
 

 
 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 36 zbatuar nga Instituti GAP 

Emri i projektit: “Asistimi dhe monitorimi i komunave në zbatimin e masave që dalin nga Plani Kombëtar për Zbatimin 
e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit “ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Instituti GAP 

Fushat prioritare të 
DSP-së: 

1.1 ,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7 

Qëllimi i projektit: Projekti synon që të ngrit debat më të gjerë shoqëror lidhur me rëndësinë e zbatimit të masave të 
MSA, duke i monitoruar komunat kryesore të vendit dhe duke raportuar për përmbushjen e kritereve. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Rritja e përgjegjshmërisë së komunave në zbatimin e masave të MSA, sidomos atyre që kanë të 
bëjnë me përmirësimin e shërbimeve publike, siç janë grumbullimi dhe menaxhimi i mbeturinave, 
ruajtja e ujërave, masat ndaj zhurmës, etj 
2. Prioritizimi i zbatimit të masave që dalin nga MSA dhe rëndësia e procesit të integrimeve evropiane, 
një temë e cila është injoruar nga komunat deri më tani 
3. Rritja e interesimit të OShC-ve në vendimmarrjen në nivel lokal, me theks të veçantë në zbatimin e 
masave të MSA 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Takim me zyrtarët e lartë të MAPL-së t’u informuar për masat dhe hapat e ndërmarr në koordinimin 
e procesit të MSA me komuna si dhe GIZ, DEMOS dhe AKK 2. Evidentimi i dokumenteve zyrtare të 
komunave për të arriturat dhe sfidat që kanë ato në permbushjen e obligimeve të dala nga MSA. 
3. Organizimi i shtatë takimeve me strukturat për integrime evropiane dhe koordinim të politikave në 
shtatë komunat që janë target i projektit për të diskutuar se sa komunat janë të vetëdijshme për 
obligimet që dalin për to nga MSA 4. Analizimi i të gjitha obligimeve (detyrave) që dalin nga MSA për 
komunat dhe monitorim i tyre 5. Kontribut me shkrim për Raportin e Komisionit Evropian për Kosovën 
për vitin 2018 6. Pjesëmarrje në takimet e organizuara nga Zyra e BE-së në Prishtinë lidhur me 
procesin  e integrimit evropian 7. Organizimi i shtatë fokus grupeve me organizata joqeveritare lokale 
dhe media lokale për të diskutuar mbi MSA në nivel lokal dhe qasja e komunës në këtë aspekt 
8. Hartimi i shtatë raporteve për shtatë komunat mbi statusin e tyre në adresimin e detyrave që dalin 
nga MSA 9. Prezantimi i këtyre raporteve në këto shtatë komuna me të gjithë hisedarët në nivel lokal 
duke përfshirë edhe zyrtarët përgjegjës komunal. Kjo edhe me qëllim të rritjes së vetëdijes për 
obligimet që dalin nga MSA për komunat dhe jo vetëm për nivelin qendror 10. Prezantimi i një 
përmbledhje të të gjeturave nga shtatë komunat në bashkëpunim me MAPL11. Prezantimi i një 
përmbledhje të të gjeturave nga shtatë komunat në Komisionin Parlamentar për Administratë Publike, 
Qeverisje Lokale dhe Media si dhe në Komisionin për Integrime Evropiane të Kuvendit të Kosovës 
12. Propozimi i një mekanizmi të reagimit ndaj të gjeturave të raportit që projekti mos të përfundojë 
me publikim të raportit13. Përgaditja e një video-animacioni me të gjeturat e raporteve 

Shtrirja gjeografike: 7 komuna të Kosovës 

Grupet e synuara: Komunat e Kosovës, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Asociacioni i Komunave,  

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

40,438 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse ka) 

5,900 EUR 

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

Jeton Mehmeti, Drejtor i Hulumtimeve, jeton@institutigap.org 00 383 38 609 339 si dhe 044 741535 
Nita Tafarshiku, Menaxhere per Financa, nita@institutigap.org 00 383 38 609 339 si dhe 049292366 
Bekim Salihu, Hulumtues i larte, bekim@institutigap.org 00 383 38 609 339 si dhe 045626124 

 

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

Rr. Sejdi Kryeziu 4/4, Qyteza Pejton, Prishtina 10000, Kosova 
Info@institutigap.org  
+38338609339 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

Facebook: https://www.facebook.com/institutigap/ Twitter: https://twitter.com/institutiGAP?lang=en  
Instagram: https://www.instagram.com/institutigap/ 
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