
 

 
 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 44 zbatuar nga POLIS 

Emri i projektit: “Mbikëqyrja qytetare dhe buxhetimi me pjesëmarrje për qeverisje më kualitative në nivel lokal “ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Public Organization for Local Initiatives and Supports - POLIS 
 

Fushat prioritare të 
DSP-së: 

1.1; 1.2; dhe 1.3 

Qëllimi i projektit: Projekti synon të rrisë cilësinë në planifikim dhe ekzekutim të buxhetit për sektorin e arsimit, e cila do 
të përkthehej në cilësi më të mirë në arsim, si dhe përfshirja e shoqërisë civile për të rritur 
llogaridhënien ndaj kuvendit komunal dhe qytetarëve. 
Vazhdimi i procesit për planfikim të buxhetit me pjesëmarrje, analizë të politikave publike dhe dhe rritja 
e pjesëmarrjes qytetare në vendimmarrje. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Transparencë e rritur në shpenzimet e parasë publike nga komuna, veçanarisht në sektorin e 
arsimit (Raporti PARAmetri Komunal) 

2. Debat i rritur në kuvendin komunal lidhur me shpenzimet e parasë publike në komunë, në arsim në 
veçanti 

3. Llogaridhënie efektive nga ekzekutivi kundrejt legjislativit dhe qytetarëve si rezultat i rritjes së 
kërkesave për informim dhe raportim (Raporti Komuna Jonë) 

4. Udhëheqësit e shkollave të aftësuar për të përgatitur nevojat dhe kërkesat buxhetore drejtuar 
DKA-s dhe Drejtorisë së Financave  

5. Drejtor të shkollave të fuqizuar për planifikim të buxhetit komunal për arsimin 
6. Buxheti komunal i hartuar me pjesëmarrje të qytetarëve, grupeve margjinale dhe anëtarë të 

kuvendit komunal 

7. Përmirësim i qeverisjes lokale përmes analizimit të politikave publike lokale 
 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Monitorim i Institucioneve Lokale – Kuvendit dhe Ekzekutivit 
2. Monitorim i shpenzimeve të parasaë publike 
3. Konsultimi qytetarë për planifikimin buxhetor (Takime me qytetarë, Këshilla të Fshatrave, Këshilla 

të Shkollave, Petiocione për kërkesa qytetare) 
4. Publikimi i Raporteve Monitoruese Komuna Jonë– për qeverisjen 
5. Publikimi i Raporteve Monitoruese PARAmetri Komunal – për financat lokale 
6. Analizë e Politikave Publike Lokale – për buxhetin komunal 
7. Analizë e Politikave Publike Lokale – për arsimin 
8. Tryeza diskutimi – për diskutim të të gjeturave nga raportet dhe analizat e politikave   

Shtrirja 
gjeografike: 

Lipjan dhe Shtime (duke përfshirë fshatrat dhe lagjet) 

Grupet e synuara: 1) Autoritetet Lokale të Lipjanit dhe Shtimes (Ekzekutivi dhe Legjislativi Komunal); 2) Qytetarët; 
3)Menaxhmenti i Shkollave; 4)Këshillat e Fshatrave; 5) Grupet e Grave Asambleiste; 6) Komunitetet 
pakicë (Zyra Komunale për Kthim dhe Komunitete) 

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

32,799.05 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

P/A 

Personat 
Përgjegjës dhe 
kontaktet e tyre:  
e-maili, telefonat 

Fitim Sadiku, Menaxher i Projektit, fitim@polis-ls.org  049 937168 
Diturie Bytyqi-Mollopolci, Zyrtare e Financave, diturieb@gmail.com 049 937175 
Muhamet Qeriqi, Hulumtues/Monitorues Shtime, m.qeriqi@hotmail.com 049 937171 
Ylber Reçica, Hulumtues/Monitorues Lipjan, ylberrecica@gmail.com 049 937170 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

Rr.Haradin Bajrami, Hyrja 10, Kati 3, nr. 2 
14000 Lipjan 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

www.polis-ks.org  
https://www.facebook.com/OJQPOLIS/ 
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