
OBLIGIMET E KOMUNAVE NGA AGJENDA EVROPIANE  
MATRICA E GJITHPËRFSHIRËSE Janar-Qershor 2018  

Data e dorëzimit të 
raportit:  17.07.2018 

Emri i komunës Komuna e Rahovecit 

Emri i Kryetarit të 
Komunës Smajl Latifi 

Emri i Zyrtarit Komunal 
për IE :  Arben Gashi 

Detajet kontaktuese: 
 

E-mail: Arben.A.Gashi@rks-gov.net 

Tel: 045/884/564& 

 

 

/044/702/549 

Informata të 
përgjishme mbi 
zhvillimin e proceseve 
të Integrimeve 
Evropiane në komunen 
tuaj? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A është themeluar zyra komunale për Integrime Evropiane në komunën tuaj, 

nëse po si funksionon ?   

2.Sa zyrtarë janë në këtë zyrë dhe në kuadër të cilës drejtori funksionon zyra ? 

3.A ka zyrtari/zyra komunal për integrime Evropiane plan vjetor të punës ?  

4. A ka ndonjë mekanizëm tjetër komuna juaj (p.sh grup punues) nga drejtoritë 

përkatëse të cilat  janë të obliguara të raportojnë në obligimet e Agjendes 

Evropiane në të cilat diskutohen arritjet dhe sfidat e përmbushjes së obligimeve 

nga Agjenda Evropiane në komunën tuaj, nëse po sa takime janë  mbajturë 

gjatë kësaj periudhe ? 

5.Obligimet e komunës suaj të cilat dalin nga Agjenda Evropiane, a janë të 

inkorporuara në planin vjetore të Drejotorive përkatëse si dhe a është ndarë 

buxhet për realizimin e këtyrë obligimeve? 

 

 

-Nuk ka ende zyre të themeluar. 

 

- Një (1), zyrtar. 

 

-Po, është plani vjetor i punës  

 

-Po, takime me drejtorit komunale, zyret dhe njesinë 

në vazhdimësi, per obligimet  që dalin nga Agjenda 

Evropiane .   

 

 

 

-Po, obligimet e komunës jane te inkorpuruarnë 

planin vjetor të Drejtorive që dalin nga Agjenda 

Evropiane  

 

 



6.A merr pjesë Zyrtari për Integrime Evropiane në takimet që  mbahen për 

planifikim të buxhetit vjetor / në mënyre që të ketë një monitorim më efikas 

mbi pwrfshirjen e obligimeve tw komunave nga Agjenda Evropiane në planet e 

punës se  drejtorive Komunale dhe planifikimin buxhetor të atyre planeve .  

-Nuk merr pjese zyrtari në planifikimin buxhetor 
 
 
 
 

 

Objektivi Strategjik 
duke u trajtuar 
 

Drejtoritë 
përgjegjëse 
komunale   

Pyetjet lidhur me zbatimin 
e aktiviteteve gjatë 
periudhës së raportimit 

Përmbledhja e aktiviteteve të kryera gjatë periudhës 
së raportimit  Janar – Dhjetor 2017 

Ndërlidhja 
me 
dokument
et tjera 
strategjike 
dhe 
legjislacion  

1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE  

  1. Administrata publike       Neni 
120  i 
MSA-
së 
Admini
strata 
publike  
 
 



1.1. Forcimi i kapaciteteve 
të administratës në nivelin 
lokal, përfshirë komunat e 
sapo formuara, duke 
ofruar udhëzime nga niveli 
qendror tek ai lokal 

Të gjitha 
Drejtoritë/ 
Njësitë/ Zyrat 
dhe Sektorët 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A është hartuar programi 
i trajnimeve për vitin 2018 
në komunën tuaj?       
 
 
2. Sa është numri i zyrtarëve 
që janë përfshirë në planin e 
trajnimeve? 
 
3. Sa është buxheti i 
planifikuar në realizimin e 
planit të trajnimeve ? 
 
 
4. Sa është numri i 
trajnimeve të mbajtura sipas 
fushave përkatëse  në 
komunën tuaj ?                  
   
5.A keni databazë për 
meaxhimin e programit të 
trajnimeve ? 
               
6. Sa është numri i zyrtarëve 
të komunës që kanë marrë 
pjesë në trajnime? 
 

 
-Po,Plani i trajnimeve që obligon MAP/DASHC-ja 

është hartuar dhe  dërguar në IKAP.  

Komuna  nuk ka program/planë  të veçantë për 

trajnime  

 

-Komuna  nuk ka program/planë  të veçantë për 

trajnime. 

 

-Komuna  nuk ka program/planë  të veçantë për 

trajnime.  

 

 
-Nuk ka të dhëna ngase  punëtorët nuk informojnë 

Njësinë e personelit  për trajnimet e ndjekura 

 
 

-Kemi evidencë që mbahet në programin  exel për 

punëtorët që ndjekin trajnimet por nuk ka të dhëna 

ngase  punëtorët nuk informojnë Njësinë e personelit  

për trajnimet e ndjekura.   

 

-Nuk ka te dhëna ngase  punëtorët nuk informojnë 

Njësinë e personelit  për trajnimet e ndjekura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1.2.Të zbatohet 
legjislacioni dhe politikat 
për reformën e 
administratës publike 

 
Zyra e 
personelit 
 
 
 
 

1.A është përgatitur 
Katalogu i vendeve të punës 
në Shërbimin Civil në 
komunën tuaj? ( 2 komuna)  
  

 
 
 
   



1.3.Të ngritet 
transparenca e punës dhe 
vendimmarrjes të nivelit 
lokal 

Drejtoria e 
Administratës
/Sektori i 
Kuvendit/ 
Zyra për 
Informim/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i kërkesave 
për qasje në dokumente 
publike?  
 
2. Sa është numri i 
kërkesave të refuzuara dhe 
aporvuara? 
 
3. Sa është numri i akteve të 
aprovuara nga  Kuvendi i 
komunës?  
 
4.Sa akte të aprovuara nga 
kuvendi i komunës janë 
publikuar në ueb-faqen 
zyrtare?  
 
5. A janë publikuar në ueb 
faqen e komunës tuaj të 
gjitha aktet dhe dokumentet 
e nxjerra nga organet e 
komunave në gjuhët zyrtare 
(nëse jo, ju lutem jepni 
arsyet e mos publikimit në 
gjuhët zyrtare)  
 
 
6. A janë duke u 
transmetuar mbledhjet e 
kuvendeve perms ueb faqes  
komunale ?  
 
7. A keni problem me 
transmentimin e 

-Deri në këtë periudhë raportuese kemi gjashtë (6) 

kërkesa. 

 

 

 

 

-Deri më tani asnjë 

 

 

-Numri i akteve te aprovuara nga kuvendi është 

gjithsej tridhjet e pesë (35). 

 

-Të gjitha aktet të aprovuara nga kuvendi i 

komunës janë publikuar në ueb-faqen zyrtare.  

 

 

 

 

 

 

-Po, janë publikuar dhe do të publikohen në 

vazhdimësi 

 

 

 

 

 

 

-Mbledhjet e kuvendit janë duke u transmetuar 

direkt përmes uebfaqes zyrtare.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           
1
 Neni 68.1 I Ligjit për vetëqeverisje lokale obligon së paku 2 takime publike në vit në të cilat mund të marr pjesë secili person apo organizatë me interes në 

komunë.  

mbledhjeve në ueb faqet 
komunale, nëse po 
specifikone      problemet ?  
 
8.A ka forma të tjera të 
transmetimit të mbledhjeve 
të kuvendeve ?    
 
 
9. Sa takime publike 
gjithëpërfshirëse me 
qytetarë janë mbajtur gjatë 
peridhës raportuese 
(konform nenit 68.1 të Ligjit 
për vetëqeverisje lokale)? 1 
 
10. Sa takime të tjera 
informuese janë mbajtur me 
qytetarë në lokacione, lagje, 
fshatra dhe vendbanime, 
lidhur me çështje të 
ndryshme të interesit publik 
(specifikoni temat e 
diskutimeve) ?  
 
11. A mbahen procesverbale 
gjatë këtyre takimeve dhe a 
publikohen në ueb faqe të 
komunave këto 
procesverbale ?  
 

-Nuk ka ndonjë problem të madh, ka probleme 

por që përmes IT-së evitohen pa pasur nevojë 

ndërhyrje të tjera. 

 

 

-Po, mbledhjet transmetohen edhe përmes 

uebfaqes së fecabookut dhe përmes radios lokale 

RadioAktiv. 

 

 

-Deri më tani është mbajtur një takim publik 

 

 

 

 

 

 

-Deri më tani janë mbajtur 25 takime dhe që janë 

organizuar nga Kryetari  

 

 

 

 

 

 

 

-Po mbahen proçesverbale dhe publikohen në 

faqen zyrtare. 

 

 

 



12. Cilat janë format ose 
ndonjë praktike tjetër që 
komuna ka marrë në 
konsiderat opinionet e  
qytetarëve gjatë 
vendimarrjes ? 
 
13. Sa takime konsultative 
me qytetarë janë mbajtur 
lidhur me propozim-aktet  e 
kuvendit të komunës  
(rregullore, statute, plane 
etj)? 
 

 

-Përmes takimeve direkte nëpër vendbanime dhe 

takimeve publike 

 

 

 

 

 

 

-Deri më tani nuk është mbajtur asnjë takim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.Të vazhdohet procesi i 

decentralizimit për 

komunat: Mitrovicë e 

Veriut, Zubin Potok, 

Zvecan, Leposaviq 

Drejtoria e 
Administratës 
 
 
 

 

 

1.A ka filluar procesi i 

funksionalizimit të 

Administratës komunale? 

2. Cfarë veprime janë 

ndërmarrë për themelimin e 

drejtorive në kuadër të 

administratës komunale? 

 

 



 

 

 

 

3.  A janë themeluar 

Qendrat për shërbim të 

qytetarëve?  

 

 

4. A është duke funksionuar 

sistemi i intranetit në kuadër 

të shërbimeve 

administrative që ofron 

komuna? 

1.5.Të zbatohet në 
mënyrë sistematike 
rekrutimi i stafit civil i cili 
është bazuar me ligj 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Drejtoria e 
Administratës
/Zyra e 
personelit 
 
 
 
 
 
 
 

1. A është themeluar 
komiteti për komunitete në 
komunën tuaj?  
 
2. Sa mbledhje të këtij 
komiteti janë mbajtur në 
periudhën raportuese? 
 
3. A është emëruar  
zëvendëskryesuesi i 
kuvendit të komunës për 
komunitete? (së paku 10% e 
qyetarëve nga komunitetet 
joshumicë) 
 
4.  A është emëruar 
nënkryetari i komunës për 
komunitete (së paku 10% e 
komuniteteve joshumicë)? 
 
5. Të shtohet pjesa e 

 

  



përfaqësimit të 
komuntieteve joshumicë në 
organet e komunës (kapitulli 
administrata publike, dhe 
vetëqeverisja lokale? 
 
6. Çfarë përpjekje dhe 
veprime ka ndërmarrë 
Komuna që Komunitetet jo-
shumicë të  përfaqësohen 
në mënyrë adekuate në 
institucionet publike në 
komunën tuaj?        
              

7. Sa është numri  i të 
punësuarave të 
komuniteteve jo shumicë në 
institucionet publike?  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Avokati i Popullit 

 

 
 

 2.1.Të përmirësohen 

kushtet për funksionimin e 

Institucionit të Avokatit të 

Popullit 

 

Drejtoria e 
Administratës 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A janë  të qasshme për 

personat me aftësi të 

veçanta, hapësirat e punës 

së institucionit të Avokatit të 

Popullit në institucionet 

lokale  (Prishtinë, Prizren, 

Pejë, Gjakovë, Ferizaj, 

Gjilan, Graçanicë, 

Mitrovicë, Mitrovicë 

Veriore)? ( 3 komuna) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.2. Të zbatohen 

rekomandimet e 

Institucionit të Avokatit të 

Popullit 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut dhe 
Komunitete 
 

 

 

 

 

 

1.Sa është numri i 

kërkesave/rekomandimeve 

të cilat Komuna i ka pranuar 

nga  Institucioni i Avokatit të 

Popullit ( nëse po listoni 

ato), si dhe cilat janë masat 

që komunat kanë ndërrmarë 

lidhur me rekomandimet e 

pranuara? 

2. Sa përgjigje pozitive i ka 

kthyer Komuna Institucionit 

të Avokatit të Popullit?   

3. Sa përgjigje negative i ka 

kthyer Komuna Institucionit 

të Avokatit të Popullit?     

   

-NJKDNJ ka nje bashkepunim te shkelqyeshem 

me Institucionin  e Avokatit te Popullit dhe per 

kete periudhe nuk ka asnje Rekomandim të cilin 

Komuna  ka pranuar nga  Institucioni i Avokatit 

të Popullit. 

 

 

 

 

 

-Nuk ka pase asnjë kerkesë 

 

 

 

-Nuk ka pase asnjë kërkesë 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

4.Sa kërkesa/rekomandime 

janë në proces të 

shqyrtimit? 

-Nuk ka 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Shoqëria civile 
   

  
   

3.1.Të rritet bashkëpunimi 
në mes të organizatave të 
shoqërisë civile dhe 
institucioneve të Qeverisë 
së Kosovës, si dhe të 
sigurohet financim publik 
për shoqërinë civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drejtoria për 
Financa dhe 
Buxhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sa është buxheti i 
planifikuar për projektet e 
OSHC-ve ?  
 
2. A janë zbatuar procedurat 
sipas  Rregullores së re të 
MF—4/2017 mbi kriteret, 
standardet dhe procedurat 
e financimit të OJQ-ve? 
 
3. Cilat kanë qenë objektivat 
e përcaktuara në kuadër të 
shpalljes për projekt 
propozimet?  
 
4.Sa është numri i OSHC-ve 
të përkrahura financiarisht 
nga komuna? 
 
5.Sa është numri i 
projekteve që ka financuar 
komuna?   
   

- Buxheti  për projektet e OSHC-ve është gjashtdhet 

e dy mije 62.000. €. 
 
 
 

-Po, janë zbatuar procedurat sipas  Rregullores së 

re të MF—4/2017 mbi kriteret, standardet dhe 

procedurat e financimit të OJQ-ve. 

 

 

-Inkuadrimi i te rinjeve ne sport, kultur dhe 

aktivitete te ndryshme.  

 

 

 

 

-Numri i OSHC-ve të përkrahura financiarisht 

nga     komuna , është shatatëmbedhjet (17). 

-Numri i OSHC-ve të financuara nga komuna, 

është shatatëmbedhjet (17). 

  



 
 
            
6. Në kuadër të cilave grupe 
punuese (komisioneve) të 
kuvendit janë përfshirë OJQ-
të ?  
 
7. Shëno emrat e OJQ-ve të 
përfshira në kuader të 
këtyre grupeve punuese? 
 
 
 
 
 
 
8.Sa është shuma e 
përgjithshme e ndarë për 
përkrahjen e aktiviteve të 
OSHC-ve? 
 
 
 
 

 

 

 

 

-OJQ FEKT, AUTO MOTO, KLUBI I SHAHUT 

RAHOVECI, KF.XERXA, SHL KOSOVA, 

ANADRINIA, OJQ HAREJA, KESHILLI 

RINOR I RAHOVECIT, SHKA BAJRAM 

CURRRI, SHKA RAHOVECI, KF. RATKOCI, 

KF DEJNI, KF RAHOVECI, SHKOLLA E 

FUTBOLLIT RAHOVERI, KF. DRENOCI , 

SHKOLLA E FUTBOLLIT DRENOCI, KB 

RAHOVECI. 

- Gjashtdhet e dy mije 62.000. €. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Lufta kundër terrorizmit 

  

  

 

Neni 
92 
Lufta 
kundër 
terroriz
mit - 
MSA 

4.1.Të përforcohen 
strukturat e Kosovës në 
parandalimin dhe 
eliminimin e akteve 
terroriste dhe financimit 
të tyre 

Kordinatori i 
Sekretariatit/
Kuvendi i 
Komunës 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cilat janë 

veprimet/aktivitetet që ka 

ndërmarrë komuna e juaj 

për vetëdijësimin e 

qytetarëve kundër 

radikalizmit që mund të 

shpiej në ekstremizëm të 

dhunshëm ?  

 

2. A  ka pasur ndonjë rast të 

raportuar në KKSB për 

aktivitetet që lidhen me 

ekstremizmin e dhunshëm 

dhe terrorizmin ? 

 

-Nuk ka asnjë veprim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Deri tani në muajin Qershor 2018, nuk kemi 

pasur asnjë rastë të raportuar për ekstremizëm 

dhe terrorizëm në Komunën tonë. 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

3. A është kërkuar nga 

Drejtori i Policisë për të 

raportuar lidhur me 

gjendjen e sigurisë në 

Kuvendin e Komunës dhe a 

është raportuar  ? 

 

 

-Jo deri në muajin Qershor 2018, nuk është 

kërkuar nga Drejtori e Policisë që të raportoj në 

Kuvend në lidhje me gjendjen e sigurisë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2.Të krijohen 
mekanizma për raportim 
obligativ lidhur me 
konfliktin e interesit si dhe 
të ashpërsohen sanksionet 
lidhur me mos deklarimin 
e pasurisë dhe konfliktin e 
interesit 

 Kordinatori i 
Sekretariatit/
Kuvendi i 
Komunës 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i 
personave zyrtar të obliguar 
për deklarimin e pasurisë 
tek AKK?    
 
2. Sa është numri i zyrtarëve 
që kanë deklaru pasurinë? 
 
 
3.Sa është numri i 
deklarimeve të konflikteve 
të interesit nga zyrtarët 
komunal ?  
  
 
4. Sa është numri i 

- Numri i personave zyrtar të obliguar për 

deklarimin e pasurisë tek AKK, është gjithsej 

pesdhjet e dy (52) persona.  

 

 

-Numri i zyrtarëve që kanë deklaru pasurinë tek 

AKK, është gjithsej pesdhjet e dy (52) persona.  

 

 

-Nuk ka zyrtar në konflikt interesi. 
 
 
 
 
 

- Nuk ka anëtar të kuvendit në konflikt interesi.   



anëtarëve të kuvendit që 
kanë deklaruar konfliktin e 
interesit para marrjes së 
vendimeve në kuvend të 
komunës?        
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.3.Monitorimi i zbatimit 
të Strategjisë dhe Planit të 
Veprimit Kundër 
Korrupsion;  

 
Kordinatori i 
Sekretariatit/
Kuvendi i 
Komunës 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A ka hartuar komuna juaj 
Planin Lokal për Integritet?  
 
 
2. A ka komuna juaj zyrtar 
që raporton për  Planin 
Lokal për Integritet ?  
 
3. Sa është numri i 
raporteve të publikuara mbi 
monitorimin e zbatimit të  
Planit Lokal për Integritet. 
 
 
 
 
 
 

-Po, komuna po sa e ka miratuar Planin Lokal për 

Integritet. 

 

-Nuk ka zyrtar 

 

 

Nuk ka raport se në Qershor, komuna e ka 

miratuar Planin Lokal për Integritet. 
 

  



5. Të drejtat e njeriut dhe 
mbrojtja e minoriteteve    

  

   

5.1.Zbatimi i pakove 
ligjore për të drejtat e 
njeriut 
 
 

 
 
 
Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut dhe 
Komunitete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Numri dhe lloji i 
aktiviteteve të komunës për 
promovimin dhe mbrojtjen 
e të drejtave të njeriut  në 
lidhje me zbatimin e  
legjislacionit për të drejtat e 
njeriut?      
 
2.A është hartuar rregullorja  
komunale për parandalimin 
e punëve të rënda për 
fëmijët në komunën tuaj? 
 
3. A është miratuar 
rregullorja komunale për 
mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve?   
 
 
4.Sa është numri i 
trajnimeve për zyrtarët 
komunal për pakon ligjore 
për të drejtat e njeriut? (Ligji 
nr. 05/L -019 për Avokatin e 
Popullit (LAP), Ligji nr. 05/L -
020 për barazi gjinore (LBGJ) 
dhe Ligji nr. 05/L -021 për 
mbrojtjen nga diskriminimi)  
 

-Takime dhe tryeza me shoqërinë civile, OJQ-të, 

komunitetin e të rinjve për implementimin e 

ligjeve të aplikueshme në funksion të drejtave të 

njeriut në përgjithësi dhe barazisë gjinore në 

veçanti (2 takime të karakterit informativ për 

Ligjin për Mbrojtje nga Diskriminimi  

 

 

-Ende nuk ka nje Rregullore Komunale për 

parandalimin e punëve të rënda per femije. 

 

 

 

-Nuk ka nje Rregullore Komunale për mbrojtjen e 

të drejtave të fëmijëve?   

 

 

 

-Per kete periudhe eshte mbajtur vetem nje 

trejnim per zyrtar ,,Te drejtet e Njeriut’’ Ne 

IKAP me 11 dhe 12 qershor 2018 
 
 
 
 
 
 
 
   



5.2.Të drejtat e grave dhe 
barazia gjinore  
 

Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut dhe 
Komunitete 
 
 

1. Sa raste të dhunës mbi 
baza gjinore ka trajtuar 
komuna juaj? 
 
2.A ka themeluar komuna 
këshillin komunal për 
mbrojtën e viktimave te 
dhunës ne familje dhe baza 
gjinore, nëse po sa takime 
janë mbajtur? 

*Ne bashkepunim me Qendren per pune sociale 

ZKBGJ kane trajtuar nje rast  të dhunës ne 

familje mbi baza gjinore ku ne funde si rezultat 

kan aritur qe palet te pajtohen. 

*Komuna ende nuk ka themeluar këshillin 

komunal për mbrojtën e viktimave te dhunës ne 

familje dhe baza gjinore, 

  

5.3.Të drejtat e fëmijëve 
 
 

Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Cilat janë veprimet që ka 
ndërmarrë komuna, duke 
përfshirë edhe planifikimin 
buxhetor, për të ngritur 
kapacitetin e koordinatorit 
apo zyrtarit komunal për të 
drejtat e njeriut/fëmijëve?        
 

-Ne baze te Udhezimit nga Ministria e Financave 

Komunat jane te detyruar qe çdo buxhet i 

planifikuar per shpenzime te bperfshihet edhe 

buxhetimi gjinor. Komuna e Rahovecit 

Planifikimin e buxhetit 2019-2021 ka planifikuar 

qe doemos te perfshihet buxhetimi gjinor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5.4.Të fuqizohet roli dhe 
pozita e femrës në shoqëri  

Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sa është numri i femrave 
në pozita menaxheriale në 
të gjitha institucionet e 
komunës (p.sh. 
administratë, shkolla, QMF 
etj)?                                                              
 
 
2.Sa është numri i femnave  
ne pozita menaxheriale në 
të gjitha institucionet e 
komunës (p.sh. 
administratë, shkolla, QMF 
etj)?                                                              
nga komunitetet jo 
shumicë?  
 
3.Sa është numri  total i 
përfaqësimit të femrave në 
administratën publike lokale 
duke përfshirë Kuvendin e 
Komunës  ? 
 
4. Sa është numri  total i 
përfaqësimit të femrave nga 
komunitetet jo shumicë në 
administratën publike lokale 
duke përfshirë Kuvendin e 
Komunës? 
 

-  Një  drejtoreshë  e drejtorise 

-Gjashtë 6 drejtoresha te shkollave 

 

 

 

-Nje eshte numri i femrave ne pozita menaxheriale në të 

gjitha institucionet e komunës dhe atë (drejtoreshe e 

shkolles) 

-Komuna 34 femra +11 delegate te Kuvendi 

Arsimi: 6 drejtoresh te shkollave,53 profesoresha ,237 

arsimtare, 39 edukatore,2 klase speciale , 2 punetore 

ndihmese. 

-Shendetesi: mjeke 6, teknike 52 te tjera 3 

 

 

*Asnje femer i përfaqësimit të femrave nga komunitetet 

jo shumicë në administratën publike lokale duke 

përfshirë Kuvendin e Komunës? 

 

 

 
  



5.5.Zbatimi i të drejtave 
pronësore 
 
 

Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut dhe 
Komunitete/Z
yra për Barazi 
Gjinore 
 
 

1. Cilat janë veprimet që ka 
ndërrmarr komuna juja me 
qëllim te rritjes së 
ndërgjegjësimit dhe 
përmirësimit për të drejtat 
pronësore të grave, dhe cila 
është natyra e tyre? 

 
*Eshte bere promovimi i U.A    Regjistrimi i prones falas 

ne emer te Dy bashkeshortev 

 
 

  

5.6.Lufta kundër trafikimit 
me qenie njerëzore 

 
 
Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut dhe 
Komunitete 
/€ për 
Shëndetësisë 
dhe 
Mirëqenies 
Sociale 
 
 
 

1.Sa raste të strehimit dhe 
të kompensimit të viktimave 
të trafikimit janë evidentuar 
në komunën tuaj?  
    
 
 
2. A ka siguruar Komuna 
ndihmë për viktimat e 
komuniteteve pakicë kundër 
trafikimit dhe kundër 
dhunës në familje? 
 
 

 

1.Gjatë periudhës raportuese Komuna jonë nuk 

ka evidentuar asnjë rast të trafikimit. 

2. (Koment) Ligji kundër dhunës në familje 

parasheh ofrimin e shërbimeve të nevojshme nga 

organet relevante për të gjitha komunitetet 

njësojë dhe nuk i dallon pakicën apo shumicën, 

për të gjithë vlejnë rregullat të njejta. Sa i përket 

rasteve të dhunës në familje, për periudhën 

raportuese nuk kemi pasur raste të dhunës në 

familje nga komunitet pakicë. 

  

5.7.Buxheti dhe sfidat në 
nivel qendror dhe lokal 

Drejtoria për 
Financa dhe 
Buxhet 
 
 
 
 

1. A ka ndarë komuna juaj 
buxhet për mbrojtjen e 
komuniteteve pakicë? Nëse 
po, sa është buxheti? 

Buxhei  ndarë i ZKKK-së është 87.974 €. 

 
 
   

5.8.Të përmirësohet 
implementimi i Ligjit për 
përdorimin e gjuhëve 
 
 

  
Zyra 
ligjore/Zyra 
informimit 
 

1. A ka komuna juaj 
rregullore për përdorimin e 
gjuhëve zyrtare?    
  

-Po, ka komuna ka rregullore për përdorimin e 

gjuhëve zyrtare. 

 

 

   



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.A është rekrutuar stafi i 
nevojshëm dhe profesional 
për përkthim?      
           
 
 
3. Çfarë veprime ka 
ndërmarrë Komuna për të 
krijuar qasje për shërbime 
në gjuhët zyrtare në nivel 
komunal, duke përfshirë 
gjuhët që përdoren nga 
komunitetet pakicë në 
komunën tuaj? 
 

-Po, eshte zyrtari per perkthim. 

 

 

 

-Te gjitha dokumentacionet perkthehen ne dy 

gjuhe, si ne kuvend, ashtu edhe ne komitetet si ai 

per buxhet dhe komunitete. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Mbrojtja dhe 
promovimi  trashëgimisë 
kulturore 
 
        

6.1.Avancimi i mbrojtjes 
së trashëgimisë kulturore 
 

Drejtoria e 
Kulturës/ 
Drejtoria 
përgjegjëse 
për mbrojtjen 
e trashëgimisë 
(Urbanizmi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cilat janë 
veprimet/aktivitetet që  
komuna juaj ka ndërmarrë 
lidhur me definimin dhe 
trajtimin e perimetrave, 
zonave të mbrojtura, 
sipërfaqeve të mbrojtura  
dhe shenjëzimin e aseteve 
të Trashëgimisë Kulturore? ( 
te ndahet veq e veq) 
 
 
2. A është bërë  studimi i 
fizibilitetit dhe projektit 
ideor në komunën tuaj për 
sa i përket themelimit të 
Muzeut të Natyrës? 
(Prishtina dhe Fushë 
Kosova)   
 
3.A është themeluar Muzeu 
i Natyrës në Komunën tuaj? 
(Prishtina dhe Fushë 
Kosova)  

Si komun ende nuk kemi arritur të ndërmarrim 

hapa në lidhje me trajtimin e perimetrave në 

zonat e mbrojtura, ka iniciativa për trajtimin e e 

sipërfaqeve të mbrojtura dhe shenjëzimin e 

aseteve të Trashegimisë Kulturore. 

 



6.2.Të implementohet 
legjislacioni që ka të bëjë 
me mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore  

Drejtoria e 
Kulturës/ 
Drejtoria 
përgjegjëse 
për mbrojtjen 
e trashëgimisë 
(Urbanizmi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. A ka komuna juaj Plan për 
Mbrojtjen e Trashëgimisë 
Kulturore?    
 
 
 
 
 
2. Sa është numri i shkeljeve 
dhe ndërtimeve ilegale në 
zonat e mbrojtura? 
 
 
3. Çfarë masa janë 
ndërmarrë ndaj shkeljeve të 
evidentuara të ndërtimeve 
pa leje në zonat e 
mbrojtura? 
 
 
4. A janë siguruar pajisjet 
për monitorimin e 
sigurisë/instalimi i kamerave 
të tërësive te objekteve të 
trashëgimisë kulturore 
(objektet e kultit fetar, 
zonat e mbrojtura, muzetë, 
etj) ?  
 
5. A janë nënshkruar 
Memorandume të 
bashkëpunimit për detyrat 
dhe përgjegjësitë për 
mirëmbajtjen e  Kishave 
Ortodokse? (Vetem 
komunat qe kanë kisha)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Në komunë tonë egziston plani për mbrojtjen e 

trashëgimisë kulturore, i cili planë është i 

bashkërënduar me institucionet më të larta, të 

cilat janë duke ndihmuar në realizimin e këtij 

plani, në veqanti ministria e kulturës dhe instituti 

për mbrojtje të monumenteve të trashëgimisë 

kulturore. 

-Sa i përket numrit të shkeljeve në zonat e 

mbrojtura, kemi vetëm një rast në qytetin e 

Rahovecit ku është rrënuar një objekt me rëndësi 

të lashtë historike, ku dhe kanë vazhduar 

procedurat penale ndaj shkelësit të ligjit në 

mbrojtje të vlerave të trashëgimisë kulturore.  

 

 

-Pajisjet e sigurimit në monitorim, ende nuk janë 

të vendosura në objektet fetare gjegjësisht në 

kishat ortodokse. Egziston memorandumi i 

bashkëpunimitnë mes të institucioneve komunale 

dhe atyre të sigurisë. Për moment nuk ka paisje  

për monitorimin e sigurisë të tërësive të objekteve 

të trashëgimisë kulturore dhe objektet tjera të 

kultit fetar. 

 

 

-Nuk ka ndonjë marrveshje e bashkëpunimit per 

ndarjen e përgjegjësive per mirëmbajtjen e 

kishave ortodokse ne komunën tone. 

 

  



 

6.3.Zbatimi i Ligjit për 
Hoçën e Madhe. Krijimi i 
Këshillit të fshatit dhe 
zgjedhja e anëtarëve për 
zbatimin e Ligjit për Hoçën 
e Madhe? Arsyet nëse nuk 
është bërë ende dhe cilat 
janë planet tuaja dhe të 
komunës 

Sekretaria e 
Kuvendit 
Komunal/Zyra 
për Fshatin 
Hoqë e 
Madhe  
 
 
 
 
 
 

1. A është funksional Këshilli 
i fshatit për Hoçën e 
Madhe?  
 
 
 
2. Cilat janë veprimet që 
komuna ka ndërmarrë?   
 
 
 
 
3. Cilat janë veprimet e 
komunës për zbatimin e 
Ligjit për Qendrën Historike 
të Prizrenit? 
 
 
4. A janë siguruar fondet për 
stafin dhe pajisjes për 
Këshillin e Trashëgimisë 
Kulturore në Prizren në 
mënyrë që ai të funksionojë 
ashtu siç është paraparë me 
Ligjin për Qendrën Historike 
të Prizrenit?      

Po, Këshilli i fshatit Hoçë e Madhe është 

funksional. 

 

 

-Komuna në muajin 28 Qershor 2018, ka mare 

venDim për themelimin e Këshillit të Fshatit Hoçë 

e Madhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

6.4. Ofrimi i informatave 
për atë se çfarë veprime 
përcjellëse dhe masa 
ndëshkuese janë  
ndërmarr ndaj atyre që 
shkelin ligjet (Ligji për 
ZVM, Ligji për Hoçën e 
Madhe dhe për Qendrën 
Historike të Prizrenit) 

 
Sekretaria e 
Kuvendit 
Komunal/Zyra 
për Fshatin 
Hoqë e 
Madhe  
 
 
 
 
 
 

1.Çfarë masa ndëshkuese 
kanë ndërmarrë komunat 
ndaj atyre që shkelin ligjet 
(Ligji për ZVM dhe Ligji për 
Hoçën e Madhe  Ligji dhe 
për Qendrën Historike të 
Prizrenit)? 

Deri tani nuk ka pasur raste të shkeljes së ligjit 

për Fshatin Hoçë e Madhe. 

 

 

6.5.Ndërmarrja e 

veprimeve në adresimin e 

problemit të ndërtimeve 

ilegale brenda Zonave të 

Veçanta të Mbrojtura 

(ZVM)? Raportim mbi 

aktivitetet e ndërmarra 

nga Task Forca e ngritur 

për t'u marrë posaçërisht 

me ndërtimet e 

paligjshme në Prizren. 

Planet e ardhshme për 

këtë Task Force sipas 

qeverisë së re 

 

Sekretaria e 
Kuvendit 
Komunal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i 
ndërtimeve ilegale brenda 
Zonave të Veçanta të 
Mbrojtura në Komunën e 
Prizrenit?     
 
 
2.Çfarë aktivitete ka 
ndërmarrë Task Forca për sa 
i përket ndërtimeve të 
paligjshme,  në Komunën e 
Prizrenit? 
 
 
3. A janë caktuar inspektorët 
komunal për të inspektuar 
ndërtimet pa leje në Zonën 
e Mbrojtur të qytetit? 

-Deri tani nuk ka pasur raste të shkeljes së ligjit 

për Fshatin Hoçë e Madhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.6. Raportoni lidhur me 
organizimin e fushatave të 
ndërgjegjësimit dhe 
promovimin e 
përkushtimit më të 
fuqishëm për mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore 

Drejtoria e 
Kulturës 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Cilat janë aktivitetet që 
komunat kanë ndërmarrë 
për ndërgjegjësimin dhe 
promovimin për mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore? 
(Krejt komunat) 
 
 
 
2. Cilat janë format e 
bashkëpunimit me Qendrën 
Rajonale për Trashëgimi 
Kulturore?  

-Komuna respektivisht drejtoria për kulturë, 

pothuajse në q’do vit organizone aktivitete të 

shumta, në ndërgjegjësimin, promovimin dhe 

ndërgjegjësimin e qytetarëve në ruatjen e 

trashëgimisë kulturore në komunë tonë. 

Rezultatet e para veqse dukshëm vërehen në 

teren. 

-Përgjegjësi për trashëgimi kultuore, është i 

angazhuar që ti ndjekë format e bashkëpinimit me 

QRTk-në, ndjekja e punëtorive dhe dalja në teren 

me stafin e Qednrës Rajonale për Trashegimi 

Kulturore në Prizren. 

   

 

6.7. Ofrimi i informacionit 
mbi caktimin dhe/ose 
konfirmimin e alokimit të 
buxhetit për Këshillin e 
Trashëgimisë Kulturore të 
Prizrenit dhe Këshillit të 
fshatit të Hoqës së Madhe 
për të mundësuar 
funksionimin e tyre të 
suksesshëm; 

Sekretaria e 
Kuvendit 
Komunal / 
Zyra për 
Fshatin Hoqë 
e Madhe  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A është alokuar buxheti 
për këshillin e Trashëgimisë 
Kulturore të Prizrenit për të 
mundësuar funksionimin e 
suksesshëm dhe sa është 
shuma?         
                                    
2. A është alokuar buxheti 
për Këshillin e fshatit të 
Hoqës së Madhe për të 
mundësuar funksionimin e 
suksesshëm dhe sa është 
shuma? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po, është alokuar dhe shuma për vitin 2018 është 

22,743 €. 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. BLLOKU II: KRITERET EKONOMIIKE 

  1. Ekzistenca e ekonomisë 
funksionale të tregut 

  
 

 
 1.1. Lehtësimi i 

procedurave të bërjes 
biznes në komuna 

Drejtoria për 
Zhvillim 
Ekonomik 

1.A është themeluar Qendra 

për regjistrimin e bizneseve  

(one-stop shopet) në 

komunën tuaj ? 

 

2.Sa është numri i 
trajnimeve të organizuara 
për stafin e Qendrave për 
regjistrimin e bizneseve  
(one-stop shopet) në 
komunën tuaj?  
 
3.  Sa është numri  i stafit të 

trajnuar në këtë fushë? 

 

-Në Komunën e Rahovecit është zyra  për 

regjistrimin e bizneseve. 
 
 
 
 

-Gjate kesaj periudhe , nuk kapasur  trajnime 

për punëtore te cilat punojnë ne këtë zyre. 

 

 

 

 

 

-Gjatë kesaj periudhe nuk ka pasur asnje 

puntor te  trjnuar. 
 
 
  

1.2. Përmirësimi i 
mëtejmë i ambientit në të 
bërit biznes 

Drejtoria për 
Zhvillim 
Ekonomik dhe 
Turizem 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i bizneseve 
të regjistruar në komunë 
tuaj sipas veprimtarive ? 
 
2.Sa është numri i bizneseve 
të  regjistruara ? 
 
3.Sa është numri i bizneseve 
të mbyllura?     
 
 

-Tregti me shumicë dhe pakicë,industri 

përpunuese, akomudim dhe shërbime 

Ndërtimtari, Bujqësi dhe veprimtarit tjera.  
 

-Biznese aktive, jane njëqind e dy (102). 
 

-Biznese të mbyllura, janë njëzet e pesë (25). 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

4. Sa është numri i 
bizneseve aktive ?  
 
 
 
 
5. Sa është numri i 
bizneseve të udhëhequr nga 
gratë?  
  
6. Cilat janë vështërsitë e të 
bërit biznes në komunen 
tuaj dhe cilat janë format e 
mbështetjeve të  bizenseve? 
 
7.Cilat janë veprimet të cilat 
i ka ndërmarr komuna e Juaj 
lidhur me zvogëlimin e 
mëtejmë të barrierave të të 
bërit biznes? 
 
 
8.Sa ka ndarë buxhet 
komuna juaj për 
subvencionimin e 
bizneseve? 
  
9.A janë funksionale 
Qendrat për promovimin e 
bizneseve?  
 
10.A ka komuna juaj 
inspektorë të tregut 
(specifiko numrin e tyre)? 

 
 
 
 
 
 

- Bizneseve të udhëhequr nga gratë janë 

gjithsej  pesmbedhjete (15).  

 

-Vështërsit e te bërit biznese ne komunën e 

Rahovecit  janë: 1.hapsirat për te ushtruar 

biznese. 2 format mbështetëse janë krijimi i 

zonës ekonomike. 

-Komuna e Rahovecit nuk ka barriera, për te 

gjithë bizneset qe dëshirojnë te punojnë ne 

vitin e parë janë te liruara nga taksat 

komunale. 

 

- Për vitin 2018, Komuna e Rahovecit  nuk ka 

te trashëguar ose te planifikuar, mjete për t’ju 

ndihmuar bizneseve.  

 

-Komuna e Rahovecit e ka formuar ne këtë 

vitë këshillin e bizneset prej (7) atarësh . 

 

-Po (3) Inspektorë të tregut. 



 
 
 

 

1.3.Procedurat e 
planifikimit të buxhetit 
nuk kanë qenë 
transparente dhe të 
koordinuar deri më tani. 
Programet e shpenzimeve 
të buxhetit nuk janë 
përputhur me prioritetet 
afat gjata të qeverisë.  
 

  
 
 
Drejtoria për 
Financa dhe 
Buxhet 
 
 
 
 
 
 

1.Sa dëgjime publike janë 
mbajtur  për planifikimin e 
buxhetit? (të raportohet  në 
K4)  
 
 
2. Cilat janë format  e 
përfshirjes së qytetarëve, 
shoqërisë civile dhe grupeve 
tjera të interesit në 
planifikimin e buxhetit?       
  

 

  

 2. Kapitulli 16 i acquis-së: 
Tatimet 

     

 Neni 105 
Tatimet - 
MSA 

2.1.Zvogëlimi i nivelit të 
ekonomisë joformale dhe 
evazionit fiskal; 

Drejtoria e 
Inspektoriatit 
  
 
 
 
 
 
 

1. Sa është numri i 
inspektimeve me qëllim të 
parandalimit të ekonomisë 
joformale dhe evazionit 
fiskal?  
 
2. Cilat janë masat që ka 

ndërmarrë komuna juaj ndaj 

subjekteve ekonomike me 

qëllim të parandalimit të 

ekonomisë joformale? 

 

 
 
 

 

 

-Numri per parandalimin e ekonomise              

joformale dhe evazionit fiskal ështe gjithsej  

566 inspektime. 

 

 

-Jane marr masat preventive per 

parandalimin e ushtrimit te veprimtaris 

tregtare ndaj bizneseve te ndryshme 

 

 



 
 
 

2.2. Avancimi dhe zbatimi 
i kornizës ligjore për 
ofrimin e shërbimeve 
publike, procedurave 
administrative dhe 
kontrollimin e kualitetit të 
tyre ( Strategjia për 
Zhvillim Ekonomik Lokal) 

 

1.A ka komuna juaj Strategji 
për zhvillim ekonomik lokal, 
nëse po për çfarë periudhe?   
 
2.A janë në përputhshmëri  
me SHZHEL, planet vjetore 
të punës së drejtorive?  
 
3.Në çfarë periudha  kohore 
raportojnë drejtorit mbi 
zbatushmerin ose sfidat e 
SHZEL ? 
 
4. A monitorohet zbatimi i 
Strategjis për Zhvillim 
Ekonomike Lokale, nëse po 
në kuader të cilës zyre / 
njësi monitorohet 
zbatushmëria e SHZHEL ? 
 
 

-Po, ne jemi duke bere Planin zhvillimor komunal, 

ku dhe përfshihet plani zhvillimit 2018-2026. 

 

-Po, janë në përputhshmëri, planet vjetore me 

SHZHEL. 

 

-Në çdo muaj. 

 

 

 

 

-Ne kuadër te Drejtoris për Ekonomi,zhvillim dhe 

Turizëm. 

 

2.3. Zbatimi i Reformës së 
Menaxhimit të Financave 
Publike 

 

1. Cilat janë vështërsitë e 
komunës në planifikimin, 
realizimin dhe shpenzimin e 
qendrushëm të financave 
lokale ?  
  
2. Cilat janë veprimet që 
komuna i ka ndërrmarrë për 
përmisimin e menaxhimit të 

 
 
 
 
 
 

-Është në procedurë. 

 

 

 



financave lokale (sipas  
rekomandimit të auditorit) ?   
 
 
3. A ka plan të veprimit për 
implementimin e 
rekomandimeve të  
 Auditorëve  komuna juaj ? 

 

 

 

 

 

-Është në procedur Plani i Veprimit per vitin 
2017. 

 

 

   

2.4. Planfikimi i pronës  
komunale për zhvillim 
ekonomik lokal 

 

1.A ka regjistër të pronës 
komunale komuna juaj?  
  
2.A është bërë lista e 
pronave të destinuara për 
dhënien në shfytëzim 
afatshkurtër dhe afatëgjatë 
si dhe a është publikuar na  
ueb faqen zyrtare ?  
3. Sa biznese kanë përfituar 
pronë komunale për 
realizimin e projekteve 
investive ?  
 
3.A ka përftiues të pronës 
komunale të cilët nuk kanë 
realizuar projekte sipas 
kontratës, nëse po   qfarë 
veprime ka ndërrmarë 
komuna juaj ?  
 
 

-Po, ne si komunë kemi të regjister të pronës. 

 

-Kryesisht te objekteve të Pronës Komunale. 

Objekteve te cilat janë me qira dhe te gjitha 

janë me kontratë. 

 

-Njezet e enët (29) objekte me qira  vlen te 

theksohet se te gjitha kane lidhje te kontratës 

me Komunën e Rahovecit. 

-Qendra për Grumbullimin për peme dhe 

perime ne fshatin Xërxë, komuna e Rahovecit 

ka te vetëm këtë qendër grumbulluese dhe me 

vendime te kuvendit te Komunës e ka lirua 

prej qeras për shkak qe ju ndihmon shume 

bujqve me kë të pik grumbullimit  te pemëve 

dhe perime duke ju lehtësuar treg te afërt, dhe 

te sigurt për ti shitur produktet e tyre ne këtë 

qendër. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.Sa është siperfaqja e 
pronës së paluajtshme në 
pronësi të komunës ? 

 

 

 

3. Kapitulli 20 i acquis-së: 
Ndërmarrjet dhe politikat 
e industrisë  

 

  

3.1.Ndërtimi i një 
infrastrukture fizike, të 
kompletuar dhe të 
gatshme për ushtrimin e 
veprimtarive të bizneseve 
në 

 

1.A është bërë 

funksionalizimi i zonave 

ekonomike në komunën 

tuaj ?  

-Është krijuar zona ekonomike ne komunën e 
Rahovecit. 
 
 
 
 
  

4.Tregu i brendshëm        

4.1.Doganat dhe tatimet-
Punësimi dhe politikat 
sociale, politikat e 
shëndetit publik 

Drejtoria e 
Administratës 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A janë ngritur kapacitetet 
për të zbatuar mbledhjen e 
tatimeve në komunat: 
Mitrovicë Veriore, Zveçan, 
Leposaviq dhe Zubin Potok? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2 komuna (Leposaviqit,  dhe Zveçan) nuk e kanë  
ngritur kapacitetin për të zbatuar mbledhjen e 
tatimeve në veri të Kosovës, komuna e  Mitrovicës 
Veriore nuk ka afruar informatë. 
 

  



3. BLLOKU III: STANDARDET EVROPIANE 

 

1.Kapitulli 11 i acquis-së: 
Bujqësia dhe zhvillimi 
rural 

 

 

 

Neni 26 
Bujqësia 
dhe 
Peshkatari
a- MSA 

1.1.Zhvillimi i mëtejshëm i 

politikave në fushën e 

bujqësisë, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSA-së dhe acquis-së së 

transpozuar 

Drejtoria për 
Bujqësi 
 
 
 
 

1. A ka hartuar komuna juaj 
Plan Program për Bujqësi dhe 
Zhvillim Rural? 

- Jo, komuna jone akoma nuk ka hartua Plan 

Programin per Bujqesi dhe Zhvillim Rural. 

 
 
 
  

1.2.Rregullimi i 

mëtejshëm i tokës 

bujqësore dhe mbrojtjes 

nga ndërrimi i destinimit 

të tokës bujqësore 

 

Drejtoria për 
Bujqësi 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i kërkesave 
të parashtruara, pëlqimeve 
dhe vendimeve të lëshuara 
për ndërrimin e destinimit të 
tokës? 
 
2.A përfshin Plani zhvillimore 

komunale Zonat Urbane dhe 

Rurale,  në komunën tuaj? 

 

3. A ka përgatitur komuna 

juaj Master planin për 

rregullimin e Tokës 

Bujqësore?  

-Numri i kerkesave te parashtruara dhe 

pelqimeve te leshuara per nderrim te 

destinimit te tokes bujqesore ne toke 

ndertimore , per periudhen Janar-Qershor 

eshte gjithsej tri  (3) kërkesa. 

-Plani zhvillimor komunal, perfshin te gjitha 

zonat ne teritorin e komunes se Rahovecit. 

 

 

-Jo,  Komuna jone akoma nuk ka pergatitur 

Master planin per Toka Bujqesore. 

 

 
 
  



1.3.Konsolidimi i mëtejmë 

i qendrave informative 

këshilluese komunale për 

bujqësi dhe zhvillim rural Drejtoria për 

Bujqësi 

 

1.A janë funksionalizuar 

qendrat informative për 

trajnimin e fermereve në 

komunën tuaj? 

- Po, prane Komunes sone eshte 

funksionalizuar Qendra informative 

Komunale per organizimin dhe mbajtjen e 

sherbimeve keshilluese. 

 
 
  

2.Kapitulli 12 i acquis-së: 
Politikat e sigurisë së 
ushqimit, fitosanitare dhe 
ato të veterinës 
 

    

2.1.Përmirësimi i 

mbrojtjes së shëndetit 

publik dhe shëndetit të 

kafshëve  

 

 

 

Drejtoria për 
Bujqësi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i fermerëve  

të trajnuar për mirëqenien e 

kafshëve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Numri i fermereve te trajnuar per 

mireqenien e kafsheve per kete periudhe 

Janar-Qershor eshte gjashtëmbëdhjet (16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3. Kapitulli 15 i Acquis-së: 
Energjia 

     

Neni 114 
Energjia-  
MSA 

3.1. Reformimi i 
strukturave institucionale 
në fushën e energjisë dhe 
sigurisë bërthamore dhe 
ngritja e kapaciteteve të 
tyre, me qëllim të zbatimit 
të dispozitave të MSA-së 
dhe acquis-së së 
transpozuar Drejtoria e 

Shërbimeve  
Publike 
 
 
 
 
 

1. A ka miratuar komuna juaj 
Planin për Efiqiencë të 
Energjisë?  
 
 
 
2. Sa është numri i 

trajnimeve të mbajtura për 

zyrtarët komunal për 

zbatimin e masave të dala 

nga Planet Komunale për 

Efiçiencë të Energjisë?                                         

-Po, është i Miratuar Plani për Efiçencë të 

Energjisë. 
 
 
 
 
 

Janë mbajtur 3 trajnime per efiçinece ku 

komuna e Rahovecit ka caktuar zyrtarin per 

Efiçiencë të Energjisë. 
 
 
 
 
 
   

3.2. Ka pasur përparim në 
planifikimin e efiçiencës së 
energjisë në komuna, por 
nevojat e kapaciteteve 
lokale duhet forcuar 

 
Drejtoria e 
Shërbimeve  
Publike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Cilat janë aktivitetet 
konkrete për zbatimin e 
planit për efiçiencë të 
energjisë, specifikoni së paku 
tri projekte? 
 
2.Sipas planit të energjisë 
eficience  a ka nxjerr komuna 
statistika sa i përket uljes se 
kosotove, në aktivitet e 
parapara në plan,  si psh. 
ndriqim publikë dhe ne 
sistemet e ngrohjes ne 
objektet publikë nga vitet 
paraprake ?  

- Aplimi i ndriquesve LED në projektet të 

cilat investohen nga Komuna e Rahovecit, 

sidomos në ato të ndriçimit publik, si dhe 

ndrimi i atyre ekzistuese indikashente me ato 

LED. Projekti per Efiçinecë për ndërtesat 

administrative, ndërtesat arsimore, ndërtesat 

shendetesore, ndërtesat kulturore –sportive 

dhe ndriçimin publik. 

 

-Po, ka nxjerre edhe cdo vit i azhuron te 

dhënat apo me mire i përditëson te dhënat 

sepse shume shkolla ka akltivitete te 

Efiçiencës. 

-Për kete periudhë është në proces të nxjerrjes 
së statistikave 

 



4. Kapitulli 23 i acquis-së: 
Gjyqësori dhe të drejtat 
themelore        

4.1.Promovimi i 

mundësive të barabarta 

dhe lufta kundër 

diskrimimit 

 

Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut 
 
 
 
 

1.Cilat janë veprimet që ka 

ndërrmar komuna juaj, për 

zbatimin e  Ligjit për mbrojtje 

nga Diskriminimi?  

 

2.A është caktuar zyrtari për 
mbrojtjen nga diskriminimi 
në komunën tuaj? 
 

  *Eshte bere avokimi  me ndihmen e OJQ-s 

,,Hareja’’ ne disa lagje ku eshte pa sy e 

arsyshme ne baze te statistikave te kaluara. 

 

 

*Ende nuk eshte caktuar   zyrtari për 

mbrojtjen nga diskriminimi në komunë. 

 

*Pritet qe se shpejti do te formohet ky 

Komitet. 

 

 

*Ligji  për mbrojtje nga Diskriminimi në 

respektimin e të drejtave të Personave me 

Aftësi të Kufizuar respektohet ne Komunen e 

Rahovecit. 
  

4.2.Incimi i funksionalizmit 

të Komunitetit Konsultativ 

për Personat em Aftësi të 

Kufizuar 

 

1.A është themeluar Komiteti 

konsultative për Personat me 

Aftësit të Kufizuar në 

komunën tuaj ? 

2.  A  zbatohet Ligji për 

mbrojtje nga Diskriminimi në 

respektimin e të drejtave të 

Personave me Aftësi të 

Kufizuar? 

 

-Pritet qe se shpejti do te formohet ky Komitet. 
 
 
-Ligji  për mbrojtje nga Diskriminimi në 
respektimin e të drejtave të Personave me 
Aftësi të Kufizuar respektohet ne Komunen e 
Rahovecit 

 



4.2.Ofrimi i ndihmës 

juridike falas për të gjithë 

qytetarët e Republikës së 

Kosovës, pa dallim etnie 

 

Drejtoria e 
Administratës 
 
 

1. A është funksionalizuar 

Zyra për ndihmë juridike 

falas?        

2. Sa është numri i personave 

të cilët kanë kërkuar ndihmë 

juridike falas (numri i 

personavëe, gjinia dhe etnia). 

3. A është bërë rekrutimi i 

zyrtarëve për ndihmë juridike 

falas në komunen tuaj ? SA 

është numri i zyrtarëve në 

zyrën juridike për ndihmë 

falas 

-Komuna e Rahovecit nuk ka zyre për 

ndihmë juridike falas. 

. 

 

 

 

-Jo, se nuk ka zyre. 

 

 

4.3. Ngritja e kapaciteteve 
institucionale në fushën e 
mbrojtjes së të dhënave 
personale 

Drejtoria e 
Administratës 
 
 
 
 
 
 

1. A është caktuar zyrtari 
komunal për mbrojtjen e të 
dhënave personale? 
(komuna e mbetur Zubin 
Potokut)   

 

2. A është trajnuar zyrtari për 
mbrojtjen e të dhënave 
personale në komunën tuaj? 

 

3. A është funksionalizuar 
baza e të dhënave personale 
për zyrtarët komunal?  

 
 
 
 
 
 
  
 

- Jo, gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur 

trajnime 
 
 
 
 
 

-Po, është funksionale baza e të dhënave 

personale 

Neni 84 
Mbrojta e 
të dhënave 
personale - 
MSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.4. Duhet siguruar që 
Zyrat Komunale të 
Gjendjes Civile (ZKGJC) 
dhe zyrat e vendit të 
plotësojnë kriteret e 
sigurisë për regjistrimin 
civil, por edhe kriteret e 
ruajtjes dhe mbajtjes së 
dokumenteve personale 

 
Drejtoria e 
Administratës 
 
 
 
 
 
 
 

1.A është ngritur siguria fizike 
e dokumentacionit (roja 
fizike, vendosja e kamerave, 
grilat, kasafortat,etj.)? 
 
 
2. A mbahen librat fizik në 
komunën tuaj? Nëse jo, kur 
do fillohet të bëhet kjo?   

 

-Roja fizke dhe vendosjet e kamerva janë 

mirpo mungojnë grilat. 

 

 

-Po mbahen librat fizk. 

 
   

4.5. Verifikimi i kërkesave 
të personave të 
riatdhesuar, respektivisht 
tek gjendja civile në 
komuna, si dhe përmes 
Zyrës për Komunitete dhe 
Kthim (ZKK) dhe 
Komisionit Komunal për 
Ri-integrim 

Zyrës 
Komunale për 
Komunitete 
dhe Kthim 
 
 
 
 
 
 

1. A është funksionale Zyra 
Komunale për Komunitete 
dhe Kthim ? 
  
 
 
2. Sa zyrtarë janë në Zyren 
Komunale për Komunitete 
dhe Kthim ? 
 
3. Cila është përbërja e ZKKK-
ve sipas përkatësisë etnike. 
 
4.Në komunën tuaj, a bëhet 
verifikimi i kërkesave të 
personave të riatdhesuar 
përmes Zyrës Komunale të 
Gjendjes Civile, Zyrës për 
Komunitete dhe Kthim, si dhe 
Komisionit Komunal për Ri-
integrim?  

-Zyra nuk është funksionale për një kohë të 

gjatë. Probleme më të mëdha janë: mungesa e 

hapësirë adekuate për punë normale, 

mungesa e të punësuarve (vendet e 

paplotësuara pune dhe ndarja jo adekuate e 

personelit) dhe mungesa e automjetit zyrtar. 
- Në zyren Komunale për Komunitete janë 

gjithsej shtatë  (7) zyrtarë . 
 
-E gjithë përbërja e ZKKK-së, është nga 

komuniteti Serbë. 

 

-Dy zyrtar dhe komisioni komunal për ri-

integrimin e kryer marrja dhe verifikimin e 

kërkesave të personave të riatdhesuar dhe të 

paraqesë kërkesën e plotësuar në Ministrinë e 

Punëve të Brendshme për shqyrtim të 

mëtejshëm. I gjithë procesi zhvillohet sipas 

procedurës së përcaktuar, dhe nuk ka pasur 

probleme të mëdha.    



 
 
 
 
 

4.6. Ofrimi i mundësive 
për kthim për personat e 
zhvendosur 

Zyrës 
Komunale për 
Komunitete 
dhe Kthim/ 
Drejtoria e 
Shëndetësisë 
dhe 
Mirëqenës 
Sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i personave 
të zhvendosur të rikthyer, të 
cilët janë regjistruar në 
komunën tuaj? 
 
2. Sa është  numri i shtëpive 
të rindërtuara për të 
rikthyerit?  
 
3. Sa është numri i 
aplikimeve për asistencë nga 
fondi për ri-integrim?      
 
4. Sa është numri i aplikimeve 

për zhvillimin e bizneseve 

nga personat e riatdhesuar? 
 
5. Sa është numri i personave 
të riatdhesuar të cilët janë 
pajisur 
me dokumente personale? 

 
 
 
 
 

-  Gjatë kësaj periudhës , nuk kemi shtëpi të 

rindërtuar për të rikthyerit. 
 

 
-Nuk ka aplikime, sepse eshte nderpre kontarta 
që disa vite  mes MPB-së dhe Kryqin e Kuq per 
asisten sociale  
 

-Numri i aplikimeve për zhvillimin e 

bizneseve nga personat e riatdhesuar, është 

gjithsej 29 persona.  
 
 

- Nuk kemi pasur kërkesa për dokumente, 

sepse të gjithë personave të riatdhesuar në 

posedim të dokumenteve të identitetit. 
 



4.7. Zbatimi i Strategjisë 
dhe Planit të Veprimit për 
Komunitetet RAE dhe 
përmirësimi i shkallës së 
regjistrimit civil për 
komunitetet rom, ashkali 
dhe egjiptas Zyrës 

Komunale për 
Komunitete 
dhe Kthim 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i personave 
të regjistruar nga komunitet 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian? 
 
2. Sa është numri i fushatave 

të realizuara të regjistrimit 

falas? 

3. A është miratuar Plani 

Lokal i Veprimit për 

Integrimin e Komuniteteve  

Rom, Ashkali dhe Egjiptian në 

komunën tuaj? 

 
 

-Të gjithë anëtarët e komunitetit RAE në 

komunën tonë janë të regjistruar në Zyrën 

për Gjendjen Civile. 
 

-Gjatë kësaj periudhe ne kemi pasur asnjë 

fushatë për regjistrimin falas të komunitetit 

RAE . 
 
 

-Jo, ende nuk eshte hartuar Plani Lokal i 

Veprimit per Integrimin e Komuniteteve 

RAE. 

  

5. Kapitulli 24 i acquis-së: 
Drejtësia, liria dhe siguria      

Neni 83 
Liria, 
Siguria dhe 
Drejtësia- 
MSA 

5.1.Përmirësimi i 

mëtejshëm i kornizës së 

politikave në fushën e 

migracionit, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSA-së dhe të 

legjislacionit të përafruar 

 

Zyra Komunal 
për Kthim dhe 
Komunitete 
 
 
 

1. A është miratuar Plani 

Lokal i Veprimit për 

Riintegrim në komunën tuaj? 

(Prishtinë, Mitrovicë Veriore, 

Zveçan, Leposavic dhe Zubin 

Potok)  

 

 

 



5.2. Të përmirësohet 
siguria dokumenteve, 
duke siguruar zbatimin e 
dispozitave të MSA-së dhe 
legjislacionit vendor 

Drejtoria e 
Administratës 
 
 
 
 
 
 
 

1. A është përfunduar procesi 
i digjitalizimit të librave të 
gjendjes civile të kthyer nga 
Serbia? 
 
2. Sa zyrtar komunal janë 
certifikuar (që u janë 
nënshtruar testit të njohurive 
ligjore/procedurale dhe të 
sistemit)?         
 
 
 
 
                                   

-Nuk ka filluar procesi i  digjitalizimit të librave 
të gjendjes civile të kthyer nga Serbia, për 
shkak se ende nuk kemi pasur libra të kthyera 
nga Serbia. 
 

-Gjatë kesaj periudhe nuk ka zyrtar te 

certifikuar. 
 
 

  

6.Menaxhimi i Kufirit dhe 
Migracionit  

  

  

 

Neni 85-  
Vizat,mena
xhimi i 
kufijve, 
azili dhe 
migracioni- 
MSA 

6.1.Puna dhe roli i 
Këshillat Lokale për Siguri 
Publike, (KLSP) dhe Ekipet 
Vepruese për Siguri në 
Bashkësi, (EVSB) të cilat 
përveç që duhet të jenë 
funksionale ato duhet të 
jenë edhe produktive 

  Zyra e 
Kryetarit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A ëshë funskional Këshilli 
Komunal për siguri në 
bashkësi (KKSB) në komunën 
tuaj? 
 
2. Sa është numri i takimeve 
të mbajtura nga KKSB ?  
  
 
3. A është funksional Këshilli 
Lokal për Siguri Publike 
(KLSP) në komunën tuaj ?  

-Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi me 

anëtar të zgjedhur dhe është funksional nga 

16. 01. 2018 

 

-Deri më tani janë mbajtur katër takime 

 

 

 

Po, është funksionale Këshilli Lokal për 

Siguri Publike (KLSP). 

 

   



 
 
4. Sa është numri i takimeve 
të mbajtura nga (KLSP) ?  
 
5. A është funksional Ekipi 
Vepruese për Siguri (EVS) në 
komunën tuaj ?  
 
 
6. Sa është numri i takimeve 
të mbajtura nga EVS ?  
 
 
 
 

 

-Deri me tani janë mbajtur nga (KLSP) 18 

takime. 

 

-Po, është funksional Ekipi Vepruese për 

Siguri (EVS) në komunën e Rahovecit. 

 

 

 

-Deri më tani janë mbajtur dy takime të 

mbajtura nga EVS. 

6.2. Të dëshmohen 
rezultate konkrete në 
fushën e luftimit të 
narkotikëve 

Drejtoria për 
Shëndetësisë 
dhe 
Mirëqenies 
Sociale/Drejto
ria e 
Arsimit/Polici
a e Kosovës 

1.Çfarë aktivitete janë 
ndërmarrë nga komuna, në 
luftën kundër drogave dhe 
parandalimit të trafikimit të 
narkotikëve?      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-DKA dhe Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie 
Sociale, në vazhdimësi organizojnë takime me 
nxënës përmesë fushatave të vetëdijësimit, për 
rrezikun nga përdorimi i narkotikëve dhe të 
trafikimit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

7. Kapitulli 26 i acquis-së: 
Arsimi dhe kultura      

Neni 107 
Arsimi dhe 
trajnimi - 
MSA 

7.1.Ngritja e kapaciteteve 
teknike për Arsimin 
Gjithpërfshirës Drejtoria e 

Administratës 
 
 
 

1.A është pajisur me pajisje 

të teknologjisë informative 1 

qendër burimore në 

Komunën e Prishtinës?  

 

  

7.2. Zbatimi i planit të 
veprimit nga Strategjia 
ndërministrore për 
shkollat promovuese të 
shëndetit 2009-2018 

Drejtoria për 
Shëndetësisë 
dhe 
Mirëqenies 
Sociale/Drejto
ria e Arsimit 
 
 

 
1. A janë ndërmarrë 
aktivitetet vetëdijësuese në 
shkolla për shëndet dhe 
mjedis? Nëse po, Sa ka qenë 
numri i pjesëmarrësve, cila ka 
qenë mosha, gjinia, etnia 
 
 
 

 
-DKA dhe Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie 
Sociale, në vazhdimësi organizojnë takime me 
nxënës përmesë fushatave të vetëdijësimit, për 
rrezikun nga përdorimi i narkotikëve dhe të 
trafikimit. 
 

 



7.3. Rritja e nivelit të 
pjesëmarrjes së fëmijëve 
në institucionet e 
edukimit parashkollor dhe 
fëmijët me nevoja të 
veçanta 

Drejtoria e 
Arsimit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i nxënësve 
dhe studentëve përfitues të 
bursave nga komuna juaj  
 
2.A është zbatuar udhëzuesi 
për mësimdhënës për 
vlerësimin e nxënësve me 
nevoja të veçanta në mësim-
nxënie? 
 
3. Sa është numri i fëmijëve 
të cilët janë përfshirë në 
institucionet e arsimit 
parashkollor?       
 
 
 
 
4.A është hartuar pakoja e 
materialeve për informimin e 
prindërve rreth rëndësisë së 
arsimit të fëmijëve me nevoja 
të veçanta dhe a është bërë 
shpjegimi i procedurave të 
regjistrimit? 

- Komuna  e Rahovecit për vitin shkollor 2017/18 ka 
ndarë 63 bursa për studentë. 

 
 
-Në komunën tonë zbatohet me përpikmëri 
Udhëzuesi për Vlerësimin e Nxënësve me Nevoja të 
Veçanta.(komuna e ka funksional Ekipin për 
Vlerësimin e Fëmijëve me Nevoja të Veçanta) 
 
 
-Në institucionet parashkollore në komunën tonë 
për vitin shkollor 2017/18 janë të regjistruar 939 
fëmijë. 
 
 
 
 
 
-Pjesërisht ështe e hartuar. 
 
 

 
 

 

7.4. Raportim me të 
dhëna mbi numrin e 
braktisjes së shkollimit 
nga komuniteti pakicë, në 
veçanti komuniteti RAE. 
Veprimet konkrete të 
ndërmarra nga komuna në 
parandalimin e 
mëtejshëm të braktisjes së 

Drejtoria e 
Arsimit 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i braktisjes 

së shkollimit nga komuniteti 

pakicë? 

 

 

2.Clat janë aktivitetet të cilat 

kanë marrë komunat në 

-Nga komuniteti RAE mësimin e kanë braktisur 11 
nxënës prej tyre 8 femra. 
 
 
 
 
 
-Komuna e Rahovecit ka organizuar mësim shtesë 
për fëmijë të komuniteteve RAE dhe atë përmes   



shkollimit 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

parandalimin e braktisjes së 

shkollimit?  

 

 

S.H.L”Kosova” në Rahovec e cila në bashkëpunim 
me komunën organizon mësim shtesë me fëmijë të 
SHFMU”Ardhmëria” në Rahovec dhe përmes 
VORAE”  gjithashtu në bashkëpunim me komunën 
organizon mësim shtesë për fëmijë të komunitetit 
RAE në SHFMU”4 Dëshmorët” në Ratkoc. 
 
 
 
 

7.5. Harmonizimi i ofertës 
dhe kërkesës së tregut të 
punës përmes hartimit të 
standardeve të profesionit 
dhe rishikimit të 
kurrikulave 

 

1. Sa shkolla profesionale 

janë në komunën tuaj 

(specifikoni 

drejtimet/profilet)?     

 

2.Sa është numri i nxënësve 

në shkollat profesionale në 

komunat tuaj?  

 

 

 

3.Cilat janë format e 

përfshirjes së nxënësve në 

punët 

profesionale(praktike)?   

 

-Në komunën e Rahovecit funksionon vetëm 

një shkollë Profesionale SHMLP”Selajdin 

Mullaabazi-Mici” dhe ofron këto profile: 

Juridik,Ekonomi,Teknologji Ushqimore 

,Tregti me shumicë e pakicë, Makineri, 

Informatikë, Ndërtimtari dhe Mjekësi. 

Gjithashtu në komunën tonë kemi edhe dy 

shkolla të mesme mikse dhe atë 

SHML”Ukshin Hoti” në Krushë të madhe e 

cila  ofron mësimdhënie në profilin 

profesional të drejtimit të Makinerisë, si dhe 

SHML”12 Maji” në Ratkoc që ofron 

mësimdhënie profesionale në drejtimet e 

Bujqësisë ,Juridikut  dhe të Makinerisë. 

 

 

-Përfshirja në punët praktike të nxënësve 

bëhet në dy forma dhe atë në praktikën 

profesionale që zhvillohet në kabinetet e 

shkollës si dhe në bizneset private që 

ushtrojnë veprimtarinë e vetë në komunën e 

Rahovecit. 

 

  



4.Në kuadër të të cilëve 

sektor të biznesit janë më 

tepër të angazhuar nxënsit 

në punë profesionale ?  

 

 

 

5.Cilat janë format e 

promovimit të shkollave 

profesionale ? 

-Nxënësit tanë praktikën profesionale 

kryesisht e  realizojnë në sektorin privat ,por 

edhe atë shoqëror siq është rasti me profilin e 

Informatikës dhe shëndetësisë . 

 

 

 

 

 

-Shkollat profesionale veprimtarinë e vetë e 

promovojnë përmes kontakteve të ekipeve të 

profesorëve në SHFMU-të e komunës ,përmes 

javës së dyerve të hapura dhe përmes 

fletushkave të cilat përgatiten nga vetë 

shkollat në bashkëpunim me MASHT-in dhe 

DKA-në. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.6. Përmirësimi i sigurisë 
rrugore. Ulja e 
aksidenteve për 20%, 
krahasuar  me vitin 
paraprakë 

Drejtoria e 
Arsimit/ Zyra 
e Kryterit 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Çfarë veprime ka ndërmarr 

komuna sa i përket 

vetëdijesimit  në shkolla nw 

edukimin për siguri rrugore? 

 

2.A ka ndare komuna juaj 

subvencione për OJQ  apo ka 

bashkëpunuar me ndonjë 

projekt sa i përket kësaj 

fushe? 

-DKA në bashkëpunim me Policinë e Kosovës 

organizon takime me nxënës të shkollave 

përmes fushatave të vetëdijësimit për sigurinë 

në komunikacion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8. Kapitulli 27 i acquis-së: 
Mjedisi 

      

Neni 115 
Mjedisi- 
MSA 

8.1. Përmirësimi i sistemit 
të menaxhimit të 
mbeturinave në Kosovë 
 
 
 
 
 

Drejtoria e 
Shërbimeve  
Publike 
 
 

1.A është hartuar plani për 
menaxhimin e mbeturinave 
komunale?    
 
2. Cfare aktivite ka 
ndërmarrë komuna e juaj për 
zbatimin  planit për 
menaxhimin e mbeturinave 
komunale?             
 
3. A është hartuar plani i 
veprimit për cilësin e ajrit në 
komunën tuaj ? 

-Po, është i hartuar Plani për Menaxhimin e 

Mbeturinave. 

 

 

 

 

  



8.2. Ngritja e kapaciteteve 
administrative në nivelin 
lokal, për zbatimin e ligjit 
për mbeturina  Drejtoria e 

Shërbimeve  
Publike 
 
 
 
 

1.Sa është numri i punëtorive 
të organizuara  në komunën 
tuaj për hartimin e planeve  
komunale dhe rregulloreve 
për mbeturina? 
 
 
 
2. Sa është numri i stafit të 
trajnuar ? 

. 

-Pesë (5 )punetori, por mbështetje te mëdha 

kemi nga projekti DEMOS ne asistencën e 

tyre deri ne finalizimin e planit per menaxhim 

te mbeturinave. 
 
 
 

-Numeri i stafit te trjnuar ështe Pesë (5). 
  

8.3. Përmirësimi i sistemit 
të menaxhimit të 
mbeturinave në Kosovë 

Drejtoria e 
Shërbimeve  
Publike 
 

1.Sa është numri i fushatave 
të ndërmarra për 
ndërgjegjësimin publik për 
sistemin e menaxhimit të 
mbeturinave? 

-Ka pas nje mori aktivitetesh, tash nga viti 

2018-2019 eshte duke u pergaditur plani nga 

JICA-Japoneze me staf profesional nga 5 veta 

qe do te fillojn punën ne vitin 2019. 
  

8.4. Përmirësimi i qasjes, 
cilësisë, qëndrueshmërisë 
financiare të 
performancës mjedisore 
të sektorit të menaxhimit 
të mbeturinave  

Drejtoria e 
Shërbimeve  
Publike 

1. A është përgatitur 
vlerësimi dhe plani 
reformues i sektorit të 
menaxhimit të mbeturinave 
të ngurta?         
    
 
2. A është përfunduar 
studimi i parafizibilitetit për 
deponinë e mbeturinave 
komunale në Gjilan dhe 
Dragash                                      
   
 
3. A është përgatitur 
inventari për mbeturina të 
rrezikshme dhe vlerësimi i 
gjendjes?  

 
 

-Po, eshte pergadititun, komuna e Rahovecit 

vetëm ka fillu te legalizoje deponinen e pare 

per inerte dhe demolime sipas ligjeve ne fuqi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Jo, deri me tani nuk ka. 

  



8.4.Përmirësimi i sistemit 
të menaxhimit të 
mbeturinave në Kosovë 

Drejtoria e 
Shërbimeve  
Publike 
 

1. A ka bërë Pastrimin e 

Lumit Lepenc nga 

mbeturinat. (Komuna e Hanit 

të Elezit dh Kaçanikut) 

 

 

8.5.Zbatimin i masave për 
mbrojtjen e Zonave Ujore 
Sanitare 

Drejtoria e 
Shërbimeve  
Publike 
 

1. A ka përfshirë komuna e 

juaj zonat e mbrojtura ujore 

sanitare në Planin Rregullues 

detajore? 

 

 

-Jo ende. 

 

8.6. Numri i madh i 
deponive ilegale 
 duhet të adresohet 
urgjentisht 

Drejtoria e 
Shërbimeve  
Publike 
 
 

1. Sa është numri i deponive 
ilegale në komunën tuaj dhe 
çfarë masa ka ndërmarrë 
komuna për të eliminuar këto 
deponi? 

Numeri i deponive te evientuara është dyzet e 

tetë (48), nga Maji i vitit 2018 nga zyrtaret e 

komunës, prej te cilave ne muajin Maj 

,Qershor dhe korrik janë eliminuar 28 deponi 

ilegale. 
   

8.7. Direktiva nr. 
2002/49/KE lidhur me 
vlerësimin dhe 
menaxhimin e zhurmës në 
mjedis  
 

Drejtoria e 
Inspektoriatit 
/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sa kërkesa kanë qenw nga 
qytetarwt  për prishje te 
rendit dhe qetësisë për 
pengesa tw zhurmës sw 
krijuar  nw mjedise ?  
 
2.Çfarë masa janë ndërmarr 
nga Inspektorati Komunal ?  
 
 
 
3.Sa dënime janë bere mbi 
prishin e rendit dhe qetësisë 
se zhurmës ne mjedis ?  
 
 

 -Një (1) kërkesë është paraqitur. 

 

 

-Inspektoret kan dal ne vendin e ngjarjes dhe 

ju kan terhek veretjen qe mos te perseriten 

gjera te ngjajshme. 

 

-Deri me tani nuk ka pas denime 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.A janë te njoftuara lokalet 
afariste deri ne çfarë  mase 
është e lejushme sipas ligjit 
ne fuqi ngritja e zërit dhe ne 
cilat orare lejohet ?  
 
5.Cilat janë sfidat e 
drejtorisw suaj dhe bizneseve 
lokal për mos zbatimin e këtij 
ligji ?  
 
 

 

 

-Pjesrisht jan te  informuar. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Bujqësia dhe 
peshkataria      

 
  

9.1. Masat e ndërmarra 
për mbrojtjen e tokës 
bujqësore  

 
 
Drejtoria e 
Inspektoratit 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A ka komuna juaj inspektor 
te bujqesise? 
 
 
2. Sa është numri i kërkesave 
të parashtruara?  
 
 
3. Sa është numri i lejeve të 
lëshuara?      
 
 

 

-Po , komuna e ka Inspektorin e bujqësisë. 

 

-Nuk ka kërkesa të parashtruar 

 

-Nuk ka leje te lëshuara 

 

 



 
 
 
 
 

4. Sa është numri i 
inspektimeve?   
               
5. Sa është numri i 
fletëparaqitjeve të 
parashtruara? 
 
 
 

 

 

- Numeri i fletparaqitjeve të parashtruar është 

dy (2). 

9.2. Planet për 
menaxhimin e tokave 
rurale (zonimi)  

Drejtoria e 
Bujqësisë 
 
 

1.A posedon komuna e juaj 
Planin për Menaxhimin e 
tokave rurale?    

   

10.Zhvillimi Rajonal 

  

  

  

Neni 119 
Zhvillimi 
rajonal- 
MSA  

10.1.Pjesëmarrja e 
komunës në programet e 
BNK-së                     
(bashkëpunimit 
ndërkufitar) 

Zyra e 
Kryetarit të 
komunës 
 
 
 

1.Sa është numri  i projekteve 
të BNK-së që komuna është 
pjesëmarrëse? 
 
 

-Deri në këtë periudhë nuk kemi asnjë 

projekt të BNK-së që komuna është 

pjesmarrëse. 
 
            
 
 
 
 
 
   



 

 

10.2.Marrëveshjet e 
bashkëpunimit ndër-
komunaldhe 
bashkëpunimit komunal 
ndërkombëtar 

Zyra e 
Kryetarit të 
komunës 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i 
marrëveshjeve të 
bashkëpunimit ndër-
komunal?  
  
 
 
 
 
 
2.Sa është numri i 
marrëveshjeve të 
bashkëpunimit  komunal 
ndërkombëtar? 

 -Deri në këtë periudhë nuk kemi asnjë 

marrëveshje të bashkpunimit ndër-komunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Deri në këtë periudhë nuk kemi asnjë 

marrëveshje të bashkpunimit komunal-

ndërkombëtar. 
 
 
 
 

   
 

11.Kapitulli 28 i acquis-së: 
Mbrojtja e konsumatorit 
dhe e shëndetit publik 

 

 

 

Neni 81 
Mbrojtja e 
konsumato
rit- MSA 

11.1.Mbrojtja e Shëndetit 
të Nënës, Fëmijës dhe 
Shëndetit Riprodhues 
 
 
 
 
 

Drejotria  e 
Administrates
/Drejtoria e 
shëndetësis 
 
 
 
 
 

1. Sa trajnime  ka organizuar 
komuna juaj për shëndetin e 
nënës dhe e fëmijës? 

 
 
 
  



 

 


