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KOMUNIKATË PËR MEDIA
Për 9 muaj evidentohen 6 shkelje ligjore nga Kuvendet e Komunave të mëdha të Kosovës
Kuvendet e Komunave të mëdha të Kosovës në nëntë muajt e parë të këtij viti në raste të
caktuara kanë marrë vendime që nuk janë në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi.
Gjatë kësaj periudhe kohore, në bazë të vlerësimeve të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit
Lokal del se në KK-në e Gjakovës janë evidentuar dy shkelje ligjore, derisa në ata të Prishtinës,
Prizrenit, Ferizajt dhe Gjilanit janë gjetur nga një shkelje ligjore, ndërkohë që në KK-në e Pejës
dhe atë të Mitrovicës jugore nuk është identifikuar asnjë shkelje.
Sipas informatave të marra nga MAPL-ja, KK-ja e Prishtinës dhe ajo e Gjakovës nuk kanë
adresuar nga një vendim me shkelje, derisa KK-ja e Prizrenit, Ferizajt dhe Gjilanit kanë
ndërmarrë veprime korrigjuese për harmonizimin e akteve me legjislacionin në fuqi.
MAPL ka sqaruar se në KK-në e Prishtinës gjatë periudhës janar-shtator 2015, është konstatuar
një shkelje ligjore.
“Vendimi i mbledhjes së jashtëzakonshme të mbajtur më 14.01.2015, që anëtarët e komisioneve
të aksionarëve të ndërmarrjeve publike komunale të sjellin informatë me shkrim para anëtarëve
të Kuvendit brenda 7 ditësh për çdo veprim të marrë deri me sot. MAPL më datën 12.02.2015, i
ka dërguar shkresën KK-së së Prishtinës për ta harmonizuar aktin, por KK-ja nuk ka ndërmarrë
asnjë veprim lidhur më këtë shkelje”, thuhet në shkresën e kësaj ministrie.
Në vendimmarrjen e KK-së së Gjakovës MAPL ka konstatuar dy shkelje ligjore:
“Vendimi 01 Nr.-01-31359 i Kuvendit të Komunës së Gjakovës i miratuar më 29.04.2015 për
ndryshimin dhe plotësimin e statutit të komunës. MAPL shkresën ia ka dërguar komunës më
22.05.2015, por komuna nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për ta rishqyrtuar aktin”.
“Vendimi nr. 011-43953, për themelimin e grupit punues për hartimin e rregullores për
bashkësi lokale në mbledhjen e mbajtur më 30.06.2015. MAPL shkresën ia ka dërguar komunës
më 03.08.2015, kurse Kuvendi i Komunës së Gjakovës në mbledhjen e mbajtur më 28.09.2015, e
ka shfuqizuar vendimin në përputhje më kërkesën e MAPL-së për rishqyrtim”.
Në Prizren, MAPL ka kthyer në rishqyrtim një vendim:
“Vendimi Nr.01/011-011-157145 për këmbimin e pronës komunale i miratuar më 27.08.2015,
ndërsa shkresa nga MAPL i është dërguar komunës së Prizrenit me datën 10.09.2015. Kuvendi i
Komunës së Prizrenit në mbledhjen e mbajtur më 17.09.2015, e ka rishqyrtuar vendimin dhe e
ka harmonizuar sipas kërkesës së MAPL-së”.
Ndërkaq në Ferizaj, pas vlerësimit të ligjshmërisë, MAPL ka kthyer prapa një rregullore:
“Rregullorja për dekorata e KK Ferizaj e miratuar në mbledhjen e mbajtur më 04.03.2015, MAPLshkresën ja ka dërguar komunës së Ferizajt më datën 17.03.2015, ndërsa Kuvendi i Komunës e
ka rishqyrtuar dhe harmonizuar rregulloren më datën 31.04.2015”.

Në Gjilan, MAPL ka kthyer në rishqyrtim një vendim:
“Vendimi për dhënien në shfrytëzim të ngastrës kadastrale P-70403013-00162-8 me sipërfaqe
prej 233 metra katror, në mbledhjen e mbajtur më 27 janar 2015, Kuvendi i komunës së Gjilanit
e ka rishqyrtuar dhe harmonizuar aktin në mbledhjen e mbajtur më 26 shkurt 2015”.
Në anën tjetër gjatë vlerësimit të ligjshmërisë se akteve të komunës së Pejës dhe Mitrovicës
Jugore, MAPL ka bërë të ditur se nuk ka evidentuar asnjë shkelje ligjore.
Bazuar në këto të gjetura, EC Ma Ndryshe konsideron se KK-të e lartpërmendura duhet të jenë
më të përgjegjshme gjatë vendimmarrjes. Po ashtu përkujton se Kuvendi i Komunës është organi
më i lartë përfaqësues në nivel lokal dhe se të gjithë anëtarët e KK-ve betohen se do t'i kryejnë
detyrat dhe ushtrojnë autorizimet sipas ligjit.
Prandaj, EC Ma Ndryshe rekomandon KK-të që pas marrjes së vlerësimeve nga niveli qendror në
afatin sa më të shkurtër kohor t’i rishqyrtojnë aktet që nuk janë në përputhje me legjislacionin
në fuqi dhe t’i harmonizojnë ato në linjë me udhëzimet e marra nga MAPL-ja.
Gjithashtu i bëjmë thirrje KK-ve të lartpërmendura që të angazhohen në përmirësimin e
reputacionit të tyre, duke u angazhuar në mënyrë të sinqertë për përmirësimin e cilësisë së
jetesës së qytetarëve dhe zhvillimin e përgjithshëm të komunave përkatëse.
Projektin “Indeksi i Reformës së Transparencës Komunale” EC Ma Ndryshe ka nisur që ta zbatoj
nga maji i vitit 2015, falë përkrahjes së Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë, i cili
ka shtrirje në komunat e mëdha të Kosovës, Prishtinë, Prizren, Pejë, Mitrovicë, Gjilan, Ferizaj
dhe Gjakovë, sikurse edhe në Suharekë, Rahovec, Malishevë, Dragash, Mamushë dhe Shtërpcë.
Projekti në fjalë ka për qëllim që ti asistoj komunat në identifikimin e mangësive kryesore sa i
përket transparencës sikurse edhe të ofroj udhëzime për adresimin dhe tejkalimin e tyre. Indeksi
i Transparencës paraqet edhe një përpjekje të strukturuar për të mbështetur komunat e
Kosovës në përmbushjen e standardeve të qeverisjes së mirë, të përcaktuara me reformën e
qeverisjes lokale dhe agjendën evropiane të Kosovës.
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Projekti “Indeksi i Reformës së Transparencës Komunale” përkrahet
financiarisht nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë.

