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Të drejtat e autorit© 2019. Demokracia për Zhvillim (D4D)  

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Përveç citimeve të pasazheve të shkurtra për qëllim 
të kritikës dhe rishikimit, asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet, të 
ruhet në ndonjë sistem të rikthimit të të dhënave, ose të transmetohet në çfarëdo 
forme apo mjeti, elektronik, mekanik, fotokopjues, regjistrues ose tjetër, pa lejen 
paraprake të D4D. 

 

Përgatitur nga: 

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky hulumtim dhe dokument është zhvilluar me mbështetje financiare nga 
Ambasada Holandeze në Kosovë. Pikëpamjet dhe opinionet e paraqitura në këtë 
tekst janë të autorit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërish pikëpamjet dhe 
opinionet e Ambasadës Holandeze në Kosovë.
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HYRJE 
Përfaqësimi i qytetarëve në vendimmarrje dhe efikasiteti i shërbimeve publike 
komunale janë dy fusha që pasqyrojnë thelbin e qeverisjes se mirë ose edhe 
mungesës se saj në nivel lokal.  

Të dhënat e hulumtimit për përfaqësimin ose pjesëmarrjen e qytetarëve në 
vendimmarrje nuk janë inkurajuese. Në pyetjen e parashtruar nëse mendoni që 
mund të ndikoni në politikëbërje nga 1070 të anketuar 64.6% e tyre kanë deklaruar 
se nuk kanë provuar të ndikojnë, por as që besojnë që mund të ndikojnë. 19.4% e 
të anketuarve gjithashtu nuk kanë provuar të ndikojnë në politikëbërje, ani pse kjo 
përqindje beson që në rast që do të provonin edhe do të ndikonin në rrjedhat e 
përgjithshme të politikëbërjes. 8% e të anketuarve janë përfaqësuar në rrjedhat e 
përgjithshme të vendimmarrjes por nuk kanë arritur të ndikojnë në këto rrjedha, 
3.2% kanë provuar të ndikojnë dhe janë shprehur të kënaqur me ndikimin që kanë 
pasur.  

Përderisa përfaqësimi i qytetarëve në vendimmarrje përcillet me hezitim dhe 
mosbesim nga ana e tyre, një fushë tjetër që D4D e ka ngritur si pyetje është nëse 
qytetarët kanë pasur ose parashtruar çfarëdo kërkese ndaj autoriteteve lokale në 
gjashtë muajt e fundit. Rezultatet në ketë pikë kanë dal pozitive, 47% ose janë të 
kënaqur ose shumë të kënaqur me përgjigjet që kanë marr nga komuna. Të 
kënaqur qytetarët kanë rezultuar edhe me shërbime publike. Në pyetjen e 
parashtruar sa jeni të kënaqur me shërbimet publike komunale në gjashtë muajt e 
fundit rreth 60% e të anketuarve janë deklaruar se janë të kënaqur ose shumë të 
kënaqur.  

Instituti Demokracia për Zhvillim (D4D) ka adresuar këtë raport me qëllim të ofrimit 
të rekomandimeve përkatëse që lidhen me forcimin dhe përmirësimin e politikave 
publike, veçmas në fushat si pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje dhe rritja 
efikasitetit të shërbimeve publike në nivel të pushtetit lokal.   

METODOLOGJIA: Ky raport është hartuar bazuar në të dhëna të dala nga matja 
e opinionit publik në komuna. Kjo matje është realizuar në shtator të 2018 dhe në 
mars të 2019 dhe në qershor të 2019. Hulumtimi në terren është kryer nga 
kompania e specializuar “Ubo Consulting”. Për veç këtyre të dhënave D4D është 
shërbyer edhe me dhjetëra dokumente dhe burime tjera zyrtare të cilat janë 
referuar dhe cituar brenda këtij raporti.  
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PJESËMARRJA E QYTETARËVE NË VENDIMMARRJE 

POLITIKE NË NIVEL LOKAL  
Kosova qëndron mirë sa i takon kuadrit ligjor që garanton pjesëmarrjen e 
qytetarëve në vendimmarrjen politike. Kësisoj Kushtetuta e Kosovës në nenin 43 
specifikon nevojën që institucionet publike të të gjitha niveleve të garantojnë 
pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje dhe njëherazi të sigurojnë 
transparencë, llogaridhënie dhe përgjegjësi ndaj qytetarëve.1  

Shikuar nga dimensioni i qeverisjes lokale, baza juridike akoma është më e 
kompletuar. Kësisoj Ligji për Vetëqeverisje Lokale garanton pjesëmarrjen e 
qytetarëve në vendimmarrje në nivel të komunës. Sipas këtij ligji, çdo komunë është 
e obliguar që të mbajë së paku dy herë në vit takime publike në të cilat mund të 
marrë pjesë secili person apo organizatë.2 Për veç kësaj, Ministria e Administrimit 
të Pushtetit Lokal (MAPL) ka në fuqi udhëzimin administrativ që rregullon 
procedurat dhe format e konsultimit të dokumenteve publike komunale me 
qytetarët. Kjo ministri po ashtu ka rregullore që i obligon komunat për 
transparencë dhe po ashtu secila komunë e Kosovës e ka të miratuar rregulloren 
komunale për transparencë.3 Përveç këtyre, një dimension i rëndësishëm i kësaj 
fushe paraqet edhe Ligi për Qasje në Dokumente Publike që i ofron mundësin secilit 
qytetar, subjekt ose organizatë të kërkojnë nga institucionet dokumente të 
ndryshme.4  

Edhe përkundër kësaj, pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrjen politike 
konsiderohet e mangët dhe kjo besohet të ketë ardhur për dy arsye, e para bartësit 
e institucioneve nuk kanë zhvilluar praktika të duhura të inkurajimit dhe 
inkuadrimit të qytetarëve në proceset vendimmarrëse dhe arsyeja e dytë është që 
edhe vetë qytetarët në shumicën e rasteve nuk shprehen shumë të interesuar për 
t’u përfaqësuar në këto procese. Kjo besohet të ketë ardhur kryesisht nga humbja 
e besimit që përfaqësimi i tyre nuk do të rezultojë me ndikim në vendimmarrje.   

Kjo vërtetohet edhe përmes hulumtimit që Instituti D4D ka zhvilluar me qytetar në 
komunat e vendit, në shtator 2018. Në pyetjen e parashtruar nëse mendoni që 
mund të ndikoni në politik-bërje 64.6% e të anketuarve kanë deklaruar se nuk kanë 
provuar të ndikojnë, por as që besojnë që mund të ndikojnë. 19.4% e të anketuarve 
gjithashtu nuk kanë provuar të ndikojnë në politikëbërje, ani pse kjo përqindje 

 

1 Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës. Kushtetuta e Kosovës. Neni 43. Burim: 
https://bit.ly/1mjvsZz   
2 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale. Burimi: 
http://bit.ly/1CuIaKA   
3 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Udhëzim administrativ nr. 04/2018 për 
Standardet Minimale të Konsultimit Publik në Komuna. Burim: https://bit.ly/2vKBSYB    
4 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr. 2003/12 Për qasje në Dokumente Zyrtare. 
Burim: https://bit.ly/2EOAHJY   

https://bit.ly/1mjvsZz
http://bit.ly/1CuIaKA
https://bit.ly/2vKBSYB
https://bit.ly/2EOAHJY
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beson që në rast se do të provonin edhe do të ndikonin në rrjedhat e përgjithshme 
të politikëbërjes. 8% e të anketuarve janë përfaqësuar në rrjedhat e përgjithshme 
të vendimmarrjes por nuk kanë arritur të ndikojnë në këto rrjedha, 3.2% kanë 
provuar të ndikojnë dhe janë shprehur të kënaqur me ndikimin që kanë pasur, 
ndërsa 4.7% e të anketuarve janë shprehur se nuk kanë qëndrim lidhur me këtë 
çështje.   

 

Për veç aspektit të përfaqësimit të qytetarëve në vendimmarrje, rendësi të posaçme 
ka edhe qasja e institucioneve ndaj qytetarëve kur këta të fundit parashtrojnë 
ndonjë kërkesë (për dokumente, shërbime)  Referuar kësaj Instituti D4D në qershor 
të vitit 2018 ka zhvilluar një hulumtim në komunat e Kosovës ku qytetarët janë 
pyetur se sa janë të kënaqur ata me përgjigjet që kanë marr nga komuna në rast 
se në gjashtë muajt e fundit kanë parashtruar çfarëdo kërkese. Nga rezultatet e 
dala shihet që pjesa me e madhe e atyre që kanë parashtruar kërkesë ndaj 
autoriteteve lokale kanë qenë të kënaqur me përgjigjet që kanë pranuar. 46.1% e 
të anketuarve janë ose të kënaqur ose shumë të kënaqur, përderisa 18.6% kanë 
qenë ose të pakënaqur ose shumë të pakënaqur. Hulumtimi nxjerr në pah se 32.8% 
të anketuarve nuk kanë parashtruar në gjashtë muajt e fundit ndonjë kërkesë në 
raport me organet komunale.  
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Pyetja e njëjtë iu është parashtruar qytetarëve në një hulumtim gjashtë muaj më 
vonë, përkatësisht në muajin mars të 2019-së. Kjo periudhë shënon rënie të 
ndjeshme të përqindjes se atyre që janë të kënaqur dhe rritje të theksuar të 
pakënaqshmërisë në raport me përgjigjet e pranuara nga komunat në lidhje me 
kërkesat e parashtruara. Kështu të kënaqur ose shumë të kënaqur kanë rezultuar 
38.5% (ose rreth 8% me pak të kënaqur referuar periudhës qershor 2018) ndërsa të 
pakënaqur ose shumë të pakënaqur kanë dal 27.3% (ose 9% me shumë të 
pakënaqur se sa në periudhën shtator 2018). 

Derisa, vetëm tre muaj pas hulumtimit të fundit, përkatësisht në qershor 2019, D4D 
ka realizuar hulumtimin e radhës me të njëjtën pyetje. 41.1% e të anketuarve kanë 
deklaruar se janë ose të kënaqur ose shumë të kënaqur (një rritje e lehtë), derisa 
18.8% kanë deklaruar se janë ose të pakënaqur ose shumë të pakënaqur (që tregon 
një rënie prej përafërsisht 9%). Sipas hulumtimit del që 36.9% e qytetarëve nuk e 
kanë kontaktuar Komunën fare në tre muajt e fundit. 
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Në pyetjen e parashtruar se sa jeni të informuar për punën/zhvillimet komunale ka 
rezultuar se 60.7% e të anketuarve kanë konsideruar se nuk janë mire të informuar 
ose nuk janë aspak të informuar. Vetëm 6.4% kanë konsideruar që janë mirë të 
informuar për këto zhvillime, ndërsa 28.6% kanë thënë se i kanë informatat që ju 
duhen.  
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KËNAQSHMËRIA E QYTETARËVE ME SHËRBIMET 

PUBLIKE NË NIVEL LOKAL  
Sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, komunat kanë një numër kompetencash në 
ofrimin e shërbimeve publike që përfshijnë furnizimin me ujë, kanalizimin dhe 
drenazhin, trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave, rrugëve lokale, 
transportit lokal, skemave të ngrohjes lokale, banimin publik, ofrimin dhe 
mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirës tjera publike”.5 Një pjesë të këtyre 
shërbimeve si menaxhimi i mbeturinave, mirëmbajta e parqeve dhe hapësirave 
publike komunat e menaxhojnë përmes operatoreve privat të kontraktuar, ndërsa 
shërbimi i ngrohjes (në disa komuna) dhe ai i transportit publik menaxhohet 
kryesisht përmes ndërmarrjeve publike lokale e në disa rasteve edhe përmes 
operatorëve privat. Furnizimi me ujë bëhet nga ndërmarrjet regjionale që janë të 

 

5 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale. Neni 
17. Burimi: http://bit.ly/1CuIaKA   

http://bit.ly/1CuIaKA
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përbëra nga disa komuna e ku pjesën me të madhe te aksioneve e bartë Qeveria e 
Kosovës.6  

Nga hulumtimi që Instituti D4D ka zhvilluar me qytetar në komunat e vendit, në 
pyetjen e parashtruar se sa janë të kënaqur me shërbimet publike komunale në 
gjashtë muajt e fundit, 57.3% e të anketuarve janë deklaruar ose të jenë të kënaqur 
ose shumë të kënaqur.  

 

  

 

6 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji për Ndërmarrjet Publike. Neni 11. Burim: 
https://bit.ly/1vs647w   

https://bit.ly/1vs647w
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Ndërsa pyetja tjetër se cilat shërbime publike konsideroni që kanë pasur 
përmirësime është parashtruar në dy hulumtimet e fundit të D4D-së, në mars 2019 
dhe qershor 2019. Sipas hulumtimit del që përmirësime ka pasur në qasje të 
dokumenteve publike, nga 13.1% sa kanë deklaruar të anketuarit në mars 2019 në 
17.7% në qershor 2019. Përmirësim të ngjashëm, sipas të anketuarve, ka pasur 
edhe pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave nga zyrtarët komunal, nga 12% në mars 
2019 është rritur në 16.6% në qershor 2019. Ndërsa, sipas të anketuarve, ngecje më 
të madhe ka pasur në procedurat për pajisjen me dokumente të gjendjes civile, pasi 
që nga 31.9% sa ka qenë në hulumtimin e muajit mars 2019, ka rënë në 25.4% vetëm 
tre muaj më vonë. 
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME  
Rezultatet e hulumtimit dhe vlerësimit të gjendjes në terren tregojnë për nevojën 
që udhëheqja komunale të përmirësoj politikat në disa nga fushat e trajtuara 
brenda këtij raporti.  

Hallka kryesore e ‘qeverisjes së mirë’ lidhet me mundësinë e përfaqësimit të 
qytetarëve në vendimmarrjen politike. Kosova konsiderohet të ketë përmbushur 
mjaftueshëm kuadrin ligjor që rregullon dhe mundëson përfaqësimin e qytetarëve 
në vendimmarrje, por praktikat tregojnë për një përfaqësim të vogël të qytetareve 
dhe për një shkallë të lartë të hezitimit dhe mosbesimit nga ana e tyre që 
përfaqësimi eventual do të rezultonte me ndikim në politikëbërje.  

Bazuar në këto dhe gjetjen tjera të këtij raporti, D4D rekomandon:  
 Udhëheqësit e komunave të Kosovës duhet të krijojnë praktika të cilat do të 

ndikonin në krijimin e bindjes që ‘përfaqësimi i qytetareve në vendimmarrje 
nuk është vetëm për çështje formale, por është esenciale’ që të ketë politika 
të qëndrueshme.  

 Komunat e Kosovës duhet të sigurohen që debatet për buxhet, ato për plane 
rregulluese dhe për investime kapitale të behet në formën e tillë që 
inkurajojnë dhe inkorporojnë qytetarët për pjesëmarrje.  

 Udhëheqësit e komunave të Kosovës duhet të nisin t’i formojnë dhe 
fuqizojnë ‘këshillat lokal’ në vendbanime dhe fshatra me qëllim të 
komunikimit të vazhdueshëm lidhur me planifikimet dhe zhvillimet e 
përgjithshme komunale.  

 Komunat e Kosovës duhet të heqin dorë nga zhvillimi i debateve me qytetar 
në sallat e Kuvendeve Komunale. Kjo praktik nuk është  dëshmuar e 
efektshme. Udhëheqësit komunal duhet të shkojnë në zonat, fshatrat dhe 
vendbanimet e komunës për të ofruar bashkëbisedim me qytetar për 
çështje me interes të përgjithshëm.  

 Udhëheqësit e komunave të Kosovës duhet t’i shfrytëzojnë mundësit që 
ofron teknologjia që të rrisin nivelin e informimit të qytetareve për politikat 
dhe vendimmarrjen lokale.  


