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Informatat mbi Projektin 
Emri i Projektit: Sfidat e Trajtimit të Ndërtimeve pa Leje 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme: € 11,485.24;  Bashkënfinancimi (nëse ka) €  

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/06/2016 
Përfundimi:  31/12/2017 

Organizata 
implementuese: 

Civil Development Organization (CDO) 

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

Rr. “Vëllezërit Dragaj” p/n, 40 000, Mitrovicë 
civil.development.ngo@gmail.com  
049 146 983 / 049 301 400  

Përfituesit e 
drejtëpërdrejtë: 

Grupet e synuara: 
Qytetarët,  
Drejtoria e Planifikimit dhe Urbanizimit – Mitrovica e Jugut,  
Drejtoria e Inspektoriatit – Mitrovica e Jugut, Drejtoria e Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës, Mitrovica e 
Jugut,  
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  
Përfituesit final:  
Popullata e Mitrovicws sw Jugut  

Partnerët: N/A 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Komuna e Mitrovicws sw Jugut  

Qëllimi i 
përgjithshëm: 

Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset e vendim-marrjes dhe politikëbërjes duke identifikuar, 
analizuar dhe avokuar sfidat e trajtimit të ndërtimeve pa leje.    

Aktivitetet 
kryesore: 

1. Konferenca për media për hapjen e projektit “Sfidat e Trajtimit të Ndërtimeve pa Leje” dhe 
nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit në mes projektit (OJQ CDO) dhe Drejtorisë së 
Planifikimit dhe Urbanizmit në Komunën e Mitrovicës së Jugut.  

2. Pregaditja e hulumtimit për gjendjen aktuale të procesit të legalizimit në Komunën e Mitrovicës së 
Jugut. 

3. Organizimi i 2 debateve/tryeza të rrumbullakëta me temën “Sfidat e Trajtimit të Ndërtimeve pa 
Leje” me pjesëmarrje të akterëve relevant nga institucionet lokale dhe qendrore, qytetarët, 
organizatat që merren me këtë qështje, mediat.  

4. Organizimi i 4 dëgjimeve publike në mes Drejtorisë së Planifikimit dhe Urbanizmit dhe qytetarëve 
të Mitrovicës së Jugut / aplikantëve të interesuar për legalizimin e objekteve pa leje.  

5. Pregaditja e raportit me rekomandimet të dalura nga të gjitha aktivitetet e projektit (dëgjimet 
publike, debatet/tryezat e rrumbullakëta, fushata vetëdijësuese) dhe referimi tek vendim marrësit.  

6. Pregaditja dhe shpërndarja e fletushkave për ngrtije të vetëdijës për legalizimet e objekteve pa 
leje.   

7. Editimi i spoteve për vetëdijësimin e qytetarëve në lidhje me legalizmin e objetkeve pa leje, 
përmes mediave elektronike.   

Rezultatet e 
pritura:  

1. Qytetarët (aplikuesit për legalizim dhe të tjerët që ende nuk kanë aplikuar) do të marrin njohuri në 

lidhje me projekt ligjin e ri dhe njohuri për gjithë procesin e aplikimit për legalizmin,  

2. Fuqizohen dhe mobilizohen qyetarët për të marr pjesë në dëgjime publike dhë të 

bashkëbisedojnë me vendim marrësit për qështjet në inters,  

3. Do të rritet numri i të interesuarve për aplikim për legalizim në fazat e reja të projekt ligjit të ri,  

4. Rekomandimet dhe të dalurat nga projekti 7 mujor do të jenë material me vlerë për Drejtorinë e 

Planifikimit dhe Urbanizmit në Komunën e Mitrovicës së Jugut dhe institucioneve relevante në 

nivel qendror (MMPH dhe Kuvendi i Kosovës).  
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