lit -k rttttrr t,tl- 1r't-r it irt- ) l)1-i
Projekt-Planin e punes se Kuvendit Komunal te Prizenit pir vitin 2023 u eshte dorezuar fizikisht.
pjesemarrgsit te cilet ishin ne konsultim publik, qe td ken6 mundEsi te njihen m€ detajshEm me
dokumentin nd !ale, sepse disa nga ta nuk kishin pasur mundcsi ta lexonin td publikuar n€ ueb

faqe.

Me 24.11.2022, €sht€ publikuar procesverbali pEr mbajtjen e konsultimit publik, procesverbali
EshtE i publikuar ne kete vegez:

httos://kk. rks-!.tol.neu'-orizrcn/rr n-contenrun loads sirc',16,l0ll' I I,'l'roccsrclhrli-i-rrth itics-se-
konsultirrit-nLrblik-me-q\,tetale-Der-Ploi ekt- l)lan in-c-rru nL's-se-K u\ cnd it-Konruna l-lc- l)rizren it-
rrcr-r itin-l0l.l-5( .\N.nd I

Dokumenti ka qen6 nE konsultim publik ne uebfaqen zyrlale tE komunds dhe platform6n
e konsultime publike, nga data 11.11.2022 deri me 11.12.2022, nd6rsa komentet jan6
pranuar deri me dati 09.12.2022.

Permes formes elektronike nE emailat e zyrtar€ve pErgjegjEs pEr pranimin e komenteve, nuk dsht€
pranuar asnje koment nga ana e qltetareve, komente nuk ka pasur as ne form€n elektronike. Gjate
konsultimit jan€ pranuar 6 komente.

Takimi i fundit i grupit punues eshte mbajtur me 14.12.2022, dhe eshte diskutuar pdr pranimin e

komenteve si nd formd elektronike, gjat€ konsultimit apo edhe n€ form€ fizike, anetaret e

komisionit prezent ne takim kanE thene se nuk kemi pranuar asnjd koment, sugjerim nE asnjd
forme.

Faqe 2 nga 4



Tatlelori me td dh6na td shkurtra:

Metodat e

konsultimit
Data I
KohEzgjatja

Numri i
pjesEmarrdsve

Numri i atyre qE

kanE dhinE
komente, kErkesa /
suqierime

Numri i k€rkesave t€
pranuara

I -Takim i
drejtperdrejte me
qytetare per Projekt-
Planin e punes se
Kuvendit Komunal t€
Prizrenit p€r vitin 2023

23.11.2022

l5 minuta

FMT

088 l 6

Shtojca-Tabela e detajuar me informatat per kerkesat e dhdna, arsyetimet p€r kerkesat e pranuara dhe td
refuzuara.

Nr KErkesat
Komentet

/Sugjerimet I Kush ka dhini k6rkesd /
sugierim pir Projekt-
Planin e pun6s s€

Kuvendit Komunal t€
Prizrenit pEr vitin 2023

Statusi i k6rkesEs
/sugierimi i
pranuar
pjesErisht e
pranuar apo nuk
6shtE pranuar

ilf:il'.,:*ItrJ'fr: ;::
pranimit tE komenteve Cshtd

i detyrueshEm)

Projekt-Planin e pun6s si Kuvendit Komunal tE Prizrenit p€r vitin 2023

I PErgatitja e rregullores p€r
zgjedhjen e kryetareve te
lagjeve dhe fshatrave

Bashkim Gashi

E aprovuar plotesisht

Grupi punues eshte formuar dhe ne

muajin shkurt 2023. kjo rregullore

pritet te miratohet ne kuvend.

2 Raportimi nd kuvend i
anetareve te komisionit per
zgjedhjen e kryetareve te
lagieve dhe fshatrave

E aprovuar plotesisht

Pas formimit td komisionit, dhe pas

zgiedhjes se kryetareve t€ lagjeve dhe

fshatrave. ky komision do te raportoj

para anEtar6ve t€ kuvendit.

3 Raportimi nE kuvend
giithe komisioneve
formohen nga kuvendi

itd
q€

E aprovuar plotEsisht

TE giitha komisionet qc formohen nga

ana e kuvendit, jane te obliguar te
raportojne para anetarEve t€ kuvendit.

I Td behet ndryshimi
rregullores pdr giuh€t

I E aprovuar plotEsisht

Gjate vitit 2023, do t€ behet plotesinr

ndryshimet e nevojshem i rregullores

p€r giuhet. Ky plotesim do t6 b€het

pasi q€ kuvendi komunal, ka miratuar

vendimin, qe gjuha rome tejete giuhe

ne p€rdorim.

5 P€rgatitja e rregullores pEr
parkingje

E aprovuar plotesisht Gjate vitit 2023 do te pergatitet

rregullo{a.

6 Raportimi nE kuvend per
zbatimin e Planit Komunal t€
Veprimit p€r Transparence

E aprovuar plotesisht Ne muajin
raponojne

informim.

shkurt

Tynaftt
2023, do te

e zyres per

Faqe 3 nga 4



Shkurtesat:

F-Femra

M-Meshkuj

T-Totali

Bashkangiitur nE kdtd raport jani edhe kdto dokumente:

l. Vendimi pEr formimin e grupit punues pdr hartimin e planit,

2. Njoftimin per mbajden e konsultimit publik,

3. Lista e n€nshkrimeve t€ qytehreve pjesemarrds n€ konsultimin publik,

4. Lista e zyrtareve pjesemarrds nd konsultimin publik,

5. Lista e zyrtareve nd takimin e mbajtur me andtaret e komisionit p6r diskutimin e

komenteve te pranuara nga qytetaret.

Haziz Krasniqi

Zyrtar pergjegj€s pdr Konsultime Publike

0.1

Faqe ,l nga 4
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Repuhli t Ni,\(l i;s
t. t<,\'Oll \q.\qi r. . \_!o._lo\.t

lr.onrunrr o Prizrtnil

cn c Korlrunus.

Kuvcntli i Konrun0s
Nr. (Xl l/01 I - l {9{J l
Mit: l7 lctor 2(122

Itrizrrn
N( birz$ rr,..rrit 13. parugralit 1.2. piku tl). ncnit 5l par.2. te Ligiit Nr.03/L-04(, pilr Vcteqeveris.ic

l.okllu. si .lhc ncnit:7 nxraur.ltit l. ncnit 5tl parugrulit I tcs Statutit td KomunLls s0 ['rizrenit. Nr. 0lr'0l l-56{-i
dt. l5 tctor l(x)ll. Kuvcntli i Kornunr"ls. nii mblerJhlen c rrcgullt t0 nrhujtur l7 tctor 2022, mirotoi kcto:

VI'NDIl}T
P[:R T()RxtI}II:i I,: (;RIJI,IT PIJNUIiS PER II^RTIMIN PLANIT TE PTJNi:S TE KIIVENDIT.Ti.:

Ko}il.rNirls sE PRTZRUNIT Pi,lR vtTrN 2023

Neni I
Me'kiitc\ vendinr. lilrmohct dhc cnri'rohet grupi punues patr harlimin R Plonit tC Pun0s s0 Kuvr:ndit ttl

Konrun0s st l)rizrenit. pclr r itin 2023.

Ncni 2
l'jcst c grupit punues per hartirnin e plarrit tC punes sc Kuvcndit t€ Komun0s, do tu' jcnc Kryesues.il
c Kuvcntlit dhc nga nii! an0tare nga lC giitha subjektct politike tar p€rl'irq0suara nit Kuvcndin e

Koruun6s. sikursc n0 vi.iinr:

l.l. Antigorxr Ir) t)'qi, Krl-csucsc t- Kuvcndit

l.l. Ilir (ltshi. artr"rtrrrr: nga [..VV

1..i. []Szona Ilorhli. uni,itarc nga l'l)K
l.{. \larin l)[r'g.iokrr. an0tar ngt LDK:
1.5. i\gncsn Sinunlj. anEtlrc nuu r\AK:
l.(r. Shukli (.)uni. lrttttar nga NISMA;
1.7. Do tij sillct mc shkrim niii aniit re nga K[) l l'i
l.tl. \IsrdTarr O:ntani. andtar nga NDSI

l.(). Scarl Alili. lnitar nga V,\KAl'
| .10. .\dnrir;\l.iilii. anatttr nga SDU dhc

l.I L trtan sinritvi. an$tar nga Y'l l lP'

\rni J
tiql'rcs" konttrrm nenit 8 I . t.r l-igiil Nr. oii L-

Ncni J
(irupi [,unues. kit pitr d!,r]r0 tn hartr{ plarrin c punils si Kuvcndit t[ Komuns\s sE ltrizrcnit. p€r vititt

lUZ3. it pCrputlr.ic rrrc ligiin tlhc &kt,".t ntnligiorc nii lirgi. si dhc ri! niejtin ta sjcllC pdr miratinr nij Kuvendin c

KontunLts.

/'-.-"\

\
.1

c

K1 \'crrtlinr hlrt nI lirqi pas diirginrit nd rtutorit'"tin nrhik
(){(t ptr vclirqcvcrisic Lokale. si dhc publikirnit nc Siuhut z}narc Ile

'csu
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Rcpuhliku c Ko\or'it\ ieO, qU .rtX!.:Lt ' 2!..\o. ?ozr
Komunu c l'rizrcnit

t'tt n - Prizrc
SkupitiIx ( )pit in c

llr. (l{}l/01 I - l{9{Jl
l)rnr: l7 . oktolrra l02l

Nu osnovu 6lana 12. stav 1..2.. taaka d), i'lana 51. stav l.;Zakono br.03/L-040 o Lokalnoj
Snmoupravi. kiro iClan 27stav I. dlan 58. stuv 2 St0tuta opStine Prizren, Br. 0lru I I -5643. od dant t5
oktobra 200t1 godinr.. Skupltina opstine na rodovnoj sjcdnici odrlan<rj dana 17. oktobra 2021. godinc.
odobrila jc ovu:

ODLUKU
ZA FOR]\IIRAN.'E RADNE GRIIPE ZA IZRADU PLANA RADA SKUPSTINE OPSTINT:

PRJZREN LA 21123 GODIN I"]

C'lun I
Ov<rm odlukom lirrmira se radna grupa z:r irllr(lu Plana Rada SkupStinc OpStincl'rizren za 2023
godinu.

d'l:rn 2

L Deti rirdnc grupc zir izr:rdu plana radl Skupitine OpStine. bitle prcdsednik SkupStinc i pojcdan
t'lun iz sr.ih politiikih subjekarn prcdstirvlicni u Skup5tini OpStini, kao u nastavku:

.l. nntigona 81t1qi, l'rcdscdavajuia Skupllinr.' ( )pitinc

.l.llir Cashi. Iltn iz l-VV

.-j. ligzona I loxhai. dlan iz PI)K

.4. Marin Pirgioka, Clan iz LDK:

.5. Agnesa Sinona.i, r'lan iz AAK;

.(r. Shukri Quni. c'len iz NISMA:

.7. bit ie dontsenu Lr pisanoj lbmri. dlan iz KD-l l'l
1.8. Merdtan Osrrrni. tlun iz NDS;

1.9. Sead Arifi. tltn iz VAKA'l'
1.10. Adnrir Aliilji. thm iz Sl)tJ i
I . I I . Ertan Simit$i. r'lan iz Y't'l lP.

tlan 3
Radnu (irLrpa inn za zadatak da izradi phn rada SkupStinc Opitine Prizren za ?023 godinc

shodno zakonu i podzakonskim aktima na snazi. kao ida isti donese na usvajanie na Skupstini.

('lun {
Ova Odhrka stupa na snagu nakon slanjt nadzornoj vlasti. shodno dlanu 8l Zakona br. 03/l--

rtilkr ( )pstinc

J ui'rt Sku
Ill'$'qi

pitino

It or it- K ovtt ( I

c

0J() za Lokirlrrtr Srrrnorrpnrvrr. kao i ohlrrvliivurtj rr nn sltriheno

l'it
rg (, tl

i{ff''

2r(tinc

I '.'r i lt I

2/

1

I

I
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Rcpublikr c Kosor iis
Rcoublilur Kosorl- Kosor s (-unrhuri\eli

Komuns c Prizrenil
()DStin$ Prizrcn - Prizreo Bcledivesi

Bclcdiyc Meclisi
No.00l/0ll-l{9{31
Tarih: l7 Ekim 2022

03\L-040 salrlr Yerel Oz Ydnetim Kanun'un 12. Maddesi. I ve 2. Frkrasr, d) noktasr, 51. Maddesi. 2.
Ftkrast ve l5 Ekirn 2008 tarihli ve 0l/0ll-5643 sa1'rlr Prizren llelediye Tiiziigiin 27. Maddesi, l. ['rkrasr.58.
Maddesi. 2. llkrasr gcrcgince Prizren Beledilc Meclisi l7 Ekim2022 t.rihinde diizcnledili toplantrda agagrda

1cr alan karara vardr:

2023 yILI iCiN pRiZREN BELEDiYE MECLIsi CALTSMA PLANTN HAZTRLANMAST iCiN
qALISMA GRUBUNUN TAYiN EDiLMESI iLE iLGil-i

KARAR

I,Madde
igbu Karar ile 2023 1rh Prizren Belediye Meclisi Qalrgma Planrnr hazrrlamak igin Qahpma Grubu ta;-in

ediliyor.
2. Maddc

Belediyc Meclisinin galrgma planrnrn taslagrnrn hazrrlanmasrna 1'6nclik gahgma grubunun bir krsmr,
agaltdaki ;ekildc lVleclis Bagkanr ve Beledil'e Nleclisinde temsil edilen tiim siyasi olugumlardan 0ye olacaktrr.

L LBelediye lvleclisi Bagkanr, Antigona Bltyqi
I .2.LVV Uyesi . Ilir Gashi

1.3. PDK tilcsi . Egzona Hoxhaj
I .4.LDK ilyesi. Marin P€rgioka

I .5. AA K tlyesi, Agnesa Sinanaj

I .6.N ISMA U1csi. Shukri Quni,
I.7.KD.l P iiyesi. yazrh olarak getirilecek;

1.8. NDS ii3csi. MerdZan Osmani

1.9. VAKAT iiyesi, Sead Arifi
1.10. SDU iiyesi. Admir Aljilji. ve

I .l I . Y'I-HP tiyesi. Enan Simitgi
3. )taddc

(ahgma Crubu. Prizren Beledil'e Meclisinin 2023 l rlr galrgma plantnr ytlrUrl0kteki kanun ve alt kanun

akitleri ularrnca hazrrlamak ve aynr zamanda Belediye Meclisinin onayrna sunmakla gdrcvlidir.

4. Madde

i$bu karar. 03iL-040 sayrlr Yerel Oz Y6nerim Kanun'un 8l Maddesinc uygun olarak dcnetleme
ildiktcn sonra f iirtirlille girer

cc Bagkaq -
B)$qi

1

z^\

>--::;/,I
I

2

it

t

c
)etkilisinc iletildiktcn ve Belediy'enin resmi sayfasrnda resmi dillerdc

o

1n4
J*

o
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NJOFTIM PUBLIK

Njoftohen te giithe banor6t e

komunds sO Prizrenit per
organizimin e konsultimit
publik pdr Projekt-Planin e

punes sE Kuvendit Komunal
td Prizrenit p€r vitin 2023

Data :23.11.2022

Vendi: Sall6n e Kuvendit
Komunal tE Prizrenit
(Sht6pia e Bardh)

TE dashur qytetar6/e,

NJOFTIM PUBLIK
Lidhur me organizimin e konsultimit publik me qyetar€ pEr Projekt-Planin e pun€s s€ Kuvendit Komunal te Prizrenit per vitin

2023

Ky dokument do tejete ne konsultim publik nga 11.11.2022 deri me dat€n: 11.12,2022, nddrsa konsultimi publik me q),tetare do te

mbahet me 23.11.2022, n€ sall€n e Kuvendit Komunal t€ Prizrenit (Sht€pia e Bardh), me fillim n€ ora l0:00.
Komentet dhe sugierimet mund t'i dErgoni deri me datdn 09.12.2022 nE ora 16:00, n€ emailat e zynareve: Ant igona.Blt) qila-rrks-

gov.net , Ymcr.Be risharirrrks-gol .nct dhe llaziz.Krasniqi'4'rks-gor'.net .

P€r mE shumd detaje, p6r Projekt-Planin e punes se Kuvendit Komunal t€ Prizrenit p€r vitin 2023, mund t'i vizitoni vegezat e

mdposhtme:

Mir€ se vinil
Ymer Berisha

Pe-n.Jfthan1$)
Udh6heq6s iltj6-rs€ p€r Komunikim me Publikun

REpuBrrKA E xosovts * REPUBUKA KosovA
I(OSOVA CUMHURIYETi

Xomuna e Prirrenlt. OpStlrla prizrcn
Prizren Belcdlyesi

Xry€trri i Xoou!.r p..d&dEil ODatlr.
B.kdita E.{}ror

Itl
It
4

aat
ttt

Ora : 10:00

-r.

rt

s

,1

I

""/

Komuna e Prizrenit p€rmes grupit punues p€r ha(imin e Projekt-Planit te punes se Kuvendit Komunal tE Prizrenit p€r vitin 2023,

duke u bazuar ne Ligjin Nr. 03/L-040 pdr Vetdqeverisjen Lokale. Statutin e Komunes s€ Prizrenit. Nr. 0l/01 I-5643 dhe Nenit 6 te

Udhezimet Administrativ (MAPL) Nr.06/201 8 p€r Standardet Minimale t€ Konsultimit Publik n€ Komuna, leshon kete:

Uebfaqen zytare nd rubrik€n planet n€ konsultim publik:

https://kk.rks-qov.net/prizren/konsultinre-nublike/r')lanerne-konsultim-puhlik/
Platform€n p€r Konsultime Publike:

https://konsu himet.rks-gol. net/

Facebook:

https://wwu. Ihcehook.com/kkprizren

)4__.JUlZDt ll.47bzz
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KAMU sirninisi
2023 yrh Prizren Ilelediye
Meclisin qahgma Taslak
Planr ile ilgili kamu
istiqarenin diizenlenmesi tiim
Prizren Belediye sakinlerine
tluyurulur.

Tarih: 23.11.2022

Yer: Prizren Belediye
Meclisin (Beyaz Ev) toplantr
salonunda

2023 yrh Prizren Belediye Meclisin gahgma Taslak - Planrn tasarlanmasr ile ilgili kamu istiqarenin dtizenlenmesi igin

56z konusu belge 11.11.2022 - 11.12.2022 tarihine kadar kamu istigarede olacakur. Halkla kamu istigare ise 23.11.2022
tarihinde Prizren Belediye Meclisin (Beyaz Ev) toplantl salonunda saat l0:00 da baglamak tizere dtizenlenecektir.
Yorum ve 6nerilerinizi 09.12.2022 tarihinde saat l6:00 kadar: Antiqona.Bltvqitirrks-gov.net, Y nrer. Berishat?rks-gov.net dhe

I laziz. Krasn iqitlltL!:gey,ucl! .

2023 yth Prizren Belediye Meclisin gahgma Taslak -Planr ile ilgili daha fazla bilgi igin agalrdaki siteleri ziyaret
edebilirsiniz:
Resmi web sitenin kamu istigare yiinetmelikler krsmrnda:

https://kk.rks-eov.net/prizren/konsultinre-publike/planet-ne-konsultim-publik/
Kamu isti gare Platformu:
https://konsu ltinret.rks-gov.net/

Facebook: REPUBIIKA

httos://u u w.facehook.com/kkprizren Roftun.

f,tr.trrl
Ymer Berisha?a,fl&u^.w 04
Halkl; ileriffiBirim Yoneticisi

E I(OSoVDS* REPUBIIKA KoSoVA
K0s0vA cul{HuRiYETi
e Prirrenlt. opititrs Prirten
Prizren BelGdiycsi

i i Xooula! Pted..dlll oPati!.
Bcledly! Brll!nr

.. 1],qlzL ^. /ll.44.zoZLNr..-_:L_ l,t. 

-

Saat: 10:00

tf 'ra I
--l-: I

L,rrla-

:

tI ,.1

I

i

f-

I

{

Sevgili vatandaglar,

03/L-040 sayrh Yerel 6z Yrinetim Kanun'un. 0l/01t-5643 sayrh Prizren Belediye Ttiztifltin ve 06/2018 sayrh

Belediyelerde Asgari Kamu istiqare Standartlan iqin idari Y6nergenin (YYB) 6. Maddesi gere[ince Prizren Belediyesi,

2023 yrh Prizren Belediye Meclisin gahgma Taslak - Planrn tasarlanmasr igin gahgma grubu aracrhfryla igbu duyuruyu
sunmaktadrr:

KAMU BILDIRISI
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JAVNO
PoStovani gratlani,

Opstina Priaen je preko radne grupe za izradu Projektnog plana rada Skupstine Opstine za 2023 godinu, na osnovu Zakona br. 03/L-040 za

lokalnu samoupravu, Statut opstine Prizren. br.0l/01l-5643 i Clana 6 Administrativnog uputstva (MALS) br. 06/2018 za minimalne standarde

javnih konsultacija u opitinama, daje ovo:

JAVNO OBAVESTENJE
U vezi sa organizacijom javnih konsultacija sa gradanima za Projekt-Plan Rada Skupstine opstine Prizren za 2023 godinu

Ovaj dokument Ce biti na javnoj konsultaciji od 11,11.2022. godine do datuma: I l.l2.2022.godine, dok Ce se javna konsultacija sa gradanima

odrlati 23.11.2022. godine, u sali Skupltine opltine Prizren (Bela KuCa), sa potetkom od l0:00 dasova.

Komentare i sugestije moZete slati do 09,12.2O22. godine u l6:00 Casova, na mejlove zvanidnika: Antigona. []]tr'q i(i)rks-qov.net ,

Y nrer. llerishaL4IL! ge!.!tql i Haziz.Krasniqi(irks-gor .net .

Zvaniana web stranica u rubrici planovajavne konsultacije

hrr ks-sov.nel/prizrerl/konsulti me-nubl ikeiplanet-ne-konsultim-nubl ik/
Platforma za Javne Konsultacije:

https://konsultirnet.rks-gov.net/
Facebook:

httos ://www.l'acebook.com/kkorizren

OBAVESTENJE

Obave5tavaju se svi gradani
opstine Prizren za
organizoYanje javnih
konsultacija za Projekt-Plan
Rada Skup5tine op5tine
Prizren z,il2023 godinu

Dana:23.11.2022

Mesto: Sali Skup5tine
op5tine Prizren (Bela Kuda)

Dobro do5lil
Ymer Berisha
fto'f{y','<n,1g)
Rukovodilac JCilfnice za Odnose sa Javno5iu

@
REPUBLIKA E KOSOVbS. REPUBTIKI. I(OSOVA

TOSOVA CUUHURiYETi
Kolrrulta e Ptiztetrlt * OPitina Priztea

Prizten BeledlYe!i
Nrvrtrtl I xoru!aa Pr.d.'ddlt 0PitiIc

' B.lcdit. BrllrltVreme: t0:00

tr
I

I , -{ '.

n

I

q

3j

Za vite detalja, o Projekt-planu Rada Skup5tine Op5tine Prizren za 2023 godinu, moZete posetiti sledeie stranice:

0! -ilil)L,,.-!!E"o
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Republika e KosovEs Komuna e Prizrenit

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti Opitina Prizren - Prizren Belediyesi

Lista e nenshkrimeve e zyrtareve pjesdmarr6s nd konsultimin publik p€r: Projekt-Planin e punes se

Kuvendit Komunal te Prizenit p€r vitin 2023.

Data e mbajtjes sd konsultimit:_.11.2022

Nr Em ri M biemri Pozita e pun6s NEnshkrimi

I

fur'q*" '' Fst +ezt+elz* ' )L t J'( '-
- C . larullLh(.tvt/

(

2 HALr't veA, pt6t ?.! F\ AV? tr€?cll ( 6,t € 5 P€V
u'oos oL l IA ( PveL\VG ffi&"-"r*r,

J z4'r'

{

:

6

7

tt

9

l0

I
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Pdrgatiti:
A A?:t? tsrAJlr 6lr
Ndnshkrimi:xayr
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Republika e KosovEs

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti

Lista e ndnshkrimeve e qytetareve pjesgmarrgs ng konsultimin publik p0r: Projekt-Planin e punEs s€

Kuvendit Komunal te Priaenit p€r vitin 2023.

Data e mbajtjes se konsultimit2 i .l1.2022

Komuna e Prizrenit

Nr Mbiemri Vendi/Institucioni/OJQ NEnshkrimi

I

BK5W"UI e-rYs*l KtnD/_ryt -(tt'1"'t')

/ *trt' /W// Bas-? r'

3

C;h.p F""L* Rrv "B 6 s4"
1 fit- rc /r(t tu o GA 2e T/+/(

"-v//
fr{-t t ct'a'

5

, 
.)ol{-q

li,lno, lAowo^^,,
6

FdTaN
-/ ry
novpt HreHE<,t p{nV \

7 /sr,; 4/,une rqfu{o i
8

Ve>tz Uv"r
L

Q< (
9

l0

P€rgatiti:
ft{?z ErzRsirror

I

Nihshkrim i:

fleyp

,t** *

Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Emri

O,ut,v

tr-,L4
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Republika e Kosov€s

Republika Kosova

Kosova Cumhuriyeti

Op5tina Prizren

Prizren Belediyesi

Lista e nEnshkrimeve e anetareve t€ grupit punues pdr shqyrtimin e komenteve per: Projekl-Planin

e punes sE Kuvendit Komunal te Prizrenit per vitin 2023.

Data e mbajtjes se takimit : 14.12.2022

Emri M biemri Pozita e pun6s Ndnshkrimi
/-)

I
[**,* @.tilra, ffi4 u,rns" " i11 ff/Pap,"1," ffiu/-,-^^')

2
,/.u.ut 3.* + Zu. (e \ct sq<- (.? Pz

r-"'/d d

3

,hrmrt r Amtufi-l V /P,k^^^6/risl-e fr 'L) 
-4,4/

{ ._U .

E( l.','',, a'-6+* (c- frn.)*" Jrne ,ld
5 a>€Ao 4zi7r /a- /< ,Q .,,1-t- 4,r V* r*-

t_/-<2 I:=)-<az{
6

l"lk€i tt ?6e QJobq k.tt. ANrp Q- lDf {M,.*4t
7

tt

9

l0

Persatiti:
t{?i? rrisrr,or

1

E

:.-

Komuna e Prizrenit

Nr

W
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Republika e Kosovës                                                                                                          Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                          Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNA E PRIZRENIT 
 

 

 

Projekt-Plani i Veprimit për Transparencë në Komunën e Prizrenit 

2023-2027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
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Fjala e Kryetarit 
 

Përmes këtij plani mëtojmë që të arrihet: 

 

Forcimi i transparencës në punën e organeve të Komunës: Kuvendit të Komunës,  Kryetarit të Komunës, 

organeve të Administratës: drejtorive komunale, institucioneve arsimore dhe shëndetësore, punës së 

ndërmarrjeve publike komunale dhe rritjes së pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje në nivel 

lokal; 

 

Plani ruan obligimin e komunës për njoftim me kohë të publikut me arritjet dhe realizimin e projekteve në 

komunës tonë.  

 

Konsultimet me qytetarë, OJQ-ë dhe hisedar të tjerë lidhur me aktet komunale dhe politikat tjera publike, 

plani ruan kujdes meritor, ligjor e profesional dhe integritet gjatë vendimmarrjes.   

 

Llogaridhënia dhe transparenca janë parime që përtej informimit, synojnë mekanizma të përfshirjes së 

qytetarëve në procesin e politik bërjes dhe vendimmarrjes komunale. Për këtë arsye, zotohemi që Komuna 

e Prizrenit me përkushtim të lartë do të rris gatishmërinë, për t’iu përgjigjur në mënyrë efektive të gjitha 

kërkesave të qytetarëve për të qenë të angazhuar aktivisht në planifikimin dhe zhvillimin e politikave, që 

sigurojnë efekte pozitive gjatë zbatimit dhe japin rezultate të dëshiruara dhe targetojnë direkt interesin e 

përgjithshëm të qytetarëve.  

 

Me plan të transparencës, ne do të zbatojmë në mënyrë sistematike dhe gjithëpërfshirëse standardet, 

parimet, objektivat, metodat dhe mjetet efektive për rritjen e llogaridhënies, inkurajimin e qytetarëve për 

t’u bërë pjesë e qeverisjes, si dhe të ndikojmë tek punonjësit për të promovuar integritet më të mirë dhe 

përgjegjshmëri në angazhimet publike.  

  

Vlerësojmë se planifikimi i bazuar në konsultime me qytetarët dhe hisedarët tjerë relevant, është praktikë 

e mirë për ndërtimin e qëndrueshëm të vizionit dhe besueshmërisë ndaj njëri tjetrit komunë-qytetarë. 

 

Prizreni, qytetarët dhe qytetaria e tij meritojnë më shumë kujdes dhe punë nga të gjithë ne.  

                                                           

Kryetari i Komunës 

Shaqir Totaj 
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Hyrje  
 

Transparenca dhe llogaridhënia janë elementet thelbësore të qeverisjes së 

mirë në nivelin lokal. Rruga drejt informimit publik efikas duhet të jetë baza 

e qeverisjes së mirë, ndërkaq, komunikimi efektiv me qytetarët dhe 

pjesëmarrja e tyre në zhvillimin dhe zbatimin e politikave të komunës është 

aspekti kyç që siguron vendimmarrje me bazë të gjerë. Fryma e 

institucioneve komunale duhet të adoptoj modelet më të avancuara të 

qeverisjes transparente brenda kornizës ligjore në fuqi . 

Transparenca komunale është njëra nga segmentet e qeverisjes e cila 

monitorohet në vazhdimësi nga qeveria qendrore, por edhe nga akterë të 

tjerë ndërkombëtar, Komisioni Evropian, organizatat ndërkombëtare, si dhe 

organizatat joqeveritare. Marrë parasysh nivelin e përgjegjësive dhe 

shkallën e decentralizimit të pushtetit lokal në Kosovë, Kushtetuta dhe 

legjislacioni kanë paraparë të drejtën e autoriteteve qendrore për të ofruar 

mbështetje dhe mbikëqyrje në faza të caktuara të procesit te avancimit të 

transparencës dhe zhvillimit të politikave për përfshirjen e qytetarëve në 

vendimmarrje lokale.  

Komunat si njësi themelore të vetëqeverisjes lokale janë të obliguara t’i 

krijojnë mekanizmat e përshtatshëm të informimit publik. Tani, struktura e 

ueb-faqeve zyrtare të komunave është unike. Përmes tyre është krijuar 

mundësia për qasje në të gjitha dokumentet me rëndësi publike. Përveç 

karakterit informues, ato mundësojnë edhe procese administrative dhe 

linja me ndërfaqe të tjera të cilat shërbejnë për procesin e konsultimit 

publik. Ndërlidhja e tyre me sistemin e intranetit në komunë, mundëson që 

qytetarët të parashtrojnë online të gjitha kërkesat e tyre ndaj drejtorive 

përkatëse në komunë.  

Fusha e transparencës komunale ka një strukturë të mirë organizuar të 

rregullave juridike ligjore dhe nënligjore. Plani i Veprimit për Transparencë 

synon t’i grupoj përgjegjësitë kryesore të komunave bazuar në këtë 

rregullativë juridike, për të shërbyer si dokument kornizë në një periudhë 

afatgjatë. 
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PLANI I VEPRIMIT PËR TRANSPARENCË  

 

Plani i veprimit për transparencë komunale ka për qëllim t’i ofrojnë publikut qasje të lehtë në 

mbikëqyrjen dhe zbatimin e politikave nga organet e komunës, duke përfshirë informim të shpejtë, 

të dhëna të qasshme, publikimin e të të gjitha akteve normative dhe dokumenteve me interes 

publik, si dhe rritje të mundësive të pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse. 

Udhëzimi Administrativ Nr.2020/03 për Transparencë në Komuna përcakton obligimin që 

Komunat të hartojnë planin katër (4) vjeçar të veprimit për transparencë. Ky plan, kërkon nga 

komuna të ndërmarrë veprime konkrete në promovimin dhe ofrimin e transparencës së plotë tek : 

mbledhjet e Kuvendit të Komunës; mbledhjet e komiteteve ; takimet publike; takimet konsultative 

për projektakte; transparencën në planifikimin dhe shpenzimin e buxhetit të komunës; qasje të 

shpejtë në shërbime elektronike (me sa më pak klikime) dhe fizike; procedura transparente në 

aktivitetet e prokurimit; procedura transparente të punësimit; përditësimin e vazhdushëm të 

aktiviteteve ditore në faqe zyrtare të komunës; përfshirjen aktive të qytetarëve në hartimin dhe 

zbatimin e politikave dhe akteve tjera që i konsideron komuna të domosdoshmë për konsultim. 

  

Plani i Veprimit për Transparencë mundëson: 

- Prezantimi i planifikimit të punëvë të organve të vetëqeverisjes lokale me sistemet e 

informacionit në mënyrë që puna e organeve të administratës gjatë zhvillimit të politikave 

të vërtetohen dhe legjitimohen; 

- Përfshirjen e qytetarëve dhe shoqërisë civile në mënyrë aktive dhe të vazhdueshme në 

hartimin dhe zbatimin e politikave në nivel lokal; 

- Rezultatet e punës së komunave të jenë të matshme, cilësore dhe në funksion të interesave 

të përgjithshme të qytetarëve.  

-  

Plani i veprimit për transparencë në mënyrë specifike do të kontribuojë që: 

- Komuna të identifikoj me kohë prioritetet për të cilat kërkohet informimi, si dhe përfshirja 

e qytetareve apo grupeve të interesit në proces të hartimit të politikave dhe akteve të 

përgjithshme; 

- Të identifikoj metodat, mjetet dhe teknikat për konsultimin e qytetarëve dhe përfshirjen e 

tyre në procese; 

- T’i evitoj praktikat e zhvillimit të dokumenteve dhe politikave pa respektim të procedurave 

ligjore lidhur me informimin dhe konsultimin e qytetarëve si dhe të evitoj praktikat e 

zhvillimit të dokumenteve dhe politikave me kosto të papërballueshme;  

 

- Krijimin e një mjedisi të brendshëm transparent dhe llogaridhënës, duke inkurajuar 

bashkëpërgjegjësi të të gjithë stafit në procesin e zhvillimit, zbatimit dhe mbikëqyrjen e 

politikave; 
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- Mbajtjen e një sistemi dhe përditësim i vazhdueshëm me të dhënat e të gjitha palëve të 

interesit për të siguruar pjesëmarrjen e qytetarëve në pajtueshmëri me kërkesat dhe 

standardet ligjore;  

- Ndikimin në sjelljet e punonjësve komunal në mënyrë që veprimet e ndërmarra të 

demonstrojnë ligjshmëri dhe integritet; 

 

Zbatimi i Planit të veprimit për transparencë do të monitorohet në vazhdimësi me mekanizma 

përkatës dhe do të rishikohet periodikisht në përputhje me aktivitetet e komunës. Plani do të 

përmbledh në mënyrë të qartë transparencën e organeve komunale, publikimin e akteve nënligjore, 

rregulloret komunale, dokumentet strategjike, vendimet e kryetarit, njoftimet për aktivitetet e 

komunës (ekzekutivit dhe kuvendit të komunës), takimet publike, planifikimin dhe shpenzimet 

buxhetore të komunës, prokurimin publik, zbatimin e standardeve të konsultimit publik, qasjen në 

dokumentet publike etj. 

 

Transparenca si parim i qeverisjes së mirë 

Në një sistem demokratik funksional, informimi dhe përfshirja duhet të jenë segment vital i 

administrimit publik. Transparenca është komponentë kryesore e qeverisjes demokratike, e cila 

kërkon një hallkë të gjerë të veprimeve institucionale, si në procesin e hartimit të politikave ashtu 

edhe në fazën e zbatimit dhe raportimit. Rëndësia e transparencës ndikon në aspekte të shumta 

duke përfshirë qëndrueshmërinë ekonomike, financiare, qeverisjen e mirë, si dhe në sistemin e 

përgjithshëm të administratës shtetërore. Parimi i publicitetit dhe transparencës supozojnë se çdo 

kush ka të drejtë të dijë arsyet e nxjerrjes së një vendimi të caktuar apo veprimi të administratës. 

Përmes këtij parimi mundësohet hapja e administratës para shoqërisë, informimi për punën e saj 

mund të bëhet në mënyrë të ndryshme dhe në vëllim të ndryshëm, parim që mund të kufizohet 

vetëm në rastet e caktuara në legjislacionin e secilit vend. Të qenurit i hapur dhe transparent janë 

gjithashtu instrumente të nevojshme për shtetin e së drejtës, barazinë para ligjit, dhe 

përgjegjshmërinë. Si rregull i përgjithshëm, sjellja e administratës publike duhet të jetë 

transparente dhe e hapur, megjithëse të dhënat personale nuk duhet t’i lejohen palëve të treta.  

Transparenca është një nga çështjet më me peshë në procesin e demokratizimit të shteteve dhe 

qeverisjes së mirë. Këtë e mundësojnë mekanizmat dhe iniciativat e qeverisjes së hapur, të cilat 

bëjnë që përfitimet e transparencës të jenë në shumë aspekte, përfshirë: qeverisje më e mirë, 

vendimmarrje më cilësore, besim më të madh publik, ulje të korrupsionit dhe shërbime publike më 

efektive. Transparenca përfshin rregullat mbi të drejtat e krijimit, ruajtjes, qasjes dhe përpunimit 

të informacionit, të cilat mund të shfrytëzohen gjatë proceseve të vendimmarrjes, por edhe për 

nevoja të informimit të përgjithshëm. Për më tepër, në kuptim më të gjerë transparenca nuk është 

vetëm informim, por përfshinë një varg procesesh dhe veprimesh të bazuara në: informacion, 

komunikim, pjesëmarrje, angazhim, ndërtim të konsensusit për zgjidhjen e problemeve, raportim 

dhe llogaridhënie.  

 

Korniza ligjore për transparencë 



6 | P a g e  
 

Në pajtueshmëri me Kushtetutën e Kosovës janë miratuar një numër i madh i ligjeve dhe akteve 

nënligjore, që rregullojnë fushën e transparencës. Ligji për Vetëqeverisje Lokale është aprovuar 

në vitin 2008 nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe bën pjesë në grupin e ligjeve me karakter 

vital për shtetin. Përmbajtja e këtij ligji reflekton parimet e Kartës Evropiane për Vetëqeverisje 

Lokale, duke paraparë mekanizma të veçantë të informimit, pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të të 

drejtave të qytetarëve, e në veçanti të drejtave të komuniteteve joshumicë. Me këtë ligj është 

përcaktuar që kuvendi i komunës të miratojë rregulloren komunale që promovon transparencë të 

organeve legjislative, ekzekutive dhe administrative të komunës, duke e rritur pjesëmarrjen e 

opinionit në marrjen e vendimeve në nivel lokal dhe duke lehtësuar qasjen publike në dokumentet 

zyrtare të komunë. Përveç kësaj, me anë të një numri të konsiderueshëm të akteve nënligjore janë 

definuar edhe procedurat e zbatimit të instituteve të shumta juridike për transparencë, janë 

përcaktuar zyrtarët përgjegjës, format dhe teknikat për transparencë, si dhe afatet procedurale. Në 

përgjithësi, kuadri juridik normon obligime për organet e administratës shtetërore në fushën e 

transparencës, ndërsa në veçanti për organet e pushtetit, përmes akteve si në vijim: 

 Ligji Nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale; 

 Ligji Nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike; 

 Ligji Nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;  

 Ligji Nr. 03/L-178 për Klasifikimin e Informacioneve dhe Verifikimin e Sigurisë; 

 Ligji Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative; 

 Ligji Nr.04/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-048 për menaxhimin e 

financave publike dhe përgjegjësitë, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 03/L-211;  

 Ligji Nr. 02/L-37 për përdorimin e gjuhëve;  

 Ligji Nr.06/L-092 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të 

komunës 

 Rregullore (QRK) Nr. 27/2018 për Shërbimin e Komunikimit Qeveritar me Publikun; 

 Rregullore Nr. 04./2012 për Evidencën Zyrtare të Kërkesave për Qasje në Dokumente 

Publike; 

 Rregullore (QRK) Nr. 05/2016 për Standardet Minimale për Procesin e Konsultimit 

Publik; 

 Rregullore Nr. 02/2012/MF për Tarifat në qasje në dokumente publike; 

 Hiqet kjo rregullore Rregullore Nr. 01/2012 për Kodin e Etikës për Zyrtarët e 

Komunikimit me Publikun; 

 Udhëzim Administrativ (MAPL) Nr.03/2020 për Transparencën në Komuna; 

 Udhëzim Administrativ (MAPL) Nr.06/2018 për Standardet Minimale të Konsultimit 

Publik në Komuna; 

 Udhëzim Administrativ (MAPL) Nr. 01/2019 për Monitorimin e Kuvendeve të Komunave 

Përmes Pajisjeve të Teknologjisë Informative “Teleprezencave”; 

 Udhëzim Administrativ (MAPL) Nr.01/2021 për Funksionimin e Qendrave të Shërbimeve 

të Qytetarëve në Komunë; 

 Udhëzim Administrativ Nr.01/2015 për Ueb-faqet e Institucioneve Publike 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$rAktet$ctl00$lblAn','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$rAktet$ctl00$lblAn','')
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 Rregullore (MAPL) Nr.02/2021 për Procedurën e Hartimit dhe Publikimit të Akteve të 

Komunës; 

 Rregullore Nr.01/2020 për Sistemin e Menaxhimit të Performancës Komunale dhe Skemën 

e Grantit të Përformancës Komunale; 

 Udhëzim Administrativ (MAPL) Nr.01/2016 për Procedurën e Themelimit, Organizimin 

dhe Kompetencat e Komiteteve Konsultative në Komuna; 

Aktet komunale:  

o Statuti i komunës; 

o Rregullore komunale për transparencë; 

o Rregullore komunale për përdorimin e gjuhëve; 

o Akte të tjera ligjore dhe nënligjore që ndërlidhen me fushën e transparencës. 

Qasja strategjike për fuqizimin e transparencës 

Në nivel qendror janë zhvilluar një numër strategjish të cilat parashohin objektiva me synim 

reformën e administratës shtetërore. Ndër strategjitë kryesore në fushën e qeverisjes së mirë, 

transparencës, llogaridhënies dhe integritetit në institucionet e administratës janë:  

- Strategjia Kombëtare për Zhvillim, 2022-2030; 

- Strategjia për Vetëqeverisje Lokale 2016-2026;  

- Strategjia për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023; 

- Agjenda për Reforma Evropiane; 

- Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (PKMSA) 

- Strategjitë e tjera sektoriale. 

 

Dokument specifik me ndikim në transparencën komunale është Strategjia për Vetëqeverisje 

Lokale 2016-2026. Kjo strategji ka 5 objektiva kryesore përmes së cilave përcaktohen caqet 

afatmesme dhe afatgjata të zhvillimit të pushtetit lokal në Kosovë. Në objektin e tretë të saj, 

strategjia parasheh forcimin e partneriteteve ndërmjet pushtetit lokal, shoqërisë civile dhe 

bizneseve për të krijuar një qytetari aktive, gjithëpërfshirëse dhe kohezive. Bazuar në problemet e 

identifikuara, në planin e veprimit të kësaj strategjie parashihen aktivitetet konkrete të masave, që 

përfshijnë zhvillimin e politikave efektive për të nxitur pjesëmarrjen e qytetarëve, respektivisht:  

- Politikat lokale për nxitjen e aktivizimit qytetar;  

- Politikat për nxitjen e punës vullnetare të studentëve dhe nxënësve;  

- Politikat për funksionalizimin e qendrave rinore nëpër fshatra;  

- Politikat për funksionalizimin e këshillave të fshatrave;  

- Politikat për përfshirjen dhe angazhimin e pensionistëve në jetën publike;  

- Politikat për angazhimin e personave me aftësi të kufizuara;  

- Politikat për nxitjen e pjesëmarrjes së grave si dhe kategorive sociale të pambrojtura;  

- Politikat lokale për trajtimin e fëmijëve të rrugës;  

- Politikat lokale për krijimin e rrjeteve sociale, ekonomike, rinore, sportive dhe kulturore.1  

                                                           
1 Qeveria e Republikës së Kosovës: “Strategjia për Vetëqeverisje Lokale 2016-2026”, Prishtinë, 2016, fq. 32 
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Strategjia parasheh po ashtu masa konkrete në krijimin e platformave që fuqizojnë transparencën, 

e në veçanti përmes qeverisjes elektronike. Qeveria elektronike sigurisht që lehtëson komunikimin 

në mes të grupeve të interesit me autoritetet publike, derisa ajo forcon administratën përmes: 

kursimit të kohës në ofrimin e shërbimeve, uljes së kostos operative, rritjes së efikasitetit, ruajtjes 

së memories institucionale dhe rritjes së llogaridhënies.  

Komisioni Evropian ndër vite përmes raporteve të progresit ka identifikuar mangësi në fushën e 

transparencës duke renditur problemet kryesore, por në disa raste edhe të arritura. Referuar në të 

gjeturat e raportit të KE-së për vendin në vitin 2022, dobësitë vërehen në: 

 

Andaj, masat e tilla të ndërhyrjes janë të rëndësishme, për faktin se përmirësojnë komunikimin me 

qytetarë, krijojnë hapësirë për politikbërje të qëndrueshme, zbatim efikas të tyre, si dhe plotësojnë 

obligimet e Kosovës në raport me kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian 

Mekanizmat ligjorë për pjesëmarrje dhe zbatim të parimit të transparencës 

 

Qeverisja lokale në Kosovë promovon fuqishëm parimet e transparencës, llogaridhënies dhe 

përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje. Mënyra e parë dhe më e thjeshtë në të cilën transparenca 

mund të ndihmojë në ofrimin e paanësisë është duke lejuar publikun të luajë një rol të rëndësishëm 

në garantimin që rregullat të zbatohen në mënyrë të drejtë dhe korrekte. Qytetarët nuk mund të 

jenë askund më afër me shtetin se përmes organeve të pushtetit lokal. Komunat janë adresa më e 

afërt për të kërkuar që shërbimet dhe resurset shpërndahen në mënyrë të drejtë, të barabartë dhe në 

pajtim me nevojat sistematike të tyre.  

Numri më i madh i taksave dhe tatimeve që mblidhen nga shteti, u shpërndahen komunave për 

ushtrimin e kompetencave ligjore. Taksat për të cilat qytetarët paguajnë në baza periodike janë 

burime vetanake të komunave, të cilat shpenzohen për shërbimet e ofruara. Planifikimi i 

shpenzimit të tyre bëhet me anë të buxhetit komunal, që është dokument kryesor vjetor që mbledh 

të gjitha projektet investive me interes publik. Gjatë përgatitjes së buxhetit, komunat ligjërisht 

obligohen të mbajnë konsultime me qytetarët, bizneset, grupet e interesit dhe shoqërinë civile. 

Prandaj, qeverisja e mirë komunale do të zinte vend vetëm nëse planifikimi i mjeteve buxhetore, 

politikave të tjera, shpenzimet e tyre dhe mënyra e shpërndarjes së investimeve publike do të 

mbështetej në opinionin e qytetarëve, përmes formave të shumta të përfshirjes direkte të tyre.  

Në mënyrë që transparenca të jetë pjesë përbërëse e politik bërjes në nivel lokal, Ligji për 

Vetëqeverisje Lokale ka përcaktuar një numër të shumtë të instrumenteve juridike për pjesëmarrje 

të qytetarëve në jetën publike ku bëjnë pjesë: 

- Takimet publike gjithëpërfshirëse me qytetarë; 

- Konsultimet për projekt-aktet dhe dokumente të politikave; 

- Informimi dhe konsultimi përmes e-qeverisjes; 

- Bashkëpunimi me shoqërinë civile; 

- E drejta për qasje në dokumentet publike. 

- Komitetet konsultative; 

- Iniciativat qytetare, peticionet dhe referendumet lokale; 
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Të gjitha këto forma kanë bazën e tyre juridike, procedurale, mjetet dhe format e zbatimit të tyre. 

Efekti i tyre në përmirësimin e qeverisjes lokale vërehet përmes rritjes së transparencës, krijimit 

të qytetarisë aktive dhe forcimit të dialogut social. Edhe pse të shumta, aplikimi i tyre ndryshon 

nga njëra komunë në tjetrën, për çka tregojnë statistikat e shumta të dala nga raportet e monitorimit 

të institucioneve të ndryshme publike dhe jopublike. Gjithashtu, jo të gjitha janë të zbatueshme 

për shkaqe juridike, por edhe praktike.  

 

Objektivat e Planit të Veprimit për transparencë 

 

Objektivi kryesor i Planit të Veprimit për Transparencë Komunale është “të siguroj qeverisje të 

hapur për qytetarë, gjithëpërfshirje në procesin e planifikimit dhe zhvillimit të politikave, si dhe 

qeverisje transparente dhe llogaridhënëse”.  

Objektivat specifike janë: 

 

- Sigurimi i një kornize të qartë të planifikimit të organizuar, ku përcaktohen rolet e të gjithë 

pjesëmarrësve përgjegjës për transparencë komunale. 

- Fuqizimi i mekanizmave lokal të demokracisë direkte, për të krijuar një publik të interesuar 

për çështje publike; 

- Avancimi i mekanizmave të informimit në mënyrë që qytetarët të dëgjohen dhe të 

inkurajohen për të qenë aktiv në proceset vendimmarrëse. 

- Krijimi i një sistemi efektiv qeverisës, në të cilin parim kryesor i projektimit të politikave 

është baza e informacionit.  

- Ndërtimi i partneritetit të mirëfilltë me shoqërinë civile, në të gjitha fazat e menaxhimit të 

organeve komunale.  

 

Fazat e zhvillimit të Planit të Veprimit për Transparencë Komunale 

Zhvillimi i Planit të Veprimit për Transparencë duhet të kaloj në disa faza si në vijim:  

1) Faza Paraprake – Kryetari i komunës themelon grupin e punues. Përbërja e grupit punues 

duhet të jetë shumësektoriale dhe të udhëhiqet nga Zyra për Komunikim Publik në 

bashkëpunim me zyrën ligjore të komunës. Procedurat e hartimit zhvillohen në pajtim me 

rregullat në fuqi për procedurat e hartimit të akteve komunale.  

2) Faza e vlerësimit të prioriteteve – gjatë kësaj faze, kryesuesi së bashku me grupin punues 

analizojnë dokumentacionet e mbledhura (legjislacionin dhe aktet nënligjore të 

zbatueshme në punën e administratës së komunës; dokumentet strategjike të komunës mbi 

bazën e të cilave priten të zhvillohen aktet juridike të komunës, planet komunale, 

dokumentet e tjera të politikave për të cilat duhet të zhvillohen konsultime publike dhe të 

sigurohet prania e qytetarëve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale dhe planeve 

afatshkurtëra, afatmesme dhe afatgjate, duhet të përcaktohen prioritetet dhe të bëhet 

renditja e veprimeve për secilin aktivitet.  
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3) Faza e përcaktimit të aktiviteteve dhe propozimit të masave – kjo fazë përfshin 

kategorizimin e prioriteteve sipas periudhave të zhvillimit, renditjen e aktiviteteve, 

metodave dhe mjeteve të veprimit, afatet kohore, organet/zyrtarët përgjegjës, koston 

financiare.  

4) Faza e mbikëqyrjes dhe raportimit të planit të veprimit për transparencë - përfshin 

mbikëqyrjen, regjistrimin dhe raportimin e rregullt të aktiviteteve që zhvillohen sipas Planit 

të veprimit për transparencë. Raportimi mundëson që informacionet e mbledhura të 

përdoren në marrjen e vendimeve që përmirësojnë zbatimin e objektivave të Planit të 

Transparencës Kryesuesi i grupit Punues merr pjesë në grupin punues për hartimin e planit 

vjetor të punës së komunës. 

5)  

Metodologjia e vlerësimit dhe përcaktimit të aktiviteteve të transparencës 

Vlerësimi i aktiviteteve të transparencës do të thotë renditja e veprimeve në Plan sipas prioriteteve, 

duke mundësuar që komuna të jetë e hapur dhe bashkëpunuese me qytetarë në të tri fazat kyçe të 

menaxhimit: 1) Planifikim; 2) Zbatim; 3) Raportim. 

Prioritetet përcaktohen duke marrë për bazë rëndësinë e proceseve, përkatësisht: Natyrës së 

veprimtarisë që do të ndërmerret nga organi përkatës i komunës; Llojeve të dokumenteve të 

politikave për të cilat kërkohet përfshirja e qytetarëve; Fushëveprimit të akteve juridike të 

planifikuara për hartim; Ndikimit të tyre ekonomik dhe social; Peshës financiare të politikës së 

propozuar; Periudhës kohore të veprimit; Shtrirjes gjeografike; etj.  

Pas përcaktimit të aktiviteteve grupi punues cakton prioritetet dhe metodat e veprimit të cilat duhet 

të jenë pjesë përbërëse e planit të veprimit, të cilat janë të ndryshme varësisht se për cilën fazë të 

menaxhimit bëhet fjalë.  

 

Mbikëqyrja e zbatimit të Planit të Veprimit për Transparencë 

Zbatimi i Planit të Veprimit për Transparencë do të mbikëqyret në vazhdimësi me mekanizma 

përkatës, do të rishikohet periodikisht dhe do të azhurnohet në përputhje me ndryshimet ligjore , 

institucionale, procedurale dhe të personelit, në varësi të ndikimeve nga mjedisi i jashtëm apo i 

brendshëm i Komunës.   

Mbikëqyrja e vazhdueshme në zbatim është e rëndësishme për t’u siguruar se masat e parapara 

janë efektive dhe ndikojnë në cilësinë e politik-bërjes, si parakusht i ligjshmërisë së procesit 

vendimmarrës. Gjithashtu, mbikëqyrja duhet të përcaktojë nëse masat e përdorura kanë prodhuar 

efektet e planifikuara, kanë sjellë vendimmarrje cilësore, efikase dhe efektive, me kosto reale dhe 

të përballueshme.  

Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin dhe se rezultatet e 

planifikuara janë arritur. Me qëllimi të sigurimit të zbatimit të Planit të Veprimit për Transparencë, 

krijohet mekanizmi për mbikëqyrje dhe raportimin e këtij plani, si në vijim:  
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Grupi punues - emërohet me vendim të kryetarit të komunës dhe është përgjegjës për:  

 

- Hartimin e Planit të Veprimit për Transparencë Komunale; 

- Grupi është njëherësh sigurues i zbatimit të Planit dhe garanton që në baza periodike Plani 

Vjetor i Punës së Komunës të ndërlidhet me aktivitetet dhe masat e përcaktuara në Planin 

Vjetor të Veprimit për Transparencë; 

- Kryesuesi i grupit Punues merr pjesë në grupin punues për hartimin e Planit Vjetor të Punës 

së komunës. 

- Propozon masa të nevojshme për zbatimin e plotë të masave të propozuara në Planin e 

Veprimit për Transparencë;  

- Mbikëqyrë zbatimin e masave për përmirësimin e transparencës;  

- Raporton tek kryetari për zbatimin e Planit të Veprimit për Transparencë; 
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Plani i Veprimit për Transparencë Komunale 

Objektivat 

 

Aktivitetet Treguesit e matjes Afati kohor 

 

Njësia/perso

ni përgjegjës 

Mënyra e 

njoftimit / 

zbatimit  

Dokumentet referuese Kolonë 

raportimi 

Transparenca e kuvendeve të komunave  

 

 

 

 

 

 

 

Informimi i rregullt i 

qytetarëve dhe 

grupeve të interesit 

për aktivitetet dhe 

vendimet e Kuvendit 

të komunës dhe 

komiteteve 

Publikimi i njoftimeve, 

sigurimi i materialeve të 

nevojshme, hapësirës për 

pjesëmarrjen publikut dhe 

përfaqësuesit e mediave të 

shkruara/elektronike në 

takimet e Kuvendit të 

komunës dhe komiteteve  

 

1) Numri i njoftimeve të 

shpallura në gjuhët 

zyrtare për mbledhje të 

kuvendit në ueb faqe 

zyrtare të komunës ; 

2) Numri i njoftimeve të 

shpallura në gjuhët 

zyrtare për mbledhje të 

komiteteve në ueb faqe 

zyrtare të komunës.  

1) Njoftimi shtatë 

(7) ditë pune para 

mbledhjeve të 

rregullta 

Kuvendit;  

2) Njoftimi 3 ditë 

pune para 

mbledhjes së 

jashtëzakonshme;  

3) Thirrja brenda 

ditës për mbledhje 

urgjente. 

  

Kryesuesi i 

kuvendit të 

Komunës; 

 

Kryesuesi i 

Komitetit 

përkatës; 

 

Sekretaria e 

Kuvendit; 

 

Zyra për 

informim.  

Përmes ueb-

faqes zyrtare; 

Shpalljeve 

publike; 

Formave të tjera 

të informimit. 

- Ligji Nr. 03/L-040 për 

Vetëqeverisje Lokale; 

- Udhëzimi Administrativ 

(MAPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

- Statuti i Komunës; 

- Rregullorja komunale 

për transparencë. 

 

Transmetimi në kohë reale i 

mbledhjeve të kuvendit të 

komunës 

Numri i mbledhjeve të 

kuvendit të transmetuara 

drejtpërdrejtë 

Në vazhdimësi Sekretaria e 

kuvendit; 

Zyrtari i IT-

së; 

Zyra e 

informimit. 

Përmes ueb-

faqes zyrtare;  

Rrjeteve 

sociale; 

Youtube; 

 

Mediave lokale. 

- Ligji Nr. 03/L-040 për          

Vetëqeverisje Lokale; 

- Udhëzimi Administrativ 

(MAPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

- Statuti i Komunës 

 

Publikimi i akteve të 

kuvendit të komunës 

1) Numri i akteve të 

aprovuara; 

 

2) Numri i akteve të 

publikuara në gjuhët 

zyrtare  

Pas afatit 15 ditor 

të shqyrtimit të 

ligjshmërisë nga 

ministria 

përgjegjëse për 

qeverisje lokale 

Kryesuesi i 

kuvendit; 

 

Sekretaria e 

kuvendit;  

 

Zyra për 

informim. 

Ueb-faqja e 

komunës; 

 

Gazeta Zyrtare 

e Kosovës. 

Ligji Nr. 03/L-040 për          

Vetëqeverisje Lokale; 

Rregullore (MAPL) Nr. 

02/2021 për procedurën e 

hartimit dhe publikimin e 

akteve të komunës; 

Rregullorja komunale për 

përdorimin e gjuhëve. 
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Publikimi i Planit të punës së 

kuvendit të komunës 

Plani i publikuar në 

gjuhët zyrtare në ueb-

faqen zyrtare të komunës 

Fillimi i muajit 

Janar 

Kryesuesi i 

kuvendit; 

Sekretaria e 

kuvendit;  

Zyra për 

informim. 

Ueb-faqja e 

komunës; 

 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

Rregullorja komunale për 

përdorimin e gjuhëve. 

 

Publikimi i raportit të punës 

së kuvendit të komunës 

Raporti vjetor i 

publikuar në gjuhët 

zyrtare 

Deri më 31 janar 

për vitin paraprak 

Kryesuesi i 

kuvendit; 

 

Sekretaria e 

Kuvendit  

 

Zyra për 

informim; 

 

 

Ueb-faqja e 

komunës;  

 

Platforma të 

tjera sociale. 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna 

 

Rregullorja komunale për 

përdorimin e gjuhëve. 

 

Publikimi i profileve të 

anëtarëve të kuvendeve të 

komunave  

Biografitë e anëtarëve të 

kuvendit dhe të dhënat 

kontaktuese të 

publikuara; 

 

 

Me rastin e 

marrjes së 

mandatit;  

Kryesuesi i 

kuvendit të 

komunës; 

Anëtarët e 

kuvendit të 

komunës; 

Sekretaria e 

Kuvendit; 

Zyra për 

informim. 

Ueb-faqja e 

komunës; 

Udhëzim Administrativ 

(MAP) Nr. 01/2015 për 

ueb faqet e institucioneve 

publike; 

Rregullorja komunale për 

përdorimin e gjuhëve. 

 

Publikimi i të dhënave për 

përbërjen e komiteteve të 

kuvendit dhe funksioneve të 

tyre 

1) Të dhënat e 

përfaqësuesve në 

komitete të publikuara; 

2) vendimet për 

themelimin e komiteteve 

të publikuara; 

3)Përgjegjësitë e 

komiteteve të 

përshkruara në ueb-faqe. 

Sipas kohës së 

themelimit dhe 

funksionalizimit; 

Kryesuesi i 

kuvendit të 

komunës; 

Kryesuesi i 

komitetit 

përkatës; 

Sekretaria e 

Kuvendit;  

Zyra për 

informim. 

 

 

Ueb-faqja e 

komunës 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

Udhëzim Administrativ 

(MAP) Nr. 01/2015 për 

ueb faqet e institucioneve 

publike. 
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 Themelimi i komiteteve 

konsultative 

Numri i komiteteve 

konsultative të 

themeluara; 

Numri i kërkesave të 

parashtruara për 

themelim të komiteteve. 

Iniciativë e 

kuvendit të 

komunës apo pas 

parashtrimit të 

kërkesës / ose me 

rastin e 

përfundimit të 

mandatit të 

komitetit  

Kuvendi i 

kuvendit të 

komunës 

 U.A. 01/2016 për 

procedurën e themelimit, 

organizimin dhe 

kompetencat e komiteteve 

konsultative në komuna 

 

Transparenca e Kryetarit të Komunës / Përfshirja e qytetarëve/ Qasja në dokumentet publike / Informimi publik 

 

 

 

 

 

Informimi i rregullt i 

qytetarëve dhe 

grupeve të interesit 

për aktivitetet dhe 

vendimet e kryetarit 

të komunës  

 

 

Publikimi i akteve të kryetarit 

të komunës 

Lista e akteve të 

aprovuara e publikuar  

Në vazhdimësi Zyra për 

informim; 

Zyra e 

Kryetarit 

Ueb-faqja e 

komunës 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

 

Publikimi listës së pronave të 

planifikuara për dhënie në 

shfrytëzim për vitin e 

ardhshëm, pas miratimit në 

Kuvend të Komunës  

Lista e pronave e 

planifikuar për dhënie në 

shfrytëzim, e publikuar 

Deri me 31 

dhjetor të vitit 

paraprak 

Zyra e 

Kryetarit; 

Sekretaria e 

kuvendit;  

Zyra për 

informim. 

 

Ueb-faqja e 

komunës; 

 

Gazeta Zyrtare 

e Kosovës 

Ligji Nr.06/L-092 për 

dhënien në shfrytëzim dhe 

këmbimin e pronës së 

paluajtshme të komunës 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

 

 

Mbajtja e se paku dy 

takimeve publike me qytetare 

brenda vitit 

2 takime të mbajtura 

gjatë vitit 

Takimi i parë në 

gjashtëmujorin e 

parë të vitit; 

Takimi i dytë në 

gjashtëmujorin e 

dytë të vitit 

Zyra e 

Kryetarit; 

Zyra për 

informim. 

 

 

Njoftimi 

përmes ueb-

faqes së 

komunës; 

Shfrytëzimi i 

platformave 

online të 

komunikimit; 

Takime të 

drejtpërdrejta; 

Ligji Nr. 03/L-040 për          

Vetëqeverisje Lokale; 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 
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Numri i takimeve 

konsultative tjera në kuadër 

të lagjeve, vendbanimeve dhe 

lokacioneve tjera. 

Numri i takimeve për të 

cilat është plotësuar 

kushti i njoftimit 14 ditë 

dhe gjuhët zyrtare; 

Numri i takimeve për të 

cilat kërkesat dhe 

rekomandimet e dhëna 

nga publiku janë 

evidentuar dhe publikuar 

në ueb faqen zyrtare të 

komunës, brenda 15 

ditëve pas përfundimit të 

takimit. 

Njoftimi i shpallur 

14 ditë para 

takimit në gjuhët 

zyrtare 

Zyra e 

Kryetarit; 

Zyra për 

informim. 

 

 

Njoftimi 

përmes ueb-

faqes së 

komunës; 

Shfrytëzimi i 

platformave 

online të 

komunikimit; 

Takime të 

drejtpërdrejta;  

Ligji Nr. 03/L-040 për          

Vetëqeverisje Lokale; 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

 

 

Shqyrtimi i 

kërkesave/iniciativave dhe 

peticioneve të qytetarëve 

 

 

1) Numri i kërkesave, 

iniciativave qytetare dhe 

peticioneve të 

parashtruara tek 

Kryetari; 

2) Numri i iniciativave 

kërkesave, iniciativave 

qytetare dhe peticioneve 

të shqyrtuara brenda 60 

ditësh; 

3) Numri i njoftimeve të 

publikut brenda 15 

ditësh për kërkesat, 

iniciativat qytetare dhe 

peticionet e parashtruara. 

 

 

 

 

 

Në vazhdimësi 

Kuvendi i 

komunës; 

Kryetari i 

komunës. 

 

 

 Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

 

 

Inkurajimi i 

qytetarëve për 

pjesëmarrje në proces 

të hartimit të 

politikave dhe 

dokumenteve në nivel 

lokal  

 

Mbajtja e takimeve me 

qytetare për Kornizën 

Afatmesme Buxhetore 

(KAB) 

Numri i takimeve me 

qytetarët për KAB 

 

Para datës  

30 Qershor  

Komiteti për 

Politikë dhe 

Financa; 

Kryesuesi i 

Kuvendit;  

 

Kryetari i 

komunës; 

 

Njoftimi 

përmes ueb-

faqes së 

komunës, apo 

shpalljeve të 

tjera; 

Takime të 

drejtpërdrejta; 

Konsultimet me 

shkrim;  

Udhëzim Administrativ 

(MAPL) Nr. 06/2018 për 

Standardet Minimale të 

Konsultimit Publik në 

Komuna. 

 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna 
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Drejtoria për 

Ekonomi dhe 

Financa;  

Drejtoritë 

tjera. 

 

Konsultimet 

elektronike; 

Platforma 

qeveritare për 

konsultime 

publike;  

Format tjera të 

përcaktuara në 

nenin 10 të 

U.A. për 

standardet 

minimale të 

konsultimit 

publik; 

Përfshirja e hershme e 

publikut në procesin e 

planifikimit të punëve të 

kryetartit të komunës  

Projekt-Plani i 

ekzekutivit për vitin e 

ardhshëm kalendarik i 

publikuar për konsultim 

me qytetarë  

Deri në fund të 

muajit dhjetor 

Zyra për 

informim; 

 

Zyra e 

Kryetarit;  

Ueb-faqja e 

komunës;  

Platforma 

Qeveritare për 

Konsultime 

Publike;  

Forma të tjera 

të vlerësuara 

nga komuna 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

Udhëzim Administrativ 

(MAPL) Nr. 06/2018 për 

Standardet Minimale të 

Konsultimit Publik në 

Komuna 

 

Përfshirja e hershme e 

publikut në procesin e 

planifikimit të punëve të 

kuvendit të komunës  

Projekt-Plani i kuvendit 

të komunës për vitin e 

ardhshëm kalendarik i 

publikuar për konsultim 

me qytetarë  

 

Deri në fund të 

muajit dhjetor 

Kryesuesi i 

Kuvendit të 

komunës; 

Sekretaria e 

kuvendit; 

Zyra për 

informim. 

Ueb-faqja e 

komunës;  

Platforma 

Qeveritare për 

Konsultime 

Publike;  

Forma të tjera 

të vlerësuara 

nga komuna 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

Udhëzim Administrativ 

(MAPL) Nr. 06/2018 për 

Standardet Minimale të 

Konsultimit Publik në 

Komuna 

 

Mbajtja e konsultimeve me 

qytetare për projektbuxhetin 

e komunës nga ekzekutivi i 

komunës  

Konsultimet publike për 

projektbuxhet, të 

mbajtura nga kryetari i 

komunës / ekzekutivi  

Para datës 1 

shtator 

Kryetari i 

komunës; 

Drejtoria për 

Ekonomi dhe 

Financa; 

Drejtoritë 

tjera. 

Njoftimi 

përmes ueb-

faqes së 

komunës, apo 

shpalljeve të 

tjera; 

Udhëzim Administrativ 

(MAPL) Nr. 06/2018 për 

Standardet Minimale të 

Konsultimit Publik në 

Komuna; 
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Takime të 

drejtpërdrejta;  

Konsultimet me 

shkrim;  

Konsultimet 

elektronike; 

Publikimi në 

Platformën 

qeveritare për 

konsultime 

publike;   

 

Format tjera të 

përcaktuara në 

nenin 10 të 

U.A. për 

standardet 

minimale të 

konsultimit 

publik. 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

Mbajtja e konsultimeve me 

qytetare për projektbuxhetin 

e komunës nga Kuvendi i 

Komunës  

Konsultimet publike për 

projektbuxhet, të 

mbajtura nga Kuvendi i 

Komunës  

Para datës 30 

shtator  

Kryesuesi i 

kuvendit të 

komunës; 

Sekretaria e 

Kuvendit; 

Drejtoria për 

Ekonomi dhe 

Financa; 

 

 

Njoftimi 

përmes ueb-

faqes së 

komunës, apo 

shpalljeve të 

tjera; 

Takime të 

drejtpërdrejta;  

Konsultimet me 

shkrim;  

Konsultimet 

elektronike; 

Publikimi në 

Platformën 

qeveritare për 

konsultime 

publike;   

Format tjera të 

përcaktuara në 

nenin 10 të 

Udhëzim Administrativ 

(MAPL) Nr. 06/2018 për 

Standardet Minimale të 

Konsultimit Publik në 

Komuna; 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 
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U.A. për 

standardet 

minimale të 

konsultimit 

publik. 

Mbajtja e konsultimeve me 

qytetare për Planin 

Zhvillimor Komunal, Harata 

Zonale dhe Planet 

Rregullative  

PZHK, HZ dhe Planet 

Rregullative të 

konsultuara me publikun  

Në vazhdimësi  Zyra e 

Kryetarit;  

Kryesuesi i 

grupit punues 

për hartimin e 

projekt 

dokumentit; 

Drejtoria e 

Planifikimit; 

Zyra për 

informim; 

Publikimi i 

procesverbaleve 

dhe raporteve 

në Ueb-faqja e 

komunës 

Udhëzim Administrativ 

(MAPL) Nr. 06/2018 për 

Standardet Minimale të 

Konsultimit Publik në 

Komuna; 

 

 

Rritja e transparencës 

dhe llogaridhënies së 

kryetarit/ekzekutivit 

Diskutimi i raportit te 

kryetarit në kuvendin e 

komunës 

Raportet e paraqitura për 

diskutim në kuvendin e 

komunës 

Njëherë në gjashtë 

muaj apo 

kurdoherë që 

kërkohet nga 

kuvendi i 

komunës 

Kryetari i 

komunës; 

 

Ekzekutivi; 

Inkorporomi në 

rend dite;  

 

Diskutimi në 

kuvend 

Ligji Nr. 03/L-040 për          

Vetëqeverisje Lokale; 

 

 

Dorëzimi i raporteve 

tremujore financiare në 

kuvendin e komunës dhe 

publikimi në ueb-faqen 

zyrtare 

 

1) Raportet e paraqitura 

për diskutim në 

kuvendin e komunës; 

2) Raportet e publikuara 

në ueb-faqe 

1) Tremujori 4 

para datës 31 

Janar;  

2) Tremujori 1 

para datës 30 

Prill;  

3) Tremujori 2 

para datës 31 

Korrik;  

4) Tremujori 3 

para datës 31 

Tetor 

Kryetari i 

komunës; 

 

Ekzekutivi;  

 

Zyra për 

informim. 

Inkorporomi në 

rend dite;  

 

Diskutimi në 

kuvend;  

 

Publikimi në 

ueb-faqe. 

Ligji Nr. 03/L-048 

për Menaxhimin e 

Financave Publike dhe 

Përgjegjësitë  

Ligji Nr. 03/L-040 për          

Vetëqeverisje Lokale; 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

 

Publikimi i raportit 

përfundimtar financiar 

Raporti i publikuar Jo më vonë se me 

31 Mars të çdo 

viti kalendarik 

Kryetari i 

komunës; 

 

Ekzekutivi; 

 

Ueb-faqja 

zyrtare e 

komunës 

Ligji Nr. 03/L-048 

për Menaxhimin e 

Financave Publike dhe 

Përgjegjësitë; 
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Zyra për 

informim. 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

Publikimi i listës se 

subjekteve përfituese nga 

kategoria e subvencioneve 

Lista e përfituesve të 

subvencioneve, e 

publikuar; 

Pas miratimit të 

listës nga ana 

komisionit 

vlerësues 

Zyra e 

informimit 

 

Drejtoria 

përkatëse. 

 

Ueb-faqja 

zyrtare e 

komunës; 

platformat e 

tjera sociale 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

 

Prezantimi, diskutimi në 

kuvendin e komunës si dhe 

publikimi i Raportit të 

Performancës Komunale  

Raporti i Performancës 

Komunale i prezantuar 

dhe i diskutuar në 

kuvendin e komunës 

 

Raporti i Performancës 

Komunale i publikuar në 

ueb faqen e komunës. 

(pas publikimit në 

uebfaqen zyrtare të 

MAPL-së) 

Gjatë vitit për 

vitin paraprak 

Kryesuesi i 

kuvendit të 

komunës; 

 

Sekretaria e 

Kuvendit; 

 

Zyra për 

informim. 

Ueb-faqja e 

komunës; 

 

Rregullore Nr.01/2020 

për Sistemin e 

Menaxhimit të 

Performancës Komunale 

dhe Skemën e Grantit të 

Performancës Komunale  

 

Diskutimi i raportit të Zyrës 

Kombëtare të Auditimit në 

Kuvendin e Komunës  

 

 

 

Raporti i inkorporuar në 

rend të ditës dhe i 

diskutuar në KK; 

Raporti i publikuar në 

ueb faqen e komunës 

Pas publikimit 

nga ZKA 

Kryesuesi i 

kuvendit; 

Kryetari i 

komunës; 

Zyra për 

informim.  

Inkorporomi në 

rend dite; 

Diskutimi në 

kuvend;  

Publikimi në 

ueb-faqe 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

 

Sigurimi i 

transparencës në 

procedurat e 

prokurimit publik 

Publikimi i Planit të 

Prokurimit për vitin fiskal 

Plani i prokurimit i 

publikuar në ueb-faqe 

Pas miratimit dhe 

shpalljes së ligjit 

vjetor për ndarjet 

buxhetore 

Zyra për 

prokurim; 

Zyra e 

informimit 

 

 

Ueb-faqja e 

komunës;  

E-prokurimi 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

 

Publikimi i Raportit vjetor të 

zbatimit të Planit për 

prokurim publik 

 

Raporti i prokurimit i 

publikuar 

Jo me vone se 31 

janar, për vitin 

paraprak 

Zyra për 

prokurim; 

Zyra e 

informimit 

 

Ueb-faqja e 

komunës 

Ligji i 

Prokurimit Publik; 

Udhëzimit 

Administrativ të MAP-it 

për mirëmbajtjen e faqeve 
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elektronike të 

institucioneve publike; 

Udhëzuesit Operativ për 

Prokurim Publik;  

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë 

Publikimi i gjitha aktiviteteve 

të prokurimit në ueb-faqen e 

komunës  

Numri i aktiviteteve të 

prokurimit të publikuara 

në  

Në vazhdimësi Zyra për 

prokurim; 

 

Zyra e 

informimit. 

 

Ueb-faqja e 

komunës; E-

prokurimi 

Ligji i 

Prokurimit Publik; 

Udhëzimit 

Administrativ të MAP-it 

për mirëmbajtjen e faqeve 

elektronike të 

institucioneve publike; 

Udhëzuesit Operativ për 

Prokurim Publik;  

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngritja e cilësisë së 

konsultimeve të 

politikave dhe akteve 

të komunës përmes 

zbatimit të 

standardeve minimale 

të konsultimit publik 

në nivel lokal 

 

 

Krijimi i strukturave 

përgjegjëse komunale për 

koordinimin dhe zbatimin e 

standardeve minimale të 

konsultimit publik 

Zyrtari përgjegjës për 

konsultim publik, i 

caktuar me vendim të 

kryetarit 

 Kryetari i 

komunës;  

 

 

 Udhëzim Administrativ 

(MAPL) Nr. 06/2018 për 

Standardet Minimale të 

Konsultimit Publik në 

Komuna; 

 

Përgatitja e planit të veçantë 

për të gjitha propozimet e 

akteve nënligjore dhe 

politikave lokale, të cilat i 

nënshtrohen procesit të 

konsultimit publik gjatë vitit 

Plani i veçantë i hartuar Muaji dhjetor për 

vitin vijues 

Zyrtari 

përgjegjës për 

konsultim 

publik; 

Njësitë 

organizative 

të komunës 

Inkorporomi i 

aktiviteteve të 

planit vjetor të 

punës së 

komunës në 

planin e veçantë 

për konsultime 

Udhëzim Administrativ 

(MAPL) Nr. 06/2018 për 

Standardet Minimale të 

Konsultimit Publik në 

Komuna; 

 

Informimi me kohë për 

dokumentet, projekt-aktet, 

mënyrat dhe format e 

konsultimit, vendin dhe afatet 

e konsultimit publik 

 

Përfshirja e hershme e 

qytetarëve – komunitetit në 

procesin e planifikimit të 

1. Numri i 

akteve/dokumenteve për 

të cilat kërkohet 

konsultimi publik; 2) 

Numri i njoftimeve të 

shpallura për konsultime 

publike; 

3) Bashkëngjitja projekt-

propozimit, dokumentin 

Të paku tetë (8) 

ditë dhe 

maksimum 

katërmbëdhjetë 

(14) 

Zyrtari 

përgjegjës për 

konsultim në 

koordinim me 

zyrtarin 

përgjegjës për 

hartim të 

projekt-

propozimit 

Ueb-faqja e 

komunës;  

 

Rrjete sociale;  

 

Media lokale 

etj. 

Udhëzim Administrativ 

(MAPL) Nr. 06/2018 për 

Standardet Minimale të 

Konsultimit Publik në 

Komuna; 

Udhëzimi Administrativ 

MF- NR. 06/2019 për 

kriteret përzgjedhëse dhe 
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intervenimeve në hapësirat 

publike dhe projektet me 

interes për komunitetin lokal.  

 

 

konsultues që përmban 

afatet e konsultimit, 

memorandumet 

shpjeguese dhe adresën 

për pranimin e 

komenteve 

prioritetizimin e 

projekteve kapitale 

Pjesëmarrja e publikut në 

grupet punuese 

Numri i grupeve punuese 

të themeluara; 

Numri i grupeve punuese 

që përfshijnë 

qytetarët/shoqëritë civile 

Me rastin e 

themelimit të 

grupeve punuese 

Kryetari i 

komunës; 

Organi 

propozues 

Njoftimi 

përmes ueb-

faqes/ thirrjeve 

publike/ 

Përfshirjes në 

aktet 

themeluese 

Udhëzimi Administrativ 

(MAPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë 

 

Hapja e menusë/rubrikës të 

veçantë me të dhënat e 

procesit të konsultimit publik   

Menuja/Rubrika e krijuar 

në ueb-faqe; 

Vegëza/ikona e integruar 

në ueb-faqe për 

Platformën e Qeverisë 

për konsultime publike. 

 Zyra e 

Informimit 

Në koordinim 

me MAPL-në 

dhe Zyrën për 

Qeverisje të 

Mirë 

Udhëzim Administrativ 

(MAPL) Nr. 06/2018 për 

Standardet Minimale të 

Konsultimit Publik në 

Komuna; 

 

 Mbledhja/shqyrtimi i 

komenteve/propozimeve 

gjatë procesit të konsultimit 

publik dhe përgatitja raportit 

për rezultatet e konsultimit 

publik 

1. Numri i komenteve të 

parashtruara;  

2) Raporti për rezultatet 

e konsultimit publik i 

hartuar dhe publikuar. 

Së paku 

pesëmbëdhjetë 

(15) ditë dhe jo 

më 

shumë se tridhjetë 

(30) ditë 

kalendarik për 

projekt 

propozimin që 

nga dita e 

përfundimit të 

afatit për 

paraqitjen e 

propozimeve dhe 

vërejtjeve me 

shkrim 

Zyrtari 

përgjegjës për 

hartim të 

projekt-

propozimit në 

bashkëpunim 

me grupin 

punues dhe 

zyrtarin 

përgjegjës për 

konsultime 

publike 

Publikimi në 

ueb-faqe i 

formularit 

standard për 

konsultimet 

publike i;  

 

Komentet e 

pranuara 

përmes zyrtarit 

përgjegjës; 

 

Publikimi i 

dokumentacioni

t për konsultim 

në ueb-faqen e 

komunës dhe 

platformën 

qeveritare të 

konsultimeve 

publike. 

Udhëzim Administrativ 

(MAPL) Nr. 06/2018 për 

Standardet Minimale të 

Konsultimit Publik në 

Komuna; 
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Garantimi i plotë i të 

drejtave për qasje në 

dokumentet publike 

 

Shqyrtimi i rregullt i 

kërkesave për qasje në 

dokumente publike  

 

1) Numri i kërkesave të 

parashtruara nga palët; 

2) Numri i kërkesave të 

shqyrtuara për të cilat 

palët kanë marrë 

përgjigje 

(7) ditë nga dita e 

pranimit të 

kërkesës nga 

kërkuesi  

 

Zyra për 

informim / 

Zyrtari 

përgjegjës për 

qasje në 

dokumentet 

zyrtare; 

Qendra për 

Shërbim të 

qytetarëve 

Njësia 

përgjegjëse 

për ofrimin e 

qasjes 

Pranimi përmes 

zyrtarit 

përgjegjës për 

konsultime 

publike. 

Shqyrtimi nga 

organi 

kompetent; 

 

 

Ligji Nr.06/L-081 për 

qasje në dokumente 

publike 

 

Mbajtja e evidencës zyrtare, 

në formë të regjistrit ose 

ngjashëm, përkitazi me 

kërkesat, veprimet, 

procedurat dhe vendimet, 

lidhur me realizimin e të 

drejtave të personave fizik 

dhe juridik, në qasje në 

dokumente dhe informata 

zyrtare. 

Regjistri me të dhënat 

zyrtare, i përditësuar dhe 

publikuar; 

Përditësohet çdo 

tre (3) muaj 

 

 Zyra për 

informim/Zyr

tari 

përgjegjës për 

qasje në 

dokumentet 

zyrtare/ 

Ueb-faqja e 

komunës 

Ligji Nr.06/L-081 për 

qasje në dokumente 

publike 
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Hartimi dhe publikimi i 

raportit për qasje në 

dokumentet publike 

1) Raporti vjetor i 

hartuar dhe dorëzuar në 

Agjencinë për informim 

dhe privatësi; 

2) Raporti i publikuar në 

ueb-faqe 

Jo më vonë se 31 

janar 

Zyrtari 

përgjegjës për 

qasje në 

dokumentet 

zyrtare 

Ueb-faqja e 

komunës 

Ligji Nr.06/L-081 për 

qasje në dokumente 

publike 

 

Publikimi i Kornizës 

Afatmesme Buxhetore 

(KAB)  

KAB i publikuar në ueb-

faqen e komunës 

Pas miratimin në 

Kuvendin 

Komunal  

Kryesuesi i 

Kuvendit të 

Komunës; 

Sekretaria e 

Kuvendit; 

Zyra e 

Kryetarit; 

Zyra për 

informim. 

Ueb-faqja e 

komunës 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna 

 

Publikimi i buxhetit vjetor Plani buxhetor i 

publikuar në ueb-faqen e 

komunës 

Pas miratimit në 

kuvendin e 

komunës 

Zyra për 

informim; 

Zyra e 

Kryetarit 

Ueb-faqja e 

komunës 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

 

Publikimi i procesverbaleve 

nga mbledhjet e takimeve të 

kuvendit të komunës dhe 

Komiteteve obligative  

Procesverbalet e 

mbledhjeve të kuvendit 

të komunës të publikuara 

në ueb faqen e komunës  

Procesverbalet e 

mbledhjeve të 

komiteteve obligative të 

Pas miratimit në 

kuvendin e 

komunës 

 

Pas miratimit në 

mbledhjet pasuese 

të komiteteve 

obligative  

Kryesuesi i 

kuvendit; 

 

Kryesuesi i 

komitetit 

obligativ; 

 

 Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 
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publikuara në ueb faqen 

e komunës 

Sekretaria e 

kuvendit; 

Zyra për 

informim; 

 

Publikimi i Strategjive dhe 

dokumentet tjera të politikave 

në nivel lokal  

Strategjitë dhe 

dokumentet tjera të 

politikave në nivel lokal 

të miratura publikohen 

në ueb faqe  

Pas miratimit në 

kuvendin e 

komunës 

Kryesuesi i 

kuvendit; 

Sekretaria e 

kuvendit; 

Drejtoria 

përkatëse; 

Zyra për 

informim; 

Ueb-faqja e 

komunës;  

 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

 

Publikimi i Planit Zhvillimor 

Komunal, Hartat Zonale dhe 

Planet Rregulluese 

PZHK, HZ dhe PR të 

publikuara në ueb faqen 

e komunës  

Pas miratimit në 

kuvendin e 

komunës 

Kryesuesi i 

kuvendit; 

Sekretaria e 

kuvendit; 

Drejtoria 

përkatëse; 

Zyra për 

informim; 

Ueb-faqja e 

komunës;  

 

Udhëzimi Administrativ 

(MPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë në Komuna; 

 

Përmbushja e 

kritereve të ueb-faqes 

zyrtare, lehtësimi i 

marrjes së shërbimeve 

dhe informimi i 

rregullt për qytetarë 

Publikimi i procedurave në 

marrjen e shërbimeve të 

ofruara nga drejtoritë dhe 

njësitë organizative të 

komunës  

1) Numri i shërbimeve 

që ofron institucioni për 

publikun; 

2) Numri i procedurave 

dhe kushteve të 

përfitimit të tyre dhe 

afati i detyrueshëm për të 

marrë përgjigje për 

shërbimin e kërkuar të 

publikuara në gjuhët 

zyrtare; 

3) Lista e shërbimeve 

administrativ që ofron 

institucioni për publikun, 

si: licenca, leje, 

autorizime, certifikata, 

vërtetime apo shërbime 

Në vazhdimësi Drejtoria e 

Administratës 

 

Zyra për 

informim 

Ueb-faqja e 

komunës;  

 

Qendra për 

shërbim të 

qytetarëve 

Udhëzim Administrativ 

(MAP) Nr. 01/2015 për 

ueb faqet e institucioneve 

publike; 

 

 

Udhëzimi Administrativ 

(MAPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë; 
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publike të tjera, ku do të 

përfshihen, e publikuar 

në gjuhët zyrtare 

 Ofrimi i shërbimeve 

elektronike nga Qendra për 

Shërbim të Qytetarëve 

Informimi dhe ofrimi i 

shërbimeve të hapura on-

line nga Qendra për 

Shërbim të Qytetarëve. 

Ofrimi i shërbimeve për 

qytetarët përmes E-

kioskës. 

Në vazhdimësi Drejtori i 

Administratës

/ Qendra për 

Shërbim të 

Qytetarëve 

Qendra për 

Shërbim të 

Qytetarëve 

 Udhëzimi Administrativ 

(MAPL) Nr.03/2020 për 

Transparencë; 

Udhëzim Administrativ 

(MAPL) Nr. 01/2021 për 

funksionimin e Qendrave 

të Shërbimeve të 

Qytetarëve në komunë 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Antigona Bytyqi 

 

Kryesuese e Kuvendit 
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Uvodna reč Gradonačelnika 
 

Preko ovog plana idemo ka tome da se postigne:  

 

Jačanje transparentnosti u radu opštinskih organa: Skupštine opštine, gradonačelnika opštine, organa 

adminsitracije: opštinskih direkcija, prosvetnih i zdravstvenih ustanova, rada opštinskih javnih preduzeća i 

povećanje učešća javnosti u donošenju odluka na lokalnom nivou; 

 

Plan zadržava obavezu opštine da blagovremeno obaveštava javnost o dostignućima i realizaciji projekata u 

našoj opštini. 

 

Konsultacije sa građanima, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama u vezi sa 

opštinskim aktima i drugim javnim politikama, plan održava meritornu, pravnu i profesionalnu brigu i 

integritet tokom donošenja odluka. 

 

Odgovornost i transparentnost su principi koji, osim informisanja, imaju za cilj mehanizme uključivanja 

građana u proces političkog donošenja i odlučivanja u opštinama. Iz tog razloga, obećavamo da će Opština 

Prizren sa velikom posvećenošću povećati svoju spremnost da efikasno odgovori na zahteve svih građana 

da se aktivno angažuju u planiranju i razvoju politika koje obezbeđuju pozitivne efekte tokom 

implementacije i daju željene rezultate i direktno ciljaju opšti interes građana. 

 

Planom transparentnosti ćemo sistematično i sveobuhvatno implementirati standarde, principe, ciljeve, 

metode i efikasna sredstva za povećanje odgovornosti, ohrabrivanje građana da postanu dio vlasti i da 

utičemo na zaposlene da promoviraju bolji integritet i odgovornost u javnom angažmanu. 

  

Procjenjujemo da je planiranje zasnovano na konsultacijama sa građanima i drugim relevantnim akterima 

dobra praksa za održivu izgradnju vizije i kredibiliteta među građanima opštine. 

 

Prizren, njegovi građani i građanstvo zaslužuju više pažnje i rada od svih nas. 

                                                           

Gradonačelnik opštine  

         Shaqir Totaj 
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Uvod  
 

Transparentnost i odgovornost su suštinski elementi dobrog upravljanja na 

lokalnom nivou. Put ka efikasnom javnom informisanju mora biti osnova 

dobrog upravljanja, dok je efikasna komunikacija sa građanima i njihovo 

učešće u razvoju i sprovođenju opštinskih politika ključni aspekt koji 

obezbeđuje široko zasnovano donošenje odluka. Duh opštinskih institucija 

mora prihvatiti najnaprednije modele transparentnog upravljanja unutar 

zakonskog okvira koji je na snazi. 

Opštinska transparentnost je jedan od segmenata upravljanja koji 

kontinuirano prati centralna vlast, ali i drugi međunarodni akteri, Evropska 

komisija, međunarodne organizacije, kao i nevladine organizacije. Uzimajući 

u obzir nivo odgovornosti i stepen decentralizacije lokalne uprave na 

Kosovu, Ustav i zakonodavstvo predviđaju pravo centralnih vlasti da pruže 

podršku i nadzor u određenim fazama procesa unapređenja 

transparentnosti i razvoja politika za uključivanje građana u lokalno 

odlučivanje. 

 

Opštine, kao osnovne jedinice lokalne samouprave, dužne su da kreiraju 

odgovarajuće mehanizme javnog informisanja. Sada je struktura službenih 

web stranica opština jedinstvena. Preko njih je stvorena mogućnost 

pristupa svim dokumentima od javnog značaja. Osim informativnog 

karaktera, oni također omogućavaju administrativne procese i linije sa 

drugim stranicama koje služe za proces javnih konsultacija. Njihova 

povezanost sa intranet sistemom u opštini omogućava građanima da putem 

interneta podnose sve svoje zahteve nadležnim direktorijatima u opštini. 

 

Oblast opštinske transparentnosti ima dobro organizovanu strukturu 

pravnih i podzakonskih pravnih pravila. Akcioni plan za transparentnost ima 

za cilj da grupiše glavne odgovornosti opština na osnovu ove zakonske 

regulative, da služi kao okvirni dokument na duži rok. 
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PLAN DELOVANJA TRANSPARENTNOSTI  

 

Akcioni plan za opštinsku transparentnost ima za cilj da omogući javnosti lak pristup nadzoru i 

sprovođenju politika od strane opštinskih organa, uključujući brzo informisanje, dostupne podatke, 

objavljivanje svih normativnih akata i dokumenata od interesa za javnost, kao i povećanje 

mogućnosti za učešće građana u procesima donošenja odluka. 

Administrativno uputstvo br. 2020/03 za transparentnost u opštinama definiše obavezu opština da 

izrade četvorogodišnji (4) godišnji akcioni plan za transparentnost. Ovaj plan zahteva od opštine 

da preduzme konkretne akcije u promovisanju i obezbeđivanju pune transparentnosti na: 

sastancima Skupštine opštine; sastanci odbora; javni sastanci; konsultativni sastanci za projekte; 

transparentnost u planiranju i trošenju opštinskog budžeta; brz pristup elektronskim (sa što manje 

klikova) i fizičkim uslugama; transparentne procedure u aktivnostima nabavke; transparentne 

procedure zapošljavanja; kontinuirano ažuriranje dnevnih aktivnosti na službenoj web stranici 

opštine; aktivno uključivanje građana u izradu i sprovođenje politika i drugih akata koje opština 

smatra neophodnim za konsultacije. 

 

  

Plan Delovanja za Transparentnost omogućava: 

- Predstavljanje planiranja rada organa lokalne samouprave informacionim sistemima kako 

bi se rad organa uprave prilikom izrade politika dokazao i legitimisao; 

- Uključivanje građana i civilnog društva na aktivan i kontinuiran način u izradi i 

implementaciji politika na lokalnom nivou; 

- Rezultati rada opština treba da budu merljivi, kvalitetni i u funkciji opšteg interesa građana.  

 

Plan delovanja za transparentnost će posebno doprinijeti: 

- Opština treba da na vreme identifikuje prioritete za koje su potrebne informacije, kao i 

uključivanje građana ili interesnih grupa u proces izrade politika i opštih akata; 

- Identificirati metode, sredstva i tehnike za konsultacije građana i njihovo uključivanje u 

procese; 

- Izbjeći praksu izrade dokumenata i politika bez poštovanja zakonskih procedura u vezi sa 

informisanjem i konsultovanjem građana, kao i da izbjegne praksu izrade dokumenata i 

politika uz neprihvatljive troškove; 

- Stvaranje transparentnog i odgovornog internog okruženja, podstičući suodgovornost svih 

zaposlenih u procesu izrade, implementacije i nadzora politika; 

- Održavanje sistema i kontinuirano ažuriranje podataka svih zainteresovanih kako bi se 

osiguralo učešće građana u skladu sa zakonskim zahtjevima i standardima; 

- Uticaj na ponašanje opštinskih službenika kako bi preduzete radnje pokazale zakonitost i 

integritet; 
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Implementacija akcionog plana za transparentnost će se kontinuirano pratiti relevantnim 

mehanizmima i periodično će se razmatrati u skladu sa aktivnostima opštine. Plan će jasno sumirati 

transparentnost opštinskih organa, objavljivanje podzakonskih akata, opštinskih propisa, strateških 

dokumenata, odluka gradonačelnika, saopštenja o aktivnostima opštine (izvršne i skupštine 

opštine), javnih sastanaka, planiranja i budžetskih rashoda. općine, javne nabavke, implementacija 

standarda javnih konsultacija, pristup javnim dokumentima, itd. 

 

Transparentnost kao princip dobrog upravljanja 

 

U funkcionalnom demokratskom sistemu, informisanje i uključenost bi trebali biti vitalni segment 

javne administracije. Transparentnost je ključna komponenta demokratskog upravljanja, koja 

zahtijeva širok spektar institucionalnih akcija, kako u procesu kreiranja politike, tako i u fazi 

implementacije i izvještavanja. Značaj transparentnosti utiče na mnoge aspekte uključujući 

ekonomsku i finansijsku stabilnost, dobro upravljanje, kao i opšti sistem državne administracije. 

Načelo javnosti i transparentnosti pretpostavlja da svako ima pravo da zna razloge za donošenje 

određene odluke ili delovanje administracije. Kroz ovaj princip je moguće otvaranje administracije 

prema društvu, informacije o njenom radu mogu se vršiti na različite načine i u različitim obima, 

princip koji se može ograničiti samo u slučajevima određenim u zakonodavstvu svake zemlje. 

Otvorenost i transparentnost takođe su neophodni instrumenti za vladavinu prava, jednakost pred 

zakonom i odgovornost. Kao opšte pravilo, ponašanje javne uprave treba da bude transparentno i 

otvoreno, iako lični podaci ne bi trebalo da se otkrivaju trećim licima. 

Transparentnost je jedno od najvažnijih pitanja u procesu demokratizacije država i dobrog 

upravljanja. To je omogućeno mehanizmima i inicijativama otvorene vlade, koje donose prednosti 

transparentnosti u mnogim aspektima, uključujući: bolje upravljanje, kvalitetnije donošenje 

odluka, veće povjerenje javnosti, smanjenu korupciju i efikasnije javne usluge. Transparentnost 

uključuje pravila o pravima kreiranja, čuvanja, pristupa i obrade informacija, koje se mogu koristiti 

tokom procesa donošenja odluka, ali i za opšte informacione potrebe. Štaviše, u širem smislu 

transparentnost nije samo informacija, već uključuje niz procesa i akcija zasnovanih na: 

informacijama, komunikaciji, učešću, angažmanu, izgradnji konsenzusa za rješavanje problema, 

izvještavanju i odgovornosti.  

 

Pravni okvir za transparentnost 

 

U skladu sa Ustavom Kosova, usvojen je veliki broj zakona i podzakonskih akata koji regulišu 

oblast transparentnosti. Zakon o lokalnoj samoupravi usvojen je 2008. godine od strane Skupštine 

Republike Kosovo i deo je grupe zakona od vitalnog karaktera za državu. Sadržaj ovog zakona 

odražava principe Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koja predviđa posebne mehanizme 

informisanja, učešća i zastupanja prava građana, a posebno prava nevećinskih zajednica. Ovim 

zakonom je određeno da skupština opštine usvaja opštinski propis kojim se unapređuje 

transparentnost zakonodavnih, izvršnih i upravnih organa opštine, povećava učešće javnosti u 
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odlučivanju na lokalnom nivou i olakšava pristup javnosti službeni dokumenti opštine. Pored toga, 

kroz značajan broj podzakonskih akata definisane su procedure implementacije brojnih pravnih 

instituta za transparentnost, određeni su odgovorni službenici, oblici i tehnike za transparentnost, 

kao i proceduralni rokovi. Generalno, zakonski okvir reguliše obaveze organa državne 

administracije u oblasti transparentnosti, a posebno organa vlasti, kroz sledeće akte: 

 Zakon br. 03/L-040 o Lokalnoj Samoupravi; 

 Zakon br. 06/L-081 za Pristup Javnim Dokumentima; 

 Zakon br. 06/L-082 o Zaštiti Ličnih Podataka; 

 Zakon br. 03/L-178 za Klasifikaciju Informacija i Verifikaciju Bezbednosti; 

 Zakon br. 05/L-031 za Opšti Administrativni Postupak; 

 Zakon br. 04/L-116 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-048 o upravljanju javnim 

finansijama i odgovornostima, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-211; 

 Zakon br. 02/L-37 o Upotrebi Jezika; 

 Zakon br. 06/L-092 o Davanju Korišćenja i Razmeni Nepokretne Imovine Opštine 

 Uredba (CRK) br. 27/2018 za Službu Vlade za Komunikaciju sa Javnošću; 

 Uredba br. 04./2012 za Službenu Evidenciju Zahtjeva za Pristup Javnim Dokumentima; 

 Uredba (CRK) br. 05/2016 o Minimalnim Standardima za Proces Javnih Konsultacija; 

 Uredba br. 02/2012/MF o Tarifama za Pristup Javnim Dokumentima; 

 Uklanja se ova Uredba br. 01/2012 o Etičkom kodeksu Službenika za Odnose sa 

Javnošću; 

 Administrativno uputstvo (MALS) br. 03/2020 za transparentnost u opštinama; 

 Administrativno uputstvo (MALS) br. 06/2018 za Minimalne Standarde Javnih 

Konsultacija u Opštinama; 

 Administrativno uputstvo (MALS) br. 01/2019 za praćenje skupština opština putem 

uređaja informacione tehnologije „Telepresence“; 

 Administrativno uputstvo (MALS) br. 01/2021 za Rad Centara za Usluge Građana u 

opštini; 

 Administrativno uputstvo br. 01/2015 za veb stranice javnih institucija 

 Uredba (MALS) br. 02/2021 o proceduri za izradu i objavljivanje opštinskih akata; 

 Uredba br. 01/2020 za Sistem Upravljanja Opštinske Performanse i Šemu Grantova za 

Opštinsku Performansu; 

 Administrativno uputstvo (MALS) br. 01/2016 o Proceduri Osnivanja, Organizaciji i 

Nadležnostima Konsultativnih Komiteta u opštinama; 

Opštinski akti:  

o Statut opštine; 

o Opštinski pravilnik za transparentnost; 

o Opštinski pravilnik za upotrebu jezika; 

o Drugi zakonski i podzakonski akti koji se odnose na oblast transparenosti. 
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Strateški pristup za jačanje transparentnosti 

Na centralnom nivou razvijen je niz strategija koje predviđaju ciljeve usmjerene na reformu 

državne administracije. Među glavnim strategijama u oblasti dobrog upravljanja, transparentnosti, 

odgovornosti i integriteta u institucijama uprave su:  

- Nacionalna Strategija za Razvoj, 2022-2030; 

- Strategija Lokalne Samouprave 2016-2026; 

- Strategija za Saradnju sa Civilnim Društvom 2019-2023; 

- Agenda za Evropske Reforme; 

- Nacionalni program za Implementaciju Sporazuma o Stabilizaciji Asocijacije (NPISSA) 

- Ostale sektorske strategije. 

 

Poseban dokument koji utiče na transparentnost opština je Strategija Lokalne Samouprave 2016-

2026. Ova strategija ima 5 glavnih ciljeva kroz koje se određuju srednjoročni i dugoročni ciljevi 

razvoja lokalne uprave na Kosovu. U svom trećem cilju, strategija predviđa jačanje partnerstva 

između lokalne uprave, civilnog društva i biznisa kako bi se stvorilo aktivno, inkluzivno i 

kohezivno građanstvo. Na osnovu identifikovanih problema, akcionim planom ove strategije 

predviđene su konkretne aktivnosti mjera koje uključuju razvoj efikasnih politika za podsticanje 

učešća građana, odnosno:  

- Lokalne politike za promovisanje građanskog aktivizma; 

- Politike za podsticanje dobrovoljnog rada studenata i učenika; 

- Politike za funkcionalizaciju omladinskih centara u selima; 

- Politike za funkcionalizaciju seoskih odbora; 

- Politike za uključivanje i angažovanje penzionera u javnom životu; 

- Politike za angažovanje osoba sa invaliditetom; 

- Politike za podsticanje učešća žena i ugroženih društvenih kategorija; 

- Lokalne politike za tretman djece na ulici; 

- Lokalne politike za stvaranje društvenih, ekonomskih, omladinskih, sportskih i kulturnih 

mreža.1  

Strategija predviđa i konkretne mjere u stvaranju platformi koje jačaju transparentnost, a posebno 

kroz elektronsko upravljanje. E-uprava svakako olakšava komunikaciju između interesnih grupa i 

javnih vlasti, dok jača administraciju kroz: uštedu vremena u pružanju usluga, smanjenje 

operativnih troškova, povećanje efikasnosti, očuvanju institucionalne memorije i povećanje 

odgovornosti. 

Tokom godina, kroz izvještaje o napretku, Evropska komisija je identifikovala nedostatke u oblasti 

transparentnosti navodeći glavne probleme, ali u nekim slučajevima i dostignuća. Pozivajući se na 

nalaze izvještaja EK za zemlju 2022. godine, uočene su slabosti u 

 

 

                                                           
1 Vlada Republike Kosova: “Strategija za Lokalnu Samoupravu 2016-2026”, Priština, 2016, str. 32 
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Stoga su ovakve interventne mere važne, zbog činjenice da poboljšavaju komunikaciju sa 

građanima, stvaraju prostor za održivo kreiranje politika, njihovu efikasnu implementaciju, kao i 

ispunjavaju obaveze Kosova u odnosu na kriterijume koje zahteva Evropska unija. 

Pravni mehanizmi za učešće i implementaciju principa transparentnosti 

 

Lokalna uprava na Kosovu snažno promoviše principe transparentnosti, odgovornosti i učešća 

građana u donošenju odluka. Prvi i najjednostavniji način na koji transparentnost može pomoći u 

obezbjeđivanju nepristrasnosti je omogućavanje javnosti da igra važnu ulogu u osiguravanju 

poštene i ispravne primjene pravila. Građani ne mogu biti bliže državi nego preko organa lokalne 

samouprave. Opštine su najbliža adresa za traženje da se usluge i resursi distribuiraju pravedno, 

ravnopravno i u skladu sa njihovim sistemskim potrebama.  

Najveći broj poreza i dažbina koji se sakuplja od države raspoređuje se opštinama za vršenje 

zakonskih ovlašćenja. Porezi koje građani plaćaju na periodičnoj osnovi su sopstveni izvori 

opština, koji se troše na pružene usluge. Planiranje njihove potrošnje vrši se kroz opštinski budžet, 

koji je glavni godišnji dokument kojim se prikupljaju svi investicioni projekti od javnog interesa. 

Prilikom pripreme budžeta opštine su zakonski obavezne da održe konsultacije sa građanima, 

privredom, interesnim grupama i civilnim društvom. Dakle, dobro opštinsko upravljanje bi se 

ostvarilo samo kada bi se planiranje budžetskih sredstava, drugih politika, njihovih rashoda i 

načina raspodjele javnih investicija zasnivalo na mišljenju građana, kroz višestruke oblike 

njihovog direktnog uključivanja. 

Kako bi transparentnost bila sastavni dio političkog kreiranja na lokalnom nivou, Zakonom o 

lokalnoj samoupravi definisan je veliki broj pravnih instrumenata za učešće građana u javnom 

životu čiji su dio: 

- Sveobuhvatni javni sastanci sa građanima; 

- Konsultacije o nacrtima akata i strateških dokumenata; 

- Informisanje i konsultacije putem e-uprave; 

- Saradnja sa civilnim društvom; 

- Pravo na pristup javnim dokumentima. 

- Konsultativni odbori; 

- Građanske inicijative, peticije i lokalni referendumi; 

Svi ovi oblici imaju svoju pravno-proceduralnu osnovu, sredstva i oblike svoje implementacije. 

Njihov efekat na unapređenje lokalne samouprave posmatra se kroz povećanje transparentnosti, 

stvaranje aktivnog građanstva i jačanje socijalnog dijaloga. Iako ih ima mnogo, njihova primjena 

varira od opštine do opštine, što pokazuju brojni statistički podaci dobijeni iz izvještaja o 

monitoringu različitih javnih i nejavnih institucija. Također, nisu svi primjenjivi iz pravnih, već i 

iz praktičnih razloga.  
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Ciljevi Plana Delovanja za Transparentnost 

Glavni cilj Plana za opštinsku transparentnost je „osiguranje otvorene uprave za građane, 

uključenosti u proces planiranja i razvoja politika, kao i transparentnog i odgovornog 

upravljanja“.  

Specifični ciljevi su: 

 

- Osiguranje jasnog okvira organizovanog planiranja, gdje se definišu uloge svih učesnika 

odgovornih za opštinsku transparentnost. 

- Jačanje lokalnih mehanizama direktne demokratije, za stvaranje zainteresovanosti javnosti 

za javna pitanja; 

- Unapređenje mehanizama informisanja kako bi se građani čuli i ohrabrili da budu aktivni 

u procesima donošenja odluka. 

- Stvaranje efikasnog sistema upravljanja, u kojem je osnovni princip kreiranja politike baza 

informacija. 

- Izgradnja istinskog partnerstva sa civilnim društvom, u svim fazama upravljanja 

opštinskim organima.  

 

Faze izrade Plana delovanja za Opštinsku Transparentnost 

Izrada Plana Delovanja za Transparentnost mora proći kroz nekoliko faza kao u nastavku:  

1) Prethodna Faza – Gradonačelnik opštine osniva radnu grupu. Sastav radne grupe treba da 

bude multisektorski i da je vodi Kancelarija za javno komuniciranje u saradnji sa pravnom 

kancelarijom opštine. Postupci izrade se sprovode u skladu sa pravilima koja su na snazi 

za procedure izrade opštinskih akata.  

2) Faza procenjivanja prioriteta – u ovoj fazi, predsjedavajući zajedno sa radnom grupom 

analizira prikupljenu dokumentaciju (zakonski i podzakonski akti koji se primjenjuju na 

rad opštinske administracije; strateški dokumenti opštine na osnovu kojih se očekuje izrada 

pravnih akata opštine, opštinskih planova, dokumenata drugih politika za koje treba održati 

javne konsultacije i obezbijediti prisustvo građana. Na osnovu analize postojećeg stanja i 

kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih planova, prioritete treba odrediti i rasporediti 

akcije za svaku aktivnost.  

3) Faza određivanja aktivnosti i predlaganja mera – ova faza uključuje kategorizaciju 

prioriteta prema periodima razvoja, rangiranje aktivnosti, metode i sredstva djelovanja, 

rokove, odgovorna tijela/službenike, finansijske troškove.  

4) Faza nadzora i izveštavanja plana delovanja za transparentnost - uključuje praćenje, 

evidentiranje i redovno izvještavanje o aktivnostima koje se odvijaju u okviru plana 

delovanja za transparentnost. Izvještavanje omogućava da se prikupljene informacije 

koriste u donošenju odluka koje unapređuju realizaciju ciljeva Plana Delovanja 

Transparentnosti. Predsjedavajući Radne grupe učestvuje u radnoj grupi za izradu 

godišnjeg plana rada opštine. 
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Metodologija procenjivanja i utvrđivanja aktivnosti transparentnosti 

Procenjivanje aktivnosti transparentnosti podrazumeva rangiranje aktivnosti u Planu prema 

prioritetima, omogućavajući opštini da bude otvorena i kooperativna sa građanima u tri ključne 

faze upravljanja: 1) Planiranje; 2) implementacija; 3) Izvještavanje. 

Prioriteti se određuju na osnovu značaja procesa, i to: prirode aktivnosti koju će preduzeti 

relevantni opštinski organ; Vrste dokumenata politike za koje je potrebno učešće građana; Obim 

pravnih akata planiranih za izradu; Njihov ekonomski i društveni uticaj; Finansijska težina 

predložene politike; Vremenski periodi djelovanja; Geografski opseg; itd. 

Nakon definisanja aktivnosti, radna grupa utvrđuje prioritete i metode djelovanja koji moraju biti 

sastavni dio plana delovanja, a koji se razlikuju ovisno o kojoj fazi upravljanja se radi. 

 

Nadzor nad provođenjem Plana delovanja za Transparentnost 

 

Implementacija Plana Delovanja za Transparentnost će se kontinuirano pratiti relevantnim 

mehanizmima, periodično će se revidirati i ažurirati u skladu sa zakonskim, institucionalnim, 

proceduralnim i kadrovskim promjenama, u zavisnosti od uticaja iz vanjskog ili unutrašnjeg 

okruženja Opštine. 

Kontinuirani nadzor u implementaciji je važan kako bi se osiguralo da su planirane mjere efikasne 

i da utiču na kvalitet donošenja politika, kao preduslov za zakonitost procesa donošenja odluka. 

Takođe, nadzor treba da utvrdi da li su primijenjene mjere proizvele planirane efekte, donijele 

kvalitetno, efikasno i efektivno odlučivanje, uz realne i pristupačne troškove. 

Redovnim izvještavanjem osigurava se da se realizacija Plana odvija u skladu sa planom i da se 

ostvare planirani rezultati. U cilju obezbjeđivanja implementacije Akcionog plana za 

transparentnost, kreiran je mehanizam za nadzor i izvještavanje ovog plana, kako slijedi:  

 

 

Radna grupa - imenuje se odlukom gradonačelnika opštine i odgovoran je za:  

 

- Izradu Plana Delovanja za Transparentnost opštine; 

- Grupa istovremeno obezbjeđuje implementaciju Plana i garantuje da je Godišnji plan rada 

opštine periodično povezan sa aktivnostima i mjerama definisanim u Godišnjem Planu 

delovanja za Transparentnost; 

- Predsedavajući radne grupe učestvuje u radnoj grupi za izradu Godišnjeg Plana Rada 

opštine. 

- Predlaže neophodne mjere za potpunu implementaciju mjera predloženih u Planu 

Delovanja za Transparentnost; 

- Nadgleda provođenje mjera za unapređenje transparentnosti; 

- Izvještava gradonačelniku o realizaciji Plana Delovanja za Transparentnost; 
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Plan Delovanja za Opštinsku Transparentnost 

Ciljevi 

 

Aktivnosti Merni pokazivači Vremenski rok 

 

Jedinica/odg

ovorna 

jedinica 

Način 

obaveštenja/ 

sprovođenje  

Referentni dokument Izvještajna 

kolona 

Transparentnost skupština opština  

 

 

 

 

 

 

 

Redovno informisanje 

građana i interesnih 

grupa o aktivnostima i 

odlukama Skupštine 

opštine i komiteta 

Objavljivanje obaveštenja, 

obezbjeđivanje potrebnih 

materijala, prostora za učešće 

javnosti i predstavnika 

pisanih/elektronskih medija 

na sjednicama Skupštine 

opštine i komiteta 

 

1) Broj objavljenih 

obavještenja na 

službenim jezicima za 

sjednicu skupštine na 

službenoj web stranici 

opštine; 

2) Broj obavještenja 

objavljenih na službenim 

jezicima za sastanke 

komiteta na službenoj 

internet stranici opštine. 

1) Obaveštenje 

sedam (7) radnih 

dana pre redovnih 

sednica 

Skupštine; 

2) Obaveštenje 3 

radna dana pre 

održavanja 

vanredne sednice; 

3) Sazivanje 

hitnog sastanka u 

toku dana. 

Predsjedavaju

ći Skupštine 

opštine; 

 

Predsjednik 

relevantne 

komisije; 

 

Sekretarijat 

Skupštine; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću. 

Putem službene 

web stranice; 

Javnog 

obaveštenja; 

Drugi oblici 

informacija. 

- Zakon br. 03/L-040 za 

lokalnu samoupravu; 

- Administrativno 

uputstvo (MALS) br. 

03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

- Statut opštine; 

- Opštinski propis za 

transparentnost. 

 

Prenos sastanaka skupštine 

opštine u istom vremenu 

Broj sjednica skupštine 

koje se prenose uživo 

Nastavlja se Sekretarijat 

Skupštine; 

Službenik IT; 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću. 

Putem službene 

web stranice;  

Socijalnih 

mreža; 

You Tube; 

 

Lokalnih 

medija. 

- Zakon br. 03/L-040 za 

lokalnu samoupravu; 

- Administrativno 

uputstvo (MALS) br. 

03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

- Statut opštine 

 

Objavljivanje akata skupštine 

opštine 

1) Broj usvojenih akata; 

 

2) Broj akata objavljenih 

na službenim jezicima 

Nakon isteka roka 

od 15 dana za 

razmatranje 

zakonitosti od 

strane nadležnog 

ministarstva za 

lokalnu 

samoupravu 

Predsjedavaju

ći Skupštine 

opštine; 

 

Sekretarijat 

Skupštine;  

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću. 

Internet stranica 

opštine; 

 

Službeni list 

Kosova. 

Zakon br. 03/L-040 za 

lokalnu samoupravu; 

Uredba (MALS) br. 

02/2021 za proceduru 

izrade i objavljivanja 

akti opštine; 

Opštinski propis o 

upotrebi jezika. 
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Objavljivanje plana rada 

Skupštine opštine 

Objavljeni plan na 

službenim jezicima na 

službenoj web stranici 

opštine 

Početak januara Predsjedavaju

ći Skupštine 

opštine; 

 

Sekretarijat 

Skupštine;  

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću. 

Internet stranica 

opštine; 

Administrativno uputstvo 

(MPL) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

Opštinski propis o 

upotrebi jezika. 

 

Objavljivanje izvještaja o 

radu Skupštine opštine 

Godišnji izvještaj 

objavljen na službenim 

jezicima 

Do 31. januara za 

prethodnu godinu 

Predsjedavaju

ći Skupštine 

opštine; 

 

Sekretarijat 

Skupštine;  

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću; 

 

Internet stranica 

opštine;  

 

Druge 

društvene 

platforme. 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama 

 

Opštinski pravilnik o 

upotrebi jezika. 

 

Objave i profili članova 

skupštine opštine 

Biografije članova 

skupštine i objavljene 

kontakt informacije; 

 

Po dobijanju 

mandata; 

Predsjedavaju

ći Skupštine 

opštine; 

 

Članovi 

Skupštine 

opštine; 

 

Sekretarijat 

Skupštine;  

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću 

Internet stranica 

opštine; 

Administrativno uputstvo 

(MJA) br. 01/2015 za web 

stranice javnih institucija; 

Opštinski propis o 

upotrebi jezika. 
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Objavljivanje podataka o 

sastavu komiteta skupštine i 

njihovim funkcijama 

1) Podatke o 

predstavnicima u 

objavljenim komitetima; 

2) Odluke o osnivanju 

objavljenih komisija; 

3) Odgovornosti 

komiteta opisane na web 

stranici. 

Prema vremenu 

osnivanja i 

funkcionalizacije; 

Predsjedavaju

ći Skupštine 

opštine; 

 

Predsedavaju

ći 

odgovarajuće

g komiteta; 

 

Sekretarijat 

Skupštine;  

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću. 

 

 

Internet stranica 

opštine 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

Administrativno uputstvo 

(MJA) br. 01/2015 za web 

stranice javnih institucija. 

 

 Osnivanje konsultativnih 

komiteta 

Broj uspostavljenih 

konsultativnih odbora; 

Broj podnesenih zahtjeva 

za formiranje komisija. 

Na inicijativu 

skupštine opštine 

ili nakon 

podnošenja 

zahteva/ili po 

isteku mandata 

komiteta 

Skupština 

opštine 

Prizren 

 Administrativno uputstvo 

01/2016 o postupku 

osnivanja, organizovanju i 

nadležnosti konsultativnih 

komiteta u opštinama 

 

Transparentnost Gradonačelnika opštine / Uključenost građana / Pristup javnim dokumentima / Javno informisanje 

 

 

 

 

 

Redovno informisanje 

građana i interesnih 

grupa o aktivnostima i 

odlukama Skupštine 

opštine i odbora 

 

Objavljivanje akata 

gradonačelnika opštine 

Objavljena lista 

odobrenih akata 

Nastavlja se Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću; 

Kabinet 

gradonačelnik

a  

Internet stranica 

opštine 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 

Objavljivanje liste imovine 

planirane za korišćenje za 

narednu godinu, nakon 

usvajanja od strane Skupštine 

opštine 

Spisak nekretnina 

planiranih za davanje na 

korištenje, objavljena 

Do 31. decembra 

prethodne godine 

Kabinet 

gradonačelnik

a; 

 

Sekretarijat 

Skupštine;  

Internet stranica 

opštine; 

 

Službeni List 

Kosova 

Zakon br. 06/L-092 za 

davanje na korišćenje i 

razmenu nepokretne 

imovine opštine 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 
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Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću. 

 

 

Održavanje najmanje dva 

javna sastanka sa građanima 

u toku godine 

Održana 2 sastanka 

tokom godine 

Prvi sastanak u 

prvoj polovini 

godine; 

Drugi sastanak u 

drugoj polovini 

godine 

Kabinet 

gradonačelnik

a; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću. 

 

 

Obavještenje 

putem web 

stranice opštine; 

 

Korištenje 

online platformi 

za 

komunikacije; 

 

Sastanci uživo; 

Zakon br. 03/L-040 za 

lokalnu samoupravu; 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 

Broj drugih konsultativnih 

sastanaka u naseljima, 

mestima i drugim lokacijama. 

Broj sastanaka za koje je 

ispunjen uslov o 

obaveštavanju od 14 

dana i službeni jezici; 

Broj sastanaka za koje su 

zahtjevi i preporuke date 

od strane javnosti 

evidentirani i objavljeni 

na službenoj internet 

stranici opštine, u roku 

od 15 dana po završetku 

sastanka. 

Obaveštenje 

objavljeno 14 

dana prije 

sastanka na 

službenim 

jezicima 

Kabinet 

gradonačelnik

a; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću. 

 

 

Obavještenje 

putem web 

stranice opštine; 

 

Korištenje 

online platformi 

za 

komunikaciju; 

 

Sastanci uživo;  

Zakon br. 03/L-040 za 

lokalnu samoupravu; 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 
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Razmatranje 

zahtjeva/inicijativa i peticija 

građana 

 

1) Broj zahteva, 

građanskih inicijativa i 

peticija podnetih 

gradonačelniku; 

2) Broj razmotrenih 

inicijativa zahteva, 

građanskih inicijativa i 

peticija u roku od 60 

dana; 

3) Broj javnih 

obaveštenja u roku od 15 

dana za zahtjeve, 

građanske inicijative i 

podnesene peticije. 

 

 

 

 

 

Nastavlja se 

Skupština 

opštne; 

 

Kabinet 

gradonačelnik

a. 

 

 

 Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 

 

Podsticanje građana 

da učestvuju u 

procesu izrade 

politika i dokumenata 

na lokalnom nivou 

Održavanje sastanaka sa 

građanima za Srednjoročni 

budžetski okvir (SBO) 

Broj sastanaka sa 

građanima za SBO 

Prije 30. juna Komitet za 

Politiku i 

Finansije; 

 

Predsedavaju

ći skupštine;  

 

Gradonačelni

k opštine; 

 

Direktorijat 

za Ekonomiju 

i Finansije;  

 

Ostali 

direktorijati. 

Obaveštenje 

putem web 

stranice opštine, 

ili drugih 

obaveštenja; 

Sastanci uživo; 

Pisane 

konsultacije; 

 

Elektronske 

konsultacije; 

Vladina 

platforma za 

javne 

konsultacije; 

Ostali oblici 

definisani 

članom 10. 

U.A. za 

minimalne 

standarde 

javnih 

konsultacija; 

Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 06/2018 za 

minimalne standarde 

javnih konsultacija u 

opštinama. 

 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama 
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Rano uključivanje javnosti u 

proces planiranja rada 

gradonačelnika 

Projekt-plan izvršne 

vlasti za narednu 

kalendarsku godinu 

objavljen radi 

konsultacija sa 

građanima 

Do kraja 

decembra 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću; 

 

Kabinet 

gradonačelnik

a;  

Internet stranica 

opštine; 

Vladina 

platforma za 

javne 

konsultacije; 

Ostali oblici 

procijenjeni od 

strane opštine 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 

Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 06/2018 za 

minimalne standarde 

javnih konsultacija u 

opštinama; 

 

Rano uključivanje javnosti u 

proces planiranja rada 

skupštine opštine 

Projekt-plan Skupštine 

opštine za narednu 

kalendarsku godinu 

objavljen za konsultacije 

sa građanima 

 

Do kraja 

decembra 

Predsedavaju

ći skupštine 

opštine; 

 

Sekretarijat 

Skupštine; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću. 

Internet stranica 

opštine; 

Vladina 

platforma za 

javne 

konsultacije; 

Ostali oblici 

procijenjeni od 

strane opštine 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 

Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 06/2018 za 

minimalne standarde 

javnih konsultacija u 

opštinama; 

 

Održavanje konsultacija sa 

građanima o nacrtu budžeta 

opštine od strane izvršne 

vlasti opštine 

Javne konsultacije o 

nacrtu budžeta, održane 

od strane 

gradonačelnika/izvršne 

vlasti 

Prije 1. septembra Gradonačelni

k opštine; 

 

Direktorijat 

za Ekonomiju 

i Finansije;  

 

Ostali 

direktorijati. 

Obaveštenja 

putem web 

stranice opštine, 

ili druge objave; 

Sastanci uživo; 

Pisane 

konsultacije; 

Elektronske 

konsultacije; 

Objavljivanja 

na Vladinoj 

platformi za 

javne 

konsultacije; 

 

Drugi oblici 

definisani 

članom 10. 

A.U. za 

minimalne 

Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 06/2018 za 

minimalne standarde 

javnih konsultacija u 

opštinama; 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 
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standarde 

javnih 

konsultacija. 

Održavanje konsultacija sa 

građanima o nacrtu budžeta 

opštine od strane Skupštine 

opštine 

Javne konsultacije o 

nacrtu budžeta, održane 

od strane Skupštine 

opštine 

Prije 30. 

septembra 

Predsedavaju

ći skupštine 

opštine; 

 

Sekretarijat 

Skupštine 

 

Direktorijat 

za Ekonomiju 

i Finansije; 

 

 

Obaveštenja 

putem web 

stranice opštine, 

ili druge objave; 

Sastanci uživo; 

Pisane 

konsultacije; 

Elektronske 

konsultacije; 

Objavljivanja 

na Vladinoj 

platformi za 

javne 

konsultacije; 

Drugi oblici 

definisani 

članom 10. 

A.U. za 

minimalne 

standarde 

javnih 

konsultacija 

Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 06/2018 za 

minimalne standarde 

javnih konsultacija u 

opštinama; 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 

Održavanje konsultacija sa 

građanima za razvojni plan 

opštine, zonske mape i 

regulacione planove 

ORP, ZM i Regulatorni 

planovi konsultirani s 

javnošću 

Nastavlja se   Kabinet 

gradonačelnik

a;  

 

Predsedavaju

ći radne 

grupe za 

izradu 

projektnog 

dokumenta; 

Direktorijat 

Planiranja; 

 

Objavljivanje 

zapisnika i 

izvještaja na 

web stranici 

opštine 

Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 06/2018 za 

minimalne standarde 

javnih konsultacija u 

opštinama; 
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Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću; 

Povećanje 

transparentnosti i 

odgovornosti 

predsjednika/izvršne 

vlasti 

Rasprava o izvještaju 

gradonačelnika u Skupštini 

opštine 

Izvještaji predstavljeni 

na raspravu u skupštini 

opštine 

Jednom u šest 

meseci ili kad god 

to zahteva 

skupština opštine 

Gradonačelni

k opštine; 

 

Izvršna vlast; 

Uvrštavanje u 

dnevni red; 

 

Rasprava u 

skupštini 

Zakon br. 03/L-040 za 

lokalnu samoupravu; 

 

Podnošenje tromjesečnih 

finansijskih izvještaja 

skupštini opštine i 

objavljivanje na službenoj 

web stranici 

1) Izveštaji koji se iznose 

na raspravu u Skupštini 

opštine; 

2) Izvještaji objavljeni 

na web stranici 

1) 4. tromesečje 

do 31. januara; 

2) 1. tromesečje 

do 30. aprila; 

3) 2. tromesečje 

do 31. jula; 

4) 3. tromesečje 

do 31. oktobra 

Gradonačelni

k opštine; 

 

Izvršna vlast;  

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću. 

Uvrštavanje u 

dnevni red; 

 

Rasprava u 

skupštini  

 

Objavljivanje 

na ueb stranici. 

Zakon br. 03/L-048 

za menađiranje javnim 

finansijama i 

odgovornosti; 

Zakon br. 03/L-040 za 

lokalnu samoupravu; 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 

Objavljivanje završnog 

finansijskog izvještaja 

Objavljeni izveštaj  Najkasnije do 31. 

marta svake 

kalendarske 

godine 

Gradonačelni

k opštine; 

 

Izvršna vlast; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću. 

Službena 

internet stranica 

opštine 

Zakon br. 03/L-048 

za menađiranje javnim 

finansijama i 

odgovornosti; 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 

Objavljivanje liste subjekata 

koji imaju koristi od 

kategorije subvencija 

Spisak dobitnika 

subvencija, objavljen; 

Nakon odobrenja 

liste od strane 

komisije za 

evaluaciju 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću  

 

Odgovarajući 

direktorijat. 

 

Službena 

internet stranica 

opštine; ostale 

socijalne 

platforme  

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 



19 | P a g e  
 

Prezentacija, diskusija u 

skupštini opštine kao i 

objavljivanje Izveštaja o 

performansi opštine 

Izvještaj o učinku 

opštine predstavljen i 

razmatran u skupštini 

opštine 

 

Izvještaj o performansi 

opštine objavljen na web 

stranici opštine. (nakon 

objavljivanja na 

zvaničnom sajtu MALS) 

Tokom godine za 

prethodnu godinu 

Predsedavaju

ći skupštine 

opštine; 

 

Sekretarijat 

Skupštine; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću. 

Internet stranica 

opštine; 

 

Uredba br. 01/2020 o 

sistemu menađiranja 

performanse opštine i 

šemi grantova za rad 

opštine 

 

Diskusija o izveštaju 

nacionalne Kancelarije 

revizije u Skupštini opštine  

Izvještaj uključen u 

dnevni red i razmatran 

na SO; 

Izvještaj je objavljen na 

web stranici opštine 

Nakon objave 

GAS 

Predsedavaju

ći skupštine; 

 

Gradonačelni

k opštine; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću.  

Uvrštavanje u 

dnevni red; 

 

Rasprava u 

skupštini  

 

Objavljivanje 

na ueb stranici. 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 

Osiguravanje 

transparentnosti u 

postupcima javnih 

nabavki 

Objavljivanje Plana nabavke 

za fiskalnu godinu 

Plan nabavke objavljen 

na web stranici 

Nakon usvajanja i 

objavljivanja 

godišnjeg zakona 

o budžetskim 

izdvajanjima 

Kancelarija 

za nabavke; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću  

 

Internet stranica 

opštine;  

E-prokurimi 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 

Objavljivanje godišnjeg 

izvještaja o realizaciji Plana 

javne nabavke 

Objavljen izvještaj 

nabavke 

Najkasnije do 31. 

januara za 

prethodnu godinu 

Kancelarija 

za nabavke; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću  

Internet stranica 

opštine 

Zakon za 

javnu nabavku; 

Administrativno uputstvo 

MJA za održavanje 

elektronskih stranica 

javnih institucija; 

Operativna uputstva za 

javne nabavke;  

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama 
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Objavljivanje svih aktivnosti 

nabavke na web stranici 

opštine 

Broj aktivnosti nabavke 

objavljenih na web 

stranici 

Nastavlja se  Kancelarija 

za nabavke; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću. 

 

Internet stranica 

opštine; 

E-prokurimi 

Zakon za 

javnu nabavku; 

Administrativno uputstvo 

MJA za održavanje 

elektronskih stranica 

javnih institucija; 

Operativna uputstva za 

javne nabavke;  

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podizanje kvaliteta 

konsultacija 

opštinskih politika i 

akata kroz 

implementaciju 

minimalnih standarda 

javnih konsultacija na 

lokalnom nivou 
 

Stvaranje odgovornih 

opštinskih struktura za 

koordinaciju i sprovođenje 

minimalnih standarda javnih 

konsultacija 

Službenik odgovoran za 

javne rasprave, 

imenovan odlukom 

gradonačelnika 

 Gradonačelni

k opštine;  

 

 

 Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 06/2018 za 

minimalne standarde 

javnih konsultacija u 

opštinama; 

 

Izrada posebnog plana za sve 

predloge podzakonskih akata 

i lokalnih politika koji su 

predmet javne rasprave 

tokom godine 

Izrađen poseban plan Mjesec decembar 

za narednu godinu 

Službenik 

odgovoran za 

javne 

konsultacije; 

Organizativne 

jedinice 

opštine 

Uključivanje 

aktivnosti 

godišnjeg plana 

rada opštine u 

poseban plan za 

konsultacije 

Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 06/2018 za 

minimalne standarde 

javnih konsultacija u 

opštinama; 

 

Pravovremeno informisanje o 

dokumentima, nacrtima 

akata, metodama i oblicima 

konsultacija, mjestu i 

rokovima javne konsultacije. 

 

Rano uključivanje građana – 

zajednice u proces planiranja 

intervencija na javnim 

površinama i projekata od 

interesa za lokalnu zajednicu.  

 

 

1. Broj 

akata/dokumenata za 

koje su potrebne javne 

konsultacije; 2) broj 

obaveštenja raspisanih za 

javne konsultacije; 

3) u prilogu nacrta 

prijedloga, 

konsultativnog 

dokumenta koji sadrži 

rokove za konsultacije, 

memorandume 

obrazloženja i adresu za 

komentare 

Najmanje osam 

(8) dana i 

maksimalno 

četrnaest (14) 

Službenik 

odgovoran za 

konsultacije u 

koordinaciji 

sa 

službenikom 

odgovornim 

za izradu 

nacrt 

prijedloga 

Internet stranica 

opštine;  

 

Društvene 

mreže; 

 

Lokalni mediji 

itd. 

Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 06/2018 za 

minimalne standarde 

javnih konsultacija u 

opštinama; 

Administrativno uputstvo 

MF- BR. 06/2019 za 

kriterijume odabira i 

prioritizaciju kapitalnih 

projekata 
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Učešće javnosti u radnim 

grupama 

Broj osnovanih radnih 

grupa; 

Broj radnih grupa koje 

uključuju 

građane/civilno društvo 

Povodom 

osnivanja radnih 

grupa 

Gradonačelni

k opštine; 

 

Predlagajući 

organ 

Obaveštenje 

putem web 

stranice/javni 

pozivi/Uvrštava

nje u osnivačke 

akte 

Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 03/2020 za 

transparentnost 

 

Otvaranje početne 

stranice/posebne rubrike sa 

podacima procesa javne 

konsultacije  

Početna stranica/Rubrika 

kreirana na web stranici; 

linkovi/ikona integrisane 

na web stranice za 

Vladinu platformu za 

javne konsultacije. 

 Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću 

U koordinaciji 

sa MALS i 

Kancelarijom 

za dobro 

upravljanje 

Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 06/2018 za 

minimalne standarde 

javnih konsultacija u 

opštinama; 

 

 Prikupljanje/razmatranje 

komentara/prijedloga tokom 

procesa javnih konsultacija i 

priprema izvještaja o 

rezultatima javnih 

konsultacija 

1. Broj poslatih 

komentara; 

2) Izveštaj za rezultate 

javne konsultacije  

izrađen i objavljen . 

Najmanje petnaest 

(15) dana i ne više 

više od trideset 

(30) kalendarskih 

dana za 

prijedlog projekta 

od dana 

isteka roka za 

podnošenje 

prijedloga i 

komentari 

pismeno 

Službenik 

odgovoran za 

izradu nacrt 

prijedloga u 

saradnji sa 

radnom 

grupom i 

službenik 

odgovoran za 

javne 

konsultacije 

Objava na web 

stranici 

standardnog 

obrasca za 

javne 

konsultacije i; 

 

Komentari 

primljeni preko 

odgovornog 

službenika; 

 

Objavljivanje 

dokumentacije 

za konsultacije 

na web stranici 

opštine i 

vladinoj 

platformi javnih 

konsultacija. 

Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 06/2018 za 

minimalne standarde 

javnih konsultacija u 

opštinama; 

 

Potpuna garancija 

prava na pristup 

javnim dokumentima 

Redovno razmatranje 

zahtjeva za pristup javnim 

dokumentima 

1) broj podnetih zahteva 

od stranaka; 

2) Broj razmotrenih 

zahtjeva na koje su 

stranke dobile odgovore 

(7) dana od dana 

prijema zahtjeva 

od strane 

podnosioca 

zahtjeva 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću / 

Službenik 

odgovoran za 

pristup 

službenim 

Prihvatanje 

preko 

službenika 

odgovornog za 

javne 

konsultacije. 

Razmatranje od 

strane 

Zakon br. 06/L-081 o 

pristupu javnim 

dokumentima 
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dokumentima

; 

Centar za 

pružanje 

usluga 

građanima 

Jedinica 

odgovorna za 

pružanje 

pristupa   

nadležnog 

organa; 

 

 

Vođenje službene evidencije, 

u obliku registra ili slično, o 

zahtjevima, radnjama, 

postupcima i odlukama, u 

vezi sa ostvarivanjem prava 

fizičkih i pravnih lica, u 

pristupu službenim 

dokumentima i 

informacijama. 

Registar sa službenim 

podacima, ažurirani i 

objavljeni; 

Ažurira se svaka 

tri (3) mjeseca 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću / 
Službenik 

odgovoran za 

pristup 

službenim 

dokumentima 

/ 

Internet stranica 

opštine 

Zakon br. 06/L-081 o 

pristupu javnim 

dokumentima 

 

Izrada i objavljivanje 

izvještaja o pristupu javnim 

dokumentima 

1) godišnji izveštaj 

sačinjen i dostavljen 

Agenciji radi 

informisanja i 

privatnosti; 

2) Izvještaj objavljen na 

web stranici 

Najkasnije do 31. 

januara 

Službenik 

odgovoran za 

pristup 

službenim 

dokumentima 

Internet stranica 

opštine 

Zakon br. 06/L-081 o 

pristupu javnim 

dokumentima 
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Objavljivanje Srednjoročnog 

budžetskog okvira (SBO) 

Objavljeni SBO na web 

stranici opštine 

Nakon usvajanja u 

skupštini opštine 

 

Predsedavaju

ći skupštine 

opštine; 

 

Sekretarijat 

Skupštine; 

 

Kabinet 

gradonačelnik

a; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću. 

Internet stranica 

opštine 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 

Objavljivanje godišnjeg 

budžeta 

Plan budžeta objavljen 

na web stranici opštine 

Nakon usvajanja u 

skupštini opštine 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću; 

 

Kabinet 

gradonačelnik

a 

Internet stranica 

opštine 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 

Objavljivanje zapisnika sa 

sjednica skupštine opštine i 

obaveznih komiteta 

Zapisnici sa sednica 

skupštine opštine 

objavljeni na sajtu 

opštine 

Zapisnici sa sjednica 

obaveznih komisija 

objavljeni na web 

stranici opštine 

Nakon usvajanja u 

skupštini opštine 

 

Nakon usvajanja 

na narednim 

sastancima 

obavezujućih 

komiteta 

Predsedavaju

ći skupštine; 

 

Predsedavaju

ći obaveznog 

komiteta; 

 

Sekretarijat 

Skupštine; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću; 

 

 Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 
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Objavljivanje strategija i 

drugih dokumenata politike 

na lokalnom nivou 

Strategije i drugi 

politički dokumenti na 

lokalnom nivou 

objavljeni na web 

stranici 

Nakon usvajanja u 

skupštini opštine 

Predsedavaju

ći skupštine; 

 

Sekretarijat 

Skupštine; 

 

Odgovarajući 

direktorijat; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću; 

Internet stranica 

opštine;  

 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 

Objavljivanje opštinskog 

razvojnog plana, zonskih 

mapa i regulacionih planova 

ROP, ZM i RP 

objavljeni na ueb stranici 

opštine  

Nakon usvajanja u 

skupštini opštine 

Predsedavaju

ći skupštine; 

 

Sekretarijat 

Skupštine; 

 

Odgovarajući 

direktorijat; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću; 

Internet stranica 

opštine;  

 

Administrativno uputstvo 

(MLS) br. 03/2020 za 

transparentnost u 

opštinama; 

 

Ispunjavanje 

kriterijuma zvaničnog 

sajta, olakšavanje 

prijema usluga i 

redovnog 

informisanja građana 

Objavljivanje procedura za 

dobijanje usluga koje pružaju 

direkcije i organizacione 

jedinice opštine 

1) broj usluga koje 

ustanova nudi javnosti; 

2) broj postupaka i 

uslove njihove 

nagodbenosti i obavezan 

rok za dobijanje 

odgovora za traženu 

uslugu objavljenu na 

službenim jezicima; 

3) Spisak 

administrativnih usluga 

koje ustanova nudi 

javnosti, kao što su: 

licence, dozvole, 

ovlašćenja, sertifikati, 

potvrde ili druge javne 

Nastavlja se Direktorijat 

Administracij

e; 

 

Kancelarija 

za odnose sa 

javnošću 

Internet stranica 

opštine;  

 

Centar za 

Uslugu 

građanima 

Administrativno uputstvo 

(MJA) br. 01/2015 za web 

stranice javnih institucija; 

 

 

Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 03/2020 za 

transparentnost; 
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usluge, gde će biti 

uključene, objavljen na 

službenim jezicima 

 Pružanje elektronskih usluga 

od strane Centra za usluge 

građanima 

Informacije i pružanje 

otvorenih online usluga 

iz Centra za usluge 

građanima. 

Pružanje usluga 

građanima putem E-

kioska. 

Nastavlja se Direktorijat 

Administracij

e/Centar za 

Usluge 

građanima  

Centar za 

Uslugu 

građanima 

Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 03/2020 za 

transparentnost; 

Administrativno uputstvo 

(MALS) br. 01/2021 za 

funkcionaliyaciju 

Uslužnih centara za 

građane u opštini 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Antigona Bytyqi 

Predsedavajuća Skupštine 
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Başkanın konuşması, 
 

İşbu plan ile elde etmek istediğimiz:  

 

Belediye organlarının çalışmalarında şeffaflığın güçlendirilmesi: Belediye Meclisi, Belediye Başkanı, İdare 

organları: belediye müdürlükleri, eğitim ve sağlık kurumları, belediye kamu kuruluşlarının çalışmaları ve yerel 

düzeyde karar alma süreçlerine halkın katılımının arttırılması; 

 

Plan, belediyenin, belediyemizdeki projelerin başarılarını ve gerçekleşmelerini zamanında kamuoyuna 

bildirme yükümlülüğünü korur.  

  

Belediye akitleri ve diğer kamu politikalarıyla ilgili vatandaşlar, STK'lar ve diğer paydaşlarla istişarelerde 

bulunulan plan, karar verme sürecinde değerli, yasal ve profesyonel özen ve dürüstlüğü korur.  

Hesap verebilirlik ve şeffaflık, bilginin ötesinde, vatandaşların siyaset yapma ve belediye karar alma 

süreçlerine dâhil olma mekanizmalarını hedefleyen ilkelerdir. Bu nedenle,  Prizren Belediyesi yüksek 

kararlılıkla, uygulama sırasında olumlu etkiler sağlayan ve istenen sonuçları sağlayan ve vatandaşların genel 

çıkarlarını doğrudan hedef alan politikaların planlanması ve geliştirilmesinde aktif olarak yer almak için 

vatandaşların tüm taleplerine etkili bir şekilde yanıt vermeye hazır olma durumunu artıracaktır.  

 

Şeffaflık planı ile hesap verebilirliği artırmak, vatandaşları yönetişimin parçası olmaya teşvik etmek ve kamu 

görevlerinde daha iyi dürüstlük ve hesap verebilirliği teşvik etmek için çalışanları etkilemek için standartları, 

ilkeleri, hedefleri, yöntemleri ve etkili araçları sistematik ve kapsamlı bir şekilde uygulayacağız.  

 

Vatandaşlar ve diğer ilgili paydaşlarla istişareye dayalı planlamanın, belediye-vatandaşlar arasında 

sürdürülebilir bir vizyon ve güvenilirlik inşası için iyi bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. 

  

Prizren, vatandaş ve sakinleri hepimizden daha fazla ilgi ve çalışmayı hak ediyor. 

                                                           

Belediye Başkanı 

Shaqir Totaj 

 

 

 

 

 

 

 



3 | P a g e  
 

Giriş  
 

Şeffaflık ve hesap verebilirlik, yerel düzeyde iyi yönetimin temel unsurlarıdır. Etkili 

kamu bilgisine giden yol, iyi yönetişimin temeli olmalıdır, bu arada, vatandaşlarla 

etkili iletişim ve onların belediye politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına 

katılımı, geniş tabanlı karar almayı sağlayan kilit unsurdur. Belediye kurumlarının 

ruhu, yürürlükteki yasal çerçeve içinde en gelişmiş şeffaf yönetim modellerini 

benimsemektir.  

Belediye şeffaflığı, merkezi hükümet tarafından ve aynı zamanda diğer 

uluslararası aktörler, Avrupa Komisyonu, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum 

kuruluşları tarafından sürekli olarak izlenen yönetim bölümlerinden biridir. 

Kosova'da yerel yönetimin sorumluluk düzeyi ve ademi merkezileşme derecesi 

dikkate alındığında, Anayasa ve yasama, merkezi makamların şeffaflığın 

ilerletilmesi ve yerel yönetimler için politikalar geliştirilmesi sürecinin belirli 

aşamalarında vatandaşların yerel karar alma süreçlerine dahil edilmesine destek 

ve denetim sağlama hakkını öngörmüştür. Yerel özyönetimin temel birimleri olan 

belediyeler, uygun halkı bilgilendirme mekanizmaları oluşturmakla yükümlüdür. 

Artık belediyelerin resmi internet sitelerinin yapısı benzersizdir. Bunlar aracılığıyla, 

kamusal öneme sahip tüm belgelere erişim imkânı yaratılmıştır. Bilgilendirici 

niteliğinin yanı sıra, halkın katılımı sürecine hizmet eden diğer arayüzlerle idari 

süreçleri ve hatları da etkinleştirirler. Belediyedeki intranet sistemi ile ara 

bağlantıları, vatandaşların belediyedeki ilgili müdürlüklere tüm taleplerini 

çevrimiçi olarak iletmelerini sağlar. 

Belediye şeffaflığı alanı, yasal ve yasal olmayan yasal kuralların iyi organize 

edilmiş bir yapısına sahiptir. Şeffaflık Eylem Planı'nın bu yasal düzenlemeye dayalı 

olarak belediyelerin temel sorumluluklarını gruplandırması, uzun vadede bir 

çerçeve belge oluşturması amaçlanmaktadır. 
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ŞEFFAFLIK EYLEM PLANI 

 

Belediye şeffaflığına yönelik eylem planı, hızlı bilgi, erişilebilir veriler, tüm normatif 

düzenlemelerin ve kamu yararına olan belgelerin yayınlanması dahil olmak üzere belediye 

organları tarafından uygulanan politikaların denetlenmesi ve uygulanmasına halkın kolay erişimini 

sağlamanın yanı sıra vatandaşların karar alma süreçlerine katılım fırsatları artırmayı 

amaçlamaktadır.  

2020/03 Sayılı Belediyelerde Şeffaflık için İdari Talimatı ile belediyelerin şeffaflık için dört (4) 

yıllık bir eylem planı hazırlama yükümlülüğünü tanımlar.  

Bu plan, belediyenin aşağıdaki durumlarda tam şeffaflığın teşvik edilmesi ve sağlanması için 

somut adımlar atmasını gerektirmektedir: Belediye Meclisi toplantıları; komite toplantıları; halka 

açık toplantılar; projeler için danışma toplantıları; belediye bütçesinin planlanması ve 

harcanmasında şeffaflık; elektronik (mümkün olduğunca az tıklama ile) ve fiziksel hizmetlere hızlı 

erişim; satın alma faaliyetlerinde şeffaf prosedürler; şeffaf istihdam prosedürleri; belediyenin 

resmi web sitesinde günlük faaliyetlerin sürekli güncellenmesi; belediyenin istişare için gerekli 

gördüğü politikaların ve diğer kanunların hazırlanması ve uygulanmasına vatandaşların aktif 

katılımı.  

 

Şeffaflık Eylem Planı şunları sağlar: 

- Yerel özyönetim organlarının iş planlamasının bilgi sistemleriyle birlikte sunulması, 

böylece politikaların geliştirilmesi sırasında idare organlarının çalışmalarının geçerli 

kılınması ve meşrulaştırılması; 

- Yerel düzeyde politikaların tasarlanması ve uygulanmasında vatandaşların ve sivil 

toplumun aktif ve sürekli bir şekilde katılımı; 

- Belediyelerin çalışmalarının sonuçları ölçülebilir, niteliksel ve vatandaşların genel 

çıkarlarına uygun olmalıdır. 

 

Şeffaflık eylem planı özellikle aşağıdakilere katkıda bulunacaktır:  

- Belediye, bilgilerin gerekli olduğu öncelikleri ve vatandaşların veya çıkar gruplarının 

politikaların ve genel kanunların hazırlanması sürecine katılımını zamanında 

belirlemelidir; 

- Vatandaşlarla istişare ve süreçlere katılımları için yöntemler, araçlar ve teknikler 

belirlemek; 

- Vatandaşın bilgilendirilmesi ve danışılmasına ilişkin yasal prosedürlere riayet edilmeden 

belge ve politika geliştirilmesi uygulamalarından ve karşılanamayacak maliyetlerle belge 

ve politika geliştirilmesi uygulamalarından kaçınılması; 

- Politika geliştirme, uygulama ve denetleme sürecinde tüm personelin ortak sorumluluğunu 

teşvik ederek şeffaf ve hesap verebilir bir iç ortam yaratmak; 

- Yasal gerekliliklere ve standartlara uygun olarak vatandaşların katılımını sağlamak için 

ilgili tüm tarafların verileriyle bir sistem sürdürmek ve sürekli güncellemek; 
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- Üstlenilen eylemlerin yasallık ve dürüstlük göstermesi için belediye çalışanlarının 

davranışları üzerinde etki;   

 

Şeffaflığa yönelik eylem planının uygulanması, ilgili mekanizmalar tarafından sürekli olarak 

izlenecek ve belediyenin faaliyetlerine göre periyodik olarak gözden geçirilecektir. Plan, belediye 

organlarının şeffaflığını, tüzüklerin yayınlanmasını, belediye yönetmeliklerini, stratejik belgeleri, 

belediye başkanı kararlarını, belediyenin faaliyetlerine ilişkin duyuruları (yürütme ve belediye 

meclisi), halk toplantılarını, planlama ve bütçe harcamalarını net bir şekilde özetleyecektir. 

belediye, kamu alımları, halkın katılımı standartlarının uygulanması, kamu belgelerine erişim vb. 

 

İyi yönetim ilkesi olarak şeffaflık 

İşleyen bir demokratik sistemde, bilgilendirme ve katılım, kamu yönetiminin hayati bir parçası 

olmalıdır. Şeffaflık, hem politika oluşturma sürecinde hem de uygulama ve raporlama aşamasında 

çok çeşitli kurumsal eylemler gerektiren demokratik yönetimin kilit bir bileşenidir. Şeffaflığın 

önemi, ekonomik ve finansal istikrar, iyi yönetim ve genel devlet idaresi sistemi dahil olmak üzere 

birçok yönü etkiler. Açıklık ve şeffaflık ilkesi, herkesin idarenin belirli bir karar veya eyleminin 

gerekçelerini bilme hakkına sahip olduğunu varsayar. Bu ilke sayesinde idarenin topluma açılması 

mümkün olmakta, yaptığı işlere ilişkin bilgiler farklı şekillerde ve farklı hacimlerde 

yapılabilmektedir ki bu her ülkenin mevzuatında belirtilen hallerde sınırlanabilecek bir ilkedir. 

Açık ve şeffaf olmak, hukukun üstünlüğü, kanun önünde eşitlik ve hesap verebilirlik için de gerekli 

araçlardır. Genel bir kural olarak, kamu yönetiminin yürütülmesi şeffaf ve açık olmalıdır, ancak 

kişisel veriler üçüncü taraflara ifşa edilmemelidir.  

 Şeffaflık, devletlerin demokratikleşmesi ve iyi yönetim sürecinde en önemli konulardan biridir. 

Bu, daha iyi yönetim, daha kaliteli karar verme, daha fazla kamu güveni, daha az yolsuzluk ve 

daha etkili kamu hizmetleri dahil olmak üzere birçok açıdan şeffaflığın faydalarını sağlayan açık 

hükümet mekanizmaları ve girişimleriyle mümkün olmaktadır. Şeffaflık, karar verme süreçlerinde 

kullanılabilecek bilgi oluşturma, saklama, erişim ve işleme haklarına ilişkin kuralları ve aynı 

zamanda genel bilgi ihtiyaçlarını da içerir. Ayrıca, daha geniş anlamda şeffaflık yalnızca bilgi 

değildir, aynı zamanda bilgi, iletişim, katılım, katılım, problem çözme için fikir birliği oluşturma, 

raporlama ve hesap verebilirliğe dayalı bir dizi süreç ve eylemi içerir.   

     

Şeffaflık için yasal çerçeve 

 

Kosova Anayasasına uygun olarak, şeffaflık alanını düzenleyen çok sayıda yasa ve yönetmelik 

onaylanmıştır. Yerel Özyönetim Yasası, 2008 yılında Kosova Cumhuriyeti Meclisi tarafından 

onaylanmıştır ve devlet için hayati öneme sahip yasalar grubunun bir parçasıdır. Bu yasanın 

içeriği, vatandaşların haklarına ve özellikle çoğunluk olmayan toplulukların haklarına ilişkin özel 

bilgilendirme, katılım ve temsil mekanizmalarını öngören Avrupa Yerel Özyönetim Şartı'nın 

ilkelerini yansıtmaktadır. Bu yasa ile belediye meclisinin, yerel düzeyde karar alma süreçlerine 

halkın katılımını artırarak ve halkın resmi makamlara erişimini kolaylaştırarak belediyenin 
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yasama, yürütme ve idare organlarının şeffaflığını destekleyen belediye yönetmeliğini onaylaması 

belirlenmiştir. Ayrıca, önemli sayıda yönetmelikle çok sayıda hukuk kurumunun şeffaflığa yönelik 

uygulama usulleri tanımlanmış, sorumlular, şeffaflık için şekil ve teknikler ile usule ilişkin süreler 

tanımlanmıştır. Genel olarak yasal çerçeve, şeffaflık alanında devlet idaresi organlarının 

yükümlülüklerini düzenlerken, özellikle de güç organları için aşağıdaki kanunlar aracılığıyla 

yükümlülükleri düzenler:   

  

 03/L-040 sayılı Yerel Özyönetim Yasası;  

 06/L-081 sayılı Kamu Belgelere Erişim Yasası; 

 06/L-082 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası;  

 03/L-178 sayılı Bilgi Sınıflandırması ve Güvenlik Doğrulaması Yasası; 

 05/L-031 sayılı Genel İdari Usul Yasası;  

 04/L-116 sayılı, 03/L-048 sayılı Yasa ile değiştirilen ve eklenen 03/L-048 sayılı Kamu 

Maliyesi Yönetimi ve Sorumlulukları Yasasındaki değişiklik ve ilaveler yapılmasına 

ilişkin 03/L-211 Yasa; 

 02/L-37 sayılı Dillerin kullanımına ilişkin kanun;  

 06/L-092 Sayılı Belediyeye Ait Taşınmaz Malların kullanımı ve Değişimine Dair Kanun   

 27/2018 sayılı Halkla Devlet İletişim Hizmeti Yönetmeliği; 

 04/2012 sayılı Kamu Belgelerine Erişim Taleplerinin Resmi Kayıt Yönetmeliği; 

 05/2016 sayılı Halkla İstişare Süreci için Minimum Standartlar Yönetmeliği; 

 02/2012/MF sayılı Kamu belgelerine erişim ücretleri Yönetmeliği; 

 İşbu yönetmelik yürürlükten kalkıyor: 01/2012 sayılı Kamu İletişim Görevlileri İçin 

Etik Kurallar Yönetmeliği;  

 03/2020 sayılı Belediyelerde Şeffaflık İdari Talimatı (YYİB) ;  

 Belediyelerde Kamu İstişarenin Minimum Standartları için 06/2018 sayılı İdari Yönergesi 

(YYİB);  

 01/2019 sayılı Belediye Meclislerinin “Telepresence” Bilişim Cihazları Üzerinden 

İzlenmesine Yönelik İdari Yönerge; 

 01/2021 sayılı Belediyede Vatandaş Hizmet Merkezlerinin İşletilmesine İlişkin İdari 

Yönerge; 

 Kamu enstitülerinde web sayfa için 01/2015 (YYB) İdari Yönerge; 

 Belediye aktların hazırlanması vev yayımlanması prosedürleri ile ilgili 02/2021 sayılı 

Yönetmelik (YYİB); 

 R01/2020 sayılı Belediye Performans Yönetim Sistemi ve Belediye Performans Hibe 

Programı Yönetmeliği; 

  01/2016 sayılı Belediyelerde Danışma Kurullarının Kuruluş Usulü, Teşkilatı ve 

Yetkilerine İlişkin İdari Yönerge(YYİB); 
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Belediye Akdi:  

o Belediye Tüzüğü; 

o Belediye Şeffaflık Yönetmeliği; 

o Belediye’nin Dilleri Kullanım Yönetmeliği; 

o Şeffaflık ile bağlantılı olan diğer yasa ve alt yasa akitleri. 

Şeffaflığın güçlendirmesine yönelik stratejik yaklaşım  

Merkezi düzeyde, devlet idaresinin reformunu amaçlayan hedefleri öngören bir dizi strateji 

geliştirilmiştir. Yönetim kurumlarında iyi yönetim, şeffaflık, hesap verebilirlik ve bütünlük 

alanındaki temel stratejiler arasında şunlar yer almaktadır: 

 

- 2022-2030 Ulusal Kalkınma Stratejisi; 

- 2016-2026 Yerel Yönetim Stratejisi;  

- 2019-2023 Sivil Toplum ile İşbirliği Stratejisi; 

- Avrupa Reformu ile ilgili Ajanda; 

- Ortaklık İstikrar Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Ulusal Program (OİAUİYP) 

- Diğer sektörel stratejiler. 

 

Belediye şeffaflığı üzerinde etkisi olan özel belge 2016-2026 Yerel Özyönetim Stratejisidir.  

Bu stratejinin, Kosova'da yerel yönetim kalkınmasının orta ve uzun vadeli hedeflerinin belirlendiği 

5 ana hedefi vardır. 

Stratejinin üçüncü amacı, aktif, kapsayıcı ve uyumlu bir vatandaşlık oluşturmak için yerel yönetim, 

sivil toplum ve işletmeler arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesini öngörmektedir.  

Belirlenen sorunlara dayanarak, bu stratejinin eylem planı sırasıyla vatandaşların katılımını teşvik 

etmek için etkili politikaların geliştirilmesini içeren önlemlerin somut faaliyetlerini 

öngörmektedir: 

 

- Sivil etkinliği teşvik etmek için yerel politikalar;  

- Öğrencilerin gönüllü çalışmalarını teşvik etmeye yönelik politikalar;  

- Köylerdeki gençlik merkezlerinin işlevselleştirilmesine yönelik politikalar;  

- Köy kurullarının işlevselleştirilmesine yönelik politikalar;  

- Emeklilerin kamusal hayata dahil edilmesi ve katılımına yönelik politikalar;  

- Engelli kişilerin katılımına yönelik politikalar;  

- Kadınların ve savunmasız sosyal kategorilerin katılımını teşvik eden politikalar;  

- Sokak çocuklarına yönelik muamele için yerel politikalar;  

- Sosyal, ekonomik, gençlik, spor ve kültürel ağların oluşturulmasına yönelik yerel 

politikalar.1 Strateji ayrıca şeffaflığı güçlendiren platformların oluşturulmasında özellikle 

e-devlet yoluyla somut önlemler öngörüyor. E-devlet, hizmet sunumunda zamandan 

tasarruf, işletme maliyetlerinin düşürülmesi, verimliliğin artırılması, kurumsal hafızanın 

                                                           
1 Kosova Cumhuriyeti Hükümeti: “2016-2026 Yerel Öz Yönetim Stratejisi”, Priştine, 2016, sayfa. 32 
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korunması ve hesap verebilirliğin artırılması yoluyla idareyi güçlendirirken, çıkar grupları 

ile kamu yetkilileri arasındaki iletişimi kolaylaştırır.  

Avrupa Komisyonu yıllar boyunca, ilerleme raporları aracılığıyla, ana sorunları sıralayarak 

şeffaflık alanındaki eksiklikleri belirledi, ancak bazı durumlarda bu eksiklikler de giderildi. 

2022'de ülke için AK raporunun bulgularına atıfta bulunarak, zayıflıklar aşağıdaki durumlarda 

gözlemleniyor: 

 

Bu nedenle, bu tür müdahale önlemleri, vatandaşlarla iletişimi düzeltmek, sürdürülebilir siyaset 

oluşturmak için alan yaratmaları, verimli uygulamalarının yanı sıra Avrupa Birliği'nin gerektirdiği 

kriterlerle ilgili olarak Kosova'nın yükümlülüklerini yerine getirmeleri için önemlidir. 

Katılım için yasal mekanizmalar ve şeffaflık ilkesinin uygulanması  

 

Kosova'da yerel yönetim, şeffaflık, hesap verebilirlik ve vatandaşların karar verme sürecine 

katılımı ilkelerini güçlü bir şekilde teşvik eder. Şeffaflığın tarafsızlığın sağlanmasına yardımcı 

olabilecek ilk ve en basit yol, kuralların adil ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamada halkın 

önemli bir rol oynamasına izin vermektir. Vatandaşlar, yerel yönetim organları aracılığıyla hiçbir 

yerde devlete daha yakın olamazlar. Belediyeler, hizmetlerin ve kaynakların adil, hakkaniyetli ve 

sistemsel ihtiyaçlara uygun olarak dağıtılmasını talep etmek için en yakın adrestir. Devlet 

tarafından en fazla toplanan vergi ve harç, yasal yetkilerin kullanılması için belediyelere 

dağıtılmaktadır. Vatandaşların dönemsel olarak ödediği vergiler, belediyelerin sunulan hizmetlere 

harcanan öz kaynaklarıdır. Harcamalarının planlaması, kamu yararına olan tüm yatırım projelerini 

toplayan yıllık ana belge olan belediye bütçesi aracılığıyla yapılır. Bütçenin hazırlanması sırasında 

belediyeler yasal olarak vatandaşlar, iş dünyası, çıkar grupları ve sivil toplumla istişarelerde 

bulunmakla yükümlüdür. Bu nedenle, iyi bir belediye yönetimi, ancak bütçe fonlarının, diğer 

politikaların, bunların giderlerinin ve kamu yatırımlarının dağıtım şeklinin, doğrudan 

katılımlarının çeşitli biçimleri yoluyla vatandaşların görüşlerine dayandırılması durumunda 

gerçekleşebilir. Şeffaflığın yerel düzeyde siyaset yapmanın ayrılmaz bir parçası olması için, Yerel 

Öz Yönetim Kanunu vatandaşların aşağıda belirtilenlerin yer aldığı kamu yaşama katılımı için çok 

sayıda yasal araç tanımlamıştır. 

  

- Vatandaşlarla kapsamlı halk toplantıları; 

- Taslak aktlar ve politika belgeleri hakkında istişareler;, 

- E-devlet aracılığıyla bilgi ve danışma; 

- Sivil toplumla işbirliği; 

- Kamu belgelerine erişim hakkı. 

- Danışma komiteleri; 

- Sivil inisiyatifler, dilekçeler ve yerel referandumlar; 

 

Tüm bu formların kendi yasal ve usulüne ilişkin temelleri, bunların uygulanma araçları ve 

biçimleri vardır. Yerel yönetimin düzeltilmesi üzerindeki etkileri, artan şeffaflık, aktif 
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vatandaşlık yaratılması ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesi yoluyla görülebilir. Çok sayıda 

olmasına rağmen, çeşitli kamu ve kamu dışı kurumların izleme raporlarından elde edilen çok 

sayıda istatistiğin de gösterdiği gibi, bunların uygulamaları bir belediyeden diğerine 

değişmektedir. Ayrıca, hepsi yasal nedenlerle değil, aynı zamanda pratik nedenlerle de 

geçerlidir. 

 

Şeffaflık için Eylem Planın Hedefleri 

 

Belediye Şeffaflık Eylem Planının temel amacı, "vatandaşlar için açık yönetim, planlama ve 

politika geliştirme sürecinde kapsayıcılığın yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir yönetim sağlamak" 

tır. 

 

Özel hedefler şunlardır: 

 

- Belediye şeffaflığından sorumlu tüm katılımcıların rollerinin tanımlandığı net bir organize 

planlama çerçevesi sağlamak. 

- Kamu sorunlarıyla ilgilenen bir halk yaratmak için doğrudan demokrasinin yerel 

mekanizmalarının güçlendirilmesi; 

- Vatandaşların seslerinin duyulması ve karar alma süreçlerinde aktif olmaya teşvik edilmesi 

için bilgilendirme mekanizmalarını geliştirmek. 

- Siyaset tasarımının ana ilkesinin bilgi tabanı olduğu etkili bir yönetim sistemi oluşturmak.  

- Belediye organlarının yönetiminin tüm aşamalarında sivil toplumla gerçek bir ortaklık 

kurmak.  

 

Belediye Şeffaflık Eylem Planı'n geliştirme aşamaları 

Şeffaflık için Eylem Planının geliştirilmesi aşağıdaki gibi birkaç aşamadan geçmelidir: 

1) Ön aşama – Belediye Başkanı bir çalışma grubu oluşturdu. Çalışma grubunun oluşumu 

çok sektörlü olmalı ve belediyenin hukuk dairesi ile işbirliği içinde Halkla İletişim Ofisi 

tarafından yönetilmelidir. Hazırlama prosedürleri, belediye akitleri hazırlama prosedürleri 

için yürürlükte olan kurallara uygun olarak yürütülür. 

 

2) Önceliklerin değerlendirilme aşaması – bu aşamada, başkan, çalışma grubu ile birlikte 

toplanan belgeleri (belediye idaresinin işleriyle ilgili uygulanabilir mevzuat ve alt yasalar; 

belediyenin yasal işlemlerinin geliştirilmesi beklenen belediyenin stratejik belgeleri, 

belediye planları, halkla istişare yapılması ve vatandaşların hazırda bulunması gereken 

diğer politikaların belgelerini inceler. 

 

Mevcut durumun analizi ve kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli planlar temelinde, her 

faaliyet için öncelikler belirlenmeli ve eylemler sıralanmalıdır..  
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3) Faaliyetlerin tanımlanması ve önlemlerin önerilme aşaması – bu aşama, önceliklerin 

gelişim dönemlerine göre sınıflandırılmasını, faaliyetlerin sıralamasını, eylem yöntem ve 

araçlarını, zaman sınırlarını, sorumlu organları/yetkilileri, finansal maliyeti içerir. 

4) Şeffaflık eylem planının gözetlenmesi ve raporlama aşaması - Şeffaflık Eylem Planı 

kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin izlenmesini, kaydedilmesini ve düzenli olarak 

raporlanmasını içerir. Raporlama, toplanan bilgilerin Şeffaflık Planı hedeflerinin 

uygulanmasını düzenleyen kararların alınmasında kullanılmasını sağlar. Çalışma grubu 

Başkanı, belediyenin yıllık çalışma planının hazırlanması için çalışma grubuna katılır. 

 

Şeffaflık faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve belirlenmesi metodolojisi 

Şeffaflık faaliyetlerinin değerlendirilmesi, Plandaki eylemlerin önceliklere göre sıralanması 

anlamına gelir ve belediyenin yönetimin üç temel aşamasında vatandaşlarla açık ve işbirliğine 

dayalı olmasını sağlar: 1) Planlama; 2) Uygulama; 3) Raporlama. 

Öncelikler, süreçlerin önemine göre belirlenir: İlgili belediye organı tarafından gerçekleştirilecek 

faaliyetin niteliği; Vatandaşların katılımının gerekli olduğu politik belge türleri; Hazırlanması 

planlanan kanuni düzenlemelerin kapsamı; Ekonomik ve sosyal etkileri; Önerilen politikanın mali 

ağırlığı; Eylem dönemleri; Coğrafik kapsam; v.b  

Faaliyetlerin tanımlanmasından sonra, çalışma grubu, eylem planının ayrılmaz bir parçası olması 

gereken ve yönetimin hangi aşamasından söz edildiğine bağlı olarak farklı olan öncelikleri ve 

eylem yöntemlerini belirler. 

 

Şeffaflık Eylem Planı'nın uygulanmasının denetimi 

Şeffaflık Eylem Planı'nın uygulanması, ilgili mekanizmalarla sürekli olarak izlenecek, periyodik 

olarak gözden geçirilecek ve Belediye'nin iç ve dış çevresinden gelebilecek etkilere bağlı olarak 

yasal, kurumsal, prosedürel ve personel değişikliklerine göre güncellenecektir. Karar alma sürecin 

yasallığının bir ön koşulu olarak, planlanan önlemlerin etkili olduğundan ve politika oluşturma 

kalitesini etkilediğinden emin olmak için uygulamada sürekli denetim önemlidir. Ayrıca denetim, 

kullanılan önlemlerin planlanan etkileri yaratıp yaratmadığını, gerçek ve karşılanabilir maliyetlerle 

kaliteli, verimli ve etkili karar vermeyi sağlayıp sağlamadığını belirlemelidir. Düzenli raporlama, 

Planın uygulanmasının takvime uygun olarak yapılmasını ve planlanan sonuçlara ulaşılmasını 

sağlar. Şeffaflık Eylem Planı'nın uygulanmasını sağlamak amacıyla bu planın denetim ve 

raporlama mekanizması aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:  
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Çalışma grubu - Belediye Başkan’ın kararı ile atanır ve aşağıda yer alanlardan sorumludur:  

 

- Belediye Şeffaflığı Eylem Planının Hazırlanması; 

- Grup aynı zamanda Planın uygulanmasının garantörüdür ve Belediyenin Yıllık Çalışma 

Planının Şeffaflık için Yıllık Eylem Planında tanımlanan faaliyet ve tedbirlerle periyodik 

olarak bağlantılı olduğunu garanti eder; 

- Çalışma grubu başkanı, Belediyenin Yıllık Çalışma Planının hazırlanması için çalışma 

grubuna katılır. 

- Şeffaflık Eylem Planında önerilen önlemlerin tam olarak uygulanması için gerekli 

önlemleri önerir;  

- Şeffaflığı düzeltilmesi için önlemlerin uygulanmasını denetler;  

- Şeffaflık için Eylem Planının uygulanması hakkında Başkana rapor sunar; 
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Belediyede Şeffaflık Eylem Planı  

Hedefler Etkinlikler Ölçüm göstergeleri Süre 

 

Sorumlu 

birim/kişi 

Bildiri / 

Uygulama 

şekli  

Referans dokümanları Raporlama 

sütunu 

Belediye meclisin şeffaflığı  

 

 

 

 

 

 

 

Vatandaşların ve 

çıkar gruplarının 

Belediye Meclisi ve 

komisyonlarının 

faaliyetleri ve 

kararları hakkında 

düzenli olarak 

bilgilendirilmesi 

Belediye Meclisi ve 

komisyon toplantılarında 

duyuruların yayınlanması, 

gerekli materyallerin 

sağlanması, halkın katılımı 

ve yazılı/elektronik medya 

temsilcilerinin yer alması 

 

1) Belediyenin resmi 

internet sitesinde meclis 

toplantıları için resmi 

dillerde yayınlanan ilan 

sayısı; 

2) Belediyenin resmi 

internet sitesinde komite 

toplantıları için resmi 

dillerde yayınlanan ilan 

sayısı.  

1) Düzenli meclis 

toplantılarından 

yedi (7) iş günü 

önce bildirim;  

2) Olağanüstü 

toplantıdan 3 iş 

günü önce 

bildirim;  

3) Acil durum 

toplantısı için gün 

içinde çağrı. 

  

Belediye 

Meclis 

Başkanı; 

 

İlgili Komite 

Başkanı; 

 

Meclis 

Sekreterliği; 

 

Bilgilendirme 

dairesi.  

Resmi internet 

sitesi 

aracılığıyla; 

Kamu 

duyurular; 

Diğer 

bilgilendirme 

şekilleri. 

- 03/L-040 sayılı Yerel 

Öz Yönetim Kanun’u; 

- Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYİB); 

- Belediye Tüzüğü; 

- Belediye Şeffaflık 

Yönetmeliği. 

 

Belediye meclisi 

toplantılarının gerçek 

zamanlı yayını 

Canlı yayınlanan meclis 

toplantı sayısı 

Devam etmekte Meclis 

Sekreterliği; 

BT yetkilisi; 

Bilgilendirme 

dairesi. 

Resmi web 

sitesi 

aracılığında;  

Sosyal ağlar; 

Youtube; 

 

Yerel medyalar. 

- 03/L-040 sayılı Yerel 

Öz Yönetim Kanun’u; 

- Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYİB); 

- Belediye Tüzüğü 

 

Belediye meclisi aktların 

yayınlanması 

1) Onaylanan aktların 

sayısı; 

 

2) Resmi dillerde 

yayımlanan aktların 

sayısı  

Yerel yönetimden 

sorumlu bakanlık 

tarafından 

yasallığın 

incelemesi için 15 

günlük tarihten 

sonra 

Meclis 

Başkanı; 

 

Meclis 

Sekreterliği;  

 

Bilgilendirme 

dairesi. 

Belediyenin 

web sayfası; 

 

Kosova’nın 

Resmi Gazetesi. 

03/L-040 sayılı Yerel Öz 

Yönetim Kanun’u; 

Belediye aktların 

hazırlanması vev 

yayımlanması 

prosedürleri ile ilgili 

02/2021 sayılı 

Yönetmelik (YYİB); 

Dillerin kullanımına 

yönelik Belediye 

Yönetmeliği. 
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Belediye meclisi çalışma 

planının yayınlanması 

Belediyenin resmi 

internet sitesinde resmi 

dillerde yayınlanan plan 

Ocak ayının başı Meclis 

Başkanı; 

Meclis 

Sekreterliği;  

Bilgilendirme 

dairesi. 

Belediyenin 

web sayfası; 

 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

Dillerin kullanımına 

yönelik Belediye 

Yönetmeliği. 

 

Belediye meclisi çalışma 

raporunun yayınlanması 

Resmi dillerde 

yayınlanan yıllık rapor 

Bir önceki yıl için 

31 Ocak'a kadar 

Meclis 

Başkanı; 

 

Meclis 

Sekreterliği;  

 

Bilgilendirme 

dairesi; 

Belediyenin 

web sayfası;  

 

Diğer sosyal 

ağlar. 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

Dillerin kullanımına 

yönelik Belediye 

Yönetmeliği. 

 

Belediye meclisi üyelerinin 

profillerinin yayınlanması 

Meclis üyelerin 

biyografilerinin ve 

yayınlanan iletişim 

bilgileri; 

 

 

Görevin alınması 

vesilesiyle;  

Belediye 

Meclis 

Başkanı; 

Belediye 

Meclis 

üyeleri; 

Meclis 

Sekreterliği; 

Bilgilendirme 

dairesi. 

Belediyenin 

web sayfası; 

Kamu enstitülerinde web 

sayfa için 01/2015 (YYB) 

İdari Yönerge; 

Dillerin kullanımına 

yönelik Belediye 

Yönetmeliği. 

 

Meclis komitelerinin 

oluşumu ve işlevlerine ilişkin 

verilerin yayınlanması 

1) Yayınlanan 

komitelerdeki 

temsilcilerin verileri; 

2) yayınlanan 

komitelerin kurulmasına 

ilişkin kararlar; 

3) Web sitesinde 

açıklanan komitelerin 

sorumlulukları. 

Kuruluş ve 

faaliyete geçme 

zamanına göre; 

Belediye 

Meclis 

Başkanı; 

İlgili komite 

başkanı; 

Meclis 

Sekreterliği;  

Bilgilendirme 

dairesi. 

Belediyenin 

web sayfası 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

Kamu enstitülerinde web 

sayfa için 01/2015 (YYB) 

İdari Yönerge. 

 

 Danışma komitelerinin 

oluşturulması 

Kurulan danışma 

komitesi sayısı; 

Komitelerin kurulması 

için iletilen talep sayısı. 

Belediye 

meclisinin 

inisiyatifiyle veya 

talebin 

iletilmesinden 

sonra / veya 

komisyonun 

Belediye 

Meclis 

Başkanı 

 Belediyelerde danışma 

komitelerin kurulması, 

organizasyonu ve yetki 

prosedürleri ile ilgili 

01/2016 İ.Y 
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görev süresinin 

bitiminde 

Belediye Başkanının şeffaflığı / Vatandaşların katılımı / Kamu belgelerine erişim / Kamuya açık bilgiler 

 

 

 

 

 

Vatandaşların ve 

çıkar gruplarının 

Belediye Başkan’ın 

kararları hakkında 

düzenli olarak 

bilgilendirilmesi  

 

 

 

 

Belediye Başkanın aktların 

yayınlanması  

Yayınlanan onaylanmış 

aktların listesi 

Devam etmekte Bilgilendirme 

dairesi; 

Başkan 

Dairesi 

Belediyenin 

web sayfası 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

Belediye Meclisinin 

onayından sonra gelecek yıl 

kullanılması planlanan 

taşınmazların listesinin 

yayımlanması 

Kullanıma verilmesi 

planlanan mülkiyetlerin 

listesi, yayımlanmış 

Bir önceki yılın 

31 Aralık tarihine 

kadar 

Başkan 

Dairesi; 

Meclis 

Sekreterliği;  

Bilgilendirme 

dairesi. 

 

Belediyenin 

web sayfası; 

 

Kosova’nın 

Resmi Gazetesi 

Belediye gayrimenkul 

mülkiyetin değiştirilmesi 

ve kullanıma verilmesi ile 

ilgili 06/L-092 sayılı yasa 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

 

Yıl içinde vatandaşlarla en az 

iki kez halka açık toplantı 

yapılması 

Yıl içinde 2 toplantı 

yapıldı 

Yılın ilk altı 

ayında ilk 

toplantı; 

Yılın ikinci altı 

ayında ikinci 

toplantı 

Başkan 

Dairesi; 

Bilgilendirme 

dairesi. 

 

 

Belediyenin 

web sayfası 

aracılığında 

bildiri; 

Çevrimiçi 

iletişim 

platformlarının 

kullanımı; 

Doğrudan 

toplantılar; 

03/L-040  sayılı Yerel Öz 

Yönetim Kanunu; 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 



15 | P a g e  
 

Mahalleler, yerleşim yerleri 

ve diğer yerlerdeki diğer 

istişare toplantılarının sayısı. 

14 gün bildirim ve resmi 

dillerde koşullu olan 

toplantı sayısı; 

Toplantı bitiminden 

itibaren 15 gün içinde, 

halktan gelen talep ve 

önerilerin kayıt altına 

alındığı ve belediyenin 

resmi internet sitesinde 

yayımlandığı toplantı 

sayısı. 

Toplantıdan 14 

gün önce resmi 

dillerde 

yayınlanan 

duyuru 

Başkan 

Dairesi; 

Bilgilendirme 

dairesi. 

 

 

 

Belediyenin 

web sayfası 

aracılığında 

bildiri; 

Çevrimiçi 

iletişim 

platformlarının 

kullanımı; 

Doğrudan 

toplantılar;  

03/L-040  sayılı Yerel Öz 

Yönetim Kanunu; 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

 

Vatandaşların 

taleplerinin/girişimlerinin ve 

dilekçelerinin incelenmesi 

 

1)Başkana iletilen talep, 

vatandaş girişimi ve 

dilekçe sayısı; 

2) 60 gün içinde 

incelenen talep 

girişimleri, vatandaş 

girişimleri ve dilekçe 

sayısı; 

3) Talepler, vatandaş 

girişimleri ve sunulan 

dilekçeler için 15 gün 

içinde kamuya duyurulan 

sayısı. 

 

 

 

 

 

Devam etmekte 

Belediye 

Meclisi; 

Belediye 

Başkanı. 

 

 

 Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

 

Vatandaşları yerel 

düzeyde politika ve 

belge hazırlama 

sürecine katılmaya 

teşvik etmek 

Orta Vadeli Bütçe Çerçevesi 

(OVBÇ) için vatandaşlarla 

toplantılar yapılması 

OVBÇ için vatandaşlarla 

yapılan toplantıların 

sayısı 

30 Haziran 

tarihinden önce   

Siyasi ve 

Maliye 

Komitesi; 

Meclis 

Başkanı;  

 

Belediye 

Başkanı; 

 

Maliye ve 

Ekonomi 

Müdürlüğü;  

Diğer 

müdürlükler. 

Belediyenin 

internet sitesi 

veya diğer 

ilanlar 

üzerinden 

yapılan 

bildiriler; 

Doğrudan 

toplantılar; 

Yazılı 

istişareler;  

 

Elektronik  

danışma; Halkla 

danışma için 

Belediyelerde Kamu 

İstişarenin Minimum 

Standartları için 06/2018 

sayılı İdari Yönergesi 

(YYİB). 

 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB) 
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hükümet 

platformu;  

Kamu 

İstişarenin 

Minimum 

Standartları için 

İdari 

Yönergenin 10. 

Maddesinde 

belirlenen  diğer 

yöntemler; 

Belediye Başkanının 

çalışmalarının planlama 

sürecine halkın erken katılımı 

Vatandaşlarla istişare 

için yayınlanan bir 

sonraki takvim yılı için 

İcranın taslak planı 

Aralık ayın 

sonuna kadar 

Bilgilendirme 

dairesi; 

 

Başkan 

dairesi;  

Belediyenin 

web sayfası;  

Kamu İstişare 

için Hükümet 

Platformu;  

Belediye 

tarafından 

değerlendirilen 

diğer yöntemler 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

Belediyelerde Kamu 

İstişarenin Minimum 

Standartları için 06/2018 

sayılı İdari Yönergesi 

(YYİB) 

 

Belediye meclisinin planlama 

sürecine halkın erken katılımı 

Gelecek takvim yılı için 

belediye meclisinin proje 

planı vatandaşlarla 

istişare edilmek üzere 

yayınlandı 

 

Aralık ayın 

sonuna kadar 

Belediye 

Meclis 

Başkanı; 

Meclis 

Sekreterliği; 

Bilgilendirme 

dairesi. 

Belediyenin 

web sayfası;  

Kamu İstişare 

için Hükümet 

Platformu;  

Belediye 

tarafından 

değerlendirilen 

diğer yöntemler 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

Belediyelerde Kamu 

İstişarenin Minimum 

Standartları için 06/2018 

sayılı İdari Yönergesi 

(YYİB) 

 

Belediye İcrası tarafından 

Belediyenin taslak bütçesi 

için vatandaşlarla 

istişarelerde bulunulması 

Belediye başkanı / icrası 

tarafından düzenlenen 

bütçe taslağı hakkında 

kamu istişareleri  

1 Eylül'den önce Belediye 

Başkanı; 

Maliye ve 

Ekonomi 

Müdürlüğü; 

Diğer 

müdürlükler. 

Belediyenin 

web sayfası ya 

da diğer ilanlar 

aracılığında 

bildiri; 

Doğrudan 

toplantılar;  

Yazılı 

istişareler;  

Elektronik 

istişareler; 

Belediyelerde Kamu 

İstişarenin Minimum 

Standartları için 06/2018 

sayılı İdari Yönergesi 

(YYİB); 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 
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Kamu 

istişareler için 

hükümet 

platformunda 

yayınlama;   

 

Kamu 

İstişarenin 

Minimum 

Standartları için 

İdari 

Yönergenin 10. 

Maddesinde 

belirlenen  diğer 

yöntemler. 

Belediye Meclisi tarafından 

Belediyenin taslak bütçesi 

için vatandaşlarla 

istişarelerde bulunulması  

 

 

Belediye Meclisi 

tarafından düzenlenen 

bütçe taslağı hakkında 

kamu istişareleri  

 

 

30 Eylül 

tarihinden önce  

Belediye 

Meclis 

Başkanı; 

Meclis 

Sekreterliği; 

Maliye ve 

Ekonomi 

Müdürlüğü; 

 

 

Belediyenin 

web sayfası ya 

da diğer ilanlar 

aracılığında 

bildiri; 

Doğrudan 

toplantılar;  

Yazılı 

istişareler;  

Elektronik 

istişareler; 

Kamu 

istişareler için 

hükümet 

platformunda 

yayınlama;   

Kamu 

İstişarenin 

Minimum 

Standartları için 

İdari 

Yönergenin 10. 

Maddesinde 

belirlenen  diğer 

yöntemler. 

Belediyelerde Kamu 

İstişarenin Minimum 

Standartları için 06/2018 

sayılı İdari Yönergesi 

(YYİB); 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 
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Belediye İmar Planı, Bölge 

Haritaları ve Düzenleyici 

Planlar için vatandaşlarla 

istişarelerde bulunulması 

PZHK, HZ ve 

Kamuoyuna danışılan 

Düzenleyici Planlar 

Devam etmekte  Başkanın 

ofisi;  

Taslak 

belgenin 

hazırlanması 

için çalışma 

grubu 

başkanı; 

Planlama 

Müdürlüğü; 

Bilgilendirme 

ofisi; 

Belediye web 

sitesinde 

tutanak ve 

raporların 

yayınlanması 

Belediyelerde Kamu 

İstişarenin Minimum 

Standartları için 06/2018 

sayılı İdari Yönergesi 

(YYİB); 

 

 

Başkanın/yönetimin 

şeffaflığını ve hesap 

verebilirliğini 

artırmak 

Belediye başkanı raporunun 

belediye meclisinde 

görüşülmesi 

Belediye meclisinde 

görüşülmek üzere 

sunulan raporlar 

Altı ayda bir veya 

belediye 

meclisinin ihtiyaç 

duyduğu her 

zaman 

Belediye 

Başkanı 

 

İcra 

Gündeme dahil 

edilmesi; 

 

Mecliste 

tartışılan 

03/L-040  sayılı Yerel Öz 

Yönetim Kanunu; 

 

 

Üçer aylık mali raporların 

belediye meclisine sunulması 

ve resmi internet sitesinde 

yayımlanması 

1) Belediye meclisinde 

görüşülmek üzere 

sunulan raporlar; 

2) Web sitesinde 

yayınlanan raporlar 

1) 31 Ocak'tan 

önce 4. Çeyrek; 

2) 30 Nisan'dan 

önce 1. Çeyrek; 

3) 31 Temmuz 

öncesi 2. Çeyrek; 

4) 31 Ekim'den 

önce 3. Çeyrek 

Belediye 

Başkanı 

 

İcra  

 

Bilgilendirme 

ofisi. 

Gündeme dahil 

edilmesi; 

 

Mecliste 

tartışılan  

 

Web sitesinde 

yayın. 

03/L-048 sayılı Kamu 

Maliye Yönetimi ve 

Sorumlulukları Kanunu  

03/L-040  sayılı Yerel Öz 

Yönetim Kanunu; 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

 

Nihai mali raporun 

yayınlanması 

Yayınlanan rapor Her takvim yılı 

için en geç 31 

Mart 

Belediye 

Başkanı 

 

İcra 

 

Bilgilendirme 

ofisi. 

Belediyenin 

resmi internet 

sayfası 

03/L-048 sayılı Kamu 

Maliye Yönetimi ve 

Sorumlulukları Kanunu 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

 

Sübvansiyon kategorisinden 

yararlanan kuruluşların 

listesinin yayınlanması 

Yayınlanan sübvansiyon 

faydalanıcılarının listesi; 

Listenin 

değerlendirme 

komitesi 

tarafından 

onaylanmasından 

sonra 

Bilgilendirme 

ofisi. 

 

Drejtoria 

përkatëse. 

 

Belediyenin 

resmi internet 

sayfası; 

platformat e 

tjera sociale 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 
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Belediye Performans 

Raporunun sunulması, 

belediye meclisinde 

tartışılması ve yayınlanması 

Belediye Performans 

Raporu belediye 

meclisine sunulandu ve 

tartışılan 

 

Belediyenin internet 

sitesinde yayınlanan 

Belediye Performans 

Raporu  (YYİB'nın resmi 

internet sitesinde 

yayınlandıktan sonra) 

Bir önceki yıl için 

yıl boyunca 

Belediye 

Meclisi 

Başkanı; 

 

Meclis 

Sekreterliği; 

 

Bilgilendirme 

ofisi. 

Belediyenin 

internet sayfası; 

 

01/2020  sayılı Belediye 

Performans Yönetim 

Sistemi ve Belediye 

Performans Hibe 

Programı Yönetmeliği 

 

Ulusal Denetim Ofisi 

raporunun Belediye 

Meclisinde tartışılması 

 

 

Gündeme alınan ve BM 

görüşülen rapora; 

Belediyenin internet 

sitesinde yayınlanan 

rapor 

ZKA tarafından 

yayınlandıktan 

sonra 

Meclis 

Başkanı; 

Belediye 

Başkanı 

Bilgilendirme 

ofisi.  

Gündeme dahil 

edilmesi; 

Mecliste 

tartışma; 

Web sitesinde 

yayın 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

 

Kamu ihale 

prosedürlerinde 

şeffaflığın sağlanması 

Mali yıl için Teminat Planın 

yayınlanması 

Web sitesinde 

yayınlanan Teminat 

planı 

Bütçe ayırımı ile 

ilişkin yıllık 

kanunun 

onaylanması ve 

ilanından sonra 

Teminat ofisi; 

Bilgilendirme 

ofisi.  

 

Belediyenin 

internet sayfası;  

E-teminat 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

 

Kamu alımları Planının 

uygulanmasına ilişkin Yıllık 

Raporun yayınlanması 

Yayınlanan teminat 

raporu 

Bir önceki yıl için 

en geç 31 Ocak 

Teminat ofisi; 

Bilgilendirme 

ofisi.  

 

Belediyenin 

internet sayfası 

Kamu İhale Kanunu; 

Kamu kurumlarının 

elektronik sayfalarının 

bakımına ilişkin MAP 

İdari Yönergesi; 

Kamu Tedarik için 

Operasyonel Kılavuz;  

 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

Tüm teminat faaliyetlerinin 

belediyenin web sitesinde 

yayınlanması 

Belediyenin internet 

sitesinde yayınlanan 

satın alma faaliyeti sayısı 

Devam etmekte Teminat ofisi; 

 

Bilgilendirme 

ofisi.  

 

Belediyenin 

internet sayfası; 

E-teminat 

Kamu İhale Kanunu; 

 

Kamu kurumlarının 

elektronik sayfalarının 

bakımına ilişkin MAP 

İdari Yönergesi; 
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Kamu Tedarik için 

Operasyonel Kılavuz;  

 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerel düzeyde 

minimum halkla 

istişare 

standartlarının 

uygulanması yoluyla 

belediye politikaları 

ve eylemlerinin 

istişare kalitesinin 

yükseltilmesi 

 

 

Minimum halkla istişare 

standartlarının koordinasyonu 

ve uygulanması için sorumlu 

belediye yapılarının 

oluşturulması 

Halkla istişareden 

sorumlu yetkili, belediye 

başkanının kararıyla 

atanır. 

 Belediye 

Başkanı  

 

 

 Belediyelerde Kamu 

İstişarenin Minimum 

Standartları için 06/2018 

sayılı İdari Yönergesi 

(YYİB); 

 

Yıl içinde halkın istişare 

sürecine tabi olan tüm tüzük 

ve yerel politika önerileri için 

özel planın hazırlanması 

Hazırlanan özel plan Bir sonraki yıl 

Aralık ayı 

Halkla 

istişareden 

sorumlu 

yetkili; 

Belediyenin 

kuruluş 

birimleri 

Belediyenin 

yıllık çalışma 

planındaki 

faaliyetlerin 

istişareler için 

özel plana dahil 

edilmesi 

Belediyelerde Kamu 

İstişarenin Minimum 

Standartları için 06/2018 

sayılı İdari Yönergesi 

(YYİB); 

 

Belgeler, taslak kanunlar, 

istişare yöntemleri ve 

biçimleri, halkla istişarenin 

yeri ve son tarihleri hakkında 

zamanında bilgi 

 

Vatandaşların erken katılımı - 

kamusal alanlara 

müdahalelerin planlanması 

sürecinde topluluk ve yerel 

topluluğu ilgilendiren 

projeler. 

1. Kamuoyunun 

görüşünün alınması 

gereken işlem/belge 

sayısı; 

2) Halkla istişare için 

duyurulan duyuru sayısı; 

3) Taslak teklifin, 

istişare son tarihlerini, 

açıklayıcı notları ve 

görüşlerin alınacağı 

adresi içeren istişare 

belgesinin eklenmesi 

En az sekiz (8) 

gün ve en fazla on 

dört (14) gün 

Danışmadan 

sorumlu 

yetkili, teklif 

taslağını 

hazırlamaktan 

sorumlu 

yetkili ile 

koordinasyon 

yaparak 

Belediyenin 

internet sayfası;  

 

Sosyal ağlar;  

 

Yerel medya 

Belediyelerde Kamu 

İstişarenin Minimum 

Standartları için 06/2018 

sayılı İdari Yönergesi 

(YYİB); 

06/2019 sayılı FB 

Sermaye projelerinin 

seçim kriterleri ve 

önceliklendirilmesi için 

İdari Talimat 

 

Çalışma gruplarına halkın 

katılımı 

Oluşturulan çalışma 

gruplarının sayısı; 

Vatandaşları/sivil 

toplumları içeren çalışma 

gruplarının sayısı 

Çalışma 

gruplarının 

kurulması 

vesilesiyle 

Belediye 

Başkanı 

Organi 

propozues 

Web sitesi 

aracılığıyla 

duyuru/ halka 

açık çağrılar/ 

Kurucu 

belgelere dahil 

olma 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 
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Halkla istişare süreci 

verilerinin yer aldığı özel 

menü/sütun açma 

Web sitesinde 

oluşturulan Menü/Puan; 

Halkla istişare için 

Hükümet Platformu için 

entegre web sayfası 

sekmesi/simgesi. 

 Bilgilendirme 

ofisi.  

 

YYİB ve İyi 

Yönetişim Ofisi 

ile koordineli 

olarak 

Belediyelerde Kamu 

İstişarenin Minimum 

Standartları için 06/2018 

sayılı İdari Yönergesi 

(YYİB); 

 

 Halkla istişare sürecinde 

görüşlerin/tekliflerin 

toplanması/incelenmesi ve 

halkın katılımının 

sonuçlarına ilişkin raporun 

hazırlanması 

1. Gönderilen 

yorumların sayısı; 

2) Halkla istişare 

sonuçlarına ilişkin 

hazırlanan ve yayınlanan 

rapor. 

Yazılı görüşlerin 

sunulması için son 

tarihin bittiği 

günden itibaren ve 

Proje teklifi için 

en az on beş (15) 

gün ve en fazla 

otuz (30) takvim 

günü   

Çalışma 

grubu ile 

işbirliği 

içinde ve 

teklif 

taslağını 

hazırlamaktan 

sorumlu 

yetkili ile 

halkla 

istişareden  

sorumlu 

yetkili  

Halkla 

istişareler için 

standart formun 

web sitesinde 

yayınlanması; 

 

Sorumlu yetkili 

aracılığıyla 

alınan 

yorumlar; 

 

Belediyenin 

web sitesinde 

ve hükümetin 

halkla istişare 

platformunda 

istişare için 

belgelerin 

yayınlanması. 

Belediyelerde Kamu 

İstişarenin Minimum 

Standartları için 06/2018 

sayılı İdari Yönergesi 

(YYİB); 

 

Kamu belgelerine 

erişim haklarının tam 

garantisi 

Kamu belgelerine erişim 

taleplerinin düzenli olarak 

gözden geçirilmesi 

1) Taraflarca sunulan 

taleplerin sayısı; 

2) Tarafların yanıt aldığı 

incelenen taleplerin 

sayısı 

Başvuru sahibi 

tarafından talebin 

alındığı günden 

itibaren (7) gün 

Bilgilendirme 

ofisi / 

Resmi 

belgelere 

erişimden 

sorumlu 

yetkili; 

Vatandaş 

Hizmet 

Merkezi 

Erişim 

sağlamaktan 

sorumlu 

birim  

Halkla 

istişarelerden 

sorumlu yetkili 

aracılığıyla 

kabul. 

Yetkili organ 

tarafından 

yapılan 

inceleme; 

 

06/L-081 sayılı Kamu 

Belgelere Erişim Yasası; 
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Gerçek ve tüzel kişilerin 

resmi belge ve bilgilere 

erişim haklarının 

kullanılmasına ilişkin talep, 

işlem, işlem ve kararlara 

ilişkin sicil veya benzeri 

surette resmi kayıtların 

tutulması. 

Güncellenen ve 

yayınlanan resmi 

verilerle kayıt; 

Üç ayda bir 

güncellenir 

 

 ilgilendirme 

ofisi/ Resmi 

belgelere 

erişimden 

sorumlu 

yetkili/ 

Belediyenin 

internet sayfası 

06/L-081 sayılı Kamu 

Belgelere Erişim Yasası; 

 

Kamu belgelerine erişime 

ilişkin raporun hazırlanması 

ve yayınlanması 

1) Bilgi ve mahremiyet 

amacıyla düzenlenerek 

Kuruma sunulan yıllık 

faaliyet raporu; 

2) İnternet sitesinde 

yayınlanan rapor 

31 Ocak’tan daha 

geç olmamalı  

Resmi 

belgelere 

erişimden 

sorumlu 

yetkili/ 

Belediyenin 

internet sayfası 

06/L-081 sayılı Kamu 

Belgelere Erişim Yasası; 

 

Orta Vadeli Bütçe 

Çerçevesinin Yayınlanması 

(KAB)  

Orta Vadeli Bütçe 

Çerçevesinin belediye 

internet sitesinde 

yayımlanması 

Belediye 

meclisinde 

onaylandıktan 

sonra 

Belediye 

Meclisi 

Başkanı; 

Meclis 

Sekreterliği; 

Başkanın 

ofisi; 

Bilgilendirme 

ofisi. 

Belediyenin 

internet sayfası 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 
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Yıllık bütçenin yayınlanması Yıllık bütçenin belediye 

internet sitesinde 

yayımlanması 

Belediye 

meclisinde 

onaylandıktan 

sonra 

Bilgilendirme 

ofisi; 

Zyra e 

Kryetarit 

Belediyenin 

internet sayfası 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

 

Belediye meclisi ve zorunlu 

komisyonların toplantı 

tutanaklarının yayınlanması 

Belediye internet 

sitesinde yayınlanan 

belediyenin internet 

sitesinde yayınlandı 

 

Zorunlu kurulların 

toplantı tutanakların  

belediyenin internet 

sitesinde yayınlanması 

Belediye 

meclisinde 

onaylandıktan 

sonra 

 

Zorunlu 

komitelerin 

müteakip 

toplantılarında 

onaylandıktan 

sonra 

Meclis 

Başkanı; 

 

Zorunlu 

komite 

başkanı 

 

Meclis 

Sekreterliği; 

Bilgilendirme 

ofisi; 

 Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

 

Yerel düzeyde Stratejilerin ve 

diğer politika belgelerinin 

yayınlanması 

Stratejiler ve yerel olarak 

onaylanmış diğer 

politika belgeler web 

sitesinde yayınlanır 

Belediye 

meclisinde 

onaylandıktan 

sonra 

Meclis 

Başkanı; 

Meclis 

Sekreterliği; 

İlişkin 

Müdürlük; 

Bilgilendirme 

ofisi; 

Belediyenin 

internet sayfası;  

 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

 

Belediye İmar Planı, İmar 

Haritaları ve Düzenleyici 

Planlarının Yayımlanması 

 

 

BİP, İH ve DP 

belediyenin internet 

sitesinde yayınlanması 

Belediye 

meclisinde 

onaylandıktan 

sonra 

Meclis 

Başkanı; 

Meclis 

Sekreterliği; 

İlişkin 

Müdürlük; 

Bilgilendirme 

ofisi; 

Belediyenin 

internet sayfası;  

 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

 

Resmi internet 

sitesinde yer alan 

kriterlerin yerine 

getirilmesi, 

vatandaşların hizmet 

alımını 

Belediye müdürlükleri ve 

teşkilat birimleri tarafından 

sunulan hizmetlerin 

alınmasına ilişkin 

prosedürlerin yayımlanması 

1) Kurumun halka 

sunduğu hizmet sayısı; 

2) Resmi dillerde 

yayınlanan talep edilen 

hizmet için cevap alma 

prosedür ve koşullarının 

Devam etmekte Yönetim 

Müdürlüğü 

 

Bilgilendirme 

ofisi 

Belediyenin 

internet sayfası;  

 

Vatandaş 

Hizmet Merkezi 

Kamu enstitülerinde web 

sayfa için 01/2015 (YYB) 

İdari Yönerge; 
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kolaylaştırması ve 

düzenli 

bilgilendirilmesi 

sayısı ve zorunlu son 

tarih; 

3) Kurumun kamuya 

sunduğu lisans, izin, 

yetkilendirme, sertifika, 

belgelendirme veya diğer 

kamu hizmetleri gibi 

idari hizmetlerin yer 

alacakları, resmi dillerde 

yayınlanmış listesi 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

 

 

 

 

 

 

 

 Vatandaş Hizmet Merkezi 

tarafından elektronik 

hizmetlerin sağlanması 

Vatandaş Hizmet 

Merkezi'nden açık 

çevrimiçi hizmetlerin 

bilgilendirilmesi ve 

sağlanması. 

E-kiosk üzerinden 

vatandaşlara hizmet 

sunulması. 

Devam etmekte Yönetim 

Müdürlüğü 

/ Vatandaş 

Hizmet 

Merkezi 

Vatandaş 

Hizmet Merkezi 

Belediyelerde Şeffaflık 

için 03/2020 sayılı İdari 

Yönerge (YYB); 

01/2021 sayılı Belediyede 

Vatandaş Hizmet 

Merkezlerinin 

İşletilmesine İlişkin İdari 

Yönerge; 

 

 

                                                                                                                                                                                Antigona Bytyqi 

                                                                                                                                                                                 Meclis Başkanı 

 



@
R:PrEn B ICS0ViS*RE]!5tl8.r B0s0ra

E0sov,l cllrllJriYETi
NoEu!! e Prizr.nit*Opiti!. Piirr.r

lrizrcr B.l.diY.si
Dr.irorrr . A.lEr!irtrrlaa

Dir.Lioriitt :r ldDirr!tr.rij!
to,itio rcd!,lnin

HYRE S E.ULAZ-Gi Ri SJ

oor:9!s N..BSGX9DI
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Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Data/Date: 16.12.2022

Nga/Od/From Shaqir Totaj, Kryetar i Komun€s sC Prizrenit-Grupi punues

PEr/Zafio: Antigona Bytyqi, Kryesuese e Kuvendit Komunal t€ Prizrenit

Tema/Su bjekat/Subject Raporti (me komente) per ecurine e hartimit dhe konsultimit tE ProjekrPlanit te
Veprimit pEr Transparence ne Komunen e Prizrenit 2023-2027

Ky raport eshte pergatitur duke u bazuar nE Udh€zimin Administrativ (MAPL) Nr. 06/2018 p6r

Standardet Minimale te Konsultimit Publik nE komuna me theks neni 5. Zbatimi i standardeve t€

konsultimit publik dhe neni l7- Mbledhja e komenteve, komunikimi dhe adresimi i tyre.

Me 05.10.2022 kryetari i komunEs s6 Prizrenit. Shaqir Totaj ka nEnshkruar vendimin pdr

formimin e grupit punues p€r hartimin e Projekt-Planit te Veprimit p6r Transparenc€ n€ Komundn

e Prizrenit 2023-2027. Pjese e grupit punues jand: Ymer Berisha. kyesues; Laura Kelmendi.

an€tare; Eleonora Fetollari, an€tare; Elmedina Dorambari (KDI), andtare; Eroll Shabani (EC Ma

Ndryshe), anEtar€; Fisnik Minci (gazetar), an6tar dhe Haziz Krasniqi, an€tar€.

l-Nle O7.1O.2022, eshte mbajtur takimi i par6 i grupit punues pdr hartimin e Projekt-Planit te

Veprimit per Transparenc€ nd KomunEn e Prizrenit, nd takim te pranishem ishin: Ymer Berisha,

kryesues; Eleonora Fetollari, anetare; Elmedina Dorambari (KDI), anetare; Eroll Shabani (EC Ma

Ndryshe), anEtard dhe Haziz Krasniqi, an6tar€.

Ymer Berisha, kryesuesi i grupit punues e ka hapur takimin duke th€ne se ky pland Eshte punuar

me zyrtar te projektit DEMOS, nd k€te dokumentjanE pdrfshir€ edhe rekomandimet qe kand ardhur

nga OJQ-te. Sigurisht qE dokumenti me te cilat organizohen politikat publike komunale, hartohen

sE bashku me OJQ-te dhe qltetaret.

Haziz Krasniqi, ka thene sejanE disa pika qd duhet td bEhet plotesim ndryshimi dhe se nd draftin

final duhet tE.ien€ tE perfshira ato pika e qe kan6 t€ bejne tek raportimi i zyrtarit td p€rformances

I

* **** *
u



komunale mos te jete n€ muajin gusht por te jete giate vitit pasi qe raporti final p€r komundn e

pdrgatit MAPL dhe se kete vit ka pasur von€s n€ p€rgatitjen e ketij raporti dhe rrjedhimisht nuk ke
mund€si t€ ddrgohet raporti nE kuvend p6r diskutim.

Elmedina Dormbari, ka thdn€ se rekomandimet qe ikemi dh€nd e qE kand te bEjnE me

transparence komunale jane p€rfshi ne kete projekt fillestar dhe besoj q€ do tC mbesin pjes6 e

dokumentit edhe nE miratimin e tij.

Eroll Shabani, ka thdn€ se si OJQ Ec Ma Ndryshe do tijapim komentet dhe k€rkesat qE i kemi ne

dhe se nd takimin, tjetdr do ti prezantojm€ kerkesat dhe arsyetimin e tyre se pse duhet tejend pjese

e dokumentit.

Eleonora Fetollari, ka thene se ne hkimin e radh€s ne se bashku do ti marrim k€rkesat eventuale
qd kand edhe anetaret e tjere te grupit q€ nuk jane prezent e qe mos prezenca e tyre 6shtd me leje
pasi qE kand kdrkuar mir€kuptimin nga te gjithd ne.

2-Me 12.1O.2022. eshte mbajtur takimi i dyt6 i grupit punues ne takim te pranishem kan6 qen€

Ymer Berisha, kryesues; Laura Kelmendi, anetare; Eleonora Fetollari, anetare; Eroll Shabani (EC

Ma Ndryshe), anetar€; Fisnik Minci (gazetar), anetar dhe Haziz Krasniqi, anEtarE.

Ymer Berisha, kryesuesi i grupit punues e ka hapur takimin duke thEnd se ky po e mbajme sot

takimin e dyte te grupit punues dhe se sig edhe jeni nE dijeni komuna nd ketd rast kyetari i

komun€s, Shaqir Totaj eshte i gatshem qd secilin dokument t€ ndaj dhe tB diskutoj edhe me OJQ

dhe qytetard. Sigurisht qe jemi te hapur qe ti marrim dhe ti inkorporojm€ te gjitha komentet por qd

fillimisht duhet pare se sa na lejohet ligierisht.

Fisnik Minci, ka thene se nd iaqen dy te dokumentit duhet ndryshohet teksti nga Deklarata e

transparences nd Fjala e Kryetarit, ne kete pjese tek pjesa qe ka te bej6 me demokracise sd

drejtperdrejrc fiala drejtp6rdrejte duhet te largohet nga teksti. Tek pjesa informacione dhe

informata, lala informata duhet te largohet nga teksti dhe t€jetg bazuar ne analiza dhe konsultime.

Nd faqen 6 tek pjesa qasja strategjike p€r fuqizimin e transparences duhet te shikohen dokumentet

se a jane perditesuar pasi qd jan€ disa dokumente q€ u ka kaluar afati nE vitin 2021. Nd faqen

shtate ku flitet per raportin e KE-se duhet te perditdsohet viti i raportit pasi qd veg €sht€ publikuar

edhe raporti pdr vitin 2022. NE faqen 2l tek pjesa pjesdmarrja e publikut nE grupet punuese. duhet

td shtohet teksti pdrfshirja ne fazat e hershme te qltetareve nE projektet q€ planifikon ti realizon

komuna.

Laura Kelmendi, an€tare ka th€ne se komentet e dhdna mendoj qejane te pershtatshme qd t€jene
edhe pjesE e dokumentit final, por si do qd t€jetd n€ para se dokumenti te dal ne konsultim publik

ti diskutojm€ td gjitha komentet.

Eroll Salihu, anetar ka thEn6 se dokumenti eshte gjithep€rfshires dhe se gjate procesit te ecurise

s€ tij besoj qd do t€ plotEsohet edhe me komente tC tjera goftE nga OJQ gjithashtu edhe nga

qytetaret.

2 | l'e g c



Eleonora Fetollari, andtare ka thene se dokumenti eshte pothuajse i kompletuar dhe nese eshte e

nevojshme e mbajmE edhe nje takim pEr te pare te gjitha komentet e marra para se me dal
dokumenti nE konsultim publik.

Haziz Krasniqi, anetar ka thEn0 se kushdo nga anetarer e grupit qd ka komente le ti d€rgoj dhe
me pas ato komente nE koordinim me te giithe anetaret e grupit do ti shqyrtojme ne menyre q6

dokumenti tE jet€ sa m€ i kompletuar. Ne ndse €shtd e nevojshme do tC mbajmd edhe njd takim
para se dokumenti te shkoj per perkthim ne giuhet zyrtare e md pas ne koordinim me Ju, do td
caktojmd edhe mbajtjen e konsultimit publik me qytetard.

3-Me 19,10.2O22, eshte mbajtur takimi i tret€ dhe i fundit i grupit punues , ne takim t€ pranish€m

ishin: Ymer Berisha. kryesues; Eleonora Fetollari, anetare; Laura Kelmendi-Selaj. andtare:

Elmedina Dorambari (KDI), andtare; Eroll Shabani (EC Ma Ndryshe), anEtar€; Haziz Krasniqi,
an€tard dhe Adem Kollari nga OSCE. N€ takim dsht€ biseduar p€r datdn e organizimit td

konsultimit publik dhe komentet e dh€na nga anetaret e grupit punds dhe inkorporomini e tyre nd

dokumentin final para daljes nd konsultim publik.

Publikimet:

Publikimet jane bdr6 me p!!!!!! nE webfaqe zyrtare te komunes, n€ facebook-un e komunEs,

si dhe n€ platform6n e konsultimeve publike:

NE facebook:

https://m.lacebook.com/storv.php?storv fbid=49591 3892568270&id= I 0006448991 0 I 39

Ni platform6:

httos://konsu Itimet.rks-sov.neVconsu ltationsForm php?Consu ltatiort lD:.1 I 618

Me 25.11.2022, eshte mbajtur konsultimi publik, vegdza e lajmi pdr mbajtjen e konsultimit:

N€ webfaqe httos://kk.rks-cov.net/orizren/news/u-mba t-konsultim -nublik -Dcr-D )Icktl( -nlan in-c-

vepri m it-pcr-transparencs-ne-komunen-e-prizrenit -2023 -2027 I .

NE

httos ://m. tacc'book.com/storv. oho?storl

facebook:

fbid-50363994846213 l&id: I 0006.1.189e 1 0l 39&nriber

tid=Nif5oz.

Projekt-Planit tE Veprimit per Transparence nE Komun€n e Prizrenit 2023-2027 u dshtE dor€zuar

fizikisht. pjesemarresit te cil6t ishin nE konsultim publik. qe tE kenE mundcsi te njihen me

detajsh€m me dokumentin ne falE, sepse disa nga ta nuk kishin pasur mund€si ta lexonin t€

publikuar n€ ueb faqe.

Me 30.11.2022. eshre publikuar procesverbali pdr mbajtjen e konsultimit publik. procesverbali

esht€ ipublikuar ne kdte vegez:



httos://kk.rks-sov.net/orizrcn/wo-content/unloads/sitesl2612022ll I /Proccsvcrbali-SCAN- | pdl

Dokumenti ka qend nE konsultim publik nd uebfaqen zyrtare te komun6s dhe platformEn e
konsultime publike, nga dxa 15.11.2022 deri me 15.12.2022, nd6rsa komentet janE pranuar deri

me date 15.12.2022.

Pdrmes form€s elektronike nd emailat e zyrtardve pdrgjegjds pEr pranimin e komenteve, nuk eshte

pranuar asnj€ koment nC formd elektronike nga ana e q)tetardve, nuk eshte pranuar asnjd koment
as nE formd fizike, ndersa giat€ konsultimit publikjand pranuar katdr komente.

Takimi i fundit i grupit punues 6shtd mbajtur me 16.12.2022, ku edhe jan€ shqyrtuar te giitha
komentet e pranuara nd konsultimin e mbajtur me qltetare, konsultimi eshte mbajtur me

25.11.2022.

Metodat
konsultimit

e Data
KohEzgiatja

Numri
pjesemarrEsve

I Numri i atyre qE

kan6 dhEnd komente,

kirkesa / sugjerime

l.Numri i
pranuara

k6rkesave tE

I -Takime i

drejtp6rdrejte me

qytetare Projekt-

Planit te Veprimit
p€r Transparenc€ nd

KomunEn e

Prizrenit 2023-2027

2s.r.2022

20 minuta

F

I

M T
43 I I

-Shtojca-Tabela e detajuar me informatat p6r k€rkesat e dh€na, arsyetimet p6r kdrkesat e pranuara

dhe t€ refuzuara.

Nr /Sugierimet IKErkesat
Komentet

Statusi
kErkes6s

/sugjerimi
pranuar
pjesErisht
pranuar
nuk
pranuar

I

I

e

apo

EshtE

Arsyetimi (komentimi p6r
pranimin pjesdrisht dhe mos

pranimit te komentevc ishti
i detyrueshEm)

Kush ka dh6n6 k6rkesE/

sugierim

perg rglct c

andtar ttr

N€ ueb faqe tE
p]"etiel dhe

dre.jtordve per

k uvend it.

iet€ niE rubrik€ Ilashkinr (lash i Zyra e Kuvendit pasi te rrit
kapacitetet e zyres do tE nis

publikimin e pyetjeve dhe

pdrgiigieve nE rubrikdn e vegante.

I

Tabelori me tE dh6na ti shkurtra:

Nga-l0:I0

Deri- 10:30

PjesErisht

.1



Publikimi i pyetjeve dhe

pErgjigieve nd ueb thqe.

Plotdsisht Pas formimit td rubrikave te

veganta ne webfaqe, do tE bdhen

publike edhe pyetjet edhe

pergjigjet.
Formimi i grupit punues pdr

monitorimin e zbatimit te

Plan it td Veprirnit per

Transparence.

Plotesisht Ekziston grupi punues dhe eshte i

ngarkuar me p€rgjegjdsinE edhe

per monitorimin e zbatimit te

planit.

Rapoltinri nE kuvend per

zbatimin e planit si dhe

hapdsire qC k1 plan t€ bEhet

plotdsirn-ndrlshirn var[sisht

nga ndr_r'shimet ligjole qE

rnund tJ r i.in€ nE vitet rrd

vazhdim.

PlotEsisht Zyrtaftt pergjegies do te

raportojn€ nd kuvend p6r zbatimin

e planit. ndryshimet liglore nese

ndodhin me kohd do te

inkorporohen nd plan.

Sh ku rtesat:

F-Femra

M-Meshkuj

T-Totali

Bashkangiitur nE kitd raport jand edhe k6to dokumente:

l. Vendimi p6r formimin e grupit punues pdr hartimin e planit,

2. Njoftimin pdr mbajden e konsultimit publik,

3. Lista e n€nshkimeve te qytetareve pjesemarres nE konsultimin publik,

4. Lista e zyrtareve pjesemarres ne konsultimin publik,

5. Lista e zyrtareve te hkimit te mbajtur te angtareve te komisionit pdr diskutimin e

komenteve te pranuara nga qytetaret.

Raporti eshte pergatitur nga :

5l l'.r s e

)

3

I
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REPUBLIXA E XOSOViS. REPUELIKI TOSOfT
x080vl cul tuRlYETi

Konutlr c Prltr.irlt. Opitlnr Pritrer
Prirr.! B.l.dly.tl

y.rr.i.rl I X.Err6 ?rrt..d!lt Opitl!.
Lldlr. hll.!'

cA n,fiahlrr.c6.aob2l (

Republika e Kosor6s Komu na c Prizrcn it
Rcpuhlika Kosor a- Kosova Cumhu riveti Op5tina Prizrcn - Prizren Beledi ] csr

Nij baz€ tE nenit l3 dhe nenit 58 te Ligiir nr. 03/L-040. pdr VetEqeveris.je Lokale (Gazeta
Zyrtare e Republik€s s€ Kosov0s. nr. 28/200E). re UdhEzimir Administrative (MPL) nr. 0l/2020
p€r Transparenc€ nd Komuna. si dhe nen it 5 I te Shtutit ti Komunes s€ Prizrenit nr. 0l/01 I -5643
te dates 15. 10.2008. kryetari i Komunes. mori ker€:

VENDIM
PEr formimin e Grupit Punues

l. Formohet dhe emErohet Grupi Punues pEr hartimin e Planit te Veprimit ptr
Transparenc€ nE Komun€n e Prizrenit pEr periudhen 2023-2027. Anemr6 te ketii Crupi
Punues. emOrohen:

2. Detyrat e Grupit Punues te emeruar si nE pikdn I tc kctij Vendimi dshtc qi ne afat sa

me tC shkurtEr kohor t€ hartoj Planin e Veprimit lC Transparencds per Komunen e

Prizrenit pdr periu dhen 2023-2027, ne pcrpulhje mc dispozitat liglorc nd fuqi. dhe pas

hanimit te drafti p€rkat6s. te njejht ti procedohen organeve kompelenle pdr shqyrtim
dhe miratim.

3. Obligohet Kryesuesi dhe Grupi Punues pEr zbatimin e k€tij vendimi

4. Kl Vendim hyn nE fuqi qd nga dita e nEnshkrimit te tij.

Kryetari i Komunds
Shaqir Tota

- Vendimi iu d€rgohet:
- TE emdruarve.
- Arkiv€s sE Kryetarit.

't

_.:i-'. -
I

1* ttr *

l. l. Ymer Berisha,.............................kryesues.
1.2. Laura Ke1mendi,.........................anemre.
1.3. Eleonora Feto1|ari.......................anetare.
1.4. Elemdina Dorambari..................KDI. an0tare.
1.5. Eroll Shabani. EC Ma Ndryshe. andtar.
I.6. Blerim Rakaj..............................anetar.
1.7. Fisnik Minci. .............................9a2e1ar. an€tar.
1.8. Haziz Krasniqi. ..........................an6lar.
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NJOFTIM PUBLIK TB dashur qytetar6/e,

Njoftohen tC giithd banor6t e

komun6s sE Prizrenit p6r
organizimin e konsultimit publik
me tlvtetarE p€r Projekt-Planin e
Veprimit pEr Transparenc€ nd
Komun€n e Prizrenit
2023-2027

Data :25.11.2022

Komuna e Prizrenit pdrmes grupit punues pdr hartimin e Projekt-Planit te Veprimit pdr TransparencE nd KomunEn e
Prizrenit 2023-2027, duke u bazuar nd Ligiin Nr. 03lL-040 pdr VetEqeverisjen Lokale, Statutin e Komunds sd Prizrenit.
Nr. 0l/01l-5643 dhe Nenit 6 te Udhdzimet Administrativ (MAPL) Nr.06/2018 p€r Standardet Minimale tE Konsultimit
Publik nE Komuna, leshon kete:

NJOFTIM PUBLIK
Lidhur me organizimin e konsultimit publik me qytetare per Projekt-Plani i Veprimit p€r Transparencd n€ Komun€n e

Prizrenit 2023-2027
Ky dokument do td jetE nE konsultim publik nga 15,11.2022 deri me dat€n: 15,12.2022, nd€rsa konsultimi publik me
qytetard do te mbahet me 25.11.2022, nE salldn e Administratds Komunale e cila €shtd n€ katin e trete-ndertesa e
ekzekutivit komunal, me fillim nd ora 10:00.
Komentet dhe sugjerimet mund t'i dErgoni deri me daten 15.12.2022 nd ora 16:00, nd emailat e zyrtarevei
Ymer. Berisha@rks-sov.net dhe Haziz.Krasni
P€r mE shumE detaje, pEr Projekt-Plani i Veprimit p€r Transparencd n€ Komun€n e Prizrenil2023-2027 , mund t'i vizitoni
vegezal e mdposhtme:
Uebfaqen zyrtare ne rubrikdn planet nd konsultim publik:

qi/@rks-gov.net .

k.rks-qov.nqVprizren/konsuhime-publike/planet-ne-konsultim-publik/

Ventli: Sall6n e Administratis
Komunale e cila 6shti n0 katin e
tret6-nddrtesa e ekzekutiyit
komunal

https://k

PlatformCn pdr Konsultime Publike

lrtp etl

F'acebook:
,/-^\lii r,lril
\[k7r:-/\_-./

REPUBTIKA E I(OSOVTJS. REPUBTIXA XOSOVA

r(080vA cul{HURIYETi
[omura c Prlrcnlt ' Opitlna Prizt€ri

Prlrrclt Bcltdlyesl
Ilryetrrl I XoEu!.l Pr.dt dllt opith.

E.lcdltc Eullrr

s:/ikonsultinlqt.rks-gov.n

Itt

Ora : l0:00
Ymer Berisha
Pe-,'.flfi*ory

Udheheia,rilfrEtisd p€r Komunikim me Publikun

r

tr

g-t

tl

I

.l I

i.

fi

https ://www. facebook.com/kkpri zren

Mir€ se vini!
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JAVNO
Y

OBAVESTENJE

Obave5tavaju se svi gratlani
opStine Prizren za organizovanje
javnih konsultacija za Projekat-
Plan akcije za transparentnost u
op5ti ni Prizren 2A?3 -202

Dana:25.11.2022

Mesto: Sala op5tinske uprave
koja se nalazi na tre6em spratu-
zgrada op5tinske u prave

PoStovani grailani,

Op5tina Prizren je preko radne grupe za izradu Projekat-Plan akcije za transparentnost u opStini Prizren2023-202, na osnovu Zakona

br. 03/L-040 za lokalnu samoupravu. Statut op5tine Prizren. br.0l/0ll-5643 idlana 6 Administrativnog uputstva (MALS) br.

06/2018 za minimalne standardejavnih konsultacija u op5tinama, daje ovo:

JAVNO OBAVESTEXTT
Projekat-Plan akcije za transparentnost u opStini Prizren 2023-202

https://kk.rks-gov.net/prizren/konsuhime-oublike/olanet-ne-konsultirn rLrhlik

Platforma za Javne Konsultacije:
https://konsu ltirnet.rks-qov.net/
Facebook:

https://wwrv.facebook.com/kkprizren @
RTPUBLIKA E K0S0Vi8. REPUBUKA K0SoVA

KOSOVA CU HURiYDTT

Komutra e Prlz!.nlt ' Opatlna Prizren
Prizrea BelcdlYerl

xrr.trtl I xoEr!.r k€daadllt oD;titre' 8.lcdlr. Btrl.ltVrenre: | 0:00 Ymer Berisha
rc",f,{l^*,Vt
Ruko"voclilTtt=JElinice za Odnose sa JavnoSiu

o4 ,,- 268ltt^. 46- 4'1-2022

t\-
s

a

t7I tJ

1'r I

I

Ovaj dokument ie biti najavnoj konsultaciji od l5.ll-2022. godine do datuma: l5.l2.2022.godine, dok 6e sejavna konsultacija sa

gradanima odriati 25.11.2022. godine, u sali Op5tinska uprava koja se nalazi na tredem spratu-zgrada op3tinske izvr5ne vlasti, sa

podetkom od 10:00 Casova.

Komentare i sugestije mo2ete slati do 15,12.2022. godine u l6:(Xl dasova, na mejlove zvaniCnika:Ymer. Berisha@rks-gov.net i

Haziz. Krasn iq i14) rks- gov. net .

Za vise detalja o Projekat-Plan akcije za transparentnost u opstini Prizren 2023-202, mozete posetiti sledeie stranice:

Zvanidna web stranica u rubrici planovajavne konsultacije:

Dobro doSli!
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KAMU rilninisi Sevgili vatandaglar,

2023-2027 Prizren Belediyesinde
$effaflrk Eylem Taslak-Planr ile
ilgili kamu istigarenin
diizenlenecefi tiim Prizren
Belediye sakinlerine duyu rulu r.

Tarih: 25.11.2022

Yer: Belediye icra binasrnrn
iigiincii katrnda olan Belediye
Ytinetim salonu

03lL-040 sayrh Yerel Oz Ydnetim Kanun'un, 0110ll-5643 sayrh Prizren Belediye Tiizti[iin ve 06/2018 sayrlr

Belediyelerde Asgari Kamu istigare Standartlan igin idari Ydnergenin (YYB) 6. Maddesi geregince Prizren Belediyesi,
2023-2027 Prizren Belediyesinde $effaflrk Eylem Taslak - Planrn tasarlanmasr igin gahqma grubu aracrltgryla igbu

duvuruvu sunmaktadtr: 
KAMU giL,OiRiSi

Sdz konusu belge 16.11.2022 - 16.12.2022 tarihine kadar kamu istigarede olacaktrr. Halkla kamu istigare ise 25.11.2022
tarihinde Belediye icra binasrnrn iigtincti katrnda-Belediye Y6netim salonunda saat 10:00 da baglamak tizere
dtizenlenecektir.
Yorum ve dnerilerinizi 15.12.2022 tarihinde saat 16:00 kadar: Ymcr.Berisha2lrks- ov.net ve Haziz.Krasniqi@rks-
gor.net yetkililerin e -posta adreslerine iletebilirsiniz

Saat: l0:00
Kamu Istigare Platlormu

ks- ov. n @erJ

Facebook REPUBIIKA E KOSOVES* REPUBLIKA x0sovA
KOSOVA CUIIHURiYETi

I(omuna e Prlzrenlt' Opitlna Prirren
Prizren Bcl.dlycsi

Xrr.tffl I Xobular PrcdradllL Opitioc
Scledlye Baltul

Ymer Berisha;+n'flf^^^aal
Halkla ileri{itf7Birim Ytjneticisi

TlN4 G
t

I

-t

\
.1

-

2023-2027 Prizren Belediyesinde $effaflrk Eylem Taslak - Planr ile ilgili kamu istigarenin diizenlenmesi igin

2023-2027 Prizren Belediyesinde $effaflrk Eylem Taslak-Planr ile ilgili daha fazla bilgi igin agalrdaki siteleri ziyaret
edebilirsiniz:
Resmi web silenin kamu istigare ydnetmelikler krsmrnda:
https://kk. rks- gov. net/orizren/kon su lt irne-pu b like/p Ia net-ne-kon su lt inr-pu b lik/

https ://www. facebook.com/kkprizren

-97-*,.Wr,.14*2
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Republika e Kosov€s Komuna e Prizrenit

Republika Kosova Op5tina Prizren

Kosova Cumhuriyeti Prizren Belediyesi

Lista e ndnshkrimeve e zyrtareve pjes6marrEs ne takimin e trete per hartimin e : Projekt-Planit te
Veprimit per Transparenc€ nE KomunEn e Prizrenit

Data e mbajtjes sE takimit : 19.1O.2022.

Nr Emri Mbiem ri Pozita e pun6s Ndnshkrimi

I

/aara Q/rro,a Sr/'7 ft6,* /, bJ/do1/ /. Z. //F^
2 'fr*mrc /u lruu EAZE'TA{Z

"qL.riu^
J -ellv€D/A/4 DoeArWstl&. Y {Z) 6;-4,,,
{ Fr€on // -// a4?l 05.€ 4<
:t /tit(? (3 A5'Pt o t a. r?Vetnerr Yfrawa
6 €*l * Su6.<nn 1a/,*/ fu,"1*aa *rz+
7

L(4 ficltl""; 'i*";

"(R;
qk

tl

9

l0

P€rgatiti:

Haziz Krasniqi

1

rtZtrD

NEnshkrimi:ilftv
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Republika e Kosov6s

Republika Kosova

Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

Opitina Prizren

Prizren Belediyesi

Lista e nenshkrimeve e zyrtareve pjesEmarrEs nE takimin e gylg per hartimin e : Projekt-Planit te

veprimit per Transparence nE Komun€n e Prizrenit

Data e mbajtjes sd takimit : l!, ,l A2022,

Nr Emri NCnshkrimiMbiemri Pozita e pun6s

I /%{k* .l^
?ct/@r @- ,lJatPn

2
I-li.ubu

,1
'vlzA|/ow' @< 1P ia

3 /hry f4-r'(^/ UcWhcads ) z.xf v)
.l I e^, Sr+ grt ,,, , 4a'"{u*"r 7r,r/tra/ /
5

flr-u t1 tsl(A{ pt &r ?. tsrXc<netz
6

Ttsrvttt QA ZZT+{LM /NCI
7

It

9

t0

PErgatiti:

Haziz Krasniqi

krimi:

1

NEnsh
'-l'*/,,

tW''r-d,\

..#A>
7 /l'--t--(W,I/VL
4]/tL.--
flf,a<,*gt

€r/-";4 ''-
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Republika e KosovEs Komuna e Prizrenit

Republika Kosova Op5tina Prizren

Kosova Cumhuriyeti Prizren Belediyesi

Lista e n6nshkrimeve e zyrtareve pjesemarres nd takimin ejsr,E pdr hartimin e : Projekt-Planit tE

Veprimit pdr Transparence ne Komunen e Prizrenit

Data e mbajtjes se takimit : 07.10,2022.

Nr Emri Mbiemri Ndnshkrimi

I €LM€DlL, F \oA4l,,rt2.klqrl l{^tL.,t'*o e "\,.ilJ+ '===q:t:..A;;,,
2

\.oE \
v)r+t+* x.l t *r&t",t ?u "/-ilrt/ .frLh

J
{,kauo<a

"{fth'l
ft1.11oa' $uf $nluo, , u/,-*' 1xa fu*ff.t

I
/tlrr*/ pn 4,-rt; tl"lto'he5et-; zfi-d Wl'tt\,l

0 * n.,, flK*r*VP A,f lut a t 2. rele 1Aptj
6

le/.

8

9

10

P€rgatiti:

Haziz Krasniqi

ryy
1

N

* **:t rt*

Pozita e pun6s

7
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Republika e Kosovds Komuna e Prizrenit

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti OpStina Prizren - Prizren Belediyesi
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Republika e Kosovës                                                                    Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                      Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa  

 

 

 

RAPORTI I PUNËS SË  

 

KOMITETIT PËR POLITIKË DHE FINANCA  

KPF 

 

 

 JANAR - DHJETOR 2022 

 

 

 

 

 

Dhjetor, 2022 
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PERMBAJTJA 

 

 

 

 HYRJE 

 ROLI I KPF-S 

 PËRBËRJA E KPF-SË DHE ANETARET E KPF-Ë 

PER MANDATIN AKTUAL 

 

 STATISKIKAT E PERGJITHSHME 

 MBLEDHJET DHE REKOMANDIMET E KPF-S  

 TRANSPARENCA DHE MONITORIMI I KPF-S 

 PERFUDIMI 
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 Hyrje 

 

Të nderuar anëtarë të KPF-së dhe kuvendit. 

 

Siç dihet Kuvendi i Komunës është organi me i lart vendim marres në Komunë dhe 

zgjidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët në pajtim me Ligjin mbi zgjedhjet 

lokale. 

Si rrjedhoje për shkak të aktiviteteve të shumta dhe punëve me qellim të ndihmës, 

Kuvendit me ligj i jepet e drejta që të themeloje Komitete/ Komisione dhe trupa të 

tjerë të cilat i ndihmojnë në kryerjen e punëve sa me efikase si dhe  

Kuvendi me vendim themelon komitetet e përhershme të cilat janë obligative që të 

themelohen si dhe komitete të tjera për të cilat konsideron se janë të nevojshme 

përkryerjen e përgjegjësive të tyre. 

 

Komitetet obligative janë: 

 Komiteti për politike dhe financa, 

 Komitetin për Komunitete. 

 

Këtë mandate aktual Kuvendi ka themeluar edhe shumë komitete dhe komisione të 

tjera. 
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 ROLI I KPF-SË 
 

 

KPF është komiteti obligativ i cili paraprakisht shqyrton dhe rekomandon pothuajse 

te gjitha pikat e rendit te ditës te cilat janë parapare që të shqyrtohen diskutohen dhe 

miratohen në Kuvendin e Komunës. 

 

Më konkretisht KPF- është përgjegjës për këto pika si në vijim: 

 

1. Shqyrtimin e të gjitha politikave, dokumenteve fiskale dhe financiare, si dhe 

dokumentet e planifikimit strategjik; 

2. Kornizën vjetore buxhetore afatmesme; 

3. Planin vjetor të prokurimit; 

4. Rregulloren vjetore për tatimet, tarifat dhe pagesat; 

5. Buxhetin vjetor afatmesëm dhe çdo ndryshim të buxhetit gjatë vitit fiskal si  

dhe për marrjen e raporteve nga kryetari dhe dorëzimin e rekomandimeve në 

Kuvendin e Komunës. 

 

Mbledhjet e KPF-s thirren nga Kryesuesi i KPF-së apo nga 1/3 e anëtareve të KPF-

së. 

Rekomandimet e komiteteve të përhershme merren me shumicën e votave të 

anëtarëve të pranishëm. 

Mandati i anëtareve të KPF-së është i lidhur me mandatin e anëtareve të kuvendit. 
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 PËRBËRJA E KPF-SË DHE ANETARET E KPF-Ë 

PER MANDATIN AKTUAL 

 

Meqë Kuvendi i Komunës së Prizrenit përbehet prej 41 anëtareve, atëherë sipas 

ligjeve në fuqi Komitetit për Politike dhe financa përbehet prej 9 anëtareve, 5 

meshkuj dhe 4 femra. 

 

Anëtarët e Komitetit për Politike dhe Financa janë: 

 

1. Antigona Bytyqi-Kryesuese 

2. Karanfil Haxhillari-LVV 

3. Adem Shabanaj-LVV 

4. Dafina Alishani-LVV 

5. Levend Bush-PDK 

6. Egzona Hoxhaj-PDK 

7. Florent Ukaj-LDK 

8. Naxhije Memaj-LDK 

9. Bajram Kastrati-AAK 

 

Ky komitet nuk e zgjedh kryesuesin si të gjithë komitetet e tjera, por ai që është 

kryesues i Kuvendit atëherë me automatizëm është edhe kryesues i KPF-së. 

Partitë politike përfaqësohen në KPF, sipas numrit të votave që kanë marr në 

zgjedhjet lokale. 
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 STATISKIKAT E PERGJITHSHME 

 

Nr. Statistikat e KPF-s Rrezultati 

1. 

 
 

Numri i Mbledhjet të KPF-së (jashtëzakonshme, 

rregullta) 

 

Gjithsej 11 

 

1   jashtëzakonshme 

10 të rregullta 

 
2. Numri i pikave të shqyrtuara, diskutuara në mbledhjet e 

KPF-së, të cilat i’u kanë rekomanduar Kuvendit. 

 

117 

3. Numri i pikave që nuk i’u kanë rekomanduar Kuvendit. 

 
3 

 

 

 MBLEDHJET DHE REKOMANDIMET E KPF-S  

KPF- ka mbajtur gjithsej 11 mbledhje : 

 

1 të jashtëzakonshme 

10 të rregullta 

 

Me poshtë do të paraqesim të gjitha pikat në të cilat janë shqyrtuar dhe diskutuar në 

KPF, ku i’u kanë rekomanduar Kuvendit të Komunës për miratim. 
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Mbledhjen e Jashtëzakonshme të mbajtur më 11 shkurt 2022 

 

Rend Dite 

 

1. Shqyrtimi dhe Miratimi i Propozim Buxhetit të Komunës së Prizrenit për vitin 2022 si 

dhe parashikimi për vitet 2023 dhe 2024 

2. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për miratimin e listës së veçantë të pronave 

të paluajtshme të komunës që planifikohen për dhënie në shfrytëzim gjatë vitit 2022. 

 

Koment: KPF ka shqyrtuar te dy pikat, dhe i ka rekomanduar Kuvendit që të shqyrton diskuton 

dhe miraton.  

 

Mbledhja e I (parë) e rregullt e KPF-së, dt. 08 mars 2022 

R  E  N  D    D  I  T  E 

1. Dhënia e betimit nga ana e anëtarit të ri të Kuvendit të Komunës së Prizrenit, z. Haziz Hodaj; 

2. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

3. Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme;     

4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për miratimin e draft-planit të punës të 

Kuvendit të Komunës për vitin 2022; 

5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për formimin e Komisionit Përzgjedhës 

6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për formimin e Komisionit për përzgjedhjen e 

tre (3) anëtarëve të Këshillit nga banorët e fshatit Zym i Hasit. 

7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për zgjedhjen  dhe delegimin e përfaqësuesve 

nga Ekzekutivi dhe Kuvendi i Komunës në Asociacionin e Komunave të Kosovës;  

8. Informatë rreth raportit financiar të realizimit të buxhetit të Komunës së Prizrenit, për vitin 

2021;   

9. Informatë rreth planit të punës të Zyrës së Prokurimit për vitin fiskal 2022;  

10. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për zgjedhjen e Nënkryetarit të Komunës për 

Komunitete;  

11. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-rregullores për menaxhimin e mbeturinave.  

 
Koment: KPF ka shqyrtuar te 11 pika, 9 i ka rekomanduar Kuvendit qe te shqyrton diskuton dhe 

miraton. Ndërsa për dy pika KPF nuk ka rekomanduar për në mbledhjen e Kuvendit, “pika me 

ngjyre te kuqe nuk është rekomanduar nga KPF”. 
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Mbledhja e II (dytë) e rregullt e KPF-së, dt. 29 mars 2022 

 

 

R  E  N  D    D  I  T  E 

 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve të datës 31 dhjetor 2021 dhe 27 janar 2022; 

2. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

3. Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme;          

4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit  për miratimin e Hartës Zonale të Komunës 

së Prizrenit (HZK) për periudhën 2022-2030;  

5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për formimin e Komisionit Komunal 

Aksionarëve të Ndërmarrjes Publike lokale KRM “ Eko Regjioni” SH.A. - Prizren; 

6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit                   

Nr. 001/011-14771 të datës 27 janar 2022, për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të 

Komitetit për Komunitete; 

7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për zgjedhjen e Nënkryetarit të Komunës për 

Komunitete;   

8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për anulimin e vendimit Nr. 001/011- 

141368, të datës 09 shtator 2021, për dhurimin (lirimin nga obligimi i kthimit) të llaptopëve 

për anëtarët e kuvendit të komunës, për mandatin aktual; 

9. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft-Strategjisë komunale për informim, komunikim dhe 

pjesëmarrje me qytetarë 2022-2024; 

10. Informatë rreth raportit të punës të Zyrës - Njësisë për të Drejtat e Njeriut dhe Barazi 

Gjinore për vitin 2021;  

11. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për zgjedhjen e anëtarëve të ri të Këshillit 

Komunal për Siguri në Bashkësi të Komunës së Prizrenit. 

 

Koment: KPF ka shqyrtuar të 11 pikat, dhe i ka rekomanduar Kuvendit që të shqyrton diskuton 

dhe miraton.  
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Mbledhja e III (tretë) e rregullte e KPF-së, dt. 27 prill 2022 

 

R  E  N  D    D  I  T  E 

 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

2. Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme;    

3. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për formimin e komisionit të ankesave;  

4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për këmbimin e pronës së paluajtshme të 

Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të personit fizik; 

5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për bartjen e mjeteve të pa shpenzuara nga 

të hyrat vetanake të vitit 2020 dhe 2021 në vitin 2022;  

6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të 

Komitetit për Barazi Gjinore;  

7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të 

Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport;  

8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të 

Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale ;  

9. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të 

Komitetit për Shërbime Publike dhe Planifikim Urban;  

10. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të 

Komitetit për Turizëm, Zhvillim Ekonomik dhe Bujqësi;  

11. Informatë lidhur me gjendjen e Pandeminë SARS-COV2 (COVID-19) në Komunën e 

Prizrenit, për periudhën Janar-Mars 2022; 

12.  Informatë nga Zyra e Integrimeve Evropiane për Obligimet e Komunës së Prizrenit që dalin 

nga Agjenda Evropiane – Të arritura dhe sfidat;  

13. Informatë rreth raportit të realizimit të buxhetit komunal për periudhën Janar-Mars 2022; 

14. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për lejimin e mjeteve të nevojshme për pagat 

e stafit të Qendrës Sportive “Sezai Surroi”. 

 

Koment: KPF ka shqyrtuar të 14 pikat, dhe i ka rekomanduar Kuvendit që të shqyrton 

diskuton dhe miraton.  
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Mbledhja IV (katër) e rregullte e KPF-së, dt. 28 qershor 2022 

R  E  N  D    D  I  T  E 

 

1. Dhënia e betimit nga ana e anëtarit të ri të Kuvendit të Komunës së Prizrenit, z.Tajar Susuri;  

2. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

3. Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme; 

4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit për rishqyrtimin e Rregullores 01/2021 për Taksat 

Komunale Nr. të protokollit 001/011-141354, sipas kërkesës së MAPL-së, Nr. 43-782-2-

2021 dt. 05.10.2021. 

5. Shqyrtimi dhe miratimi i Kornizes Afatmesme Buxhetore Komunale (KAB), 2023-2025; 

6. Informatë rreth Raportit të punës të Këshillit të Qendrës Historike të Prizrenit. 

7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për lejimin e shpalljes së ftesës publike për 

konkurim për anëtarë të Këshillit për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike të 

Prizrenit; 

8. Propozim - Nismë për bashkëpunim komunal ndërkombëtar (Prizren-Bodrum); 

9. Propozim - Nismë për bashkëpunim komunal ndërkombëtar (Prizren-Edirne); 

10. Informatë rreth Raportit të punës dhe Financiar të Kompleksit Evropa; 

11. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës së shoqatës së gastronomëve me Nr. 00-030/84217 të 

dt.07.06.2022 për lirimin nga pagesa të shfrytëzimit të hapësirave publike (terrasave) për 

bizneset e gastronomisë për një vite (sezonin veror 2022); 

12. Informatë rreth Raportit të punës 6 mujor të Kryetarit të Komunës së Prizrenit; 

13. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për miratimin e Kartës së Qytetit “E Drejta 

mbi Qytetin e Prizrenit” 

 

Koment: KPF ka shqyrtuar të 13 pikat, dhe i ka rekomanduar Kuvendit që të shqyrton 

diskuton dhe miraton.  
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Mbledhja e V (pestë) e rregullt e KPF-së, dt. 27 korrik 2022 

 

R  E  N  D    D  I  T  E 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

2. Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme; 

3. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft-Rregullores për përcaktimin e procedurave të dhënies në 

shfrytëzim më pak se një vit të pronës së paluajtshme të komunës; 

4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për Modifikimin e atributeve të titullarit – 

pronarit të pronave komunale dhe regjistrimin e tyre në SIKTK me emërtimin ligjor: 

Komuna e Prizrenit;  

5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për formimin e Komisionit Përzgjedhës; 

6. Informatë rreth raportit të realizimit të buxhetit komunal për periudhën janar-qershor 2022; 

7. Informatë rreth raportit 6 mujor, përfundimi i vitit shkollor 2021-2022 DKA-Prizren. 

8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit për rishqyrtimin e vendimit  me nr.001/011-99289 për 

miratimin e Kartës së Qytetit  “E drejta mbi Qytetin e Prizrenit”, sipas kërkesës së MAPL-

së me nr.020-616-6-2022; 

9. Raport i punës i Zyrës për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (Zyra e Personelit). 

 

Koment: KPF ka shqyrtuar të 9 pikat, dhe i ka rekomanduar Kuvendit që të shqyrton diskuton 

dhe miraton.  
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Mbledhja VI (gjashtë) e rregullt e KPF-së, dt. 20 shtator 2022 

 

R  E  N  D    D  I  T  E 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

2. Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme; 

3. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-buxhetit të Komunës së Prizrenit për vitin 2023, si dhe 

parashikimet për vitet 2024 dhe 2025; 

4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim 

për raste të veçanta –Agjensioni Shtetëror të Arkivave të Kosovës; 

5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për lejimin e riparcelimit të zonës së parkut 

për industri të lehtë në Prizren - “Parku i Biznesit” sipas hartës zonale të Komunës së 

Prizrenit (HZK); 

6. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft - Rregullores mbi trajtimin e mënyrës së shfrytëzimit të 

hapësirës publike të qytetit dhe zonës historike të Prizrenit; 

7. Informatë rreth raportit të punës së njesisë për menaxhimin e burimeve njerëzore(zyra e 

personelit), për periudhën janar-shtator 2022; 

8. Informatë rreth ndërtimeve në Pasha Qeshme; 

9. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për caktimin e normave tatimore për tatimin 

në pronën e paluajtshme për vitin 2023; 

10. Informatë për fillimin e vitit shkollor 2022-2023 DKA- Prizren. 

 

 

Koment: KPF ka shqyrtuar te 10 pikat, dhe i ka rekomanduar Kuvendit që të shqyrton 

diskuton dhe miraton.  
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Mbledhja VII (shtatë) e rregullt e KPF-së, dt. 13 tetor 2022 

 

R  E  N  D    D  I  T  E 

 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

2. Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme; 

3. Propozim-nismë për bashkëpunim komunal ndërkombëtar (Prizren - Bluffs); 

4. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt-Planit Komunal për Integritet 2022-2026; 

5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për Modifikimin e atributeve të titullarit – 

pronarit të pronave komunale dhe regjistrimin e tyre në SIKTK me emërtimin ligjor: 

Komuna e Prizrenit;  

6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit mbi shpalljen e interesit të përgjithshëm 

Publik - Fabrika e Barnave Farmakos, nr.09010-1 dhe 09010-2 ZK Prizren; 

7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për formimin e grupit punues për hartimin e 

planit të punës së Kuvendit për vitin 2023; 

8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për dhënien e titullit “Qytetar Nderi” i Prizrenit 

për Dr. Ylber Vata; 

9. Informatë – diskutim, rreth raportit të performancës komunale për vitin 2021; 

10. Diskutim, rreth raportit të ZKA për pasqyrat financiare vjetore të Komunës së Prizrenit për 

vitin 2021 dhe diskutim rreth raportit periodik për zbatimin e rekomandimeve të ZKA për 

vitin 2021; 

11. Informatë, rreth raportit të punës së Njësisë së Auditimit të Brendshëm (NJAB), për 

periudhën janar-shtator 2022; 

12. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për transferin e mjeteve financiare lidhur me 

projektin “Ndërtimi i Rrugës Tranziti i Vjetër”. 

 

 

Koment: Kpf ka shqyrtuar te 12 pikat, dhe I ka rekomanduar Kuvendit qe te shqyrton diskuton 

dhe miraton.  
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      Mbledhja VIII (tetë) e rregullt e KPF-së, 28 tetor 2022 

 

R  E  N  D    D  I  T  E 

 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

2. Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme; 

3. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për zgjedhjen e Nënkryetarit të Komunës për 

Komunitete; 

4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit paraprak për shpalljen e ankandit-tenderit 

publik për dhënien në shfrytëzim-qera të objekteve-lokaleve dhe hapësirave publike pronë 

komunale; 

5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për formimin e komisionit vlerësues  për 

dhënien në shfrytëzim-qera të objekteve-lokaleve pronë komunale dhe hapësirave publike 

komunale; 

6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për formimin dhe emërimin e anëtarëve të 

Bordit (Komisionit) Mbikëqyrës për Menaxhimin dhe Shfrytëzimin e Objekteve Publike 

Sportive dhe Kulturore Rinore; 

7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për themelimin, kompetencat dhe emërimin e 

anëtarëve të Këshillit për fshatin Zym i Hasit;  

8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit për rishqyrtimin e Rregullores mbi trajtimin e mënyrës 

së shfrytëzimit të hapësirës publike të qytetit dhe zonës historike të Prizrenit, Nr. të 

protokollit 001/011-136791, sipas kërkesës së MMPHI-së, Nr. 5914-2/22 dt. 14.10.2022. 

9. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit për rishqyrtimin e vendimit për lejimin e riparcelimit 

të zonës së parkut për industri të lehtë në Prizren - “Parku i Biznesit” sipas hartës zonale të 

Komunës së Prizrenit (HZK), Nr. të protokollit 001/011-136785, sipas kërkesës së MMPHI-

së, Nr. 5587-2/22 dt. 14.10.2022. 

10. Informatë, rreth raportit Financiar për periudhën janar-shtator; 

 

 

 

Koment: KPF ka shqyrtuar të 10 pikat, dhe i ka rekomanduar Kuvendit që të shqyrton 

diskuton dhe miraton.  
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Mbledhja e IX (nëntë) e rregullt e KPF-së, 24 nëntor 2022 
 

R  E  N  D    D  I  T  E 

 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

2. Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme; 

3. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt - Statutit të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare 

(QKMF) 

4. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt - Rregullores për transportin rrugor në territorin e 

Komunës së Prizrenit; 

5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për lejimin e ndarjes së mjeteve për projektet 

me participim me fermerë në Komunën e Prizrenit; 

6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për anulimin e vendimit nr. 001/011-62928, 

të datës 29 prill 2022, për lejimin e ndarjes së mjeteve financiare për subvencionimin e 

qendrës sportive “Sezai Surroi”, të Komunës së Prizrenit; 

7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për fillimin e hartimit të planit rregullues të 

hollësishëm “Zona e parkut për industri të lehtë në Prizren-Parku i Biznesit” sipas Hartës 

Zonale të Komunës së Prizrenit; 

8. Informatë mbi ndarjen e subvencioneve nga Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit 

Ekonomik, për vitin 2022; 

9. Informatë mbi ndarjen e subvencioneve nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, 

për vitin 2022; 

 

 

Koment: KPF ka shqyrtuar të 9 pika, 8 pika i ka rekomanduar Kuvendit që të shqyrton 

diskuton dhe miraton ndërsa për 1 pike nuk i ka rekomanduar Kuvendit për shqyrtim dhe 

miratim. “pika me ngjyre te kuqe nuk është rekomanduar nga KPF”. 
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Mbledhja e X (dhjetë) e rregullt e KPF-së, 27 dhjetor 2022 
 

R  E  N  D    D  I  T  E 

 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

2. Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme; 

3. Shqyrtimi dhe miratimi i Deklaratës, e cila mbështetet iniciativën e Qendrës”Gjenocidi 

në Kosovë – Plagë e Hapur”, që lulëkuqja me 4 (katër) petale të jetë simbol përkujtimor 

i gjenocidit në Kosovë. 

4. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt - Statutit të Qendrës Kryesore të Mjekësisë 

Familjare; 

5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për miratimin e listës së veçantë të 

pronave të paluajtshme të komunës që planifikohen për dhënie në shfrytëzim gjatë vitit 

2023; 

6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e 

vendimit nr.001/011-149415 datë: 17 tetor 2022 Modifikimin e atributeve të titullarit – 

pronarit të pronave komunale dhe regjistrimin e tyre në SIKTK me emërtimin ligjor: 

Komuna e Prizrenit, sipas kërkesës për rishqyrtimin e ligjshmërisë së aktit të Komunës 

nga MMPHI, Nr.DL-6436-2/22 të dt:14.11.2022; 

7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit paraprak për ndryshimin dhe plotësimin 

e vendimit Nr.001/011-157585 të datës 31 tetor 2022 për dhënien në shfrytëzim 

afatshkurtër të objekteve-lokaleve dhe hapësirave publike pronë komunale, sipas 

kërkesës për rishqyrtimin e ligjshmërisë së aktit të Komunës nga MAPL, Nr.020-

1004/7 të dt:02.12.2022; 

8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për emërimin e anëtarëve të Këshillit 

për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit; 

9. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim- vendimit për Zonat e Mbulimit në shkollat e 

Komunës së Prizrenit sipas nivelit 1 dhe 2 të Standardeve Ndërkombëtare të 

Klasifikimit të Arsimit;   

10. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt-Planit të Veprimit për Transparencë në Komunën e 

Prizrenit 2023-2027; 

11. Raportimi për gjashtëmujorin e dytë të punës së Kryetarit të Komunës; 

12. Informatë për Planin e punës së Kryetarit të Komunës për vitin 2023; 

13. Informatë për raportin e punës së Kuvendit të Komunës për periudhën dhjetor 2021-

dhjetor 2022; 

14. Shqyrtimi dhe miratimi i draft - Planit të punës së Kuvendit për vitin 2023;  

15. Informatë rreth raporteve të punës për vitin 2022, të Komiteteve dhe Komisioneve të 

themeluara nga Kuvendi i Komunës; 

16. Raporti i punës dhe financiar për vitin 2022 i zyrës për Komunitete dhe Kthim. 

 

Koment: KPF ka shqyrtuar të 16 pikat, dhe i ka rekomanduar Kuvendit që të shqyrton 

diskuton dhe miraton.  
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 TRANSPARENCA DHE MONITORIMI I KPF-S 

KPF, gjatë kësaj periudhe ka qenë shumë transparente ndaj të gjithëve të cilët kanë 

qenë të interesuar për t’i përcjellë takimet e KPF-së. 

Vlen të ceket se KPF, sa i përket punimeve të cilat i ka zhvilluar si dhe të gjitha 

dokumentet të cilat janë zhvilluar nga mbledhjet e KPF, janë publikuar në web-

faqe të komunës si dhe në të gjitha rrjetet sociale po ashtu edhe në medie lokale. 

Për të gjitha këto që u cekën më lartë, gjeni të bashkëngjitur linkun e web-faqes 

zyrtare të Komunës, ku gjendet data baza e KPF-se:  

https://kk.rks-gov.net/prizren/kuvendi/ 

 KPF, është monitoruar vazhdimisht nga mediat lokale dhe nga shoqëria 

civile. 

 

 PERFUDIMI 

Ky raport është përmbledhës i punimeve të KPF-se, gjatë periudhës janar-dhjetor 

2022. 

Po ashtu është dëshmi sepse është bazuar në ligje dhe akte nënligjore në fuqi si dhe 

dëshmi për transparencën karshi qytetarëve të Komunës së Prizrenit, por edhe ndaj 

atyre që monitoruan nga afër punimet që janë zhvilluar. 

Pasi që raporti do të diskutohet në KPF- dhe Kuvend, do të publikohet në 

webfaqen zyrtare të Komunës së Prizrenit. 

Mirëpresim komente, vërejtje, sugjerime. 

 

https://kk.rks-gov.net/prizren/kuvendi
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I. HYRJE 

 

Kuvendi i Komunës është organi më i lartë i komunës i përbërë nga anëtarët e tij të cilët zgjedhen 

drejtpërdrejt nga qytetarët dhe udhëhiqen nga kryesuesi i cili zgjedhet me shumicën e votave nga 

anëtarët e Kuvendit të Komunës. 

Kuvendi i Komunës ka nevojë për organe ndihmëse me qëllim të shqyrtimit të hollësishëm të 

politikave, dokumenteve strategjike, vendimeve dhe rregulloreve të komunës, nga njëra anë, si dhe 

me qëllim të mbikëqyrjes së veprimtarive të degës ekzekutive, në anën tjetër. Andaj, Kuvendi i 

Komunës themelon komitete të posaçme të cilat e ndihmojnë atë në përmbushjen e këtyre 

obligimeve dhe ushtrimin e këtyre kompetencave:  

Komitetet obligative – Kuvendi i Komunës është i obliguar që të themelojë dy komitete 

obligative:   

a) Komitetin për Politikë dhe Financa; dhe   

b) Komitetin për Komunitete.  

a. Komiteti për Politikë dhe Financa konsiderohet si organi kryesor i Kuvendit të Komunës, i 

cili shqyrton paraprakisht pothuajse të gjitha çështjet që parashihen të shqyrtohen në Kuvendin 

e Komunës.  

 

b. Komiteti për Komunitete – është komiteti i dytë obligativ i Kuvendit të Komunës detyrë e të 

cilit është:   

1) Shqyrtimi i përputhshmërisë së autoriteteve komunale me ligjin në zbatim.   

2) Shqyrtimi i të gjitha politikave komunale, praktikave dhe aktiviteteve për t’u siguruar se 

respektohen plotësisht të drejtat dhe interesat e komuniteteve.  

3) I rekomandon Kuvendit të Komunës masat që duhet të ndërmerren për të siguruar jetësimin 

e dispozitave që kanë të bëjnë me nevojën e komuniteteve për të avancuar, shprehur, mbrojtur 

dhe zhvilluar identitetin e tyre etnik, kulturor, fetar dhe gjuhësor, si dhe për të siguruar mbrojtje 

adekuate të të drejtave të komuniteteve brenda komunës.   

 

Gjatë themelimit të Komitetit për Komunitete duhet të sigurohet që:   

1) Çdo komunitet që jeton në komunë të ketë të paktën një përfaqësues në Komitetin për 

Komunitete.   

2) Shumica e anëtarëve të Komitetit për Komunitete njëherësh të jenë përfaqësues të 

komuniteteve të cilat jetojnë në komunë.  

 

Me datën 27 Janar 2022 është marrë Vendimi për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të 

Komunitetit për Komunitete në Kuvendin e Komunës së Prizrenit. Me këtë vendim themelohet 

Komiteti për Komunitete në përbërje prej pesëmbëdhjetë (15) anëtarëve.   
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Anëtaret e Komitetit për Komunitete janë:  

1 Admir Alilji  - Boshnjak 

2 Agim Muqaj – Shqiptar 

3 Almira Bajrami – Gorane 

4 Drita Qenaj – Shqiptare 

5 Ertan Simitçi – Turk 

6 Gani Elshani – Ashkali 

7 Hysnije Berisha – Egjiptian  

8 Lejla Veshalli – Rome 

9 Marin Përgjokaj – Shqiptar 

10 Merdžan Osmani – Boshnjak 

11 Mimoza Bushrani – Shqiptar 

12 Sead Arifi – Boshnjak  

13 Sevil Kazaz – Turk  

14 Shukrije Berisha – Shqiptare 

15 Tihomir Stojanovič – Sërb 

 

 
 

Pas themelimit të Komitetit për Komunitete, mbledhja e pare është mbajtur me datën 18 Shkurt 

2022 në Kuvendin e Komunës. Në këtë mbledhje është zgjedhur Kryesues z. Ertan Simitçi, me 

votim të fshehtë të shumicës anëtarëve.  

Pas zgjedhjes së Kryesuesit, Komiteti për Komunitete ka marr vendim që të gjitha takimet dhe 

aktivitetet e Komitetit për Komunitete, të mbahen në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës 

së Prizrenit, po ashtu takimet të jenë transparente dhe të hapura për të gjithë opinionin.  
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II. AKTIVITETET 

 

➢ Mbledhja e dytë është mbajtur me datën 09 Mars 2022. Në këtë mbledhje është diskutuar Plani 

i Punës për vitin 2022.  

 

➢ Mbledhja e tretë është mbajtur me datën 27 Mars 2022. Në këtë mbledhje është diskutuar 

inicimi i procedures së “Planit të Veprimit për Komunitete Joshumicë në Komunën e Prizrenit 

për v. 2023-2025”, si dhe formimi i grupit punues.   

 

➢ Me datën 28 Mars 2022 është realizuar një punëtori nga OSBE në Prizren, me anëtarët e 

Komitetit për Komunitete. “Ngritja e kapaciteteve të komitetit për komunitete në komunën 

e Prizrenit”. Aktiviteti në fjalë është përshtatur për të ndërtuar kapacitetet e anëtarëve të 

Komitetit të Komuniteteve (KK) mbi detyrat dhe përgjegjësitë e tyre si dhe për të rritur 

ndërgjegjësimin për rolet e mekanizmave të ndryshëm të mbrojtjes së komuniteteve në mënyrë 

që të përmirësohet koordinimi dhe bashkëpunimi ndërmjet tyre 

 

➢ Mbledhja e katërt është mbajtur me datën 28 Prill 2022, është miratuar plani vjetor të punës të 

Komitetit për Komunitete për vitin 2022.  

 

➢ Mbledhja e pestë është mbajtur me datën 30 Maj 2022. Pika e rendit të ditës ishte informimi 

dhe raportimi i punës së Drejtorisë  së Administratës, ku present ishte drejtori z. Edin Shehu. 

Në këtë pike të rendit të ditës, janë diskutuar sfidat dhe problemet me të cilat ballafaqohen 

komunitetet. Po ashtu, është diskutuar çështja e shërbimit të përkthimit.  

 

➢ Mbledhja e gjashtë është mbajtur me datën 20 Qershor 2022. Pika e rendit të ditës ishte 

informimi dhe raportimi i punës së Drejtorisë së Arsimit, present ka qenë drejtoresha e DKA-

së znj. Luljeta Veselaj. Në këtë takim janë diskutuar sfidat, problemet dhe sugjerimet të 

komunitetit jo shumicë.   

Po ashtu, në këtë takim është raportuar raporti i punës së Zyrës së Komuniteteve dhe Kthim. 

 

➢ Mbledhja e shtatë është mbajtur me datën 25 Korrik 2022. Në këtë mbledhje është diskutuar 

raporti i punës së Drejtorisë së Kulturës, Sportit dhe Rinisë, ku present ka qenë drejtori z. Adem 

Morina. Po ashtu është raportuar raporti i punës së Zyrës së Komuniteteve dhe Kthim.  

 

➢ Mbledhja e tetë është mbajtur me datën 22 Gusht 2022. Pika e rendit të ditës ishte informimi 

dhe raportimi i planfikimit të buxhetit për vitin 2023, present ka qenë drejtori z. Sulltan Badalli. 

Në këtë takim është diskutuar hartimi i buxhetit, kërkesat dhe sugjerimet e anëtarëve.  

 

➢ Mbledhja e nëntë është mbajtur me datën 27 Shtator 2022. Pika e rendit të ditës, diskutim rreth 

raportit të punës së “Zyrës së Personelit” si dhe gjendja e përfaqësimit të komuniteteve në 
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shërbimin civil në nivel komunal. Po ashtu në këtë takim është raportuar puna e zyrës së 

Komuniteteve dhe Kthim.  

 

➢ Mbledhja e dhjetë është mbajtur me datën 26 Tetor 2022. Në këtë mbledhje është prezentuar 

raporti i punës së Drejtorisë së Shëndetësisë, prezentimi është bërë nga drejtoresha znj. 

Burbuqe Berisha. Në këtë pike të rendit të ditës është diskutuar gjendja e shëndetësisë në nivel 

komunal, si dhe gjendja e përfaqësimit të komuniteteve jo shumicë.  

Në këtë mbledhje është diskutuar dhe miratuar kërkesa e komunitetit Rom, “Njohja e Statutit 

të Gjuhës Rona si Gjuhë në Përdorim Tradicional në Komunën e Prizrenit”.  

 

➢ Mbledhja e njëmbëdhjetë është mbajtuar me datën 29 Nëntor 2022. Në këtë mbledhje është 

diskutuar raporti i punës së Drejtorishë për Shërbimeve Publike, ku present ka qenë drejtori z. 

Çelë Lamaj. Në këtë pikë, janë diskutuar investimet e drejtorisë, projektet, planifikimet, po 

ashtu janë paraqitur kërkesat dhe ankesat nga anëtarët.  

 

 

III. REKOMANDIMET E KOMITETIT PËR KOMUNITETE  

 

Rekomandimet e mbledhjes së datës 09 Mars 2022:  

1. Miratohet me vota unanime hartimi i Planit të Punës të Komitetit për Komunitete për 

vitin 2022.  

2. Miratohet me vota unanime inicimi i përgatitjës së Planit të Veprimit për Komunitete 

për vitin 2023-2025.  

3. Miratohen me vota unanime kërkesa, lidhur me sigurimin e përkthimit simultant në gjuhën 

turke dhe boshnjake, me të cilën kërkohet nga Kryetari i Komunës, Drejtorisë së 

Administratës dhe Zyrës së Personelit që të ndërmarrin veprimet e nevojshme duke 

siguruar shërbimin e përkthimit në punimet e kuvendit.   
 

Rekomandim të mbledhjes së datës 28 Prill 2022:   

1. Miratohet me vota unanime inicimi i procedures për hartimin e “Planit të Veprimit për 

Komunitete jo shumicë në Komunën e Prizrenit për periudhën 2023-2025. KËRKOJMË 

nga Kryetari i Komunës së Prizrenit z. Shaqir Totaj, që të merr një VENDIM për zbatimin 

e procedurave për hartimin e dokumentit; themelimin e komisionit të punës; planifikimit 

të buxhetit si dhe të mundësoj që si Komiteti për Komunitete të zhvilloj aktivitete të duhura 

për hartimin e dokumentit.   

Rekomandim të mbledhjes së datës 25 Korrik 2022: 

1. Komiteti për Komunitete ka marrë REKOMANDIM që të zbatohet dhe respektohen “Plani 

i Punës së Kuvendit për vitin 2022”. Po ashtu sipas planit të punës në muajin Korrik është 

paraparë të prezantohet dhe diskutohet “Raporti i Punës së Zyrës së Personelit”. Prandaj, 

rekomandojmë Komitetin për Politikë dhe Financa, që të merr parasysh planin e punës së 
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kuvendit dhe të shtojnë si pikë të rendit të ditës raportin e punës së zyrës së personelit në 

mbledhjen 29.07.2022.  

Rekomandim të mbledhjes së datës 27 Shtator 2022:  

1. Komiteti për Komunitete rekomandon dhe propozon që “Zyra e Njësisë së Burimeve 

Njerëzore” në Komunën e Prizrenit, t’a publikoj në vebfaqen zyrtare të komunës, të gjithat 

statistikat dhe dhënat të punësuarve në administratën komunale në Komunën e Prizrenit.   

Kërkojmë të publikohen statistikat dhe dhënat:   

- Numri i zyrtarëve/punëtorëve të punësuara,   

- Përfaqësimi gjinor   

- mashkull/femër,   

- Përfaqësimi i komuniteteve shumicë dhe jo shumicë sipas përkatësisë etnike,  

- Mosha mesatare të punëtorëve, me qëllim që të gjithë institucionet, organizatat jo 

qeveritare, partitë politike dhe komuniteti i biznesit të kenë dhënat dhe statistikat zyrtare 

aktuale dhe të përditësuara.    

 

2. Miratohet kërkesa e komunitetit Rom lidhur me “Njohjen e Statutit të Gjuhës Rome si 

Gjuhë në Përdorim Tradicional në Komunën e Prizrenit” me vota shumicë, si dhe është 

rekomanduar që procedura të vazhdoj sipas proceseve ligjore; si dhe në seancën e ardhshme 

të jetë si pikë e rendit të ditës për të shqyrtuar dhe miratuar në Kuvendin e Komunës së 

Prizrenit.  

 

3. Komiteti për Komunitete, rekomandon dhe propozon që të gjitha subjektet politike të cilat 

përfaqësojnë komunitetet jo shumicë në Kuvendin e Prizrenit, të konsultohen dhe pajtohen 

mes veti lidhur me emërimin/zgjedhjen e Nënkryetarit për Komunitete të Komunës së 

Prizrenit. Qëllimi i rekomandimit është, të emërohet nënkryetari i komunës për komunitete 

dhe të funksionoi ky organ për të mirën e komunës dhe komuniteteve jo shumicë. Komiteti 

për Komunitete vlerëson se interesi i përgjithshëm dhe interesi i komuniteteve janë më të 

rëndësishme dhe më të nevojshme, se mosmarrëveshjet politike. Prandaj, kërkohet që deri 

në mbledhjen e ardhshme të Kuvendit e Komunës, subjektet politike të pajtohen për 

emërimin e nënkryetarit të komuniteteve. 

 

4. Komiteti për Komunitete, rekomandon dhe propozon që kryetari i Komunës së Prizrenit  të 

merr Vendim lidhur me ri-organizimin e brendshëm të Zyrës për Komunitete dhe Kthim,  

me qëllim që të plotësohen vendet e zbrazëta me zyrtarë të tjerë nga departamenti komunal, 

për një afat të përkohshëm.  Qëllimi i rekomandimit është, funksionimi dhe realizimi i 

Planit të Punës së zyrës, për arsye se tani nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm për kryerjen 

e detyrave dhe përgjegjësive.   
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IV. SFIDAT  DHE ÇËSHTJET TË NGRITURA  

NË MBLEDHJET E KOMITETIT 

Komiteti për Komunitete është përgjegjës për shqyrtimin e përputhshmërisë së autoriteteve 

komunale me ligjin në zbatim dhe për shqyrtimin e të gjitha politikave komunale, praktikave dhe 

aktiviteteve për t’u siguruar se të drejtat dhe interesat e komuniteteve respektohen plotësisht. 

Komiteti gjithashtu i rekomandon kuvendit të komunës dhe kryetarit, masat që duhet të ndërmirren 

për të siguruar që të mbrohen të drejtat e komuniteteve brenda komunës.   

Komiteti i Komunitete, është përgjegjës për të trajtuar çfarëdo çështje që ka të bëjë me komunitetin 

jo shumicë. Si shembull:    

1. Qasja në punësim,  

2. Qasja në arsimim,  

3. Qasja në gjuhë,  

4. Qasja në shërbime komunale etj.  

Komiteti për Komunitete, është organ legjislativ i cili mund të zbatojë mandatin e vet vetëm në 

bashkëpunim me organet legjislative dhe me mbështetjen e ekzekutivit si dhe me mekanizmat tjera 

pjesëmarrëse të komunitetit që janë në dispozicion në nivel lokal (p.sh. ZKKK).    

Komiteti për Komunitete, në këtë mandat ka hasur disa probleme lidhur me moszbatimin e 

ligjeve në fuqi.   

➢ Komuniteti Boshnjak dhe Turk, ndihen diskriminuar nga pikëpamja e aksesit në përdorimin 

e gjuhëve të zyrtare. Gjithashtu, ekziston mungesa e kapaciteteve të brendshme për të 

adresuar rregullisht çështjet lidhur me zbatimin e Ligjit Nr. 02/L-37 për Përdorimin e Gjuhëve.   

 

➢ Komunitetet përballen gjithashtu me barriera të ndryshme të punësimit në vende publike – 

në nivel komunal. Situata aktuale e punësimit nuk dihet saktësisht për arsye sepse mungojnë 

të dhëna të përditësuara/zyrtare.  

 

➢ Mbrojtja sociale luan një rol të rëndësishëm për të mos lejuar që individet dhe familjet e 

komuniteteve të bien dhe të mbeten në varfëri, por gjithashtu nxitë kohezionin social dhe 

integrimin e ketyre pakicave në shoqëri. Pushteti vendor duhet të fillojë të parashikojë buxhet 

për ngritjen, mbështetjen dhe zgjerimin e shërbimeve shoqërore në territorin e tij, si dhe 

ngritjen e një strukture të posaçme të vlerësimit të nevojave dhe referimit të rastit. Zyra e 

Komunitetit dhe Kthim duhet të punojë për një integrim të skemave të subvencioneve për 

shërbimet e kujdesit shoqëror, bazuar në vlerësimin e nevojave të individit/familjes. 

 

➢ Që nga viti 2013 deri më tani Komunat ballafaqohen me sfidën e zgjedhjes së nënkryetarit 

për komunitete, për arsye se sipas legjislacionit në fuqi ka shumë paqartësi dhe konflikte 

lidhur me zgjedhjen e nënkryetarit për komunitete. Po ashtu është një çështje ku deri më tani 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$rAktet$ctl00$lblAn','')
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nuk ka pasur vullnet politik që të bëhet një zgjidhje për emërimin e nënkryetarit; apo nuk ka 

pasur vullnet politik që të bëhen ndryshimet në legjislacion. Çështja e nënkryetarit për 

komunitete në Prizren, mbetët si një temë për t’u diskutuar në vitin 2023, me të gjithë partitë 

politike dhe institucionet përgjegjëse.    

 

➢ Ligji NR. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe 

Pjesëtarëve të Tyre në Republikën e Kosovë, komunitetet janë njohur zyrtarisht si komunitet 

jo shumicë. Përfaqësimi, promovimi dhe njohja e identitetit të komuniteteve jo shumicë si pjesë 

përbërëse e shoqërisë, has në vështirësi të natyrave të ndryshme. psh:  

- punësimi i ulët i komuniteteve pranë institucione komunale dhe ndërrmarje komunale,    

- pjesëmarrja e ulët në komisione komunale,  

- përfaqësimi i ulët në shkollat në pozicionin drejtor, zv. drejtor, sekretar,  

-  mospërkthimi i dokumenteve zyrtare dhe mospublikimi i tyre sipas ligjit.  

-  Përqindja e ulët e planifikimit të buxhetit për komunitete jo shumicë.  

-  Mosrealizimi i kërkesës së komunitetit boshnjak dhe turk, lidhur me emërimin e mësuesëve 

adekuate të gjuhës shqipe në arsimimin boshnjak dhe turk.   

 

 

V. PËRFUNDIM 

Komiteti për Komunitete ka një rol të veçantë në qeverisjen lokale në komunën e Prizrenit. Sipas 

vendimit të Kuvendit të Komunës së Prizrenit, të datës 27 Janar 2022, të gjitha komunitete etnike 

janë përfshirë në Komitet. Prandaj përfaqësimi i komuniteteve është në përputhje me 

legjislacionin.  

Në vitin 2022 janë realizuar 11 mbledhje duke respektuar planin e punës. Pjesëmarrja e anëtarëve 

në mbledhje ka qenë mbi 90%.  

Të gjitha mbledhjet janë realizuar në sallën e kuvendit të komunës së Prizrenit. Mediat lokale, 

institucionet ndërkombëtare, shoqëria civile dhe përfaqësuesit e komuniteteve kanë marrë pjesë në 

mbledhje.  

Në muajin Dhjetor do të mbahet mbledhja e fundit të vitit 2022, ku do të diskutohet dhe hartohet 

kalendari dhe plani i punës të vitit 2023. 

Synimet dhe Veprimet në të ardhmen:  

- Implementimi dhe zbatimi i ligjislacionit, 

- Përmbushja e objektivave dhe projekteve të KAB-it 2023-2025, 

- Hartimi i Planit të Veprimit për Komunitete Jo Shumicë për vitin 2023-2025, 

- Ngritja e kapaciteteve e të zyrtarëve, për përdorimin e gjuhëve zyrtare,  

- Përmirësimi i mëtejmë i cilësisë së shërbimeve për qytetarët/komunitetet.   

- Rritja e transparencës dhe komunikimit me publikun,  
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- Mbështetja e projekteve të ndryshme sipas kërkesës së Zyrës për Komunitete dhe Kthim,  

- Publikimi i të gjitha dhënave zyrtare të personelit të komunës.  

 

Ky raport është përgatitur sipas kërkesës së Krysuesesës së Kuvendit të Komunës së Prizrenit, me 

qëllim të raportimit në Kuvendin Komunël.  

 

 

 

 

 

12  Dhjetor 2022           Ertan Simitçi 

           Kryesuesi i Komitetit për Komunitete  

             Kuvendi Komunës së Prizrenit 



Raport i Komitetit për Barazi Gjinore 

 

 

Me dt.2.6.2022 u mbajt mbledhja e parë e Komitetit për Barazi Gjinore.Në këtë mbledhje unë u 

zgjodha Kryesuese e këtij Komiteti. 

Anëtarët e këtij komiteti janë;  

1.Kujtesa Kabashi-Shatri 

2.Ymrane Fusha 

3.Shqipe Shatri  

4.Fetah Mula 

5.Liridon Sallauka. 

Me dt.3.7.2022 unë së bashku me znj..Ymrane Fusha dhe asambleistet e tjera vizituam 

Drejtoreshën e strehimores znj.Jubilea Kabashi dhe  stafin e saj për problemet dhe sfidat me të 

cilat ballafaqohet ky institucion. 

Me dt.16.9.2022 përsëri ne si Komitet për Barazi Gjinore mbajtëm takimin tjetër ,ku u diskutua: 

1.Propozimi për hartimin e planit të veprimit të komitetit për Barazi Gjinore. 

2.Propozimi për aktivitetin e muajit tetor për ndërgjegjësimin rreth sëmundjes së  kancerit të 

gjirit. 

3.Të ndryshme. 

Ndërsa me dt.14.10.2022 në Kuvendin e Prizrenit u mbajt aktiviteti i organizuar nga grupi i 

grave kuvendare në bashkëpunim me gratë e Komunës sonë dhe unë në cilësin e Kryesuses së 

komitetit për Barazi Gjinore për Muajin Rozë-muaj i ndërgjegjësimit dhe vetëdijësimit kundër 

kancerit të gjirit. 

 

 



Takimi i radhës me dt.16.11.2022    ka qenë me Lobin për Barazi Gjinore. 

Gjatë këtij takimi anëtarët e Lobit do të japin sygjerimet e tyre konkrete se si Rrjeti në katër vitet 

e ardhshme përmes strategjisë së saj të re,mund të kontribojmë në fuqizimin e grave dhe vajzave 

në nivel lokal dhe në vendimarrje. 

Në cilësin e Kuvendares dhe Kryesuses së Komitetit për Barazi Gjinore  me dt.23.11.2022 

Departamenti i Gruas i Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit organizoi takim me temën:    

“Për një familje ideale,pa dhunë” 

Për nderë të 3 Dhjetorit të “Ditës Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuar” në cilësin 

e Kryesueses së Komitetit për Barazi Gjinore u organizua tryezë diskutimi mbi problemet dhe 

sfidat me të cilat ballafaqohen personat me aftësi te kufizuar në Komunën e Prizrenit. 

 

Dhe takimi i fundit u mbajt me dt:5.12.2022 i Komitetit për Barazi Gjinore ,ku në këtë takim u 

diskutua: 

1.Shqyrtimi i memorandumit të bashkëpunimit në mes UN WOMEN dhe Komunës për 

integrimin gjinor dhe fuqizimin e kapaciteteve të administratës Komunale ,avancimi i proceseve 

të planifikimit të buxhetimit në nivel lokal. 

2.Të ndryshme. 

Me dt.1 Nëntor 2022 është nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Etnitetit të Kombeve 

të Bashkuara për Barazi Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN WOMEN) dhe Komunës së  

Prizrenit. 

Qëllimi i këtij Memorandumi të Mirëkuptimit është që të bashkëpunohet në mirëbesim për të 

arritur: 

-Integrimin  gjinor në programet vendore,zbatimin dhe monitorimin e programeve përmes 

aplikimit të buxhetimit të përgjegjshëm gjinor si dhe kryerjen e analizave gjinore nga stafi 

përkatës, 

-Fuqizim i kapaciteteve të administrates komunale për të përmbushur obligimet-zotimet sipas 

Ligjit për Barazi gjinore, 



-Avancimi i proceseve të planifikimit të buxhetimit të përgjegjshëm gjinor, 

-Përmirësimi i procesit të mbledhjes së të dhënave të ndara sipas gjinisë,raportimit dhe avancimi 

i statusit të grave dhe burrave në nivel lokal, 

-Sigurimi i pjesëmarrjes së qytetarëve dhe mekanizmave për konsultim në nivel lokal,duke i 

marrë parasyshë nevojat e grave dhe burrave, 

-Shkëmbim të përvojave në nivel kombëtar dhe rajonal për të mësuar praktika më të mira, 

-Themelimi i një Task force për lehtësimin e aplikimit të Buxhetimit Përgjegjshëm gjinor në 

nivel lokal. 

Memorandumi i Mirëkuptimit është nënshkruar për një afat dy vjecar me mundësi vazhdimi. 

Përndryshe aktivitetet e parapara me Memorandumin do të realizohen në kuadër të Projektit të 

UN -WOMEN Financim Transformativ për Barazi Gjinore në Ballkanin Perëndimor 2020-2024 

financuar  nga Agjensia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim. 

Presim që bashkëpunimi me këtë organizatë të filloj sa më shpejt në mënyrë që përfitimi në këtë 

drejtim të bëhet sa më efikas. 



Komiteti për Arsim 
 

 

Raporti i punës për vitin 2022 

  

Përmbajtja e raportit:  

 

1. Hyrje  

2. Fushëveprimi i Komitetit  

3. Përbërja e Komitetit 

4. Aktivitetet e Komitetit 

a) Mbledhjet e Komitetit 

b) Takimet e Komitetit 

c) Vizitat e Komitetit 

d) Raportet për Kuvend 

e) Rezyme e punës së Komitetit 

 

Raportin e përpiloi: 

Sadije Jakupi 

Kryesuese e Komitetit për Arsim              

                            

             

Dhjetor, 2022 

 

 



 

Hyrje   

Komiteti për Arsim është formuar në pajtim të Rregullorës së Kuvendit. 

Aktivitetet janë zhvilluar duke u bazuar në rregullat e rregullorës së punës së 

Kuvendit. 

 

Fushëveprimi i Komitetit 

Komiteti për Arsim është komision funksional nga muaji prill 2022. 

Ky komitet, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i diskuton të gjitha 

çështjet që lidhen me arsimin parauniversitar në komunën tonë dhe bashkëpunon 

me çdo institucion arsimor për të marrë informacione të drejtëpërdrejta dhe për të 

perforcuar më shumë trekëndëshin shkollë -DKA-komunë. 

 

 

Përbërja e Komitetit për Arsim: 

Emri dhe Mbiemri                              Pozita 

1. Sadije Jakupi                                Eksperte për Arsim – Kryesuese        LDK 

2. Alban Bislimaj                               Këshilltar komunal                           PDK 

3. Ayser Leskovci                              Eksperte për Arsim                           KDTP 

4. Faruk Tahiri                                   Këshilltar komunal                            LVV 

5. Agnesa Sinanaj                              Këshilltar komunal                            AAK 

                               

 

 

 



 

 

Aktivitetet e Komitetit 

 

a) Mbledhjet 

01.04.2022 Mbledhja e parë e Komitetit për Arsim me këtë rend dite 

1. Zgjedhja e kryesueses 

2. Të ndryshme 

 

19.05.2022 Komiteti për Arsim mban takimin e parë me Drejtoreshën e Drejtorisë 

së Arsimit dhe me zyrtarët tjerë nga DKA. 

 

23.06.2022 Mbledhja e dytë e Komiteti për Arsim me këtë rend dite 

1. Konkurset për DKA 

2. Katalogët e librave 

3. Të ndryshme 

 

12.08.2022 Komiteti për arsim takim me drejtoreshën zonjën Luljeta Veselaj ku 

për qëllim takimi ishte konkurset për drejtorë dhe sekretarë të shkollave 

 

29.09.2022 Mbledhja e tretë  e Komitetit për arsim me këtë rend dite 

1. Ankesat e arritura në adresën tonë nga konkurset e fundit 

2. Të ndryshme – 

Rekomandim:Komiteti kërkon nga drejtoresha e arsimit rë raportohet për procesin 

e mbajtjes së konkurseve për drejtor, sekretarë dhe e fundit për mësimdhënës. 



 

 

30.09.2022 Drejtoresha na fton në takim sipas kërkesës së komitetit për arsim duke 

na raportuar për procesin e mbajtjes së konkurseve të shpallura nga kjo drejtori. 

 

24.11.2022 Mbledhja e katërt e Komitetit për arsim me këtë rend dite 

1. Diskutim rreth ankesave të pranuara nga kandidatët e pakënaqur ndaj 

konkurseve 

2. Plani i veprimit – Kalendari i punës 

3. Të ndryshme 

  

Vizitat e Komitetit për Arsim 

Shkollave parauniversitare të Komunës së Prizrenit 

 

Raporti për Kuvend 

 

Për një shkollë të hapur dhe demokratike duhet patur parasysh shumë faktorë të 

rëndësishëm në punën operative dhe strategjike si kurrikulat, autoritetet lokale, 

prindërit, nxënësit, mjetet materiale, mjedisin socio-ekonomik, etj. Shumë prej 

këtyre faktorëve ndryshojnë vazhdimisht në shkollat tona dhe ndonjëherë dijnë të 

dalin jashtë kontrollit. 

 

Do t’i përmendim disa nga shqetësimet e ngritura gjatë vizitave nëpër shkolla. 

Shkollave tona ju mungojnë: 

Infrastrukturë – Objekte të sigurta 



Infrastrukturë kabinetike – për të gjitha fushat ku dihet se nuk arrihet një ngritje 

cilësie dhe zbatim të kompetencave dhe rezultateve të kërkuara. 

 

Koordinatorët e shkollave nuk janë zgjedhur sipas aftësivë dhe shkathtësive për të 

kryer detyrat siç kërkon Udhëzimi Administrativ, por për të plotësuar qështje tjera. 

 

Mungojnë investime për mësimdhënës që ju nevojiten për një zhvillim të orës 

mësimore (laptop) - Në dallim nga disa shkolla. 

 

Konkurset për mësimdhënës duhet të mbahen në kohë dhe të merren parasysh 

kërkesat e drejtorëve për zëvendësime të mësimdhënësve, të cilët janë në pushim 

mjekësor apo të lehonisë. Këtë e themi për arsye se në shumë shkolla orët 

mësimore zëvendësohen nga mësimdhënës jo adekuat, si p.sh. psikologia e një 

shkolle mban lëndën e historisë, bibliotekistja mban mësimin fillor, dhe shume 

mësimdhënës mbajnë mësim shtesë (honorar).  

 

Kërkohet shpronësim i vendit ashtu që shkollat të mund të përfitojnë edhe 

donacione tjera. Me vonesë janë pajisur shkollat edhe me lëndë djegëse. 

 

Rekomandojmë më shumë partneritet me drejtorat e shkollave, t’i mbështesni ata 

dhe të analizoni kërkesat që ata parashtrojnë për çdo problem. Duke qenë të 

informuar edhe për përfitimet e shkollave nga DKA (libra, mjete didaktike, printer, 

laptop) shpresojmë në ndarje trasparente për të gjitha shkollat në mënyrë të 

barabartë. 

 

Vizitat vazhdojnë sipas kalendarit të punës.                   

 

 



 

 

Rezyme e punës së komitetit 

 

Tabela – Pasqyrimi në formë tabelare i indikatoreve matës të punës së Komitetit 

për Arsim 

 

Nr Indikatorët Rezultati 

1. Numri I mbledhjve të mbajtura 4 
2. Numri I pikëve të rendit të ditës  3 

3. Proces verbale të hartuara 7    (4+3) 
4. Takime me DKA 3 

5. Numri I vizitave nëpër shkolla 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


