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I dashur lexues,

Ekipi i projektit DEMOS me kënaqësi ju 
prezanton botimin e tij të parë të Buletinit. 
Buletini ynë do të sjellë të gjitha informa-
cionet në lidhje me zhvillimet më të fundit 
të projektit, aktivitetet dhe ngjarjet dhe tra-
jnimet e ardhshme. 

Kemi bërë një rrugë të gjatë që nga fillimi 
i DEMOS-it. Gjatë fazës së parë të projek-
tit, ne kemi punuar vetëm me 17 komuna, 
duke u ofruar mbështetje në rrugën e tyre 
për të përmirësuar performancën në fush-
ën e shërbimeve publike. Së bashku kemi 
punuar në përmirësimin e ofrimit të shërbi-
meve publike në hapësirat publike, mobilitetit dhe menaxhimit të mbeturi-
nave, në përmirësimin e administrimit financiar dhe transparencës dhe e 
fundit, por jo më pak e rëndësishmja, në përmirësimin e demokratizimit të 
qeverive lokale dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje. 

Që nga fillimi i vitit 2017, Granti i Performancës, i cili filloi si projekt i finan-
cuar nga Qeveria zvicerane, u shndërrua në një skemë të përbashkët të 
Qeverisë së Kosovës dhe asaj të Zvicrës. Më vonë në vitin 2019, donatorë 
të tjerë njohën rëndësinë dhe qëllimin e projektit, duke e përfshirë edhe 
Suedinë si një nga financuesit e Grantit të Performancës. Kjo e rriti buxhetin 
vjetor në 2,75 milionë euro. 

Të gjitha 38 komunat kanë një mundësi të barabartë për të përfituar nga 
skema e Grantit të Performancës. Skema e Grantit e mat performancën 
e komunave në fushën e qeverisjes demokratike, menaxhimit komunal, 
transparencës dhe integritetit. 

Për më tepër, DEMOS-i ofron asistencë teknike për stafin komunal që i 
fuqizon ata t’i përmirësojnë proceset e qeverisjes dhe menaxhimit dhe të 
ofrojnë shërbime më të mira për qytetarët e Kosovës. Ndihma teknike ofro-
het në fushat ku performanca është më e dobët.

Performanca komunale po përmirësohet nga viti në vit dhe ne jemi të kën-
aqur që jemi pjesë e saj. Për këtë arsye, ne në mënyrë të veçantë i falën-
derojmë përfaqësuesit komunalë dhe kolegët nga Ministria e Administrimit 
të Pushtetit Lokal për punën e tyre të palodhur dhe që besojnë se ndry-
shimet pozitive mund të ndodhin. Kjo vetëm kërkon gatishmëri dhe përp-
jekje të duhur të njerëzve. 

Siç mund ta shihni, së bashku kemi bërë një rrugë të gjatë dhe kemi arritur 
shumë rezultate pozitive, megjithatë ka shumë më tepër për të bërë. 

DEMOS do të përpiqet t’ju informojë të paktën dy herë në vit për rezultatet 
dhe ndikimin e projektit. Ne ju inkurajojmë fuqimisht të bëheni pjesë e këtij 
udhëtimi dhe të kontribuoni me historinë tuaj të suksesit për të frymëzuar 
një ndryshim që të gjithë ne po e dëshirojmë.

Shpresojmë që të jeni të kënaqur me buletinin tonë!

Përshëndetje të përzemërta,

Ertan Munoglu 

Menaxher i projektit DEMOS  

B U L E T I N

Këshillat lokalë: 
Demokracia në 
nivelet bazë  

BOTIMI 01   /   NËNTOR 2019

Për çdo shoqëri, për ta ndërtuar një demokra-
ci të cilësisë së lartë dhe të qëndrueshme, 
një nga detyrat më të rëndësishme është të 
forcohet demokracia në nivelin lokal. 

Niveli lokal është pjesa ku koncepti i 
demokracisë në nivelet bazë gjen kuptimin e 
saj, dhe pa të, nuk mund të presim që të zh-
villohet një demokraci e fortë.

Kosova i njeh këto procese. Në përpjekjet e 
saj për të vendosur ura lidhëse midis komu-
nave dhe qytetarëve të saj, ligji i Kosovës për 
vetëqeverisjen lokale inkurajon bashkëpunim 
të komunave me fshatra, vendbanime dhe 
lagje urbane, të njohura si këshilla lokalë. 

Këshillat lokalë luajnë një rol vendimtar në 
identifikimin dhe prioritizimin e investimeve 
dhe politikave lokale që kanë të bëjnë me in-
teresin e drejtpërdrejtë të qytetarëve. 

DEMOS
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Gjatë fazës së parë, projekti DEMOS së 
bashku me Ministrinë e Administrimit të 
Pushtetit Lokal (MAPL) prezantuan një 
rregullore shabllon për të konsoliduar 
bashkëpunimin ndërmjet komunës dhe 
këtyre komuniteteve. 

“Me anë të kësaj rregulloreje ne syno-
jmë ta bëjmë të mundur formalizimin 
e marrëdhënieve ndërmjet qytetarëve 
dhe komunës, në mënyrë që të ketë 
përfshirje më të mirë të komuniteteve 
lokale në proceset e vendimmarrjes, me 
fjalë të tjera, për ta afruar komunën me 
qytetarët e saj”, shpjegon Fatime Rrah-
mani nga projekti DEMOS.

Edhe pse shumica e komunave e apr-
ovuan rregulloren dhe e miratuan atë 
në përputhje me specifikat dhe nevo-
jat e tyre, jo të gjitha arritën ta zbatojnë 
plotësisht. 

Këshillat e parë lokalë në Komunën e 
Pejës u krijuan në vitin 2015, duke bërë 
që Peja të jetë një hap përpara në kra-
hasim me komunat e tjera në Kosovë. 

“Komuna jonë dëshironte një përfaqë-
sim të denjë të të gjithë komuniteteve, 
pavarësisht përkatësisë së tyre politike. 
Për këtë arsye, anëtarët e këshillit dhe 
drejtuesit janë personalitete apolitike që 
përfaqësojnë interesin e komuniteteve 
të tyre”, shpjegon Drejtori i Adminis-
tratës për këtë komunë, z. Fatmir Asl-
lani. 

Që nga koha e miratimit të rregullores 
për krijimin e këshillave lokalë, Komu-
na e Pejës ka vazhduar me punën e 
palodhshme për përfshirjen e qytet-
arëve të saj në mënyrën më të mirë të 
mundshme. 

Procesi i përzgjedhjes i vitit 2018 
ishte shumë i suksesshëm sa i për-
ket pjesëmarrjes. Më shumë se 5.600 
qytetarë kanë marrë pjesë, nga të cilët 
79% meshkuj dhe 21% femra. Rrit-
ja e pjesëmarrjes së femrave ishte e 
dukshme.  

Sipas Nexhat Mirovcit, udhëheqës i 
këshillit lokal të lagjes “Xhemail Kada” 
në Pejë, interesi i qytetarëve është në 
rritje, “qytetarët duan të përfshihen dhe 
të jenë pjesë e proceseve të vendim-
marrjes. Komuna jonë ka mundësuar 
aktivizimin e qytetarëve, ku jo vetëm ne 
si qytetarë përfitojmë nga ajo, por edhe 
komuna, sepse është më e suksesshme 
në planifikimin dhe zbatimin e projek-
teve si përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj 
nevojave të qytetarëve”.  

Fatmir Asllani beson se qytetarët po 
bëhen më të vetëdijshëm për rolin e tyre 
në proceset e vendimmarrjes, sepse 
shqetësimet dhe kërkesat e tyre direk-
te janë duke u marrë parasysh. “Ne 
kemi arritur një përfshirje më të madhe 
të qytetarëve tanë për shkak të qasjes 
sonë si komunë, dhe një nga shembujt 
më të mirë është buxhetimi pjesëmar-
rës”.

Ne kemi komunikim 
të shkëlqyeshëm dhe 
qasje të lehtë me 
zyrtarët komunalë

Adnan Gjikolli

Komuna e Pejës mban takime të rreg-
ullta me këshillat lokalë për t’i diskutuar 
çështjet që konsiderohen si prioritet nga 
përfaqësuesit e zgjedhur të këshillave të 
fshatit dhe ata lokalë.  

“Ne kemi komunikim të shkëlqyeshëm 
dhe qasje të lehtë me zyrtarët komu-
nalë”, shpjegon Adnan Gjikolli, drejtues 
i Këshillit Lokal -  Qendra e Pejës. 

Interesi i qytetarëve 
është në rritje

Nexhat Mirovci

Këshillat shërbejnë si urë lidhëse 
ndërmjet komunave dhe qytetarëve të 
saj. Qytetarët janë afër qeverisjes së 
tyre lokale dhe kanë mundësi të marrin 
pjesë dhe të kontribuojnë në proceset 
e vendimmarrjes, të cilat ka mundësi të 
ndikojnë në jetën e tyre të përditshme. 

Këshillat lokalë të komuniteteve, të lag-
jeve ose të fshatrave janë forma më e 
mirë e organizimit të disa komuniteteve 
për të ndikuar në politikat e komunave.

“Mënyra se si komunat mund të arrijnë 
sukses është me anë të përfshirjes reale 
të qytetarëve përmes përfaqësuesve të 
tyre të përzgjedhur të cilët mbrojnë inte-
resat e lokalitetit të tyre dhe me anë të 
përfshirjes së tyre në proceset vendim-
marrëse”, përfundoi z. Asllani. 

Nga e kaluara –  
historia e sukseseve të  
Komunës së Pejës 
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Drejt performancës më të mirë
Projekti DEMOS ofron një gamë pro-
gramesh të trajnimit të krijuara për t’i 
ndihmuar komunat e Kosovës në zg-
jerimin e njohurive dhe aftësive të tyre. 
Trajnimet i plotësojnë nevojat të cilat rr-
jedhin nga Granti i Performancës, i cili 
stimulon përmirësimin e performancës 
komunale në fushën e qeverisjes lokale 
demokratike, menaxhimit njerëzor dhe 
financiar komunal, transparencës dhe 
integritetit.

Kurset e trajnimit janë të krijuara për të 
mbështetur dhe inkurajuar performancë 
më të mirë tek zyrtarët komunalë dhe 
anëtarët e kuvendeve komunale. 

Sipas Merita Barilevës nga projekti 
DEMOS, raporti i vlerësimit të nevojave 

për trajnim tregon se cilët tregues duhet 
të adresohen përmes trajnimeve. “Ne 
kemi kryer analizën gjithëpërfshirëse 
për të përcaktuar nevojën reale për tra-
jnime me qëllim të adresimit të perfor-
mancës më të ulët në kuadër të Grantit 
të Performancës”.

Secili trajnim është krijuar në përputh-
je me nevojën reale të komunave. Këto 
nevoja specifike të cilat rrjedhin nga 
Granti i Performancës përcaktohen tut-
je gjatë fokus grupeve të mbajtura me 
komunat. 

“Përveç raportit të vlerësimit të nevo-
jave për trajnim, ne gjithashtu zhvillojmë 
fokus grupe me komunat. Nëpërmjet 
këtyre fokus grupeve ne përpiqemi të 

zbulojmë informacione të detajuara 
rreth çështjeve më urgjente dhe proble-
meve reale me të cilat përballen komu-
nat. Prandaj, gjatë krijimit të trajnimeve 
ne mundohemi të jemi sa më relevantë 
dhe praktikë”, shtoi ajo. 

Raporti i vlerësimit të nevojave shqyr-
ton performancën e të gjitha komunave 
në të gjithë treguesit e Grantit të Per-
formancës. Për më tepër, ai përcakton 
qartë treguesit me performancën më 
të ulët që mund të adresohen përmes 
trajnimeve me qëllim të rritjes së kom-
petencave që kanë të bëjnë me punën 
e zyrtarëve komunalë dhe anëtarëve të 
kuvendeve komunale.  

Plani i trajnimit
Fillimi i vitit 2019 shënoi nisjen e zbati-
mit të suksesshëm të programit të tra-
jnimit të DEMOS-it për përfaqësuesit 
komunalë të komunave në Kosovë. Deri 
më sot, rreth 700 profesionistë të ndry-
shëm komunalë dhe rreth 300 anëtarë 
të kuvendeve komunale kanë përfituar 
nga programi i trajnimit i DEMOS-it, në 
tema të tilla si: rritja e pjesëmarrjes dhe 
përfaqësimit të grave në vendimmarrjen 
lokale, adresimi i rekomandimeve të au-
ditimit të jashtëm, azhurnimi i regjistrit 
dhe vjelja e tatimit mbi pronë, menax-
himi i burimeve njerëzore, etj. 

Nëpërmjet sesioneve të ndryshme të 
punës në grupe, kuizeve dhe ligjëratave 
interaktive, pjesëmarrësit kanë identi-
fikuar sfidat, ndërhyrjet dhe rekoman-
dimet të cilat ata mund t’i aplikojnë në 
komunat e tyre. 

“Trajnimet tona, varësisht prej temës së 
trajnimit, targetojnë zyrtarët përkatës 
komunalë dhe anëtarët e kuvendeve 

komunale. Është tejet e rëndësishme 
që zyrtarët komunalë të marrin pjesë në 
këto trajnime në mënyrë që kur të kthe-
hen në punën e tyre të mund t’i përdorin 
lehtësisht njohuritë dhe aftësitë e fituara 
aty”, shpjegon Merita. 

Zyrtarët komunalë i konsiderojnë tra-
jnimet e DEMOS-it si shumë të rëndë-
sishme dhe të dobishme për punën 
e tyre të përditshme, veçanërisht kur 
bëhet fjalë për Grantin e Performancës 
Komunale. 

Deri në fund të këtij viti, DEMOS-i është 
duke planifikuar të ofrojë trajnime të 
tjera që mbulojnë tema të ndryshme në 
fushën e qeverisjes demokratike, me-
naxhimit komunal, transparencës dhe 
integritetit.

Për më shumë informata mbi trajnimet e 
ardhshme, ju lutemi na ndiqni në Face-
book dhe në faqen tonë zyrtare.

Programi i trajnimit  
i projektit DEMOS për komunat 
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Habibe Bytyqi

Zyrtare për Barazi Gjinore 
Komuna e Suharekës 

Sadije Jakupi

Anëtare e Kuvendit Komunal 
dhe shefe e grupit joformal  
të grave  
Komuna e Prizrenit 

Aurora Ramadani

Drejtore e Administratës 
Komuna e Ferizaj

Bujar Ferati

Zyrtar për Tatimin në Pronë 
Komuna e Shtimes 

Albanez Tahiraj

Zyrtar Ligjor 
Komuna e Vushtrrisë

Rrëfime nga disa pjesëmarrës të  
Kurseve të trajnimit të vitit 2019

Kursi i trajnimit i cili trajton rritjen e pjesëmarrjes 
dhe përfaqësimit të grave ishte shumë i dobishëm 
dhe praktik. I njëjti mund të ndihmojë komunën 
tonë sa i përket rritjes së performancës lidhur me 
përfaqësimin e grave në pozitat e caktuara dhe 
pjesëmarrjen e grave në proceset e vendimmarrjes 
komunale.

Trajnimin “Rritja e Pjesëmarrjes dhe Përfaqësimit 
të Grave” e shoh si shumë të dobishëm dhe shumë 
informues, duke marrë parasysh faktin se mund të 
kontribuojë si për stafin civil ashtu edhe atë politik 
të komunave në ngritjen e performancës së tyre në 
këtë fushë të veçantë.

Njohuritë dhe rekomandimet për menaxhim më të 
mirë të burimeve njerëzore të marra gjatë trajnimit 
mund të zbatohen lehtësisht në komunën tonë.

Trajnimi na ka ndihmuar t’i thellojmë njohuritë 
tona praktike, t’i kuptojmë më mirë udhëzimet 
administrative dhe kornizën ligjore, përgjegjësitë, 
regjistrat komunalë, hartimin e planeve të veprimit, 
monitorimin dhe ndjekjen e tyre. Për më tepër, 
informatat për mënyrën e përdorimit të mjeteve 
të teknologjisë së informacionit ishin shumë të 
dobishme për punën tonë të përditshme. 

Trajnimi në fushën e burimeve njerëzore është 
i një rëndësie të veçantë, sepse na ndihmon të 
kuptojmë më mirë zbatimin e legjislacionit të ri 
në fuqi. Përmes ushtrimeve në grup kemi qenë 
në gjendje të kuptojmë më mirë dhe të zgjidhim 
shumë paqartësi rreth dispozitave ligjore.
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“Nëse puna e një 
institucioni të caktuar nuk 
promovohet, atëherë si 
mund të informohen dhe 
të jenë aktivë qytetarët sa i 
përket punëve publike?” 

NJË DITË NË JETËN 
e Margarita Rashitit

NJË DITË NË JETËN 
e Margarita Rashitit

“Gjëja më e 
rëndësishme 
është që të gjitha 
informatat t’ua 
servojmë qytet-
arëve në kohë.” 
Pikërisht për këtë arsye, Margari-
ta Rashiti dhe ekipi i saj mbështes-
in ngjarjet dhe aktivitetet për të mirën 
e komunitetit të organizuara nga 11 
drejtoritë, Kryetari i Komunës dhe 
Zëvendëskryetari i Komunës.

Margarita, Zyrtare për Marrëdhënie me 
Publikun dhe Zëdhënëse e Komunës 
së Kamenicës, e fillon ditën me shumë 
entuziazëm duke e ditur që ajo duhet 
t’i përmbushë qëllimet e përcaktuara 
në planin e punës. Për shkak të aktivi-
teteve të shumta dhe numrit të vogël të 
stafit të zyrës, ndonjëherë ajo duhet të 
punojë jashtë orarit, gjatë fundjavave 
dhe gjatë festave. Megjithatë, ajo nuk 
ankohet për këtë pasi beson se gjithç-
ka mund të arrihet falë punës së pal-
odhshme, angazhimit dhe dashurisë 
për punën.

Margarita dhe ekipi i Zyres për Mar-
rëdhënie me Publikun komunikojnë 
vazhdimisht me media, OJQ dhe qytet-
arë. Ata përpiqen të përçojnë mesazhet 
duke i ilustruar ato me foto, video, an-
imacione ose ilustrime të tjera. Sipas 
saj, nëse një zyrë nuk arrin të përçoj 
mesazhin e saktë në mënyrë të saktë, 
atëherë zyra nuk ka arritur të bëjë 
punën e saj. Ata gjithashtu monitorojnë 
të gjitha mediat lokale dhe kombëtare 

në lidhje me lajmet për Ko-
munën e Kamenicës dhe rea-
gojnë kur është e nevojshme. 
“Nëse puna e një institucioni 
të caktuar nuk promovohet, 
atëherë si mund të infor-
mohen dhe të jenë aktivë 
qytetarët sa i përket punëve 
publike?” Përveç informim-
it të publikut për punët që 
kryhen, Margarita gjithashtu 
është e përkushtuar të sig-
urojë transparencë brenda 
komunës duke publikuar të 
gjitha dokumentet komunale 
në mënyrë që ato të jenë në 
dispozicion të publikut.
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fakte të

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

Cilat janë parimet e  
qeverisjes së mirë?

Sundimi i ligjit:
Zbatim i ligjit në mënyrë të paanshme 
duke respektuar vendimet gjyqësore 
dhe juridike.

Llogaridhënia:
Qeveria lokale raporton, shpjegon dhe 
përgjigjet për pasojat e vendimeve që 
ka marrë në emër të bashkësisë që 
përfaqëson.

Përgjegjshmëria:
Vendim-marrësit janë përgjegjës për 
rregullat e zbatueshme te ligjit dhe për  
shërbimin në të mirë të të gjitha palëve 
të interesit që preken nga vendimet. 

 
Transparenca: 

Qasje e drejtëpërdrejtë në informacion 
dhe dokumente administrative nga 
personat që preken nga politikat dhe 
praktikat e qeverisjes. 

Pjesëmarrja: 
Të gjitha zërat kanë lirinë e fjalës, ndëg-
johen dhe merren parasysh gjatë mar-
rjes së vendimeve. 

Efikasiteti dhe efektiviteti:
Shfrytëzimi më i mirë i mundshëm i 
gjitha burimeve njerëzore, financiare, 
teknologjike,natyrore dhe mjedisore. 

fakte tëfakte tëfakte tëshpejta

Qeverisja e mirë është pro-
cesi më i mirë i mundshëm i 
institucioneve për të marrë  
vendime dhe zbatuar politika 
të përshtatshme duke i menax-
huar me efikasitet burimet e 
veta. 

Qeverisja e mirë nuk përqën-
drohet në teori, por në praktikë!

Pse është e rëndësishme  
qeverisja e mirë?

Qeverisja e mirë është e rëndë-
sishme sepse përfshin kontrib-
utin dhe pjesëmarrjen e qytet-
arëve në procesin e marrjes 
dhe zbatimit të vendimeve. Në 
këtë mënyrë qeverisja e mirë 
sjell drejtësi, efikasitet dhe 
efektivitet.

Menaxhimi i mirë financiar: 
Vëmendje e kujdesshme në me-
naxhimin financiar, duke përfshirë 
kontraktimin dhe përdorimin e 
kredive, vlerësimin e burimeve, 
të ardhurave dhe të rezervave, 
përdorimin e të ardhurave të 
jashtëzakonshme, gjithmonë në 
konsultime me publikun.

Qeverisja 
      e mirë
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