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Ky botim është produkt i projektit “Komuna transparente dhe llogaridhënëse në 

kohë krizash pandemike”, projekt i implementuar nga Organizata INPO me 

mbështetjen financiare të Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS). 

Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e Organizatës INPO dhe në asnjë 

mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i KFOS-it. 
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Të gjitha të drejtat e këtij botimi i takojnë Iniciativës për Progres – INPO. Asnjë pjesë 

e këtij botimi nuk mund të printohet, distribuohet, kopjohet, shumëfishohet në 

çfarëdo forme apo mënyre, elektronike ose të shtypur, pa pajtimin paraprak të 

Organizatës Iniciativa për Progres. Të drejtat dhe prona intelektuale e këtij botimi 

mbrohen me Ligjin nr.04/L-065 për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta 

të Republikës së Kosovës 
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Rreth INPO-së 

Iniciativa për Progres (INPO) është organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse e 

themeluar në vitin 2005 me qëllim që të përparoj pjesëmarrjen e qytetarëve në 

proceset shoqërore, përmes së cilës avokohet për çështje shoqërore, politike, 

ekonomike, forcimin e parimit të transparencës dhe llogaridhënies së 

institucioneve publike, rritjen e kërkesave të qytetarëve si dhe luftimin e 

korrupsionit, duke synuar në promovimin e vlerave të një shoqërie të hapur dhe 

demokratike. 

Vizioni i Organizatës INPO është për institucione lokale që qeverisen me vlera 

demokratike ku qytetari është bashkëvendimmarrës, ndërsa INPO për mision ka 

promovimin e demokratizimit të qeverisjes lokale përmes aktivizmit qytetar dhe 

përkushtohet në avansimin e vlerave të një shoqërie të hapur. 

Vizioni dhe misioni i Organizatës INPO përmbushen përmes aktiviteteve të 

ndryshme të punës të cilat organizohen nga dy (2) programet e specializuara të 

Organizatës: (i) Programi për Qeverisje të Mirë, dhe (ii) Programi për Zhvillim 

Demokratik. Ky dokument është produkt i Programit për Qeverisje të Mirë, 

program i cili ka për qëllim promovimin e qeverisjes së përgjegjshme duke nxitur 

përfshirjen e qytetarëve në vendimmarrje, transparencë, llogaridhënie dhe sundim 

të ligjit. 

INPO që nga themelimi ka shtyrë përpara agjendat për më shumë transparencë 

në shpenzimet financiare publike, përfshirjen më të mirë dhe më të gjerë të 

qytetarëve në proceset e vendimmarrjes publike dhe rritjen e llogaridhënies së 

zyrtarëve publik të ndjeshëm ndaj korrupsionit dhe sjelljeve të tjera të këqija në 

institucionet publike. 
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Hyrje 

Transparenca dhe qasja në informata dhe dokumente publike është tregues 

esencial për mënyrën e qeverisjes së institucioneve nga zyrtarët e saj, të zgjedhur 

apo të emëruar. 

Institucionet publike, lokale apo qendrore, kanë për obligim ligjor që të jenë 

transparente dhe të hapura ndaj publikut. Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 

Ligji për Qasje në Dokumente Publike, Ligji për Vetëqeverisjen Lokale, si dhe një 

mori aktesh tjera ligjore dhe nënligjore garantojnë transparencë proaktive dhe 

llogaridhënie. 

Qeverisja në nivel lokal në mënyrë të veçantë duhet t’i kushtoj vëmendje 

transparencës komunale, pasi komuna është institucioni i parë ku qytetari adreson 

shqetësimet dhe problemet e tij dhe lagjes së tij. Komuna përveçse është 

përgjegjëse për rregullimin e rrugëve, trotuareve, shkollave, parqeve, ajo është 

përgjegjëse që të bëj publike koston financiare të shpenzimeve të rregullimeve të 

infrastrukturës dhe në përgjithësi të publikoj të gjitha shpenzimet e komunës.  

Transparenca u mundëson qytetarëve të kenë qasje në informata që kanë të bëjnë 

me qeverisjen komunale dhe është mjet që shërben luftimin e keqpërdorimit dhe 

keqmenaxhimit të fondeve publike.  

Në Kosovë, si në institucionet e nivelit lokal dhe atij qendror, sigurimi i 

transparencës dhe qasja në dokumente e informata publike përmes ueb faqeve 

zyrtare të institucioneve, ka qenë dhe vazhdon të mbetet sfidë edhe pse viteve të 

fundit kemi pasur një rritje në nivelin e transparencës dhe llogaridhënies. 

Duke pas parasysh bazën ligjore dhe rëndësinë e transparencës financiare, 

sidomos tani në kohën e pandemisë COVID–19, e cila ka paralizuar jetën publike 

dhe institucionale, INPO ka bërë matjen e transparencës financiare në komunën e 

Ferizajt, Gjilanit dhe Prishtinës. Kjo matje është bërë gjatë periudhës mars – prill ka 

për qëllim të masë transparencën financiare të komunave, me qëllim të 

përmirësimit dhe ngritjes së transparencës.  

Ky raport ka për qëllim që të vlerësoj se sa është e përkushtuar komuna e Ferizaj, 

Gjilanit dhe Prishtinës në informimin dhe komunikimin me qytetarët. Një vlerësim i 

tillë ka për qëllim jo vetëm të prezantojë një pasqyrë të gjendjes aktuale të 

institucioneve sa i përket transparencës dhe llogaridhënies, por edhe të ofrojë 

rekomandime të cilat do të kontribuonin në përmirësimin e cilësisë së ofrimit të 

shërbimeve dhe në ngritjen e nivelit të informimit të qytetarëve. 
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Metodologjia 

Hulumtimi është zhvilluar në komunën e Ferizajt, Gjilanit dhe Prishtinës dhe ka 

vlerësuar vetëm transparencën e komunave vetën në aspektin e transparencës 

financiare. Transparenca financiare është vlerësuar përmes gjashtë (6) 

indikatorëve, të cilat janë të bazuar në kornizën ligjore dhe institucionale.  

Indikatorët e përdorur janë këta:  

- A është publikuar Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) dhe plani 

investues në faqen zyrtare? 

- A është publikuar buxheti 2020 në faqen zyrtare?  

- A është publikuar raporti i shpenzimeve (tremujori i parë) janar – mars 2020 

në faqen zyrtare? 

- A është publikuar raporti vjetor i buxhetit për vitin paraprak (2019) në faqen 

zyrtare?  

- A është publikuar lista e investimeve kapitale për vitin 2020 në faqen 

zyrtare?  

- A është publikuar raporti i auditimit në faqen zyrtare? 

Ndërkaq, Korniza ligjore e cila është konsultuar gjatë përcaktimit të indikatorëve 

është si në vijim:  

- Ligji Nr.03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale 

- Ligji Nr.03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 

- Ligji Nr.06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike 

- Udhëzimi Administrativ (MAPL) NR. 04/2018 Për Transparencë në Komuna 

- Udhëzimin Administrativ të MAP nr. 01/2015 për Uebfaqet e institucioneve 

publike 
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Të gjeturat kryesore 

INPO ka monitoruar ueb faqen zyrtare të komunës së Ferizajt, Gjilanit dhe 

Prishtinës dhe bërë identifikimin e publikimit të dokumenteve apo informatave 

financiare të përcaktuara sipas gjashtë (6) indikatorëve.  

Gjatë monitorimit të faqes zyrtare të komunës së Prishtinës, Ferizajt dhe Gjilanit , 

kemi vërejtur dallime të mëdha sa i përket publikimit të dokumenteve zyrtare nga 

ana e institucionit, përderisa në komunën e Prishtinës pothuajse të gjitha informatat 

dhe dokumentet komunale janë të hapura për publikun, ndërsa në komunën e 

Ferizajt dhe atë të Gjilanit janë të pjesshme. 

Gjetjet tregojnë së komunat në përgjithësi kanë zhvilluar një kulturë të 

transparencës dhe llogaridhënies. Shumica e dokumenteve që konsiderohen apo 

radhitën nën shtyllën e transparencës financiare, publikohen nga komunat e 

monitoruara. Prishtina është nivel krejt tjetër krahasuar më komunat e tjera. Kjo 

komunë ka treguar vazhdimisht se është e përkushtuar në avansimin e 

transparencës komunale dhe këtë e ka treguar përmes publikimit të pothuajse 

secilit dokument që konsiderohet publik sipas ligjit.  

Megjithatë, INPO ka gjetur se komunat e monitoruara duke përfshirë edhe 

Prishtinën, nuk kanë publikuar raportin tremujor të shpenzimeve për periudhën e 

parë të këtij viti (janar – mars 2020). Ndërkaq, komuna e Ferizajt dhe Gjilanit, nuk ka 

publikuar as raportin vjetor të buxhetit për vitin 2019, i cili sipas ligjit do të duhej të 

publikohej së paku deri më 31 mars të këtij viti. 

Po ashtu, INPO ka gjetur se komuna e Ferizajt dhe Gjilanit nuk ka publikuar as listën 

e investimeve kapitale të planifikuara për vitin 2020.  

INPO vlerëson se mos publikimi i raporteve financiare vjetore dhe atyre tre (3) 

mujore dëmton interesin publik dhe është në kundërshtim me kërkesat ligjore për 

transparencë financiare e buxhetore si dhe llogaridhënie. Organet e komunës 

sipas kornizës ligjore të aplikueshme në Kosovë, obligohen që vendimet, 

aktivitetet dhe dokumentet, të bëhen transparente dhe të qasshme për publikun 

sipas afateve të caktuara ligjore dhe brenda kufizimeve ligjore të së drejtës për 

qasje në dokumente publike. 
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Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 

Ferizaj, Gjilani dhe Prishtina, kanë publikuar në ueb faqet e tyre Kornizën Afat 

Mesme të Shpenzimeve (KASH) 2020-2022. 

KASH është një ndër dokumentet më strategjike të komunës. Ai përmban 

parashikimet reale të politikave fiskale dhe financiare dhe objektivat zhvillimore 

për tre (3) vitet e ardhshme. 

Tabela 1: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 

Ferizaj Gjilan Prishtinë 

E ka të publikuar E ka të publikuar E ka të publikuar 

Publikimi i buxhetit për vitin fiskal 2020 

Buxheti 2020 është publikuar nga të tri komunat e monitoruara. Qasja në 

dokumentet buxhetore i mundëson qytetarëve të jenë të informuar për planet 

investive të komunës dhe mënyrës së si do të shpenzohet paraja publike. 

Tabela 2: Publikimi i buxhetit për vitin fiskal 2020 

Publikimi i buxhetit për vitin fiskal 2020 

Ferizaj Gjilan Prishtinë 

E ka të publikuar E ka të publikuar E ka të publikuar 
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Raporti i shpenzimeve (tremujori i parë) janar – mars 2020 

INPO ka gjetur se asnjëra nga komunat e monitoruara nuk kanë bërë publikimin e 

raportit tremujor të shpenzimeve për periudhën e parë të këtij viti.  

Sipas ligjit, kryetari i komunës duhet të përgatitë dhe t’i dorëzojë kuvendit komunal 

raporte tremujore të cilat mbulojnë vitin fiskal deri në fund të tremujorit i cili sapo 

ka përfunduar. Këto raporte duhet t’i dorëzohen kuvendit komunal dhe një kopje 

duhet t’i dorëzohet ministrit të financave brenda tridhjetë (30) ditëve pas 

përfundimit të çdo tremujori dhe më pas duhet të publikohen nga kryetari i 

komunës në faqen e internetit të komunës.1  

Vlen të përmendet që komuna e Prishtinës në faqen e saj zyrtare të internetit 

publikon shpenzimet në baza mujore,2 mirëpo kjo nuk e arsyeton mos publikimin 

e raportit të shpenzimeve për periudhën janar – mars 2020, duke pas parasysh se 

përmbajtja e këtij të fundit është më e pasur dhe me informata më të detajuara 

rreth shpenzimeve komunale. 

Ky raport as nuk i është dorëzuar kuvendit komunal në asnjërën komunë. 

Tabela 3: Raporti i shpenzimeve (tremujori i parë) janar-mars 2020 

Raporti i shpenzimeve (tremujori i parë) janar-mars 2020 

Ferizaj Gjilan Prishtinë 

Nuk e ka të publikuar Nuk e ka të publikuar Nuk e ka të publikuar 

 

 

 

 

 

 

 

1 Neni 45.4 i Ligjit për Financat Publike dhe Përgjegjësitë, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës 
27/2008. 
2 Shih linkun: https://kk.rks-gov.net/prishtine/drejtorite/financa/shpenzimet-sipas-muajve/  

https://kk.rks-gov.net/prishtine/drejtorite/financa/shpenzimet-sipas-muajve/
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Raporti vjetor i buxhetit 2019 

Komuna e Ferizajt dhe Gjilanit nuk kanë publikuar në ueb faqen e saj raportin vjetor 

të buxhetit për vitin paraprak 2019. Sipas ligjit3 kryetari i komunës është i obliguar 

që më së voni deri më 31 mars të çdo viti kalendarik të përgatitë dhe t’i dorëzojë 

kuvendit komunal një raport përfundimtar përmbledhës buxhetor. Pas dorëzimit 

në kuvendin komunal ky raport duhet të publikohet në ueb faqen e komunës, në 

mënyrë që të jetë i qasshëm për qytetarët dhe publikun në përgjithësi. 

Mos publikimi i këtij raporti me sipas kërkesave ligjore përveç që është shkelje 

ligjore, ai gjithashtu i lë të painformuar qytetarët rreth (i) të ardhurave dhe 

shpenzimeve faktike, (ii) numri faktik i punonjësve të përhershëm dhe të 

përkohshëm të komunës krahasuar me numrat e autorizuar në buxhet, (iii) statusin 

e të gjitha projekteve kapitale të investuara nga komuna, si dhe në përgjithësi 

performancën e komunës.  

Ndërkaq, komuna e Prishtinës ka publikuar këtë raport para afatit ligjor.4 

Tabela 4: Raporti vjetor i buxhetit për vitin 2019 

Raporti vjetor i buxhetit për vitin 2019 

Ferizaj Gjilan Prishtinë 

Nuk e ka të publikuar Nuk e ka të publikuar E ka të publikuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Neni 46.2 i Ligjit për Financat Publike dhe Përgjegjësitë, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës 
27/2008. 
4 Shih linkun: https://kk.rks-gov.net/prishtine/category/raportet-financiare/ 

https://kk.rks-gov.net/prishtine/category/raportet-financiare/
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Lista e investimeve kapitale 2020 

INPO ka gjetur se vetëm komuna e Prishtinës ka publikuar listën e investimeve 

kapitale për vitin 20205, përkundër që komuna e Ferizajt dhe Gjilanit nuk e kanë 

bërë një gjë të tillë, e cila duhet të përmbajë titullin e projektit/eve duke përfshirë 

kohëzgjatjen (projekt 2 vjeçar apo 3), emrin e drejtorisë apo zyrës nga e cila 

financohet projekti, si dhe koston totale financiare të planifikuar për secilin projekt. 

Ndërkaq asnjëra prej komunave nuk e ka publikuar listën e projekteve kapitale të 

përfunduar gjatë vitit 2019. Për të qenë korrekt, komuna e Ferizaj ka publikuar një 

liste e cila përmban vetëm titujt e projekteve të përfunduara në vitin 2019, mirëpo 

nuk jep të dhëna për koston e projekteve si dhe kohëzgjatjen e tyre deri në 

përfundim.6 

Tabela 5: Lista e investimeve kapitale për vitin 2020 

Lista e investimeve kapitale 2020 

Ferizaj Gjilan Prishtinë 

Nuk e ka të publikuar Nuk e ka të publikuar E ka të publikuar 

Raporti i Auditimit të Jashtëm 

Të gjitha komunat e monitoruara e kanë publikuar raportin e auditimit. Ky raport i 

referohet auditimit të pasqyrave financiare për vitin fiskal 2018. Raportet e 

auditimeve të organizatave buxhetore për vitin fiskal 2019, publikohen më së largu 

deri më 30 qershor të këtij viti.  

Madje është inkurajuese që të gjitha komunat e monitoruara kanë të publikuar 

raportet e auditimit për së paku pesë (5) vitet e fundit.  

Tabela 6: Raporti i Auditimit të Jashtëm 

Raporti i Auditimit të Përgjithshëm 

Ferizaj Gjilan Prishtinë 

E ka të publikuar E ka të publikuar E ka të publikuar 

 

 

5 Shih linkun: https://kk.rks-gov.net/prishtine/investimet/shpenzimet-kapitale/ 
6 Shih linkun: https://kk.rks-gov.net/ferizaj/ëp-content/uploads/sites/31/2020/01/Projektet-e-
perfunduara-2019.pdf 

https://kk.rks-gov.net/prishtine/investimet/shpenzimet-kapitale/
https://kk.rks-gov.net/ferizaj/wp-content/uploads/sites/31/2020/01/Projektet-e-perfunduara-2019.pdf
https://kk.rks-gov.net/ferizaj/wp-content/uploads/sites/31/2020/01/Projektet-e-perfunduara-2019.pdf
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Rekomandime 

Me qëllim të përmirësimit të transparencës financiare të komunave INPO ka 

hartuar rekomandime konkrete për secilën komunë të monitoruar.  

- Për komunën e Ferizajt: Komuna e Ferizajt duhet të jetë më proaktive në 

mirëmbajtjen e ueb faqes zyrtare dhe publikimin e dokumenteve buxhetore, 

siç janë raportet e shpenzimeve.  

- INPO rekomandon që raportet të hartohen në mënyrë detaje sipas 

kërkesave ligjore duke prezantuar çdo detaj të shpenzimit.  

- Për komunën e Gjilanit: INPO i rekomandon komunës së Gjilanit të trajtojë 

më shumë seriozitet dhe shpejtësi çështjet e transparencës financiare. Po 

ashtu, kjo komunë duhet të jetë më e hapur sa i përket informimit të 

qytetarëve rreth statusit të investimeve kapitale në komunë duke përfshirë 

edhe emërtimin adekuat të dokumenteve financiare, në mënyrë që 

qytetarët të kenë qasje më të lehtë. 

- Për komunën e Prishtinës: Komuna e Prishtinës është komuna e cila 

publikon të gjitha llojet e të dhënave të kërkuara me ligj. Megjithatë, INPO i 

rekomandon komunës së Prishtinës që të publikoj edhe listën e projekteve 

të përfunduara gjatë viteve paraprake, në mënyrë që qytetarët dhe publiku 

të jenë të informuar rreth statusit të projekteve të përfunduara tërësisht në 

komunë.  
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