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Raporti i punës  , Janar – Dhjetor 2022 

 

Zyra për Integrime Evropiane, ka kryer funksionin dhe detyrat e saja duke u bazuar në 
RREGULLOREN Nr. 08/2011, PËR ORGANIZIMIN DHE PËRGJEGJËSITË E ZYRAVE 
KOMUNALE PËR INTEGRIM EVROPIAN , në monitorimin, bashkëpunimin dhe raportimin e 
rregullt për Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal , Divizionit për Integrime Evropiane. 

  

• Kemi marrë pjesë në takimiet e radhës të Kolegjiumit të zyrtarëve për Integrim Evropiane. 

• Kemi  përcaktuar aktivitetet në kuadër të koordinimit të veprimtarisë së Kolegjiumit në 
takimin e datës 20 shkurt 2022 ku MAPL-ja ka prezantua në pika të shkurtëra Draft 
Raporti e Komunave, në përmbushjen e obligimeve nga Agjenda Evropiane, në periudhën 
Janar- Dhjetor 2021 

• Pas pranimit te dokumentit nga MAPL-ja, lidhur me raportin vjetor për komuna, më 13 
01.2022, në konsultim me Kryetarin e Komunes ,Z.Qemqajl Aliu, është mbajtur takim me 
drejtorët e drejtorive lidhur me plotësimin e dokumenit në afatin kohor.  

• Është dorëzuar nga Komuna , më 24.02.2022, Raportit vjetor lidhur me Agjendën 
Evropiane, për vitin 2021. 

• Nga MAPL, më 24.02.2022, kemi pranuar shkresën njoftuese për organizimin dhe 
funksionimin e strukturave Institucionale për Integrime Evropiane në nivelin lokal, që i 
është përcjellur edhe kryetarëve të komunave.   

• Më 24.02.2022, është pranuar Draft raporti i përmbushjes së obligimeve të komunave për 
periudhën Janar-Dhjetor 2021 për komente.  



• Pas analizës së Draft Raportit, kemi dërguar komentet për pikat e përmbushjes së 
obligimeve nga Agjenda Evropiane për komunën tonë, gjithnjë duke u bazuar në raportin 
e analizës së MAPL-së. 

• Më 18 mars 2022 Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale (KLGI) ka organizuar 
konferencën vjetore  “Forumi Rajonal i Dialogut dhe Bashkëpunimit ”, mbajtur, 
në Prishtinë. 

 

• Nga bashkëpunimi mes Zyrësn për Integrime Evropiane dhe MAPL-në si dhe me  
Divizionin për Integrime Evropiane, kemi përcjellur disa nga rregulloret, planet dhe 
vendimet komunale që janë këkuar si dëshmi e përmbushjes së obligimeve toa.  

• Në takimin e datës 20.04.2022, me Kryetarin e Komunës, Z. Qemajl Aliu dhe Shefen e 
Kabinetit Znj.Edona Fazliu, është organizuar edhe takimi me drejtorë të drejtorive lidhur 
me të gjeturat nga Raporti dhe obligimet e komunes nga Agjenda Evropiane 2021, të 
specifikuara sipas drejtorive komunale.  

• Në bashkëpunim me Shefen e Kabinetit, Znj.Edita Fazliu, kemi mbajtur takime 
individuale me drejtorët e drejtorive komunale.  

• Nga data 22-25  qershor 2022, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në 
bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), ka 
organizuar  Këshillimin e përbashkët me qëllim të prezantimit të raportit të përmbushjes 
së obligimeve nga Agjenda Evropiane “Janar-Dhjetor 2021”, “Hartimi i planit 
gjithëpërfshirës të komunave me obligimet e Agjendës Evropiane për vitin 2022 si dhe 
bashkërendimi i aktiviteteve tona të përbashkëta për vitin 2022”.  

• Më 28.06.2022 kemi pranuar Pyetësorin lidhur me  raportimin e Komunës në përmbushjen 
e obligimeve nga Agjenda Evropiane në periudhën Janar- Dhjetor 2022, i cili duhet të 
dorëzohet deri më 18.07.2022. 

• Eshte dorezuar me kohe te parapare ,i plotesuar Pyetësorin lidhur me  raportimin e 
Komunës në përmbushjen e obligimeve nga Agjenda Evropiane në periudhën Janar- 
Dhjetor 2022 

• Të gjeturat nga raporti janë analizuar dhe rekomanduar per drejtoritë dhe sektorët 
përgjegjes 

• Janë mbajtur takime të rregullta me MAPL, Departamenti për Integrime Evropiane 

• Takime në kuadër të Kolegjiumit për Integrime Evropiane  



• Kam marre pjese si anetar i grupit punues per Hartimin e Planit Të Integritetit , në bazë të 
Vendimit të Kryetarit të Komunës 

 

• Kam Marre pjese si anetar i  grupit punues për hartimin e planit per menaxhimin e tokave rurale 
për Komunën e Shtimes 2022-2026 

• Më 25.10.2022,eshte pranuar Raporti nga Komisioni Evropian për Kosoven 

• Në bashkëpunim me MAPL,janë adresuar të gjeturat nga Raporti nga Komisioni Evropian për 
Kosoven,referuar nivelit lokal 

• Nga MAPL  është kerkuar Raportimi për përmbushjen e obligimeve të komunave nga 
Agjenda Evropiane, për periudhën Janar –Dhjetor 2022Materjali eshte shperndare me kohe 
dhe do te raportohet ne kohen e parapre. 

 

 

 

 

 


