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Pjesëmarrja publike në planifikim hapësinor në Kosovë është raport analitik kushtuar ko-
rnizës ligjore dhe mekanizmave për fuqizimin e kapaciteteve profesionale për menax-
himin e proceseve gjithëpërfshirëse të planifikimit hapësinor, praktikës në qeverisjen 
lokale dhe qëndrimin e qytetarëve karshi pjesëmarrjes publike.

Qëllimi i këtij raporti është vlerësimi i gjendjes ekzistuese dhe ofrimi i rekomandimeve në 
funksion të fuqizimit të demokracisë lokale, zhvillimit të proceseve më transparente dhe 
gjithëpërfshirëse të hartimit të politikave publike, përkatësisht dokumenteve të plani-
fikimit hapësinor. Si i tillë, ky raport ka cak autoritetet përgjegjëse në nivelin qëndror dhe 
lokal, komunitetin profesional dhe shoqërinë civile.

Përmban gjithësejt gjashtë kapituj. Kapitulli i parë ofron një përmbledhje të shkurtër të 
Agjendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, identifikon synimet dhe treguesit në 
kuadër të kësaj kornize dedikuar pjesëmarrjes publike në zhvillimin urban dhe përcepti-
mit të qytetarëve karshi qeverisjes. Kapitulli i dytë ofron përmbledhje të akteve ligjore 
dhe nënligjore dedikuar pjesëmarrjes publike në hartimin e dokumenteve të planifikimit, 
si dhe numëron mekanizmat e tjerë për fuqizimin e kapaciteteve profesionale, përkatë-
sisht modulet trajnuese dhe udhëzuesit dedikur pjesëmarrjes publike në vendimmarrje. 
Kapitulli i tretë dhe i katërt elaborojnë gjetjet nga hulumtimi ne terren sa i përket ka-
paciteteve institucionale dhe qasjes së komunave të Kosovës në menaxhimin e pjesë-
marrjes publike në hartimin e dokumenteve të planifikimit, nivelit të pjesëmarrjes së 
qytetarëve në takime publike, motivimi I tyre dhe preferencat karshi qështjeve organiza-
tive të takimeve të tilla. Kapitulli i pestë dhe i gjashtë përveq përfundimeve ofron një 
set të rekomandimeve për përmirësimin e klimës vendore për procese më të mira 
gjithëpërfshirëse në hartimin e dokumenteve të planifikimit hapësinor, përfshirë poten
cialin e Agjendës 2030 si platformë ne funksion të institucioneve vendore për matjen e 
performacës vetanake, shkëmbimin e përvojave me qytetet e tjera dhe mësimi nga prak-
tikat e mira në nivel global; plotësimet eventuale të kornizës ligjore për të siguruar kon-
sistencë dhe efikasitet të proceseve të tilla; promovimin e mekanizmave ekzistues dhe 
ngritjes së mëtutjeshme të vetëdijes në medin e akterëve të ndryshëm rreth rolit dhe 
rëndësisë së pjesëmarrjes publike në formësimin e politikave publike; aspektet të cilat 
duhet të konsiderohen për organizimin e takimeve të përshtatshme publike për grupe të 
ndryshme të komunitetit.

HYRJE
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Metodologjia e punës bazohet në shqyrtimin e dokumenteve relevante dhe anketimit me 
komunat partnere dhe qytetarët. Anketa me zyrtarët komunal është zhvilluar në tetë 
komuna partnere, përkatësisht Komuna e Prishtinës (2 të anketuar: Drejtoria e Plani-
fikimit Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm;  Drejtoria e Parqeve), Komuna e Priz-
renit (1 të anketuar: Drejtoria e urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit), Komuna e Ferizajt 
(2 të anketuar: Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit; Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe 
Emergjencës), Komuna e Gjilanit (1 të anketuar: Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe In
frastrukturës), Komuna e Mitrovicës (1 i anketuar:Drejtoria e Planifikimit Urban), 
Komuna e Pejës (1 I anketuar: Drejtoria e Urbanizmit dh Mbrojtjes së Mjedisit), Drejtoria 
e Gjakovës (2 të anketuar:Drejtria e Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit; Drejtoria e 
Shërbimeve Publike), Komuna e Dragashit (1 të anketuar:Drejtoria e Urbanizmit). Kjo 
anketë ka adresuar statusin ekzistues të dokumenteve të planifikimit hapësinor, kapac-
itetet institucionale në menaxhimin e proceseve me pjesëmarrje publike, shkalla dhe for-
mati I takimeve publike, aspekte organizative të takimeve publike. 
Anketa me qytetarët është zhvilluar në Komunën e Prizrenit në lagje të përzgjedhura në 
zonën urbane si Llagjia 11 Marsi, 2 Korriku, Arbanë, Bajram Curri, Bazhdarhane, Darda-
nia, Hoqamahallë, Jenimmahallë, Korillë, Lakuriq, Nashec, Ortakoll, Petrovë, Qoraga, 
Shatërvan, Shpenadi, Tabakhane, Terzimahallë, L. e Spitalit, L. e Trimave dhe zona 
rurale si Fshati Billushë, Korishë, Skorobisht dhe Fshati Zhur. Numri total i të anketuarve 
është 104 persona, prej të cilëve 62 (60%) janë meshkuj dhe 42 (40%) janë femra, 
ndërsa sa i përket moshës 38 (36%) të grupmoshës 18-25, 63 (61%) të grupmoshës 
26-64,26-64, 3 (3%) të grupmoshës 65+. Kjo anketë ka adresuar nivelin e njohurisë rreth doku-
menteve të planifikimit, niveli dhe fazat e pjesëmarrjes në procese të tilla, përceptimin, 
motivimin dhe preferencat karshi aspekteve organizative të takimeve publike. 
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Pjesëmarrja publike është proces gjatë të cilit qytetarët dhe organizatat përfaqësuese të 
komuniteteve të ndryshme përfshihen në vendim marrje, në identifikimin e problemeve 
dhe mundësive për zhvilim. Përfshirja e publikut në hartimin e planeve urbane përbën 
një nga parimet bazë të planifikimit strategjik hapësinor dhe kontribon në ndërtimin e 
zgjidhjeve zhvillimore më të qëndrueshme dhe të adaptueshme për interesa të akterëve 
të ndryshëm. Poashtu procese të tilla mund të fuqizojnë demokracinë lokale, besimin në 
institucione publike, ndjenjën e përkatësisë dhe pronësise ndaj të mirës së përbashkët, 
fuqizojnë komunitetin dhe qytetarinë aktive. fuqizojnë komunitetin dhe qytetarinë aktive. 
E drejta për pjesëmarrje shtrohet si e drejtë themelore e banorëve (citadins) në 
formësimin (prodhimin) e hapësirës urbane nga koncepti i Lefebvres “E drejta ndaj 
qytetit”, duke vendosur banorin si shfrytëzues të shërbimeve urbane dhe ndërtues të 
jetës sociale në qytet në qendër. Ky koncept i cili mbështetë një transformim radikal të 
ndërlidhjes së hapësirës dhe dimensionit social, në mënyrë progresive ka inkurajuar dhe 
mbështetur iniciativa të shumta në diskursin akademik, politikëbërje dhe në mesin e ak-
tivistëve që ta rimendojnë qytetin si vend për jetesë të shkëputur nga ndikimi i kapital-
izmit në ndërveprimin social dhe ngritjen e pabarazive hapësinore në qytete gjatë dy 
shekujve të fundit (Purcel, 2014). 
Vizioni revolucionar i Lefebvres është integruar në kuadër të agjendës globale për të 
drejtat e njeriut nga agjencione të specializuara të Kombeve të Bashkuara, me qëllim që 
të stimulojnë politika urbane që promovojnë drejtësi, qëndrueshmëri dhe gjithëpërfshirje 
në qytete (Purcel, 2002). Për më teper ky koncept është artikulur në karta ndërkombë-
tare për qytetin, të cilat sot shërbejnë si pika referimi për zhvillimin e qëndrueshëm 
urban.  

PJESËMARRJA PUBLIKE NË PLANIFIKIMIN HAPËSINOR
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Metodologjia për matjen e këtyre treguesve bazohen në pytësor si në vijim.

Treguesi 11.3.2 Përqindja e qyteteve me një strukturë pjesëmarrjeje të drejtpërdrejtë të 
shoqërisë civile në planifikimin dhe menaxhimin urban që funksionojnë rregullisht dhe 
në mënyrë demokratike.
Duhet të analizohet nga 5 ekspert lokal nga qeveria, akademia, shoqëria civile dhe or-
ganizatat ndër-kombëtare në nivel të qytetit. Pyetësori përmban 4 pytje, përkatësisht:
1. A ekzistojnë struktura për pjesëmarrjen e shoqërisë civile në planifikimin urban, 
përfshirë dizajnin dhe marrëveshjeve, të cilat janë direkte, të rregullta/periodike dhe 
demokratike?
2. A ekzistojnë struktura për pjesëmarrjen e shoqërisë civile në vendimmarrjen rreth 
buxhetit në nivel lokal, të cilat janë direkte, të rregullta/periodike dhe demokratike?
3.3. A ekzistojnë strukturat për vlerësimin dhe informatën kthyese rreth performancës së 
menaxhimit urban nga shoqëria civile, të cilat janë direkte, të rregullta/periodike dhe 
demokratike? 
4. A promovojnë këto struktura pjesëmarrjen e grave, djemve dhe vajzave të reja, 
dhe/apo grupeve të margjinalizuara?

Përgjigjet e mundshme janë si në vijim 
NukNuk pajtohem fuqishëm (1): Nuk ka struktura apo strukturat ekzistuese nuk mundësojnë 
pjesëmarrje direkte, sistematike dhe demokratike të shoqërisë civile; 
Nuk pajtohem (2): Ekzistojnë struktura që mundësojnë pjesëmarrjen e shoqërisë civile, 
mirëpo janë vetëm pjesërisht direkte, sistematike dhe demokratike; 
Pajtohem (3): Ekzistojnë struktura që mundësojnë dhe inkurajojnë pjesëmarrje direkte 
dhe/apo sistematike dhe/apo demokratike të shoqërisë civile, por jo të trija;
PajtohemPajtohem fuqishëm (4): Ekzistojnë struktura që mundësojnë dhe inkurajojnë pjesëmar-
rje direkte, sistematike dhe demokratike të shoqërisë civile;

Treguesi 16.7.2 Përqindja e popullsisë që beson se vendimmarrja është gjithëpërf-
shirëse dhe e përgjegjshme, sipas gjinisë, moshës, aftësisë dhe grupit të popullsisë.
Anketa duhet të bëhet me mostër reprezentative të qytetarëve. Pyetësori përmban dy 
pytje:
1. Sa do të thonit që sistemi politik në vendin tuaj lejon njerëzit si ju të shprehin 
mendimin në atë që bën qeveria?
2. Sa do të thonit që sistemi politik në vendin tuaj lejon njerëzit si ju të kenë ndikim në 
politikë? 

Përgjigjet e mundshme janë si në vijim: 
Aspak; Shumë pak; Pak; Mjaft shumë; Shumë; Refuzues; Nuk e di; Nuk kam përgjigje; 
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Përderisa treguesi 11.3.2 i dedikohet tërësisht proceseve të planifikimit dhe menaxhimit 
urban, treguesi 16.7.2 adreson pjesëmarrjen në vendimmarrje në përgjithësi. Të dy 
treguesit shërbejnë për raportimin e progresit sa i përket performancës së autoriteteve 
përgjegjëse për menaxhimin e proceseve të tilla dhe përceptimit të popullsisë karshi per-
formancës së tyre. 

Kjo kornizë poashtu përcakton metodologjinë e matjes dhe raportimit rreth progresit në 
përmbushjen e synimeve të lartëpërmendura. Thënë këtë, kjo kornizë shërben si plat-
formë krahasuese me qytete/shtete të ndryshme dhe paraqet mundësi për shkëmbim të 
përvojave dhe mësim nga praktikat e mira në nivelin global.
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Pjesëmarrja publike në vendim-marrjen lokale është një nga vlerat demokratike që ga-
rantohet me Kushtetutën e Republikës së Kosovës1, Ligjin nr.03/L-040 për Vetëqeveris-
jen Lokale2, ligje të tjera sektorale dhe aktet nënligjore respektive.

Pjesëmarrja publike në proces të hartimit të planeve hapësinore në nivelin qëndror dhe 
lokal rregullohet me Ligjin nr. 04/L-174 për Planifikimin Hapësinor dhe Udhëzimit Admin-
istrativ MMPH nr.05/2014 për përgjegjësitë e autoriteteve të planifikimit hapësinor si dhe 
parimet dhe procedurat për pjesëmarrjen e publikut në planifikimin hapësinor (UA për 
pjesëmarrjen publike).

LIGJI PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR
Ky Ligj përcakton parimet bazë të planifikimit hapësinor, kushtet dhe mënyrën e zhvil-
limit dhe rregullimit hapësinor, llojet3, ecuritë dhe përmbajtjen e planeve, përgjegjësitë e 
subjekteve administrative të nivelit qendror dhe lokal për hartimin dhe zbatimin e doku-
menteve të planifikimit hapësinor, mbikëqyrjen administrative për zbatimin e këtij ligji.

Pjesëmarrja publike adresohet në kuadër të pesë neneve të ligjit, përkatësisht:

1Kushtetuta e Republikës së Kosovës. “Neni 124 [Organizimi dhe Funksionimi i Vetëqeverisjes Lokale]. Pika 1 
(Njësi themelore e vetëqeverisjes lokale në është Republikën e Kosovës komuna. Komunat gëzojnë shkallë të lartë të 
vetëqeverisjes lokale dhe inkurajojnë e sigurojnë pjesëmarrje aktive të të gjithë qytetarëve në procesin e vendimmarrjes 
së organeve komunale).”
2Ligji nr.03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale. “Neni 73 [Komitetet konsultative]. Pika 1 (Kuvendi i komunës themelon 
komitete këshillëdhënëse sektoriale me qëllim të pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes).”

PJESËMARRJA PUBLIKE DHE KORNIZA LIGJORE
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aktive të kontributit të qytetarëve në vlerësimin e ndikimit potencial social, ekonomik dhe 
mjedisor të politikave zhvillimore që hartohen, të pranoj peticionet nga pronarët e tokave 
për ndryshimin klasifikimit të shfrytëzimit të tokës; 
(2) që të gjitha dokumenteve të planifikimit hapësinor përmbajnë raportin e shqyrtimit të 
propozimeve dhe vërejtjeve publike dhe peticioneve nga pronarët e tokave për klasi-
fikimin e shfrytëzimit të tokës në kuadër të planeve hapësinore. 
Pika e tretë e nenit 20 obligon autoritetet qëndrore që të hartojnë akt të veçant për për-
caktimin e përgjegjësive të autoriteteve të planifikimit hapësinor, njoftimit publik, kohëzg-
jatjen dhe mënyrën e zhvillimit të debatit publik, trajtimin e peticioneve, si dhe përgatitjen 
e raportit shqyrtues të propozimeve dhe vërejtjeve publike.
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4 Ligji nr.4/L-174 për Planifikim Hapësinor përcakton përbërjen e dokumenteve të planifikimit hapësinor në nivelin qëndror 
dhe lokal, ndërsa nuk përcakton në mënyrë decidive fazat e procesit të hartimit të këtyre dokumenteve.

UA PËR PJESMARRJEN PUBLIKE 
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MEKANIZMAT PËR FUQIZIMIN E KAPACITETEVE INSTITUCIONALE 
PËR MENAXHIMIN E PJESËMARRJES  SË PUBLIKUT 

NË PROCESE TË PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 
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posedon apo shfrytëzon këto mekanizma për menaxhimin e proceseve të hartimit të 
dokumenteve të planifikimit hapësinor. 

 lartë, asnjë nga komunat partnere nuk  i 

Numër i konsiderueshëm i komunave të 
Kosovës,Kosovës, përkatësisht drejtoritë e urban-
izmit dhe dikasteret e tjera relevante, nuk 
kanë njohuri rreth udhëzimit administrativ 
për pjesëmarrjen publike në hartimin e do-
kumenteve të planifikimit hapësinor, mirëpo 
disa prej tyre janë të njoftuara me ligjin për 
vetëqeverisje lokale dhe rregullore tjera që 
rregullojnë procese të caktuara si psh. bux-
heti vjetor në vendimmarrjen lokale.

Gjysma e komunave partnere nuk kanë njo-
huri rreth modulit të trajnimit rreth Pjesë-
marrjes Publike në Planifikimin Hapësinor, 
ndërsa vetëm njëra prej tyre përkatësisht 
zyrtarët nga Komuna e Pejës ka ndjekur 
atë. 

Sa i përket mekanizmave të tjerë, duke 
numërurar këtu udhëzuesit e adresuar më  

QASJA E KOMUNAVE NË MENAXHIMIN
E PJESËMARRJES PUBLIKE NË PLANIFIKIM

Tabela 1. 
Njohuritë rreth 
kornizës ligjore 
dhe 
mekanizmave 
të tjerë Po

, n
ë 

Ve
nd
im
m
ar
rje

Po
, n
ë 

pl
an
ifi
ki
m

Po
, r
re
th
 m
od
ul
it 

tra
jn
ue
s

Po
, r
re
th
 

ud
hë
zu
es
ve

Jo

PRIZRENI

PRISHTINA

PEJA

MITROVICA

GJILANI

GJAKOVA

FERIZAJ

DRAGASH

14



*Nuk janë përgjigjur lidhur me vendin e takimeve publike.

Tabela 2. 
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*Nuk janë përgjigjur lidhur me vendin e takimeve publike.*Nuk janë përgjigjur lidhur me vendin e takimeve publike.*Nuk janë përgjigjur lidhur me vendin e takimeve publike.*Nuk janë përgjigjur lidhur me vendin e takimeve publike.*Nuk janë përgjigjur lidhur me vendin e takimeve publike.*Nuk janë përgjigjur lidhur me vendin e takimeve publike.*Nuk janë përgjigjur lidhur me vendin e takimeve publike.*Nuk janë përgjigjur lidhur me vendin e takimeve publike.*Nuk janë përgjigjur lidhur me vendin e takimeve publike.*Nuk janë përgjigjur lidhur me vendin e takimeve publike.*Nuk janë përgjigjur lidhur me vendin e takimeve publike.

Tabela 3.    
Vendi dhe koha 
e mbajtjes së 
takimeve pub-
like 
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0-
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Shumica e komunave partnere bashkëpunojnë me akter të jashtëm për mobilizimin e 
qytetarëve në procese të hartimit të dokumenteve të planifikimit hapësinor si këshillet e 
banorëve dhe OJQ-të, apo me operatorët ekonomik.

Mjetet më të shpeshta që komunat për-
dorin për informimin e publikut janë faqja 
zyrtare e komunës dhe mediat. Forma të 
tjera të njoftimit janë fletushkat, përmes 
OJQ-ve lokale, postës elektronike dhe 
SMS-ev, telefonatat dhe fushatat derë 
më derë, radio dhe rrejetet sociale.

Tabela demonstron se disa nga komunat 
si Peja apo Prizreni kanë eksperimen-
tuar me mjete të ndryshme të informimit 
dhe mund të shërbejnë si rast I mësimit 
rreth qasjes dhe mjeteve më efikase për 
mobilizimin e qytetarëve në masë të 
kënaqshme. 

Tabela 2. 
Sfidat në 
menaxhimin e 
pjesëmarrjes 
publike
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Shkalla e përfshirjes së publikut në har-
timin e strategjive lokale është e ndry-
shme në komunat e ndryshme. Numri më 
i madh i komunave informojnë qytetarët 
rregullisht rreth këtyre proceseve si dhe 
mbështesin iniciativat e komunitetit për 
përmirësimin e kushteve/ infrastrukturës 
publike, përderisa gjysma prej tyre or-
ganizojnë takime konsultative publike 
vetëm dy përfshijnë publikun në kuadër 
të grupeve punuese dhe veprojnë 
bashkarisht me qytetarët në zbatimin e 
tyre përmes bashkëfinancimit, 
bashkërendimit të interesave rreth inves
timeve private apo angazhimit të 
qytetarëve në zbatimin e pojekteve.

Sa i përket komunave, Peja ka deklaruar 
se përfshinë publikun në të gjitha shkallët 
e pjesëmarrjes.

Formati më i shpeshtë i përfshirjes së 
publikut është diskutimi publik. grupet 
punuese apo takimeve punuese. Ndërsa 
punëtoritë, e në veqanti konkurset apo 
anketimi janë forma më pak të shfrytë-
zuara nga komunat.

Tabela 5.  
Shkalla e përf-
shirjes së publi-
kut në hartimin 
e dokumenteve 
të planifikimit In
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Tabela 6. 
Formati i 
takimeve 
publike  
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Në shumicën e rasteve komunat kanë 
përfshirë publikun në identifikimin dhe 
vlerësimin e problemeve, mbledhjen e të 
dhënave dhe hartimin e planit të veprimit, 
ndërsa në masë më të vogën në përcak-
timin e vizionit dhe zbatimin e planit.

Ndërsa sa i përket menaxhimit të projek-
teve kapitale të gjitha komunat kanë përf-
shirë publikun në  identifikimin e proble-
meve dhe në masë të madhe në përcak-
timin e projekteve për zbatim. 

Komuna e Ferizajt, Prishtinës dhe Pejës 
kanë deklaruar se janë angazhuar që të 
përfshijnë grupet më të disfavorshme në 
procesin e hartimit të strategjive apo pro-
jekteve kapitale përmes dëgjimeve pub-
like, takimeve publike dhe punëtorive 
gjithëpërfshirëse.

Tabela 7. 
Përfshirja në 
fazat e hartimit 
të dokumenteve 
të planifikimit 
hapësinor M
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Tabela 8. 
Përfshirja në 
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përpilimit të 
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e atyre që nuk
kanë njohuri

e grave nuk kanë
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mandatit apo
nuk kanë
dëgjuar fare

i kanë
konsultuar
planet

79%

PJESËMARRJA PUBLIKE
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Preferencat e qytetarëve karshi mjeteve 
të informimit rreth dokumenteve të plani-
fikimit dhe procesit të hartimit të tyre nuk 
janë në përputhje të plotë me burimet më 
të shpeshta prej të cilave informohen 
tani. 

Pjesa më e madhe e të anketuarve 
preferojnë mjetet zyrtare të informimit 
duke renditur si të parat informimin drejt-
përdrejt nga zyrtarët komunal apo 
mediat, fletushka apo materiale të tjera të 
shtypura të shpërndara nga komuna. 
Përderisa OJQ-të, rrjetet sociale dhe të 
afërmitafërmit janë kanale më pak të preferuara 
të informimit. 

Sa i përket aspektit gjinor, vërehen dal-
lime më të theksuara sa I përket pranimit 
të informatës drejtëpërdrejt nga zyrtarët 
komuna, përderisa ajo renditet e para për 
femrat për mëshkuj renditet e treta në 
listën e mjeteve më të preferuara për in-
formim. Dallim tjetër më i theksuar vëre
het tek fletushkat, përderisa ka një paj-
tueshmëri pothuajse të plotë sa I përket 
mediave.

51% e të anketuarve konsiderojnë se 
forma e njoftimit rreth takimeve të tilla 
është faktor I rëndësishëm përderisa 
22% jo edhe aq.   

Grafikoni 2. Preferencat gjinore karshi mjeteve të informimit

Grafikoni 1. Mjetet e informimit rreth takimeve publike
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Komuna e Prizrenit është në proces të hartimit të Hartës Zonale të Komunës, 
drejtoria bartëse është Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor. Ndërsa në 
mesin e strategjive lokale të përfunduara dhe aprovuara nga komuna janë Plani 

Zhvillimor Komunal, Plane Rregulluese për disa nga lagjet urbane, Planin për Zonën 
Historike të Prizrenit.  

Nuk kanë njohuri si 
të qasen në 
dokumentet e 
planifikimit hapësinor

68%

Nuk kanë parë apo 
pranuar thirrje për të 
marrë pjesë në pro-
cese të tilla

67%

Do të kishin marr pjesë 
në takime publike, 
shumica (75%) prej të 
cilëve besojnë se 
kontributi i tyre është 
qenësor në këto 
procese

86%

Nuk kanë njohuri nëse 
komuna është duke 
hartuar ndonjë 
dokument të planifikimit 
hapësinor

80%

E personave që kanë 
parë apo pranuar 
thirrje për takime 
publike janë gra

22%

Nuk kanë informatë 
rreth nivelit të zbatimit 
të dokumeteve të 
planifikimit

78%
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35% e të anketuarve kanë marr pjesë në 
takime publike. Forma më e shprehur e 
pjesëmarrjes është diskutimi publik, 
takimet në lagje ndërsa në masë më të 
vogël pjesëmarrësit kanë kontribuat në 
anketave, në cilësi të pjesëmarrësit në 
grupet punuese apo punëtori.

NgaNga të anketuarit që kanë marrë pjesë në 
takime publike pjesa më e madhe, respek-
tivisht 47% besojnë se kontributi i tyre 
është qenësor në këto procese, ndërsa 
16% prej tyre kanë marrë pjesë sepse 
kanë qenë kurioz rrëth takimit; 

Një nga brengat më të theksuara që kon-
tribojnë në motivimin e qytetarëve për të 
marr pjesë në takime publike është roli I 
tyre dhe deri në çfar niveli mund të ndiko-
jnë në vendimmarrje, ku 46% e tyre (37% 
e atyre që kanë qenë pjesë dhe 51% e 
atyre që nuk kanë marr pjesë në takime 
publike) nuk besojnë se mendimet e tyre 
to të mirreshin parasyshë. Shkaqe të tjera 
që dekurajojnë pjesëmarrjen e qytetarëve 
është koha e papërshtatshme apo 
mungesa e besimit dhe njohurisë se si 
mund të kontribojnë në procese të tilla. 

Sa i përket aspektit gjinor faktori i kohës 
(75%f,25%m) dhe të kuptuarit rreth man-
datit të këtyre dokumente si instrumente 
që ndikojnë në përmirësimin e kushteve të 
jetesës për të gjithë (61%f,39%m) janë 
sfida më të shprehura tek femrat se sa tek 
meshkujt. 

QASJA E KOMUNAVE
NË MENAXHIMIN E PJESËMARRJES PUBLIKE NË PLANIFIKIM

Grafikoni 3.Formati i takimeve publike

Grafikoni 4. Motivi i qytetarëve për pjesëmarrjen 
në takime publike 

Diskutimi publik 
Takime në lagje

Anketim
Grup punues

Punëtori

Mendimi im nuk mirret parasyshë 
Nuk është punë për mua
Nuk jamë profesionist

Nuk është punë për mua

6% 12%

34%

6%

12%

20%

51%

15%
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Qytetarët e anketuar kanë marr pjesë në 5 
faza të hartimit dhe zbatimit të doku-
menteve të planifikimit hapësinor. Numri 
më i madh I pjesëmarrësve kontribuar në 
përcaktimin e vizionit, qëllimeve dhe ob-
jektivave, të cilat janë komponentet kyqe 
që orientojnë zhvillimin dhe përcaktojnë 
fushat me prioritet për investim. Gjithësesi 
përcaktimi i planit të aktiviteteve, ku niveli i 
pjesëmarrjes është relativisht i ulët, është 
faza përmbyllëse e hartimit të strategjive 
lokale dhe kontributi i qytetarëve është kyq 
në zberthimin e objektivave në projekte 
adekuate që kontribojnë në përmbushjen 
ee vizionit dhe adresojnë sfidat qe ata i 
hasin në baza ditore.

Grafikoni 5. Fazat e procesit të hartimit të 
dokumenteve të planifikimit hapësinor

 Mbledhjen e të dhënave
Vlerësimin e gjendjes ekzistuese

Vizioni, qëllimet, objektivat
Plani I aktiviteteve

Zbatimi

17%
17%

25%

44%

6%

Sa i përket dimensionit gjinor, vërehet një diskrepancë e theksuar në pjesëmarrjen e 
femrave dhe meshkujve në faza të ndryshme të procesit. Një kompozicion i tillë mund të 
rezultoj me dokumente të planifikimit hapësinor më të disfavorshme për grupet më të 
heshtura apo jo prezente në procese të tilla. 
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83

1717 25

75 67

33

0

Grafikoni 6. Pjesëmarrja në procesin e hartimit të dokumenteve të planifikimit sipas gjinive

Të dhënat Vlerësimi i gjendjes 
ekzistuese

Vizioni, qëllimet dhe 
objektivat

Plani i aktiviteteve Zbatimi

83
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Qytetarët e anketuar kanë marr pjesë në 4 
faza të hartimit dhe zbatimit të projekteve 
kapitale. Numri më i madh i pjesëmarrësve 
kontribuar në identifikimin e problemeve, 
përderisa një numër relativisht I vogël ka 
kontribur në përcaktimin e projekteve, 
përpilimin e konceptit zhvillimor në kuadër 
të projektit ideor dhe zbatim.të projektit ideor dhe zbatim.

Sa i përket dimensionit gjinor, sikur në pro-
cesin e hartimit të dokumenteve të plani-
fikimit, vërehet një diskrepancë e theksuar 
në pjesëmarrjen e femrave dhe meshkujve 
në faza të ndryshme të procesit sidomos në 
fazën e identifikimit të problemeve.
Identifikimi jo adekuat I problemeve dhe 
prioriteteve mund të rezultoj në projekte 

24
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Grafikoni 5. Fazat e procesit të hartimit të 
dokumenteve të planifikimit hapësinor

 Mbledhjen e të dhënave
Vlerësimin e gjendjes ekzistuese

Vizioni, qëllimet, objektivat
Plani I aktiviteteve

Zbatimi

17%
17%

25%

44%

6%

                                                                     kapitale që krijojnë kushte urbane dekurajuese 
për grupe të prioriteteve caktuara të shoqërisë. 
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Grafikoni 8. Pjesëmarrja në procesin e hartimit të projekteve kapitale sipas gjinive

Identifikimi i të 
problemeve
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55% e të aknetuarve kanë deklaruar se vendi i takimit është i rëndësishëm për ta, 
ndërsa 16% jo dhe aq. Sa i përket aspektit aspektit gjinornë në mesin e femrave 62% e 
tyre kanë deklaruar se vendi përbën faktor të rëndësishëm për to, ndërsa në mesin e 
meshkujve rreth 50%. 

QASJA E KOMUNAVE
NË MENAXHIMIN E PJESËMARRJES PUBLIKE NË PLANIFIKIM

46% do të preferonin 
që takimet të mbahen 
në kuvendin komunal

36%              50%
52% konsiderojnë 
se takimet publike 
mbahen në 
kuvendin komunal

64%              50%

4%               14%

59% do të preferonin që 
takimet të mbahen në 
objekte apo hapësira të 
tjera publike

38% konsiderojnë se 
takimet publike 
mbahen në objekte 
apo hapësira të tjera 
publike

11% do të preferonin që 
takimet të mbahen në 
kafene

10% konsiderojnë se 
takimet publike 
mbahen në kafene
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63% të të anketuarve kanë deklaruar se koha e takimit është e rëndësishme, përderisa 
8% kanë deklaruar se koha nuk është e rendësishme për ta. 

78% e atyre që kanë deklaruar që nuk do të merrnin pjesë në takime publike kanë 
deklaruar se koha është e rëndësishme dhe në masë të madhe preferojnë periudhën 
kohën 17.00-20.00 dhe mediat si formë e informimit.  

QASJA E KOMUNAVE
NË MENAXHIMIN E PJESËMARRJES PUBLIKE NË PLANIFIKIM

preferojnë 
periudhën kohore            
09.00-12.00 

64% do të preferonin që 
takimet të mbahen gjatë 
ditëve të fundjavës Komuna e Prizrenit ka 

konfirmuar se takimet 
publike i mbanë gjatë 
ditëve të punës

15% 8% 16% 61%
preferojnë 

periudhën kohore            
12.00-13.00 

preferojnë 
periudhën kohore            
13.00-17.00 

preferojnë 
periudhën kohore            
17.00-20.00 
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EC është organizatë e komunitetit, e themeluar ne vitin 2006, që angazhohet për avan-
simin e demokracisë në nivel lokal në Kosovë. Organizata punon me një numër të kon-
siderueshëm grupesh të komunitetit, si dhe mirëmban një presion të përhershëm ndaj 
qeverive lokale për qeverisje gjithëpërfshirëse, transparente dhe llogaridhënëse. 
EC angazhohet për qytetari aktive në formësimin e ambientit jetësor duke nxitur organi-
zim të mirëfilltë të komunitetit, demokratizim të institucioneve dhe pasurim të jetës kultu-
rore në qendrat kryesore të Kosovës, me fokus në Prizren dhe Prishtinë. Nga janari i vitit 
2015, EC funksionon me këto tri programe: Qyteti Gjithëpërfshirës (mobilizim i komu-
nitetit), Qeverisja e mirë (monitorim dhe avokim), Hulumtimi (prodhim i dijes). 

EC angazhohet për qytete/komuna gjithëpërfshirëse në Kosovë. Organizata beson në 
vlerën e shtuar që sjell angazhimi i gjithësecilit në qeverisjen e qyteteve/komunave dhe 
në veçanti e atyre që kanë më pak qasje dhe mundësi për të ndikuar. Në punën e saj 13 
vjeçare EC është fokusuar në mobilizimin e komunitetit duke u dhënë prioritet grupeve 
të nënpërfaqësuara. Ky angazhim e ka vendosur EC-in në krye të organizatave të komu-
nitetit në Kosovë. Një nga metodologjitë dalluese të EC-it është ajo e planifikimit urban 
me pjesëmarrje, rezultatet e së cilës janë tejet të prekshme në komunën e Prizrenit. 

Për shumë qytetarë të Prizrenit, por edhe për disa lokacione të tjera në Kosovë, EC 
shihet si adresë shumë kredibile për çuarjen tutje të nevojave, kërkesave dhe interesave 
komunitare. EC ka punuar dhe vazhdon të punëojë ngushtë me PAK, të moshuarit, 
gratë dhe vajzat, banorët e lagjeve informale, komunitetet joshumicë, artistët, ambiental-
istët dhe shumë të tjerë në baza ditore në përpjekjen e përbashkët për t’i kthyer nevojat 
e qytetarëve në vendime e veprime të institucioneve. Në të njëjtën kohë, EC ka ndërtuar 
grupe lokale të komunitetit në nivel të lagjes dhe fshatit në komunën e Prizrenit, ndërsa 
nganga viti 2018 këtë praktikë po e bart edhe në komunat e tjera të Kosovës (deri në 2020 
synohet zgjërimi deri në dhjetë komuna). Përveç angazhimit komunitar, EC njihet edhe 
për avokimin konsistent në mbrojtje të strukturës urbane të qyteteve të Kosovës, me 
fokus në vlerat e trashëgimisë kulturore dhe natyrore. 

Përmes rrjetit të gjerë të profesionistëve me të cilët bashkëpunon në baza të rregullta, 
EC ka zhvilluar standarde të larta të cilësisë sa i përket shërbimeve që i ofron dhe 
produkteve që i realizon. Organizata ka qenë dhe vazhdon të jetë kontribuese e drejt-
përdrejtë e hartimit të një numri të konsiderueshëm politikash publike në nivel qendror 
dhe lokal. Në të njëjtën kohë, EC ka prezencë të shtuar edhe rajonale dhe ndërkombë-
tare përmes mekanizmave të rëndësishëm të rrjetëzimit profesional dhe të shoqërisë 
civile. 

EC MA NDRYSHE
EC MA NDRYSHE

32



BIBLIOGRAFIA

33

http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-03-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-07-02.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2018/03/Kushtetuta.e.Republikes.se_.Kosoves-2.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=7a0214619cdcafb7c0b24bfa5dec82bd04cfabd0-1577364816-0-AaRrTuiVq2122fMudFhR41qGZQ55OhexEKF9nKbDqyaEEJYGB6zU1z6jj2cXG5ga7PDSn2YbBuPcwKHQGllG0Id_PX4NP5zGXboPCcSXy3-pbbKezKdU75KbB4hE73AjunAG35lY6KTAl6bp7SNcck7WHSR0aNgMvR_DdtkoZD8QoUYLPOwwG0Fe8ApsAzpkCvSsj_LyJYV2dcOeM0Isq_wnXxX7NxRbZE42pvNLqxbd7oqGXhJlCFEwd35mjnHCAMy5L_fcJ0m9PmpyxbpREzHva2_SUJ8GBvgsV1dHimzhUvgJQPaiWAM0RVwhZVvCf1egBBi-fmQ5yo9lmkGYQTdOAMHrG9HkaBrQdscTBkaz
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2530
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8865
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10226
http://chwb.org/kosovo/Publication/guidebook-for-participatory-spatial-planning-in-kosovo-2/?lang=sq
http://inpo-ks.org/wp-content/uploads/2018/01/Doracaku-Fuqizimi-i-Pjes%C3%ABmarrjes-Publike-n%C3%AB-Vendimmarrje-INPO.pdf


34

https://advocacy-center.org/wp-content/uploads/2018/09/PjesemarrjaQytetareNeVendimmarrjeNeNivelLokal.pdf
https://www.kcsfoundation.org/wp-content/uploads/2017/12/Udhezuesi_per_procesin_e_konsultimeve_publike_b5.pdf
https://unhabitat-kosovo.org/wp-content/uploads/2014/11/1.-Udhezues-per-menaxhimin-e-Projekteve-te-Investimeve-Kapitale.pdf
https://unhabitat-kosovo.org/repository/docs/Visioning-ALB_584536.pdf
https://unhabitat-kosovo.org/repository/docs/3._Udhezues_mbi_Pjesemarrjen_Publike_ne_Planifikimin_Hapesinor_388034.pdf
https://unhabitat-kosovo.org/repository/docs/Gender_Mainstreaming_ALB_web_172353.pdf
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-kosovo-january-2019-v01
http://faculty.washington.edu/mpurcell/jua_rtc.pdf
https://faculty.washington.edu/mpurcell/geojournal.pdf

