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KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN 



TRANSPARENCA KOMUNALE 

• Baza ligjore dhe kushtetuese 
 - Kushtetuta e Republikës së Kosovës 

 - Ligji për Vetëqeverisje Lokale 

 - Ligji për qasje në dokumente publike 

 - Rregullorja e Shërbimit të Komunikimit Qeveritar me Publikun 

 - Udhëzimi administrativ për ueb faqet e institucioneve të Kosovës 

 - Rregulloret komunale për transparencë 

 - Rregullorja për Kodin e Etikës për Zyrtarët e komunikimit me publikun 

 

 

 

 

  



• LIGJI Nr. 03/L-215 për qasje në dokumente publike  
Qasja në dokumente publike rregullohet me këto norma ligjore: 

 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës,   

- Neni  40 (Liria e Shprehjes);  

- Neni  41 (E drejta e qasjes në dokumente publike) dhe  

- Neni 42 (Liria e Medieve). 

  

• Ligji për Qasjen në Dokumente publike,  

- Gjendet në numrin 88 të Gazetës Zyrtare, të publikuar në datën 25.11.2010 

  

Në funksion të zbatimit me sukses të Ligjit, Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar:  

- Rregulloren nr. 04-2012 për evidencën zyrtare të kërkesave për qasje në dokumente publike;  

- Udhëzimin Administrativ nr. 03/2011 për ueb faqet e institucioneve publike dhe  

- Rregulloren nr. 02/2012/MF për tarifat në qasje në dokumente publike.  

 

 

BAZA LIGJORE DHE KUSHTETUESE E 
KOMUNIKIMIT QEVERITAR ME PUBLIKUN 



• Roli i Zyrtarëve për Komunikim 
• Neni 5 – Zyrtari për komunikimi është përgjegjës për: 

– Pranimin dhe vlerësimin e QDP; 

– Mbajtjen e shënimeve për kërkesat për QDP dhe përcjelljen e procesit; 

– Përgatitjen e raporteve të rregullta për ZKM; 

– Të vendosë çka të publikohet në faqe të internetit. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ZYRET PËR KOMUNIKIM NË KOMUNA 



• NATYRA PUBLIKE E PUNËS KOMUNALE 

 Informimi 

 

• Komuna informon publikun dhe mediat për punën dhe vendimet e saj. 

 

 Për komunikimin efektiv të politikave dhe aktiviteteve të Komunes për qytetarët përdoren metoda të ndryshme 
të komunikimit, duke përfshirë medien, faqet zyrtare në internet, shpalljet, prezantimet lokale, literatura dhe 
metoda tjera të përshtatshme për komunikim me komunitetet etnike. 

 

 

• Mbledhjet publike - Mbledhjet publike të Kuvendit janë të hapura për gazetarët dhe përfaqësuesit tjerë të 
opinionit publik. 

 

  

BAZA LIGJORE DHE KUSHTETUESE E 
KOMUNIKIMIT QEVERITAR ME PUBLIKUN 





• V. KOMUNIKIMI DHE KOMUNAT 
• Neni 14 

 Struktura organizative 
• 1. Komunat, në kuadër të fushëveprimit të tyre, sigurojnë krijimin e strukturave organizative 

adekuate për të komunikuar për publikun politikat dhe aktivitetet e saj. 

• 2. Struktura administrative përgjegjëse për Komunikim me Publikun në institucionet komunale 
zbatojnë kërkesat e përgjithshme të përcaktuara në këtë Rregullore.  

• 3. Funksionet e strukturës administrative adekuate në komunë mund të kryhen me një zyrtar me 
funksione të kombinuara, ose me një numër më të madh zyrtarësh për një funksion. 

   

• Neni 15 

 Funksionet e Strukturave organizative përgjegjëse për Komunikim me Publikun 
në institucionet komunale 

• 1. Kryetari i Komunës siguron që komuna të informojë publikun lidhur me veprimtarinë e saj. 

• 2. Struktura organizative përgjegjëse për Komunikim me Publikun në institucionet komunale 
organizohen në atë mënyrë për të siguruar: 

• 2.1 planifikimin dhe komunikimin e informatave për publikun dhe mirëmbajtjen e faqes zyrtare të 
autoritetit komunal, dhe  

• 2.2 krijimin dhe mirëmbajtjen e marrëdhënieve me media dhe përgatitjen e raporteve të rregullta 

• lidhur me mbulesën mediale.  

BAZA LIGJORE DHE KUSHTETUESE E KOMUNIKIMIT 
QEVERITAR ME PUBLIKUN 



• Rregulloret komunale për transparencë  

 (Shembulli i Rregullores së Komunës së Shtimes) 
 

• Qëllimi dhe Fushëveprimi 

 - Qëllimi i rregullorës është forcimi i transparencës në punë të organeve të Komunës së 

 Shtimes: Kuvendit të Komunës dhe Kryetarit të Komunës, organeve të administratës: 

 drejtorive komunale, institucioneve arsimore dhe shëndetësore, ndërmarrjeve publike 

 lokale dhe rritjes së pjesëmarrjes së publikut në procesin e vendim marrjës. 

 - Krijimi i rregullave që mundësojnë ushtrimin sa më të lehtë të mundshëm të kësaj të 

 drejtë dhe 

 - Zbatimi i praktikave të mira administrative për qasje në dokumente publike. 
 

• Kjo Rregullore mundëson: pjesëmarrjen e publikut në mbledhjet e Kuvendit të Komunës 

 dhe komiteteve të tij, mbledhjet e publikut, obligimin për njoftim publik, konsultimet 

 lidhur me aktet komunale dhe pjesëmarrjen e publikut në vendim marrje si dhe qasjen 

 në dokumente Publike të Komunës. 

 

 

 

 

BAZA LIGJORE DHE KUSHTETUESE E 
KOMUNIKIMIT QEVERITAR ME PUBLIKUN 



• Mbledhjet e Kuvendit të Komunës dhe Komiteteve të tij 
 Neni 4 

 4.1. Mbledhjet e Kuvendit të Komunës dhe komiteteve të tij janë të hapura për publikun dhe përfaqësuesit e mjeteve 
të informimit dhe subjektet e interesuara për çështjet që janë objekt diskutimi. 

 4.2. Kryesuesi i mbledhjes së Kuvendit të Komunës ose komitetit përkatës siguron pjesëmarrjen e publikut në 
mbledhjet e parapara. 

 4.3. Kryesuesi i mbledhjes së Kuvendit të Komunës ose komitetit përkatës, nëpërmjet zyrës për komunikim me 
publikun(ZKP) njofton publikun së paku 7 ditë para mbledhjeve të rregullta ose 3 ditë para mbledhjeve të 
jashtëzakonshme ndër të tjera edhe përmes: 

 a) Tabelës së shpalljeve të komunës, 

 b) Ueb – faqes zyrtare të komunës, 

 c) Shpalljeve publike në vendet më të frekuentuara brenda territorit të komunës,  

 d) Medieve të shkruara dhe elektronike lokale.  
 

 Neni 5 

 5.1. Njoftimet publike konform dispozitave të nenit 45 paragrafi 45.4 të Statutit të Komunës dhe nenit 4 paragrafi 3 të 
kësaj Rregulloreje, domosdo duhet të përmbajnë: 

 a) datën e mbledhjes; 

 b) kohën e mbledhjes; 

 c) vendin e mbajtjes së mbledhjes, dhe 

 d) rendin e ditës me material përkatës. 

 5.2. Mbledhjet e Kuvendit të Komunës ose të komiteteve të tij mund të jenë të mbyllura pjesërisht ose tërësisht vetëm 
për çështje të cilat janë të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi. Në këto raste, me vendim të arsyetuar, Kuvendi i 
Komunës- kryesuesi i kuvendit ose komiteti përkatës-kryesuesi i komitetit i shpall mbledhjet pjesërisht ose tërësisht të 
mbyllura për publikun. 

BAZA LIGJORE DHE KUSHTETUESE E KOMUNIKIMIT 
QEVERITAR ME PUBLIKUN 



TRANSPARENCA KOMUNALE  

• Sfidat: 

– Pjesmarrja e publikut në takimet publike 

– Dërgimi dhe pranimi i porosisë së qytetarit 

 

 

 



 

 
• Diskutime dhe përmbyllja  

 

 

 

TRANSPARENCA KOMUNALE 


