
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 21 zbatuar nga GAP 

Emri i projektit: “Adresimi i përgjegjësisë: identifikimi i konflikteve në mes pushteteve dhe rishqyrtimi i kompetencave të 
nivelit qendror dhe lokal“ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Instituti GAP 
 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1; 1.2 
 

Qëllimi i projektit: 1. Projekti synon që të ngris debat të gjerë shoqëror dhe institucional për konfliktin e kompetencave 
në mes të niveli qendror dhe atij lokal, me synim të evitimit të përplasjeve, adresimin e 
përgjegjësisë dhe gjetjen e zgjidhjeve për shërbime më të mira ndaj qytetarëve. 

2. Qartësimi I kompetencave të nivelit lokal, me qëllim të një përfaqësimi më demokratik dhe 
adresimin e përgjegjësive. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Njohuritë e qytetarëve për pushtetin lokal të matura dhe të publikuara 
2. Inicimi i një debati të gjerë publik për ligjet në fuqi dhe nevojën për ndryshimin e legjislacionit sa i 

përket kompetencave të komunave, dhe përfshirja e ligjeve të cilat paraqesin konflikte ligjore në 
mes të pushteteve në procesin e plotësim-ndryshimit në Programin Legjislativ të Qeverisë për vitin 
2018 

3. Involvimi i Komisionit Parlamentar për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media në 
monitorimin e ligjeve të cilat paraqesin konflikt kompetencash në mes të pushteteve dhe përfshirja 
e këtij aktiviteti në Planin e Punës së Komisionit për 2017 

Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Takim njoftues për projektin me përfaqësuesit e MAPL dhe Asociacionit të Komunave 
2. Mbajtja e focus grupit me përfaqësues të MAPL, Asociacionit, organizatave jo qeveritare, për 

finalizimin e anketës 
3. Shpallja e thirrjes dhe angazhimi I kompanisë për anketim 
4. Anketimi dhe analizimi I të dhënave nga ana e kompanisë anketuese 
5. Organizimi I një konference për media për prezantimin e rezultateve të anketës 
6. Mbajtja e takimeve me institucionet relevante (MAPL, Komsioni Parlamentar, Asociacioni) për 

prezantimin e rezultateve të anketës 
7. Analizimi I ligjeve të cilat paraqesin kompetenca të përziera në mes të nivelit qendror dhe lokal 
8. Publikimi Raportit lidhur me ligjet të cilat paraqesin konflikt kompetencash 
9. Aktivitete avokuese për përfshirjen në Program legjislativ 2018 të ligjeve të cilat paraqesin konflikt 

kompetencash 
10. Bashkepunim me Komisionin Parlamentar per Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media për 

të përfshirë si pjesë e Planit të Punës së Komisionit për 2017 edhe qështjen e monitorimit të ligjeve 
të cilat paraqesin konflikt kompetencash 

11. Përgaditja e një video-grafike me të gjeturat e anketës, me qëllim të edukimit të qytetarëve për 
kompetencat e komunave 

12. Organizimi i tri debateve regjionale me te gjeturat e raportit te GAP per konfliktet ligjore mes 
pushteteve: 1. Prizren; 2. Gjilan; Peje 

13. Nxjerrja e një publikimi në lidhje me ecurinë e zbatimit të Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale 

Shtrirja 
gjeografike: 

10 komuna të Kosovës 

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

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

43,530.00 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka): 

15,000.00 EUR 
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Personat 
Përgjegjës dhe 
kontaktet e tyre: 
(e-mail, telefoni): 

Jeton Mehmeti, Drejtor i hulumtimeve, jeton@institutigap.org, +381 38 609 339; +377 44 741 535 
Berat Thaqi, Analist Politikash, berat@institutigap.org,  +381 38 609 339; +377 44 770 588 
Antigona Lucaj, Hulumtuese, antigona@institutigap.org, +381 38 609 339; +386 49 306 031 
Nita Tafarshiku, Asistente per Financa, nita@institutigap.org, +381 38 609 339; +386 49 292 366 
Bekim Salihu, Hulumtues i larte, bekim@institutigap.org, +381 38 609 339; +377 45 626 124 

Kontaktet e 
organizatës 
(adresa, e-mail, 
telefoni): 

Rr. Sejdi Kryeziu 4/4, Qyteza Pejton, Prishtina 10000, Kosova 
Info@institutigap.org  
+38138609339 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

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