
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të grantit institucional DSP II GI - 08 zbatuar nga 
Kosovo Local Government Institute (KLGI) 

Titulli i programit/ 
strategjisë: 

“Një përpjekje drejt një qeverisje lokale të qëndrueshme dhe funksionale“ 

Zbatuar nga:   Kosovo Local Government Institute (KLGI) 

Qëllimi i programit/ 
strategjisë: 

Kontribut në ofrimin e funksionalitetit të plotë të procesit të decentralizimit si parakusht për qeverisje 
efikase dhe efektive. 

Rezultatet e pritura: 1. Forcimi i transparencës, llogaridhënies, mbikëqyrjes dhe konsultimit në nivelin lokal;                          
2. Rritja e përformacës  në ofrimin e shërbimeve komunale ;          
3. Rritja e qëndrueshmërisë ekonomike dhe përmirësimi i financave lokale. 
4. Fuqizimi i shërbimeve komunale sektoriale; 

Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Formulimi i metodologjisë për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies; 
2. Ngritja e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe media; 
3. Përkrahja në përmirësimin e marrëdhënieve të komunave me publikun dhe PR; 
4. Përkrahja e komunave në avancimin e politikave publike; 
5. Përkrahja e auditorit të brendshëm në mbikëqyrje, këshillim dhe rekomandim; 
6. Përkrahja e menaxhmentit komunal nëpërmes në ngritjen e kapaciteteve të menaxhereve dhe 

zyrtareve komunal drejt një kulturë më pro-aktive të menaxhimit; 
7. Standardizimi dhe përmirësimi i shërbimeve komunale; 
8. Fuqizimi i planifikimit strategjik të komunave në hartimin e politikave dhe planeve operacionale; 
9. Përkrahja e komunave në fuqizimin e administratës që të shërbejë si gjenerator i zhvillimit të 

qëndrueshëm ekonomik; 
10. Përkrahja e komunave në avokimin për bartjen e financave në proporcion me kompetencat; 
11. Nxitja e debatit për nevojën e ndryshimit të kornizës financiare komunale; 
12. Rritja njohurive e komunave lidhur me përparësitë që ka administrimi i përbashkët i funksioneve 

dhe shërbimeve komunale; 
13. Përkrahja e komunave dhe institucionet qendrore në zvogëlimin e dykuptimësive në raport me 

kompetencat, shërbimet, dhe politikat që zbatohen nga ministritë e linjës dhe ndërmarrjet 
regjionale në nivelin lokal. 

Shtrirja gjeografike: Regjionet: Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë. 

Grupet e synuara: Zyrtarë komunal; Shoqëria Civile; Media; Punonjës të tjerë në nivelin komunal; përfaqësues nga 
ministritë e linjës, ndërmarrjeve regjionale dhe institucioneve brenda komunale. 

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

122,773.65 EUR 

Kohëzgjatja 21 muaj (01.09.2016-31.05.2018) 

Drejtori ekzekutiv/ 
Personi përgjegjës: 

Besnik Tahiri, Koordinator i programit, besnik.tahiri@klgi-ks.com; +377 45 540 164 
Besnik Muçaj, Menaxher i Programit,  besnik.mucaj@klgi-ks.com;+377 44 606 983 

 

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

Kosovo Local Government Institute (KLGI) 
Rruga: “Musine Kokari” nr. 20 
E-mail: info@klgi-ks.com 
+377 44 722 281 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

Web: www.klgi-ks.com  
Facebook: www.facebook.com/KosovoLocalGovernmentInstitute/  
Twitter: //twitter.com/KLGI_Kosovo   
Youtube: www.youtube.com/channel/UCCbKRGRYj7RsucpjIpQ7E7A  
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