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Kuvendi i Kosovës
kuvendi i kosovës është organi më i 
lartë ligjvënës dhe përfaqësues dhe mi-
raton ligjet të cilat e qeverisin kosovën.

përveç ligjvënies, dy funksionet tjera 
kryesore te kuvendit te kosovës janë 
përfaqësimi dhe mbikëqyrja e punës së 
qeverisë

Deputetët janë të zgjedhur nga vota e 
qytetarëve të kosovës dhe si të tillë ata 
përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat e 
qytetarëve të kosovës.

kuvendi ka mandatin që të mbikëqyrë 
punën e qeverisë gjatë zbatimit të 
ligjeve, shpenzimit të parasë publike 
dhe aktiviteteve tjera të qeverisë

Komisionet parlamentare
komisionet janë grupe të vogla të de-
putetëve të cilët mbulojnë një fushë të 
caktuar të çështjeve me të cilat merret 
kuvendi.  

komisionet mundësojnë që kuvendi 
njëkohësisht të kryejë shumë funksione 
të rëndësishme: shqyrtimin në hollësi të 
projektligjeve të propozuara, raportimin 
në kuvend mbi projektligjet e caktuara 
dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me 
mbikëqyrjen e punës së Qeverisë. 

kuvendi mund të formojë edhe komis-
ione të përkohshme të cilat shqyrtojnë 
një çështje të caktuar brenda një kohe 
të caktuar dhe i raportojnë kuvendit për 
rezultatet e punës së tyre. këto komis-
ione njihen edhe si komisione ad hoc 
dhe shpeshherë formohen për të hetuar 
një çështje specifike. 

në kuvendin e kosovës mbledhjet e 
komisioneve janë të hapura për publi-
kun. komisionet mbajnë dëgjime pub-
like rreth çështjeve specifike legjislative 
me qëllim të mbledhjes së informatave 
dhe shqetësimeve nga qytetarët dhe 
shoqëria civile. komisionet mirëpresin 
këshillat dhe sugjerimet që vijnë nga 
organizatat e shoqërisë civile, të cilat 
mund të kontaktojnë komisionin përmes 
personelit të komisionit. 

komisionet kanë autoritet për të 
mbikëqyrur punën e Qeverisë, sido-
mos efikasitetin me të cilin Qeveria i 
zbaton ligjet ne fuqi. së paku një herë 
në vit ministritë duhet të raportojnë 
rreth zbatimit të ligjeve tek komisionet 
përkatëse.

Skupština Kosova
skupština predstavlja najviši zakonodav-
ni i zastupnićki organ i usvaja zakone 
kojim se upravlja kosovom.
osim donošenja zakona, ostale dve 
glavne funkcije skupštine kosova su 
zastupanje i nadzor rada vlade

poslanici se odabiraju glasanjem 
građana Kosova i kao takvi zastupaju i 
štite interese građana Kosova.

skupština ima mandat da nadgleda rad 
vlade u vezi sa sprovođenjem zakona, 
potrošnji javnog novca i ostalih vladinih 
aktivnosti.

Parlamentarni odbori
odbori predstavljaju male grupe po-
slanika koje pokrivaju određeno polje 
pitanja kojima se bavi skupština.  

Odbori omogućavaju da Skupština 
istovremeno obavlja mnoge 
značajne funkcije: detaljno razma-
tranje predloženih predloga zakona, 
izveštavanje u Skupštini o određenim 
predlozima zakona i aktivnosti koje se 
odnose na nadzor rada Vlade. 

Skupština može da obrazuje i 
privremene odbore koje razma-
traju jedno konkretno pitanje u okviru 
određenog vremenskog perioda i 
predaju izveštaje skupštini o rezultatima 
njihovog rada. ovi odbori poznate su 
i kao ad hoc odbori i često se obrazuju 
kako bi ispitale konkretno pitanje. 

u skupštini kosova, sastanci odbora su 
otvoreni za javnost. Odbori održavaju 
javne rasprave u pogledu specifičnih 
zakonodavnih pitanja sa ciljem priku-
pljanja informacija i zabrinutosti od 
strane građana i građanskog društva. 
Odbori željno očekuju savete i predloge 
koji dolaze od strane organizacija iz 
reda građanskog društva, koje mogu da 
stupe u kontakt sa odborom posredst-
vom osoblja odbora. 

Odbori imaju ovlašćenje da nadgledaju 
rad Vlade, posebno efikasnost putem 
koje Vlada primenjuje zakone na snazi. 
najmanje jednom godišnje ministarstva 
treba da predaju izveštaj u pogledu 
zakona pri relevantnim odborima.

The Assembly of Kosovo
The assembly is the highest legisla-
tive and representative body, with the 
authority to approve laws governing 
kosovo.

in addition to law-making, two other 
main functions of the assembly of 
kosovo are representation and oversight 
of the executive branch.

Members are elected directly by the 
citizens of kosovo; therefore, members 
represent and protect interests of the 
citizens of kosovo. 

The assembly has the mandate to con-
duct oversight on the implementation of 
laws, expenditures of public money and 
other Government activities.

Parliamentary committees
Committees are small groups of legisla-
tors that cover a specific field within the 
work of the assembly. 

Committees allow the assembly to 
perform simultaneously numerous 
important functions: detailed review of 
proposed legislation, reporting in the 
assembly over specific draft laws and 
activities related to oversight of the 
executive branch. 

The assembly may establish provisional 
committees to consider a specific issue 
for a specific time and report back to 
the assembly the result of their work. 
These committees known as ad-hoc 
committees are usually established to 
investigate or review specific issues. 

Committee meetings in the assembly of 
kosovo are open to the public. Commit-
tees conduct public hearings on specific 
legislative matters with the goal of 
gathering civil society and citizen input. 
Committees welcome advice and sug-
gestions from civil society organizations, 
which can contact committees through 
committee support staff. 

Committees have the authority to 
conduct oversight on Government 
activities, especially on how efficient 
the Government is on implementation 
of laws. at least once a year, Ministries 
should report to respective committees 
over the implementation of laws.
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LETRA E KRYETARIT 
TË KOMISIONIT
komisioni për shërbime publike, admin-
istratë lokale dhe Media ka miratuar 
planin Vjetor të punës për vitin 2007.

publikimi i planit Vjetor bëhet me qëllim 
të njoftimit të deputetëve, Qeverisë 
dhe qytetarëve të kosovës me punën e 
komisionit për vitin aktual.

publikimi, përmban edhe informata rreth 
anëtarëve të komisionit dhe personelit 
mbështetës të tij dhe inkurajojmë palët 
e interesuara që të kontaktojnë komis-
ionin për të dorëzuar sugjerimet dhe 
komentet e tyre.

Nekibe Kelmendi, 
kryetare e komsionit për shërbime pub-
like, administratë lokale dhe Media

PISMO
PREDSEDNIKA
ODBORA
Odbor za javne službe, lokalnu upravu i 
medije je odobrila Godišnji plan Rada za 
godinu 2007. 

ova publikacija ima za cilj informisanje 
poslanika, Vlade i gradjane kosova sa 
radom Odbora za tekuću godinu.

Publikacija, sadrži informacije o 
članovima i osoblju Odbora i želimo 
potstići zainteresovane strane, da 
kontaktiraju Komisiju i predlažu svoje 
sugestije i primedbe.

Nekibe Kelmendi
Predsednik Odbora za javne službe, 
lokalnu upravu i medije

LETTER OF
COMMITTEE
CHAIR
Committee on public services, local 
administration and Media has approved 
the annual Work plan for year 2007. 

Goal of this publication is to inform 
members of the assmembly, Govern-
ment and citizens of kosovo with the 
Committee work for the current year.

publication, contains information on 
Committee members and staff and we 
would like to encourage all stakehold-
ers to contact Committee for providing 
their suggestions and  comments.

Nekibe Kelmendi, 
Chairperson of Committee on public 
services, local administration and 
Media
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Muajt Strategjia legjislative* Orari i Komisionit Detyrat e Komisionit 

Janar  Draftimi dhe finalizimi i pla-
nit të punës për vitin 2007 

Raporti i punës për 2006

komisioni shqyrton dhe 
finalizon planin e punës për 
vitin 2007

komisioni i raporton kuven-
dit për punën e tij gjatë vitit 
2006

shkurt projektligji për paran-
dalimin e konfliktit të 
interesit në ushtrimin 
e Funksionit

projektligji për Gjend-
jen Civile

projektligji për ndrysh-
imin dhe plotësimin e 
ligjit nr. 2004/46 për 
regjistrat e gjendjes 
civile i shpallur me 
rregulloret unMik-ut 
nr. 2005/21

Ministritë (shërbimeve 
publike dhe administrimit të 
pushtetit lokal) i raportojnë 
komisionit për strategjinë 
legjislative për 2007

komisioni mund të formoj 
nënkomisionet 

komisioni viziton prizrenin

Komisioni vlerëson ar-
ritshmërinë e strategjisë 
legjislative të ministrive 
dhe vendos prioritetet

Komisioni organizon 
dëgjime publike rreth 
Projektligjit
Komisioni shqyrton dhe 
amandamenton Projek-
tligjin

Komisioni grumbullon 
informata për nevojat dhe 
problemet me zbatimin e 
ligjeve

Mars projektligji për Mbro-
jtjen e të Dhënave 
personale

projektligji për statisti-
kat dhe organizimin e 
Entit statistikor

shqyrtimi i projektligjit

komisioni mund të formoj  
nënkomisionet

komisioni diskuton buxhetin 
e ministrive

komisioni organizon 
dëgjime publike

nënkomisionet i raportojnë 
komisionit

komisioni shqyrton dhe 
amandamenton projektligjin

prill projektligji për 
numrin, Emrat dhe 
kufijtë e komunave të 
kosovës

projektligji për 
Vetëqeverisje lokale

projektligji për zgjedh-
jet lokale

komisioni bënë evaluimin  e 
planit të punës

shqyrtimi i projektligjit

komisioni përcakton një ligji 
për monitorim

komisioni vlerëson të ar-
riturat

komisioni organizon 
dëgjime publike 

komisioni shqyrton dhe 
amandamenton projektligjin

komisioni monitoron zbati-
min e ligjit të përcaktuar

Komisioni për shërbime 
publike, Administratë 
lokale dhe media
plani i punës 2007

Objektivat:

1. komisioni për sHpalM do të 
angazhohet maksimalisht në 
ndërtimin e infrastrukturës lig-
jore nën juridiksionin e tij

2. komisioni për sHpalM do të 
grumbullojë informata përmes 
dëgjimeve publike dhe formave 
tjera të bashkëpunimit me qël-
lim të hartimit sa më të mirë të 
projektligjeve

3. komisioni për sHpalM do të 
formojë nënkomisione punuese, 
kur është e nevojshme, për të 
rritur efikasitetin dhe eksper-
tizën e tij

4. komisioni për sHpalM do të 
zgjedh së paku një ligj në juri-
diksionin e tij; do të monitorojë 
implementimin e atij ligji dhe 
do të përgatisë raport lidhur me 
këtë

5. komisioni për sHpalM do të 
bashkëpunojë rregullisht me 
ipVQ-të, për të arritur rezultate 
në kryerjen e detyrave të tij 

6. komisioni për sHpalM do të 
bashkëpunojë rregullisht me 
organizata relevante ndërkom-
bëtare si: usaiD, nDi, aER

7. komisioni për sHpalM do të 
punojë drejt ngritjes së cilësisë 
së punës dhe bashkëpunimit të 
brendshëm, si dhe ngritjes së 
kapacitetit stafit të tij në kryer-
jen e detyrave të tyre

8. komisioni për sHpalM do të 
përmirësojë vizibilitetin e tij dhe 
komunikimin me qytetar

* Dreaftplani është bazuar në strategjinë e miratuar legjislative të Qeverise, me një diferencë kohore prej nja muaji, duke llogaritur 
kohën e procedurale prej një muaji deri në arritjen e projektligjeve në kuvend
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Muajt Strategjia legjislative* Orari i Komisionit Detyrat e Komisionit

Tetor projektligji për Do-
menin shtetëror

projektligji për admin-
istratën publike

komisioni bënë evaluimin  e 
planit të punës

shqyrton projektligjin

komisioni formon
nënkomisionet

komisioni vlerëson të ar-
riturat

nënkomisionet organizojnë 
dëgjime publike

nënkomisionet i raportojnë 
komisionit

komisioni shqyrton dhe 
amandamenton projektligjin

nëntor Vizita në terren Komisioni grumbullon të 
dhëna rreth nevojave dhe 
problemet me zbatimin e 
ligjeve

Dhjetor projektligji për paga 
në administratën pub-
like të kosovës

shqyrton projektligjin

Ministritë i raportojnë 
komisionit për punën e tyre

komisioni i raporton kuven-
dit për punën e tij

komisioni organizon 
dëgjime publike

komisioni shqyrton dhe 
amandamenton projektligjin

komisioni vlerëson punën e 
ministrive

 komisioni harton raportin

Muajt Strategjia legjislative* Orari i Komisionit Detyrat e Komisionit

Maj projektligji për
Qytetin e prishtinës

shqyrtimi i projektligjit

komisioni formon nënk-
omisionet

Ministritë i raportojnë 
Komisionit rreth ecurisë së 
punës së tyre

nënkomisionet organizojnë 
dëgjime publike

nënkomisionet i raportojnë 
komisionit

komisioni shqyrton dhe 
amandamenton projektligjin

Komisioni vlerëson punën 
e ministrive

Qershor projektligji për refer-
endumin

projektligji për orga-
nizimin e shërbimeve 
të Teknologjisë infor-
mative, shërbimeve 
që do të përdoren nga 
institucione e adminis-
tratës publike

shqyrton projektligjin

komisioni mund të formoj 
nënkomisionet

Komisioni shqyrton dhe 
amandamenton Projek-
tligjin

Komisioni organizon 
dëgjime publike

korrik projektligji për or-
ganizimin e institu-
cioneve të kadastrit në 
kosovë

komisioni bënë evaluimin  e 
planit të punës

shqyrton projektligjin

komisioni vlerëson të ar-
riturat

komisioni shqyrton dhe 
amandamenton projektligjin

komisioni organizon 
dëgjime publike

Gusht

shtator projektligji për Festat 
zyrtare

projektligji për për-
dorimin e simboleve  
shtetërore të kosovës

komisioni përcakton një ligj 
për monitorim

shqyrton projektligjin

komisioni formon nënk-
omisionet

Ministritë i raportojnë 
komisionit rreth ecurisë së 
punës së tyre

komisioni monitoron zbati-
min e ligjit të përcaktuar

nënkomisionet organizojnë 
dëgjime publike

nënkomisionet i raportojnë 
komisionit

komisioni shqyrton dhe 
amandamenton projektligjin

komisioni vlerëson punën e 
ministrive
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istratën publike

komisioni bënë evaluimin  e 
planit të punës

shqyrton projektligjin

komisioni formon
nënkomisionet

komisioni vlerëson të ar-
riturat

nënkomisionet organizojnë 
dëgjime publike

nënkomisionet i raportojnë 
komisionit

komisioni shqyrton dhe 
amandamenton projektligjin

nëntor Vizita në terren Komisioni grumbullon të 
dhëna rreth nevojave dhe 
problemet me zbatimin e 
ligjeve

Dhjetor projektligji për paga 
në administratën pub-
like të kosovës

shqyrton projektligjin

Ministritë i raportojnë 
komisionit për punën e tyre

komisioni i raporton kuven-
dit për punën e tij

komisioni organizon 
dëgjime publike

komisioni shqyrton dhe 
amandamenton projektligjin

komisioni vlerëson punën e 
ministrive

 komisioni harton raportin

Muajt Strategjia legjislative* Orari i Komisionit Detyrat e Komisionit

Maj projektligji për
Qytetin e prishtinës

shqyrtimi i projektligjit

komisioni formon nënk-
omisionet

Ministritë i raportojnë 
Komisionit rreth ecurisë së 
punës së tyre

nënkomisionet organizojnë 
dëgjime publike

nënkomisionet i raportojnë 
komisionit

komisioni shqyrton dhe 
amandamenton projektligjin

Komisioni vlerëson punën 
e ministrive

Qershor projektligji për refer-
endumin

projektligji për orga-
nizimin e shërbimeve 
të Teknologjisë infor-
mative, shërbimeve 
që do të përdoren nga 
institucione e adminis-
tratës publike

shqyrton projektligjin

komisioni mund të formoj 
nënkomisionet

Komisioni shqyrton dhe 
amandamenton Projek-
tligjin

Komisioni organizon 
dëgjime publike

korrik projektligji për or-
ganizimin e institu-
cioneve të kadastrit në 
kosovë

komisioni bënë evaluimin  e 
planit të punës

shqyrton projektligjin

komisioni vlerëson të ar-
riturat

komisioni shqyrton dhe 
amandamenton projektligjin

komisioni organizon 
dëgjime publike

Gusht

shtator projektligji për Festat 
zyrtare

projektligji për për-
dorimin e simboleve  
shtetërore të kosovës

komisioni përcakton një ligj 
për monitorim

shqyrton projektligjin

komisioni formon nënk-
omisionet

Ministritë i raportojnë 
komisionit rreth ecurisë së 
punës së tyre

komisioni monitoron zbati-
min e ligjit të përcaktuar

nënkomisionet organizojnë 
dëgjime publike

nënkomisionet i raportojnë 
komisionit

komisioni shqyrton dhe 
amandamenton projektligjin

komisioni vlerëson punën e 
ministrive
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Odbor za javne službe, 
lokalnu upravu i medije 
naCRT plana RaDa za 2007. GoDinu

Ciljevi:

1. Odbor za JSLUM će biti maso-
vno angažovan u izgradnji 
zakonske infrastrukture pod 
njegovom nadležnošću

2. Odbor za JSLUM će prikupljati 
informacije posredstvom javnih 
rasprava i drugih oblika saradnje 
u cilju što bolje izrade predloga 
zakona

3. Odbor za JSLUM će obrazo-
vati radne pod-odbore, kada 
je potrebno, u cilju uvećavanja 
njegove efikasnosti i ekspertize

4. Odbor za JSLUM će odabrati 
najmanje jedan zakon iz svoje 
nadležnosti; pratiti primenu 
datog zakona i pripremiti 
izveštaj u vezi sa istim

5. Odbor za JSLUM će ostvariti 
redovnu saradnju sa pis, u cilju 
postizanja rezultata u obavl-
janju svojih dužnosti 

6. Odbor za JSLUM će sarađivati 
na redovnoj osnovi sa relevant-
nim međunarodnim organizaci-
jama kao što su: usaiD, nDi, 
EaR

7. Odbor za JSLUM će raditi ka 
uvećavanju kvaliteta inter-
nog rada i saradnje, kao i na 
uvećavanju sposobnosti svog 
osoblja u obavljanju njihovih 
dužnosti

8. Odbor za JSLUM će poboljšati 
svoju vidljivost i komunikaciju 
sa građanima

1�



Meseci Zakonodavna 
strategija* Raspored Odbora Zadaci Odbora 

Januar  izrada i finalizacija plana 
rada za 2007. godinu 

izveštaj o radu za 2006.

Odbor razmatra i finalizira 
Plan rada za 2007. godinu

Odbor izveštava Skupštinu 
o radu obavljenom tokom 
2006. godine

Februar nacrt zakona o 
sprečavanju sukoba 
interesa u vršenju 
konkretnih funkcija

nacrt zakona o civil-
nom statusu

nacrt zakona o 
promeni i dopuni 
zakona Br. 2004/46 
o registraciji civilnog 
statusa proglašen 
unMik Regulativom 
br. 2005/21

Ministarstva (javnih službi 
i administracije lokalne 
uprave) izveštavaju odbor 
o zakonodavnoj strategiji za 
2007.

Odbor može da oformi pod-
odbore

Odbor posećuje Prizren 

Odbor ocenjuje postizanje 
zakonodavne strategije 
ministarstava i postavlja 
prioritete

Odbor organizuje javne 
rasprave u pogledu Nacrt 
Zakona 
Odbor razmatra i menja 
Nacrt Zakona

Odbor prikuplja infor-
macije o potrebama i 
problemima u primeni 
zakona

Mart nacrt zakona o zaštiti 
ličnih podataka

predlog zakona o 
statistikama i orga-
nizaciji zavoda za 
statistiku

Razmatranje nacrt zakona

Odbor može da oformi pod-
odbore

Odbor diskutuje o budžetu 
ministarstava

odbor organizuje javne 
rasprave

pod-odbori izveštavaju 
odbor

odmor razmatra i menja 
nacrt zakona

april predlog zakona o 
broju, nazivima i 
granicama opština na 
kosovu

nacrt zakona o lokal-
noj samoupravi

nacrt zakona o lokal-
nim izborima

odbor sprovodi procenu 
plana rada

Razmatranje nacrt zakona

Odbor utvrđuje zakon čiju 
će primenu pratiti

Odbor ocenjuje dostignuća

odbor organizuje javne 
rasprave 

odbor razmatra i menja 
nacrt zakona

odbor prati primenu datog 
zakona

* Nacrt plana zasniva se na usvojenoj strategiji Vlade u polju zakonodavstva, sa vremenskom razlikom od jednog meseca, računajući 
vreme potrebno za relevantan postupak od jednog meseca do dolaska predloga zakona u skupštinu
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Meseci Zakonodavna 
strategija*

Raspored Odbora Zadaci Odbora 

Maj predlog zakona o 
gradu prištini

Razmatranje Nacrt Zakona

Odbor obrazuje pod-od-
bore

Ministarstva izveštavaju 
Odbor o toku svog rada

pod-odbori organizuju javne 
rasprave

pod-odbori izveštavaju 
odbor

odbor razmatra i menja 
nacrt zakona

odbor ocenjuje rad mini-
starstava

Jun nacrt zakon o refer-
endumu

predlog zakona 
o organizovanju 
službi informacione 
tehnologije, čije će 
se usluge koristiti od 
strane institucija javne 
administracije

Razmatra nacrt zakona

Odbor može da
oformi pod-odbore

Odbor razmatra i menja 
Nacrt Zakona

Odbor organizuje javne 
rasprave

Jul predlog zakona 
o organizovanju 
katastarskih ustanova 
na kosovu

odbor sprovodi procenu 
plana rada

Razmatra nacrt zakona

Odbor ocenjuje dostignuća

odbor razmatra i menja 
nacrt zakona

odbor organizuje javne 
rasprave

avgust

septem-
bar

predlog zakona o 
službenim praznicima

predlog zakona o 
upotrebi kosovskih 
državnih simbola

Odbor utvrđuje zakon čiju 
će primenu pratiti

Razmatra nacrt zakona

odbor obrazuje pod-odbore

Ministarstva odgovorna 
odboru u pogledu toka 
njihovog rada

odbor prati primenu datog 
zakona

pod-odbori organizuju javne 
rasprave

pod-odbori izveštavaju 
odbor o svom radu

odbor razmatra i menja 
nacrt zakona

odbor ocenjuje rad mini-
starstava
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Meseci Zakonodavna 
strategija* Raspored Odbora Zadaci Odbora 

oktobar predlog zakona o 
državnom domenu

predlog zakona o 
javnoj administraciji

odbor vrši procenu plana 
rada

Razmatra nacrt zakona

odbor obrazuje pod-odbore

Odbor ocenjuje dostignuća

pod-odbori organizuju javne 
rasprave

pod-odbori izveštavaju 
odbor o svom radu

odbor razmatra i menja 
nacrt zakona

novem-
bar

poseta na terenu Odbor prikuplja podatke 
u pogledu potreba i prob-
lema u primeni zakona

Decem-
bar

predlog zakona o 
platama u kosovskoj 
javnoj administraciji

Razmatra nacrt zakona

Ministarstva izveštavaju 
odbor o svom radu

odbor izveštava skupštinu o 
svom radu

odbor organizuje javne 
rasprave

odbor razmatra i menja 
nacrt zakona

odbor ocenjuje rad mini-
starstava

 odbor radi na izradi 
izveštaja
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Committee for public 
services, local Adminis-
tration and media 
annual WoRkinG plan 2007

Objectives:

1. Committee for pslaM will 
engage in building the legal in-
frastructure under its jurisdiction 

2. Committee for pslaM will 
gather information through 
public hearing and other forms 
of cooperation with the goal of 
drafting better laws  

3. Committee for pslaM will form 
working sub committees, when 
necessary, to increase the ef-
ficiency and its expertise 

4. Committee for pslaM will 
select at least on law under 
its jurisdiction and oversee its 
implementation and prepare a 
report 

5. Committee for pslaM will 
cooperate on regular basis with 
pisG, to increase the results on 
its assigned tasks 

6. Committee for pslaM will 
cooperate on regular basis with 
international organizations such 
as usaiD, nDi, EaR

7. Committee for pslaM will work 
towards the enhancement of 
quality of work and internal 
cooperation and increase of 
capacity of its staff to carry out 
their duties  

8. Committee for pslaM will 
improve its visibility and com-
munication with citizens 
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Month Legislative Strategy Committee Schedule Committee Duty

January  Drafting and finalization an-
nual work plan for 2007

Work report for 2006

Committee reviews and 
finalization work plan for 
2007

Committee report to the 
assembly about his work for 
2006

February Draft law on preven-
tion of Conflict of 
interest in Conducting  
Function 

Draft law of Civil 
status 

Draft law for amend-
ment and supple-
ment of the law 
no. 2004/46 on 
Civil status Registries 
proclaimed by un-
Mik Regulation no. 
2005/21

Ministries (public services 
and local administration) 
inform Committee about 
legislative strategy for 2007

Committee can form sub-
committees 

Committee visits prizren 

Committee assessments  
reachable legislative strategy 
of the Ministries and  sets 
priorities

subcommittees organized 
public hearing 
subcommittees report to the 
Committee 
Committee reviews and am-
mends draft law  

Committee collects informa-
tion about needs and prob-
lems in applications of law 

March Draft law on protec-
tion of personal Data 

Draft law on statistics 
and organization of 
statistical Body of 
kosova

Draft law review 

Committee can form sub-
committees 

Committee discussed minis-
tries budget 

Committee organizes public 
hearing 

subcommittees report to the 
Committee 

Committee reviews and am-
mends draft law  

april Draft law on number, 
names and Borders of 
kosova Municipalities

Draft law on local 
self-Governance  

Draft law on local 
Election 

Work plan evaluation

Draft law review 

Committee specification a 
law about monitoring 

Committee evaluates the 
realization of the work plan

Committee organized public 
hearing 

Committee reviews and 
amendment draft law  

Committee monitors ap-
plication of law 

* Based on the legislative strategy 2007 approved by the Government 
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Month Legislative Strategy Committee Schedule Committee Duty

october Draft law on state 
Domain

Draft law on public 
administration

Draft law on local 
Referendum 

Work plan evaluation 

Draft law review 

Committee can form  sub-
committees 

Committee evaluates the 
implementation of the work 
plan

subcommittee organized 
public hearing 
subcommittees report to  
the Committee 

Committee reviews and am-
mends draft law  

november Field
visits

Committee collects informa-
tion about needs and prob-
lems in applications of law

December Draft law on salaries 
of the  public adminis-
tration of kosova 

Draft law review 

Ministries inform Committee 
about their progress 

Committee report to the as-
sembly about its work

Committee organized public 
hearing 

Committee reviews and 
amendment draft law  

Committee assessments
Ministries work 

Committee drafts report 

Month Legislative Strategy Committee Schedule Committee Duty

May Draft law on city of 
prishtina 

Draft law review 

Committee can form  sub-
committees 

Ministries inform Committee 
about their progress 

subcommittee organized 
public hearing

Committee reviews and 
amendment draft law  

Committee conducts as-
sessment of the work of 
Ministries

June Draft law on referen-
dum 

Draft law on organi-
zation of services of 
information Technol-
ogy, services that will 
be  used by public 
administration of 
kosova  

Drat law review 

Committee can form  sub-
committees 

subcommittee organized 
public hearing

subcommittees report to the 
Committee 

Committee reviews and 
amendment draft law

July Draft law on orga-
nization of Cadastre 
institutions of kosova

Work plan evaluation

Draft law review 

Committee evaluates the 
realization of the work plan

Committee reviews and 
amendment draft law  

Committee organized public 
hearing 

august

september Draft law on official  
Holidays  

Draft law on used 
state symbols of 
kosova 

Committee specification a 
law about monitoring 

Draft law review 

Committee can form  sub-
committees 

Ministries inform Committee 
about their progress

Committee monitors ap-
plication of law 

subcommittees organized 
public hearing 

subcommittees report to  
the Committee 

Committee reviews and am-
mends draft law  

Committee assessments
Ministries work 
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Month Legislative Strategy Committee Schedule Committee Duty

october Draft law on state 
Domain

Draft law on public 
administration

Draft law on local 
Referendum 

Work plan evaluation 

Draft law review 

Committee can form  sub-
committees 

Committee evaluates the 
implementation of the work 
plan

subcommittee organized 
public hearing 
subcommittees report to  
the Committee 

Committee reviews and am-
mends draft law  

november Field
visits

Committee collects informa-
tion about needs and prob-
lems in applications of law

December Draft law on salaries 
of the  public adminis-
tration of kosova 

Draft law review 

Ministries inform Committee 
about their progress 

Committee report to the as-
sembly about its work

Committee organized public 
hearing 

Committee reviews and 
amendment draft law  

Committee assessments
Ministries work 

Committee drafts report 

Month Legislative Strategy Committee Schedule Committee Duty

May Draft law on city of 
prishtina 

Draft law review 

Committee can form  sub-
committees 

Ministries inform Committee 
about their progress 

subcommittee organized 
public hearing

Committee reviews and 
amendment draft law  

Committee conducts as-
sessment of the work of 
Ministries

June Draft law on referen-
dum 

Draft law on organi-
zation of services of 
information Technol-
ogy, services that will 
be  used by public 
administration of 
kosova  

Drat law review 

Committee can form  sub-
committees 

subcommittee organized 
public hearing

subcommittees report to the 
Committee 

Committee reviews and 
amendment draft law

July Draft law on orga-
nization of Cadastre 
institutions of kosova

Work plan evaluation

Draft law review 

Committee evaluates the 
realization of the work plan

Committee reviews and 
amendment draft law  

Committee organized public 
hearing 

august

september Draft law on official  
Holidays  

Draft law on used 
state symbols of 
kosova 

Committee specification a 
law about monitoring 

Draft law review 

Committee can form  sub-
committees 

Ministries inform Committee 
about their progress

Committee monitors ap-
plication of law 

subcommittees organized 
public hearing 

subcommittees report to  
the Committee 

Committee reviews and am-
mends draft law  

Committee assessments
Ministries work 
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