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Lëvizja FOL, me mbështetjen e Friedrich Ebert Stifuting (FES) ka zbatuar projektin 
për Transparencë Komunale rreth monitorimit të zbatimit të planeve të veprimit për 
transparencë të Komunave. Përmes këtij projekti, FOL synon rritjen e 
transparencës, përgjegjësisë dhe përfshirjes së publikut në punën e Komunave të 
Republikës së Kosovës. 

Transparenca është vlerësuar si çelësi për një qeverisje më të mirë, megjithatë 
aktorët politik kanë shumë arsye për t'i rezistuar transparencës. Në një kuptim të 
gjerë, transparenca ka të bëjë me qasjen e qytetarëve në informacione të 
brendshme dhe çfarë mund të bëjnë qytetarët (si persona të jashtëm nëse personat 
e brendshëm nuk janë mjaftueshëm të aftë për të siguruar një qasje të tillë.

Informacioni në vetvete nuk është fuqi, por është një hap i parë thelbësor në 
ushtrimin e pushtetit politik dhe ekonomik. Publiku është në gjendje të marrë pjesë 
në procesin demokratik vetëm kur ka informacion në lidhje me aktivitetet dhe 
politikat e qeverisë, dhe kur njerëzit mund të shohin se çfarë përfitimesh dhe 
shërbimesh kanë të drejtë dhe nëse po marrin atë që duhet të pritet. Njohja e asaj 
që bëjnë shteti dhe institucionet e tjera është thelbësore për fuqinë e njerëzve për 
t'i mbajtur ata përgjegjës dhe për të përmirësuar mënyrën në të cilën punojnë. 
Mungesa ose paarritja e informacionit shpesh krijon një ndjenjë mosfuqizimi, 
mosbesimi dhe zhgënjimi. Nga ana tjetër, qasja në informacionin përkatës lejon që 
zyrtarët dhe publiku të kenë qasje më të mirë në vendimet e marra dhe politikat e 
zbatuara.

Transparenca është një parim i rëndësishëm i qeverisjes së mirë pasi një shkallë e 
qartësisë për mënyrën se si merren vendimet mund të ndihmojë në ndërtimin e 
kapacitetit qytetar për të qenë aktor kyç në formulimin dhe zbatimin e politikave; 
për të ndikuar në këto vendime që ndikojnë në jetën e tyre; dhe për të inkurajuar 
vendimmarrësit dhe politikëbërësit që të ushtrojnë fuqinë e tyre për të mirën e 
përgjithshme.

Raporti “Transparenca Komunale” përfshinë gjetjet nga monitorimi i publikimit të 
Planeve të Veprimit të Transparencës Komunale dhe Kalendarin e Punës për vitin 
2019-2020 në pesë (5) komuna; Klinë, Istog, Pejë, Deçan dhe Gjakovë, nga 1 Janar  
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2019 deri më 30 Qershor 2020.  Qëllimi i këtij raporti është vlerësimi i shkallës së 
përmbushjes së obligimeve komunale të transparencës dhe përfshirjes së qytetarisë 
aktive. Përmes publikimit të Planeve të Veprimit të Transparencës Komunale dhe 
Kalendarit të Punës, promovohet qytetaria aktive dhe llogaridhënia komunale, duke 
ofruar kështu mundësi të përfshirjes së qytetarëve në mbarëvajtjen e proceseve të 
ndryshme nga vet komunat. 

Lëvizja FOL ka bërë monitorimin e faqeve zyrtare të komunës së Klinës, Istogut, 
Pejës, Deçanit dhe Gjakovës përgjatë vitit 2019 dhe gjashtë mujorit të parë të vitit 
2020. Duke qenë se faqet zyrtare të komunave të Republikës së Kosovës 
vazhdimisht publikojnë njoftime rreth punës së tyre, fillimisht kemi parë nëse 
komunat në �alë kanë publikuar Planin e Veprimit për Transparencë të periudhës 4 
vjeçare, si dhe kalendarin e punës së Kuvendit Komunal për vitin 2019 dhe 2020. 
Ndonëse komuna e Klinës, Istogut dhe Pejës kishin publikuar dokumentet e 
lartëcekura ashtu siç parashihet, të njejtën gjë nuk e kishin bërë komuna e Deçanit 
dhe ajo e Gjakovës.

Me rastin e qasjes së planeve të transparencës, kemi monitoruar zbatimin e tyre 
rreth publikimit të njoftimeve në faqen zyrtare të komunave për mbajtjen e 
debateve publike, takimeve me Kryetarin e Komunës, raportimeve të komunës, 
njoftimet për vendet e lira të punës, seancave të rregullta dhe atyre të 
jashtëzakonshme që nga 1 Janar 2019 deri më 30 Qershor 2020. 

Në rastet kur nuk kemi hasur në Planin e Veprimit për Transparencë në ndonjë 
Komunë, siç ka qenë rasti i komunës së Gjakovës dhe Deçanit, kemi kontaktuar 
përmes email-it me Zyrën për Informim të këtyre komunave, duke paraqitur kërkesë 
për Qasje në Dokumente Publike. Përmes kërkesave të paraqitura nga ana jonë, 
kemi arritur të sigurojmë Planet dhe Kalendarët e Punës të komunave të cilat nuk 
kishin publikuar të tilla. 

Një pyetësor është përpiluar për zyrtarët komunal për informim, përmes së cilit 
kemi marrë përgjigje rreth mbajtjes apo jo të takimeve, numrit të tyre, si dhe 
informacione të tjera relevante të shtjelluara në vijim.

METODOLOGJIA
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Transparenca e institucioneve publike, duke përfshirë edhe transparencën e 
komunave, gjenë bazë dhe garanci të fortë edhe në Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës. Në nenin 41 të Kushtetutës thuhet se dokumentet që mbajnë institucionet 
publike dhe organet e pushtetit shtetëror janë publike dhe secili person gëzon qasje 
në to. 1 

Për të rritur dhe forcuar transparencën e komunave, përveç ligjeve bazë janë nxjerrë 
edhe një varg i akteve nënligjore me të cilat hollësisht rregullohet qasja e qytetarëve 
në proceset me interes publik. 
Në këtë drejtim, Ligji (nr. 06/L-081) për Qasjen në Dokumente Publike si dokument 
themelor me të cilin sigurohet transparenca e institucioneve publike, i jep të drejtë 
secilit person që përmes dërgimit të një kërkese në çfarëdo forme, të marrë 
informata për një dokument zyrtar, pa u obliguar të shpjegoj arsyen e kërkesës. Në 
anën tjetër, institucionet publike i obligon që të përgjigjen brenda shtatë ditësh në 
lidhje me kërkesën e pranuar. Ky ligj gjithashtu ka paraparë edhe ndëshkime 
financiare për institucionin publik apo zyrtarin përgjegjës të institucionit publik në 
rast të mos lejimit të qytetarëve të kenë qasje në dokumente publike të atij 
institucioni.2

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal në vitin 2013 kishte nxjerrë Udhëzimin 
Administrativ (nr. 05/2013) për Transparencë në Komuna ku rregullohet pjesëmarrja 
e publikut në mbledhjet e Kuvendit të Komunës dhe të organeve të saj, detyrimi për 
njoftim publik, konsultimin e publikut mbi politikat komunale etj.
Sipas këtij udhëzimi, mbledhjet e Kuvendit të Komunës janë të hapura për publikun 
dhe përfaqësuesit e mjeteve të informimit. Kryetari i Komunës, përmes zyrtarit për 
informim me publikun e njofton publikun së paku 7 ditë pune para mbledhjeve të 
rregullta, ose 3 ditë pune para mbledhjeve të jashtëzakonshme dhe atë përmes 
shpalljes publike nëpër vendet e frekuentuara, mediave të shkruara dhe elektronike 
dhe në ueb faqen zyrtare të Komunës. 3

KORNIZA LIGJORE PËR
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1 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Kushtetuta e Republikës së Kosovës,2008, neni 41.
2 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Ligji nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike, 2019.
3 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Udhëzimi Administrativ nr. 05/2013 për Transparencën në Komuna, Neni 4.



Në nenin 9 të tij, ky udhëzim obligon çdo komunë të hartoj planet e veprimit për 
transparencë në komuna, të cilat kanë për synim ti ofrojnë publikut qasje në 
monitorimin dhe zbatimin e akteve të komunës duke përfshirë edhe menaxhimin e
financave publike dhe përgjegjësive, prokurimit dhe sferave tjera të cilat janë në 
interes për publikun. Plani i veprimit të komunave përfshinë raportimin më të 
shpeshtë në media mbi çështjet komunale me interes të përgjithshëm për qytetarët, 
mbajtjen e konferencave për media, konsultimin e qytetarëve, zhvillimin e faqes 
elektronike të komunës, freskimin e faqes elektronike të komunës me dokumente 
me interes të përgjithshëm, raporte të punës, numrat kontaktues, si dhe personat 
përgjegjës. 

Duke marrë parasysh se ndërmjet ueb faqeve zyrtare të institucioneve publike 
qytetarëve ju mundësohet që të kenë qasje më të lehtë në dokumentet zyrtare të 
këtyre institucioneve dhe të informohen në lidhje me aktivitetet dhe ngjarjet 
kryesore të tyre, Ministria e Administratës Publike në vitin 2015 ka sjellë Udhëzimin 
Administrativ (nr.03/2011) për ueb-faqet e Institucioneve Publike, i cili obligon të 
gjitha institucionet publike të jenë të pajisura me ueb faqe zyrtare. Me këtë udhëzim 
është rregulluar hollësisht struktura, forma, dukja dhe të dhënat e tjera se çka duhet 
të përmbaj një ueb faqe zyrtare. 

Sipas nenit 4 të këtij udhëzimi përmbajtja e ueb faqeve të komunave duhet të jetë 
informuese dhe e përditësuar, e shkruar saktë që u përgjigjet kërkesave të gjera të 
audiencës dhe e lehtë për tu qasur, komfor kërkesave dhe standardeve gjuhësore.  
Më tutje, në nenin 5 të këtij udhëzimi kërkohet që ueb faqja e institucionit publik 
duhet të ketë adresën përkatëse, inicialet e emërtimit zyrtar të institucionit dhe 
emërtimin e nën domenit të institucionit përkatës sipas formatit: xxx.rks-gov.net.4 

Më tutje, në nenin 5 të këtij udhëzimi kërkohet që ueb faqja e institucionit publik 
duhet të ketë adresën përkatëse, inicialet e emërtimit zyrtar të institucionit dhe 
emërtimin e nën domenit të institucionit përkatës sipas formatit: xxx.rks-gov.net.⁵

Në nenin 9 të këtij udhëzimi është rregulluar përmbajtja e ueb faqes, ku kërkohet që 
ueb faqet të përfshijnë: Stemën e Republikës së Kosovës, adresën e plotë të 
institucionit, numrin e telefonit dhe adresën për kontakt, planin e punës për vitin 
kalendarik, misionin dhe funksionet e institucionit, duke përfshirë edhe ato të 
institucioneve në varësi, skemën organizative të institucionit, legjislacionin bazë për 
organizimin, projekt aktet normative për qëllim të konsultimit publik, të dhënat e 
përditësuara për veprimtarinë publike të institucionit, emrin, numrat e telefonit 

4



zyrtar dhe adresat elektronike të drejtuesve të njësive brenda institucionit, 
informata në formë të tabelës lidhur me të gjitha lejet dhe licencat ekzistuese 
qëjanë lëshuar, pezulluar ose revokuar nga institucioni publik dhe të dhënat tjera, 
raportet vjetore të institucionit, buxheti i miratuar vjetor, forumin për komunikim 
me publikun (qytetarët), planin vjetor të prokurimit publik si dhe të dhëna të tjera të 
nevojshme.

Ndër të tjera, në këtë udhëzim kërkohet që ueb faqet e institucioneve publike të 
kenë të zhvilluar dhe të funksionalizuar modulin e kërkimit, i cili duhet të jetë i 
vendosur në ballinë. Gjithashtu ueb faqet e institucioneve publike nuk duhet të 
përmbajnë reklama marketingu me qëllime komerciale, përveç në qoftë se me 
ndonjë ligj është përcaktuar ndryshe.

Në pajtim me Ligjin (nr. 02/L-37) për Përdorimin e Gjuhëve⁶, të gjitha institucionet 
publike obligohen që informacionet ti publikojnë në të dy gjuhët zyrtare, ndërsa 
Udhëzimi Administrativ për ueb faqet e Institucioneve Publike i obligon 
institucionet që të njëjtat ti publikojnë edhe në gjuhën angleze.

5

4 Ministria e Administratës Publike, Udhëzimi Administrativ nr. 03/2011 për ueb faqet e Institucioneve Publike, Neni 4.
5 Po aty, neni 5.
6 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Ligji (nr. 02/L-37) për Përdorimin e Gjuhëve, 2006.
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Përmes analizimit të Planit të Veprimit për Transparencë të vitit 2019-2023, me 
ndarjen e objektivave dhe aktiviteteve, është bërë i mundur vlerësimi i përmbushjes 
së këtyre objektivave. E vetmja komunë e cila nuk posedon plan të veprimit është 
Gjakova; zyrtarët komunal për informim, përmes emailës na bënë të ditur se një plan 
i tillë është në hartim e sipër për komunën e Gjakovës, i cili do të ndahet me ne dhe 
publikun sapo të jetë gati, ani pse një gjë e tillë duhej të publikohej më shumë se një 
vit e gjysmë më parë. Ndër objektivat kryesore të planeve, dhe përmbushja e tyre 
janë si vijon:

Në anën tjetër, përmes pyetësorit për zyrtarët komunal, kemi marrë përgjigje rreth 
të dhënave komunale për transparencë, të cilat janë krahasuar me gjetjet tona gjatë 
monitorimit të ueb faqeve të pesë (5) komunave; Klinës, Istogut, Pejës, Deçanit dhe 
Gjakovës.

GJETJET NGA MONITORIMI PËR 
TRANSPARENCË KOMUNALE

Mbajtja e mbledhjeve të rregullta të Kuvendit Komunal dhe të 
komuniteteve të tjera;
Komuna e Klinës kryeson me aktivitet në kuadër të kësaj objektive, ku 
përgjatë periudhës së monitorimit ka mbajtur 60 takime të tilla të cilat janë 
publikuar në faqen zyrtare të Komunës. Komuna e Istogut ka publikuar 
vetëm një (1) të tillë, Peja, Deçani dhe Gjakova me asnjë aktivitet.
Mbajtja e mbledhje të Jashtëzakonshme nga Kuvendi Komunal;
Konsultimet me publikun;
Takime me publikun.



Përgjatë periudhës Janar 2019 – Qershor 2020, Istogu ka mbajtur tre (3) mbledhje 
të rregullta nga Kuvendi Komunal, për të cilat publiku është njoftuar paraprakisht 
ashtu siç parashihet, dhe që të trija mbledhjet janë shpërndarë online përmes faqes 
zyrtare të Komunës së Istogut në mënyrë që qytetarët dhe mediat të kenë qasje më 
të lehtë për t’i shikuar. Një mbledhje e jashtëzakonshme është mbajtur në këtë kohë, 
për të cilën janë njoftuar qytetarët e Istogut. 

Ndër konsultimet e parapara me publikun, vetëm një (1) prej tyre është mbajtur, ku 
qytetarë janë njoftuar për këtë konsultim përmes faqes zyrtare të Komunës. Nga 
Komuna e Istogut parashihet që çdo gjashtë muaj të mbahet takimi I Kryetarit të 
Komunës me publikun, mirëpo në periudhën e monitorimit asnjë takim I tillë nuk 
është mbajtur deri më tani. 

Nga pyetësori dhe rishikimi I faqes zyrtare të Komunës në �alë, kemi kuptuar se të 
gjitha aktet komunale janë publikuar në këtë faqe. Ndërsa sa I përket kërkesave për 
qasje në documente publike nga qytetarët e Istogut, kjo komunë ka pasur katër (4) 
kërkesa të tilla, dhe asnjë paraqitje e peticioneve nga ana e qytetarëve. Në faqen 
zyrtare të komunës së Istogut janë bërë shpalljet e të gjitha konkurseve të 
punësimit, ndonëse kur janë pyetur se sa të tilla janë publikuar, bëhet �alë për një në 
total. 

KOMUNA E ISTOGUT

7

FOL përmes të dhënave të siguruara nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit ka 
analizuar përmbajtjen e ueb faqeve të komunave të monitoruara, ku ka hasur në 
përfundim se Komuna e Istogut më shumë e ka respektuar udhëzimin në �alë se sa 
e kundërta. Grafikoni më poshtë shërben si një pasqyrë e Udhëzimit Administrativ 
për ueb faqet e institucioneve publike.

Komuna e
Istogut

Janar 2019 – Qershor 2020

3 mbledhje të rregullta nga Kuvendi Komunal
1 mbledhje të jashtëzakonshme nga Kuvendi Komunal

4 kërkesa për qasje në dokumente publike

1 konsultim i mbajtur me publikun ku qytetarët
janë njoftuar përmes faqes zyrëtare të komunës
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Stemën e Republikës së Kosovës dhe emërtimin zyrtar të institucionit;  
Adresën e plotë të institucionit;
Numrin e telefonit dhe adresën e email-it për kontakt;
Planin e punës për vitin kalendarik;
Skemën organizative të institucionit, duke përfshirë edhe atë të institucioneve në 
varësi;
Projekt aktet normative për qëllim të konsultimit publik, në pajtim me normat 
ekzistuese ligjore për procesin e hartimit të legjislacionit;
Të dhënat e përditësuara për veprimtarinë publike të institucionit;
Strategjitë dhe dokumentet të tjera të politikave të miratuara, në fushën e veprimit 
dhe funksionimit të institucionit public;
Të dhënat për biografitë e udhëheqësve të lartë të institucionit publik;
Emrin, numrin e telefonit zyrtar dhe adresën e e-mail-it të drejtuesve të njësive 
brenda institucionit;
Procedurat dhe kushtet e perfitimit të tyre;
Formulari i aplikimit për çdo shërbim;
Raportet vjetore të institucionit;
Buxheti i miratuar vjetor;
Arkivi elektroniki informacioneve te institucionit;
Forumin për komunikim me publikun (qytetarët), për marrjen e opinioneve per tema 
te caktuara;
Planin vjetor të prokurimit publik;
Lidhja (linku) me portalin shtetëror dhe ueb faqet e institucioneve vartëse;

KOMUNA E ISTOGUT KA RESPEKTUAR KËTO INDIKATORË

TË PLOTËSUARA TË PA PLOTËSUARA

25.9

74.1
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Misionin dhe funksionet e institucionit, duke përfshirë edhe ato të institucioneve në 
varësi;  
Legjislacionin bazë për organizimin, funksionimin dhe funksionet e institucionit 
përkatës;
Informata në formë të tabelës lidhur me të gjitha lejet dhe licencat ekzistuese që 
janë lëshuar, pezulluar ose revokuar nga institucioni publik, siç është përcaktuar në 
ligjin në fuqi për sistemin e lejeve dhe licencave si dhe shërbimet të tjera që ofrohen 
nga institucioni publik, duke përfshirë të gjitha informatat mbështetëse të aplikimit 
apo marrjes se sherbimit;
Dokumentacioni i nevojshëm dhe kostoja për realizimin e shërbimit;
Afati i detyrueshëm për të marrë përgjigje për shërbimin e kërkuar;
Afati dhe organi, ku bëhet ankimi, në rast refuzimi të përgjigjes, apo të mos ofrimit 
të shërbimit në afatin e detyrueshem ligjore;
Të dhënat për shpenzimet e institucionit;
Hartën e Faqes (strukturën e faqes);
Lidhjen (linkun) me Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës;

1.

2.

3.

4.
5. 
6. 
 
7.
8.
9.

KOMUNA E ISTOGUT NUK KA RESPEKTUAR KËTO INDIKATORË

Përgjatë periudhës kohore Janar 2019 – Qershor 2020 janë mbajtur gjithsej pesë (5) 
mbledhje të rregullta nga Kuvendi Komunal i Gjakovës, për të cilat janë njoftuar 
publiku përmes Zyrës për Informim, dhe të gjitha mbledhjet janë shpërndarë online 
përmes faqes zyrtare të Komunës. Sa i përket mbledhjeve të jashtëzakonshme, për 
këtë periudhë nuk janë mbajtur mbledhje të tilla. 

Ndërsa nga konsultimet e parapara me publikun, Komuna në �alë I ka mbajtur vetëm 
dy (2) të tilla, për të cilat janë njoftuar qytetarët përmes faqes zyrtare të Komunës 
së Gjakovës. Sipas Kalendarit të Punës, parashihet që çdo gjashtë muaj të mbahet 
takimi me publikun nga Kryetari I Komunës, ku përmes pyetësorit dedikuar për 
zyrtarët për informim të kësaj komune, nuk kemi marr përgjigje në rast se këto 
takime janë mbajtur përgjatë vitit 2019, ndonëse një i tillë ishte paraparë të mbahet 
me 30 qershor 2020, mirëpo për shkak të situatës së krijuar nga pandemia ajo është 
shtyrë për një datë më të vonshme. Ndonëse takimi me publikun nuk u mbajt në 

KOMUNA E GJAKOVËS



datën e paraparë, qytetarët e Gjakovës u njoftuan paraprakisht përmes faqes 
zyrtare të Komunës.  

Sa i përket publikimit të akteve komunale në faqen zyrtare të Komunës, të gjitha 
aktet janë publikuar vazhdimisht, kurse Komuna ka pranuar 21 kërkesa për qasje në 
dokumente publike përgjatë kësaj periudhe. Në Komunën e Gjakovës nuk ka pasur 
paraqitje të ndonjë peticioni nga ana e qytetarëve, kurse sa i përket shpalljes të të 
gjitha konkurseve të punësimit në faqen zyrtare të komunës, sipas përgjigjeve të 
marra dymbëdhjetë (12) të tilla janë publikuar.

FOL përmes të dhënave të siguruara nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit ka 
analizuar përmbajtjen e ueb faqeve të komunave të monitoruata, ku ka hasur në 
përfundim se kryesisht komunat e Gjakovës më shumë e respekton atë se sa e 
kundërta, duke u bërë kësisoji Komuna e vetme me 26 elemente të respektuara nga 
27 në total. Grafikoni më poshtë shërben si një pasqyrë e Udhëzimit Administrativ 
për ueb faqet e institucioneve publike.

10

TË PLOTËSUARA TË PA PLOTËSUARA

3.8

96.2

Janar 2019 – Qershor 2020

5 mbledhje të rregullta nga Kuvendi Komunal
2 mbledhje të jashtëzakonshme nga Kuvendi Komunal
21 kërkesa për qasje në dokumente publike

Të gjitha aktet komunale janë publikuar vazhdimisht
në faqen zyrëtare të Komunës

Komuna e
Gjakovës
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Stemën e Republikës së Kosovës dhe emërtimin zyrtar të institucionit;  
Adresën e plotë të institucionit;
Numrin e telefonit dhe adresën e email-it për kontakt;
Planin e punës për vitin kalendarik;
Skemën organizative të institucionit, duke përfshirë edhe atë të institucioneve në 
varësi
Legjislacionin bazë për organizimin, funksionimin dhe funksionet e institucionit 
përkatës
Projekt aktet normative për qëllim të konsultimit publik, në pajtim me normat 
ekzistuese ligjore për procesin e hartimit të legjislacionit;
Të dhënat e përditësuara për veprimtarinë publike të institucionit;
Strategjitë dhe dokumentet të tjera të politikave të miratuara, në fushën e veprimit 
dhe funksionimit të institucionit publik;
Të dhënat për biografitë e udhëheqësve të lartë të institucionit publik;
Emrin, numrin e telefonit zyrtar dhe adresën e e-mail-it të drejtuesve të njësive 
brenda institucionit;
Informata në formë të tabelës lidhur me të gjitha lejet dhe licencat ekzistuese që 
janë lëshuar, pezulluar ose revokuar nga institucioni publik, siç është përcaktuar në 
ligjin në fuqi për sistemin e lejeve dhe licencave si dhe shërbimet të tjera që ofrohen 
nga institucioni publik, duke përfshirë të gjitha informatat mbështetëse të aplikimit 
apo marrjes se sherbimit;
Procedurat dhe kushtet e përfitimit të tyre;
Dokumentacioni i nevojshëm dhe kostoja për realizimin e shërbimit;
Formulari i aplikimit për çdo shërbim dhe udhëzuesi;
Afati i detyrueshëm për të marrë përgjigje për shërbimin e kërkuar;
Afati dhe organi, ku bëhet ankimi, në rast refuzimi të përgjigjes, apo të mos ofrimit 
të shërbimit në afatin e detyrueshem ligjore;
Raportet vjetore të institucionit;
Buxheti i miratuar vjetor;
Të dhënat për shpenzimet e institucionit;
Arkivi elektroniki informacioneve te institucionit;
Forumin për komunikim me publikun (qytetarët), për marrjen e opinioneve për tema 
të caktuara;
Planin vjetor të prokurimit publik;
Hartën e Faqes (strukturën e faqes);
Lidhja (linku) me portalin shtetëror dhe ueb faqet e institucioneve vartëse;
Lidhjen (linkun) me Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8. 
9

10. 
11.

12.

13. 
14. 
15. 
16. 
17.

18. 
19. 
20. 
21. 
22.

23. 
24. 
25. 
26. 

KOMUNA E GJAKOVËS KA RESPEKTUAR KËTO INDIKATORË
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1. Misionin dhe funksionet e institucionit, duke përfshirë edhe ato të institucioneve në 
varësi.

KOMUNA E  GJAKOVËS NUK KA RESPEKTUAR KËTO INDIKATORË:

Kuvendi komunal i Pejës ka mbajtur shtatëmbëdhjetë (17) mbledhje të rregullta gjatë 
vitit 2019 dhe periudhës Janar-Qershor 2020, për të cilat janë njoftuar publiku 
përmes Zyrës për Informim. Në anën tjetër, janë mbajtur tre (3) mbledhje të 
jashtëzakonshme, për të cilat janë njoftuar publiku sic parashihet përmes faqes 
zyrtare. 

Pasi që çdo komunë parasheh mbajtjen e një numri të caktuar të konsultimeve me 
publikun, Komuna e Pejës ka mbajtur katërmbëdhjetë (14) të tilla, kur për të gjitha 
nga këto është njoftuar publiku paraprakisht me anë të faqes zyrtare të komunës. 
Me Kalendarin e punë së secilës komunë, parashihet mbajtja e takimeve me publikun 
nga Kryetari I Komunës 2 herë në vit, apo çdo gjatë muaj; komuna në �alë i ka 
mbajtur tre (3) të tilla përgjatë periudhës së monitorimit nga ana jonë, ku për të 
gjitha është njoftuar publiku paraprakisht përmes faqes zyrtare të komunës.

Ndonëse të gjitha aktet komunale janë publikuar në faqen zyrtare të komunës, 
përgjatë periudhës në �alë janë pranuar katërdhjetë e shtatë (47) kërkesa për qasje 
në dokumente publike. Qytetarët e Pejës nuk kanë krijuar ndonjë peticion dhe të 
gjitha konkurset për këtë periudhë kanë qenë të qasshme, ku konkurse të rregullta 
për punësim, në vitin 2019, kanë qenë pesëmbëdhjetë (15), ndërsa avansime në 
karrierë apo konkurse të brendshme kanë qenë pesë (5).

KOMUNA E PEJËS

Janar 2019 – Qershor 2020

17 mbledhje të rregullta nga Kuvendi Komunal
3 mbledhje të jashtëzakonshme nga Kuvendi Komunal

47 kërkesa për qasje në dokumente publike
15 konkurse të rregullta për punësim
5 avansime në karrierë apo konkurse të brendshme
3 takime me publikun nga Kryetari i Komunës

14 konsultime të mbajtura me publikun ku qytetarët
janë njoftuar përmes faqes zyrëtare të komunës

Komuna
e Pejës
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Stemën e Republikës së Kosovës dhe emërtimin zyrtar të institucionit;  
Adresën e plotë të institucionit;
Numrin e telefonit dhe adresën e email-it për kontakt;
Planin e punës për vitin kalendarik;
Misionin dhe funksionet e institucionit, duke përfshirë edhe ato të institucioneve në 
varësi;  
Skemën organizative të institucionit, duke përfshirë edhe atë të institucioneve në 
varësi;
Legjislacionin bazë për organizimin, funksionimin dhe funksionet e institucionit 
përkatës;
Projekt aktet normative për qëllim të konsultimit publik, në pajtim me normat 
ekzistuese ligjore për procesin e hartimit të legjislacionit;
Të dhënat e përditësuara për veprimtarinë publike të institucionit;
Strategjitë dhe dokumentet të tjera të politikave të miratuara, në fushën e veprimit 
dhe funksionimit të institucionit publik;
Të dhënat për biografitë e udhëheqësve të lartë të institucionit publik;

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

6.

7.

8.

9. 
10.

11. 

FOL përmes të dhënave të siguruara nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit ka 
analizuar përmbajtjen e ueb faqeve të komunave të monitoruata, ku ka hasur në 
përfundim se kryesisht komunat e Klinës, Istogut, Deçanit, Pejës dhe Gjakovës më 
shumë e respektojnë atë se sa e kundërta. Grafikoni më poshtë shërben si një 
pasqyrë e Udhëzimit Administrativ për ueb faqet e institucioneve publike.

KOMUNA E PEJËS KA RESPEKTUAR KËTO INDIKATORË

TË PLOTËSUARA TË PA PLOTËSUARA
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Informata në formë të tabelës lidhur me të gjitha lejet dhe licencat ekzistuese që 
janë lëshuar, pezulluar ose revokuar nga institucioni publik, siç është përcaktuar në 
ligjin në fuqi për sistemin e lejeve dhe licencave si dhe shërbimet të tjera që ofrohen 
nga institucioni publik, duke përfshirë të gjitha informatat mbështetëse të aplikimit 
apo marrjes se sherbimit;
Afati i detyrueshëm për të marrë përgjigje për shërbimin e kërkuar;
Raportet vjetore të institucionit;
Buxheti i miratuar vjetor;
Hartën e Faqes (strukturën e faqes);
Lidhja (linku) me portalin shtetëror dhe ueb faqet e institucioneve vartëse;
Lidhjen (linkun) me Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.

1.

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Emrin, numrin e telefonit zyrtar dhe adresën e e-mail-it të drejtuesve të njësive 
brenda institucionit;
Procedurat dhe kushtet e përfitimit të tyre;
Dokumentacioni i nevojshëm dhe kostoja për realizimin e shërbimit;
Formulari i aplikimit për çdo shërbim dhe udhëzuesi;
Afati dhe organi, ku bëhet ankimi, në rast refuzimi të përgjigjes, apo të mos ofrimit 
të shërbimit në afatin e detyrueshem ligjore;
Të dhënat për shpenzimet e institucionit;
Arkivi elektronik i informacioneve të institucionit;
Forumin për komunikim me publikun (qytetarët), për marrjen e opinioneve per tema 
te caktuara;
Planin vjetor të prokurimit publik;

 12.

13. 
14. 
15. 
16.

17. 
18. 
19.

20. 

NUK JANË RESPEKTUAR KËTO INDIKATORË



Kuvendi Komunal i Komunës së Deçanit, në vitin 2019 dhe periudhën Janar-Qershor 
2020 ka mbajtur katër (4) mbledhje të rregullta, ku për të gjitha është njoftuar 
publiku përmes Zyrës për informim mirëpo jo përmes faqes zyrtare të Komunës, 
online. Sa I përket mbledhjeve të jashtëzakonshme, vetëm një e tillë është mbajtur 
përgjatë kësaj periudhe, për të cilën është njoftuar publiku përmes faqes zyrtare të 
kësaj komune.

Asnjë nga konsultimet e parapara për tu mbajtur gjatë periudhës së lartëcekur, nuk 
janë mbajtur; njësoj edhe takimet me publikun nga Kryetari I Komunës ashtu sic 
parashihet cdo gjashtë (6) muaj nuk janë mbajtur. Sipas Zyrtarëve të Informimit në 
Komunën e Deçanit, të gjitha aktet komunale janë publikuar në faqen zyrtare të 
Komunës. Ndërkohë, kjo komunë ka pasur 16 kërkesa për çasje në dokumente 
publike, ndërsa asnjë peticion nuk është paraqitur nga ana e qytetarëve. Të gjitha 
konkurset e punësimit brenda komunës janë shpallur paraprakisht në faqen zyrtare 
të komunës, sipas zyrtarëve të kësaj komune, ku gjithsej kanë qenë katër (4) 
konkurse të hapura nga Janar 2019 deri në Qershor 2020. 

KOMUNA E DEÇANIT 
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FOL përmes të dhënave të siguruara nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit ka 
analizuar përmbajtjen e ueb faqeve të komunave të monitoruata, ku ka hasur në 
përfundim se kryesisht komunat e Klinës, Istogut, Deçanit, Pejës dhe Gjakovës më 
shumë e respektojnë atë se sa e kundërta. Grafikoni më poshtë shërben si një 
pasqyrë e Udhëzimit Administrativ për ueb faqet e institucioneve publike.

Janar 2019 – Qershor 2020

4 mbledhje të rregullta nga Kuvendi Komunal
16 kërkesa për qasje në dokumente publike
Asnjë takim me publikun nga Kryetari i Komunës

Komuna
     e Deçanit
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KOMUNA E DEÇANIT KA RESPEKTUAR KËTO INDIKATORË GJATË VITIT 
2019:

TË PLOTËSUARA TË PA PLOTËSUARA

58.9

48.1

Planin e punës për vitin kalendarik;
Misionin dhe funksionet e institucionit, duke përfshirë edhe ato të institucioneve në 
varësi;  
Legjislacionin bazë për organizimin, funksionimin dhe funksionet e institucionit 
përkatës;

1.
2.

3.

NUK JANË RESPEKTUAR KËTO INDIKATORË

Stemën e Republikës së Kosovës dhe emërtimin zyrtar të institucionit;  
Adresën e plotë të intstitucionit;
Numrin e telefonit dhe adresën e email-it për kontakt;
Skemën organizative të institucionit, duke përfshirë edhe atë të institucioneve në 
varësi
Të dhënat e përditësuara për veprimtarinë publike të institucionit
Strategjitë dhe dokumentet të tjera të politikave të miratuara, në fushën e veprimit 
dhe funksionimit të institucionit public
Të dhënat për biografitë e udhëheqësve të lartë të institucionit publik;
Emrin, numrin e telefonit zyrtar dhe adresën e e-mail-it të drejtuesve të njësive 
brenda institucionit;
Procedurat dhe kushtet e perfitimit te tyre
Raportet vjetore të institucionit;
Të dhënat për shpenzimet e institucionit;
Arkivi elektroniki informacioneve te institucionit
Lidhja (linku) me portalin shtetëror dhe ueb faqet e institucioneve vartëse;

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
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Projekt aktet normative për qëllim të konsultimit publik, në pajtim me normat 
ekzistuese ligjore për procesin e hartimit të legjislacionit;
Informata në formë të tabelës lidhur me të gjitha lejet dhe licencat ekzistuese që 
janë lëshuar, pezulluar ose revokuar nga institucioni publik, siç është përcaktuar në 
ligjin në fuqi për sistemin e lejeve dhe licencave si dhe shërbimet të tjera që ofrohen 
nga institucioni publik, duke përfshirë të gjitha informatat mbështetëse të aplikimit 
apo marrjes se sherbimit
Dokumentacioni i nevojshëm dhe kostoja për realizimin e shërbimit;
Formulari i aplikimit për çdo shërbim dhe udhëzues;
Afati i detyrueshëm për të marrë përgjigje për shërbimin e kërkuar;
Afati dhe organi, ku bëhet ankimi, në rast refuzimi të përgjigjes, apo të mos ofrimit 
të shërbimit në afatin e detyrueshem ligjore;
Buxheti i miratuar vjetor;
Forumin për komunikim me publikun (qytetarët), për marrjen e opinioneve per tema 
te caktuara;
Planin vjetor të prokurimit public;
Hartën e Faqes (strukturën e faqes);
Lidhjen (linkun) me Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Komuna e Klinës, për vitin 2019 dhe 6 mujorin e parë të vitit 2020 ka mbajtur katër 
(4) mbledhje te rregullta ku për të gjitha nga to thuhet nga Zyra për Informim e 
komunës se janë njoftuar të gjithë qytetarët, mirëpo kur janë pyetur se sa nga këto 
mbledhje janë shpërndarë online përmes faqes, përgjigja që kemi marrë ka qenë se 
asnjë nga këto mbledhje nuk janë shpërndarë në mënyrë që të jenë të qasshme 
direkt nga qytetarët apo mediat. 

Në këtë periudhë, janë mbajtur 3 mbledhje të jashtëzakonshme dhe 1 mbledhje 
emergjente, për të cilat publiku është njoftuar sipas rregullores së paracaktuar për 
transparencë komunale. Vetëm 1 konsultim nga ato gjithsej të parapara për t’u 
mbajtur me publikun është mbajtur, ku qytetarët janë njoftuar për to përmes faqes 
zyrtare të komunës. 

KOMUNA E KLINËS
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 Sa I përket takimeve me publikun nga Kryetari i Komunës ashtu siç parashihet çdo 6 
muaj, 3 të tilla janë mbajtur përgjatë kësaj periudhe, për të cilat janë njoftuar 
qytetarët e Klinës përmes faqes zyrtare të komunës. Të gjitha aktet komunale janë 
publikuar në faqen zyrtare të Komunës së Klinës, dhe janë paraqitur katërmbëdhjetë 
(14) kërkesa për casje në dokumente publike dhe 1 paraqitje të peticionit nga ana e 
qytetarëve. Të gjitha konkurset e punësimit janë publikuar paraprakisht në faqen e 
komunës, me tetë (8) të tilla në total.

FOL përmes të dhënave të siguruara nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit ka 
analizuar përmbajtjen e ueb faqeve të komunave të monitoruata, ku ka hasur në 
përfundim se kryesisht komunat e Klinës, Istogut, Deçanit, Pejës dhe Gjakovës më 
shumë e respektojnë atë se sa e kundërta. Grafikoni më poshtë shërben si një 
pasqyrë e Udhëzimit Administrativ për ueb faqet e institucioneve publike.

TË PLOTËSUARA TË PA PLOTËSUARA

40.7

59.3

3 mbledhje të jashtëzakonshme nga Kuvendi Komunal
1 mbledhje të emergjente nga Kuvendi Komunal

14 kërkesa për qasje në dokumente publike
3 takime me publikun nga Kryetari i Komunës

Janar 2019 – Qershor 2020

4 mbledhje të rregullta nga Kuvendi Komunal

1 konsultim i mbajtur me publikun ku qytetarët
janë njoftuar përmes faqes zyrëtare të komunës

Komuna
e Klinës



1.
2.

3.

4.

5.

Planin e punës për vitin kalendarik;
Misionin dhe funksionet e institucionit, duke përfshirë edhe ato të institucioneve në 
varësi;  
Legjislacionin bazë për organizimin, funksionimin dhe funksionet e institucionit 
përkatës;
Informata në formë të tabelës lidhur me të gjitha lejet dhe licencat ekzistuese që 
janë lëshuar, pezulluar ose revokuar nga institucioni publik, siç është përcaktuar në 
ligjin në fuqi për sistemin e lejeve dhe licencave si dhe shërbimet të tjera që ofrohen 
nga institucioni publik, duke përfshirë të gjitha informatat mbështetëse të aplikimit 
apo marrjes se sherbimit;
Raportet vjetore të institucionit;

KOMUNA E KLINËS KA RESPEKTUAR KËTO INDIKATORË

KOMUNA E KLINËS NUK KA RESPEKTUAR KËTO INDIKATORË

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Stemën e Republikës së Kosovës dhe emërtimin zyrtar të institucionit;  
Adresën e plotë të institucionit;
Numrin e telefonit dhe adresën e email-it për kontakt;
Skemën organizative të institucionit, duke përfshirë edhe atë të institucioneve në 
varësi;
Projekt aktet normative për qëllim të konsultimit publik, në pajtim me normat 
ekzistuese ligjore për procesin e hartimit të legjislacionit;
Të dhënat e përditësuara për veprimtarinë publike të institucionit;
Strategjitë dhe dokumentet të tjera të politikave të miratuara, në fushën e veprimit 
dhe funksionimit të institucionit publik;
Të dhënat për biografitë e udhëheqësve të lartë të institucionit publik;
Emrin, numrin e telefonit zyrtar dhe adresën e e-mail-it të drejtuesve të njësive 
brenda institucionit;
Procedurat dhe kushtet e përfitimit të tyre;
Dokumentacioni i nevojshëm dhe kostoja për realizimin e shërbimit;
Formulari i aplikimit për çdo shërbim dhe udhëzues;
Afati i detyrueshëm për të marrë përgjigje për shërbimin e kërkuar;
Afati dhe organi, ku bëhet ankimi, në rast refuzimi të përgjigjes, apo të mos ofrimit 
të shërbimit në afatin e detyrueshëm ligjor;
Arkivi elektronik i informacioneve te institucionit;
Lidhja (linku) me portalin shtetëror dhe ueb faqet e institucioneve vartëse;
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6.
7.
8.

9.
10.
11.

Buxheti i miratuar vjetor;
Të dhënat për shpenzimet e institucionit;
Forumin për komunikim me publikun (qytetarët), për marrjen e opinioneve per tema 
te caktuara;
Planin vjetor të prokurimit publik;
Hartën e Faqes (strukturën e faqes);
Lidhjen (linkun) me Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.

Ndër problemet kryesore të cilat Lëvizja FOL ka hasur përgjatë monitorimit të 
Planeve për Transparencë Komunale në komunat e Klinës, Istogut, Pejës, Deçanit 
dhe Gjakovës gjatë kohës Janar 2019 – Qershor 2020 janë mbajtja me rregull e 
faqes zyrtare të komunave në �alë.
Përmes monitorimit të faqeve zyrtare të komunave, kemi parë publikimet e punës së 
tyre nga zyrtarët për informim, duke filluar nga Plani I Veprimit për Transparencë të 
periudhës 4 vjeqare; kalendarin e punës së Kuvendit Komunal për vitin 2019 dhe 
2020; publikimin e informacioneve relevante për publikun e gjerë; informata rreth 
mbajtjes së takimeve me publikun; si dhe publikimin e vendeve të lira të punës nga 
vetë komunat.
Në kërkim e sipër të Planeve të Veprimit për Transparencë të periudhës 4 vjeçare si 
dhe kalendarin e punës së Kuvendit Komunal për vitin 2019 dhe 2020, kemi hasur në 
mungesë të këtyre dokumente zyrtare të cilat duhen të jenë të qasshme për 
publikun. Komuna e Klinës, Gjakovës dhe Deçanit nuk I kanë publikuar ato në faqen 
zyrtare të komunave, përkundër faktit se një gjë e tillë është e detyrueshme. 
Pas kërkesës së bërë nga Lëvizja FOL tek komunat në �alë, përmes email kemi 
arritur t’i sigurojmë këto dokumente. Mirëpo, Komuna e Gjakovës, ndonëse tanimë 
jemi në përfundim të  gjashtë mujorit të parë, ende janë në proces të përgaditjes së 
Strategjisë Komunal për Komunikim 2020-2023 në të cilën përfshihet edhe Plani 
për Transparencë.

ÇËSHTJET DHE SFIDAT E IDENTIFIKUARA
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Komuna e Klinës kryeson me aktivitet në kuadër të kësaj objektive, ku përgjatë 
periudhës së monitorimit ka mbajtur 60 takime të tilla të cilat janë publikuar në 
faqen zyrtare të Komunës, prej tyre 4 kanë qenë të mbajtura vetëm nga Kuvendi 
Komunal. Mirëpo, Komuna e Klinës nuk i ka shpërndarë këto mbledhje përmes video 
platformës e cila është pjesë përbërëse e faqes zyrtare të komunave, të cilat janë të 
nevojshme për t’u qasur lehtësisht nga qytetarët por edhe mediat lokale. Me të 
njejtin problem kemi hasur edhe në Komunën e Deçanit e cila ndonëse ka mbajtur 4 
mbledhje të rregullta, asnjë nga to nuk janë shpërndarë në video platformën e faqes 
zyrtare. Ndryshe nga këto dy Komuna, Komuna e Istogut me 3 mbledhje të rregullta, 
ajo e Gjakovës me 5 mbledhje të rregullta dhe Pejës me 17 të tilla, të gjitha janë të 
qasshme në video platformë. 

MBAJTJA E MBLEDHJEVE TË RREGULLTA TË KUVENDIT KOMUNAL DHE TË 
KOMUNITETEVE TË TJERA:

Lëvizja FOL ka analizuar respektimin e këtij udhëzimi nga Komunat e monitoruara, ku 
ka hasur në përfundim se komunat e Gjakovës, Pejës dhe Istogut, më shumë I 
përmbushin elementet e udhëzimit administrative se sa e kundërta. Ndërsa, Komuna 
e Klinës dhe ajo e Deçanit, barazohen në respektim dhe mos respektim të këtyre 
elementeve. Ky udhëzim administrativ përcakton standardet për formën, 
përmbajtjen minimale, pamjen vizuele, dhe karakteristikat tjera që duhet të ketë një 
ueb faqe institucionale. 
Komuna e Gjakovës prin këtë listë me përqindjen më të lartë të zbatimit të 
udhëzimit administrativ me 96.2% përkundër 3.8% të cilat nuk I ka respektuar. 
Komuna e Pejës zë vendin e dytë me 74.1% të respektimit të këtij udhëzuesi, kundrejt 
25.9% të cilat nuk I ka respektuar. Komuna e Istogut me 66.7% kundrejt 33.3% që 
nuk I ka respektuar. Komuna e Klinës ka përmbushur 59.3% të udhëzimeve, dhe 
Komuna e Deçanit zë vendin e fundit me më së paku udhëzime të përmbushura me 
48.1% kundrejt 51.9% që nuk janë plotësuar. 

RESPEKTIMI I UDHËZIMI ADMINISTRATIVE PËR UEB FAQET E 
INSITUCIONEVE PUBLIKE:
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Komuna e
Gjakovës

Komuna e
Pejës

96.2% 3.8% 74.1% 25.8% 66.7% 33.3% 59.3% 40.7% 48.1% 51.9%

Komuna e
Istoguts

Komuna e
Klinës

Komuna e
Deçanit

RESPEKTIMI I UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.03/2011 
PËR UEB-FAQET E INSTITUCIONEVE PUBLIKE

PO - RESPEKTOHET JO - NUK RESPEKTOHET

Lëvizja FOL I inkurajon Komunat e përfshira në këtë monitorim që të bazohen 
plotësisht mbi Udhëzimin Administrativ për Ueb faqet e Institucioneve Publike pasi 
që duke qenë ndër vendet të cilat ballafaqohen më së shpeshti me korrupsion, 
keqpërdorime të detyrave zyrtare, mos plotësim I kushteve për udhëheqje, krijimi I 
mekanizmave për përfshirje të qytetarëve në shtetndërtim është vitale për vendin 
tonë. 

Njëkohësisht, përveç rifreskimit të vazhdueshëm të faqeve zyrtare të komunave, e 
shohim si të domosdoshme aftësimin e duhur të stafit përgjegjës për informim. Në 
bazë të përvojës sonë të deritanishme, angazhimi I personave profesional dhe 
adekuat në shërbime për publikun është tejet I nevojshëm për mbarvajtjen e 
transparencës të çfarëdoshme. Duke qenë se publiku ka të drejtë të kërkojë çasje në 
dokumente, një gjë e tillë duhet t’I mundësohet vazhdimisht. 

E drejta për informacion nuk është vetëm një e drejtë e njeriut, por një mjet 
thelbësor që fuqizon qytetarët të kërkojnë llogari nga qeveritë, të marrin pjesë në 
jetën publike dhe të luftojnë korrupsionin përmes njohurive. Në përgjithësi, është 
më e vështirë të fshehësh abuzimet me pushtetin dhe aktivitete të tjera të 
paligjshme kur qytetarët nuk kanë akses në fakte dhe të dhëna kryesore nga qeveria.
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Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Kushtetuta e Republikës së Kosovës,2008.

Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Ligji nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente 
Publike, 2019

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Udhëzimi Administrativ nr. 05/2013 për 
Transparencën në Komuna.

Ministria e Administratës Publike, Udhëzimi Administrativ nr. 03/2011 për ueb faqet 
e Institucioneve Publike.

Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Ligji (nr. 02/L-37) për Përdorimin e 
Gjuhëve.

REFERENCAT

Lëvizja FOL, në bazë të gjetjeve përgjatë monitorimit për transparencë komunale, 
rekomandon pikat si në vijim:

Të mirëmbahen faqet zyrtare të Komunave, duke u përditësuar në vazhdimësi;

Planet e veprimit për transparencë të Komunave të jenë të qasshme në faqet 
zyrtare;

Kalendari i punës të publikohet në fillim të çdo viti;

Të publikohen të gjitha raportet vjetore të institucionit, buxheti i miratuar 
vjetor, forumin për komunikim me publikun (qytetarët), planin vjetor të 
prokurimit publik si dhe të dhëna të tjera të nevojshme.

Zyrtarët për informim të jenë lehtësisht të qasshëm përmes email dhe 
numrave të telefonit;

Të respektohet udhëzimi administrativ për ueb faqet e institucioneve publike.

REKOMANDIMET
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FOL Movement, with the support of Friedrich Ebert Stifuting (FES) has 
implemented the Municipal Transparency project on monitoring the 
implementation of Municipal Transparency Action Plans. Through this project, FOL 
aims to increase transparency, accountability and public involvement in the work of 
the Municipalities of the Republic of Kosovo.

Transparency has been hailed as the key to better governance, yet political actors 
have many reasons to resist transparency. In a broader sense, transparency is about 
citizens' access to inside information and what citizens can do as outsiders if insiders 
are not capable enough to provide such access.

Information in itself is not power, but it is an essential first step in the exercise of 
political and economic power. The public is only able to participate in the 
democratic process when there is information about government activities and 
policies, and when people can see what benefits and services they are entitled to 
and whether they are getting what should be expected. Knowing what the state and 
other institutions do is essential to the power of people to hold them accountable 
and to improve the way they work. Lack of information often creates a feeling of 
powerlessness, mistrust and disappointment. On the other hand, access to relevant 
information allows o�cials and the public to have better access to decisions made 
and policies implemented.

Transparency is an important principle of good governance as a degree of clarity 
about how decisions are made can help build civic capacity to be a key actor in policy 
formulation and implementation; to influence these decisions that a�ect their lives; 
and to encourage decision-makers and policymakers to exercise their power for the 
common good.

The “Municipal Transparency” report includes findings from the monitoring of the 
publication of the Municipal Transparency Action Plans and Work Calendar for 
2019-2020 in five (5) municipalities; Klina, Istog, Peja, Deçan and Gjakova, from 1 
January 2019 to 30 June 2020. The purpose of this report is to assess the degree of 
fulfillment of municipal obligations of transparency and inclusion of active 
citizenship. Through the publication of Municipal Transparency Action Plans and

INTRODUCTION
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Work Calendar, active citizenship and municipal accountability are promoted, thus 
providing opportunities for citizen involvement in the conduct of various processes 
by the municipalities themselves.

FOL Movement has monitored the o�cial websites of the municipalities of Klina, 
Istog, Peja, Deçan and Gjakova during 2019 and the first six months of 2020. As the 
o�cial websites of the municipalities of the Republic of Kosovo constantly publish 
announcements about their work, initially we looked if the municipalities being 
monitored have published the Action Plan for Transparency for a period of 4 years, 
as well as the work calendar of the Municipal Assembly for 2019 and 2020. Although 
the municipalities of Klina, Istog and Peja had published the above documents as 
required, the municipality of Deçan and Gjakova did not do the same.

In the case of access to transparency plans, we monitored their implementation 
regarding the publication of announcements on the o�cial website of 
municipalities for holding public debates, meetings with the Mayor, municipal 
reports, vacancy announcements, regular sessions and extraordinary ones from 1 
January 2019 until 30 June 2020.

In cases where we have not encountered the Transparency Action Plan in any 
municipality, such as the case of the municipalities of Gjakova and Deçan, we have 
contacted via email with the Information O�ce of these municipalities, submitting 
a request for Access to Public Documents. Through the requests submitted by us, 
we managed to provide Work Plans and Calendars of the municipalities which had 
not published such.

A questionnaire was compiled for municipal information o�cers, through which we 
received answers about whether or not meetings were held, how many meeting 
were held in the given time, as well as other relevant information discussed below.

METHODOLOGY
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Transparency of public institutions, including the transparency of municipalities, is a 
basic finding and strong guarantee in the Constitution of the Republic of Kosovo. 
Article 41 of the Constitution states that documents held by public institutions and 
state authorities are public and everyone has access to them.
In order to increase and strengthen the transparency of municipalities, in addition to 
the basic laws, a series of bylaws have been issued which regulate in detail the access 
of citizens to processes of public interest.

In this regard, the Law (no. 06 / L-081) on Access to Public Documents as a basic 
document which ensures the transparency of public institutions, gives the right to 
every person to receive information by sending a request in any form for an o�cial 
document, without having to explain the reason for the request. On the other hand, 
it obliges public institutions to respond within seven days regarding the received 
request. This law also provides for financial penalties for the public institution or the 
responsible o�cial of the public institution in case of not allowing the citizens to 
have access to public documents of that institution.

The Ministry of Local Government Administration in 2013 had issued the 
Administrative Instruction (no. 05/2013) on Transparency in Municipalities which 
regulates public participation in meetings of the Municipal Assembly and its bodies, 
the obligation for public notice, public consultation on municipal policies etc.
According to this instruction, the meetings of the Municipal Assembly are open to 
the public and media representatives. The Mayor, through the public information 
o�cer, notifies the public at least 7 working days before the regular meetings, or 3 
working days before the extraordinary meetings, through public announcement in 
the frequented places, print and electronic media and on the o�cial website of the 
Municipality.

In its Article 9, this instruction obliges each municipality to develop action plans for 
transparency in municipalities, which aim to provide the public with access to the 
monitoring and implementation of municipal acts, including the management of 
public finances and responsibilities, procurement and other areas which are of 
interest to the public. Municipal action plan includes more frequent media reporting 
on municipal issues of general interest to citizens, holding press conferences, 

LEGAL FRAMEWORK FOR MUNICIPAL 
TRANSPARENCY
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consulting citizens, developing the municipal website, updating the municipal 
website with documents of interest to citizens. general, work reports, contact 
numbers, as well as responsible persons.
Considering that among the o�cial websites of public institutions citizens are 
enabled to have easier access to the o�cial documents of these institutions and to 
be informed about their main activities and events, the Ministry of Public 
Administration in 2015 has brought the Instruction Administrative (no.03 / 2011) for 
the websites of Public Institutions, which obliges all public institutions to be 
equipped with o�cial websites. This guide details the structure, shape, appearance 
and other details of what an o�cial website should contain.

According to Article 4 of this instruction, the content of municipal websites must 
be informative and up-to-date, accurately written that responds to the wide 
audience requirements and easy to access, in accordance with the requirements and 
language standards.

Furthermore, Article 5 of this instruction requires that the website of the public 
institution must have the relevant address, the initials of the o�cial name of the 
institution and the name of the sub-domain of the relevant institution according to 
the format: xxx.rks-gov.net.

Article 9 of this instruction regulates the content of the website, where it is 
required that the websites include: The emblemof the Republic of Kosovo, the full 
address of the institution, telephone number and contact address, work plan for the 
calendar year, mission and functions of the institution, including those of 
subordinate institutions, organizational chart of the institution, basic legislation for 
organization, draft normative acts for the purpose of public consultation, updated 
data on the public activity of the institution, name, o�cial telephone numbers and 
addresses electronic information of the heads of units within the institution, 
information in the form of a table regarding all existing permits and licenses that 
have been issued, suspended or revoked by the public institution and other data, 
annual reports of the institution, approved annual budget, forum for 
communication with the public (citizens), the annual public procurement plan as 
well as other necessary data with.

Among other things, this instruction requires that the websites of public institutions 
have developed and functionalized the search module, which should be located on 
the front page. Also, the websites of public institutions should not contain 
marketing advertisements for commercial purposes, unless otherwise provided by 
law.
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Pursuant to the Law (No. 02 / L-37) on the Use of Languages, all public institutions 
are obliged to publish information in both o�cial languages, while the 
Administrative Instruction on the websites of Public Institutions obliges the 
institutions to publish the same in Englisht as well.

Through the analysis of the Transparency Action Plan for 2019-2023, with the 
division of objectives and activities, it has become possible to assess the fulfillment 
of these objectives. The only municipality that does not have an action plan is 
Gjakova; Municipal information o�cers informed us by email that such a plan is 
being drafted for the municipality of Gjakova, which will be shared with us and the 
public as soon as it is ready, although such a thing should have been published on 
more than a year and a half ago. Among the main objectives of the plans, and their 
fulfillment are as follows:

On the other hand, through the questionnaire for municipal o�cials, we received 
answers about municipal data on transparency, which were compared with our 
findings during the monitoring of websites of five (5) municipalities; Klina, Istog, 
Peja, Deçan and Gjakova.

FINDINGS FROM MONITORING THE 
MUNICIPAL TRANSPARENCY

Holding regular meetings of the Municipal Assembly and other communi-
ties;
The Municipality of Klina leads with activities within this objective, where 
during the monitoring period it has held 60 such meetings which have 
been published on the o�cial website of the Municipality. The Municipali-
ty of Istog has published only one (1) such, while Peja, Deçan and Gjakova 
have no activities.
Holding Extraordinary meetings by the Municipal Assembly;
Public consultations;
Meetings with the public.
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MUNICIPALITY OF ISTOG

FOL through the data provided by the Information Society Agency has analyzed the 
content of the websites of the monitored municipalities, where it has concluded 
that the Municipality of Istog has more respected the instruction in question than 
the opposite. The chart below serves as an overview of the Administrative 
Instruction for the websites of public institutions.

30

During the period January 2019 - June 2020, Istog has held three (3) regular 
meetings of the Municipal Assembly, of which the public has been notified in 
advance as provided, and all three meetings have been distributed online through 
the o�cial website of the Municipality of Istog / Istok in a manner that citizens and 
the media have easier access to view them. An extraordinary meeting was held at 
this time, which was announced to the citizens of Istog.

Among the consultations with the public, only one (1) of them was held, where 
citizens were notified about this consultation through the o�cial website of the 
Municipality. The Municipality of Istog / Istok is expected to hold a meeting of the 
Mayor with the public every six months, but in the monitoring period no such 
meeting has been held so far.

From the questionnaire and the review of the o�cial website of the Municipality in 
question, we understood that all municipal acts are published on this site. As for the 
requests for access to public documents from the citizens of Istog, this municipality 
has had four (4) such requests, and no submission of petitions by citizens. The o�cial 
website of the municipality of Istog / Istok has announced all job vacancies, although 
when asked how many have been published, it is one in total.

Municipality 
of Istog

January 2019 – June 2020

3 regular meetings of the municipal assembly
1 extraordinary meeting of the municipal assembly

4 requests for access to public documents
1 public consultation held



COMPLETED NOT COMPLETED

25.9

74.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. 
8.

9. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14.
15.
16. 

17.
18. 

The emblem of the Republic of Kosovo and the o�cial name of the institution;
Full address of the institution;
Phone number and email address for contact;
 Work plan for the calendar year;
Organizational scheme of the institution, including that of subordinate institutions;
Draft normative acts for the purpose of public consultation, in accordance with the 
existing legal norms for the process of drafting legislation;
Updated data on the public activity of the institution;
Strategies and other approved policy documents in the field of operation and 
functioning of the public institution;
Data on biographies of senior leaders of the public institution;
Name, o�cial telephone number and e-mail address of the heads of units within the 
institution;
Procedures and conditions of their benefit;
Application form for each service;
Annual reports of the institution;
Approved annual budget;
Electronic archive of information of the institution;
Forum for communication with the public (citizens), for obtaining opinions on 
certain topics;
Annual public procurement plan;
Link to the state portal and websites of subordinate institutions;

THE MUNICIPALITY OF ISTOG HAS COMPLIED WITH THESE INDICATORS
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During the period January 2019 - June 2020, a total of five (5) regular meetings 
were held by the Municipal Assembly of Gjakova, which were announced to the 
public through the Information O�ce, and all meetings were distributed online 
through the o�cial website of the Municipality. As far as extraordinary meetings are 
concerned, no such meetings have been held during this period.
Whereas from the foreseen consultations with the public, the Municipality in 
question has held only two (2) such, for which the citizens have been notified 
through the o�cial website of the Municipality of Gjakova. According to the Work 
Calendar, it is foreseen that every six months a meeting with the public will be held 
by the Mayor, where through the questionnaire dedicated to the information 
o�cers of this municipality, we have not received an answer if these meetings were 
held during 2019, although one such was scheduled to take place on June 30, 2020, 
but due to the situation created by the pandemic it has been postponed to a later 
date. Although the meeting with the public was not held on the scheduled date, the 

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

The mission and functions of the institution, including those of subordinate 
institutions;
Basic legislation on the organization, functioning and functions of the respective 
institution;
Information in the form of a table regarding all existing permits and licenses that 
have been issued, suspended or revoked by the public institution, as defined in the 
law in force on the system of permits and licenses and other services provided by 
the public institution, including all supporting information for applying for or 
receiving the service;
Necessary documentation and cost for the realization of the service;
Mandatory deadline to receive a response to the requested service;
The deadline and the body where the complaint is made, in case of refusal to 
respond, or failure to provide the service within the legally binding deadline;
Data on the expenses of the institution;
Site Map (site structure);
Link (link) with the O�cial Gazette of the Republic of Kosovo;

THE FOLLOWING INDICATORS HAVE NOT BEEN RESPECTED:

MUNICIPALITY OF GJAKOVA
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citizens of Gjakova were notified in advance through the o�cial website of the 
Municipality.
Regarding the publication of municipal acts on the o�cial website of the 
Municipality, all acts have been published continuously, and the Municipality has 
received 21 requests for access to public documents during this period. In the 
Municipality of Gjakova there was no submission of any petition by citizens, and 
regarding the announcement of all employment vacancies on the o�cial website of 
the municipality, according to the responses received twelve (12) such were 
published.

FOL through the data provided by the Information Society Agency has analyzed the 
content of the websites of the monitored municipalities, where it has concluded 
that mainly the municipalities of Gjakova respect it more than the opposite, thus 
becoming the only municipality with 26 elements respected out of 27 in total. The 
chart below serves as an overview of the Administrative Instruction for the websites 
of public institutions.

COMPLETED NOT COMPLETED

3.8

96.2
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January 2019 – June 2020

5 regular meetings of the municipal assembly
2 extraordinary meetings
21 requests for access to public documents

Municipality 
of Gjakova



1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. 

8.
9.

10.
11.

The emblemof the Republic of Kosovo and the o�cial name of the institution;
Full address of the institution;
Phone number and email address for contact;
Work plan for the calendar year;
Organizational scheme of the institution, including that of subordinate institutions
Basic legislation on the organization, functioning and functions of the respective 
institution
Draft normative acts for the purpose of public consultation, in accordance with the 
existing legal norms for the process of drafting legislation;
Updated data on the public activity of the institution;
Strategies and other approved policy documents in the field of operation and 
functioning of the public institution;
Data on biographies of senior leaders of the public institution;
Name, o�cial telephone number and e-mail address of the heads of units within the 
institution;

12. 

13.
14.
15.
16.
17. 

18.
19.
20.
21.
22.

23. 
24.
25.
26.

Information in the form of a table regarding all existing permits and licenses that 
have been issued, suspended or revoked by the public institution, as defined in the 
law in force on the system of permits and licenses and other services provided by 
the public institution, including all supporting information for applying for or 
receiving the service;
Procedures and conditions of their benefit;
Necessary documentation and cost for the realization of the service;
Application form for each service and guide;
Mandatory deadline to receive a response to the requested service;
The deadline and the body where the complaint is made, in case of refusal to 
respond, or failure to provide the service within the legally binding deadline;
Annual reports of the institution;
Approved annual budget;
Data on the expenses of the institution;
Electronic information archive of the institution;
Forum for communication with the public (citizens), for obtaining opinions on 
certain topics;
Annual public procurement plan;
Map (site structure);
Link to the state portal and websites of subordinate institutions;
Link to the O�cial Gazette of the Republic of Kosovo.

THE MUNICIPALITY OF GJAKOVA, FOR 2019 HAS RESPECTED THE 
FOLLOWING INDICATORS:

34



HAS NOT COMPLIED WITH THESE INDICATORS

1. The mission and functions of the institution, including those of subordinate 
institutions.

MUNICIPALITY OF PEJA

The Municipal Assembly of Peja has held seventeen (17) regular meetings during 
2019 and the period January-June 2020, which have been notified to the public 
through the Information O�ce. On the other hand, three (3) extraordinary 
meetings were held, which were announced to the public as provided through the 
o�cial website.

As each municipality envisages holding a certain number of public consultations, the 
Municipality of Peja has held fourteen (14) such, when all of these have been 
notified to the public in advance through the o�cial website of the municipality. The 
Work Calendar of each municipality provides for meetings with the public by the 
Mayor twice a year, or every month; the municipality in question has kept three (3) 
of them during the monitoring period by us, where all of them have been notified to 
the public in advance through the o�cial website of the municipality.

Although all municipal acts were published on the o�cial website of the 
municipality, during the period in question fortyseven (47) requests for access to 
public documents were received. The citizens of Peja have not created any petition 
and all vacancies for this period have been accessible, where regular competitions 
for employment, in 2019, were fifteen (15), while career advancements or internal 
competitions were five (5).
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January 2019 – June 2020

17 regular meetings
3 extraordinary meetings

47 requests for access to document
14 public consultations

Municipality 
of Peja



FOL through the data provided by the Information Society Agency has analyzed the 
content of the websites of the monitored municipalities, where it has concluded 
that mainly the municipalities of Klina, Istog, Deçan, Peja and Gjakova respect it 
more than the opposite . The chart below serves as an overview of the 
Administrative Instruction for the websites of public institutions.
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COMPLETED NOT COMPLETED

3.8

96.2

The emblem of the Republic of Kosovo and the o�cial name of the institution;
Full address of the institution;
Phone number and email address for contact;
Work plan for the calendar year;
Mission and functions of the institution, including those of subordinate institutions;
Organizational scheme of the institution, including that of subordinate institutions;
Basic legislation on the organization, functioning and functions of the respective 
institution;
Draft normative acts for the purpose of public consultation, in accordance with the 
existing legal norms for the process of drafting legislation;
Updated data on the public activity of the institution;
Strategies and other approved policy documents in the field of operation and 
functioning of the public institution;
Data on biographies of senior leaders of the public institution;
Name, o�cial telephone number and e-mail address of the heads of units within the 
institution;
Procedures and conditions of their benefit;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 

8.

9.
10. 

11.
12. 

13.

THE MUNICIPALITY OF PEJA HAS RESPECTED THE FOLLOWING 
INDICATORS



The Municipal Assembly of the Municipality of Deçan, in 2019 and the period 
January-June 2020 held four (4) regular meetings, where all were notified to the 
public through the Information O�ce but not through the o�cial website of the 
Municipality, online. Regarding the extraordinary meetings, only one was held 
during this period, which was announced to the public through the o�cial website 
of this municipality.

None of the consultations scheduled to take place during the above period have 
taken place; as well as meetings with the public by the Mayor as provided every six 
(6) months have not been held. According to Information O�cers in the 
Municipality of Deçan, all municipal acts are published on the o�cial website of the 
Municipality. Meanwhile, this municipality has had 16 requests for access to public 

MUNICIPALITY OF DEÇANT
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Necessary documentation and cost for the realization of the service;
Application form for each service and guide;
The deadline and the body where the complaint is made, in case of refusal to 
respond, or failure to provide the service within the legally binding deadline;
Data on the expenses of the institution;
Electronic archive of information of the institution;
Forum for communication with the public (citizens), for obtaining opinions on 
certain topics;
Annual public procurement plan;

14. 
15.
16. 
17.
18.
19.

20.

Information in the form of a table regarding all existing permits and licenses that 
have been issued, suspended or revoked by the public institution, as defined in the 
applicable law on the system of permits and licenses and other services provided by 
the public institution, including all supporting information for applying for or 
receiving the service;
Mandatory deadline to receive a response to the requested service;
Annual reports of the institution;
Approved annual budget;
Site Map (site structure);
Link (link) with the state portal and websites of subordinate institutions;
The link with the O�cial Gazette of the Republic of Kosovo.

1.

2. 
3.
4. 
5.
6.
7.

THE FOLLOWING INDICATORS HAVE NOT BEEN RESPECTED:



FOL through the data provided by the Information Society Agency has analyzed the 
content of the websites of the monitored municipalities, where it has concluded 
that mainly the municipalities of Klina, Istog, Deçan, Peja and Gjakova respect it 
more than the opposite . The chart below serves as an overview of the 
Administrative Instruction for the websites of public institutions.

documents, while no petition has been submitted by citizens. All employment 
vacancies within the municipality have been announced in advance on the o�cial 
website of the municipality, according to the o�cials of this municipality, where 
there were a total of four (4) vacancies open from January 2019 to June 2020.
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COMPLETED NOT COMPLETED

58.9

48.1

January 2019 – June 2020

4 regular meetings by the Municipal Assembly
16 requests for access to public documents
No meeting with the public by the Mayor

Municipality 
of Deçan



1. 
2.
3.
4.
5.
6.

7. 

The emblemof the Republic of Kosovo and the o�cial name of the institution;
Full address of the institution;
Phone number and email address for contact;
Organizational scheme of the institution, including that of subordinate institutions;
Updated data on the public activity of the institution;
Strategies and other approved policy documents in the field of operation and 
functioning of the public institution;
Data on biographies of senior leaders of the public institution;

Work plan for the calendar year;
Mission and functions of the institution, including those of subordinate institutions;
Basic legislation on the organization, functioning and functions of the respective 
institution;
Draft normative acts for the purpose of public consultation, in accordance with the 
existing legal norms for the process of drafting legislation;
Information in the form of a table regarding all existing permits and licenses that 
have been issued, suspended or revoked by the public institution, as defined in the 
applicable law on the system of permits and licenses and other services provided by 
the public institution, including all supporting information for applying for or 
receiving the service;
Necessary documentation and cost for the realization of the service;
Application form for each service and guide;
Mandatory deadline to receive a response to the requested service;
Deadline and the body where the complaint is made, in case of refusal to respond, 
or failure to provide the service within the legally binding deadline;
Approved annual budget;
Forum for communication with the public (citizens), for obtaining opinions on 
certain topics;

1. 
2.
3.

4.

5. 

6.
7.
8. 
9.

10. 
11.

THE MUNICIPALITY OF DEÇAN HAS RESPECTED THE FOLLOWING 
INDICATORS DURING 2019:

HAS NOT COMPLIED WITH THESE INDICATORS:

8.

9.
10.
11.
12. 
13.

Name, o�cial telephone number and e-mail address of the heads of units within the 
institution;
Procedures and conditions of their benefit;
Annual reports of the institution;
Data on the expenses of the institution;
Electronic archive of information of the institution;
Link to the state portal and websites of subordinate institutions.
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Annual public procurement plan;
Sitemap (site structure);
Link (link) with the O�cial Gazette of the Republic of Kosovo.

12.
13.
14. 

40

MUNICIPALITY OF KLINA

The Municipality of Klina, for 2019 and the first 6 months of 2020 has held four (4) 
regular meetings where for all of them it is said by the Municipal Information O�ce 
that all citizens have been notified, but when asked how many of these meetings 
were distributed online through the site, the response we received was that none of 
these meetings were distributed in order to be directly accessible to citizens or the 
media.

During this period, 3 extraordinary meetings and 1 emergency meeting were held, 
for which the public was notified according to the pre-determined regulation for 
municipal transparency. Only 1 consultation out of the total planned to be held with 
the public was held, where the citizens were informed about them through the 
o�cial website of the municipality.

Regarding the meetings with the public by the Mayor as foreseen every 6 months, 3 
such were held during this period, for which the citizens of Klina were informed 
through the o�cial website of the municipality. All municipal acts have been 
published on the o�cial website of the Municipality of Klina, and fourteen (14) 
requests for access to public documents and 1 petition have been submitted by 
citizens. All job vacancies are published in advance on the website of the 
municipality, with eight (8) in total.

3 extraordinary meetings
1 emergency meeting

14 requests for access to public documents

January 2019 – June 2020

4 regular meetings

1 meetings with the public

Municipality
of Klina



The emblemof the Republic of Kosovo and the o�cial name of the institution;
Full address of the institution;
Phone number and email address for contact;
Organizational scheme of the institution, including that of subordinate institutions;
Draft normative acts for the purpose of public consultation, in accordance with the 
existing legal norms for the process of drafting legislation;
Updated data on the public activity of the institution;
Strategies and other policy documents adopted in the field of operation and 
Functioning of the public institution;
Data on biographies of senior leaders of the public institution;
Name, o�cial telephone number and e-mail address of the heads of units within the 
institution;
Procedures and conditions of their benefit;
Necessary documentation and cost for the realization of the service;
Application form for each service and guide;
Mandatory deadline to receive a response to the requested service;
The deadline and the body where the complaint is made, in case of refusal to 
respond, or failure to provide the service within the legally binding deadline;
Electronic archive of information of the institution;
Link to the state portal and websites of subordinate institutions.

1.
2.
3.
4.

5.
6. 
7.
8. 
9. 

10.
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16.

THE MUNICIPALITY OF KLINA HAS RESPECTED THE FOLLOWING 
INDICATORS:

FOL through the data provided by the Information Society Agency has analyzed the 
content of the websites of the monitored municipalities, where it has concluded 
that mainly the municipalities of Klina, Istog, Deçan, Peja and Gjakova respect it 
more than the opposite. The chart below serves as an overview of the 
Administrative Instruction for the websites of public institutions.

COMPLETED NOT COMPLETED

40.7

59.3

41



Work plan for the calendar year;
Mission and functions of the institution, including those of subordinate institutions;
Basic legislation on the organization, functioning and functions of the respective 
institution;
Information in the form of a table regarding all existing permits and licenses that 
have been issued, suspended or revoked by the public institution, as defined in the 
applicable law on the system of permits and licenses and other services provided by 
the public institution, including all supporting information for applying for or 
Receiving the service;
Annual reports of the institution;
Approved annual budget;
Data on the expenses of the institution;
Forum for communication with the public (citizens), for obtaining opinions on 
certain topics;
Annual public procurement plan;
Site Map (site structure);
Link (link) with the O�cial Gazette of the Republic of Kosovo.

1. 
2.
3. 

4. 

5.
6. 
7. 
8. 

9. 
.10
.11 

THE FOLLOWING INDICATORS HAVE NOT BEEN RESPECTED:



Among the main problems that FOL Movement has encountered during the 
monitoring of Municipal Transparency Plans in the municipalities of Klina, Istog, 
Peja, Deçan and Gjakova during the period January 2019 - June 2020 are the regular 
maintenance of the o�cial website of the municipalities in question.

Through monitoring the o�cial websites of municipalities, we have seen the 
publications of their work by information o�cers, starting with the Transparency 
Action Plan for a period of 4 years; the work calendar of the Municipal Assembly for 
2019 and 2020; publication of information relevant to the general public; 
information about holding meetings with the public; as well as the publication of 
vacancies by the municipalities themselves.

In the ongoing search of Transparency Action Plans for the period of 4 years as well 
as the work calendar of the Municipal Assembly for 2019 and 2020, we have 
encountered the lack of these o�cial documents which should be accessible to the 
public. The municipalities of Klina, Gjakova and Deçan have not published them on 
the o�cial website of the municipalities, despite the fact that such a thing is 
mandatory.

Following the request made by FOL Movement to the municipalities in question, we 
managed to provide these documents via email. However, when it comes to 
Municipality of Gjakova, although we are now at the end of the first six months of 
2020, they are still in the process of preparing the Municipal Communication 
Strategy 2020-2023 which includes the Transparency Plan.

IDENTIFIED ISSUES AND CHALLENGES
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The Municipality of Klina leads with activities within this objective, where during the 
monitoring period it has held 60 such meetings which have been published on the 
o�cial website of the Municipality, of which 4 have been held only by the Municipal 
Assembly. However, the Municipality of Klina has not distributed these meetings 
through the video platform which is an integral part of the o�cial website of the 
municipalities, which are needed to be easily accessed by citizens and local media. 
We have encountered the same problem in the Municipality of Deçan which, 
although it has held 4 regular meetings, none of them have been distributed on the 
video platform of the o�cial website. Unlike these two Municipalities, the 
Municipality of Istog with 3 regular meetings, the Municipality of Gjakova with 5 
regular meetings and Peja with 17 such, all are accessible on video platform.

HOLDING REGULAR MEETINGS OF THE MUNICIPAL ASSEMBLY AND OTHER 
COMMUNITIES;

FOL Movement has analyzed the observance of this instruction by the monitored 
municipalities, where it has come to the conclusion that the municipalities of 
Gjakova, Peja and Istog, more fulfill the elements of the administrative instruction 
than not. Whereas, the Municipality of Klina and that of Deçan, are equal in respect 
and non-respect of these elements. This administrative instruction sets the 
standards for the form, minimum content, visual appearance, and other features 
that an institutional website should have.

The Municipality of Gjakova leads this list with the highest percentage of 
implementation of the administrative instruction with 96.2%, against 3.8% which it 
has not respected. The Municipality of Peja ranks second with 74.1% of compliance 
with this guideline, compared to 25.9% which has not complied. The Municipality of 
Istog with 66.7%, against 33.3% that did not respect them. The Municipality of Klina 
has fulfilled 59.3% of the instructions, and the Municipality of Deçan ranks last with 
the least instructions fulfilled with 48.1% versus 51.9% that have not been completed .

ADHERENCE TO THE INDICATORS FOR THE WEBSITES OF PUBLIC 
INSTITUTIONS:
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FOL Movement encourages the Municipalities involved in this monitoring to be 
based entirely on the Administrative Instruction for the Websites of Public 
Institutions, since being among the countries that most often face corruption, 
abuse of o�cial duties, non-fulfillment of conditions for leadership, the creation of 
mechanisms for the involvement of citizens in state-building is vital for our country.

At the same time, in addition to the constant updating of the o�cial websites of the 
municipalities, we see as necessary the proper training of the sta� responsible for 
information. Based on our experience thus far, the engagement of professional and 
adequate persons in public services is extremely necessary for the maintenance of 
any transparency. As the public has the right to request access to documents, this 
should be made available on an ongoing basis.

The right to information is not just a human right, but an essential tool that 
empowers citizens to seek accountability from their governments, to participate in 
public life, and to fight corruption through precise information. In general, it is more 
di�cult to hide abuses of power and other illegal activities when citizens do not 
have access to key facts and data from the government.

Municipality of 
Gjakovë

Municipality of 
Pejë

96.2% 3.8% 74.1% 25.8% 66.7% 33.3% 59.3% 40.7% 48.1% 51.9%

Municipality of 
Istog

Municipality of 
Klinë

Municipality of 
Deçan

ADHERENCE TO ADMINISTRATIVE INSTRUCTION NO. 
03/2011 ON THE WEBSITES OF PUBLIC INSTITUTIONS

IS RESPECTED IS NOT RESPECTED
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O�cial Gazette of the Republic of Kosovo, Constitution of the Republic of Kosovo, 
2008.

O�cial Gazette of the Republic of Kosovo, Law no. 06 / L-081 on Access to Public 
Documents, 2019

Ministry of Local Government Administration, Administrative Instruction no. 
05/2013 on Transparency in Municipalities.

Ministry of Public Administration, Administrative Instruction no. 03/2011 on the 
websites of Public Institutions.

O�cial Gazette of the Republic of Kosovo, Law (no. 02 / L-37) on the Use of 
Languages.

REFERENCES

FOL movement, based on the findings during the monitoring for municipal 
transparency, recommends the following points:

RECOMMENDATIONS

Maintain the o�cial websites of the Municipalities, being constantly updated;

Transparency action plans of Municipalities to be accessible on o�cial 
websites;

Work calendar to be published at the beginning of each year;

To publish all the annual reports of the institution, the approved annual 
budget, the forum for communication with the public (citizens), the annual 
public procurement plan and other necessary data.

Information o�cers to be easily accessible via email and telephone numbers;

Respect the administrative instruction for the websites of public institutions.




