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Përmbledhje ekzekutive 

Fushatat dhe presioni i OSHC-ve vendore dhe institucioneve ndërkombëtare ka ndikuar që institucionet 
publike të adaptojnë një bazë të mirë ligjore dhe të vendosin procedura sa i përket përfshirjes së qytetarëve në 
procesin e vendimmarrjes dhe politikë-bërjes. Por, si në shumë fusha tjera, realiteti nuk përputhet me atë se çfarë 
sanksionohet përmes ligjeve. Institucionet publike edhe më tej nuk ndjekin procedurat dhe obligimet ligjore sa i 
përket përfshirjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe politikë-bërjes. 

Përgjithësisht njihen katër nivele të përfshirjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes, duke filluar nga ai më 
i ulëti e deri tek më i larti: informimi, konsultimi, dialogu dhe partneriteti. Praktika e gjertanishme në Kosovë 
dëshmon se institucionet kosovare nuk e kanë kaluar as nivelin bazik të pjesëmarrjes, atë të informimit. Përkundër 
avancimit të qasjes së institucioneve sa i përket publikimit të informatave dhe përgjigjeve në kërkesat për qasje në 
dokumente publike, edhe më tej institucionet shkelin Ligjin për qasje në dokumente publike kur është fjala për 
dokumente të rëndësishme, siç janë shpenzimet e zyrtarëve, kontratat e autostradave apo dokumente tjera me 
rëndësi të madhe. Ka raste kur institucionet nuk respektojnë as vendimet e gjykatave për publikim të dokumenteve 
publike, e aq më pak sugjerimet e Avokatit të Popullit.

Përkundër asaj se ka një avancim në procesin e konsultimeve, sidomos në nivel qendror, edhe më tej institucionet 
përdorin qasje të ndryshme sa i përket konsultimeve, duke mos ndjekur procedurat ligjore. Gjithashtu, kyçja e 
publikut në procesin e politikë-bërjes bëhet në fazat e vonshme të vendimmarrjes. Nuk ka një sistem të reagimit 
institucional (“feedback”) për komentet dhe rekomandimet që japin qytetarët dhe OSHC-të në procesin e 
konsultimeve.

Por, me qëllim të avancimit të praktikave të konsultimeve dhe partneritetit, përveç që nevojitet një vullnet më 
i madh i institucioneve qeverisëse, nevojitet gjithashtu edhe një pjesëmarrje më e  lartë e publikut, profilizim 
dhe ngritje të kapaciteteve nga ana e OSHC-ve. Hulumtimet e ndryshme me qytetarë dëshmojnë se mbi 80% e 
qytetarëve nuk kanë marrë pjesë asnjëherë në takimet publike të organizuara nga komunat, mbi 96% e qytetarëve 
nuk marrin pjesë në aktivitetet e OSHC-ve dhe 85% e qytetarëve nuk janë angazhuar në asnjë aktivitet vullnetar 
brenda një viti. Nga 214 dokumentet e publikuara për konsultim publik përmes platformës së Qeverisë për 
konsultime, vetëm në 10% prej tyre institucionet kanë marrë komente dhe rekomandime.

Me qëllim të avancimit të pjesëmarrjes së OSHC-ve në procesin e politikë-bërjes dhe vendimmarrjes nevojitet 
informim më i madh nga ana e institucioneve; përgjigje në kërkesat për qasje në dokumente publike; përfshirja 
e publikut që në fazën e përcaktimit të agjendës dhe në procesin e hartimit të politikave; ngritje të kapaciteteve 
të OSHC-ve, si dhe fushata edukuese për rritjen e aktivizmit qytetarë dhe rëndësinë e pjesëmarrjes në procesin e 
politikë-bërjes dhe vendimmarrjes.
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1. Hyrje

“Ne, Populli...”, janë fjalët e para të Kushtetutës së Kosovës dhe kushtetutave të vendeve demokratike. Mirëpo, 
më shumë se sa projekt i qytetarëve, Kushtetuta e Kosovës është dokument i shkruar në një proces të mbyllur 
dhe larg syve të publikut. Njësoj janë hartuar dhe ligjet më të rëndësishme, në një proces të përshpejtuar, madje 
duke anashkaluar edhe debatin dhe intervenimin parlamentar. Pas shpalljes së pavarësisë dhe përfundimit të 
mbikëqyrjes ndërkombëtare, përgjegjësia qeverisëse bie tek institucionet vendore.

Në këto dhjetë vjet, shoqëria civile në Kosovë ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të ndërtuar një kulturë të 
hapjes së institucioneve ndaj publikut dhe përfshirjes së publikut në procesin e politikë-bërjes dhe vendimmarrjes. 
Më shumë se sa procedurë, pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje është e drejtë politike që nënkupton se 
çdokush që ndikohet nga një vendim i qeverisë duhet të konsultohet dhe të shpreh qëndrimin e tij/saj.

Por, edhe më tej institucionet neglizhojnë obligimet ligjore për publikim të informacioneve dhe përfshirjes së 
publikut në vendimmarrje. Ekziston një mosbesim i ndërsjellë në mes të organizatave të shoqërisë civile dhe 
institucioneve qeverisëse. Të parat kritikojnë institucionet për neglizhim të sugjerimeve të tyre ose mbajtjen e 
konsultimeve vetëm për të përmbushur një procedurë; të dytët akuzojnë shoqërinë civile për mos pjesëmarrje 
ose kontribut sipërfaqësor.

Në këtë studim është analizuar baza ligjore dhe praktikat e gjertanishme për përfshirjen e organizatave të shoqërisë 
civile (OSHC) në procesin e vendimmarrjes dhe politikë-bërjes. Duke u bazuar në standardet ndërkombëtare, 
studimi analizon qasjen e Qeverisë në të gjitha nivelet e pjesëmarrjes dhe nëpër të gjitha hapat e politikë-bërjes. 
Gjithashtu, në këtë studim janë analizuar edhe praktikat e pjesëmarrjes në të dy nivelet e qeverisjes: në komuna 
dhe në Qeveri e Kuvend.

Në anën tjetër, studimi përmban edhe një vështrim kritik sa i përket kapaciteteve të shoqërisë civile për të marrë 
pjesë në procesin e vendimmarrjes dhe politikë-bërjes, duke analizuar aktivizmin qytetarë dhe angazhimin e 
qytetarëve në organizata joqeveritare, numrin aktiv të organizatave, ekspertizën dhe trendin e pjesëmarrjes.

Duke pasqyruar shembuj të suksesshëm të përfshirjes së publikut në vendimmarrje në vendet tjera të Bashkimit 
Evropian, studimi prek ato fusha në të cilat duhet më shumë përpjekje nga institucionet dhe shoqëria civile për të 
avancuar partneritetin në vendimmarrje dhe politikë-bërje. Në fund, janë dhënë rekomandime se si të avancohet 
ky proces më tutje.
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Për qëllime të studimit, është analizuar baza ligjore dhe dokumentet tjera strategjike të të gjitha institucioneve 
qeverisëse sa i përket publikimit të të dhënave dhe përfshirjes së publikut në vendimmarrje. Përveç kësaj, 
hulumtimi është bazuar në burime dytësore të informatave, siç janë raportet e organizatave tjera vendore dhe 
ndërkombëtare, informacionet e siguruara nga uebfaqe dhe të dhënat e siguruara përmes kërkesave për qasje në 
dokumente publike.

Janë kontaktuar Zyra për Qeverisje të Mirë dhe Kuvendi i Kosovës, si dhe organizata të ndryshme vendore në 
takime të drejtpërdrejta dhe përmes komunikimit elektronik1. Të dhënat e grumbulluara përmes intervistave 
dhe konsultimeve me organizatat e shoqërisë civile përbëjnë kontribut shumë të rëndësishëm në përmbajtjen e 
këtij studimi. 

Gjithashtu, studimi është plotësuar edhe me të gjeturat nga vizitat studimore të përfaqësueseve të organizatave jo 
qeveritare në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim- 
KEEN” në Slloveni, Austri, Holandë dhe Kroaci. Qëllimi i këtyre vizitave studimore ishte për të mësuar nga 
praktikat e mira të këtyre shteteve në fushën e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje, me theks të veçantë 
në përfshirjen e shoqërisë civile në procesin e politikë-bërjes. Nga dhjetori 2016 deri në tetor 2017, organizatat 
pjesë e rrjetit KEEN dhe përfaqësues nga institucionet publike, kanë vizituar organizata të shumta të shoqërisë 
civile dhe institucione publike në këto katër vende të Bashkimit Evropian. 

1   Organizatat e kontaktuara për qëllime të këtij raporti janë: Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), Instituti Demokratik i Kosovës 
(KDI), Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), EC Ma Ndryshe, Instituti për Zhvillim (INDEP), Demokraci Plus (D+), National 
Democratic Institute (NDI-Kosovë), Rrjeti Ballkanit për Gazetari Hulumtuese (BIRN), Instituti GAP. 

Pjesëmarrja e publikut në procesin e 
vendimmarrjes tashmë është obligim ligjor në 
shumicën e vendeve demokratike.
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2.  Rëndësia e pjesëmarrjes së 
qytetarëve në vendimmarrje dhe 
politikë-bërje

Është thuajse normë e pranuar nga të gjithë se pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje sjellë përfitime të 
shumëanshme politike. Politika qëndron në lidhjen në mes të atyre që qeverisin dhe të qeverisurve. Demokracia 
është sistem politik i cili, së paku në teori, ka vijën më të hollë ndarëse në mes pushtetit dhe qytetarëve. Por, në 
praktikë, demokracitë dallojnë edhe për nga niveli i përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje dhe politikë-bërje. 
Përderisa të gjitha demokracitë e konsiderojnë votimin si formën bazike të angazhimit të qytetarëve, kjo nuk është 
forma e vetme e pjesëmarrjes. Në mes të intervaleve zgjedhore, institucionet përfaqësuese në vendet demokratike 
aplikojnë një mori praktikash për angazhimin e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes përgjatë tërë qeverisjes. 
Këto praktika ndër të tjera përfshijnë: debatet dhe takimet publike, informimin e vazhdueshëm, komunikimin 
me shkrim, komentimin dhe dhënien e rekomandimeve, matjet e opinionit e forma tjera.

Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje është proces ku shqetësimet e qytetarëve, nevojat dhe vlerat përfshihen 
në vendimmarrje dhe qeverisje dhe është komunikim dhe ndërveprim i dyanshëm i cili synon politika më të mira 
publike dhe mbështetje më të madhe nga qytetarët.2  Pjesëmarrja e publikut në procesin e vendimmarrjes tashmë 
është obligim ligjor në shumicën e vendeve demokratike. Përveç si obligim ligjor brenda legjislacionit të vendeve 
sovrane, ekzistojnë edhe konventa ndërkombëtare të cilat bëjnë thirrje për përfshirjen e qytetarëve në procesin e 
vendimmarrjes. Një shembull i tillë është edhe Konventa Aarhus, e cila bën thirrje për përfshirjen e publikut në çdo 
vendim që ka ndikim në ambient, e cila deri më tani është nënshkruar nga 46 shtete, përfshirë Bashkimi Evropian.

2   James L. Creighton. The public participation handbook – making better decisions through citizen involvement. Jossey-Bass, 2005.
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3  International Association for Public Participation. Source: http://www.iap2.org/ 

Sipas Asociacionit Ndërkombëtar për Pjesëmarrjen e 
Publikut3  duhet të ndiqen këto parime në angazhimin 
e publikut në procesin e vendimmarrjes:

Qytetarët duhet të thonë fjalën e tyre 
në vendimet të cilat ndikojnë në jetën e 
tyre;

Pjesëmarrja duhet të garantojë se 
kontributi i publikut do të ndikojë në 
vendimmarrje;

Procesi i pjesëmarrjes së publikut 
duhet të përfshijë qëndrimet e të gjithë 
pjesëmarrësve;

Procesi i konsultimeve duhet të përfshijë 
gjithsesi ata të cilët ndikohen nga një 
politikë e caktuar;

 Institucionet publike duhet të përfshijnë 
publikun edhe kur dizajnohet një proces 
i konsultimeve dhe përfshirjes së publiku 
në vendimmarrje;

 Procesi i pjesëmarrjes së publikut duhet 
të ketë rregulla të qarta të informimit 
se si mund të angazhohet publiku në 
mënyrë sa më përmbajtësore;

 Procesi i pjesëmarrjes së publikut 
në vendimmarrje duhet gjithsesi 
të përmbajë edhe procedurat se 
si informohen pjesëmarrësit për 
kontributin e tyre dhe se si ai kontribut 
ka ndikuar në politika.
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Përparësitë e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes janë të shumta dhe të dyanshme, si për 
institucionet ashtu edhe për qytetarët, si: edukimi i dyanshëm, ndikimi i dyanshëm në ndryshimin ose përforcimin 
e bindjeve, politika më të mira, zbatueshmëri më e mirë e vendimeve dhe politikave, rritja e legjitimitetit, e tjera.4 

Tabela 1: Dobitë e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes

Dobitë e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes

Dobitë për qytetarët Dobitë për institucionet

Procesi vendimmarrës Edukimi (të mësuarit nga 
shkëmbimi i informatave me 
qeveritarët);

 Dhënia e sqarimeve për 
institucionet;

 Marrja e njohurive për proceset e 
vendimmarrjes;

Edukimi (të mësuarit nga 
shkëmbimi i informatave me 
qytetarët);

Ndërtimi i besimit në institucione;

Krijimi i aleancave;

Fitimi i legjitimitetit;

Zhbllokimi i proceseve, arritja e 
qëllimeve;

Kontrolli mbi procesin e politkë-
bërjes;

Politika më të mira dhe zbatim më 
i mirë;

Zhbllokimi i proceseve, arritja e 
qëllimeve;

Shmangia e kontesteve gjyqësore;

Politika më të mira dhe zbatim më 
i mirë;

Rezultatet

Burimi: Irvin & Stansbury, 2004

 

4   Renee A. Irvin and John Stansbury. Citizen participation in decision making: is it worth the effort?. Public Administration Review, Jan/
Feb 2004.
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Por, disa studiues përmendin edhe disavantazhet apo kostot që dalin nga procesi i angazhimit të qytetarëve dhe 
OSHC-ve në vendimmarrje. Ndër to është edhe kostoja buxhetore dhe njerëzore e cila duhet të orientohet drejt 
krijimit të hapësirave për debat, prodhimi i materialeve, zgjatja e procesit. Në rastet kur në konsultime marrin 
pjesë grupe të mëdha dhe jo homogjene në qëndrime, rezultati përfundimtar është i paqartë dhe më i komplikuar. 
Ka raste kur në vend të rritjes së besimit në mes të institucioneve dhe qytetarëve, procesi i konsultimeve e arrin të 
kundërtën, dukë lënë përshtypje të gabuara tek palët. Për shkak se qytetarët nuk kompensohen materialisht për 
pjesëmarrje në proceset e politikë-bërjes, në shumë raste ndodh që në procesin e vendimmarrjes të marrin pjesë 
vetëm ata të cilët ndikohen direkt nga një politikë e caktuar. 5 

Tabela 2: Disavantazhet e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes

Kostoja e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes

Dobitë për qytetarët Dobitë për institucionet

Procesi vendimmarrës Konsumim i kohës;

Angazhim i kotë nëse injorohet 
kontributi;

Konsumim i kohës;

Kërkon shpenzime;

Në raste të caktuara mund të 
ketë efekt të kundërt, duke rritur 
pakënaqësinë ndaj institucioneve;

Zgjatet procesi;

Politika më të dobëta në rastet 
kur procesi ndikohet nga grupe 
me bindje të kundërta ose kërkesa 
joparimore;

Zbehje e kontrollit në rezultatin e 
politikave;

Mundësia që të prodhohen politika 
më të dobëta;

Mbetet më pak buxhet për 
zbatimin e politikave;

Rezultatet

Burimi: Irvin & Stansbury, 2004

 

5   Renee A. Irvin and John Stansbury. Citizen participation in decision making: is it worth the effort?. Public Administration Review, Jan/
Feb 2004.



Pjesëmarrja dhe ndikimi i organizatave të shoqërisë civile 
në proceset e politikë-bërjes dhe vendimmarrjes në Kosovë

13

3.  Baza ligjore e cila garanton 
të drejtën e pjesëmarrjes në 
proceset e vendimmarrjes  
në Kosovë

Kushtetuta e Kosovës garanton pjesëmarrjen e të gjithë qytetarëve në jetën politike të vendit, duke u dhënë të 
drejtën aktive dhe pasive të votës. Përveç kësaj, sipas Kushtetutës, institucionet shtetërore mbështesin mundësitë 
për pjesëmarrjen e secilit/ës në aktivitete publike dhe të drejtën për të ndikuar në mënyrë demokratike në vendimet 
e organeve publike.6  Edhe në kapitullin për qeverisjen lokale, Kushtetuta përcakton komunat si njësi themelore 
të vetëqeverisjes lokale dhe inkurajojnë e sigurojnë pjesëmarrje aktive të të gjithë qytetarëve në procesin e 
vendimmarrjes së organeve komunale. 7

Për të konkretizuar parimet kushtetuese të cilat garantojnë të drejtën për informim dhe pjesëmarrje të qytetarëve 
në vendimmarrje, janë nxjerrë edhe një mori ligjesh dhe akte nënligjore.

Në vitin 2010, Kuvendi i Kosovës ka aprovuar Ligjin për qasje në dokumente publike8 , i cili shfuqizoi Ligjin 
e vitit 2007 për qasje në dokumente zyrtare si dhe e avancoi bazën ligjore e cila i garanton qytetarëve qasje në 
dokumente publike. Ligji për qasje në dokumente publike i garanton çdo parashtruesi të kërkesës që të ketë qasje 
në të gjitha dokumentet të cilat janë në posedim të institucioneve publike, në çfarëdo forme. Përgjigja duhet të jepet 
brenda shtatë ditëve kalendarike. Në rastet kur institucionet nuk përgjigjen në kërkesat për qasje në dokumente 
publike apo përgjigjet e tyre nuk janë konform ligjit, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë që të dërgojë ankesë tek 
Avokati i Popullit apo të dorëzojë padi në gjykatën kompetente.

6  Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 45, pika 3. Burimi: http://bit.ly/1pdQSYZ
7  Po aty, neni 124, pika 1.
8   Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr.03/L-215 për qasje në dokumente publike. Burimi: http://bit.ly/2EOAHJY
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Rregullorja e punës së Qeverisë9  përcakton standardet e konsultimeve të institucioneve të ekzekutivit me 
shoqërinë civile. Sipas Rregullores, gjatë përgatitjes së propozimeve për të cilat kërkohet koncept dokumenti, 
përveç konsultimit të ministrive dhe organeve të tjera të administratës publike, organi propozues duhet të 
publikojë përmbajtjen e propozimit të saj për komente nga publiku dhe në mënyrë specifike do të kërkojë komente 
nga organizatat joqeveritare të cilat ndikohen në mënyrë të konsiderueshme nga propozimi. Gjatë këtij konsultimi, 
organi propozues do të ofrojë informata të mjaftueshme në një formë të kuptueshme nga publiku për t’i mundësuar 
publikut që të kuptojë natyrën dhe pasojat e propozimit. Organi propozues gjithashtu do të shpallë publikisht 
fillimin e procesit të konsultimit dhe do të lejojë kohë të mjaftueshme për publikun dhe organizatat jo-qeveritare 
që të shqyrtojnë rekomandimet dhe të japin përgjigjet e tyre të mirëfillta. 10 

Qeveria debaton veçanërisht për mendimet dhe nismat e tyre, merr qëndrim për to, i informon ato për qëndrimet 
dhe masat e veta dhe kur është e nevojshme, fton përfaqësuesit e tyre të marrin pjesë në organet punuese të 
Qeverisë dhe organizon forma tjera të bashkëpunimit.11  Qeveria duhet të lë të hapur procesin e konsultimeve për 
së paku 15 ditë. 12

Sipas Rregullores për punën e Qeverisë, procesi i konsultimit do të zhvillohet në pajtim me një udhëzues që 
lëshohet nga Sekretari sipas propozimit nga Zyra Ligjore. Në shtator të vitit 2011, Zyra e Kryeministrit13  ka nxjerr 
Udhëzuesin për procesin e konsultimeve publike, i cili erdhi pas një bashkëpunimi të gjatë me organizatat e 
shoqërisë civile.14 Udhëzuesi standardizon procesin e konsultimeve publike dhe është nxjerrë me qëllim që të 
ndihmojë nëpunësit civilë dhe organizatat e shoqërisë civile për të planifikuar dhe zbatuar me sukses procesin e 
konsultimeve publike. Udhëzuesi përcakton fazat e konsultimit, hapat, format, procesin dhe vlerësimin e procesit 
të konsultimeve. Udhëzuesi gjithashtu përmban edhe formularët që duhet ndjekur nga institucionet ekzekutive 
qendrore në rastet e konsultimeve.

9   Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Rregullorja nr.09/2011 e punës së qeverisë së Republikës së Kosovës. Burimi: http://bit.
ly/2B9yeYj

10   Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Rregullorja nr.09/2011 e punës së qeverisë së Republikës së Kosovës, neni 32. Burimi: http://
bit.ly/2B9yeYj

11   Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Rregullorja nr.09/2011 e punës së qeverisë së Republikës së Kosovës, neni 69. Burimi: http://
bit.ly/2B9yeYj

12   Përjashtim nga ky rregull bëjnë rastet e emergjencave, kur sponzorizuesi i dokumenteve mund të kërkoj përshpejtim të procedurave.
13    Vendimi nr.062/2011 i Sekretarit të Përgjithshëm të Zyrës së Kryeministrit, datë 26 shtator 2011. Burimi: http://bit.ly/1IJhXtU
14   Udhëzuesi është përpiluar nga Zyra Ligjore e Zyrës së Kryeministrit në bashkëpunim me Fondacionin Kosovar të Shoqërisë Civile 

(KCSF).
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Në vitin 2016 Qeveria aprovoi edhe Rregulloren për standardet minimale për procesin e konsultimit publik15, 
e cila në masë të madhe, parimet e konsultimeve të shkruara në udhëzues i kthen në obligim shtesë ligjor për 
institucionet ekzekutive. Rregullorja përcakton dokumentet për të cilat duhet të mbahet procesi i konsultimeve, 
ndër to edhe:

• Projekt plani vjetor i dokumenteve strategjike;
• Projekt programi legjislativ i Qeverisë; 
• Projekt plani i akteve nënligjore; 
• Projekt lista e koncept dokumenteve; 
• Projekt koncept dokumentet; 
• Projekt aktet normative; 
• Projekt strategjitë; si dhe 
•  Të gjitha dokumentet tjera, të cilat duhet të shoqërohen me memorandum shpjegues apo për të cilat 

kërkohet konsultimi me publikun.

Rregullorja përcakton edhe format dhe teknikat e konsultimeve publike, si: konsultimi me shkrim, publikimi 
në uebfaqe, takimet publike, konferencat, takimet me grupe të interesit, punëtoritë, intervistat/takimet sy me sy, 
hulumtimet e opinionit, panelet me qytetarë, stendat në rrugë, e tjera.

Ligji për nisma legjislative16  i cili ka hyrë në fuqi më 2011 i jep të drejtë qytetarëve që të ndërmarrin nisma 
legjislative. Sipas këtij ligji, çdo qytetar mund të marrë nismë legjislative. Çdo nismë legjislative duhet të ketë 
një përfaqësues. Me qëllim që nisma legjislative të jetë e obligueshme për Kuvendin, nevojiten së paku 10.000 
nënshkrime të qytetarëve, të cilat duhet verifikuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përmes nismës 
legjislative qytetarët kanë të drejtë që t’i kërkojnë Kuvendit që të hartojë një projektligj, ose të përgatisin vetë 
projektligjin dhe ta dërgojnë në Kuvend për diskutim dhe aprovim.

Sa i përket nivelit legjislativ, Rregullorja e punës së Kuvendit17 parasheh që komisionet parlamentare të mbajnë 
dëgjime publike për të marrë njoftime që janë në shqyrtim e sipër, me ekspertë/e të organizatave publike, të 
përfaqësuesve të grupeve të interesit dhe të personave të tjerë. Në qershor 2016, Kuvendi ka nxjerr edhe Planin 
e veprimit për Kuvend të hapur dhe transparent 2016-202018. Plani ndër të tjera parasheh edhe krijimin e një 
sistemi elektronik për përcjelljen e legjislacionit, lehtësim të qasjes në regjistrin e votave të deputetëve, publikimin 
e dokumenteve në format të hapur, etj. Kurse, sa i përket rritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve dhe organizatave 
të shoqërisë civile në punimet e Kuvendit, plani parasheh veprime si: lehtësimin e qasjes së personave me aftësi 
të kufizuara në Kuvend, avancimin e procedurave për pjesëmarrjen e qytetarëve dhe OSHC-ve në punën e 
komisioneve parlamentare, hapjen e bibliotekës dhe arkivit për qytetarë dhe OSHC.

15   Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Rregullore nr.05/2016 për standardet minimale në procesin e konsultimit publik. Burimi: 
http://bit.ly/2EQ5bvo

16  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr.04/L-025 për nismat legjislative. Burimi: http://bit.ly/2DmYCUy
17  Kuvendi i Kosovës. Rregullore e Kuvendit të Republikës të Kosovës, 29 prill 2010. Burimi: http://bit.ly/2rlzJmy
18  Kuvendi i Kosovës. Plani i veprimit për Kuvend të hapur dhe transparent 2016-2020. Burimi: http://bit.ly/2DfGwzH
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Në nivel lokal, pjesëmarrja e qytetarëve dhe OSHC-ve në vendimmarrje dhe politikë-bërje garantohet me 
Ligjin për vetëqeverisje lokale 19. Ligji obligon çdo komunë që të mbajë së paku dy herë në vit takime publike në të 
cilat mund të marrë pjesë secili person apo organizatë. Në këto takime, pjesëmarrësit mund të shtrojnë pyetje dhe 
të japin propozime për përfaqësuesit e zgjedhur komunal. Qytetarët mund të marrin iniciativë për të propozuar 
rregullore, brenda kompetencave të komunës, për miratim nga kuvendi. Kjo iniciativë duhet të nënshkruhet 
nga 15% e votuesve të regjistruar. Gjithashtu, Kuvendi i Komunës themelon komitete këshillëdhënëse sektoriale 
me qëllim të pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes. Anëtarësia e komiteteve përbëhet nga 
qytetarët dhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare. Komitetet konsultative mund të dorëzojnë propozime, 
bëjnë hulumtime dhe ofrojnë mendime për iniciativat e Kuvendit të Komunës, në pajtim me statutin e komunës.

Ligji për vetëqeverisje lokale obligon komunat që të nxjerrin rregullore komunale për transparencë. Pjesa më 
e madhe e komunave kanë nxjerrë rregulloret për transparencë.20 Po ashtu, edhe Ministria e Administrimit të 
Pushtetit Lokal (MAPL), bazuar në Ligjin për vetëqeverisje lokale, ka nxjerr një mori udhëzimesh administrative 
me qëllim të avancimit të transparencës, llogaridhënies dhe lehtësimin e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe 
organizatave në procesin e vendimmarrjes.

Tabela 3:  Përmbledhje e dokumenteve zyrtare për pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje

Kushtetuta e Republikës së Kosovës

Ligji për Qasje në Dokumente Publike

Kuvendi Qeveria Komunat

Rregullorja e Punës  
së Kuvendit

Rregullorja e Punës së Qeverisë, 
neni 32

Ligji për vetëqeverisje lokale

Ligji për nisma legjislative Rregullore për standardet 
minimale për procesin e 
konsultimit publik

Rregullorja e MAPL për 
transparencë në komuna

Plani i veprimit për Kuvend të 
hapur dhe transparent  
2016-2020

Udhëzuesi për procesin e 
konsultimeve publike

26 rregulloret komunale për 
transparencë

19  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr.03/L-040 për vetëqeverisje lokale. Burimi: http://bit.ly/1CuIaKA
20   Në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës janë të publikuara rregulloret për transparencë të 26 komunave. Burimi: http://bit.

ly/1CuIaKA
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4.  Transparenca dhe pjesëmarrja në 
vendimmarrje në praktikë

Por, ashtu sikurse në të gjitha fushat shoqërore, edhe në procesin e transparencës dhe pjesëmarrjes së qytetarëve 
në vendimmarrje dhe politikë-bërje, situata reale ndryshon mjaft nga ligjet në fuqi. Ligjet që kanë të bëjnë me 
transparencën dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje janë të mira në letër por zbatimi i tyre është i 
pjesshëm.

Këtë në masë të madhe e konstaton edhe raporti i fundit i Komisionit Evropian (KE) për Kosovën për vitin 2016.21  
Komisioni Evropian është kritik si për vullnetin e Qeverisë për të zbatuar legjislacionin, strategjitë dhe parimet 
e qeverisjes së mirë, në këtë rast të transparencës dhe angazhimit të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) në 
vendimmarrje, ashtu edhe për kapacitetet jo të mjaftueshme të OSHC-ve për të marrë pjesë në këtë proces. Sipas 
raportit të KE, është bërë progres sa i përket aprovimit të standardeve minimale për procesin e konsultimeve 
publike. Papërgjegjshmëria e disa ministrive, burimet e kufizuara, buxheti i pamjaftueshëm dhe mungesa e 
vullnetit politik janë pengesë për zbatimin e Strategjisë për bashkëpunim me shoqërinë civile. Afatet e shkurta 
kohore për konsultime që i vendos Qeveria janë pengesë për angazhimin e OSHC-ve në procesin e vendimmarrjes. 
Sipas Komisionit Evropian, është shqetësuese mungesa a konsultimeve apo konsultimet e kufizuara për disa ligje 
dhe strategji të interesit politik dhe ekonomik. E drejta për qasje në informatat zyrtare shkelet nga institucionet. 
Nuk ka transparencë të mjaftueshme sa i përket financimit publik të OSHC-ve.

Por, niveli i ulët i pjesëmarrjes së qytetarëve dhe OSHC-ve në procesin e vendimmarrjes dhe politikë-bërjes nuk ka 
të bëjë vetëm me qasjen e institucioneve, por edhe me kulturën e pjesëmarrjes dhe me kapacitetet e shoqërisë civile. 
Në bazë të një hulumtimi të Institutit GAP për pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset e politikë-bërjes në nivel 
lokal dhe në organizime politike dhe jo qeveritare, del se niveli i pjesëmarrjes së qytetarëve është shumë i ulët.22  
Të pyetur se sa herë kanë marrë pjesë në takimet publike të organizuara nga komuna, 81% e të anketuarve janë 
përgjigjur se nuk kanë marrë pjesë asnjëherë. Vetëm 33% e të anketuarve janë në dijeni të ekzistencës së këshillave 
lokale, si trupa jo formale të cilat shërbejnë për diskutime për projektet e lokalitetit (lagjes apo fshatit), kurse 
69.2% e atyre që ishin në dijeni se ekzistojnë këto këshilla, nuk kanë marrë pjesë në përzgjedhjen e përfaqësuesve 
të këshillit. 

Po ashtu, sipas të njëjtit hulumtim, ekziston një shkallë shumë e ulët e angazhimit të qytetarëve në punë vullnetare, 
në shoqata apo në organizime politike. Vetëm 3.4% e qytetarëve të anketuar kanë deklaruar se janë pjesë e ndonjë 
organizate jo qeveritare, kurse 82% e qytetarëve nuk bëjnë pjesë në asnjë parti politike. Vetëm 15% e qytetarëve 
kanë deklaruar se janë angazhuar në ndonjë punë vullnetare.

21  European Commission. Kosovo 2016 Report. Brussels, 9.11.2016, Burimi: http://bit.ly/2lNRFCI
22  Instituti GAP. Komunitete të organizuara – roli dhe rëndësia e qytetarisë aktive.  Prill 2017. Burimi: http://bit.ly/2pt5tRb  
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Kjo shkallë e ulët e aktivizimit qytetar ndikon në masë të madhe edhe në procesin e pjesëmarrjes në vendimmarrje 
dhe politikë-bërje. Cilësia e një qeverisjeje varet shumë nga normat sociale dhe angazhimi qytetarë. Rrjetëzimi 
dhe bashkëpunimi i qytetarëve në një shoqëri njihet edhe si kapital social. Studiuesit kanë gjetur lidhje të shumta 
në mes të shoqërive (apo edhe regjioneve brenda një vendi) të cilat kanë nivel të lartë të angazhimit social apo 
rrjetëzimit qytetar, me politika më të mira publike, si shkolla më të mira, zhvillim më të shpejtë ekonomik, nivele 
më të ulëta të krimit, qeverisje më efikase.23      

23  Robert D. Putnam. Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, January 1995.
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5.  Kapacitetet e organizatave të 
shoqërisë civile

Organizimi i shoqërisë civile luan rol të rëndësishëm në procesin e pjesëmarrjes në vendimmarrje dhe politikë-
bërje. Ajo u ofron qytetarëve një mënyrë alternative të kanalizimit të pikëpamjeve të ndryshme dhe sigurimit të 
interesave të ndryshme në proceset vendimmarrëse.24  Sipas një përkufizimi të Këshillit të Evropës, organizatat jo 
qeveritare janë trupa vetëqeverisëse vullnetare ose organizata të themeluara për të ndjekur një qëllim kolektiv i 
cili nuk u sjell përfitime direkte themeluesve dhe anëtarëve të tyre.

Sipas Ligjit për lirinë e asociimit në organizata joqeveritare25, OJQ-ja vendore është shoqatë ose fondacion e 
themeluar në Kosovë për realizimin e qëllimit bazuar në ligj, për përfitim publik ose për interes të ndërsjellë. 
Shoqata është një organizatë e anëtarësisë. Fondacioni është organizatë pa anëtarësi, i krijuar për menaxhimin e 
pronave dhe pasurive dhe mund të krijohet nga një ose më shumë persona.

Janë 8,853 organizata jo qeveritare të regjistruara në Kosovë deri në muajin gusht të vitit 2017.26 Për 516 OJQ, 
Departamenti i MAP për regjistrimin e OJQ-ve ua ka revokuar statusin. Me Ligjin për lirinë e asociimit në 
organizata jo qeveritare27 një OJQ mund të jetë shoqatë ose fondacion. Sipas regjistrit zyrtarë të OJQ-ve, 96.1% 
janë shoqata dhe 3.9% fondacione. Që nga 1999 për çdo vit regjistrohen mesatarisht 465 OJQ.

24   Conference of INGOs of the Council of Europe. Code of good practice for civil participation in the decision-making process. Adopted 
by the Conference of INGOs at its meeting on 1st October 2009. Burimi: http://bit.ly/2BqFPCh 

25   Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr.04/L-57 për lirinë e asociimit në organizata joqeveritare. Burimi: http://bit.ly/2BsRJLz
26  Ministria e Administratës Publike – Departamenti i OJQ-ve. Lista vendore e OJQ-ve. Gusht 2017.
27  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr.04/L-57 për lirinë e asociimit në OJQ. Burimi: http://bit.ly/2BsRJLz
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Figura 1: 
Regjistrimi i OJQ-ve sipas 
viteve (1999-2017)

Burimi: Departamenti për OJQ, të dhënat e 2017 janë deri në muajin gusht.
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Figura 2: 
Regjistrimi i OJQ-ve sipas 
adresës

Prishtinë 3245 Dragash 144 Malishevë 74

Prizren 678 Kamenicë 143 Kaçanik 69

Mitrovicë 635 Viti 123 Zveçan 67

Pejë 521 Graçanicë 122 Shtime 64

Gjilan 416 Suharekë 112 Novobërdë 41

Gjakovë 409 Skenderaj 110 Ranillug 23

Ferizaj 254 Drenas 107 Partesh 22

Vushtrri 217 Shtërpcë 103 Junik 19

Rahovec 158 Istog 102 Hani i 
Elezit 17

Lipjan 154 Klinë 100 Milloshevë 9

Fushë 
Kosovë 145 Leposaviç 84 Mamushë 6

Podujevë 144 Obiliq 78 Kllokot 5

Burimi: Departamenti për OJQ
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Figura 3: 
OJQ-të e regjistruara 
sipas fushe veprimtarisë 
kryesore

Burimi: Departamenti për OJQ
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Rreth 41% e OJQ-ve nuk janë të kategorizuara sipas fushëveprimtarisë kryesore. Por nga pjesa tjetër e OJQ-ve 
të kategorizuara, fushat që ato mbulojnë kanë të bëjnë me të drejtat e komuniteteve pakicë, organizata rinore, 
edukativo-arsimore, e tjera. Në bazë të ligjeve në fuqi, edhe bashkësitë fetare, klubet sportive, federatat e sporteve, 
institucionet kulturore, regjistrohen si OJQ. Figura në vijim përfshin të gjitha OJQ-të sipas kategorizimit zyrtar 
të Departamentit për OJQ. 

Por numri i organizatave aktive llogaritet të jetë rreth 1,500. Më pak se 1,000 organizata kanë pasur ndonjë aktivitet 
financiar ose të punësuar gjatë vitit 2015. Shumica e sektorit përbëhet nga organizata të vogla, si për nga fondet 
ashtu edhe për nga numri i stafit. 28

Sipas të dhënave të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) nga viti 2009, kur edhe ka filluar të aplikohet numri 
fiskal, e deri në fund të vitit 2015, 2,230 OJQ kanë marrë numrin fiskal që është parakusht për administrimin 
e çfarëdo lloj tatimi në Kosovë. Gjithashtu, 748 OJQ kanë dorëzuar në ATK deklaratat e kërkuara vjetore për 
vitin 2015, 7864 OJQ kanë paguar tatim apo kanë deklaruar ndonjë transaksion financiar, derisa 927 OJQ kanë 
deklaruar se kanë pasur të punësuar gjatë vitit.29  Sipas të dhënave të Fondit të Kursimeve Pensionale, në vitin 2016 
ishin 13,888 kontributpagues nga sektori i OJQ-ve, apo 3.9% e numrit të përgjithshëm të kontributpaguesve.30 

Sa i përket kapaciteteve të brendshme profesionale të organizatave të shoqërisë civile, në bazë të anketës së Indeksit 
Kosovar të Shoqërisë Civile 2016, duket se OJQ-të më shumë i kushtojnë rëndësi angazhimit të stafit profesional 
sa i përket përpilimit dhe zbatimit të projekteve, duke vlerësuar më shumë marrëdhëniet me donatorë, se sa 
angazhimi i stafit profesional për të ndikuar në politika apo avokim konkret. Sipas OJQ-ve, numri i individëve 
të mirë përgatitur për nevojat e OJQ-ve është i vogël dhe punësimi i profesionistëve paraqet sfidë të madhe. 
Zakonisht, gjatë angazhimit të stafit, OJQ-të janë në kërkim të profesionistëve të suksesshëm në një fushë të caktuar 
tematike, por njëkohësisht të jenë edhe menaxherë të suksesshëm. Sipas KCSF, numri i individëve me të dyja këto 
cilësi është i kufizuar, ndërsa ata që i kanë të dyja janë shumë të vështirë për t’u tërhequr. 31

Ndërsa, në bazë të Indeksit të USAID për qëndrueshmërinë e OSHC-ve në vendet e Evropës Qendrore, Juglindore 
dhe vendet e Euroazisë 32, qëndrueshmëria e OSHC-ve kosovare është në nivel me ato të rajonit, sa i përket bazës 
ligjore, qëndrueshmërisë financiare, kapaciteteve organizative, imazhit, ofrimit të shërbimeve, infrastrukturës 
dhe avokimit. USAID ka vlerësuar qëndrueshmërinë e OSHC-ve në Kosovë me një notë prej 3.8 pikëve, në të 
njëjtin nivel me OSHC-të në Shqipëri, në nivel më të kënaqshëm se sa ambienti i OSHC-ve në Serbi, Mal të Zi 
dhe Maqedoni, por në nivel më të dobët se sa OSHC-të në Kroaci, Rumani, Bullgari, Bosnje. Kurse sa i përket 
kapaciteteve avokuese të OSHC-ve, Kosova së bashku me Maqedoninë rangohen më keq se sa OSHC të vendeve 
tjera të rajonit. Në kuadër të kapaciteteve avokuese vlerësohen çështjet që kanë të bëjnë me bashkëpunimin e 
OSHC-ve me qeveritë e nivelit lokal dhe atë qendror, nismat për të ndikuar në legjislacion ose politika, aktivitetet 
lobuese, etj.

28  KCSF. Indeksi Kosovar i shoqërisë civile 2016. Prishtinë, tetor 2016. Burimi: http://bit.ly/2E7EZgl
29  KCSF. Indeksi Kosovar i shoqërisë civile 2016. Prishtinë, tetor 2016. Burimi: http://bit.ly/2E7EZgl
30  Trusti i Kursimeve Pensionale. Raporti vjetor 2016. Burimi: http://bit.ly/2AkgfzV
31  KCSF. Indeksi Kosovar i shoqërisë civile 2016. Prishtinë, tetor 2016. Burimi: http://bit.ly/2E7EZgl
32   USAID. 2016 CSO sustainability index for Central and Eastern Europe and Euroasia. July 2017, 20th edition. Burimi: http://bit.ly/2n-

bQRpF
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Sipas Indeksit të USAID për qëndrueshmërinë e OSHC-ve për 2016, disa nga arsyet përse OSHC-të në Kosovë 
nuk kanë arritur të jenë të suksesshme në iniciativat avokuese ka të bëjë edhe me problemet politike në vend, 
ashpërsimin e debatit publik për shkak të temave shumë të diskutueshme si demarkacioni me Malin e Zi dhe 
asociacioni i komunave me shumicë serbe.

Kosova është një prej vendeve e cila ka përfituar më së shumti ndihmë ndërkombëtare financiare për kokë 
banori. Edhe pse nuk ka të dhëna të sakta, besohet se nga viti 1999 deri në 2007 Kosova ka përfituar 4.5 miliardë 
dollarë donacione33, kurse nga viti 2008 deri në 2017 ka përfituar 2.5 miliardë dollarë34. Përveç ndihmës direkte 
institucioneve, në infrastrukturë, ngritje të kapaciteteve, e asistencë teknike, një pjesë e këtyre fondeve ka shkuar 
edhe për organizatat e shoqërisë civile.

Përveç donatorëve të jashtëm, disa OJQ kanë përfituar edhe nga fondet publike. Deri më 2017, nuk kanë ekzistuar 
të dhëna të hollësishme për OJQ përfituese të fondeve publike. Më 2017, për herë të parë Zyra për Qeverisje të 
Mirë ka publikuar një raport të detajuar për subvencionet e të gjitha organizatave buxhetore shtetërore të ndara 
për OSHC-të për vitet 2015-201635. Sipas raportit, për dy vite nga buxheti i shtetit janë ndarë 27.8 milionë euro 
për OJQ. Në kuadër të kësaj shume përfshihen edhe subvencionet për federatat e sportit (2.6 milionë euro), klubet 
sportive të cilat janë të regjistruara si OJQ (2.4 milionë euro), teatrot e qyteteve (125 mijë euro), asociacionet e 
bizneseve (112 mijë euro), Asociacioni i Komunave të Kosovës i cili është i regjistruar po ashtu si OJQ (284 mijë 
euro), universitetet private (500 mijë euro), e tjera. 

Në nivel të ministrive, në 2015 kanë përfituar fonde 745 OJQ dhe më 2016 ishin 711 OJQ. Kurse në nivel të 
komunave, më 2015 kanë përfituar fonde publike 955 OJQ dhe më 2016 kanë subvencionuar 936 OJQ.

33   Greg Mills. Why States Recover- Changing Walking Societies into winning nations, from Afghanistan to Zimbabve. Hurst&Company, 
London 2014. Pg. 256-257.

34  Ministria e Integrimeve Evropiane. Platforma për Menaxhimin e Asistencës. Burimi: http://amp-mei.net/portal/
35   Zyra për Qeverisje të Mirë në mbështetje të projektit të financuar nga BE “Mbështetje për zbatimin e Strategjisë qeveritare për 

bashkëpunim me shoqërinë civile”. Raport për mbështetje financiare publike për OJQ-të në kuadër të institucioneve të Republikës së 
Kosovës për vitet 2015-2016. Prishtinë, mars 2017.
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Në anën tjetër, kategoria e subvencioneve për OJQ është një prej kategorive buxhetore me keqpërdorimet më të 
mëdha. Sipas raporteve të shumta të Zyrës Kombëtare të Auditimit përgjatë të gjitha viteve, evidentohen shumë 
raste kur institucionet kanë ndarë subvencione pa kritere, nuk ka dëshmi se çfarë është arritur me anë të financimit 
të OJQ-ve dhe nuk ka raportime financiare dhe narrative nga ana e OJQ-ve përfituese të fondeve publike.

Deri në qershor të vitit 2017, ndarja e fondeve për OJQ është bërë pa një rregullore bazë për të gjitha organizatat 
buxhetore, pa kritere të qarta të përfitimeve dhe raportimeve. Në qershor 2017, Ministria e Financave aprovoi 
Rregulloren mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve.36

Figura 4: 
Numri i OJQ-ve përfituese të 
subvencioneve publike sipas 
institucioneve dhe viteve

 2015      2016

Ministritë Komunat Institucionet tjera

745

955

21 12

936

711

36   Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Rregullore nr.04/2017 për kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve. 
Burimi: http://bit.ly/2uINcS3

Burimi: Raporti i Qeverisë për mbështetje financiare publike për OJQ-të në kuadër 
të institucioneve të Republikës së Kosovës për vitet 2015-2016
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6.  Hapat dhe nivelet e pjesëmarrjes 
në procesin e vendimmarrjes dhe  
politikë-bërjes

Sipas Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) qeveritë mund të thellojnë bashkëpunimin 
me qytetarët përmes:

Informimit 
Ky është hapi bazik dhe i njëanshëm kur qeveritë me vetëiniciativë informojnë publikun për proceset dhe 
vendimet, ose qytetarët e kërkojnë informacionin përmes mekanizmave ligjorë, si e drejta për qasje në 
dokumente publike, informacionet e publikuara në gazeta zyrtare ose në uebfaqe.

 Konsultimit
Informimi është parakusht për konsultime. Përmes konsultimeve institucionet vendimmarrëse kërkojnë 
dhe marrin reagime për politikat. Shembuj për këtë janë konsultimet për legjislacionin, dokumentet 
strategjike, matja e qëndrimeve të publikut, etj. Konsultimi përbën një komunikim të kufizuar të dyanshëm 
në mes qeverisë dhe qytetarëve. 

Pjesëmarrjes aktive 
Angazhimi i qytetarëve në procesin e vendimmarrjes është formë e avancuar e komunikimit të dyanshëm 
në mes të qeverisë dhe qytetarëve. Pjesëmarrja aktive nënkupton se qytetarët angazhohen drejtpërdrejtë në 
propozim të politikave, edhe pse natyrisht kjo nuk nënkupton marrjen e të drejtës së personave të zgjedhur 
për të dhënë vendimin përfundimtar.37     

37   OECD. Citizens as partners. OECD handbook on information, consultation and public participation in policy-making. 2001. Burimi: 
http://bit.ly/2DzOiIp
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Edhe Kodi i praktikave të mira të pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes, i adaptuar nga Këshilli 
i Evropës38 , rendit katër nivele të ndryshme të pjesëmarrjes, duke filluar nga ai me pjesëmarrje më të ulët deri te 
niveli me pjesëmarrje më të lartë: informimi, konsultimi, dialogu dhe partneriteti.  Kodi i Këshillit të Evropës është 
përdorur si bazë për hartimin e Udhëzuesit për procesin e konsultimeve publike në Kosovë.39 

Sipas Kodit të Këshillit të Evropës, ekzistojnë gjashtë hapa të ndryshëm në procesin e vendimmarrjes: caktimi i 
agjendës, draftimi, vendimi, zbatimi, monitorimi dhe riformulimi. Këta hapa përbëjnë një proces ciklik të cilët 
ndikojnë njëri-tjetrin dhe pjesëmarrja e publikut është e domosdoshme në secilin prej tyre.

38   Conference of INGOs of the Council of Europe. Code of good practice for civil participation in the decision-making process. Adopted 
by the Conference of INGOs at its meeting on 1st October 2009. Burimi: http://bit.ly/2BqFPCh 

39   Vendimi nr.062/2011 i Sekretarit të Përgjithshëm të Zyrës së Kryeministrit, datë 26 shtator 2011. Burimi: http://bit.ly/1IJhXtU

Figura 5: 
Nivelet e pjesëmarrjes në 
vendimmarrje

Rritja e nivelit të pjesëmarrjes 
dhe ndikimit të qytetarëve në 
politik-bërje

Informimi Konsultimi Pjesëmarrja
aktive

Burimi: OECD, 2001.
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Në vijim, bazuar në hapat e vendimmarrjes politike dhe në nivelet e pjessëmarrjes së publikut, do të analizojmë 
pjesëmarrjen e publikut (qytetarëve, OSHC-ve) në procesin e vendimmarrjes dhe politikë-bërjes në Kosovë.

Figura 6: 
Hapat në procesin e 
vendimmarrjes

Burimi: INGO Code
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6.1. Informimi

Informimi është niveli bazik i cili vë bazat e bashkëpunimit në mes institucioneve qeverisëse dhe qytetarëve. E drejta për 
informim dhe qasje në të dhëna publike është e rregulluar edhe me Kushtetutën e Kosovës. Sipas nenit 41 të Kushtetutës, 
secili person gëzon të drejtën e qasjes në dokumente publike. Dokumentet që mbajnë institucionet publike dhe organet 
e pushtetit shtetëror, janë publike, me përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj, për shkak të privatësisë, 
të sekreteve afariste ose të informacioneve të klasifikuara të sigurisë. Këtë të drejtë kushtetuese e avancon edhe më tutje 
Ligji për qasje në dokumente publike. 

Raporte të ndryshme monitoruese vlerësojnë në mënyra të ndryshme zbatueshmërinë e parimeve kushtetuese dhe 
ligjore sa i përket të drejtës për informim. Institucionet publike në nivel qendror dhe lokal kanë shënuar përparim 
sa i përket ndërmarrjes së masave aktive për të publikuar informacionet bazike për punën e institucioneve. Sipas 
Raportit për Kosovën 2016 të Komisionit Evropian, në dy vitet e fundit numri i kërkesave për qasje në dokumente 
publike të cilat nuk kanë marr përgjigje nga institucionet ka qenë i ulët.40  Kurse sa i përket transparencës buxhetore, 
raporti vlerëson se transparenca është e ulët, por në trend të përmirësimit.

Këtë e dëshmon edhe një raport i Institutit GAP, i cili vlerëson transparencën buxhetore të të gjitha institucioneve 
qendrore dhe lokale për vitin 2011.41  Sipas raportit, nga 37 komuna të cilat në atë kohë kishin uebfaqe funksionale, 
vetëm një komunë publikonte rregullisht raporte të hollësishme buxhetore ashtu siç kërkohen me Ligjin për 
menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. Kurse në nivel qendror, vetëm Ministria e Drejtësisë publikonte 
të dhëna të hollësishme buxhetore. Po sipas të njëjtit raport, nga 34 kërkesa të dërguara në adresë të komunave, 
vetëm një komunë kishte pranuar që të bëjë publike dokumentet e hollësishme për shpenzimet buxhetore.

Por, gati gjashtë vite më vonë, në një raport tjetër42 , vlerësohet se transparenca buxhetore e komunave është ngritur 
dukshëm. Në fund të vitit 2017, pjesa më e madhe e komunave publikojnë të dhëna periodike për shpenzimet 
buxhetore, si dhe shkalla e përgjigjeve në kërkesa për qasje në dokumente publike është më e madhe se sa në vitet 
e mëhershme.

Organizata EC Ma Ndryshe, përmes Indeksit të Reformës të Transparencës Komunale, më 2015 ka vlerësuar 
transparencën e shtatë komunave më të mëdha të Kosovës, duke u fokusuar në disa indikatorë, si: informata për 
kryetarin dhe përfaqësuesit e tjerë politikë, kontabiliteti dhe buxheti, planifikimi urban, të punësuarit në sektorin 
publik, etj.43  Sipas këtij raporti vlerësues, komunat e monitoruara kanë mungesë transparence në sektorët e 
rëndësishëm të pushtetit lokal, siq është për shembull informimi i publikut sa i përket menaxhimit të pasurisë 
publike nga ana e pushtetit lokal.

40  European Commission. Kosovo 2016 Report. Burimi: http://bit.ly/2lNRFCI
41    Institutit GAP. Buxheti i Kosovës – transparenca dhe format e raportimit buxhetorë. Mars 2013. Burimi: http://bit.ly/1K3nson
42  Instituti GAP. GAP Indeksi i transparencës buxhetore të komunave 2017. Burimi: http://bit.ly/2Fkxdzj
43  EC Ma Ndryshe. Indeksi i reformës së transparencës komunale 2015. Burimi: http://bit.ly/2BuiHmc



Pjesëmarrja dhe ndikimi i organizatave të shoqërisë civile 
në proceset e politikë-bërjes dhe vendimmarrjes në Kosovë

30

Në një raport të Rrjetit Ballkanik për gazetari Hulumtuese (BIRN), bazuar në 300 kërkesa të dërguara në drejtim 
të institucioneve publike në periudhën janar 2012 – maj 2013, del se përgjigje është marrë vetëm në 30% të 
rasteve.44Sipas raportit, institucionet shtetërore janë treguar të mbyllura sidomos në lidhje me shpenzimet e 
buxhetit, dokumentet gjyqësore dhe raportet financiare të partive politike. Sipas BIRN, Agjencioni Shtetëror 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është institucioni kryesor i cili tenton në vazhdimësi që përmes “rrugëve 
ligjore” të ndihmojë institucionet që të jenë të mbyllura ndaj publikut, duke tentuar hapur për t’i hequr nga 
faqet e internetit deklaratat e pasurisë të zyrtarëve publikë, gjë që do të shënonte kthim mbrapa për standardet 
e transparencës të arritura në Kosovën e pas-luftës. Në një rast tjetër ky agjencion mohoi qasjen në faturat e 
shpenzimeve të udhëtimeve të zyrtarëve nën arsyetimin se mund të bëhet publike ndonjë dietë e tyre, dhe në këtë 
formë të cenohej privatësia e zyrtarit publik.

Dokumentet më të rëndësishme publike vazhdojnë të mbahen të mbyllura nga publiku me arsyetime të ndryshme. 
Ndër to edhe shpenzimet nga kartelat e zyrtarëve të lartë publikë, kontratat për autostrada, memorandumi për 
homologimin e automjeteve, etj. Në disa raste, parashtruesit e kërkesave për qasje në dokumente publike kanë 
dorëzuar edhe ankesa në Zyrën e Avokatit të Popullit dhe në gjykata kundër institucioneve të cilat nuk kanë bërë 
publike dokumentet e kërkuara.

Në kuadër të Departamentit Legjislativ të Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP) funksionon Njësia për hetimin 
e ankesave për qasje në dokumente publike. Mirëpo, IAP nuk ka fuqi ekzekutive sa i përket vendosjes për rastet e 
shkeljeve të të drejtës për qasje në dokumente publike. Pafuqishmërinë e IAP e dëshmojnë edhe rastet kur vetë ky 
institucion nuk ka arritur që të gëzoj të drejtën e qasjes në dokumente publike. Më 25 tetor 2010, përfaqësuesja e 
IAP kishte parashtruar kërkesë për qasje në Rregulloren për zhurmën në Komunën e Prishtinës, por kjo kërkesë 
ishte refuzuar.45

Nga viti në vit, numri i ankesave të dorëzuara në IAP kundër institucioneve publike për mos lejim të qasjes në 
dokumente publike ka shkuar duke u rritur. Sipas raporteve vjetore të IAP, më 2011 ishin 10 ankesa, 17 ankesa më 
2012, 31 ankesa më 2013, 33 ankesa më 2015 dhe 24 ankesa më 2016. 46

Në raportin vjetor të punës për 2016 të Avokatit të Popullit, thuhet se edhe pse e drejta e qasjes në dokumente 
publike është e drejtë e garantuar me Kushtetutë, si dhe e konkretizuar në Ligjin për Qasje në Dokumente Publike, 
respektimi i kësaj të drejte, si dhe zbatimi i ligjit vazhdon të mbetet sfidues, si për arsye të paqartësive të vet ligjit, për 
shkak të mungesës së kapaciteteve të zyrtarëve përgjegjës në trajtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike, 
por edhe të mungesës së vullnetit të institucioneve për zbatimin e ligjit.47 Që nga viti 2012, në çdo raport vjetor 
Avokati i Popullit bën thirrje për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për qasje në dokumente publike, sidomos sa 
i përket trajtimit më të shpejtë të ankesave për mos lejim të qasjes në dokumente publike.

44  BIRN. Shteti 30% i qasshëm për qytetarët. Prishtinë, qershor 2013. Burimi: http://bit.ly/2DR4yon
45  Institucioni i Avokatit të Popullit. Raporti i Dhjetë Vjetor 2010. Prishtinë, 2011. Burimi: http://bit.ly/2Dzwlq1 
46  Institucioni i Avokatit të Popullit. Raportet Vjetore. Burimi: http://bit.ly/2bYUWdQ
47  Institucioni i Avokatit të Popullit. Raporti Vjetor 2016. Prishtinë 2017. Burimi: http://bit.ly/2BwtvjH
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Në raportin për 2015, Avokati i Popullit vlerëson si dekurajuese për qytetarët që t’i drejtohen gjykatës për të 
realizuar të drejtën e tyre për qasje në dokumente publike, për shkak të zvarritjes së procedurave gjyqësore.48  
Përgjatë këtyre viteve janë vetëm dy raste të zgjidhura nga gjykatat sa i përket padive për mos lejim të qasjes në 
dokumente publike: padia e BIRN kundër Zyrës së Kryeministrit dhe padia e Institutit GAP kundër Ministrisë 
së Zhvillimit Ekonomik (MZHE).49

48  Institucioni i Avokatit të Popullit. Raporti Vjetor 2017. Prishtinë 2016. Burimi: http://bit.ly/2Bvqf8r
49  Pjesë nga Padia e siguruar nga BIRN për qëllime të këtij raporti.

Rasti 1: BIRN kundrejt Zyrës së Kryeministrit49 

Më 12 shtator 2012, BIRN parashtroi kërkesë në Zyrën e Kryeministrit dhe kërkoi qasje në shpenzimet e 
faturuara të Kryeministrit dhe gjashtë zëvendëskryeministrave. Zyra e Kryeministrit nuk kishte pranuar 
të lejoj qasje në shpenzimet e Kryeministrit dhe zëvendëskryeministrave duke u thirrur në Ligjin për 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Më 12 nëntor 2012, BIRN ka ushtruar padi në konflikt administrativ ndaj Zyrës së Kryeministrit. Më 26 
maj 2015, Gjykata Themelore në Prishtinë nxori aktgjykim me të cilin i dha të drejtë parashtruesit të 
padisë dhe detyroi Zyrën e Kryeministrit që brenda 30 ditësh të lejoj qasje në dokumentet e kërkuara 
nga BIRN. Më 16 maj 2015, Zyra e Kryeministrit bëri ankesë në Gjykatën e Apelit. Më 10 dhjetor 2015 
me aktvendim Gjykata e Apelit e refuzoi si të pabazuar ankesën e Zyrës së Kryeministrit. Aktgjykimi i 
Gjykatës Themelore të Prishtinës arriti plotfuqishmërinë më 16 shtator 2015, mirëpo edhe përkundër 
plotfuqishmërisë së vendimit, Zyra e Kryeministrit nuk ka lejuar qasje në dokumentet e kërkuara.

Më 2 dhjetor 2015, pas ndërrimeve të bëra në Zyrën e Kryeministrit pas zgjedhjeve parlamentare, BIRN 
kishte dërguar sërish kërkesë që të respektohet vendimi i Gjykatës Themelore të Prishtinës. Më 2 shkurt 
2016, Zyra e Kryeministrit i ishte përgjigjur BIRN, por duke mos i dërguar informatat e kërkuara dhe për 
të cilat ishte dhënë vendimi i gjykatës.

Më 28 janar 2016, edhe Gjykata Supreme kishte vendosur në favor të BIRN, pas ankesës së Zyrës 
së kryeministrit të bërë më 26 maj 2015. Përkundër vendimeve të tri niveleve të gjykatave, Zyra e 
Kryeministrit kishte refuzuar të bëjë publike shpenzimet e kërkuara nga BIRN.

Me 3 mars 2016, BIRN ka ushtruar padi penale ndaj personave zyrtarë për mos veprim ndaj vendimeve 
gjyqësore dhe ky rast është ende në gjykatë.
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Dy rastet e mësipërme gjyqësore dëshmojnë se institucionet nuk respektojnë as vendimet gjyqësore në rastin 
e padive që kanë të bëjnë me qasje në dokumente publike, si dhe, për shkak të tejzgjatjes së procedurave 
vendimmarrëse në gjykata, vendimet janë të vonshme. Përkundër asaj se Ligji për qasje në dokumente publike 
parasheh edhe dënime financiare për institucionin ose personat përgjegjës që bëjnë shkelje të ligjit, vendimet e 
gjykatave deri më tani nuk japin dënime të tilla.50

Andaj, përkundër asaj se ka arsye të mjaftueshme për të ndryshuar Ligjin për qasje në dokumente publike, kjo nuk do 
të zgjidh problemin sa i përket të drejtës për informim kur zyrtarët publikë nuk respektojnë as vendimet e gjykatave.

50  Gjykata Themelore e Prishtinës. Aktgjykim nr.750/13, datë 17 dhjetor 2017. Burimi: http://bit.ly/2ndwMjL

Rasti 2:  Instituti GAP kundrejt Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik

Në vitin 2013, Instituti GAP, në emër të Konsorciumit Kosovar të Shoqërisë Civile për Zhvillim të 
Qëndrueshëm (KOSID), kishte dërguar disa kërkesa në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik dhe në 
Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK) për të pasur qasje në asetet e privatizimit të rrjetit të energjisë 
dhe në dokumentet tenderuese për termocentralin “Kosova e Re”. Por në të gjitha kërkesat, Instituti GAP 
kishte marrë përgjigje refuzuese me këto arsyetime: dokumentet e kërkuara janë në formë të draftit dhe 
nuk mund të lejohet qasje në to, dokumentet janë konfidenciale dhe, në rastin e KEK, se Ligji për qasje në 
dokumente publike nuk vlen edhe për ndërmarrjet publike.

Më 3 qershor 2013, Instituti GAP kishte ushtruar padi ndaj MZHE-së për mos lejim të qasjes në dokumente 
publike. Më 17 dhjetor 2017, Gjykata Themelore në Prishtinë mori aktgjykim50 sipas së cilit aprovohet si 
e bazuar padia e Institutit GAP dhe obligohet MZHE që të lejoj qasje në dokumentet e kërkuara brenda 
30 ditëve.

Në periudhën prej katër vite e gjysmë nga ushtrimi i padisë deri tek nxjerrja e aktgjykimit, MZHE kishte 
përmbyllur procesin e privatizimit të rrjeti energjetik (KEDS) dhe ka bërë publike të gjitha kontratat, si 
dhe procesi tenderues për Kosovën e Re është përmbyllur duke u nënshkruar kontrata për ndërtimin e 
“Kosovës së Re”.

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore të Prishtinës jep tri interpretime të rëndësishme sa i përket Ligjit për 
qasje në dokumente publike: 1. Dokumentet draft janë dokumente publike në të cilat duhet lejuar qasja; 
2. Klasifikimi i dokumenteve si konfidenciale duhet të bëhet konform procedurave ligjore dhe vetëm në 
raste specifike; dhe 3. Edhe ndërmarrjet publike janë objekt i Ligjit për qasje në dokumente publike.
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6.2. Konsultimi

Konsultimet paraqesin një hap më tej se sa niveli i informimit. Përmes konsultimeve institucionet vendimmarrëse 
kërkojnë dhe marrin reagime për politikat. Konsultimet duhet të ndodhin në secilin hap të politikë-bërjes, nga 
caktimi i agjendës e deri tek riformulimi i politikave. Vende të ndryshme aplikojnë praktika të ndryshme të 
konsultimeve. Rasti më i njohur është ai i Zvicrës, shtet i cili mban referendume për secilin vendim i cili prek 
interesat e shtetasve. 

Në Kosovë, institucione të ndryshme në nivel lokal dhe qendror aplikojnë praktika të ndryshme për konsultime. 
Baza ligjore krijon hapësirë të mjaftueshme për konsultime. Për shkak të praktikave të ndryshme të konsultimeve, 
në këtë pjesë do të analizohen ndaras konsultimet në nivel lokal, në nivel të qeverisë dhe atë të Kuvendit.

6.2.1. Konsultimet në nivel lokal
Në konsultimet në nivel lokal marrin pjesë më shumë qytetarë, të pa përfaqësuar në shoqata apo organizata jo 
qeveritare, se sa në nivel qendror. Ligji për vetëqeverisje lokale u kërkon komunave që të organizojnë konsultime 
publike me qytetarë së paku dy herë në vit. Gjithashtu, Ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë51  
kërkon që kuvendet komunale të mbajën dëgjime publike për buxhetin e komunës. Një obligim të tillë e paraqesin 
edhe qarkoret buxhetore që lëshohen nga Ministria e Financave. Rregullorja për transparencë në komuna parasheh 
që për çdo akt të komunës të organizohen dëgjime publike në qytet dhe fshatra.52

 
Sipas një raporti monitorues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) për procesin buxhetor 
në komuna për buxhetin e vitit 2012, del se të gjitha komunat kanë bërë përpjekje që të përmbushin obligimet 
ligjore sa i përket konsultimit të publikut për buxhetin e komunës.53 Por, ende komunat çalojnë sa i përket njoftimit 
të publikut, kohëzgjatjes së konsultimeve, mënyrës së organizimit dhe pjesëmarrjes së publikut në procesin e 
konsultimeve. Gjatë 2012, në 75% të komunave nuk ka marrë pjesë asnjë person në takimet e komiteteve komunale 
për politikë dhe financa, si një ndër komitetet më të rëndësishme të komunës, kurse në nëntë komuna nuk kanë 
marrë pjesë asnjëherë qytetarët as në takimet e kuvendeve komunale. Edhe në rastet kur qytetarët marrin pjesë në 
takimet e organeve legjislative të komunave, në pjesën dërmuese të takimeve numri i personave që marrin pjesë 
është jo më shumë se pesë.54  

Sipas një raporti të MAPL-së, në vitin 2016 në vetëm 45% të rasteve, kuvendet komunale e kanë konsultuar 
publikun gjatë miratimit të akteve komunale, ndërsa sa i përket Kornizës Afatmesme Buxhetore dhe buxhetit 
komunal, publiku është konsultuar në 96% të rasteve.55 Në vitin 2016, pjesa më e madhe e komunave kanë mbajtur 
nga katër konsultime publike për buxhetin e vitit 2017.Por edhe njohuritë e qytetarëve për procesin e konsultimeve 
buxhetore janë të ulëta. Sipas një hulumtimi të kryer në fillim të vitit 2016, vetëm 52% e qytetarëve të anketuar 

51   Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr.03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, neni 61.2. Burimi: 
http://bit.ly/2ng338U

52   Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Rregullore nr.01/2015 për transparencë në komuna, neni 8. Burimi: http://bit.ly/2Fkxdzj
53  OSBE. 2012 procesi i zhvillimit të buxhetit në komunat e Kosovës: vlerësim. Maj 2012. Burimi: http://bit.ly/2nfCfXe
54  OSBE. 2012 procesi i zhvillimit të buxhetit në komunat e Kosovës: vlerësim. Maj 2012. Burimi: http://bit.ly/2nfCfXe
55   Institutit GAP. Buxheti i Kosovës – transparenca dhe format e raportimit buxhetorë. Mars 2013. Burimi: http://bit.ly/1K3nson
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janë në dijeni se komunat kanë për detyrë të organizojnë dëgjime buxhetore, ndërsa 81% e qytetarëve të anketuar 
nuk kanë marrë pjesë në konsultimet për buxhetin.56  Pothuajse shifra të përafërta dalin edhe nga një hulumtim 
i opinionit i kryer në 2015 nga Instituti Riinvest.57 Shkaqe të mospjesëmarrjes së qytetarëve në dëgjime publike 
konsiderohen të jenë mungesa e interesimit të tyre për takimet e tilla si dhe bindja e tyre se sugjerimet e dhëna nuk 
merren parasysh nga zyrtarët komunalë. Vetëm 6.2% e qytetarëve besojnë se sugjerimet e tyre do të merreshin për 
bazë gjatë nxjerrjes së vendimeve të komunave të tyre.58 

Edhe në rastet kur qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile marrin pjesë në procesin e konsultimeve, në shumë 
raste kërkesat e tyre neglizhohen. OSHC-të janë ndarë të pakënaqura edhe në rastet kur janë përfshirë në nisma 
legjislative të organeve komunale apo kanë dorëzuar peticione për çështje të caktuara.

Nga nëntori 2016, me mbështetjen e OSBE, është lansuar “Platforma Digjitale për Pjesëmarrje Publike”59, e cila 
mbulon Komunën e Prishtinës dhe atë të Gjakovës. Në të qytetarët mund të shprehin kërkesat e tyre për intervenim 
në infrastrukturë, të propozojnë projekte të reja, të hapin diskutime. Platforma nuk ofron të dhëna statistikore të 
përmbledhura për numrin e kërkesave, sugjerimeve, ankesave, propozimeve nga ana e qytetarëve, si dhe numrin e 
përgjigjeve nga këto dy komuna. E vetmja mënyrë për të nxjerrë këto të dhëna është përmes numërimit të të gjitha 
kontributeve nga qytetarët. Nga 23 kërkesa, ide, sugjerime që kanë dhënë qytetarët e Komunës së Gjakovës në këtë 
platformë nga nëntori 2016 deri në fund të janarit 2017, asnjë përgjigje nuk ka dhënë komuna. Nga 271 kontribute 
të qytetarëve të dhëna në Prishtinë, Komuna ka dhënë përgjigje në vetëm dy prej tyre. 

Organizata joqeveritare “Demokracia Plus” në 2017 ka lansuar platformën “Ndreqe”60 e cila ka për qëllim që të 
grumbulloj ankesat e qytetarëve për shërbimet publike komunale dhe t’i paraqes ato në një hartë interaktive.  
Kjo pastaj ua mundëson qeverive komunale që të identifikojnë saktë problemet dhe të mund të intervenojnë në 
to. Brenda periudhës një vjeçare (shkurt 2017-janar 2018) në këtë platformë qytetarët kanë raportuar 660 raste që 
kanë nevojë për intervenim nga komuna. Kurse brenda të njëjtës periudhë komunat kanë intervenuar në 19.5% 
të rasteve (në 129 raportime).61 Qytetarët janë më të prirur të raportojnë për probleme infrastrukturore, si për 
shembull gropa në rrugë, mungesa e trotuareve apo e ndriçimit publik (88% të raportimeve), se sa për shkelje të 
ligjeve, si për shembull pirja e duhanit në ambiente të mbyllura publike (0.9% e raportimeve), apo parkimet ilegale 
të veturave (10.4% e raportimeve).

56   Institutit GAP. Buxheti i Kosovës – transparenca dhe format e raportimit buxhetorë. Mars 2013. Burimi: http://bit.ly/1K3nson
57   Riinvest. Transparenca buxhetore dhe buxheti i qytetarëve: punim udhëzues. Prishtinë, janar 2016. Burimi: http://bit.ly/2DEv6pH
58   Riinvest. Transparenca buxhetore dhe buxheti i qytetarëve: punim udhëzues. Prishtinë, janar 2016. Burimi: http://bit.ly/2DEv6pH
59  https://platformadigjitale.com/
60 https://ndreqe.com 
61   Statistika të siguruara nga Demokracia Plus për qëllime të këtij raporti. Për shkak se platforma është lansuar fillimisht vetëm në dy 

komuna (Prishtinë dhe Graqanicë) dhe ka pasur një bashkëpunim më të ngushtë mes organizatës dhe komunave, shkalla e reagimit të 
institucioneve në këto dy komuna është më e lartë se sa në komunat tjera.
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Llojet e raportimeve të qytetarëve tregojnë edhe preferencat e tyre se kujt i kushtojnë më shumë rëndësi në çështjet 
publike. Të dhënat e mësipërme tregojnë se qytetarët reagojnë më shumë për çështje të infrastrukturës, se sa 
shkeljen e ligjeve, siç mund të jenë parkingjet ilegale ose duhan pirja në hapësira të mbyllura. 

Gjithashtu, edhe niveli i ulët i intervenimeve nga ana e institucioneve dekurajon pjesëmarrjen dhe kontributin e 
qytetarëve në politikat lokale.

Për dallim nga niveli qendror, ku ekziston një rregullore e hollësishme për procesin e konsultimeve publike, 
në nivel lokal nuk ekziston një rregullore e tillë. Rregullorja e MAPL për transparencë në komuna çështjen e 
konsultimeve e përmend vetëm në një nen, kurse rregulloret e komunave për transparencë janë mjaftuar duke 
kopjuar fjalë për fjalë Rregulloren e MAPL. Andaj, me qëllim të konkretizimit dhe vendosjes së detyrimeve shtesë 
për komuna, nevojitet nxjerrja e një udhëzimi i cili avancon edhe më tej procesin e konsultimeve në nivel lokal.

Figura 7: 
Llojet e raportimeve të 
qytetarëve 

Burimi: Statistika të siguruara nga Demokracia Plus për qëllime të këtij raporti
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6.2.2. Konsultimet në nivel të Qeverisë
Viteve të fundit është shënuar përparim i dukshëm sa i përket vendosjes së praktikave për konsultim në nivel të 
ekzekutivit. Përmes Zyrës për Qeverisje të Mirë, organizatat jo qeveritare62 kanë arritur që të shtyjnë Qeverinë që të 
aprovoj aktet nënligjore për pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje, Strategjinë për bashkëpunim me shoqërinë 
civile, platformën për konsultime, etj.

Në vitin 2013, Qeveria aprovoi Strategjinë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-201763, objektivat 
e së cilës ishin:

1
Pjesëmarrje e siguruar dhe e fuqizuar e shoqërisë civile në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe 
legjislacionit;

2 Sistem i ndërtuar i kontraktimit të shërbimeve publike për organizatat e shoqërisë civile;

3 Sistem i ndërtuar dhe kritere të përcaktuara për përkrahje financiare për organizata të shoqërisë civile;

4 Nxitje e qasjes së integruar në zhvillimin e vullnetarizmit.

Për secilën objektivë ishin paraparë edhe masat konkrete, gjithsejtë 16 masa. Kohëzgjatja e zbatueshmërisë së kësaj 
strategjie ka përfunduar në fund të 2017, por mungon një raport zyrtar ose i pavarur për nivelin e zbatueshmërisë 
së saj. Gjatë periudhës gjashtë vjeçare të zbatimit të Strategjisë, mund të themi se ka një realizim të mirë të objektivit 
të parë, sa i përket rritjes së pjesëmarrjes së shoqërisë civile në procesin e vendimmarrjes, si dhe në objektivin tre, 
sa i përket vendosjes së kritereve për subvencionim të organizatave jo qeveritare, pas aprovimit të Rregullores mbi 
kriteret, standardet, dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve. Por, është bërë pak ose aspak në përmbushjen 
e objektivave 2 dhe 4 për kontraktimin e shërbimeve publike të organizatave jo qeveritare dhe në zhvillimin e 
vullnetarizmit.

Sipas shoqërisë civile, korniza ligjore ofron mundësi të shumta për një proces të hapur të vendimmarrjes, por 
zbatimi në praktikë vazhdon të jetë i mangët.64 Konsultimi publik kryesisht kufizohet në procesin e hartimit 
të ligjeve, ndërsa dokumentet tjera që prodhohen nga Qeveria rrallëherë konsultohen me shoqërinë civile dhe 
publikun e gjerë. Disa nga dokumentet e rëndësishme e që nuk konsultohen me publikun janë Planet Vjetore të 
Punës të Ministrive ose Qeverisë, Programi Legjislativ, Programi i Dokumenteve Strategjike dhe lista e çështjeve 
për të cilat duhet të zhvillohen Koncept Dokumentet. Koncept Dokumentet konsultohen rrallë, e ngjashëm 
ndodhë edhe me Udhëzimet Administrative të shumta që hartohen nga ministritë e ndryshme.65   

62   Një ndër organizatat e cila ka dhënë kontributin më të madh në procesin e hapjes së Qeverisë dhe vendosjes së rregullativës për 
pjesëmarrjen e publikut në procesin e vendimmarrjes është Fonacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

63   Zyra për Qeverisje të Mirë – Zyra e Kryeministrit. Strategjia qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017. Burimi: http://
bit.ly/23cES9w

64  KCSF. Zingjiri i pakompletuar. Janar 2015. Burimi: http://bit.ly/1VYqO0B
65  KCSF. Zingjiri i pakompletuar. Janar 2015. Burimi: http://bit.ly/1VYqO0B
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Sipas KCSF, janë një mori sfidash të cilat ndjekin procesin e konsultimeve, si: mungesa e qasjes standarde nga 
të gjitha njësitë e qeverisë; konsultimet e vonshme; metodat e kufizuara të konsultimeve; shtrirja e kufizuar e 
dokumenteve që dalin në konsultime publike; mungesa e informatave kthyese për rezultatet e konsultimit publik; 
mungesa e mekanizmave të përzgjedhjes për përfaqësuesit e OSHC-ve, etj.

Në shkurt të 2017, Zyra për Qeverisje të Mirë, me mbështetjen e shoqërisë civile dhe Zyrës së BE në Prishtinë, ka 
lansuar platformën online të konsultimeve publike.66 Platforma e avancon edhe më tej procesin e konsultimeve, 
duke mos u kufizuar vetëm në projektligje. Nga shkurti 2017 deri më 25 janar 2018, janë lansuar 214 diskutime 
publike përmes platformës online, prej tyre: 93 udhëzime administrative, 46 rregullore, 42 ligje, 23 koncept 
dokumente, pesë plane veprimi dhe katër strategji.67  

66  http://konsultimet.rks-gov.net/
67  Zyra për Qeverisje të Mirë. Platforma për konsultime. Burimi: http://bit.ly/2Ef3W9H

Figura 8: 
Llojet e dokumenteve për 
diskutim publik përmes 
platformës për konsultime

Burimi:  Zyra për Qeverisje të Mirë, Platforma për konsultime
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Figura 9: 
Komentimi në platformën e 
konsultimeve

Burimi: Të dhëna të siguruara nga ZQM për nevojat e këtij raporti

Për të pranuar informacionin për dokumentet që hidhen në konsultim publik përmes platformës online, deri më 
tani janë regjistruar 220 OJQ dhe individë. Platforma menaxhohet nga 21 koordinatorë në të gjitha ministritë dhe 
Zyrën e Kryeministrit. Gjatë kësaj periudhe, 17 institucione të ndryshme kanë lansuar dokumente për konsultim 
publik përmes platformës online. Por, vetëm për 10% të dokumenteve janë pranuar komente nga individë apo 
OJQ. Në 63% të rasteve, institucionet nuk kanë hartuar raport përfundimtar për procesin e konsultave ashtu siç 
kërkohet me Rregulloren për standardet minimale për procesin e konsultimit publik.68 

Institucionet publike vlerësojnë se shoqëria civile nuk është mjaft e interesuar për të marrë pjesë në procesin e 
konsultimeve publike. Kurse arsyetimi i OSHC-ve është se shumica e dokumenteve janë dokumente teknike, për të 
cilat nuk ka shumë ekspertizë në sektorin e shoqërisë civile, por pengesë mbetet edhe mungesa e një plani konkret 
për publikimin e akteve ligjore dhe dokumenteve të politikave. Përkundër asaj se programi legjislativ i qeverisë 
përmban afatet kohore kur pritet të aprovohet një projektligj në Qeveri, programi nuk përmban afat kohor se kur 
pritet të finalizohet një dokument në nivel të ministrive. Madje, në shumicën e rasteve nuk respektohen afatet 
kohore të parapara me program për dërgimin e akteve ligjore për aprovim në Qeveri, duke ndikuar kësisoj edhe 
në planin e punës së Qeverisë dhe Kuvendit.

68   Të dhëna të siguruara nga Zyra për Qeverisje të Mirë për nevojat e këtij raporti. ZQM është në proces të përgatitjes së raportit vjetor, i 
cili pritet të mbuloj periudhën një vjeçare nga lansimi i platformës për konsultime.
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Arsye tjetër për nivelin e ulët të komentimit në platformën online për konsultime është edhe mungesa e 
informimit adekuat për mundësitë që ofron platforma. Këtë e dëshmon edhe numri jo aq i madh i organizatave 
dhe individëve të regjistruar në platformë për të marrë informacion për dokumentet që hidhen në konsultim 
publik. Shumica e OSHC-ve aktive janë organizata të cilat janë të specializuara kryesisht në fushën e të drejtave të 
njeriut apo qeverisjes së mirë, e shumë më pak në fusha teknike profesionale, si energjia, standardet e metrologjisë, 
komunikime elektronike, etj. Këtë e vërteton edhe mungesa e komenteve në dokumentet e lansuara për konsultim 
nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës. Nga 42 dokumentet në konsultim, kjo ministri ka pranuar komente në 
vetëm një dokument.

Platforma është një projekt i cili do të vazhdoj të përmirësohet duke lënë mundësinë që të interesuarit të marrin 
informacione për konsultime publike; të kenë mundësi që përveç institucionin, të përzgjedhin paraprakisht edhe 
dokumentet për të cilat dëshirojnë të informohen. Po ashtu, platforma pritet që të azhurnohet në kohë reale, duke 
pasqyruar në kohë reale edhe komentet që pranohen.

Edhe pse një mekanizëm efikas për konsultime publike, platforma nuk duhet të zëvendësoj takimet e drejtpërdrejta 
me qytetarë dhe OSHC, ngase jo të gjithë qytetarët dhe OSHC-të kanë njohuri për teknikat ligjore apo për 
përdorimin e platformës elektronike. 

6.2.3. Konsultimet në nivel të Kuvendit 
Kuvendi i Kosovës ka qenë një ndër institucionet e para të cilat kanë hapur procesin e konsultimeve me qytetarë 
dhe organizata të shoqërisë civile. Në hapjen e Kuvendit të Kosovës ndaj publikut kanë ndikuar në masë të madhe 
edhe organizatat e shoqërisë civile dhe organizatat ndërkombëtare. Për dallim nga dega ekzekutive ku nuk është 
mjaft e qartë kur fillon një proces apo hartimi i akteve, në Kuvendin e Kosovës ky informacion është publik që 
në momentin kur një projektligj, strategji, marrëveshje apo dokument tjetër arrin në Kuvend për diskutim dhe 
aprovim.

Pjesa dërmuese e akteve të cilat diskutohen dhe aprovohen në Kuvend janë dokumente të cilat hartohen nga 
ekzekutivi, por vetëm dërgohen në Kuvend për aprovim. Numri i dëgjimeve publike që organizohen nga 
komisionet parlamentare ka shkuar duke u rritur nga viti në vit, kurse në pjesën dërmuese të mbledhjeve të 
komisioneve parlamentare marrin pjesë mediat dhe organizatat që monitorojnë punën e Kuvendit. Sipas 
platformës së KDI për monitorimin e punës së Kuvendit, komisionet parlamentare në legjislaturën e kaluar 
(Legjislatura e pestë: korrik 2014-maj 2017), nga 44 projektligje të cilat janë shqyrtuar nga komisionet funksionale 
përgjatë tërë mandatit, janë mbajtur gjithsej 59 dëgjime publike.69 

69  KDI. Platforma “Vota Ime” – www.votaime.org
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Përderisa numri i dëgjimeve publike në krahasim me projektligjet dhe ligjet e monitoruara është rritur, numri 
total i dëgjimeve publike brenda një viti ka rënë për shkak të krizave politike që nga zgjedhjet parlamentare të 
qershorit 2014. Në vitin 2011 Kuvendi kishte mbajtur gjithsej 68 dëgjime publike70, shumë më shumë se sa gjatë 
tërë mandatit të legjislaturës së pestë.

Një nga arsyet përse Kuvendi ka qenë më i hapur për konsultime me organizatat e shoqërisë civile ka të bëjë edhe 
me kapacitetet e administratës së Kuvendit të cilat kanë qenë të kufizuara në kuptim të ofrimit të analizave mbi 
politikat, legjislacionin dhe buxhetin, por edhe duke marrë parasysh faktin se ka munguar mbështetja për grupet 
parlamentare nga ana e ekspertëve të angazhuar nga ana e partive. Në mungesë të ekspertizës së brendshme, 
organizatat e shoqërisë civile kanë shërbyer si burim i rëndësishëm i informacionit dhe ekspertizës.

Kuvendi ka ndërtuar një bazë të të dhënave për OJQ-të të cilat i mban të informuara vazhdimisht sa i përket 
agjendës së Kuvendit dhe komisioneve. Mirëpo, baza e të dhënave të OJQ-ve kërkon që OJQ-të të regjistrohen 
për marrje të informacionit pas çdo legjislature të re dhe kjo sipas OJQ-ve është e panevojshme. Aktualisht, pas 
themelimit të legjislaturës së gjashtë, në uebfaqen e Kuvendit duket se janë regjistruar vetëm pesë organizata.71  

Kuvendi ka themeluar një Zyrë Ndërlidhëse me OJQ si dhe Forumin për Transparencë në përbërje të të cilit 
janë edhe organizatat e shoqërisë civile. Forumi është themeluar në maj të 2015 dhe mban takime të rregullta.72  
Forumi është ideuar si trup konsultativ për Kryesinë e Kuvendit, në çështjet që ndërlidhen me transparencën, 
llogaridhënien dhe integritetin. Gjatë vitit 2016, Forumi ka zhvilluar një vlerësim se deri në çfarë mase Kuvendi 
ka arritur të përmbush standardet e përcaktuara me Deklaratën për Transparencë Parlamentare73, dhe në bazë të 
këtyre të gjeturave ka përcaktuara masat konkrete që duhet të ndërmerren për të përmbushur këto standarde. Këto 
masa janë të përfshira në Planin për Kuvend të Hapur 2017-2020, i cili është miratuar edhe nga Kryesia e Kuvendit.

Por, numri i OSHC-ve që marrin pjesë në konsultime në Kuvend është i vogël dhe sillet tek rreth 20 organizata 
të cilat marrin pjesë vazhdimisht. Kuvendi zakonisht konsultimet i mban në Prishtinë, kryesisht në ndërtesë 
të Kuvendit, por edhe në salla të konferencave jashtë objektit të Kuvendit. Rrallë herë takimet konsultative 
organizohen edhe jashtë qytetit të Prishtinës. Kuvendi arsyetohet se një nga arsyet për këtë është edhe teknologjia 
e transkriptimit të takimeve, e cila është e instaluar në Kuvend. Kuvendi ende nuk ka vendosur një praktikë për 
të informuar pjesëmarrësit në konsultime se çfarë ndodhë me rekomandimet e tyre që pranohen në takime apo 
dëgjime publike.

70   Kuvendi i Kosovës. Aktiviteti legjislativ i Kuvendit gjatë vitit 2011 (shkurt-dhjetor 2011). Prishtinë, 22 dhjetor 2011. Burimi: http://bit.
ly/2DSKUII

71  Kuvendi i Kosovës. Burimi: http://bit.ly/2FlUH72
72  Kuvendi i Kosovës. Forumi për Transparencë. Burimi: http://bit.ly/2Gj5D6J
73   Deklarata për Transparencë Parlamentare është deklaratë e mbi 140 OJQ-ve nga mbarë bota, e cila paraqet disa rekomandime për 

transparencë parlamentare. Kjo deklaratë është aprovuar edh nga Kuvendi më 4 maj 2015. Burimi: http://bit.ly/2Gj5D6J
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Në jo pak raste, Kuvendi ka injoruar edhe nismat ligjore të qytetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile. Në 
vitin 2013, OJQ-të mblodhën mbi 12 mijë nënshkrime të qytetarëve të cilat kërkonin mos aprovimin e Ligjit për 
amnesti74 , por këto nënshkrime nuk u morën për bazë. Në janar të 2015, Koalicioni i qytetarëve konsumatorë, 
sindikatave dhe organizatat jo qeveritare dorëzoi në Kuvend një peticion me 33 mijë nënshkrime të mbledhura, me 
anë të të cilit kërkohej ndryshimi i bazës ligjore dhe kriteret se si vendoset çmimi i energjisë.75 Peticioni ka kaluar 
për diskutim në disa komisione parlamentare, por asnjëherë nuk është marrë vendim për të. Njësoj ka ndodhur 
edhe me peticionin për demarkacionin, peticionin për hetimin e rrethanave të vdekjes në burg për aktivistin 
Astrit Dehari. Gjersa peticioni i organizatave të dala nga lufta e UÇK për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale 
mori mbështetjen e 43 deputetëve dhe u fut në procedurë në Kuvend, ende pa u verifikuar nënshkrimet nga ana e 
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), ashtu siç kërkohet edhe me Ligjin për nismat legjislative76. 

Por ka edhe raste kur peticionet e qytetarëve kanë rezultuar me nisma ligjore. Më 2 prill 2014, Kampanja 
“Drejtësia dhe Qytetarët” dorëzoi në Kuvend mbi 13 mijë nënshkrime të qytetarëve në mbështetje të nismës për 
“Amendamentimin e Ligjit për Menaxhim të Financave Publike dhe Përgjegjësitë”. Nisma kishte të bënte me 
njohjen e të drejtës për kompensimin e dëmeve jo ekonomike e jo materiale të viktimave të të drejtave të njeriut si 
një reformë e nevojshme për promovimin e përgjegjshmërisë në qeverisje dhe drejtësi për qytetarët. Më 30 mars 
2016, Kuvendi i Kosovës amendamentoi ligjin konform kërkesave të qytetarëve.77   

74  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr.04/L-209 për amnistinë. Burimi: http://bit.ly/2EczsVX
75  Për më tepër rreth kësaj nisme: http://bit.ly/2ByelKF
76  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr.04/L-025 për nismat legjislative, neni 17. Burimi: http://bit.ly/2DmYCUy
77  Kuvendi i Kosovës. Transkripti i seancës plenare të datës 30 mars 2016. Burimi: http://bit.ly/2rM7D4i
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6.3. Partneriteti

Angazhimi i qytetarëve në procesin e vendimmarrjes është formë e avancuar e komunikimit të dyanshëm në mes 
të qeverisë dhe qytetarëve. Partneriteti zakonisht parasheh përgjegjësi të përbashkëta gjatë çdo hapi të procesit 
politik të vendimmarrjes, duke filluar nga caktimi i agjendës, draftimi, vendimi dhe zbatimi i iniciativës politike 
apo ligjit të caktuar. Kjo është forma më e lartë e pjesëmarrjes dhe mund të përfshijë edhe aktivitete si delegimi i 
çështjeve specifike OSHC-ve.78

  
Për të ndodhur ky partneritet, nevojiten disa parakushte. Institucionet qeverisëse duhet që të pranojnë dhe 
respektojnë qytetarët dhe OSHC-të si partnerë të barabartë të cilët mund të japin kontribut në politikë-bërje. 
Institucionet duhet të përfshijnë publikun që në fazën e përcaktimit të agjendës dhe planeve të punës. Nevojitet 
përkushtim dhe garancë nga institucionet publike se kontributi i shoqërisë civile do të merret parasysh. Në anën 
tjetër, shoqëria civile duhet të kuptoj nivelin e përgjegjësisë që ka procesi i politikë-bërjes.79

 
Partneriteti në vendimmarrje dhe politikë-bërje në Kosovës është në fazë shumë të hershme. Edhe më tej ekziston 
mosbesim i ndërsjellë në mes të institucioneve dhe OSHC-ve për të hyrë në partneritet sa i përket politikë-bërjes. 
Nuk ekziston një praktikë standarde në të gjitha institucionet sa i përket përfshirjes së OSHC-ve që nga hapat e 
parë të politikë-bërjes.
 
Në nivel të ekzekutivit, edhe më tej institucionet nuk përfshijnë shoqërinë civile në caktimin e agjendës apo planeve 
vjetore të punës, hartimin e programit legjislativ, njoftimin për themelimin e grupeve punuese apo thirrjen për 
përfshirje në grupet punuese. Edhe në ato raste kur OSHC-të përfshihen në grupe punuese, nuk ka një procedurë 
të qartë se si ndodh kjo dhe si përzgjidhen organizatat apo individët.

Por edhe në rastet kur OSHC-të përfshihen në grupe punuese, ato ndahen të zhgënjyera nga procesi i stërzgjatur 
apo edhe mos aprovimi i dokumenteve në të cilat është punuar. Shembull i tillë është edhe grupi punues për 
amendamentimin e Ligjit për efiçiencë të energjisë, procesi i cili ka filluar që nga viti 2012 dhe në përbërje të tij 
ka pasur edhe organizatat e shoqërisë civile, por i cili nuk është aprovuar ende në Qeveri dhe Kuvend. Njësoj ka 
ndodhur edhe me Strategjinë Sektoriale të Punës dhe Punësimit 2017-2021, e cila është hartuar në partneritet me 
OSHC-të, por edhe pse puna ka përfunduar, ende nuk është aprovuar kjo strategji.

Në nivel të Kuvendit, aplikohen praktika të ndryshme të komisioneve sa i përket angazhimit të organizatave 
të shoqërisë civile në plotësimin dhe ndryshimin e projektligjeve të cilat janë në shqyrtim nga komisionet. Si 
praktikë, komisionet parlamentare caktojnë një grup punues prej tre apo katër deputetëve anëtarë të komisionit 
për të shqyrtuar një projektligj të caktuar. Por, varësisht nga disponimi i udhëheqësit/es së grupit punues, vendoset 
nëse do të ftohet apo jo shoqëria civile për të marrë pjesë në amendamentin.

78  Zyra e Kryeministrit. Udhëzues për procesin e konsultimeve publike. Prishtinë, shtator 2011. Burimi: http://bit.ly/1IJhXtU
79   OECD. Citizens as partners – OECD handbook on information, consultation and public participation in policy-making. 2001. Burimi: 

http://bit.ly/2DzOiIp 
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Por, ekzistojnë edhe shembuj të mirë të bashkëpunimit si në nivel të ekzekutivit, ashtu edhe në atë të legjislativit. 
OSHC-të kanë qenë ose janë pjesë e grupeve punuese në një mori projektligjesh dhe dokumente të tjera në nivel të 
qeverisë. Nuk ka të dhëna të sakta për përfshirjen e OSHC-ve në grupe punuese, për shkak se nuk bëhen publike 
vendimet për themelimin e grupeve punuese.   

Nga 54 strategji sa janë të publikuara në uebfaqen e Zyrës së Kryeministrit, në së paku 29 prej tyre njihet kontributi 
i OSHC-ve vendore, e në së paku 21 prej tyre citohen organizatat, qoftë si anëtarë të grupeve punuese, qoftë si 
konsulentë gjatë procesit. Tabela në vijim paraqet disa nga strategjitë të cilat janë hartuar në bashkëpunim me 
OSHC-të.

Tabela 4:  Strategjitë dhe organizatat të cilat kanë marr pjesë në hartimin e tyre

Strategjia Organizata

Strategjia për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare  
2017-2021

KEC, BSFK, RADC, VoRAE, 
Advancing Together, 

Strategjia qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017 KCSF, KEC, Civikos, KDI

Strategjia e Qeverisjes lokale 2016-2026 Instituti GAP, BIRN

Plani strategjik i arsimit në Kosovë 2017-2021 KEC, BSFK

Strategjia për Sigurimin e Cilësisë për Arsimin Parauniversitar në Kosovë KEC

Strategjia për diasporën dhe mërgatën 2013-2018 Diaspora për Zhvillim, Riinvest, 
Demokracia për Zhvillim

Strategjia e Kosovës për Teknologjinë Informatike STIKK, ICK

Plani nacional i veprimit 2014-2016 për Partneritetin për Qeverisje të Hapur (OGP) Lëvizja FOL

Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018 ECMI, CDF

Strategjia kombëtare për trashëgiminë kulturore 2017-2027 EC Ma Ndryshe, CHwB

Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020+ Riinvest

Programi për mbrojtjen e konsumatorit 2016-2020 LENS, OJQ “Konsumatori”

Strategjia nacionale dhe plani i veprimit për sigurinë në bashkësi 2011-2016 FIQ
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Disa komisione parlamentare në planet vjetore të punës kanë përfshirë aktivitete në partneritet me OSHC-të.  
80Organizatat joqeveritare kanë qenë partnere edhe në një seri raportesh për monitorim të ligjeve në fuqi.

Por, edhe shoqëria civile është vetëkritike sa i përket profesionalizmit dhe mundësisë për tu angazhuar si partner i 
barabartë në të gjitha dokumentet publike që hartohen nga institucionet. Kjo për faktin e mungesës së ekspertizës 
në disa fusha, sidomos në fushat teknike-profesionale. OSHC-të janë të specializuara në disa fusha të përgjithshme, 
si të drejtat e njeriut, qeverisja e mirë, sistemi zgjedhor, zhvillimi i qëndrueshëm, etj. Në këto fusha, OSHC-të kanë 
dhënë kontribut të madh në politikë-bërje. Sipas të dhënave të Kuvendit, gjatë vitit 2017 komisionet parlamentare 
kanë pranuar komente në 25 konsultime për legjislacionin i cili ka qenë në shqyrtim, nga 19 organizata.81 

Më mbështetjen e USAID, tani e disa vite funksionon një partneritet në mes të Drejtorisë për Hulumtime në 
Kuvendin e Kosovës dhe Institutit Demokratik të Kosovës (KDI) si zbatuese e këtij projekti për të angazhuar 
shoqërinë civile në hulumtime parlamentare. Por, sfidë mbetet angazhim i organizatave të cilat janë të specializuara 
për të dhënë mendim profesional për ligje të caktuara të cilat janë në shqyrtim parlamentar. Për këtë, zbatuesit e 
projektit janë të shtyrë që të angazhojnë ekspertë individual ose të angazhojnë më shumë se një herë organizata 
të caktuara. Deri më tani për të kryer hulumtime parlamentare janë angazhuar 18 organizata dhe 12 ekspertë.82 

80   Plani i punës për 2017 i Komisionit parlamentar për administratë publike, qeverisje lokale dhe media parashihte monitorimin e Ligjit 
për vetëqeverisje lokale në bashkëpunim me OSHC-të; gjithashtu, Plani i punës së Komisionit për zhvillim ekonomik parasheh një mori 
aktivitetesh në partneritet me OSHC. Për më tepër shih raportin e INDEP për bashkëpunimin me Komisionin parlamentar për zhvillim 
ekonomik: http://bit.ly/2DFIytm

81  Të dhëna të siguruara nga Kuvendi i Kosovës për qëllim të këtij raporti.
82  Të dhëna të siguruara nga KDI për qëllime të këtij raporti.



Pjesëmarrja dhe ndikimi i organizatave të shoqërisë civile 
në proceset e politikë-bërjes dhe vendimmarrjes në Kosovë

45

Rasti 3: Procesi i hartimit dhe aprovimit të Ligjit për përgjimin e 
komunikimeve elektronike

Ligji për përgjimin e komunikimeve elektronike ishte paraparë me programin legjislativ që nga viti 2012. 
I hartuar nga Zyra e kryeministrit, Projektligji u aprovua në dhjetor të 2012. Projektligji binte ndesh me 
praktikat më të mira evropiane ngase nuk bënte ndarje në mes të përgjimeve gjyqësore dhe atyre të 
inteligjencës. Pas kundërshtimeve të Zyrës së BE në Kosovë dhe organizatave tjera, Projektligji u tërhoq 
nga procedura parlamentare në qershor të vitit 2013.

Hartimi i Projektligjit të ri iu besua Ministrisë së Integrimeve Evropiane dhe drafti i ri i ligjit u aprovua në 
Qeveri në prill të vitit 2014. Ashtu sikurse projektligji i parë, as projektligji i ri nuk solli ndonjë të re në lidhje 
me të drejtën e privatësisë dhe mekanizmat kontrollues për përgjim të telekomunikimeve. Projektligji 
parashihte që pajisjet e përgjimeve të vendosen në institucione të sigurisë dhe kjo rrezikonte që të 
keqpërdorej dhe të anashkaloheshin institucionet gjyqësore. Përmbajtja e projektligjit ishte kritikuar nga 
shoqëria civile.83 

Pas avokimit të organizatave jo qeveritare në komisionet parlamentare të Kuvendit, projektligji nuk kaloi 
në Kuvend në janar të vitit 2015. Kundër tij votuan 74 deputetë, tre deputetë votuan për dhe katër 
abstenuan.84 Pas kësaj, Ministria e Integrimeve krijoi një grup të ri punues, kësaj radhe me përfaqësues të 
OSHC-ve.85 Projektligji i ri u dërgua në Kuvend brenda pak muajsh dhe u aprovua nga Kuvendi në seancën 
e 28 majit 2015, me 69 vota për, asnjë kundër dhe katër abstenime.86 Me Ligjin e ri për përgjimet, nuk 
mund të fillojnë përgjimet pa lejen e prokurorisë.

Shembulli i mëposhtëm i bashkëpunimit të OSHC-ve me institucionet dëshmon më së miri se si bashkëpunimi me 
OSHC rrit edhe konsensusin e vendimmarrjes, duke e kthyer një akt ligjor nga kundërshtimi absolut në pranim 
absolut nga ana e deputetëve të të gjitha partive. Por, edhe në këtë rast ashtu si në shumë raste tjera kur shoqëria 
civile përfshihet në grupe punuese, nuk ekziston një sistem transparent i përzgjedhjes së OSHC-ve, por zakonisht 
bëhet në mënyrë arbitrare nga ana e bartësve të institucioneve. Andaj, nevojitet vendosja e një praktike standarde 
dhe transparente për njoftimin, thirrjen, përfshirjen dhe partneritetin me OSHC-të dhe ekspertët individual.83848586 

83     Për historikun e këtij Projektligji shih edhe analizën e Institutit GAP - “Neglizhimi i Privatësisë – kontrolli i përgjimit të telekomuniki-
meve në Kosovë”. Nëntor 2014. Burimi: http://bit.ly/2EikUUG 

84  Kuvendi i Kosovës. Procesverbali i seancës plenare të 23 dhe 26 janarit 2015. Burimi: http://bit.ly/2DFwfgw
85  Pjesa e grupit punues ishin Grupi për Studime Juridike dhe Politike dhe Instituti GAP.
86  Kuvendi i Kosovës. Transkripti i seancës plenare të datës 28 maj 2015. Burimi: http://bit.ly/1HJ4VfS
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6.4.  Pjesëmarrja e shoqërisë civile në  
organe publike

Disa ligje në fuqi parashohin pjesëmarrjen e shoqërisë civile në trupa të ndryshme publike, siç janë komitetet lokale 
për komunitete, Këshilli Konsultativ për Komunitete, Këshilli Prokurorial i Kosovës, përzgjedhja e kandidatëve 
për pozita të larta në shërbimin civil, etj. Por, për shkak se ligjet nuk parashohin procedura të qarta të përfaqësimit 
të anëtarëve të shoqërisë civile në këto trupa, në shumë raste institucionet keqpërdorin këtë hapësirë të dedikuar 
për OSHC-të.

Një ndër shembujt më të njohur është ai i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Në bazë të ligjit87, një nga nëntë anëtarët 
e KPK duhet të përfaqësoj OSHC-të. Mirëpo ligji nuk e precizon se si duhet të zgjidhet një anëtar nga OSHC-të. 
Këtë zbrazëtirë ligjore institucionet e kanë përdorur për të zgjedhë individë që mbështeten nga organizata të cilat 
nuk kanë ndonjë aktivitet, por aktivizohen sipas nevojave politike.

Shembull tjetër është edhe përfaqësimi i OSHC-ve në Komisionet për vlerësimin e kandidatëve për pozita të larta 
në shërbimin civil. Sipas ligjit88, Ministria e Administratës Publike duhet të formoj një komision prej pesë vetave, 
njëri nga ta përfaqësues nga shoqëria civile. Mirëpo, nuk ka asnjë kriter se si bëhet përzgjedhja. Në shumicën e 
rasteve, ministrinë kanë përzgjedhur individ nga shoqëria civile të cilët shërbejnë si legjitimues të praktikave për 
politizimin e shërbimit civil.

Në kuadër të Zyrës së Presidentit funksionon edhe Këshilli Konsultativ për Komunitete (KKK). Sipas ligjit89, 
Këshilli ka për detyrë të ndërmjetësoj dhe të avokoj tek institucionet publike për të drejtat e komuniteteve. Përveç 
institucioneve dhe deputetëve që përfaqësojnë komunitetet jo shumicë, KKK përfshin edhe anëtar nga shoqëria 
civile. Por edhe në KKK, nuk ka mjaft informim se si përzgjidhen përfaqësuesit. Sipas një raporti vlerësues90  
për punën e KKK, ekziston nivel i ulët i informimin në kuadër të pjesëtarëve të komuniteteve për procedurat 
e përfaqësimit në KKK. Për rrjedhojë, shumë nga OSHC-të që përfaqësojnë komunitetet nuk aplikojnë për 
akreditim në Zyrën e Presidentit, proces i cili do të ua mundësonte përfaqësimin në Këshill.

87   Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr.03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, neni 5. Burimi: http://bit.ly/1Y4itdp
88  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr.03/L-149 për shërbimin civil, neni 15. Burimi: http://bit.ly/2FSB4nw
89   Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr.03/L-047 për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe 

pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës, neni 12. Burimi: http://bit.ly/2C1TlMO
90  OSCE. Performanca dhe ndikimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete 2015-2016. Burimi: http://bit.ly/2Esqp5V  
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Praktikë e njëjtë me shembujt e mësipërm ndiqet edhe në rastin e përfaqësimit të pjesëtarëve të komuniteteve në 
komitetet lokale për komunitetet dhe në këshillat lokale të veprimit rinorë.91 

91   Koha.net. Shoqëria civile kërkon largimin e Florent Muçaj nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. 20 mars 2015. Burimi: http://bit.
ly/2C2zHA6 

Rasti 4: Përfaqësimi i shoqërisë civile në Këshillin Prokurorial  
të Kosovës

Pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës në fund të vitit 2010, anëtarët e atëhershëm 
të Këshillit kishin dërguar ftesë tek organizatat e shoqërisë civile që të nominojnë një përfaqësues për tu 
konsideruar si anëtarë të KPK nga shoqëria civile. Më 13 janar 2011, një numër i konsiderueshëm i OJQ-ve 
u mblodhën dhe votuan për 11 kandidaturat nga shoqëria civile. Në fund, KPK-së iu dërguan dy emra, njëri 
nga të cilët u zgjodh përfaqësues. 

Pas dorëheqjes së përfaqësuesit të OSHC-ve më 2014, KPK nuk e ndoqi të njëjtën procedurë si më 
2011, por përmes thirrjes publike kërkoi propozime për përfaqësues nga shoqëria civile në KPK. Disa 
OJQ dërguan nominimet e tyre, por në fund KPK zgjodhi një përfaqësues të nominuar nga një OJQ e 
cila për mision kishte të drejtat e studentëve në Universitetin e Prishtinës. Pas kësaj, CiviKos, një rrjet i 
rreth 150 OJQ-ve kishte reaguar91 ndaj procesit, duke kërkuar përsëritjen e procesit për përzgjedhjen e 
përfaqësuesit nga OJQ-të dhe duke hartuar një rregullore e cila përcakton procedurat e përfaqësimit të 
shoqërisë civile në KPK. Kërkesat e OJQ-ve nuk u morën parasysh nga KPK.
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7.  Praktikat e mira në shtete tjera të 
Bashkimit Evropian

Praktikat e pjesëmarrjes së OSHC-ve në procesin e vendimmarrjes dhe politikë-bërjes dallojnë nga vendi në 
vend. Këtu luan rol të madh edhe historiku i demokratizimit të një shoqërie, edukimi i përgjithshëm, forma e 
qeverisjes, kapitali social, etj. Disa kultura mbështesin angazhimin e qytetarëve në punët e përbashkëta shoqërore 
dhe vendimmarrje, e disa të tjera e dekurajojnë atë. Përderisa në SHBA ekziston praktikë e gjerë e konsultimit të 
qytetarëve për çdo vendim në secilin nivel të qeverisjes, në Itali nuk ekziston një praktikë e tillë, edhe pse të dy 
vendet kanë sistem demokratik të qeverisjes.92 Sllovenia dhe Kosova, përkundër asaj se kanë numër përafërsisht të 
njëjtë banorësh, përkundër asaj se kanë pasur një të kaluar të gjatë në një sistem të përbashkët komunist dhe tani 
janë shtete demokratike, kanë praktika të ndryshme të angazhimit të shoqërisë civile në procesin e vendimmarrjes. 
Përderisa në Kosovë më shumë se 97% e popullsisë nuk bëjnë pjesë në asnjë OSHC, në Slloveni vlerësohet se 
gjysma e popullsisë është aktive në njërën nga 27 mijë organizatat.

Dallohen dy praktika të ndryshme sa i përket kodifikimit të praktikave për pjesëmarrjen e shoqërisë civile në 
procesin e vendimmarrjes dhe politikë-bërjes. Disa vende kanë standardizuar procesin e pjesëmarrjes së shoqërisë 
civile në vendimmarrje përmes instrumenteve të ashtuquajtura “të buta”, siç janë udhërrëfyesit, kodet, manualet. 
E disa vende përdorin instrumente më strikte, siç janë ligjet apo aktet nënligjore. Në grupin e parë hyjnë kryesisht 
vendet e Evropës Perëndimore. Kurse në grupin e dytë bëjnë pjesë vendet e Evropës Juglindore.93 

Duke u bazuar në shembuj të suksesshëm nga vendet tjera dhe çfarë mund të përfitojë Kosova për të avancuar 
edhe më tej pjesëmarrjen e OSHC-ve në procesin e vendimmarrjes dhe politikë-bërjes, në vijim kemi paraqitur 
disa shembuj të suksesshëm prej të cilave mund të përfitojë Kosova sa i përket rritjes së vullnetarizmit, avancimit 
të konsultimeve elektronike dhe partneritetin.

92  Edward C. Banfield. The moral bases of a backward society. The free press, 1958.  
93   Centre for Information Service, Co-operation and Development of NGOs. Public participation in decision-making process – international 

analysis of the legal framework with a collection of good practices. Ljubljana, 2014. Burimi: http://bit.ly/2DMXfyE



Pjesëmarrja dhe ndikimi i organizatave të shoqërisë civile 
në proceset e politikë-bërjes dhe vendimmarrjes në Kosovë

49

7.1.  Publikimi i njoftimeve për nismat në hartimin e 
legjislacionit apo politikave

Institucionet në Kosovë nuk njoftojnë publikun me rastin e inicimit të një politike, hartim legjislacioni, dokumente 
strategjike, koncept dokumente, e tjera. Kjo praktikë nuk aplikohet as në shumicën e vendeve të tjera të Evropës. 
Megjithëse në disa vende ekzistojnë rregulla të qarta të publikimit të programeve legjislative dhe të politikave dhe 
mënyrën se si të angazhohet publiku në procesin e hartimit. 

Në Finlandë, Udhëzimet për konsultime në hartimin e legjislacionit94 parashohin rregulla sipas të cilave duhet 
të njoftohet publiku për fazat e hartimit të legjislacionit dhe mënyrën e pjesëmarrjes dhe konsultimit në të gjitha 
nivelet, nga inicimi e deri tek hyrja në fuqi dhe monitorimi.  

Tani e disa vite, Qeveria e Kosovës publikon programin legjislativ dhe programin e dokumenteve strategjike, së 
bashku me informacionin për institucionet përgjegjëse për hartim dhe afatet kohore. Mirëpo këto dokumente 
nuk përmbajnë të dhëna se si shoqëria civile mund të angazhohet në proces të hartimit. 

7.2.  Mundësia për t’u regjistruar për të marrë pjesë 
në procesin e hartimit të një politike apo 
legjislacioni

Një nga mangësitë e procesit të pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje në Kosovë është edhe angazhimi 
i vonshëm në proces dhe mos pjesëmarrja që në momentin kur institucioni vendos për hartimin e legjislacionit 
apo politikave.

Përmes Kodit të praktikave më të mira për pjesëmarrjen e publikut95, në Estoni obligohen ministritë që të 
publikojnë të dhëna për iniciativën e hartimit të dokumenteve publike si dhe kontaktet e personit përgjegjës për 
hartimin e një politike të caktuar. Kodi obligon hartuesit e dokumentit që në fazën fillestare të hartojnë një plan për 
përfshirjen e publikut, i cili duhet të përfshij: identifikimin e akterëve kyç të cilët duhet të përfshihen në procesin 
e vendimmarrjes, fazat e hartimit të dokumentit, kohën kur pritet të fillojnë konsultimet, format dhe metodat e 
përfshirjes, mënyrat e informimit.

94  Ministry of Justice – Finland. Legislative drafting process guide. Burimi: http://bit.ly/2DKa60J
95   Network of Estonian Nonprofit Organizations. Good Public Engagement Code of Practice, 2012. Burimi: http://bit.ly/2ByMn1G
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7.3.  Kthimi i përgjigjeve për komentet e pranuara 
ose refuzuara nga shoqëria civile në procesin e 
konsultimeve 

Një tjetër mangësi e procesit të konsultimeve dhe partneritetit me shoqërinë civile në Kosovë është edhe mungesa 
e përgjigjeve (“feedback”) për komentet e pranuara dhe për arsyen e refuzimit në rastet kur refuzohen ato.

Në Britani të Madhe, bazuar në Parimet e Konsultimeve96, institucionet janë të obliguara që të kthejnë përgjigje 
për komentet e pranuara brenda 12 javëve nga përmbyllja e procesit të konsultimeve. Edhe në Irlandë, përmes 
Udhëzimeve për organet e sektorit publik për procesin e konsultimeve97, parashihet që institucionet të informojnë 
publikun për pranimin e komenteve apo rekomandimeve, të publikojnë ato si dhe brenda një kohe të arsyeshme të 
kthejnë përgjigje për pranimin ose jo të komenteve dhe rekomandimeve. Sipas këtij Udhëzuesi, kthimi i përgjigjeve 
është formë për të rritur besimin e publikut në institucione dhe për të dërguar sinjal se kontributi është marrë 
parasysh. Praktikë thuajse të njëjtë aplikojnë edhe Finlanda, Estonia, Latvia, e tjera.

7.4. Platformat elektronike për konsultime 

Nga shkurti i vitit 2017, Qeveria e Kosovës ka lansuar platformën online për konsultime. Sipas zyrtarëve të Zyrës 
për Qeverisje të Mirë, kjo platformë është ndërtuar në bazë të modelit kroat për konsultime. Vende tjera të BE 
aplikojnë platforma të tilla, por të cilat japin mundësi më të gjerë të angazhimit të qytetarëve dhe OSHC-ve në 
vendimmarrje dhe në propozim të iniciativave.

Qeveria e Estonisë ka lansuar platformën për konsultime të quajtur “Sot unë vendos” më 2001. Platforma u dha 
mundësi qytetarëve që të kontribuojnë në politika dhe dokumente legjislative, pro njëkohësisht edhe të propozojnë 
nisma, ligje, dokumente strategjike. Në platformë janë regjistruar mbi shtatë mijë përdorues dhe janë diskutuar 
mbi një mijë nisma legjislative.98 Bazuar në modelin estonez, më 2009 edhe Sllovenia ka lansuar një platformë të 
tillë, e cila përveç konsultimeve për legjislacionin, mundëson edhe sugjerim të politikave, nismave, krijon mundësi 
për diskutime dhe votime të propozimeve.99  

Por, nuk duhet ekzagjeruar me konsultimet publike përmes internetit. Nëse praktikohen vetëm formatet online 
të konsultimeve, procesi i konsultimeve rrezikon të kthehet në një dialog ekspertësh duke përjashtuar pjesën më 
të madhe të qytetarëve dhe duke kthyer platformat online si mekanizma që rrezikojnë gjithëpërfshirjen.100 

96  UK Gov. Consultation Principles, 2016. Burimi: http://bit.ly/1Qbc0Km
97  Reaching out: Guidelines for Consultation for public sector bodies. Burimi: http://bit.ly/2BzdQ35
98  The TID+ project. Burimi: http://bit.ly/2nlbPCw
99  Burimi: http://bit.ly/2BzbUru
100  Centre for Information Service, Co-operation and Development of NGOs. Public participation in decision-making process – international 

analysis of the legal framework with a collection of good practices. Ljubljana, 2014. Burimi: http://bit.ly/2DMXfyE
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7.5. Qasja në dokumente publike

Vende të ndryshme në Evropë aplikojnë praktika të ndryshme sa i përket sigurimit të së drejtës për qasje në 
dokumente publike. Po ashtu, edhe institucionet përgjegjëse të cilat duhet të garantojnë qasjen në dokumente 
publike janë të ndryshme, si: gjykatat, ombudspersoni apo komisionari për informim. Në Suedi, Norvegji, 
Hungari, Bosnje, institucioni i ombudspersonit është përgjegjës për ankesat ndaj mos realizimit të së drejtës për 
qasje në dokumente publike. Ndërsa në vendet si Sllovenia, Belgjika, Franca, Gjermania, etj., kjo përgjegjësi bie 
mbi komisionarin përgjegjës për garantimin e të drejtës për qasje në dokumente publike.

Kosova aplikon një kriter miks, ku shkalla e parë e ankesës është Avokati i Popullit, por kjo nuk e zëvendëson 
padinë në gjykatën kompetente. Praktika e gjertanishme ka treguar se institucionet publike në Kosovë nuk 
respektojnë as vendimet jo detyruese të Avokatit të Popullit, por as vendimet e gjykatave. 

Në vitin 2006, Sllovenia ka krijuar institucionin e Komisionerit për Informim101, një shkrirje e dy institucioneve 
të mëhershme, Komisioneri për Qasje në Informatat Publike dhe Inspektorati për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale. Sipas përshkrimit të vetë Komisionerit për Informim, ky institucion udhëhiqet nga tri parime kryesore: 
informacioni i prodhuar nga institucionet është pronë e qytetarëve; transparencë për shpenzimet publike; dhe 
mungesa e përgjigjeve për qasje në informata zyrtare është e papranueshme. Shembulli slloven është propozuar 
edhe gjatë procesit të hartimit të ligjit të ri për qasje në dokumente publike në Kosovë.

7.6. Aktivizmi qytetarë

Niveli i aktivizmit qytetarë në Kosovë është ende i ulët. Përkundër asaj se ekzistojnë mbi tetë mijë OJQ të 
regjistruara, pjesa më e madhe e tyre nuk janë aktive, kurse nga ato që janë aktive vetëm një numër i vogël i tyre 
përfaqësojnë grupe të caktuara të qytetarëve ose kanë anëtarësi të gjerë.

Me qëllim të edukimit te gjeneratave të reja për rëndësinë e aktivizmit qytetarë, në shumë vende të BE ekzistojnë 
programe edukimi të cilat mbështeten edhe nga fondet publike. Organizata jo qeveritare ProDemos në Holandë 
është një ndër organizatat të cilat mision të saj ka edukimin e të rinjve për procesin e vendimmarrjes, rëndësinë 
e aktivizmit qytetarë, mënyra e pjesëmarrjes në vendimmarrje. Po ashtu, ProDemos organizon edhe vizita të 
grupeve të qytetarëve në institucionet publike. Pjesë e obligueshme e kurrikulës në shkollat holandeze është edhe 
pjesëmarrja në aktivitetet e organizuara nga shoqëria civile.

101  Information Commissioner. Information Commissioner Act, no.113/2005. Burimi: http://bit.ly/2GoI0Kb
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Përveç kësaj, ProDemos menaxhon edhe me “Shtëpinë e Demokracisë”, një hapësirë e shoqërisë civile ku 
organizohen aktivitete të ndryshme qytetare. Kjo mund të shërbej si shembull i mirë për rastin e Kosovës, kur 
kihet parasysh se në mungesë të fondeve dhe çmimit të lartë të pronës së paluajtshme, organizatat nuk kanë mund 
të organizohen në një shtëpi të shoqërisë civile. Kërkesat e shumta ndaj Komunës së Prishtinës për të ndarë tokë 
publike për ndërtimin të një objekti të shoqërisë civile janë refuzuar nga komuna duke u thirrur në kufizimet 
ligjore. Në dhjetor të 2017, mbi 50 organizata të shoqërisë civile kanë kërkuar që të amendamentohet Ligji për 
dhënien në shfrytëzim të pronave komunale, duke mundësuar dhënien e pronës komunale edhe për subjektet jo 
fitimprurëse, e jo vetëm për ato të cilat ofrojnë çmimin më të lartë në një proces të hapur prokurimi.102  

7.7. Financimi i organizatave jo qeveritare

Financimi i OJQ-ve deri më tani është bërë pa ndonjë bazë të qartë ligjore, pa proces transparent dhe pa një fond të 
veçantë apo kategori buxhetore. Financimi nga kategoria e subvencioneve dhe transfere sociale nuk është praktikë 
e cila duhet të ndiqet, ngase financimi i organizatave joqeveritare nuk mund të klasifikohet si subvencionim.

Më 2013 Kroacia ka themeluar Këshillin Kombëtar për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (NFCSD)103, i cili financohet 
nga një pjesë e të hyrave nga lojërat e fatit dhe jo direkt nga taksapaguesit. Nga fondet e mbledhura nga lojërat e 
fatit dhe financimi nga fondet e BE-së, NFCSD financon organizatat jo qeveritare përmes granteve institucionale 
për maksimum dy vite.

102  Kallxo.com. OJQ-të propozojnë mundësi të qasjes në prona komunale. 15 dhjetor 2017. Burimi: http://bit.ly/2C3JGoU
103  https://zaklada.civilnodrustvo.hr/en
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8. Përfundimet dhe rekomandimet

Kultura e qeverisjes në Kosovë ka imponuar nevojën për përdorimin e instrumenteve të forta të rregullimit të 
pjesëmarrjes së publikut në procesin e vendimmarrjes. Përderisa shumica e vendeve të Evropës Perëndimore 
mjaftohen me rregulla jo ligjore, doracakë, manuale, Kosova dhe vendet tjera të rajonit kanë nxjerrë një mori 
ligjesh dhe aktesh nënligjore të cilat obligojnë institucionet që të konsultojnë OSHC-të dhe qytetarët përgjatë 
procesit të politikë-bërjes.

Institucionet e Kosovës kanë vendosur një bazë të mirë ligjore për përfshirjen e publikut në procesin e 
vendimmarrjes, në të gjitha nivelet dhe institucionet qeverisëse. Por, ky shtrëngim ligjor ka mbetur i tillë: vetëm 
shtrëngim dhe jo vullnet i institucioneve për të marrë edhe kontributin e atyre që ndikohen nga një politikë e 
caktuar. Edhe në rastet kur institucionet përmbushin obligimet ligjore dhe mbajnë konsultimeve, në shumicën 
e rasteve pjesëmarrësit në konsultime nuk informohen se çfarë ka ndodhur me rekomandimet e tyre. Kjo pastaj 
dekurajon pjesëmarrjet e ardhshme në këto procese.

Përveç bazës ligjore, institucionet kanë ndërtuar edhe mekanizma online të cilat lehtësojnë procesin e 
konsultimeve dhe marrjen e sugjerimeve për intervenim në projekte. Por këto mekanizma të kushtueshëm nuk 
po e arrijnë qëllimin e tyre dhe faji për këtë është i dyanshëm: kontributi i shoqërisë civile në dokumentet që dalin 
për konsultim është ende i vogël, kurse reagimi i institucioneve në raportimet dhe sugjerimet e qytetarëve në këto 
platforma është tejet i ulët.

Po, ashtu si kultura e qeverisjes ndikon në qasjen e institucioneve ndaj publikut, edukimi qytetar ndikon në 
pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje dhe politikë-bërje. Mbi 95% e qytetarëve nuk janë aktiv në organizata 
joqeveritare apo në punë vullnetare. Në anën tjetër, vetëm një numë ri vogël i OJQ-ve të regjistruara janë aktive, e 
një numër edhe më i vogël i organizatave aktive marrin pjesë rregullisht në procesin e vendimmarrjes dhe politikë-
bërjes. 
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Duke u bazuar në gjetjet e këtij raporti, rekomandojmë:

Zyra e Kryeministrit, përmes Zyrës për Qeverisje të Mirë dhe platformës për konsultime, duhet 
të krijoj mundësinë që qytetarët dhe OSHC-të të mund të propozojnë nisma legjislative, dokumente 
strategjike apo politika tjera për t’u përfshirë në programin qeverisës, programin legjislativ dhe planin 
vjetor për dokumente strategjike.

Programi legjislativ dhe plani vjetor i dokumenteve strategjike, përveç të dhënave për 
institucionet përgjegjëse për hartimin e dokumenteve dhe datat kur pritet aprovimi në qeveri, duhet të 
përmbajnë edhe informacione se në cilën fazë ndodhet një dokument i caktuar dhe duhet të informohet 
publiku se si mund të kyçet në secilën fazë, duke publikuar të dhënat e zyrës apo personave përgjegjës që 
koordinojnë procesin e hartimit të dokumenteve.

Zyra për Qeverisje të Mirë, në platformën për konsultime, duhet të ofroj mundësinë që OSHC-të, 
qytetarët dhe ekspertët individual, të kenë mundësi të regjistrohen për të qenë pjesë e grupeve punuese 
në hartimin e legjislacionit apo dokumenteve të politikave. 

Zyra për Qeverisje të Mirë, duhet të pasuroj platformën për konsultime, duke krijuar mundësinë 
edhe për sugjerime për politike apo legjislacion të ri, raportime për mos zbatim të politikave, mundësinë 
e përzgjedhjes së dokumenteve për konsultim, përveç institucioneve ashtu siç është tani, të ndërmerret 
një fushatë informuese për platformën përmes mediave sociale dhe atyre tradicionale.

Të gjitha institucionet publike që organizojnë konsultime me OSHC, duhet të vendosin 
një sistem dhe një afat kohor ku i përgjigjen OSHC-ve dhe qytetarëve në komentet dhe rekomandimet 
e tyre, duke arsyetuar nëse rekomandimet janë përfshirë në draftin final dhe nëse janë refuzuar, me 
arsyetimin përse janë refuzuar. Kjo do të dërgonte një sinjal tek shoqëria civile se kontributi i tyre është 
vlerësuar, si dhe kthimi i përgjigjeve ndikon edhe në ngritjen e njohurive tek qytetarët për procesin dhe 
politikat.

Kuvendi i Kosovës nuk duhet që të anulojë të gjithë databazën e organizatave të regjistruara me 
përfundimin e mandatit legjislativ siç ndodh tani. Një organizatë ose individ i cili regjistrohet në databazën 
e Kuvendit për të marrë informacione duhet të mbahet në sistem të informimit derisa organizata apo 
individi vendos me vetë-dëshirë që të ndërpres marrjen e informacioneve.

Kuvendi i Kosovës duhet të vendos një sistem të përfshirjes së qytetarëve në procesin e ndryshimit 
dhe plotësimit të ligjeve nga komisionet dhe grupet punuese. Angazhimi i OSHC-ve nuk duhet të lihet 
në disponimin e kryetarit të komisionit apo udhëheqësit të grupit punues. Kuvendi duhet të krijoj 
mundësinë që OSHC-të të regjistrohen për të ndjekur punimet e grupeve punuese të komisioneve dhe të 
japin kontributin e tyre.
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Ministria për Administrimin e Pushtetit Lokal duhet që të zgjeroj obligimet që dalin nga neni 8 
i Udhëzimit administrativ për transparencë në komuna, që ka të bëjë me konsultimin e publikut për aktet 
e komunës. Rregullorja e re do të vendoste obligime më të mëdha ligjore për organet e komunës, duke 
adresuar përgjegjësinë për mbajtjen e konsultimeve, format e konsultimeve, përgjigjet në kontributet 
e qytetarëve, përdorimin e platformave online për konsultime, regjistrimin e OSHC-ve dhe mënyrat e 
njoftimeve.

Ndryshimi i Ligjit për qasje në dokumente publike, sidomos dispozitave që kanë të bëjnë me 
klasifikimin e dokumenteve si konfidenciale, vënien e përgjegjësisë tek bartësi i institucionit, qartësimin 
e dënimeve financiare dhe administrative për personat përgjegjës që nuk përgjigjen në kërkesat për qasje 
në dokumente publike dhe sidomos shkurtimin e procedurave të ankesës dhe përgjigjeve në paditë në 
gjykata.

Rritja e transparencës dhe llogaridhënies sa i përket financimit të OSHC-ve nga buxheti i 
shtetit, si dhe adaptimi i rregullave të qarta për kontraktimin e shërbimeve nga OSHC-të. Komunat dhe 
institucionet e nivelit qendror duhet të publikojnë shpalljet publike për financim të projekteve të OSHC-
ve, të vendosin kritere të qarta të përzgjedhjes, të vendosin obligime për raportim dhe masa ndëshkimore 
në rastet kur OSHC-të keqpërdorin fondet publike.

Përmes akteve nënligjore ose amendamentimit të ligjeve, si Ligji për shërbimin civil, 
Ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës, Ligjin për të mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve, Ligjin 
për rininë, etj., të përcaktohen procedurat për përfaqësimin e organizatave të shoqërisë civile në trupat 
vendimmarrëse ose konsultative. 

Të amendamentohet Ligji për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale, me të cilin 
lejohet dhënia në shfrytëzim të pasurisë publike edhe për organizatat jo qeveritare.

Të gjitha institucionet e nivelit lokal dhe qendror duhet të ndërmarrin fushata 
informimi për procesin e pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje dhe politikë-bërje. Gjithashtu, 
institucionet duhet të rrisin prezencën dhe informimin përmes mediave sociale, duke marrë parasysh 
se mbi 75% e qytetarëve e përdorin interneti çdo ditë dhe se Kosova e ka mbulueshmërinë më të mirë të 
internetit në krahasim me vendet e rajonit.

Institucionet të cilat kanë krijuar platforma online për konsultime duhet që të rrisin 
shkallën e përgjigjeve dhe zgjidhjes së problemeve të cilat raportohen nga qytetarët. Po ashtu, për të 
shmangur shpenzimet e paarsyeshme dhe për të përfituar nga përvoja e OSHC-ve, institucionet duhet të 
përdorin platformat tashmë të krijuara nga OSHC-të për konsultime.
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Organizatat e shoqërisë civile duhet të marrin pjesë më aktivisht në procesin e konsultimeve, si 
dhe të informohen më mirë për procedurat e vendimmarrjes, format e intervenimit. Gjithashtu nevojitet 
një profilizim i OSHC-ve, ngritje e kapaciteteve, si dhe ndërtim i koalicioneve me qëllim të rritjes së 
ndikimit dhe ndarjes së përvojave.

Me qëllim të ngritjes së vetëdijes qytetare për pjesëmarrje në procesin e vendimmarrjes dhe politikë-
bërjes, shoqëria civile dhe institucionet duhet të krijojnë programe edukimi për qytetarë dhe të ligjërohet 
në shkolla për rëndësinë dhe procesin e pjesëmarrjes në vendimmarrje dhe politikë-bërje.
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