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Komitetet për komunitete (KK) janë mekanizma komunalë të përbërë nga përfaqësues të komuniteteve që jetojnë në 

komunë dhe anëtarët e kuvendeve komunale. Të gjitha komunitetet që banojnë në një komunë të caktuar duhet të kenë 

të paktën një përfaqësues në KK. Ato janë mandatuar për të siguruar që të drejtat dhe interesat e komuniteteve të 

respektohen përmes rishikimit dhe ofrimit të rekomandimeve mbi politikat dhe veprimet komunale, dhe duhet të takohen 

të paktën një herë në muaj. Dokumentet kryesore që rregullojnë krijimin dhe funksionimin e KK-ve janë Ligji për 

vetëqeverisjen lokale, (Nr. 03 / L-040, 2008), Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) Udhëzimi Administrativ 

Nr. 03/2014 mbi procedurën i themelimit, përbërjes dhe kompetencave të komiteteve të përhershme në komunë, i 

ndryshuar e plotësuar gjatë periudhës raportuese me Udhëzimin Administrativ të MAPL-së nr. 02/2018, Udhëzimet e 

KK-ve dhe termat e referencës.     

* Mandati i KK-së skadoi pas zgjedhjeve lokale në tetor të vitit 2017. 

Themelimi dhe Funksionimi 
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Komitetet e Komuniteteve janë themeluar në të 

gjitha 38 komunat, nga të cilat 37 takohen 

rregullisht*. 

 

Përfaqësimi gjinor në radhët e 
anëtarëve të KK-ve 
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Deçan

Dragash

Ferizaj

Fushë Kosovë

Gjakovë

Gjilan

Gllogoc

Gračanica/Graçanicë

Hani i Elezit

Istog

Junik

Kaçanik

Kamenicë

Klinë

Kllokot

Leposaviq

Lipjan

Malishevë

Mamushë

/Mitrovicë Veri

Mitrovicë Jug

Novobërdë

Obiliq

Partesh

Pejë

Podujevë/Podujevo

Prishtinë

Prizren

Rahovec

Ranillug

Shtime

Skenderaj

Shtërpcë

Suharekë

Viti

Vushtrri

Zubin Potok

Zveçan

Gra Burra

* KK që nuk është takuar rregullisht në vitin 2019: Kamenicë 

Komunitetet e papërfaqësuara 
Megjithëse secili komunitet që banon në komunë 

duhet të përfaqësohet në KK, disa komunitete nuk 

janë të përfaqësuara. Komunitetet më të 

papërfaqësuara janë turqit dhe boshnjakët. Të dy 

këto komunitete nuk janë të përfaqësuara në 

njëzet (20) komuna. 

Qasja në burimet 
adekuate/kushtet e punës* 
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* Siç vlerësohet nga kryesuesit e KK-ve, (p.sh. 

transporti, kompjuterët, hapësira për zyre, 

telefonat). 
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Deçan/Dečane

Dragash/Dragaš

Ferizaj/Uroševac

Fushë Kosovë/Kosovo Polje

Gjakovë/Đakovica

Gjilan/Gnjilane

Gllogoc/Glogovac

Gračanica/Graçanicë

Hani i Elezit/Elez Han

Istog/Istok

Junik

Kaçanik/Kačanik

Kamenicë/Kamenica

Klinë/Klina

Klokot/Kllokot

Leposavić/Leposaviq

Lipjan/Lipljan

Malishevë/Mališevo

Mamuşa/Mamushë/Mamuša

Mitrovica/Mitrovicë North

Mitrovicë/Mitrovica South

Novo Brdo/Novobërdë

Obiliq/Obilić

Parteš/Partesh

Pejë/Peć

Podujevë/Podujevo

Prishtinë/Priština

Prizren

Rahovec/Orahovac

Ranilug/Ranillug

Shtime/Štimlje

Skënderaj/Srbica

Štrpce/Shtërpcë

Suharekë/Suva Reka

Viti/Vitina

Vushtrri/Vučitrn

Zubin Potok

Zvečan/Zveçan

Numri i detyrave themelore të 
realizuara për secilën komunë 

2019 2018

Performanca 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numri i KK-ve që ndërmarrin 
detyra thelbësore* 
(Bazuar në monitorimin e rregullt të ekipeve në terren të Misionit të OSBE-së 

dhe rishikimet specifike periodike nga ekipet në terren, si dhe raportet e 

prodhuara nga komunat) 

 

Dhënia e udhëzimeve për organet 

komunale për mbrojtjen/promovimin e 

të drejtave të komuniteteve 

Nxjerrja e rekomandimeve për organet 

komunale rreth çështjeve specifike në 

lidhje me mbrojtjen/promovimin e të 

drejtave të komuniteteve 

 

Rishikimi i politikave, praktikave 

dhe aktiviteteve komunale 

Aranzhimi i mundësive që komunitetet 
të marrin pjesë në zhvillimin e 
strategjive dhe politikave përkatëse 
(duke përjashtuar komunat mono-
etnike, përkatësisht Parteshin, Junikun) 
Gllogocin) 

 

Monitorimi dhe raportimi në kuvendin 

komunal rreth implementimit të 

projekteve të komuniteteve 

Konsultimi dhe/ose koordinimi me 

zyrën komunale për komunitete dhe 

kthimi në përzgjedhjen e projekteve në 

dobi të komuniteteve 

*Detyrat e përshkruara në kornizën ligjore dhe të 

politikave që monitorohen rregullisht nga Misioni 

i OSBE-së në Kosovë. 
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Misioni i OSBE-së në Kosovë mbështet përmirësimin e pjesëmarrjes së komuniteteve në proceset dhe institucionet 

publike vendimmarrëse dhe qeverisëse. Për ta ndihmuar këtë përpjekje, Misioni i OSBE-së në Kosovë rregullisht 

monitoron punën e mekanizmave komunalë të mbrojtjes së komuniteteve. Këto fletë informative synojnë të sigurojnë 

për aktorët përkatës komunalë dhe institucionet qeveritare, tregues që mund të ndihmojnë në identifikimin e boshllëqeve 

dhe përmirësimin e pajtueshmërisë. 
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Rishikimi i politikave, praktikave dhe 
aktiviteteve komunale në lidhje me 
buxhetin  
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Bërja e rekomandimeve për 

buxhetin 
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