
1 | P a g e  

  

 

 

 

 

 

“Matja e Sundimit të Ligjit në Administratë 

Publike në Komunat e Kosovës”  

 

Raporti Final i Pilot Projektit 
 

 

Implementuar nga: 

 

 

 

 

 

Maj 2016, Prishtinë 



2 | P a g e  

 
 

 

 

Pilot-projekti "Matja e sundimit të ligjit në Administratë Publike në Komunat e Kosovës" 

financohet nga Agjencia e Qeverisë Suedeze për Paqe, Siguri dhe Zhvillim - Akademia Folke 
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Kamenicës dhe komuna e Lipjanit. Këto komuna përfituese janë përzgjedhur përmes një procesi 
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Përmbledhje ekzekutive 
Ky pilot-projekt për “Matjen e Sundimit të Ligjit në Administratë Publike në Komunat e 

Kosovës1” është inicuar nga Folke Bernadotte Academy dhe UNDP Kosovë, me mbështetjen e 

Misionit të OSBE-së në Kosovë, i implementuar nga Lëvizja FOL si partner implementues. 

Përfituese të këtij projekti janë këto komuna: Lipjani/Ljipljane, Gjakova/Đakovica, 

Kamenica/a, Istogu/k dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale si dhe Ministria për Komunitete dhe Kthim, ishin të përfshira në projekt. 

Në fazën e parë të këtij projekti, është identifikuar korniza ligjore që rregullon çështjen e 

banimit social, si fushë e zgjedhur për të realizuar matjen e sundimit të ligjit në 

administratën Publike. Në fazën e dytë janë intervistuar zyrtarë komunal dhe ministror për të 

marrë këndvështrimin institucional, si dhe në fazën e tretë janë intervistuar përdoruesit 

(banorët që kanë përfituar banim social, aplikantët e refuzuar dhe aplikantët të janë në 

pritje). 

Analiza e kornizës ligjore ka treguar se ligji që rregullon çështjen e banimit social bashkë me 

udhëzimet administrative të nxjerra për zbatim të tij, rregullonin procedurat, kriteret dhe 

organet kompetente dhe njëherësh i jep mjaftë kompetenca komunave. Megjithatë ligji 

kishte zbrazëtira-arsye kjo që edhe ka ndikuar në incimin e amandamentimit të ligjit aktual. 

Problemet në implementimin e dispozitave ligjore kanë ardhur si pamundësi e komunave që 

të sigurojnë kushtet e duhura e kjo kryesisht u shkaktua nga natyra financiare dhe ajo e 

mungesës së objekteve për dhënien në shfrytëzim për banim social, që kanë ndikuar kështu 

drejtpërdrejtë në mos-shpalljen e konkurseve publike për periudha të gjata kohore (prej 8 

deri 10 vite), pamundësinë e komunave që të krijojnë data-bazat lokale. Për këtë as Ministria 

e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, nuk ka mundur të krijojë data-bazën në nivel kombëtar.  

Duke krahasuar rezultatet nga të dy fazat e hulumtimit, hulumtimit me zyrtarë dhe 

hulumtimit me përdorues, vërejmë që për aspektin e respektimit të të drejtave të banorëve, 

përgjigjet e zyrtarëve reflektojnë garanca më të mëdha për trajtim të barabartë, pa 

diskriminim dhe qasje në masë të lartë. Përdoruesit në anën tjetër janë përgjigjur që 

komunat janë të qasshme në masë të ulët.Edhe sa i përketë trajtimit të barabartë, 

përdoruesit janë përgjigjur që kjo ndodh në masë të ulët 

Sipas përdoruesve, komunat në masë të ulët e zbatojnë ligjin, por kur janë pyetur se sa janë 

të kuptueshme kompetencat e komunave për vetë ata, kanë theksuar tek “masa e lartë”. 

Trajtimi i kërkesave në më shumë se një gjuhë, sipas zyrtarëve është i mundur në masë të 

lartë dhe në këtë rast edhe përdoruesit kanë theksuar që kjo është e mundur në masë të 

lartë. 

Për respektimin e afateve kohore nga ana e komunës, përdoruesit kanë theksuar që komuna 

në masë të ulët zbaton afatet kohore për marrjen e një vendimi të caktuar. Zyrtarët në 

shumicë kanë anuar më shumë nga “masa e lartë” për ballafaqimin me rastet kur hasin 

vështirë në respektimin e afateve kohore për të marrë një vendim. 

                                                           
1 Referencat për Kosovën duhen kuptuar në kontekst të Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit (1999) 



5 | P a g e  

Për këshilla juridike se si të ankohen, banorët në shumicë kanë deklaruar që komuna në masë 

të ulët do t’i këshillonte. Zyrtarët në anën tjetër janë përgjigjur që në masë shumë të lartë 

ata kanë udhëzime si të këshillojnë dikë që do të ankohet ndaj një vendimi. 

Për rastet e keqpërdorimeve zyrtare-marrjes së mitos, përdoruesit theksuan se në masë të 

ulët mund të ndodhë që shërbyesit të marrin mito e të mos zbulohen/dënohen. Njëjtë janë 

deklaruar edhe zyrtarët, që kjo dukuri mund të ndodhë në masë të ulët. 

Hyrje 
Qëllimi kryesor i inicimit të këtij pilot-projekti për vetëvlerësim të Sundimit të Ligjit në 

Administratën Publike është identifikimi i sfidave, pikave të forta dhe të dobëta që kanë të 

bëjnë me shërbimet e ofruara nga institucionet publike ndaj banorëve/përfituesve. 

Arsyeja e zgjedhjes së çështjes së banimit dhe ofrimit të shërbimeve institucionale në këtë 

fushë, është se kjo paraqet një temë të ndjeshme në Kosovë, një problem tash e 16 vjeçar, 

në të cilin është më se e nevojshme të analizohen përparësitë, mangësitë, nevojat për 

ndryshime dhe analizimi i mundësive për përmirësim të shërbimeve të ofruara. 

Duke qenë se komunat sipas Kushtetutës dhe Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, janë njësia 

themelore territoriale në Kosovë dhe se çështja e banimit publik bie në kompetencë të 

komunave, janë zgjedhur pikërisht Komunat, për të qenë pjesë e këtij vlerësimi duke 

përfshirë gjithashtu edhe nivelin qëndror- Ministritë. 

Vetë definicioni i Sundimit të Ligjit në Raportin Strategjik të vitit 2012 nga Sekretari i 

Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, “Programi i veprimit për forcimin e Sundimit të Ligjit 

në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar”, sundimin e ligjit e ka nënkuptuar si parim të 

qeverisjes të lidhur me të drejtat e njeriut dhe demokracinë si një komponentë të 

domosdoshëm të zhvillimit ekonomik, reduktimit të varfërisë, paqes dhe sigurisë2. 

Pra, një shtysë kyçe e inicimit të një hulumtimi të tillë për sundimin e ligjit në administratën 

publike në Kosovë është bërë qëllimisht me fokus tek Komunat, duke qenë se ato në mënyrë 

të drejtpërdrejtë janë kompetente në ofrimin e shërbimeve komunale publike, duke marrë 

kështu veprime që prekin interesat dhe të drejtat e banorëve dhe në këtë pikë është më se e 

domosdoshme të shqyrtohet se në çfarë mase respektohen ato. 

Matja e Sundimit të Ligjit në Administratën Publike në Komunat e Kosovës, është bërë në 

konstekstin e këtyre parimeve të përgjithshme të Sundimit të Ligjit: 

-Ligjshmëria, kërkon që institucionet publike administrative t’i nënshtrohen ligjit dhe që të 

gjitha vendimet e tyre të jenë të bazuara në ligj. Kjo përfshinë edhe trajtimin e barabartë të 

grupeve të ndryshme të banorëve, përfshirë gratë dhe burrat. 

-Qasshmëria, nënkupton që secili duhet të ketë qasje në administratën publike dhe detyrën e 

autoriteteve publike të pranojnë të merren me grupe të ndryshme të banorëve me kërkesa 

dhe pyetje në mënyrë të duhur. Parimi gjithashtu kërkon qasje praktike për gratë dhe burrat, 

si orë të mjaftueshme të qëndrimit hapur, komunikim të lehtë p.sh. komuna/drejtoria të 

përdorë gjuhën që mund të kuptohet nga publiku. 

                                                           
2 Folke Bernadotte Academy & UNDP, Udhëzuesi i përdoruesve për vlerësimin e Sundimit të Ligjit në 

Administratën Publike, faqe 7, Stockholm/New York, January 2015. 
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-E drejta për tu dëgjuar, nënkupton që autoritetet publike duhet të dëgjojnë individin para 

marrjes së vendimit që prek të drejtat dhe interest e tij/saj. Gjithashtu nënkupton që 

personit duhet t’i jepet mundësia që të ofrojë fakte, argumente ose prova para se të merret 

vendimi. Nënkupton poashtu që autoritetet duhet të informojnë personat e interesuar për 

vendimet e tyre, njejtë sikurse detyrimi që të marrin vendimin brenda një kohe të 

arsyeshme. 

-E drejta e ankesës, i lejon individët të kërkojnë korrigjim kundrejt vendimeve 

administrative, përmes procesit të shqyrtimit të brendshëm, apo shqyrtimit gjyqësor nga 

gjykatat e rregullta apo gjykata të veçanta administrative. E drejta e ankesës është 

gjithashtu e varur nga aspekte materiale, si detyra e insitucioneve administrative që të 

komunikojnë vendimet dhe arsyet e vendimeve palëve të interesuara dhe të japin këshillë se 

ku dhe si të ankohen. 

-Transparenca, siguron që puna e autoriteteve publike dhe shërbyesve civil kryhet në mënyrë 

të hapur. Autoritetet publike e kanë detyrë që të japin informata mbi punën e tyre dhe të 

sigurojnë qasje në ligje, akte administrative dhe dokomente të tjera sipas kërkesave. E drejta 

për informim duhet të jetë e kufizuar vetëm nga kufijtë e nevojshëm në shoqëritë 

demokratike për të mbrojtur interesat legjitime publike apo private. 

-Llogaridhënia, siguron që shërbyesit publik dhe institucionet e administrates të mbahen 

përgjegjëse për veprimet e gabuara dhe të përmirësojë mënyrën e punës së institucioneve.3 

Për të vështruar secilin parim veçmas dhe respektimin e të drejtave që mbrohen me këto 

parime, i është kushtuar theks i veçantë procesit të banimit social në komuna, shpalljes, 

përzgjedhjes, komunikimit dhe këshillës juridike. 

Komunat përfituese të këtij projekti janë Komunat e Gjakovës, Istogut, Kamenicës dhe 

Lipjanit. Procesi i banimit social në këto komuna do të shpjegohet më poshtë.  

Komuna e Gjakovës 

Procesi i shpalljes, përzgjedhjes dhe ndarjes së banesave në objektet e banimit social janë 

zhvilluar gjatë vitit 2007 dhe nuk është shpallur ndonjë thirrje e re për aplikim. 

Gjatë viteve 2013-2015, kjo komunë ishte në proces të identifikimit të apartamenteve 

komunale që nuk janë regjistruar si prona komunale në këto 16 vite të fundit.  

Përfituesit (gjatë vitit 2007) janë njoftuar përmes telefonit ndërsa për personat e refuzuar 

nuk janë lëshuar vendime individuale për t’i njoftuar që kërkesa/aplikacioni i tyre u është 

refuzuar. Nëse palët ishin të interesuara të dinin arsyet e refuzimit ato kanë mundur të 

shkojnë në komunë dhe t’i marrin këto informacione. 

Në tetor të vitit 2014 kjo komunë ka themeluar një Komision për Identifikimin dhe dhënien në 

shfrytëzim të banesave për Banim Social në përbërje prej 8 anëtarëve, prej të cilëve 7 

meshkuj dhe vetëm një femër dhe të gjithë këshilltarë komunal të partive të ndryshme.  

Kjo bie ndesh me dispozitat e Udhëzimit Administrativ nr.22/2010 Për procedurat e përfitimit 

nga programet e veçanta të banimit, ku në nenin 5 par1, parashihet se Kryetari i komunës me 

                                                           
3 United Nations Development Programmeme (2015), Concept Note for Assessing Rule of Law in Public Administration,  faqe 7 
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vendim vendos për përbërjen e komisionit kurse në po të njëjtin nen, në paragrafin 2, 

theksohet se komisioni përbëhet nga tre (3) deri pesë (5) anëtarë. 

Komisioni i emëruar në kuadër të Asamblesë është konsideruar jo efikas, prandaj kjo komunë 

ka inicuar procedurën e revokimit të vendimit për krijimin e komisionit. Në shkurt 2016, 

Komuna e Gjakovës ka shfuqizuar komisionin për strehim social të zgjedhur nga Asambleja 

Komunale, i cili binte ndesh me UA 22/2010 dhe është krijuar një komision i ri me vendim të 

Kryetares së komunës, ashtu siç neni 5 i udhëzimit të lartëcekur e parasheh. Komisioni ka 

përbërje 5 anëtarëshe dhe atë 3 përfaqësues nga drejtoritë komunale, 1 nga shoqëria civile 

dhe 1 përfaqësues nga shoqata “Handikos”.  

Gjatë dy viteve të fundit, komuna e Gjakovës ka ndërmarrur iniciativa për krijimin e sistemit 

të mirëfilltë për trajtimin efektiv të të rasteve sociale, dhe inicuar procesin e rivlerësimit të 

përfituesve të përzgjedhur në vitin 2007 pa process ligjor. 

Komuna e Kamenicës 

Komuna e Kamenicës është e vetmja nga komunat përfituese të këtij pilot-projekti e cila së 

fundmi ka shpallur konkurs publik për ndarjen e 20 banesave për shfrytëzim të përkohshëm 

me qira, për anëtarët e familjeve të të gjitha kategorive që kanë nevojë për banim. Konkursi 

u shpall në fillim të korrikut 2015. 

Me vendim të kryetarit është krijuar komisioni 5 anëtarësh për shqyrtimin e kërkesave dhe 

ndarjen e banesave për financimin e programeve të veçanta të banimit me qera, ashtu siç 

edhe e parasheh Udhëzimi Administrativ nr. 22/2010 për Procedurat e përfitimit nga 

programet e veçanta të banimit4. 

Komisioni 5 anëtarësh kishte në përbërje tre anëtarë shërbyes civil të komunës, një 

përfaqësues të shoqërisë civile dhe një përfaqësues të shoqatës së veteranëve të UÇK-së. 

Ka publikuar vendimin e përbashkët ku ka listuar përfituesit e 20 banesave për të cilat është 

hapur konkursi në tabelën e njoftimeve në komunë dhe janë kontaktuar përmes telefonit. 

Aplikantëve të refuzuar, u janë lëshuar vendime individuale të cilat u janë dërguar përmes 

postës. Në vendimet refuzuese, palët janë udhëzuar për shfrytëzimin e mjeteve juridike- të 

drejtën për ankesë pranë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. 

Komuna e Lipjanit 

Kjo komunë menaxhon dy strehimore në fshatin Magurë (strehimoren e re dhe të vjetër) si 

dhe shpallja e fundit për ndarje të banesave sociale ka qenë në vitin 2006. 

Në strehimoren e vjetër në Magurë, janë vendosur familje të cilave u janë djegur shtëpitë 

dhe nuk kanë pasur vend-strehim tjetër. Nuk ka patur kritere të veçanta për përzgjedhjen e 

familjeve që të vendosen në strehimoren e vjetër. 

Kurse strehimorja e re në Magurë është ndërtuar në vitin 2006  në bashkëpunim të Komunës 

së Lipjanit/Lipljane dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor si dhe UNHCR-it. 

Qëllimi ekskluziv i ndërtimit të strehimores së re ishte mbyllja e kampit të Plemetinit dhe kjo 

strehimore ka gjithsej 23 banesa. Prej tërësisë së banesave, 17 u janë ndarë familjeve që 

                                                           
4 Neni 5 i Udhëzimit Administrativ 22/2010 në paragrafni 1 dhe neni 5, paragrafi 2. 
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kanë jetuar në kampin e Plemetinit ndërsa 6 familje të tjera që kanë përfituar, nuk kanë 

jetuar në këtë kamp. 

Të gjitha familjet në strehimoren e re janë përzgjedhur nga zyrtarët komunal të caktuar nga 

komuna. Është bërë shpallja publike e konkursit për dhënien e banesave në strehimore në 

Magurë dhe të gjitha kërkesat e pranuara janë vizituar nga komisioni komunal. Përzgjedhja e 

përfituesve është bërë nga zyrtarët e Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Përkujdesjes Sociale dhe 

përzgjedhja atëkohë është bërë në bazë të Programit dhe Udhëzuesit për Banim Socia, i cili 

nuk është i vlefshëm që nga hyrja në fuqi e ligjit aktual. 

Lista me emrat e përfituesve është shpallur në tabelën e njoftimeve në komunë dhe 

përfituesit janë njoftuar me shkrim. Aplikantët të cilët janë refuzuar, u janë dërguar 

njoftime me shkrim dhe janë udhëzuar që në rast të pakënaqësisë me vendimin të ankohen në 

Komunë.Kishte komision për shqyrtimin e ankesave me përbërje politike, të quajtur Bordi i 

drejtorëve që ka përfshirë drejtorët e Drejtorive Komunale. 

Komuna në vitin 2007 ka marrë vendim për ndarjen e një lokacioni për ndërtim të 

objektit të lartë banesor për kategoritë e veçanta dhe vendimin për ndarjen-dhurimin 

e banesave për kategoritë e veçanta.Janë ndarë gjithsej 28 banesa familjeve të 

dëshmorëve dhe familjeve të invalidëve të luftës së UÇK-së. 

Komuna e Istogut  

Komuna e Istogut në vitin 2008 për herë të fundit ka shpallur konkurs publik për banim të 

përkohshëm në banesat sociale në Istog dhe Gurakoc dhe pas vitit 2008 nuk ka shpallur ndonjë 

konkurs tjetër për banim në banesat sociale. Pasi komisioni ka propozuar përfituesit 

potencial, Kuvendi Komunal ka miratuar propozimet e komisionit. 

Janë zgjedhur 22 përfitues dhe vendimi me të cilin Kuvendi Komunal ka miratuar listën e 

përfituesve është shpallur në tabelën e shpalljeve në ndërtesën e Kuvendit Komunal.  

Në po të njëjtin vendim të shpallur në tabelën e shpalljeve në ndërtesën e Kuvendit, palët e 

pakënaqura janë këshilluar që kanë të drejtë ankese pranë Komisionit për shqyrtimin e 

ankesave  në afat prej 21 ditësh nga dita e publikimit të listës. Nuk janë lëshuar vendime 

individuale refuzuese por përmes shpalljes në tabelë të refuzuarit janë njoftuar për këshillë 

juridike5 dhe të interesuarit për arsyet e mospërzgjedhjes mund t’i merrnin informatat në 

komunë.  

Komisioni komunal për shqyrtimin e ankesave ishte 3 anëtarësh në përbërje të drejtorëve të 3 

drejtorive; asaj të Urbanizmit, Kadastrës dhe Mbrojtjes së Mjedisit, Drejtorisë së 

Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe Drejtorisë së Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 

Në rast të pakënaqësisë me vendimin e komisionit të ankesave (që përbënte shkallën e parë), 

palët mund t’i drejtoheshin Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor pranë zyres 

ligjore. 

                                                           
5 Personat e pakënaqur janë udhëzuar që ankesat e tyre që do të shqyrtoheshin nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave të 
dorëzohen në zyrën ligjore në ndërtesën e Kuvendit Komunal. 
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Megjithëse të njëjtit është paraparë të paguajnë një vlerë të qerasë, aktualisht përfituesit 

nuk paguajnë dhe sipas informatave nga organet kompetente komunale, që nga 2008-a nuk 

është bërë asnjë vlerësim i gjendjes së familjeve të vendosura në banesat sociale. 

Nga viti 2012 kjo komunë ka filluar me projektet e ndërtimit të shtëpive për të pastrehët, për 

familjet që jetojnë në kushte të rënda të cilat kanë parcelat e tokës por jo mjete për 

ndërtim. Për përzgjedhjen e familjeve aplikuese është krijuar një komision me vendim të 

Kryetarit të Komunës, i cili komision ka përbërje 3 anëtarëshe (shërbyes civil).  

Gjatë vitit 2012, kur ka filluar projekti i ndërtimit të shtëpive nga Komuna e Istogut, janë 

ndërtuar 4 shtëpi, në vitin 2013 janë ndërtuar 7 shtëpi kurse për vitet 2014 dhe 2015 janë 

ndërtuar 8 shëpi. Në tërësi për vitet 2012-2015 janë ndërtuar gjithsej 27 shtëpi. 

REZULTATET E VETËVLERËSIMIT 

Rezultatet e hulumtimit me stafet komunale 
Hulumtimi i stafeve të 4 komunave (shërbyesve civil që merren me banimin social) të 

përfshira në këtë pilot-projekt është realizuar në përpikmëri sipas udhëzuesit të  përgatitur 

nga Folke Bernadotte Academy dhe UNDP. Ky hulumtim ka nxjerrë në pah të dhëna që 

përfshijnë ato të përgjithshmet mbi të intervistuarit: Gjininë, moshën, sa vite janë shkolluar, 

sa vite punojnë në komunat përkatëse, pozitat e tyre, etnicitetin (respondentët kanë vetë-

deklaruar etnicitetin)si dhe në veçanti qëndrimet e tyre mbi parimet e sundimit të ligjit. 

Gjatë fazës së hulumtimit përmes intervistimeve në komunat respektive, prej gjithsej 45 

intervistave të zhvilluara, në secilën prej 4 komunave të pëzgjedhura, u relizua ky numër 

intervistash: 

- Komuna  Gjakovës gjithsej 14 intervista 

- Komuna e Istogut gjithsej 11 intervista 

- Komuna e Kamenicës gjithsej 12 intervista 

- Komuna e Lipjanit gjithsej 8 intervista  

Përveç intervistave të realizuara me zyrtarët e 4 komunave për të vlerësuar sundimin e ligjit 

në nivelin lokal, janë përfshirë në anktetim edhe institucionet e nivelit qëndror6 . U realizuan 

gjithsej 8 intervista në 3 ministritë e lartëcekura, për të parë pikërisht qëndrimet e 

kompletuara të të dy niveleve mbi sundimin e ligjit në institucionet në të cilat vetë zyrtarët e 

intervistuar punojnë aktualisht. 

Nga gjithsej  45 të intervistuar në komuna, balanci gjinor rezultoi të jetë: 6 Femra dhe 39 

Meshkuj. 

Nga numri total prej 45 zyrtarëve, në aspektin gjinor numri aktual qëndron: 

- 0 femra, 14 meshkuj në Komunën e Gjakovës/ Djakovica 

- 4 femra, 7 meshkuj në Komunën e Istogut/ Istok 

- 2 femra, 10 meshkuj në Komunën e Kamenicës 

                                                           
6  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Ministria për 

Komunitete dhe Kthim . 
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- 0 femra, 8 meshkuj në Komunën e Lipjanit/Ljipjane 

Në nivelin qëndror, nga gjithsej 8 intervista të realizuara, 5 ishin femra dhe 3 meshkuj, 

shprehur në %, 75% ishin femra dhe 25% meshkuj. 

Të rinjtë kosovar, janë pak të përfshirë në institucionet vendimarrëse në veçanti dhe në çdo 

nivel tjetër institucional në përgjithësi. Një rezultat i tillë është treguar edhe nga hulumtimi i 

bërë me zyrtarët komunal, i cili ka rezultuar se mosha mbi mesataren, është më e 

inkuadruara në nivelin lokal- atë të komunave, kurse në nivelin qëndror, ka mbizotëruar 

mosha e mesme, të shpjeguara më qartë në grafikat e mëposhtme:    

    

Grafe krahasuese: Mosha e zyrtarëve ni nivelin qëndror dhe lokal 

Në nivelin e komunave të përfshira në hulumtim, 51.1% e zyrtarëve kanë më shumë se tetë 

vite pune në pozitën përkatëse kurse në nivelin qëndror, 87.5% e të intervistuarve kanë më 

shumë se tetë vite pune në ministritë përkatëse. 

Ligjshmëria 

Rezultatet kanë treguar se 75.6% e të anketuarve në nivelin lokal vlerësojnë se rrugullat që 

definojnë kompetencat dhe mandatin e institucionit dhe përgjegjësitë e tyre janë plotësisht 

të kuptueshme dhe njejtë, 75% e zyrtarëve të instervistuar në nivelin qëndror mendojnë të 

njëjtën.   

Në një përqindje kumulative prej 73.3% e të intervistuarve në 4 komunat e këtij pilot-projekti 

mendojnë se Plotësisht dhe deri diku po, përballen me situata ku ligji nuk i udhëzon 

mjaftueshëm se si të vendosin për një vendim të caktuar.Në përqindje kumulative 87.5% e të 

intervistuarve në nivelin qëndror, janë pajtuar plotësisht dhe deri diku po, për përballjen e 

tyre me situata të tilla, pa udhëzim të mjaftueshëm në ligjet me të cilat ata punojnë.  
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Krossgrafika të nivelit lokal dhe qëndror për situata  ku ligji nuk i udhëzon mjaftueshëm 

82.2% e zyrtarëve në nivelin e komunave kanë theksuar se kanë qasje të plotë në ligjet, 

rregulloret dhe udhëzimet në lëminë e tyre të punës. Në nivelin qëndror, zyrtarët gjithashtu 

kanë deklaruar (87.5% e tyre) që kanë plotësisht qasje në ligjet e fundit, rregulloret dhe 

udhëzimet e lëmit të tyre të punës. 

42.2% në komuna dhe përkatësisht 50% në nivelin qëndror, kanë pranuar trajnimet e 

nevojshme për instrumentet e reja legjislative në lëmin e tyre të punës. 

Sipas legjislacionit në fuqi në Kosovë, konflikti i interesit është gjendja e mospajtimit 

ndërmjet detyrës publike dhe interesave private të zyrtarit të lartë, kur ai ka interesa private 

të drejtpërdrejta ose të tërthorta, personale ose pasurore, te cilat ndikojnë, mund te 

ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në ligjshmërinë, transparencën, objektivitetin dhe 

paanësinë e tij gjatë ushtrimit të funksionit publik 7. 

Megjithëse gjysma e anketuesve të nivelit komunal kanë deklaruar se kanë plotësisht 

udhëzime se si të merren me situatat ku ka konflikt interesi, është shqetësues fakti se në një 

përqindje kumulative prej 31.1% kanë deklaruar se nuk kanë aspak dhe deri diku jo – 

udhëzime për të trajtuar situata të tilla. 

Qasshmëria 

Në hulumtimin e bërë, i është kushtuar rëndësi edhe çështjes se a është e mundur që në 

komunat pjesëmarrëse të këtij pilot-projekti të trajtohen kërkesat e bëra në gjuhë të tjera 

përveç gjuhëve zyrtare dhe sipas rezultateve të nxjerra nga niveli komunal dhe ai qëndror, të 

dhënat janë si në vijim:  

                                                           
7  Neni 6, Ligji Nr. 04/L-051 Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik  
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Grafikë krahasuese: Trajtimi i kërkesave të bëra në gjuhët tjera përveç gjuhëve zyrtare 

73.3%  e zyrtarëve të nivelit komunal kanë theksuar se kanë udhëzime të mjaftueshme si t’i 

ndihmojnë banorët në rastet e gabimeve të dukshme, ndërsa 6.7% e tyre kanë theksuar se nuk 

kanë aspak.  Në nivelin qëndror 75% e të intervistuarve kanë theksuar se kanë udhëzime të 

mjaftueshme, 12.5% janë përgjigjur se deriku po, kanë udhëzime dhe 12.5% deri diku jo. 

Në nivelin qëndror, sa i përket udhëzimit mbi pagesat për shërbimet e ofruara përgjigjet janë 

si në vijim:  50% deklaruan Plotësisht, 25% Deri diku po, 12.5% deklaruan se nuk e dijnë dhe 

12.5% deklaruan se nuk kanë aspak udhëzime mbi pagesat për shërbimet që ofrohen nga 

institucioni i tyre.  

Për sa i përket qasjes së barabartë në informata pavarësisht nga gjinia/etnia apo feja ose 

cilido status tjetër social mbi shërbime e ofruara nga institucioni ku punojnë, zyrtarët e 

nivelit komunal dhe atij qëndror, kanë treguar të kenë patur qasje të plotë, në një përqindje 

prej 9.1 të shprehur nga zyrtarët komunal dhe 75% zyrtarët e nivelit qëndror. 

 E drejta për tu dëgjuar 

Parimi i dëgjimit të palëve, si parim i cili duhet të karakterizojë një proces të rregullt ligjor, 

duhet të shtrihet në të gjitha procecurat, penale, civile apo administrative, për të respektuar 

kështu të drejtën e palës-individit që të paraqesë para organit kompetent argumentet, 

dokumentet e nevojshme për mbrojtjen e interesit të tyre apo mjetet juridike të nevojshme 

për zgjidhjen e drejtë të çështjes. 

Se kanë plotësisht procedura të përcaktuara për këtë, janë përgjigjur 68.9% e të 

intervistuarve në 4 komunat e këtij pilot- projekti, kurse në nivelin qëndror të dhënat 

rezultojnë pak më të ndryshme, prej të cilave 25% u shprehën për plotësisht, 25% kanë 

theksuar se nuk kanë aspak, 37.5 % theksuan se deri diku kanë dhe 12.5% nuk e dinë. 
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Të pyetur se a kanë udhëzime për afatet kohore të marrjes së vendimeve, zyrtarët e nivelit 

lokal- komunave në një përqindje prej 91.1 kanë deklaruar se kanë plotësisht,6.7% deri diku 

po dhe 2.2% deklaruan se nuk kanë aspak kurse ata të nivelit qëndror 100% të të 

intervistuarve deklaruan se kanë udhëzime plotësisht. 

Respektimi i afatit për nxjerrjen e vendimeve mbi çështjet që prekin interesat e aplikantëve, 

është një problem duke qenë se 48.9% deklaruan se deri diku po, hasin në situata ku e kanë të 

vështirë të respektojnë afatet kohore, 20% deklaruan se hasin plotësisht në të tilla situata 

dhe vetëm 26.7% deklaruan se nuk hasin aspak në vështirësi për të respektuar afatet për 

nxjerrjen e vendimeve.  Situatë e njëjtë pasqyrohet nga rezultatet edhe sa i përket nivelit 

qëndror, të cilët gjthashtu hasin probleme në respektimin e afateve kohore të marrjes së 

vendimeve, pasi 75%  e tyre u shprehën se deri diku po, hasin të tilla situata dhe 25% hasin 

plotësisht. 

Janë analizuar rezultatet e secilës prej tyre, nëse zyrtarët e të 4 komunave të përfshira në 

këtë hulumtim kanë problemin e njejtë. 

 

Kross-grafika të 4 komunave mbi vështirësitë në respektimin e afateve kohore 
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Trasnparenca  

-Në nivelin lokal – komunat, 88.9% e të intervistuarve janë përgjigjur se kanë plotësisht 

udhëzime për këto raste, 11.1% u deklaruan deri diku po dhe 4.4% thanë se deri diku jo dhe 

aspak nuk kanë udhëzime për rastet e tilla. Sa i përket nivelit qëndror – Ministrive, 100% e të 

intervistuarve theksuan se kanë plotësisht udhëzime për t’iu përgjigjur personave që kërkojnë 

informacione. 

91.1% e zyrtarëve komunal janë përgjigjur se kanë plotësisht udhëzime se si të sigurojnë 

qasje të barabartë në informata 6.7% u deklaruan se deri diku jo ose aspak nuk kanë, kurse 

niveli qëndror, 100% deklaruan se kanë plotësisht udhëzime për të siguruar qasje të barabartë 

në informata  

-Ndërsa në rastet kur personat kërkojnë informata në lidhje me rastet e tyre, 75.6% e 

zyrtarëve të intervistuar nga komunat deklaruan se kanë udhëzime si të merren me kërkesat e 

tilla, 13.3% deri diku po dhe 11.1% e tyre thanë se nuk kanë udhëzime se si të trajtojnë 

kërkesat e tilla. Niveli qëndror në anën tjetër, ka rezultuar me 100% të të intervistuarve që 

janë përgjigjur që kanë plotësisht udhëzime si të trajtojnë kërkesat e personave që kërkojnë 

informacione për rastet e tyre. 

60% e zyrtarëve komunal u përgjgjën se kanë plotësisht udhëzime si të merren me të dhënat 

për integritet dhe privatësi, 20% deri diku po ,11.1% deklaruan se nuk kanë aspak udhëzime  

dhe 6.7% deklaruan se deri diku jo. Në nivelin qëndror 100% e të intervistuarve deklaruan se 

kanë plotësisht udhëzime si të merren me të dhënat për integritetin dhe privatësinë. 

-Zyrtarët e përfshirë në këtë hulumtim janë pyetur nëse institucioni i tyre ka të vendosura 

procedurat për arkivimin e të dhënave, dhe sa i përket kësaj, 88.9% e tyre në nivel komunal 

deklaruan se i kanë procedurat plotësisht të vendosura, 11.1 % deklaruan se nuk i kanë aspak 

apo deri diku jo. 100%  e të intervistuarve në nivelin e institucioneve qëndrore deklaruan se 

plotësisht i kanë të vendosura procedurat për arkivimin e të dhënave. 

E drejta e ankesës   

-Është shumë e rëndësishme që për të respektuar të drejtën për ankesë/apel, zyrtarët të 

kenë të qartë se çfarë duhet të përmbajë vendimi i tyre, pra kërkesat për formën e vendimit 

(arsyetimin, këshillën për mjetet juridike). Të pyetur për këtë, 84.5% e zyrtarëve kanë 

deklaruar se kanë plotësisht udhëzime se çfarë duhet të përfshijë vendimi i tyre, 6.7% 

deklaruan se nuk kanë aspak, 4.4% deri diku dhe 4.4% nuk e kanë ditur.  

Zyrtarët janë pyetur se sa ata kanë udhëzime rreth kësaj çështjeje,se si duhet të jetë i 

informuar një person në lidhje me një vendim. 91.1 % prej tyre kanë plotësisht udhëzime, 

4.4% deri diku po dhe në një përqindje kumulative prej 6.7% u deklaruan për aspak apo deri 

diku jo rreth pasjes apo mospasjej së udhëzimeve se si duhet të jetë i informuar personi në 

lidhje me një vendim që prek të drejtat dhe interesat e tij. Në nivelin qëndror 100% e të 

intervistuarve deklaruan se ata kanë plotësisht udhëzime për këtë çështje. 

77.8% e zyrtarëve të 4 komunave të përfshira në këtë hulumtim kanë deklaruar se plotësisht 

kanë udhëzime si të këshillojnë palët që duan të ankohen kundër vendimit nga 

institucioni/organi i tyre. 13.3% deklaruan se deri diku po, kanë udhëzime dhe në një 

përqindje kumulative 8.9% e tyre thanë se nuk kanë asapak apo deri diku jo udhëzime për 
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këshillimin e një personi që do të ankohet. Niveli qëndror në një përqindje totale (100%), 

janë deklaruar se kanë udhëzime për këshillimin e palës. 

Se si institucionet i trajtojnë/merren me banorët që dëshirojnë të apelojnë kundër një 

vendimi, a kanë udhëzime rreth kësaj, 84.4% e të intervistuarve në nivel komunal deklaruan 

se kanë plotësisht, 4.4% thanë se deri diku po dhe në përqindje kumulative 11.1% e tyre u 

deklaruan se deri diku jo apo aspak nuk kanë udhëzime. Në nivelin qëndror rezultatet 

qëndrojnë kështu: 87.5% deklaruan se kanë plotësisht dhe 12.5% deklaruan se deri diku po, 

kanë udhëzime. 

Llogaridhënia  

Një nga çështjet për të cilat zyrtarët komunal janë deklaruar është edhe nëse puna e tyre 

është e ndikuar nga vendimet dhe udhëzimet e agjencive/institucioneve mbikqyrëse. 51.1% e 

tyre deklaruan se puna e tyre plotësisht është e ndikuar nga vendimet e institucioneve 

mbikqyrëse, 11.1% deri diku po, 28.8% deklaruan se nuk ndikohet aspak dhe 8.9% deklaruan se 

deri diku jo, nuk ndikohet. 

Në nivelin lokal, 66.7% e të intervistuarve deklaruan se plotësisht kanë udhëzime se çfarë 

duhet të bëjnë kur dyshojnë se dikush brenda institucionit ka shkelur ligjin, 24.4% deklaruan 

se deri diku kanë udhëzime dhe në përqindje kumulative prej 8.9% zyrtarët kanë deklaruar se 

deri diku jo dhe aspak nuk kanë udhëzime për të tilla raste. 

-Ryshfeti8 si dukuri negative e ditëve të sotme, kur është prezent në nivel institucional, 

ndikon negativisht në tërësinë e punës, njëkohësisht në sundimin e ligjit dhe respektimin e të 

drejtave të palëve të tjera si dhe në integritetin institucional. 

Të pyetur se a përballen me rastet kur dikush u ofron ryshfet gjatë punës së tyre, 71.1% e 

zyrtarëve të nivelit lokal kanë theksuar se nuk përballen aspak me situatat e tilla, 13.3% e 

tyre theksuan se deri diku po- janë përballur me raste apo situata të tilla, 11.1% theksuan se 

deri diku jo dhe vetëm 4.4% e tyre theksuan se janë përballur plotësisht me rastet e tilla kur 

dikush u ka ofruar ryshfet. 

Niveli qëndror, të njëjtës pyetje i është përgjigjur në një përqindje prej 87.5% se nuk janë 

përballur aspak me raste të tilla dhe 12.5% se deri diku po, kanë hasur të tilla. 

-Nëse një shërbyes civil në institucion mund të pranojë ryshfet dhe të mos vërehet/hetohet 

dhe të mos dënohet,zyrtarët e nivelit lokal janë përgjigjur si në vijim: 42.2% mendojnë se kjo 

nuk mund të ndodh aspak, 24.4% mendojnë se deri diku jo- s’mund të kalojë pa u hetuar, 

22.2% mendojnë se deri diku po, vetëm 4.4% kanë theksuar se kjo mund të ndodhë plotësisht 

dhe 6.7% prej të intervistuarve nuk kan dijeni. 

Të pyetur se a kanë udhëzime për mënyrën se si të merren me ankesat drejtuar kundër stafit 

ose institucionit të tyre, në nivel lokal, 75% deklaruan se kanë plotësisht, 17.8% deklaruan 

deri diku po kurse 6.8% deklaruan se nuk kanë udhëzime të tilla aspak. Në nivelin qëndror 

100% e zyrtarëve u përgjigjën se kanë udhëzime të tilla plotësisht. 

                                                           
8 I përcaktuar në Kodin Penal të Republikës së Kosovës në nenin 428, paragrafi 1 si marrje  e ryshfetit, nënkupton: 
“Personi zyrtar i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose pranon ndonjë dhuratë apo përfitim 
tjetër për vete apo personin tjetër, ose që pranon ofertën apo premtimin për dhuratë apo përfitim të tillë, në 
mënyrë që personi zyrtar të veprojë ose të mos veprojë në pajtim me detyrën e tij zyrtare, ….” 
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Rezultatet e anketimit me përdoruesit  
Sundimi i ligjit nënkupton mbi të gjitha respektimin e të drejtave të garantuara të njeriut, 

barazinë, mosdiskriminimin mbi asnjë bazë, ligjshmërinë, të drejtë për të qenë i informuar, 

për t’u ankuar, të drejtën për qasje dhe të tëra këto, duhet të respektohen nga ana e 

institucioneve që në kompetencë të tyre kanë marrjen e vendimeve që prekin interesat e 

banorëve. 

Ky anketim me përdoruesit është bërë për të parë perceptimin e banorëve për rastet e 

bashkëveprimit me insitucionet.  

Në të katër komunat e përfshira, janë zhvilluar në total 259 intervista si pjesë e anketimit, 

(respondentët kanë vetë-deklaruar etnicitetin). 

Gjinia  Statusi Mosha  Etnia  

106 Femra 

120 përfitues  
120 persona ishin 

+45  

235 persona Shqiptarë 

6 persona Rom 

74 të refuzuar 
123 persona mes 25 

-44 
12 persona Ashkali 

153 
Meshkuj 

65 në pritje 
16 persona më pak 

se 24  

4 persona Egjiptian 

2 persona Serb  

 

Vetëm 47.1 % e respondentëve kanë përfunduar shkollë të mesme, 34.7% vetëm shkollën 

fillore, madje ka të atillë që nuk e kanë përfunduar në tërësi shkollën fillore por vetëm disa 

vite të shkollës fillore. Një numër fare i vogël i të anketuarve ka edukim të lartë-fakultetin të 

përfunduar (vetëm 6 prej tyre) dhe po aq numër i vogël me disa vite fakultet por jo të 

përfunduar (6 persona). 

 

Rezultatet e Komunës së Gjakovës 
Në këtë komunë u zhvillua 40.9%shi i intervistave totale me gjithsej 106 përdorues të 

ankteuar. 

Gjinia  Statusi Mosha  Etnia  
Kontakti i fundit me 

komunën 

48 
Femra 

46 
përfitues  

51.9% ishin +45  

86.8% 
Shqip. 63.2% brenda 1 viti ose më 

pak  
5.7% Rom 

41.5% mes 25 -44  
4.7% 

Ashkali 
4.7% mes 1-3 vite 

58 
Meshkuj 

60 në 
pritje 

6.6% më pak se 
24  

2.8% 
Egjiptian 32.1% më shumë se 3 vite  

0% Serb  
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Parimi i ligjshmërisë  

Pavarësisht se kompetencat e komunave/drejtorive mund të jenë të përcaktuara qartë 

ligjërisht, në praktikë ka rëndësi që ato të jenë të qarta dhe të kuptueshme për banorët të 

cilët i drejtohen dhe ndërveprojnë me këto organe, që zyrtarët të kenë qasje në ligje, 

rregullore dhe udhëzime si dhe të mbajnë trajnimet e nevojshme për ligjin dhe procedurat që 

rregullojnë punën e tyre. Të pyetur për këto çështje respondentët janë përgjigjur si në vijim:  

 

Në një shifër prej 42.6% mendojnë se  komuna e zbaton ligjin në masë të lartë, 36.6% 

mensojnë se e zbaton në masë të ulët, 14.9% mendojnë se komuna e nuk e respekton ligjin 

aspak ndërsa vetëm 5.9% mendojnë se komuna e respeskton ligjin në masë shumë të lartë. 

 50% e përdoruesve besojnë në masë të ulët se shërbyesit nuk do të vendosnin për një rast kur 

kanë konflikt interesi, 39% në masë të lartë, 8.5% aspak nuk mendojnë se shërbyesit nuk do të 

vendosnin për rastet ku kanë konflikt interesi dhe vetëm 2.4% mendojnë se në masë shumë të 

lartë  shërbyesit civil nuk do të vendosnin për një rast në të cilin ata gjinden në konflikt 

interesi. 

E gjetur interesante është se 45.1% në masë të ulët mendojnë se komuna trajton të gjithë në 

mënyrë të njëjtë, 25.5% kanë mendim se komuna në masë të lartë i trajton të gjithë në 

mënyrë të njejtë, 22.5%  mendojnë se banorët aspak s’kanë trajtim të njejtë dhe vetëm 6.9% 

kanë theksuar se mendojnë që në masë shumë të lartë komuna trajton të gjithëve në mënyrë 

të njejtë. 

 

 

 

1% 3% 6.30%

52% 54.50%
32.60%

46% 41.40%

60%

1% 1% 1.10%
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20%

40%

60%
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Mendoni se kompetencat e komunës
janë të kuptueshme?

Mendoni se shërbyesit civil kanë
qasje në ligje, rregullore dhe

udhëzime për të udhëhequr punën e
tyre?

Mendoni se shërbyesit civil kanë
trajnimin adekuat për ligjin dhe

procedurat që rregullojnë punën e
tyre?

Komuna e Gjakovës - parimi i ligjshmërisë
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Parimi i Qasshmërisë  

Për banorët është e rëndësishme të kuptojnë përgjegjësitë e komunës dhe drejtorive 

komunale, meqenëse ndërveprojnë me institucionet komunale dhe shfrytëzojnë shërbimet që 

këto të fundit i ofrojnë. 

 

Gjysma e të anketuarve (52%) në Komunën e Gjakovës mendojnë se komuna do t’i ndihmojë 

në masë të lartë në rast të gabimeve, 35.7% mendojnë se kjo do të ndodhte në një masë të 

ulët, 6.1% mendojnë që komuna nuk do t’i ndihmonte aspak dhe vetëm 6.1%  mendojnë që do 

t’i ndihmonte në masë shumë të lartë. 

Të pyetur se deri në çfarë mase janë të përballueshme kostot dhe tarifat, 48.5% deklaruan se 

janë në masë shumë të ulët të përballueshme,21.2% mendojnë që në masë të lartë janë të 

përballueshme, për 25.3% në anën tjetër tarifat dhe kostot duket të jenë aspak të 

përballueshme dhe vetëm 5,1% deklaruan se janë të përballueshme në masë shumë të lartë. 
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E drejta për t’u dëgjuar  

Meqenëse komunat në kompetencë të tyre kanë edhe marrjen e vendimeve përmes të cilave 

prekin interesat e banorëve, janë marrë mendime se a i konsideron komuna qëndrimet dhe 

argumentet e tyre para marrjes së një vendimi që i prek interesat e tyre. 

 

Ndërsa të pyetur se sa komuna i zbaton këto afate 52.3% mendojnë se komuna i zbaton në 

masë të ulët, 30.7% mendojnë që i zbaton në masë të lartë,13.6% mendojnë se nuk i zbaton 

aspak dhe 3.4% mendojnë që i zbaton në masë shumë të lartë. 
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Komuna e Gjakovës - E drejta për tu dëgjuar 
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E drejta për ankesë  

 

Për të parë se çfarë mendojnë për këshillën juridike përdoruesit, janë pyetur se në çfarë 

mase mendojnë që komuna do t’i këshillojë si të ankohen ndaj një vendimi për të cilin janë 

të pakënaqur. Shumica mendojnë se komuna në masë të ulët do t’i këshillojë se si të ankohen 

ndaj një vendimi me të cilin nuk pajtohen (45%), ndërsa 27% mendojnë se do ta bëjë në masë 

të lartë, 25%mendojnë që komuna nuk do ta bëjë aspak dhe vetëm 3% mendojnë se do ta bëjë 

në masë të lartë. 

shumica e përdoruesve, mendojnë që komuna e tyre në masë të ulët shqyrton vendimet e 

tyre mënyrë të drejtë dhe objektive(52.1%),  25% mendojnë që aspak,19.8% mendojnë që në 

masë të lartë dhe 3.1% deklaruan se do ta bëjë në masë shumë të lartë shqyrtimin e drejtë 

dhe objektiv. 

Transparenca  

Në një përqindje prej 59.7% të anketuarit janë përgjigjur se në masë të ulët komuna 

regjistron, ruan dhe arkivon të dhënat në bazë të procedurave të vendosura kurse 31.3% 

deklaruan se komuna në masë të lartë e bënë këtë, 6% mendojnë se nuk ruan,arkivon dhe 

regjistron aspak ndërsa 3% deklaruan se e bënë këtë në një masë shumë të lartë. 

2.80%
17.20%

9.20%

44.30%
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Llogaridhënia 
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Komuna e Gjakovës - Parimi i transparencës
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Rezultatet e Komunës së Istogut 
Në këtë komunë janë zhvilluar 29.7 % e numrit total të intervistave, pra u intervistuan 

gjithsej 77 përdorues, (respondentët kanë vetë-deklaruar etnicitetin). 

Gjinia  Statusi Mosha  Etnia  
Kontakti i fundit me 

komunën 

26 
Femra 

33 përfitues  40.3% ishin +45  

97.4% 
Shqip. 92.2% brenda 1 viti ose më 

pak  
0% Rom 

42 të refuzuar  
50.6% mes 25 -
44  

1.3% 
Ashkali 

1.3% mes 1-3 vite 

51 
Meshkuj 

2 në pritje 
9.1% më pak se 

24  

1.3% 
Egjiptian 6.5% më shumë se 3 vite  

0% Serb  

 

Parimi i ligjshmërisë  

 

Në një mesatare të përgjithshme prej 2.48 (ku 1=aspak, 2=masë e ulët, 3= masë e lartë dhe 

4= masë shumë e lartë) shumica e të anketuarve mendojnë që kryeisht në masë të ulët 

shërbyesit civil nuk do të vendosnin për një rast kur kanë interes personal, pra sipas tyre 

shërbyesit civil do të merrnin vendim për rastin edhe kur kanë konflikt interesi. 

Edhe për çështjen e trajtimit të barabartë të të gjithëve, të intervistuarit në një shumicë 

prej 45.1% mendojnë që kjo ndodh në masë të ulët, 25.5% theksuan se në masë të lartë të 

gjithë trajtohen në mënyrë të njejtë nga komuna, 22.5% theksuan se kjo nuk ndodh aspak dhe 

6.9% mendojnë që në masë shumë të lartë komuna i trajton të gjithë në mënyrë të njejtë. 
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Parimi i Qasshmërisë  

 

E drejta për t’u dëgjuar  

52.7% e përdoruesve të intervistuar, mendojnë që komuna në masë të lartë (51.7%) ua vë 

veshin qëndrimeve dhe argumenteve të tyre para se të marrë një vendim që i prek ata, 17.6% 

në një masë të ulët, 16.2% theksuan që aspak, kurse 13.5% theksojnë se kjo ndodh në masë 

shumë të lartë. 

E nëse është e mundur që ata të shprehin qëndrimet dhe argumentet e tyre 

gojarisht/verbalisht para se një vendim të merret, 47.3% thanë se kjo është e mundur në 

masë të lartë, 21.6% deklaruan se është e mundur në masë të ulët, 9.5% mendojnë që nuk 

është e mundur aspak dhe 21.6% mendojnë që në masë shumë të lartë. 

Për ekzistimin e afateve kohore se kur komuna duhet të sjellë një vendim për një rast të 

caktuar,shumica mendojnë në masë të lartë apo shumë të lartë ekzistojnë të tilla afate 

(58.5%), 17.1% deklaruan në masë të ulët dhe 24.3% deklaruan që nuk ka aspak. 57% 

deklaruan që komuna në masë të lartë dhe shumë të lartë i zbaton afatet kohore, 23.6% 

konsiderojnë që Komuna e Istogut pak i zbaton afatet për marrjen e vendimit kurse 19.4% 

deklaruan se komuna nuk i respekton afatet kohore aspak. 
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E drejta për ankesë  

Se në ç’masë duhet të shpjegojë komuna arsyet e një vendimi që ka marrë, 61.1% deklaruan 

në masë të lartë /shumë të lartë, 18.2% që pak ,14.3% mendojnë që aspak. 

 

Transparenca  
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70.2% kanë deklaruar se në masë të lartë dhe shumë të lartë mendojnë që komuna regjistron, 

ruan dhe arkivon të dhënat në bazë të procedurave të vendosura kurse 3.5% menduan se kjo 

bëhet në masë të ulët ndërsa 26.3% deklaruan se komuna aspak nuk regjistron,ruan dhe 

arkivon. 

Llogaridhënia 
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Rezultatet e Komunës së Kamenicës 
Në këtë komunë janë zhvilluar 16.2% e numrit total të intervistave, pra u intervistuan gjithsej 

42 përdorues, (respondentët kanë vetë-deklaruar etnicitetin). 

Gjinia  Statusi Mosha  Etnia  
Kontakti i fundit me 

komunën 

11 
Femra 

20 përfitues  45.2% ishin +45  

95.2% 
Shqip. 92.9% brenda 1 viti ose më 

pak  
0% Rom 

16 të refuzuar  
52.4% mes 25 -
44  

0% Ashkali 4.8% mes 1-3 vite 

31 
Meshkuj 

6 në pritje 
2.4% më pak se 

24  

0% 
Egjiptian 2.4% më shumë se 3 vite  

4.8% Serb  

 

Parimi i ligjshmërisë  

 

32.4% deklaruan se në masë të lartë shërbyesit nuk do të vendosnin për një rast kur kanë 

interes personal, 26.5% besojnë në masë të ulët se nuk do të merrnin vendime kur kanë 

interes personal, 2.9% mendojnë që në masë shumë të lartë nuk do të vendosnin dhe 38.2% e 

të intervistuarve theksuan se shërbyesit civil aspak nuk do të vendosnin në një rast ku kanë 

interes personal. 

30% deklaruan se komuna aspak nuk i trajton të gjithë në mënyrë të njejtë, 30%-shi tjetër 

mendon se në masë të vogël  i trajton njejtë, 25% deklaruan që në masë të lartë kanë trajtim 

të njejtë të gjithë dhe 15% u përgjigjën se në masë shumë të lartë të gjithë trajtohen njejtë. 
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Parimi i Qasshmërisë  

 

Tek tarifat dhe kostot e shërbimeve administrative përdoruesit e kësaj komune në shumicë 

anojnë në përgjigje se nuk janë të përballueshme sepse 41% deklaruan se janë të 

përballueshme në masë të ulët, 33.3% deklaruan se nuk janë aspak, 17.9% u përgjigjëm se 

janë të pëballueshme në masë të lartë dhe vetëm 7.7% mendojnë se janë të përballueshme 

në masë shumë të lartë.  

E drejta për t’u dëgjuar  

42.9% deklaruan që mendojnë se në masë të ulët komuna ua vë veshin qëndrimeve dhe 

argumenteve të tyre para se të marrë një vendim që i prek ata, madje 31% deklaruan që nuk 

ua vë veshin aspak, 16.7% deklaruan se në masë të lartë komuna i shqyrton qëndrimet dhe 

argumentet e tyre dhe 9.5% mendojnë që në masë shumë të lartë komuna e bënë këtë. 

E për dhënien e argumenteve të tyre dhe shprehjen e qëndrimeve por gojarisht/verbalisht, të 

intervistuarit janë shprehu se mendojnë që kjo është e mundur në masë të lartë (46.3%), 

mendojnë që është e mundur në masë të ulët (22%), është e mundur në masë shumë të lartë 

(7.3%) dhe se nuk është e mundur aspak që t’i shprehin qëndrimet dhe argumentet gojarisht 

(24.4%). 

Sipas 46.2% të respondentëve, në masë të lartë ekzistojnë afate kohore kur komuna duhet të 

sjellë një vendim të caktuar për një rast, 33.3% deklaruan se në masë të ulët ekzistojnë, 7.7% 

mendojnë që ekzistojnë në masë shumë të lartë ndërsa 12.8% mendojnë që nuk ekzistojnë 

aspak të tilla afate kohore. 

Ndërsa të pyetur se sa afatet kohore zbatohen nga komuna për marrjen e vendimit për një 

rast të caktuar, 42.2% deklaruan se zbatohen në masë të lartë, 10% në masë shumë të 
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lartë,37.5% mendojnë që zbatohen në masë të ulët kurse 10% mendojnë që nuk zbatohen 

aspak afatet kohore. 

E drejta për ankesë  

Sipas të intervistuarve të Komunës së Kamenicës, konkretisht 45.2% të tyre komuna në masë 

të lartë duhet të shpjegojë arsyet e një vendimi, sipas 23.8% duhet të shpjegojë në masë 

shumë të lartë, sipas 19% të tyre duhet t’i shpjegojë në masë të ulët, në anën tjetër 2.4% 

mendojnë se nuk duhet të shpjegojë aspak kurse 9.5% nuk e dijnë fare. 

 

Transparenca  

65.4% mendojnë që komuna regjistron, ruan dhe arkivon të dhënat në masë të lartë, 23.1% 

mendojnë që e bënë në masë të ulët, 3.8%  mendojnë që nuk e bënë aspak kurse 7.7% u 

përgjigjën se komuna e bënë këtë në masë shumë të lartë. 
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Llogaridhënia 
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Rezultatet e Komunës së Lipjanit 
Në këtë komunë janë zhvilluar 13.1% e numrit total të intervistave, pra u intervistuan gjithsej 

34 përdorues, (respondentët kanë vetë-deklaruar etnicitetin). 

Gjinia  Statusi Mosha  Etnia  
Kontakti i fundit me 

komunën 

11 
Femra 

21 përfitues  44.1% ishin +45  

82.4% 
Shqip. 79.4% brenda 1 viti ose më 

pak  
0% Rom 

7 të refuzuar  
52.9% mes 25 -
44  

17.6% 
Ashkali 

5.9% mes 1-3 vite 

23 
Meshkuj 

6 në pritje 
2.9% më pak se 

24  

0% 
Egjiptian 14.7% më shumë se 3 vite  

0% Serb  

 

Parimi i ligjshmërisë  

 

Kur jemi te çështja e konfliktit të interesit,32.4% e përdoruesve mendojnë që në masë të 

lartë shërbyesit civil nuk do të vendosnin për një rast kur kanë interes personal, 38.2% 

mendojnë që nuk do të vendosnin aspak, 32.4% mendojnë që në masë të lartë do të vendosnin 

për një rast ku kanë interes personal dhe 2.9% mendojnë që do të bënin këtë në masë shumë 

të lartë. 

30% deklaruan që në masë të ulët komuna trajton të gjithë njejtë, 30% deklaruan se kjo nuk 

ndodhë aspak, 25% mendojnë që në masë të lartë trajtohen të gjithë njejtë dhe 15% 

mendojnë se kjo ndodh në një masë shumë të lartë. 
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Parimi i qasshmërisë  

 

Ndërsa për tarifat dhe kostot e shërbimeve administrative të komunës, 41% mendojnë që janë 

të përballueshme në masë të ulët, 33.3% mendojnë që nuk janë aspak, 17.9% në masë të 

lartë, 7.7% në masë shumë të lartë. 

E drejta për t’u dëgjuar  

Se sa komuna i merr në konsideratë qëndrimet dhe argumentet e tyre para se të marrë një 

vendim, të intervistuarit në 42.9% mendojnë që në masë të ulët, 31% mendojnë se aspak, 

16.7% mendojnë në masë të lartë dhe 9.5 në masë shumë të lartë. Shumica e tyre pra mendon 

që në masë së ulët apo aspak komuna nuk ua vë veshin argumenteve të tyre, para se të marrë 

një vendim. 

Sipas 46.2% të respondentëve afatet kohore ekzistojnë në masë të lartë, 33.3% mendojnë që 

ekzistojnë në masë të ulët. 12.8% mendojnë se nuk ekzistojnë aspak afate kohore kur komuna 

duhet të sjellë vendim për një çështje të caktuar dhe 7.7% mendojnë se ekzistojnë në masë 

shumë të lartë.   

Kurse të pyetur se sa i zbaton komuna afatet e tilla, 65.5% deklaruan se në masë të ulët e 

bënë, 27.6%  mendojnë aspak, 3.4% mendojnë në masë të lartë dhe 3.4% në masë shumë të 

lartë.  

 

E drejta për ankesë  

Për çështjen e  e shpjegimit të arsyeve të një vendimi nga ana e komunës, 70.6% e të 

intervistuarve mendojnë që komuna duhet të bëjë këtë në masë shumë të lartë, 17.6% u 
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deklaruan për masën e lartë, dhe vetëm 2.9% për masë të ulët kurse 8.8% deklaruan se nuk 

kanë dijeni për këtë çështje.  

 

Transparenca 
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Edhe për çështjen e regjistrimit, arkivimit dhe ruajtjes së të dhënave nga ana e komunës, 

66.7% mendojnë se komuna e bënë këtë në masë shumë të lartë kurse 33.3% deklaruan se në 

masë të ulët komuna regjistron, arkivon dhe ruan të dhënat. 

Llogaridhënia 
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Krahasim i rezultateve 

 

 Grafikë krahasuese e parimeve mes stafeve të komunave dhe përdoruesve 
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 Krossgrafikë e përdoruesve sipas etnicitetit, sa besojnë që trajtohen të gjithë njejtë nga 

komuna 

 

Grafika krahasuese, Sa janë të kuptueshme rregullat që definojnë kompetencat dhe 

mandatet e komunës ? 
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Grafika krahasuese, ofrimi i ndihmës nga komuna ndaj palëve që gabojnë 

(drejtshkrim,kalkulime,agjenci e gabuar) 

 

 

Grafikë gjinore krahasues, nëse hasin në situata ku ju ofrojnë ryshfet. 
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Rishqyrtimi i parimeve të Sundimit të Ligjit  
Megjithëse në kapitullin e Hartës Formale të Legjislacionit aktual u analizua detajisht baza 

ligjore aktuale në Kosovë, e cila aplikohet/rrgullon çëshjten e banimit social në veçanti dhe 

procedurat administrative,kompetencat komunale, të drejtat e banorëve dhe detyrimet e 

organeve në përgjithësi, do të shqyrtohen në vijm. 

Pra, edhe pse Ligji Nr. 03/L-164 për Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit, është në 

fuqi që nga viti 2010 dhe parasheh kompetencat e  komunave, Ministrisë së Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapsinor si ministri përgjegjëse për mbikqyrjen e zbatimit të ligjit, procedurat 

për Programet e Veçanta të Banimit, shpalljen e tyre, të drejtën e ankesës dhe se për zbatim 

të këtij ligji u nxorrën gjashtë Udhëzime Administrative, komunat kanë nxjerrë rregullore për 

të cilat zyrtarët komunal kanë theksuar që nuk janë implementuar.9  

Prej gjithsej 4 komunave të përfshira në këtë projekt, 6 vite nga koha kur ligji aktual ka hyrë 

në fuqi, është vetëm Komuna e Kamenicës e cila gjatë verës së vitit 2015 ka shpallur konkurs 

publik për përfitim të banimit social përmes Programit të Veçantë të Banimit ndërsa komunat 

e tjera për herë të fundit kur kanë shpallur konkurs për banim social ishte para 8-10 vitesh. 

Përfituesit e banimit social përmes Programeve të Veçanta të Banimit, duhet të paguajnë një 

vlerë minimale të qirasë për shfrytëzimin e banesës e cila vlerë kryesisht do të  paguhet që të 

përdoret për qëllim të mirëmbajtjes së objektit. Aktualisht në tre komunat që kanë shpallur 

konkurse publike për banim social para 8-10 vitesh, gjendja faktike rezulton të jetë se askush 

nuk vjel qiranë nga këto familje. 

Në aspektin e parimit të ligjshmërisë,sipas anketimit me zyrtarë, kur janë pyetur se a janë 

të kuptueshme rregullat që definojnë kompetencat,mandatin e institucionit dhe përgjegjësitë 

e tyre,shumica (75.6%) kanë theksuar që janë plotësisht. Në anën tjetër, ka rezultate 

kontradiktore, sepse shumica kanë deklaruar që përballen me situata ku ligji nuk ofron 

udhëzime të mjaftueshme si të vendosin për një vendim të caktuar. 

Tek çështja e qasshmërisë, në kapitujt paraprak janë përshkruar rezutatet e “Hulumtimit me 

stafet komunale” dhe “Hulumtimit me përdoruesit”, megjithatë nga ndërveprimi gjatë këtij 

projekti me katër komunat e përfshira në këtë projekt, kanë dalë në pah problemet në 

marrjen e informatave nga komunat. 

Pra mungon menaxhimi i të dhënave të banimit social, përfituesve, procedurave dhe 

kontakteve në nivel komunal gjë e cila e bënë të vështirë marrjen e informatave të sakta dhe 

brenda një kohe të arsyeshme nga organet komunale/drejtoritë. 

Sa i përketë vizitave në komunë, komunikimit postar/telefonik, shumica e përdoruesve(48.7%) 

deklaruan që aspak ose në masë të ulët janë qasshme. E tek trajtimi i kërkesave në më shumë 

se një gjuhë, zyrtarët komunal deklaruan në shumicë që kjo është plotësisht e mundur, gjë 

për të cilën janë pajtuar edhe përdoruesit, çka tregon se gjuhët nuk paraqesin problem në 

komunikimin institucion-përdorues. 

Për rastet kur banorët bëjnë gabime të qarta drejtshkrimore, kalkulimeve apo dërgojnë 

pyetje në drejtorinë/organin e gabuar, përdoruesit janë përgjigjur në shumicë se mendojnë 

                                                           
9 Komuna e Kamenicës dhe ajo e Lipjanit kanë nxjerrë rregullore komunale të cilat sipas zyrtarëve komunal, nuk 
janë implementuar. 
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që komuna do t’i ndihmonte në këto raste. Zyrtarët gjithashtu kanë thënë që kanë udhëzime 

si t’i ndihmojnë kur gabojnë,rezultat që tregon se kur banorët gabojnë qoftë nga mos-

informimi i duhur apo nga mos-dija, institucionet do t’i këshillojnë për hapat që duhet të 

ndjekin. 

Kur jemi tek e drejta për t’u dëgjuar, me ligjin aktual në fuqi me rastin e shpalljes së 

Programit të Veçantë të Banimit nga cilado komunë, në shpallje parashihen dokumentet e 

nevojshme për aplikim.Këto, pas përfundimit të afatit për pranim të këresave dhe 

dokumentacionit përcillen nga organi kompetent komunal tek komisioni vlerësues dhe 

përzgjedhës10. Komisionet në terren të bëjnë vlerësimin e gjendjes së banimit të familjeve, 

verfikimin e gjendjes ekonomike dhe të dhënave të kërkuesve në terren11. Në praktikë kjo gjë 

është realizuar edhe në kohën para ligjit aktual, gjithashtu edhe pas hyrjes në fuqi të ligjit 

aktual, sepse të gjitha komisionet vlerësuese dhe përzgjedhëse, para marrjes së vendimit 

kanë vizituar familjet aplikuese në terren për verifikim të gjendjes dhe të njëjtën kohë 

apilkantët kanë shfrytëzuar të drejtën që verbalisht të japin qëndrimet dhe argumentet e 

tyre. 

Pavarësisht nga kjo, përdoruesit në shumicë janë përgjigjur që qëndrimet/argumentet e tyre 

komuna në masë të ulët apo aspak nuk i merr parasysh. Madje shumica, deklaruan që në masë 

të ulët ose aspak ata nuk mund ti shprehin argumentet verbalisht. Kurse zyrtarët në anën 

tjetër, janë përgjigjur që kanë procedura për dëgjimin verbal të përdoruesve (57.8%), duke 

krijuar kështu një rezultat që nuk përputhet. Nga komentet shtesë gjatë intervistimeve me 

përdoruesit, u vërejt që një nga shkaqet e pakënaqësisë së tyre është fakti që qëndrimet e 

tyre nuk po merren parasysh.  

Sa i përketë afateve kohore për marrjen e vendimit për një rast të caktuar, 91.1% kanë thënë 

se kanë plotësisht udhëzime por çfarë është interesante është se të njëjtit janë përgjigjur që 

hasin në vështirësi për të respektuar ato. Në këtë pikë, pajtohen edhe përdoruesit (52.2%) 

sepse deklaruan që në masë të ulët apo aspak komuna nuk i zbaton afatet kohore. Nga 

komentet shtesë të përdoruesve, ankesat më të mëdha ishin për shkak të kërkesave për 

nevojë të banimit të dorëzuara pranë komunave, për të cilat komuna nuk po respekton asnjë 

afat dhe nuk po krijon zgjidhje për problemin e tyre.  

Tek çështja e të drejtës së ankesës, nga të katër komunat e përfshira në këtë projekt të 

vetë-vlerësimit, 3 prej tyre që kanë patur të shpallur konkurset e fundit para 8-10 vitesh12 siç 

janë shpjeguar në kapitullin e banimit social në Kosovë, 1 prej tyre (Lipjani/Ljipljane) pas 

shpalljes së përfituesve, aplikantëve të refuzuar u ka dërguar vendime individuale dhe i ka 

këshilluar për ankesë, Istogu/k në listën e shpallje së pëfituesve e ka patur të shënuar 

këshillën juridike për të gjithë personat e pakënaqur kurse Komuna e Gjakovës për të 

refuzuarit nuk ka lëshuar vendime individuale dhe të interesuarit për të ditur arsyet duhet t’i 

drejtoheshin komunës, por kjo komunë nuk ka patur komision për shqyrtimin e ankesave. 

Tek Komuna e Kamenicës, e cila ka zhvilluar për here të fundit procesin e shpalljes së 

konkursit për përfitim të banimit social sipas Programit të Veçantë të Banimit në vitin 2015, 

                                                           
10 Ligji Nr. 03/L – 164 për Financimin e Programeve të veçanta të Banimit, neni 4, paragrafi 1 dhe 2. 
11 Ligji Nr. 03/L – 164 për Financimin e Programeve të veçanta të Banimit, neni 5, paragrafi 4. 
12 Komuna e Gjakovës/Đakovica, Komuna e Lipjanit dhe Komuna e Istogut. 
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palëve të refuzuara u ka dërguar vendime të veçanta dhe i ka dhënë këshillë juridike për 

ankesë pranë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. 

Sipas rezultateve, përdoruesit kanë vënë në pah që komuna në masë të ulët do t’i këshillonte 

se si të ankohen ndaj një vendimi. Ata në shumicë e dijnë për ekzistimin e afateve kohore, të 

drejtën e tyre që të ankohen, por nuk besojnë që komuna do ti udhëzonte se si dhe ku të 

ankohen. E zyrtarët në anën tjetër janë përgjigjur që kanë plotësisht udhëzime si të 

këshillojnë personat që duan të ankohen ndaj një vendimi të komunës. 

Sa i përketë transparencës, përveç mendimeve të përdoruesve që janë shpjeguar në 

kapitullin e rezultateve të anketimit me ta, problemi i hasur drejtpërdrejtë nga komunikimi 

me komunat është që ngecjet janë hasur edhe në rastet kur janë kërkuar dokumentet 

(rregulloret që nuk janë zbatuar, ndonjë kopje e konkursit të shpallur, vendimeve për krijime 

të komisioneve) qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose përmes e-mailit. -respektimin e 

detyrimit për të ruajtur dhe regjistruar të dhënat. 

Sipas përdoruesve, në masë të ulët (42.1%) mund të merren informata nga komunat 

rreth ligjeve,rregulloreve apo procedurave që rregullojnë punën e tyre. Kjo nuk 

përputhet me qëndrimet e zyrtarëve, sepse sipas tyre ata dijnë plotësisht (88.9%) se 

si tu përgjigjen personave që kërkojnë këto informata. Ngjajshëm janë rezultatet 

edhe për informacionet në lidhje me rastet e përdoruesve, sepse shumica deklaruan 

se në masë të ulët apo aspak nuk mund të marrin informata që kanë të bëjnë me ata. 

Sërish zyrtarët u përgjigjën që kanë plotësisht udhëzime si të merren me kërkesat e 

tilla (75.6). 
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Problemet e Identifikuar 
 

- Mungesa e mjeteve financiare; 
- Mungesa e fondeve banesore apo objekteve për adaptim dhe shfrytëzim për banim 

social; 

- Mungesa e koordinimit në mes të drejtorive komunale brenda komunës për 

organizimin e procesit të banimit, sepse në disa komuna kompetencat janë të ndara 

në mes të drejtorive; 

- Mungesa e data-bazës  

- Mungesa e zyrtarëve për banim në disa komuna; 

- Mungesa e regjistrit/inventarit në pronësi komunale; 

- Përzierja e kompetencave mes legjislativit dhe ekzekutivit brenda strukturës 

komunale (shembull: Tek përzgjedhjet e komisioneve vlerësuese dhe përzgjedhëse); 

- Mungesë e monitorimit efektiv të zbatimit të kornizës ligjore që ka të bëjë me 

banimin social; 

- Vështirësitë me pronat që janë nën menaxhim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit; 

- Mos-respektimi i kritereve të banimit social nga ana e përfituesve (p.sh, njësia e 

ndarë e strehimit social nuk është përdorur nga përfituesi por zotërohet nga palët e 

treta); 

- Kepërdorimet nga ana e zyrtarëve që janë vetë të përfshirë në proceset e banimit 

social (favorizime, nepotizëm); 

- Mungesa e tokave në pronësi të komunave të cilat do të mund të ndaheshin për banim 

social (ndërtim të njësive banesore nga donatorët); 

- Numri i madh i familjeve që u janë djegur shtëpitë gjatë konfliktit të fundit; 

- Numri i madh i kërkesave për banim social për shkak të gjendjes së dobët socio-

ekonomike të familjeve dhe shkallës së lartë të papunësisë. 

- Megjithëse zyrtarët komunal kanë deklaruar se kanë mjaftueshëm udhëzime se si t’i 

udhëzojnë palët për të drejtën e ankesës(77.8% e tyre), këshilla juridike paraqitet si 

problem nga respondentët sepse 45% e tyre deklaruan që komuna në masë të ulët do 

t’i këshillonte se si të ankohen. 

- Ballafaqimi i zyrtarëve me situata kur është e pamundur të respektohen afatet 

kohore; 

- Paqartësia që hasin zyrtarët kur ligji nuk i udhëzon mjaftueshëm se si të marrin një 

vendim; 

  

Gjetje pozitive: 
- Respondentët dhe zyrtarët përmes përgjigjeve, vërtetuan se trajtimi i 

kërkesave/komunikimi, është i mundur të bëhet në gjuhë tjera përveç gjuhës zyrtare. 
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Rekomandimet  
 

Për Komunat: 

 Kryerja e vlerësimit të nevojave për strehim që do të sigurojë të dhëna të 

mjaftueshme mbi gjendjen e nevojës për banim në komunë; 

 Zhvillimi i programeve tre-vjeçare të banimit në përputhje me legjislacionin në fuqi; 

 Ndarjen e fondeve të nevojshme për implementimin e programeve tre-vjeçare të 

banimit; 

 T’i përmbahen procedurava ligjore të parapara për procesin e ankimimit gjatë procesit 

të përzgjedhjes së përfituesve për banim social; 

 Krijimi i procedurave administrative të qarta dhe transparente për banim social; 

 Krijimi i fondeve për rastet shumë emergjente; 

 Krijimi i data-bazave me të dhënat për ndarjen e banesave sociale në secilën komunë; 

 Të rivlerësohet gjendja aktuale e komplekseve të banimit social të Komunës së 

Lipjanit, Gjakovës dhe Istogut. 

 Të riorganizojnë tërë procesin lidhur me banimin social (p.sh. numrin e saktë të fondit 

të banimit social, procesit të njoftimit, punën e komisioneve, kriteret e përzgjedhjes 

përfituesit, etj); 

 Të harmonizojnë aktet relevante komunale me kornizën ligjore në fuqi; 

 Të krijohet zgjidhje për numrin e madh të aplikacioneve të dorëzuara pranë komunave 

për nevojë banimi 

 Inventarizimi i plotë i pronave në pronësi komunale (ndërtesave dhe tokës), që 

potencialisht mund të përdoren për strehimin e rasteve sociale ose ndarjen e tokës për 

ndërtimin e objekteve të banimit social; 

 Të bëjnë ndarjen e tokave në pronësi komunale për ndërtimin e njësive banesore për 

banim social; 

 Ndërmarrja e veprimeve për lirimin e apartamenteve në pronësi komunale të zëna në 

mënyrë të paligjshme, dhe të shpallin thirrje publike për përzgjedhjen e përfituesve 

në përputhje me legjislacionin në fuqi për banim social; 

 Të harmonizohen dhe standardizohen kapacitetet njerëzore që merren me çështjen e 

banimit social (caktimi preciz i detyrave të secilit zyrtar brenda drejtorisë/ve për tërë 

procedurat e zhvilluara për banim social). 

 Krijimit të zyreve të veçanta për banim nëpër komuna apo zyrtarit për banim në 

komunat që nuk kanë fare, që do të ishin kompetent për  koordinimin në mes të 

drejtorive komunale, Ministrisë dhe Komisioneve për vlerësim dhe përzgjedhje; 

 

Për Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe ministrive tjera përkatëse 

 Krijimi i data-bazës së banimit social në nivel vendi; 

 Zhvillimi i një strategjie kombëtare të banimit; 

 Të mbështesin komunat me fonde për ndërtim të objekteve/njësive të banimit social; 

 Rritja e mbikqyrjes së respektimit të obligimeve ligjore për banim social nga komunat; 

 Të ndihmojë komunat në çështjen e shfrytëzimit të pronave për banim social 
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Për Institutin e Kosovës për Administratë Publike dhe partnerëve të tyre 

 Të trajnojë shërbyesit civil komunal në këto fusha: Administratë dhe legjislacion, 

burime njerëore dhe për çështje komunale (me theks të veçantë trajnimeve në 

legjislacion, për shkak të amandamentimeve të ligjeve bazë të kornizës ligjore). 

 Të trajnojë shërbyesit civil të komunave në tema specifike si konflikti i interest, 

mbrojtja e të dhënave personale, ndarjen e pushteteve dhe kompetencave etj. 
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Shtojca 1: Formal Mapping – Sundimi I ligjit, koncepti, parimet dhe 
fushëveprimi  

 
Sundimi i Ligjit është një mekanizëm për rregullimin e shfrytëzimin të fuqisë publike dhe 
private, dhe kështu një mjet për rregullimin e shoqërisë, duke përfshirë relacionin shtet-
shoqëri apo kontratës sociale. Nuk i referohet vetëm sistemit të rregullave dhe rregulloreve, 
por edhe institucioneve që e vënë në fuqi ligjin dhe që gjykojnë – gjykatat, prokuroritë, 
burgjet, policitë e kështu me radhë, por gjithashtu vlerat që i mbushin ato, të ndikuara nga 
normat ndërkombëtare, kombëtare dhe lokale13. 
 
Mjeti për vetë-vlerësimin, i zhvilluar nga Folke Bernadotte Academy (FBA) dhe UNDP, synon 
të ndihmojë në identifikim, të kuptuarit më të mirë dhe adresim më efektiv të problemeve të 
sundimit të ligjit në organe administrative dhe në proceset administrative. Përbëhet nga tre 
module ku Formal Mapping si moduli i parë, nënkupton: Krijimin e të dhënave bazë dhe 
formale mbi sistemin ligjor dhe administrativ në përgjithësi, si dhe vendosjen e 
organeve/agjencive të veçanta si objekt i analizave të hollësishme. Pra,ky kapitull do të 
përshkruaj cila ligje, struktura dhe procese e qeverisin administratën, trupin/agjencinë 
specifike apo një funksion të caktuar administrativ, konkretisht çështjen e banimit social si 
fusha e zgjedhur e këtij pilot-projekti të vetë-vlerësimit.  
 
Meqenëse sipas legjislacionit në fuqi komunat kanë në kompetencë të tyre çështjen e banimit 
publik-social, në këtë Formal Mapping theks i veçantë i analizimin të ligjeve i është dhënë 
pikërisht dispozitave me të cilat parashihet kompetenca e saktë e tyre, krijimi i komisioneve, 
përzgjedhja e përfituesve, kriteret në bazë të cilave zgjidhen, gjuhët e përdorura në 
procedurë, komunikimi me palët dhe e drejta e ankesës së palëve të pakënaqura, pra është 
analizuar veçanërisht se si parimet ligjore aplikohen për vendimarrjen në çështjet e banimit 
social.Ligjet e legjislacionit primar dhe atij sekondar do të përshkruhen pas analizimit të tyre 
në kontekstin e gjashtë parimeve të sundimit të ligjit: Ligjshmërisë, qasshmërisë, të drejtës 
për t’u dëgjuar, transparencës, të drejtës së ankesës dhe llogaridhënies. 
 
Legjislacioni primar që përcakton kompetencat e institucioneve lokale, të cilat përveç 
përgjegjësive të tjera kanë edhe proceset administrative të cilat prekin të drejtat e palëve 
në përgjithësi, rregullojnë punën dhe të cilat u analizuan në konceptin e parimeve të 
sundimit të ligjit janë: 

 Kushtetuta e Kosovës 

 Ligji Nr. O3/L-040 për Vetëqeverisje Lokale      

 Ligji Nr. 02/L – 28 Për Procedurën Administrative  

 Ligji Nr. 03/L – 202 për Konfliktin Administrativ 

 Ligji Nr. 03/L – 149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës 

 Ligji Nr. 03/L – 215 për qasje në Dokumente Publike  

 Ligji Nr. 03/L – 189 për Administratën Shtetërore 

 Ligji Nr. 03/L – 172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  

 Ligji Nr, 02/ L – 37 Për Përdorimin e Gjuhëve  
  

Aktet ligjore të lartëcekura janë zgjedhur si pjesë e kësaj analize për shkak se përmbajnë 
dispozita me të cilat përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet e institucioneve, palëve dhe 

                                                           
13United Nations Development Programmeme (2015), Concept Note for Assessing Rule of Law in Public Administration,  page 10 
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përcaktojnë po ashtu edhe procedurat, format e aplikimit dhe afatet që në njërën formë apo 
tjetrën rregullojnë kompetencat e komunave dhe kanë parime ligjore të cilave komunat 
duhet tu përmbahen gjatë ekzekutimit të detyrimeve të tyre institucionale. 
 
Kushtetuta e Kosovës si akti më i lartë juridik është analizuar në kontekstin e parimeve që 
proklamon dhe prej të cilës derivojnë në rregullim më të detajuar ligjet e fushave të 
caktuara, por të cilat duhet patjetër të jenë në linjë me përcaktimet kushtetuese, të drejtat 
dhe detyrimet që burojnë nga ajo. 
 
Ligji për vetëqeverisjen lokale, është analizuar dhe i është dhënë një theks i veçantë sepse ky 
ligj përkufizon statusin ligjor të komunave, kompetencat, parimet e përgjithshme të 
financave komunale, organizimin dhe fuksionimin e organeve komunale, marrëdhëniet brenda 
komunale si dhe ato me pushtetin qëndror. 
 
Është analizuar Ligji për Procedurën Administrative, sepse dispozitat e këtij ligji zbatohen 
nga të gjitha organet e administratës publike gjatë ushtrimit të fuksioneve të tyre nëpërmjet 
akteve individuale dhe kolektive, pra Komunat si institucionet kyçe të këtij pilot-projekti, 
zbatojnë dispozitat e këtij ligji meqenëse janë organe të administratës publike lokale e 
gjithashtu edhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor si organ i administratës publike 
qëndrore, i cili ka për detyrë mbikqyrjen e zbatimit të Ligjit për Financimin e Programeve të 
Veçanta, përmes të cilit rregullohet çështja e banimit social në nivelin lokal dhe atë qëndror. 
 
Meqenëse është synuar paraqitja e dispozitave ligjore për të gjitha fazat që prekin çështjen e 
banimit social, një nga to është edhe inicimi i konlfiktit administrativ – ngritja e padisë, pas 
shterrjes së mjetit juridik të ankesës kur palët janë të pakënaqura dhe për të parë se sa 
sigurohet mbrojtja gjyqësore e  të drejtave dhe interesave juridike të personave fizik, juridik 
dhe palëve të tjera që u janë cenuar interesat me vendime individuale të organeve të 
administratës publike, është analizuar Ligji për Konfliktet Administrative. 
 
Shërbimi Civil, nënkupon tërë trupin e personelit administrativ të punësuar, në institucionet e 
aministratës qëndrore dhe komunale, të cilët zbatojnë politikat dhe sigurojnë respektimin e 
rregullave dhe procedurave përkatëse. Të përfshirë në hulumtimet e këtij pilot-projekti ishin 
edhe nëpunësit civil të komunave të përzgjedhura, prandaj për të parë detyrimet ligjore, 
statusin dhe marrëdhëniet e këtyre me institucionet e administratës qëndrore apo lokale, 
është analizuar Ligji për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës. 
Sa të qasshme janë dokumentet e hartuara apo të mbajtura nga institucionet publike kur ato 
kërkohen dhe cilat janë detyrimet, afatatet dhe procedurat për t’iu qasur të njëjtëve, a ka 
kufizime në këtë fushë, janë arsyet pse u analizua Ligji për Qasje në Dokumente Publike. 
 
Duke qenë se në hulumtimin e bërë në këtë pilot-projekt janë përfshirë edhe zyrtarët e 
Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe 
Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, është analizuar Ligji për Administratën Shtetërore, i cili 
përcakton organizimin, bashkëpunimin dhe menaxhimin e organeve që ushtrojnë kompetenca 
ekzekutive, pra për të parë parimet në bazë të cilave ministritë veprojnë, sa janë të 
obliguara të jenë transparente dhe të ofrojnë qasje, të bëjnë mbikqyrje administrative dhe të 
zhvillojnë politika.  
Të dhënat të cilat përpunohen nga institucionet, mund të jenë të dhëna të ndjeshme për 
palët e përfshira në procese të ndryshme në raport me institucionet, e pikërisht për këtë janë 
analizuar dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për të shpjeguar se si i 
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përcakton ky ligj të drejtat, përgjegjësitë, parimet dhe masat lidhur me mbrojtjen e të 
dhënave personale.  
Duke qenë se Republika e Kosovës promovon të drejtat e pjesëtarëve të komuniteteve, Ligji 
për përdorimin e gjuhëve është analizuar në kontekstin e sigurimit të përdorimit të gjuhëve 
zyrtare dhe gjuhëve të komuniteteve në institucionet e Kosovës. 
 
Kurse sa i përket çështjes së banimit social në veçanti, si fusha në të cilën është koncetruar 
ky pilot-projekt për të parë sundimin e ligjit gjatë këtij procesi dhe funksionimin e organeve 
dhe procedurave në nivelin qëndror dhe atë lokal, legjislacioni primar dhe sekondar në fuqi 
aktualisht dhe i cili rregullon këtë çështje është:   
 
PRIMAR 
 

  Ligji Nr. 03/ L- 164 për Financimin e Prorameve të veçanta 
 

Ligji përbërhet nga shtatë kapituj, përkatësisht 31 nene në tërësi. Kapitulli1, Dispozitata e 
Përgjithshme, përcakton qëllimin e ligjit dhe definon përkufizimin e shprehjeve ligjore. 
Kapitulli 2.Programet e banimit dhe kateforitë e familjeve që mund të përfitojnë, definon 
kategoritë e familjeve që mund të përfitojnë nga programet e veçanta të banimit, sikurse 
edhe kritere e përzgjedhjes për të përfituar nga këto programme dhe kategoritë që kanë 
radhë të përparësisë. Kapitulli 3. Banesat në Pronësi të Komunës të cilat jepen me qera, 
përcakton më tutje kriteret për përzgjedhje për të përfituar prej këtyre Programeve (bazuar 
në nivelin e të ardhurave) dhe për përcaktim të radhës së përparësisë, duke përcaktuar më 
tutje mënyrat e shfrytëzimit të banesave si dhe mirëmbajtjen e tyre. Kapitulli 4. Bonuset e 
Banimit, përcakton dispozitat e dhënies së bonusit të banimit dhe rregullat e administrimit të 
tij. Kapitulli 5. Financimi i Porgrameve të Veçanta të banimit, përcakton burimet e financimit 
e programeve të banimit dhe kriteret e planifikimit të buxhetit. Kapitulli 6. Organizimi 
Insitutcional, parasheh institucionet përgjegjëse për implementimin e programeve të banimit 
nën fushëveprimin e këtij ligji dhe përcakton divizionin e përgjegjësive institucionale. 
Kapitulli i fundit përcakton dispozitat kalimtare dhe përfundimtare. 
 
Ky ligj është në procesin e amandamentimit dhe është në fazën e dëgjimit publik (si Draft 
Ligji për Banim Social), por nuk mund të parashikojmë se sa do të zgjasë procesi, e deri në 
miratimin e draftit të ri dhe hyrjes në fuqi, do të aplikohen dispozitat e këtij ligji. Në bazë të 
këtij ligji, sigurimi i banimit bëhet përmes “Financimit të Programeve të Veçanta të Banimit”. 
 
SEKONDAR  
 

 Udhëzimi Administrativ Nr. 18/2010, Për përmbajtjen e kontratës për banesën me qira 

joprofitabile  

 Udhëzimi Administrativ Nr. 19/2010 Për përmbajtjen e  bonusit të banimit  

 Udhëzimi Administrativ Nr. 21/2010 Për përcaktimin e radhës së përparësisë për 

kategoritë e familjeve që mund të përfitojnë nga Programet e  veçanta të banimit 

 Udhëzimi Administrativ Nr.22/2010 Për procedurat e përfitimit nga Programet e 

Veçanta të Banimit  

 Udhëzimi Aministrativ Nr. 23/2010 Për procedurat e shpalljes së Programeve të 

Veçanta të Banimit  
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 Udhëzimi Administrativ Nr. 24/2010 Për normat minimale të banimit për banesat nga 

Programet e Veçanta të Banimit  

Legjislacioni sekondar në nivelin e Komunave, i cili rregullon kompetencat e komunave, 
qasshmërinë, gjuhët e përdorura në procedurë dhe transparencën janë: 
 

 Statutet e Komunave  

 Rregulloret e Transparencës 

 Rregulloret për përdorimin e gjuhëve  
 
Ligje që gjatë procesit të zhvillimit të këtij pilot-projekti janë në procesin e 
amandamentimit, por për të cilat periudha e përfundimit të këtij procesi nuk mund të 
paragjykohet janë: 
 

 Ligji për Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit 

 Ligji për Procedurën Administrative 

 Ligji për Konfliktin Administrativ 

 Ligji për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës 

 Administratën Shtetërore 

 Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale14 
 
Kurse për Ligjin për Qasje në Dokumente Publike, sapo është hartuar koncept dokumenti i cili 
më pas do të dërgohet për miratim në Mbledhje të Qeverisë dhe në rast miratimi do të bëhet 
plotësimi i Programit Legjislativ për vitin 2016.15 
 
Të gjitha ligjet e analizuara, do të paraqiten në kontekstin e gjashtë parimeve të Sundimit të 
Ligjit, duke filluar nga kompetencat e komunave, ato ekskluzive të parapara për rregullimin e 
çështjes së banimit social dhe gjithashtu ngërthejnë dispozitat në ligjet e tjera që parashohin 
një kompetencë, të drejtë apo detyrim që prek fushën e veprimit institucional të komunave 
dhe procedurat që duhet ndjekur sipas përcaktimit ligjor. 
 

Aplikimi i parimeve të Sundimit të Ligjit në legjislacionin primar në Kosovë  
Kushtetuta dhe tetë ligjet e përmendura në hyrje, janë analizuar detajisht në tërësinë e tyre, 

se sa kanë të përcaktuara dispozita që aplikojnë gjashtë parimet e Sundimit të Ligjit si në 

vijim: 

Ligjshmëria 

-Aktet e komunave duhet të jenë gjithmonë në përputhje me sistemin kushtetues dhe atë 

ligjor të Kosovës, pra kërkohet që domosdoshmërisht të respektohet hierarkia e akteve 

juridike (parasheh neni 11 i Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale16).  Madje pikërisht për këtë 

qëllim, ky ligj ka paraparë edhe rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet qeverisë qëndrore dhe 

lokale në kreun X, në të cilin veç tjerash ka të përcaktuar si objektiv, sigurimin e ligjshmërisë 

                                                           
14 Programin Legjislativ për vitin 2016 :  
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/PROGRAMI_LEGJISLATIV_PER_VITIN_2016_FIINAL-BMK.pdf 
15  Lista e Koncept Dokumenteve për vitin 2016: 
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Lista_e_Koncept_Dokumenteve_2016_shqip.pdf 
16   Ligji nr. 03/ L -040 Për Vetqeverisjen Lokale : https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2530 

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/PROGRAMI_LEGJISLATIV_PER_VITIN_2016_FIINAL-BMK.pdf
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Lista_e_Koncept_Dokumenteve_2016_shqip.pdf
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2530
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së akteve të organeve të vetëqeverisjes lokale  dhe të sigurohet respektimi i të drejtave dhe 

interesave të banorëve17. 

Ky ligj garanton edhe trajtimin e barabartë të banorëve duke i obliguar të gjitha organet e 

komunës që të kujdesen që banorët të gëzojnë të drejtat dhe liritë pa dallim race, etnie, 

ngjyre, gjinie, gjuhe, religjioni, mendimi politik. Ata duhet t’i gëzojnë të drejtat e tyre edhe 

pa dallim të prejardhjes kombëtare, asaj sociale në mënyrë që të gëzojnë mundësi të 

barabarta në shërbimet komunale të të gjitha niveleve 18. 

Për sa i përket kompetencave vetanake të komunave, sipas këtij ligji, komunat veç tjerash 

kanë kompetenca të plota dhe ekskluzive edhe në: Ofrimin e shërbimeve familjare dhe 

shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale 19si dhe banimin publik 20. 

Për çështjen e konfliktit të interesit, Ligji për Vetëqeverisjen lokale, ka dispozita të ndara 

për rastet e konfliktit të interesit të anëtarëve të kuvendit komunal21kryetarin e komunës22 i 

cili zbatohet edhe për nënkryetarin), për drejtorët e drejtorive23dhe për nëpunësit e 

administratës24. 

I është dhënë theks i veçantë analizimit të Ligjit për Financimin e Programeve të Veçanta, 

sepse rregullon çështjen e banimit social përmes Programeve të banimit me qera dhe në 

kontekstin e ligjshmërisë, përcaktimit të saktë të kompetencave në nivelin qëndror dhe atë 

lokal e veçanërisht ato që bien tek komunat por edhe tek Ministria kompetente, janë të 

listuara si në vijim: 

Kuvendi komunal rishqyrton të drejtën e përfitimit të bonusit të banimit për çdo vit25. E 
bonusi i banimit sipas këtij ligji është: Shumë e subvencionit që Buxheti I Republikës së 
Kosovës ndan për të mbuluar pjesërisht pagesën e qirasë.  
Organet Kompetente Komunale, hartojnë programe 3 vjeçare të banimit për popullsinë që 
kanë në juridiksionin e tyre, duke u mbështetur në analizën e nevojave për banim, të cilat 
miratohen nga Kuvendi Komunal përkatës26. 
 
Në përgjegjësi të Komunave ky ligj vë: Identifikimin e nevojave për banim, hartimin e 
programeve tre-vjeçare, sigurimin e zonave për ndërtim, paraqitjen e kërkesave për 
investime të reja dhe subvencione në Ministri, krijimin dhe administrimin e bazës për familjet 
që fitojnë nga programet për banim, sigurim të ndërtimit, mirëmbajtjen e banesave, 
raportimin vjetor në Ministri për ecurinë e programeve të banimit (në tërësi neni 25 i 
parasheh në mënyrë taksative këto përgjegjësi). 
  
Minisitria në anën tjetër, në bazë të programeve tre vjeçare të komunave e harton një 
stratergji 3 vjeçare për banim, e planifikon buxhetin  për të mbështetur realizimin e 

                                                           
17 Ligji Nr. 03/ L – 040 për Vetëqeverisjen Lokale, neni 74 pika b dhe c 
18 Ligji Nr. 03/ L – 040 për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 4 
19 Ligji Nr. 03/ L – 040 për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 17, pika k. 
20 Ligji Nr. 03/ L – 040 për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 17, pika l. 
21 Ligji Nr. 03/ L – 040 për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 38 
22 Ligji Nr. 03/ L – 040 për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 59 
23 Ligji Nr. 03/ L – 040 për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 63 
24 Ligji Nr. 03/ L – 040 për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 67 
25 Ligji Nr. 03/L-164 për Financimin e Programeve të Veçanta të banimit, Neni 18 par.2 
26 Ligji Nr. 03/L-164 për Financimin e Programeve të Veçanta të banimit, Neni 20 par.1 
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programeve vjetore të banimit dhe krijon bazën e të dhënave në nivel qëndror, nga të dhënat 
e marra nga komunat (neni 24, paragrafi 1). 
 
Ky ligj me nenin 23, par 1-themelon Këshillin Qendror për Banim, dhe atë në cilësinë e 
organit këshillënës në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor27.Ky këshill 
jep këshilime për: Orientimet kryesore të zhvillimit të sektorit të banimit, Programet e 
përgjithshme 3 vjeçare të banimit, të përgatitura nga Ministria dhe i rishikon ato si dhe 
hartimin e dispozitave të reja ligjore28  
 
Të gjitha këto përcaktime të lartëcekura, mbulojnë përgjegjësitë në mes të institucioneve të 
shumëfishta të përfshira në një proces, (në rastin konkret: Ministrinë e Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor si dhe Komunave), si kërkesë e parë e parimit të ligjshmërisë. 
Kushtetuta në anën tjetër parasheh se:”Kushtetuta është akti më i lartë juridik i Republikës 

së Kosovës dhe Ligjet dhe aktet e tjera juridike duhet të jenë në pajtim me Kushtetutën” 29. 

Se “Askush nuk mund të diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, 

mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë 

komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së 

kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal” 30është një garancë kushtetuese. 

Një të drejtë që Komunat e fitojnë përmes kushtetutës sa i përket ligjshmërisë së akteve 
juridike, është se, Komunat janë të autorizuara të kontestojnë kushtetushmërinë e ligjeve 
apo të akteve të Qeverisë, të cilat cenojnë përgjegjësitë komunale, zvogëlojnë të hyrat 
komunale, në rast se komuna përkatëse është prekur nga ai ligj ose akt.31 
  
Komunat janë të obliguara të respektojnë Kushtetutën, ligjet, dhe të zbatojnë vendimet 
gjyqësore, sepse është obligim kushtetues i përcaktuar në nenin 124, par 6. 
 
Kur flasim për qeverisjen lokale dhe organizimin territorial, është Kushtetuta e Kosovës e cila 
në nenin 124 paragraf 3 përcakton se: “Veprimtaria e organeve të vetëqeverisjes lokale 
bazohet në këtë Kushtetutë dhe në ligjet e Republikës së Kosovës dhe respekton Kartën 
Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale”. 
 
Ajo gjithashtu parasheh se vetëqeverisja lokale bazohet në parimet e qeverisjes së mirë, 
transparencës, efikasitetit dhe efektivitetit në ofrimin e shërbimeve publike, duke u kushtuar 
kujdes të veçantë nevojave dhe brengave specifike të komuniteteve që nuk janë shumicë dhe 
pjesëtarëve të tyre.32 
 
-Ligji për Procedurën Administrative 33 i cili zbatohet nga të gjitha organet e administratës 

publike gjatë ushtrimit të funksionit të tyre nëpërmjet akteve individuale dhe kolektive, 

parasheh parimin e ligjshmërisë në nenin 3, paragrafi 1 ku përcakton se: “Organet e 

administratës publike duhet të ushtrojnë veprimtarinë administrative në përputhje me 

                                                           
27 Ligji Nr. 03/L-164 për Financimin e Programeve të Veçanta të banimit, Neni 23, par. 1 dhe 2 
28 Ligji Nr. 03/L-164 për Financimin e Programeve të Veçanta të banimit, Neni 22, par 3 
29 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 16 
30 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 24, par 2. 
31 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 114, paragrafi 4. http://www.kryeministri-
ks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf  
32 Përcakton neni 123 paragrafi 4 i Kushtetutës së Kosovës. 
33  Ligji nr. 02/L -28 Për Procedurën Administrative : https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2431  

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2431
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legjislacionin në fuqi në Kosovë, brenda kufijve të kompetencave që u janë dhënë dhe 

konform qëllimit për të cilat janë dhënë këto kompetenca”.  

Parimi i ligjshmërisë nënkupton edhe trajtimin e barabartë34, gjë e cila edhe në Ligjin për 

Procedurë Administrative është e paraparë. Organet e administratës publike trajtojnë në 

mënyrë të njëllojtë të gjitha çështjet në shqyrtim para tyre dhe se nuk bëjnë dallime lidhur 

me personat fizik si në gjini, racë, ngjyrë, gjuhë, opinione politike, origjinë kombëtare, 

sociale apo ndonjë statusi tjetër.  

Në Ligjin për Procedurën Administrative janë të përcaktuara edhe pengesat ligjore kur 

nëpunësit e organeve të administratës publike nuk mund të marrin pjesë në proces 

administrativ vendimarrës35. 

-Kurse tek Ligji për Konfliktet Administrative36, parimi i ligjshmërisë është i paraparë në nenin 

4 ku thuhet se për konfliktin administrativ, gjykata kompetente vendos në bazë të 

kushtetutës dhe ligjeve. 

Se nënpunësit gjatë ushtrimit të detyrave duhet t’i nënshtrohen ligjit, siç kërkon parimi i 

ligjshmërisë, është e përcaktuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës37 sipas 

të cilës thuhet se: “Nëpunësit civilë ushtrojnë të gjitha detyrat në bazë të Kushtetutës, 

instrumenteve të aplikueshme ndërkombëtare si dhe legjislacionit në fuqi.” Pika 2 po aty, e 

ndalon çdo diskriminim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë. 

-Ligji për Qasje në Dokumente Publike38, i cili zbatohet për të gjitha dokumentet që mbahen, 

hartohen apo pranohen nga institucionet publike, granaton të drejtën e secilit person fizik 

dhe juridik, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje sipas kërkesës në 

dokumente. 

- Ligji për Administratën Shtetërore të Republikës së Kosovës39i cili rregullon fushëveprimin e 

organeve të administratës shtetërore, parasheh që administrata shtetërore funksionin e saj e 

ushtron dhe punët i kryen në bazë të kushtetutës, ligjit, dispozitave të tjera dhe akteve të 

përgjithshme. 

Qasshmëria 

Sa i përket formës së komunikimit, konkretisht gjuhës, përdorimi i gjuhëve në komunë sipas 

Ligjit për Vetëqeverisjen lokale (neni 9 par.1) parashihet se çështja rregullohet me ligjin për 

përdorimin e gjuhëve. 

                                                           
34 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, Neni 5, par 1&2 
35 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative,neni 29 
36  Ligji Nr. 03/L – 202 Për Konfliktet Administrative :  
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2707  
37  Lijgi Nr. 03/ L -149 Për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, neni 5, par.1 pika 1 
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2679  
38  Ligji Nr. 03/ L -125 Për Qasje në Dokumente Publike, Neni 1 
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2724  
39 Ligji Nr. 03/ L – 180 Për Administratën Shtetërore të Republikës së Kosovës, Neni 3 
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2706  

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2707
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2679
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2724
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2706
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Sipas Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve 40gjuha shqipe dhe ajo serbe si dhe alfabetet e tyre janë 

gjuhë zyrtare në kosovë ndërsa, në komunat e banuara nga një bashkësi, gjuha amtare e të 

cilës nuk është gjuhë zyrtare dhe e cila përbën së paku 5 përqind të popullsisë së 

përgjithshme të asaj komune, gjuha e asaj 2 bashkësie do tё ketë statusin e gjuhës zyrtare në 

atё komunë dhe do përdoret barabartë me gjuhët zyrtare41. 

Sipas po këtij ligji, në institucionet komunale zbatohet barazia e gjuhëve zyrtare të komunës 

dhe sipas nenit 7 paragraf 2: “Çdo person ka të drejtë të komunikoj dhe të pranojë shërbimet 

e mundshme dhe dokumentet publike nga institucionet komunale dhe nga zyrtarët në cilëndo 

gjuhë zyrtare. Çdo organ përfaqësues dhe ekzekutiv komunal ka për detyrë të sigurojë se çdo 

person mund të komunikojë dhe të pranojë shërbimet në dispozicion dhe dokumentet publike 

nga çdo institucion dhe organ komunal ne cilëndo gjuhë zyrtare.” 

Në komunat, personat të cilët iu takojnë komuniteteve, gjuha e të cilëve është në përdorim 

zyrtar, kanë të drejtën të paraqesin të gjitha kërkesat dhe dokumentet në formë të shkruar 

apo gojore si dhe të pranojnë përgjigjet në gjuhën e tyre nga institucionet dhe nga zyrtarët 

komunalë, nëse ata kërkojnë kështu42. 

Vlenë të theksohet se: Institucionet komunale duhet të sigurojnë që mjedisi i tyre i punës të 

kontribuojë në përdorimin efektiv të gjuhëve zyrtare si dhe të mundësojë përdorimin e 

cilësdo gjuhë zyrtare nga zyrtarët dhe punëtorët e tyre43 

Veç kësaj përdorimi i gjuhës dhe alfabetit nga ana e kominiteteve pakicë në jetën e tyre 

private dhe atë publike, janë të drejta të garantuara kushtetuese44,përmes të cilave 

Kushtetuta e Kosovës garanton përdorimin e gjuhës së tyre me autoritetet komunale në 

pajtim me ligjin dhe se shpenzimet e përkthimit do të mbulohen nga autoritetet kompetente. 

- Veç çështjes së përdorimit të gjuhëve që u shtjelluar më lartë, është e rëndësishme edhe 

ajo e qashmërisë dhe publicitetit. Sa i përket kësaj, Ligji për Procedurën Administrative i cili 

zbatohet nga të gjitha organet e administratës shtetërore, thekson se çdo person fizik dhe 

juridik, pa qenë e nevojshme të tregojë interes specifik, në raportet me organet e 

administratës publike ka të drejtë të: Marrë informacion që është në zotërim të organit të 

administratës publike, brenda kohës së arsyeshme, në të njëjtën mënyrë si për çdo person 

tjetër dhe me mjete të përshtatshme dhe efektive45 

Çfarë është e rëndësishme është se si trajtohet dorëzimi i gabuar i kërkesës pranë organit që 

nuk ka kompetencë. Kur kërkesa dërgohet gabimisht pranë organit të administratës publike, 

ai organ brenda 2 ditësh pune nga dorëzimi, merr vendim me të cilin konstaton 

inkompetencën. Nëse organit që është dashur t’i shkojë kërkesa është në kuadër të së njëjtës 

ministri, agjenci, institucion apo strukturë, ajo kërkesë shoqërohet me letër përcjellëse nga 

                                                           
40 Ligji Nr. 02/L-37 për Përdorimin e Gjuhëve, Neni 2, par. 1 
41 Ligji Nr. 02/L-37 për Përdorimin e Gjuhëve, Neni 2, par. 3 
42 Përcakton neni 8 paragrafi 1, Ligji për Përdorimin e gjuhëve 
43 Ligji Nr. 02/L-37 Për Përdorimin e gjuhëve, Neni 7, par 5. 
44  Kushtetuta e Kosovës, neni 59 paragrafi 5. 
45 Ligji Nr.02/L-28 Për Procedurën Administrative, Neni 9 par.2 
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organi që e ka marrë gabimisht dhe i dërgohet organit kompetent dhe pala që e ka dërguar 

gabimisht kërkesën do të njoftohet46 

Gjatë punës së tyre të përditshme, nëpunësit civil duhet t’u përgjigjen dhe të reagojnë 

shpejtë ndaj kërkesave, iniciativave ose ankesave të dorëzuara nga individët, organizatat 

private ose organet e tjera të administratës publike47, ky është detyrimi për t’iu përgjigjur 

kërkesave që nëpunësit kanë sipas ligjit për Shërbimin Civil. 

Sipas rregullave juridike, ngritja e padisë bëhet pasi është shfrytëzuar e drejta e ankesës në 

procedurë administrative dhe është gjithmonë e rëndësishme të dihet se kush ka të drejtë për 

të nisur një konflikt administrativ. E këtë e përcakton në nenin 10 Ligji për Konfliktin 

Administrativ, në pikat 1-5. Pra, të drejtë kanë: Personi fizik, personi juridik, organi i 

administratës, Avokati i Popullit, organizatat, organi administrativ dhe prokurori publik.  

E drejta për tu dëgjuar 

Në nivelin komunal, në kontekstin e dhënies së hapsirës banorit për bashkëveprim me organet 

institucionale është e reflektuar më shumë si e drejtë për t’u konsultuar.E tillë është edhe 

dispozita e Ligjit për Vetëqeverisjen lokale ku në mënyrë eksplicite përcaktohet se çdo 

komunë mban periodikisht, së paku dy herë në vit48, takime publike. Pjesëmarrësit e këtyre 

takimeve, përveç se do të informohen për aktivitetet e komunës nga përfaëquesit komunal 

ata mund edhe të japin propozime. 

Format/mekanizmat e tjera që ky ligj parasheh për pjesëmarrjen e banorëve janë: E drejta e 

peticionit49iniciativa për të propozuar rregullore50, referendumi51,iniciativa për largimin e 

kryetarit 52dhe komitetet konsultative53. 

Madje sipas Kushtetutës së Kosovës, komunat duhet të inkurajojnë dhe të sigurojnë 

pjesëmarrje aktive të të gjithë banorëve në procesin e vendimarrjes së organeve komunale54. 

E drejta e pjesëmarrjes në Kushtetutë, proklamohet si e është drejtë e çdonjërit për të marrë 

pjesë në aktivitetet publike dhe të drejtën e secilit për të ndikuar në mënyrë demokratike në 

vendimet e organeve publike55. 

Në kuptimin e dëgjimit të palëve para nxjerrjes së një vendimi është Ligji për Procedurën 

Administrative ai që ka dispozita të cilat përcaktojnë se për marrjen e vendimit 

përfundimtar, organi kompetent kërkon dhe njihet me të gjitha faktet që janë të56. 

Barra e provës për faktet e pretenduara bie mbi palët e interesuara në procedimin 

administrativ dhe gjithashtu “Organi që zhvillon procedurën hetimore mund t’iu kërkojë 

                                                           
46 Përcakton neni 18 paragrafet 1 dhe 2 të Ligjit për Procedurën Administrative. 
47 Përcakton neni 5, paragrafi 1 nënparagrafi 3 I Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës. 
48 Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 68, Par. 1&2 
49 Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 69 
50 Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 70 
51 Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 71 
52 Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 72 
53 Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 73 
54 Kushtetuta e Kosovës, neni 124 par. 1. 
55 Kushtetuta e Kosovës, Neni 45, par. 3 
56 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, Neni 55, par. 1 
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palëve të interesuara paraqitjen e informacioneve, të dokumenteve apo objekteve të cilat i 

nënshtrohen inspektimit, si dhe çdo forme tjetër hetimi për të provuar pretendimet”57  

Pala njoftohet me shkrim ose gojarisht në rastet kur nevojitet paraqitja e informacionit ose e 

provave nga pala e interesuar58 dhe ato informacione apo prova, palët mund t’i paraqesin në 

formë shkresore ose në mënyrë verbale sa zgjat procedimi administrativ59. 

Kur organi administrativ pëfundon procedurën hetimore, sipas këtij ligji, palët e interesuara 

kanë të drejtë të deklarohen para marrjes së vendimit përfundimtar60. 

Tek deklarimi me shkrim kur organi që zhvillon procedurën hetimore vendos t’u kërkojë 

palëve të interesuara të deklarohen me shkrim, palët njoftohen për të paraqitur deklaratën 

me shkrim jo më vonë se 10 ditë nga dita e pranimit të njoftimit 61dhe njoftimi duhet të 

përmbajë të gjithë informacionin e nevojshëm në mënyrë që palët e interesuara të kuptojnë 

arsyet pse kërkohet deklarata me shkrim62  Në përgjigjen e tyre, palët e interesuara mund të 

shprehen për ato çështje që përbëjnë objektin e procedimit, të kërkojnë marrjen e masave të 

tjera si dhe të bashkëngjisin dokumente dhe prova të reja63  

Ndërsa për rastet kur deklarimi bëhet me gojë, organi që zhvillon procedurën hetimore 

vendos t’u kërkojë palëve të interesuara të deklarohen me gojë, ai cakton një datë për takim 

me palët jo më herët se 8 ditë nga njoftimit64dhe në seancat ku palët deklarohen me gojë 

mund të diskutohen të gjitha çështjet ligjore apo faktike, që kanë rëndësi për marrjen e 

vendimit65 

Edhe Ligji për Konfliktet Administrative e parasheh parimin e dëgjimit të palës para vendosjes 

mbi një çështje, sipas të cilit:“Para nxjerrjes së aktgjykimit gjykata secilës palë do ti jap 

mundësi që të deklarohet, mbi të gjitha kërkesat dhe pretendimet e palëve të tjera dhe mbi 

të gjitha faktet dhe çështjet juridike, që janë objekt i konfliktit administrativ.”66 

E drejta për tu ankuar  

Ligji për Vetëqeverisje lokale është shumë i qartë në nenin 85, kur përcakton Ankesat e 

banorëve, duke mos lënë këtu hapësirë për paqartësi ose konflikt në mes të ligjeve, sepse 

shprehimisht thuhet se: “Ankesat e banorëve kundër një akti administrativ të organeve 

komunave shqyrtohen sipas ligjit për proceduren administrative”, ashtu siç edhe në fillim të 

kësaj analize u cek se Ligji për Procedurën Administrative aplikohet nga të gjitha organet e 

administratës shtetërore ( qëndrore dhe lokale), duke përfshirë këtu edhe komunat. 

E Ligji për Procedurën Administrative sa i përket këtij parimi, fillimisht qartëson se çdo palë e 

interesuar ka të drejtë të ankohet kundër një akti administratv dhe se organi të cilit i 

                                                           
57 Parasheh neni 57, paragrafi 1 i Ligjit për Procedurën Administrative. 
58 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, neni 58, par. 1. 
59 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, neni 58, par. 2 
60 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, neni 67 par.1 
61 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, neni 68 par.1 
62 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, neni 68 par.2 
63 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, neni 68 par.3 
64 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, neni 68 par.1 
65 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, neni 68 par.2 
66 Ligji Nr. 03/L-202 për Konfliktin Administratriv, neni 5. 
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drejtohet ankesa do të shqyrtojë ligjshmërinë dhe rregullsinë e aktit67.  E drejta e personave 

fizik dhe juridik për ankimim administrativ mund të jetë për revokim, shfuqizim apo ndryshim 

të aktit administrativ68.  

Kur kërkesa bëhet për rishqyrtimin e aktit, ajo i drejtohet nëpunësit përgjegjës për aktin, 

ndërsa kur bëhet ankesë ndaj një akti administrativ, atëherë ankimi i dërgohet organit më të 

lartë69, parasheh ky ligj në paragrafin 2 të nenit 126. 

Ankimi administrativ bëhet brenda 30 ditësh nga dita kur ankuesi merr njoftim për aktin dhe 

kur akti është shpallur në bazë të dispozitave të këtij ligji 70Përveç kësaj ky ligj e parasheh 

edhe afatin kohor për marrjen e vendimit nga ana e organit administrativ kompetent i cili e 

shqyrton ankimin administrativ. Ai organ nxjerr vendimin brenda 30 ditësh nga data e 

dorëzimit të ankimit71. 

Ligji për Financimin e Programeve të veçanta në anën tjetër është në përputhje me atë të 

Procedurës Administrative dhe parasheh se kundër vendimit të Organit kompetent komunal, 

pala ka të drejtë të ushtrimit të ankesës me shkrim – Ministrisë së  Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor72 Ministria duhet të shqyrtojë ankesën dhe të njoftojë parashtruesin me shkrim për 

vendimin që e ka marrë, e vendimi nuk duhet të merret më vonë se 30 ditë pas pranimit të 

ankesës73 

Kur palët kanë të drejtë ankese, ata në fund të vendimit që u drejtohet do të këshillohen nga 

organi kompetent me këshillë juridike për mjetet juridike që mund të shfrytëzojnë, cilit 

organ duhet t’I drejtohen dhe afatin për të paraqitur ankesën/padinë, praktikë kjo e cila 

aplikohet nga të gjitha institucionet. 

Për sa i përket kushteve formale për zhvillimin e procedurës së ankimit, është Ligji për 

Procedurën Administrative ai që ka të përcaktuara format and stipulates only the written 

form of submitting a claim, whereas to approach a court, the interested parties shall have 

exhausted administrative means of appealing.  

Njëjtë edhe këtu, Ligji për Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit është në 

përputhje me atë të Procedurës Administrative, në  paragrafin 3 të nenit14, nëse pala është e 

pakënaqur me vendimin e Ministrisë, ka të drejtën e padisë për inicim të konfliktit 

administrativ në Gjykatë Supreme, në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të vendimit. 

Pra konflikti administrativ fillohet me padi dhe Ligji për Konlfiktet Administrative në nenin 26 

par 2 parasheh se me padi mund të kërkohet anulimi ose shpallja e pavlefshme e aktit 

kontestues, nxjerrja e aktit administrative që nuk është nxjerrë në afat të parashikuar dhe 

kthimin e sendeve të marrura apo kompenzim I demit të shkaktuar. 

                                                           
67 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, neni 127, par 2&3 
68 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, neni 124 par.1 
69 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, neni 126 par.2 
70 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, neni 130 par.2 
71 Ligji Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, neni 131 par. 1 
72 Ligji Nr. 03/L-164 për Financimin e Programeve të Veçanta të banimit, Neni 14 par.1 
73 Ligji Nr. 03/L-164 për Financimin e Programeve të Veçanta të banimit, Neni 14 par.2 
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Padia i dorëzohet gjykatës drejtpërsëdrejti ose i dërgohet me postë rekomandë por mund të 

bëhet edhe në proces verbal në gjykatë 74Është shumë e rëndësishme të dihet se çfarë duhet 

të përmbajë një shkresë, e çfarë duhet të përmbajë padia si e tillë është e përcaktuar në 

nenin 30 paragraf 1 të Ligjit për Konfliktet Administrative. 

Pra, sipas këtij neni në padi duhen të përfshihen: emërtimi i gjykatës të cilës i paraqitet 

padia, emri, mbiemri dhe vendbanimi, respektivisht selia e paditësit dhe e të paditurit, akti 

administrativ kundër të cilit është drejtuar padia, arsyet pse ngrihet padia, si dhe në cilin 

drejtim dhe vëllim propozohet anulimi i aktit administrativ. Bashkë me padinë duhet të 

bashkangjitët akti që kontestohet në origjinal ose kopje. 

Veçse e paraparë në mënyrë të detajuar në Ligjin për Procedurën Administrative dhe Ligjin 

për Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit, e drejta e ankesës është e garantuar me 

kushtetutë, konkretisht neni 32, i jep të drejtën secilit person për të përdorur mjetet juridike 

kundër vendimeve administrative dhe gjyqësore që cenojnë të drejtat dhe interesat e tyre, 

sipas mënyrës së përcaktuar me ligj (nënkupton LPA-në dhe ligjet e tjera të veçanta të 

fushave të caktuara). 

Transparenca  

Të gjitha ligjet e analizuara, parimin e transparencës e kanë të përcaktuar fillimisht në 

mënyrë të përgjithshme dhe kryesisht në raportimin vjetor të organeve mbi punën e tyre. 

Ligji për Financimin e Programeve të Veçanta në kuptimin e punës transparente ka të 

përcaktuar detyrimin për të njoftuar familjet përfituese, pasi organi kompetent të ketë 

verifikuar gjendjen ekonomike të tyre dhe gjithashtu obligimin e organit kompetent komunal 

që të lëshojë vendim në afat brenda 30 ditësh75një obligim ky i domosdoshëm për të përfituar 

nga programet e banimit. 

Ligji për Shërbimin Civil, transparencën e ka të përcaktuar në nenin 5 par.1 pika 7, ku 

thekson se: “Nëpunësit civilë ruajnë konfidencialitetin e informacionit, që kanë në zotërim, 

por pa cenuar zbatimin e detyrimeve që dalin nga legjislacioni që ka të bëjë me qasjen në 

dokumente publike. Proceset në shërbimin civil janë të hapura për publikun.” 

Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, parasheh publicitetin e punës si raport vjetor76 i 

cili duhet të jep pasqyrën e qartë të zhvillimeve në fushën e mbrojtjes së të dhënave dhe si 

publicitet lidhur me punën,77ku theksohet se mund të publikohet çdo këshillë e dhënë që ka 

të bëjë me përpunimin e të dhënave,çdo vendim i Gjykatave lidhur me mbrojtjen e të 

dhënave personale, opinionet, sqarimet, udhëzimet, rekomandimet, deklaratat publike për 

inspektimet e marra si dhe çdo njoftim tjetër i rëndësishëm. 

Ligji për Qasje në Dokumente Publike proklamon transparencën në nenin 20, konkretisht në 

paragrafin 1 thekson se: “Për të siguruar transparencë të plotë institucionet në punën e tyre 

edhe sa i përket qasjes në dokumente publike, obligohen të jenë të përgjegjshme, efikase si 

dhe të raportojnë dhe informojnë opinionin publik, në mënyrë të rregullt periodike dhe 

                                                           
74 Ligji Nr. 03/L -202 për Konfliktin Administrativ, Neni 28, par.1  
75 Ligji Nr. 03/L-164 për Financimin e Programeve të Veçanta të banimit, Neni 12, Par.4  
76 Ligji Nr. 03/L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Neni 44 
77 Ligji Nr. 03/L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Neni 45, par 1. 
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vjetore.”  “Secili institucion publik harton raport vjetor për vitin paraprak, ku përfshihet 

numri i rasteve në të cilat institucioni publik ka lejuar qasjen, numri i rasteve në të cilat 

institucioni publik ka refuzuar qasjen në dokumente, si dhe arsyet e këtyre refuzimeve” 

parasheh paragrafi 3.  

Llogaridhënia  

Ligji për Shërbimin Civil, në nenin 63 par.1, parasheh se: “Nëpunësit civilë do t’u 

nënshtrohen masave disiplinore për shkelje të detyrës, që ka ndodhur si rezultat i fajit të 

tyre” dhe në nenin 64 par 1, parashishet se ata gjithashtu janë përgjegjës për çfarëdo shkelje 

të parimeve të përcaktuara me Ligjin për Shërbimin Civil. 

Ata mbajnë përgjegjësi për të gjitha dëmet që u kanë shkaktuar banorëve ose institucionit 

gjatë ushtrimit të detyrës, si rezultat i paaftësisë profesionale, neglizhencës së rëndë apo të 

veprimeve të qëllimshme, të paligjshme 78 

Janë të parapara edhe masat disiplinore në rast të shkeljeve 79dhe gjithashtu është e 

përcaktuar se po këto, pra masat disiplinore zbatohen në mënyrë graduale dhe në proporcion 

me pasojat dhe dëmet e shkaktuara nga sjellja e nëpunësit civil80. 

Formal Mapping i Legjislacionit sekondar, aplikimi i parimeve të Sundimit të Ligjit 

Si akte nënligjore të nxjerra për zbatimin e Ligjit Nr.03/ L- 164, nga Ministria e Mjedisit dhe 

Planifikimi janë nxjerrë këto Udhëzime Administrative: 

1. Udhëzimi Administrativ Nr. 18/2010, Për përmbajtjen e kontratës për banesën me qira 

joprofitabile  

2. Udhëzimi Administrativ Nr. 19/2010 Për përmbajtjen e  bonusit të banimit  

3. Udhëzimi Administrativ Nr. 21/2010 Për përcaktimin e radhës së përparësisë për 

kategoritë e familjeve që mund të përfitojnë nga Programet e  veçanta të banimit 

4. Udhëzimi Administrativ Nr.22/2010 Për procedurat e përfitimit nga Programet e 

Veçanta të Banimit  

5. Udhëzimi Aministrativ Nr. 23/2010 Për procedurat e shpalljes së Programeve të 

Veçanta të Banimit  

6. Udhëzimi Administrativ Nr. 24/2010 Për normat minimale të banimit për banesat nga 

Programet e Veçanta të Banimit  

-UA Nr. 18/2010, Për përmbajtjen e kontratës për banesën me qira joprofitabile 81 përcakton 

përmbajtjen dhe formën e kontratës për qiramarrje të pronës, llojet e qirasë jo-profitabile, 

të drejtat dhe obligimet e pronarit, qiradhënësit dhe qiramarrës, marrjen dhe dhënien e 

pronës, shpenzimet e përbashkëta, ndërprerjen e kontratës dhe çështje të tjera që lidhen 

me kontratën. 

                                                           
78 Ligji Nr. 03/L-140 për Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës, Neni 65. Par 1 dhe 2 
79 Ligji Nr. 03/L-140 për Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës, Neni 67 
80 Ligji Nr. 03/L-140 për Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës, Neni 66 
81 Available athttps://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7907 (retrieved on 18/10/2015). 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7907
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- UA Nr. 19/2010 Për përmbajtjen e bonusit të banimit 82 përcakton përmbajtjen e bonusit si 

edhe kriteret dhe procedurat për bonusin e banimit. 

- UA Nr. 21/2010 Për përcaktimin e radhës së përparësisë për kategoritë e familjeve që mund 

të përfitojnë nga Programet e  veçanta të banimit83 përcakton kriteret për caktimin e radhës 

së përparësisë për të përfituar nga programet e veçanta të banimit social si dhe të dhënat se 

si secili kriter do të konsiderohet gjatë procesit të vendimmarrjes. 

- UA Nr.22/2010 Për procedurat e përfitimit nga Programet e Veçanta të Banimit84 përcakton 

procedurat që duhet të ndiqen nga autoritetet komunale përderisa shqyrtojnë aplikacionet 

për programet e veçanta të banimit. 

- UA Nr.23/2010 Për procedurat e shpalljes së Programeve të Veçanta të Banimit 85 detajizon 

procedurat që aplikantët dhe autoritetet respective duhet të ndjekin kur aplikojnë për 

Program të veçantë të banimit, duke përfshirë edhe dokumentacionin që duhet të 

bashkëngjitet aplikacionit. 

-UA Nr. 24/2010 Për normat minimale të banimit për banesat nga Programet e Veçanta të 

Banimit86 përcakton standardet që ndërtesat dhe apartamentetet e dizajnuara për programet 

e veçanta të banimit, duhet të kenë.  

 
Këto udhëzime janë analizuar nga aspekti i aplikimit të gjashtë parimeve të ligjshmërisë, se 

sa ka përcaktime në këto udhëzime që rregullojnë çështje të caktuara mbi kërkesat që këto 

parime kanë. 

Ligjshmëria: 

E vështruar nga këndi i përcaktimit të kompetencës së institucioneve të shumëfishta të 

përfshira dhe kompetente në rregullimi e një çështjeje,Udhëzimi Nr.18/201087të tij, ka të 

përcaktuar detyrimin e Kuvendit Komunal që çdo vit, par aprovimit të shumës së 

subvencionimit të qirasëvjetore, të bëjë rivlerësimin e gjendjes ekonomike të familjeve me 

qëllim të vazhdimit ose të shkëputjes së kontratës. 

Kurse udhëzimi Nr. 19/2010 i njeh kompetencën e marrjes së vendimit Kuvendit Komunal, për 

çështjen e bonusit të banimit për rastet që kanë paraqitur kërkesa pranë organeve 

kompetente komunale88. 

Në përkufizimin e nenit 3 të Udhëzimit Administrativ Nr. 22/2010 është e paraparë se kush 

nënkuptohet me termin “Organi kompetent komunal” dhe në këtë kuptim janë: Drejtoria, 

sektori, zyrtari që mbulon fushën e banimit dhe organi që shqyrton kundërvajtje 

administrative.  Është po ky udhëzim, që i jep kompetencë Kryetarit të Komunës që me 

vendim të përcaktojë përbërjen dhe kryesuesin e Komisionit për vlerësimin dhe përzgjedhjen 

                                                           
82 Available at https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=7908 (retrieved on 18/10/2015). 
83 Available at https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7947 (retrieved on 18/10/2015). 
84 Available at https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7948 (retrieved on 18/10/2015). 
85 Available at https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7949 (retrieved on 18/10/2015). 
86 Available at https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7950 (retrieved on 18/10/2015). 
87 UA Nr.22/2010 Për procedurat e përfitimit nga Programet e Veçanta të Banimit, Neni 12 
88 UA Nr. 19/2010 Për përmbajtjen e bonusit të banimit, Neni 4, par.1 

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=7908
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7947
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7948
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7949
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7950
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e familjeve që konkurojnë për të përfituar nga Programet e veçanta të banimit89Ky komision 

duhet të ketë përbërje nga 3-5 anëtarë dhe duhet të bëjë vlerësimin e gjendjes së familjeve. 

E drejta e ankesës  

Është e cekur në Udhëzimin Nr. 22/2010, se kundër vendimeve të Komisionit, pala e 

pakënaqur mund të parashtrojë ankesë me shkrim Brenda 30 ditësh në Ministri90. 

Në këtë udhëzim poashtu përcaktohet afati prej 30 ditësh si afat i shqyrtimit të ankesës dhe 

marrjes së vendimit për ankesën e parashtruar. Parashtruesi njoftohet për vendimin (neni 6, 

par1.) 

Kurse për rastet kur pala është e pakënaqur me vendimin e Ministrisë mbi ankesën, 

pararagrafi 2 i nenit 6, i’a njeh të drejtën palës për kundërshtim të vendimit në gjykatën 

kompetente në afat prej 30 ditësh. 

Të gjitha këto dispozita të lartëcekura janë në përputhje me ato për të drejtën e ankesës të 

parapara me Ligjin për Financimin e Programeve të veçanta të shtjelluara në kapitullin 

paraprak sepse është obligim që të gjitha aktetet nënligjore të jenë në përputhje me ligjet 

dhe kushtetutën dhe Udhëzimet Adminsitrative, nxirren për zbatimin e ligjit konkret, në këtë 

rast këto udhëzime të analizuara janë nxjerrë nga Ministria kompetente për zbatim të Ligjit 

për Financimin e Programeve të Veçanta të banimit dhe janë në përputhje me këtë ligj. 

Është edhe një përcaktim i përgjithshëm për të drejtën e ankesës, ku neni 4 i Udhëzimit 

Administrativ Nr. 23/2010, parasheh që me rastin e shpalljes publike të programeve të 

veçanta për banim, veç elementeve të tjera, shpallja publike, do të përmbajë edhe të 

drejtën për ankesë91. 

Transparenca 

Në linjë me disa prej kërkesave që parimi i transparencës ka është edhe mbrojtja e 

privatësisë dhe ruajtja e dokumentacionit. 

Udhëzimi administrative Nr. 22/2010, në nenin 7, përcakton detyrimin që kanë organet e që 

zbatojnë Ligjin për Financimin e Programeve të Veçanta që gjatë procesit të pranimit, 

vlerësimit të dokumentacionit dhe kërkesave, të mbrojnë të dhënat personale të palëve, në 

përputhje me legjislacionin në fuqi92 

Të dhënat personale mund t’u vihen në dispozicion organeve kompetente vetëm për qëllime 

të hetimit në përputhje me legjislacionin në fuqi93. 

Sa i përket çështjes së ruajtjes së dokumentacionit, komuna është e detyruar të arkivoj dhe 

t’a ruaj tërë dokumentacionin e administruar në përputhje me ligjin për arkivat94. 

                                                           
89 UA Nr.22/2010 Për procedurat e përfitimit nga Programet e Veçanta të Banimit, Neni 5, par.1 
90 UA Nr.22/2010 Për procedurat e përfitimit nga Programet e Veçanta të Banimit, Neni 7, par.1 
91 UA Nr.23/2010 Për procedurat e shpalljes së Programeve të Veçanta të Banimit, Neni 6, par.1 pikat 1-9. 
92 UA Nr.22/2010 Për procedurat e përfitimit nga Programet e Veçanta të Banimit, Neni 7, par.1 
93 UA Nr.22/2010 Për procedurat e përfitimit nga Programet e Veçanta të Banimit, Neni 7, par.2 
94 UA Nr.22/2010 Për procedurat e përfitimit nga Programet e Veçanta të Banimit, Neni 8 
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