GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.1 / 18 PRILL 2011, PRISHTINË

RREGULLORE PËR FUSHAT E PËRGJEGJËSISË ADMINISTRATIVE TË ZYRËS SË KRYEMINISTRIT DHE MINISTRIVE

RREGULLORE Nr. 02/2011
PËR FUSHAT E PËRGJEGJËSISË ADMINISTRATIVE TË ZYRËS SË KRYEMINISTRIT DHE MINISTRIVE
Qeveria e Republikës së Kosovës,
Në mbështetje të nenit 93 (4) dhe nenit 96 (1 dhe 2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, dhe nenit 22 (2) të
Ligjit nr. 03/L-189 për administratën shtetërore të Republikës së Kosovës,
Duke marrë parasysh Vendimin (nr. 04-V-05) e Kuvendit të Republikës së Kosovës, të mbledhjes plenare të mbajtur
më 22 shkurt 2011, për zgjedhjen e Kryeministrit, të zëvendëskryeministrave dhe të ministrave të Qeverisë së
Republikës së Kosovës, si dhe
në pajtim me nenin 4 (3) të Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 01/2007,
Nxjerr:
RREGULLORE Nr. 02/2011
PËR FUSHAT E PËRGJEGJËSISË ADMINISTRATIVE TË ZYRËS SË KRYEMINISTRIT DHE MINISTRIVE
KREU I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi dhe fushëveprimi
1.

Kjo rregullore përcakton:
1.1.

fushat e përgjegjësisë dhe numrin e autoriteteve të larta të administratës shtetërore, si dhe

1.2.

fushat e përgjegjësisë dhe numrin e organeve të larta të administratës shtetërore.
Neni 2
Përkufizimet

1.

Shprehjet e përdorura në ketë rregullore kanë këtë kuptim:
1.1.

Autoritetet e larta të administratës shtetërore - Qeverinë si tërësi, Kryeministrin,
zëvendëskryeministrat dhe ministrat.

1.2.

Organet e larta të administratës shtetërore - Zyra e Kryeministrit dhe Ministritë.

KREU II
AUTORITETET E LARTA TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE
Neni 3
Autoritetet e larta të administratës shtetërore
1.

Qeveria në tërësi, Kryeministri, zëvendëskryeministrat dhe ministrat janë autoritetet e larta të administratës
shtetërore.

2.

Autoritetet e larta të administratës shtetërore udhëheqin dhe mbikëqyrin administratën shtetërore në fushat e
tyre përkatëse të përgjegjësisë.
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Neni 4
Qeveria
1.

Qeveria ushtron pushtetin e vet ekzekutiv në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi që ka të bëjë
me Qeverinë.

2.

Qeveria me qëllim të ushtrimit të kompetencave të përcaktuara me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi:
2.1.

merr vendime me propozimin e autoriteteve të larta të administratës shtetërore;

2.2.

nxjerr akte juridike ose rregullore, të nevojshme për zbatimin e ligjeve;

2.3.

diskuton probleme ose çështje të tjera që ajo i konsideron të rëndësishme në kuadër të
kompetencave të veta;

2.4.

vendosë për emërimet dhe shkarkimet brenda kompetencave të veta, si dhe

2.5.

kryen të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e përcaktuara me Kushtetutë dhe legjislacionin tjetër në
fuqi.
Neni 5
Anëtarët/et e Qeverisë

1.

Anëtarët/et e Qeverisë:
1.1.

mbështesin punën e Qeverisë;

1.2.

kanë të drejtë të ngrenë iniciativë për përgatitjen e projektligjeve si dhe të propozojnë politika, që
kanë të bëjnë me ministritë e tyre përkatëse.

1.3.

që janë të caktuar të marrin pjesë në punën e organeve dhe të komisioneve të tjera, veprojnë sipas
autorizimeve, objektivave dhe qëndrimeve të Qeverisë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin.
Neni 6
Kryeministri

1.

Kryeministri ushtron pushtetin e vet ekzekutiv në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin tjetër në fuqi.

2.

Kryeministri përfaqëson dhe udhëheq Qeverinë:

3.

Kryeministri:

4.

2

3.1.

në emër të Qeverisë, koncepton, propozon dhe zbaton drejtimet kryesore të politikës shtetërore
dhe përgjigjet për to;

3.2.

bashkërendon dhe kontrollon punën e anëtarëve të Qeverisë;

Në zbatim të kompetencave të tij Kushtetuese, Kryeministri, mund:
4.1.

të nxjerr vendime, urdhra, rregullore dhe lidh marrëveshje mirëkuptimi/bashkëpunimi;

4.2.

të kërkojë nga çdonjëri prej zëvendëskryeministrave dhe ministrave t'i raportojë me gojë apo me
shkrim për punën e tij/saj dhe të ministrisë të cilën e kryeson, që t'i ofrojë informata dhe raporte nga
fusha e vet e punës si dhe informata të tjera me rëndësi për mbarëvajtjen e punës së Qeverisë;

4.3.

menjëherë, ose jo më vonë se në mbledhjen e ardhshme të Qeverisë, të kërkojë që Qeveria ta
rishqyrtojë dhe ta ndryshojë vendimin e saj, nëse Kryeministri vlerëson se vendimi i marrë nga
Qeveria mund të ketë pasoja të dëmshme. Zbatimi i këtij vendimi pezullohet derisa Qeveria ta
trajtojë kërkesën e Kryeministrit;
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4.4.

të kërkojë shpjegime dhe verifikime administrative, prej zëvendëskryeministrave dhe ministrave
përgjegjës për çështje të fushës që ata/ato mbulojnë;

4.5.

t'i raportojë Kuvendit në mënyrë periodike, ndërsa me kërkesë të Kuvendit, të raportojë për
aktivitetet e Qeverisë apo të ministrisë së caktuar, duke përfshirë shfrytëzimin e të gjitha fondeve të
pranuara;

4.6.

të sigurojë se ka komunikim efektiv të politikave dhe të aktiviteteve qeveritare për qytetarët e
Republikës së Kosovës;

4.7.

të marrë përsipër, me miratimin e Qeverisë, edhe detyra të tjera, në pajtim me Kushtetutën dhe
ligjin;

4.8.

të nënshkruajë të gjitha aktet juridike të aprovuara nga Qeveria dhe siguron zbatimin e tyre.

4.9.

zgjidh mosmarrëveshjet ndërmjet ministrave/eve.
Neni 7
Zëvendëskryeministrat

1.

Zëvendëskryeministri/ja(at/et), gjatë ushtrimit të funksioneve:
1.1.

ndihmojnë Kryeministrin/en në caktimin e prioriteteve, në zhvillimin dhe zbatimin e politikave të
Qeverisë;

1.2.

me autorizim të Kryeministrit marrin pjesë në hartimin e vendimeve dhe të akteve të tjera, që
rregullojnë aktivitetet e Kabinetit të Kryeministrit dhe të Qeverisë;

1.3.

në bashkërendim me Kryeministrin i mbikëqyrin aktivitetet e organeve operative të Qeverisë dhe
sigurojnë zbatimin e përgjegjësive dhe të funksioneve të cilat u janë besuar organeve të tilla;

1.4.

zëvendësojnë Kryeministrin në rast të mungesës;

1.5.

ushtrojnë detyra të tjera, të cilat u caktohen nga Kryeministri;

1.6.

me autorizim të Kryeministrit, mund të marrin përgjegjësi që i janë dhënë Kryeministrit;

1.7.

kryejnë detyra të tjera që përcaktohen me ligje të veçanta.

2.

Zëvendëskryeministri/ja(at/et)janë përgjegjës për një fushë me rëndësi të veçantë dhe prioritet të lartë për
Qeverinë por mund të përfshijë koordinimin e një fushe të politikave që është në kuadër të përgjegjësisë së disa
ministrive.

3.

Secilit zëvendëskryeministër mund t'i epet mandati për një ministri.

4.

Zëvendëskryeministri i cili është përgjegjës për një ministri duhet t'i mbajë dy sferat e përgjegjësisë të veçanta
në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm.

5.

Zëvendëskryeministri i parë koordinon punën me zëvendëskryeministrat dhe i raporton Kryeministrit.

6. Fushat e përgjegjësisë së zëvendëskryeministrit të parë dhe të zëvendëskryeministrave apo mandate për një
ministri mund të përcaktohen me vendim të Kryeministrit.
Neni 8
Ministrat/et
1. Secili ministër/re, në pajtim me direktivat dhe politikat e përcaktuara nga Qeveria:
1.1.

udhëheq dhe përfaqëson ministrinë;
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1.2.

i përgjigjet Kryeministrit/es dhe Kuvendit për çështjet që kanë të bëjnë me ministrinë e tij/saj;

1.3.

propozon projektligje nga fushëveprimi i ministrisë dhe përcakton orientimin politik të punës së
ministrisë;

1.4.

nxjerr vendime dhe akte nënligjore dhe mund të lidhë marrëveshje mirëkuptimi/bashkëpunimi, në
mënyrë që t'i rregullojë aktivitetet e ministrisë në përgjithësi ose në fushat e veçanta të ministrisë
përkatëse dhe

1.5.

kryen detyra të tjera në suaza të kornizës së përgjegjësive të ministrisë, të përcaktuara me
legjislacionin në fuqi.
Neni 9
Përgjegjësitë e ministrave/eve

1.

Gjatë kryerjes së përgjegjësive dhe funksioneve të tyre, ministrat/et kujdesen që ministritë e tyre përkatëse:
1.1.

të hartojnë dhe të mbikëqyrin zbatimin e politikave të ministrisë;

1.2.

të planifikojnë qartë buxhetin dhe të formulojnë prioritetet për ndarjen e mjeteve financiare, që i
vihen në dispozicion nga Buxheti i Kosovës dhe nga burime të tjera;

1.3.

të sigurojnë ndarjen më të përshtatshme, transparente dhe të përgjegjshme të fondeve që i marrin
nga Buxheti i Kosovës dhe nga burime të tjera;

1.4.

të sigurojnë shërbime të besueshme, transparente, të përgjegjshme dhe jodiskriminuese;

1.5.

të krijojnë dhe të zbatojnë masa kundër mashtrimit dhe korrupsionit, si dhe të nxisin vetëdijesimin
kundër mashtrimit;

1.6

të krijojnë dhe të aftësojnë kuadro në fushat e përgjegjësive të tyre përkatëse.

2. Po ashtu, Ministrat/et janë përgjegjës që:
2.1.

të marrin pjesë në mbledhjet e Qeverisë e të trupave të saja të punës, aty ku janë anëtarë/e;

2.2.

të informojnë paraprakisht Kryeministrin për vizitat jashtë vendit dhe të raportojnë me shkrim apo
me gojë, jo më vonë se pesë ditë pas realizimit të tyre;

2.3

të njoftojnë paraprakisht Kryeministrin dhe Qeverinë si dhe Ministrin e Punëve të Jashtme për çdo
nismë të ministrive për marrëveshje ndërkombëtare apo të brendshme, të njoftojnë paraprakisht
Kryeministrin dhe Qeverinë për organizime të ngjarjeve të rëndësishme e të ngjashme dhe të
raportojnë me shkrim, jo më vonë se pesë ditë pas mbarimit të tyre;

2.4.

të sigurojnë se politikat ministrore janë komunikuar dhe diskutuar qartë dhe efektivisht për ata për
të cilët janë synuar apo kanë interes në to;

2.5.

t'i raportojnë Kryeministrit/es dhe Qeverisë në mënyrë periodike, ndërsa me kërkesë të
Kryeministrit/es, të raportojnë për aktivitetet e ministrisë, duke përfshirë shfrytëzimin e të gjitha
burimeve të pranuara;

2.6.

të njoftojnë Kryeministrin dhe Qeverinë për të gjitha aktet juridike të nxjerra dhe për marrëveshjet e
mirëkuptimit të nënshkruara.

3.

Ministrat/et ushtrojnë edhe detyra të tjera, me të cilat ngarkohen nga Qeveria ose nga Kryeministri.

4.

Fushat tjera të përgjegjësisë së ministrave mund të përcaktohen me vendim të Kryeministrit.
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Neni 10
Mungesa ose pamundësia e veprimit e Kryeministrit
1.

Në rast të mungesës ose pamundësisë së veprimit të Kryeministrit, ai zëvendësohet nga Zëvendës
Kryeministri i parë apo në mungesë të tij të njërit prej Zëvendës Kryeministrave.

2. Zëvendëskryeministri ushtron pushtetin dhe detyrat e tilla derisa mungesa apo paaftësia të pushojë së
ekzistuari.
Neni 11
Mungesa ose pamundësia e veprimit e një Ministri
Në rast të mungesës ose pamundësisë së veprimit të ministrit, ai/ajo zëvendësohet nga zëvendësministri apo njëri
prej zëvendëskryeministrave gjegjësisht njëri nga ministrat e caktuar nga Kryeministri.
Neni 12
Emërimi i zëvendësministrave
Zëvendësministrat emërohen nga Kryeministri për mbështetjen e ministrave. Ata/ato janë përgjegjës për
menaxhimin e aktiviteteve në fushat e përcaktuara nga ministri/ja përkatës/e, si dhe për zëvendësimin e ministrit/es
kur ai mungon ose kur nuk është në gjendje të kryejë detyrën e tij/saj.
Neni 13
Zëvendësministrat/et
1.

Zëvendësministri/ja(at/et), gjatë ushtrimit të funksioneve:
1.1.

ndihmojnë ministrin/en në caktimin e prioriteteve, në zhvillimin dhe zbatimin e politikave të
ministrisë;

1.2.

me autorizim të ministrit/es marrin pjesë në hartimin e vendimeve dhe të akteve të tjera, që
rregullojnë aktivitetet e kabinetit të ministrit/es dhe të ministrisë;

1.3.

ushtrojnë detyra, të cilat u caktohen nga ministri/ja;

1.4.

zëvendësministri/ja(at/et), me autorizim të ministrit/es apo në mungesë të tij me autorizim të
Kryeministrit, mund të marrin përgjegjësi që i janë dhënë ministrit/es;

1.5.

kryejnë detyra të tjera që parashikohen me ligje të veçanta.
Neni 14
Kontesti mes Ministrit dhe zëvendësministrit

1. Në rast të mosmarrëveshjes mes Ministrit dhe zëvendësministrit dhe me kërkesë të cilitdo prej tyre, Kryeministri
merr vendimin përfundimtar.
2.

Zëvendës Ministri shkarkohet me vendim të Kryeministrit.
KREU III
ORGANET E LARTA TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE
Neni 15
Organet e larta të administratës shtetërore

Zyra e Kryeministrit dhe Ministritë janë organet e larta të administratës shtetërore përmes të cilave Autoritetet e
Larta të Administratës Shtetërore ushtrojnë kompetencat e tyre qeveritare dhe administrative në përputhje me
Kushtetutën dhe ligjin.
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Neni 16
Funksionet e Zyrës së Kryeministrit
1.

Kryeministri udhëheq Zyrën e Kryeministrit.

2.

Zyra e Kryeministrit koordinon punën e gjithë ministrave/eve.

3.

Zyra e Kryeministrit ndërlidhet me Kuvendin.

4.

Zyra e Kryeministrit mbështet veprimtarinë e Kryeministrit, të Qeverisë, të zëvendëskryeministrave/eve dhe të
ministrave/eve dhe është përgjegjëse për:
4.1

Përgatitjen dhe organizimin e mbledhjeve të Qeverisë dhe mbledhjeve tjera të kryesuara nga
Kryeministri ose nga një Zëvendës Kryeministër në emër të tij/saj;

4.2

Koordinimin e marrëdhënieve mes Qeverisë dhe organeve tjera kushtetuese (Presidentit,
Kuvendit);

4.3

koordinimin e ministrive sa ka të bëjë me hartimin e legjislacionit si dhe shqyrton konsistencën me
kornizën kushtetuese dhe ligjore si dhe kontrollon cilësinë dhe standardet e hartimit të
legjislacionit;

4.4

Koordinimin e përgatitjes së prioriteteve strategjike të Qeverisë dhe programit të punës;

4.5

Drejtimin dhe koordinimin e marrëdhënieve të Qeverisë me publikun;

4.6

Koordinimin e politikave të cilat dorëzohen për miratim në mbledhjen e Qeverisë, si dhe
përcaktimin e përputhjes së tyre me prioritetet strategjike;

4.7

Drejtimin dhe koordinimin e procesit të monitorimit të zbatimit të vendimeve dhe politikave të
Qeverisë;

4.8

Ushtrimin e kompetencave dhe funksioneve tjera të cilat i janë caktuar me ligj ose vendim të
Kryeministrit ose të Qeverisë.

5.

Zyra e Kryeministrit përfshin: Kabinetin e Kryeministrit, Zëvendëskryeministrat dhe këshilltaret e tyre, si dhe
zyrat dhe njësitë që bartin përgjegjësitë dhe funksionet e përcaktuara në Rregulloren për Strukturën dhe
Organizimin e Zyrës së Kryeministrit.

6.

Sekretari i përgjithshëm i Zyrës së Kryeministrit është nëpunësi më i lartë civilë në Qeverinë e Republikës së
Kosovës dhe është udhëheqësi administrativ i Zyrës së Kryeministrit i cili i raporton drejtpërdrejtë Kryeministrit.

7.

Sekretari i përgjithshëm i Zyrës së Kryeministrit udhëheqë zyrat dhe njësitë përkatëse të Zyrës së Kryeministrit
në pajtim me Ligjin nr. 03/L-189 për administratën shtetërore të Republikës së Kosovës, Ligjin 03/L-149 për
Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren e punës të Qeverisë së Kosovës, dhe akteve tjera
ligjore dhe nënligjore që kanë të bëjnë me sekretarët e përgjithshëm.

8.

Struktura dhe organizimi i Zyrës së Kryeministrit përcaktohen me rregullore të veçantë të miratuar nga Qeveria.
Neni 17
Ministritë

1.

Ministria është person juridik, që përfaqësohet dhe drejtohet nga ministri.

2.

Ministria mbështet, në aspektin teknik, veprimtarinë e ministrit.

3.

Ministri është përgjegjës për formulimin e politikës së punës së qeverisë përkitazi me punën që i është caktuar
Ministrisë në fjalë si dhe për ekzekutimin dhe rishikimin e atyre politikave të punës.

4.

Ministritë themelohen në mënyrë që të kryejnë punë administrative, duke pasur në gjirin e tyre departamente,
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agjenci ekzekutive apo njësi tjera administrative të cilat veprojnë në Ministri.
5.

Sekretari i përgjithshëm i ministrisë është nëpunësi më i lartë civilë në ministri dhe është udhëheqësi
administrativ i ministrisë dhe i raporton drejtpërdrejtë ministrit.

6.

Sekretari i përgjithshëm i ministrisë udhëheqë njësitë përkatëse të ministrisë në pajtim me Ligjin nr. 03/L-189
për administratën shtetërore të Republikës së Kosovës, Ligjin 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së
Kosovës, dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore që kanë të bëjnë me sekretarët e përgjithshëm.
Neni 18
Ministritë

1. Qeveria e Kosovës përbëhet nga këto ministri:
1.1.

Ministria e Drejtësisë (MD);

1.2.

Ministria e Financave (MF);

1.3.

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB);

1.4.

Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ);

1.5.

Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës (MFSK);

1.6.

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT);

1.7.

Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe e Sporteve (MKRS);

1.8.

Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë (MTI);

1.9.

Ministria e Shëndetësisë (MSH);

1.10.

Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale (MPMS);

1.11.

Ministria e Administratës Publike (MAP);

1.12.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL);

1.13.

Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor (MMPH);

1.14.

Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural (MBPZHR);

1.15.

Ministria për Komunitete dhe Kthim (MKK);

1.16.

Ministria e Integrimeve Evropiane (MIE);

1.17.

Ministria e Infrastrukturës (MI), dhe

1.18.

Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE).
Neni 19
Fushat Specifike të Përgjegjësisë së Ministrive

Fushat e përgjegjësive administrative të ministrive janë përcaktuar në Shtojcat e kësaj rregulloreje.
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KREU IV
KËSHILLTARËT POLITIKË
Neni 20
Këshilltarët politikë
1.

Këshilltarët politikë janë një kategori e veçantë e zyrtarëve qeveritarë, të cilët:.
1.1.

Emërohen drejtpërdrejt nga Kryeministri, zv.Kryeministri(at), dhe ministri (në tekstin në vijim:
eprori) dhe u pushon mandati me përfundimin e mandatit të eprorit të tyre, nëse kjo marrëdhënie e
punës nuk ndërpritet më herët;

1.2.

punësohen në bazë të kontratës e cila nënshkruhet nga eprori në njërën anë dhe këshilltari politik
në anën tjetër;

1.3.

Për veprimet e veta i përgjigjen eprorit të tyre;

1.4.

nuk obligohen të jenë të paanshëm dhe në fakt janë të obliguar të demonstrojnë lojalitet personal
dhe përkushtim politik për eprorin e tyre.

2.

Këshilltarët politikë nuk ushtrojnë kompetenca drejtuese ose kompetenca të tjera administrative në organet e
larta të administratës shtetërore.

3.

Duhet të ofrojnë lidhje mes roleve politike dhe partiake të eprorit të tyre, duke e paralajmëruar atë për implikimet
politike të çështjeve ministrore, duke e informuar rregullisht për zhvillimet e fundit partiake dhe, gjithashtu, e
informojnë partinë e eprorit për aktivitetet e tij/saj.

4.

Emërimi mund të ndërpritet pas një muaji njoftim, ose pa njoftim nëse ka arsye të rëndësishme. Marrëdhënia e
punësimit të këshilltarëve politikë skadon pas përfundimit të mandatit të eprorit nëse kjo marrëdhënie e punës
nuk ndërpritet më herët;.

5.

Të gjitha emërimet e këshilltarëve politikë janë personale dhe duhet të përfundojnë në momentin kur eprorit të
tyre i përfundon mandati. Mandati i këshilltarëve politikë pushon edhe më herët, në qoftë se eprori i tij vendos
për një gjë të tillë.

6.

Qeveria mund të nxjerrë rregullore të veçantë në të cilën përshkruhen detyrat dhe përgjegjësitë e këshilltarëve
politik.
Neni 21
Numri i Këshilltarëve politikë

1.

Kryeministri mund të emërojë deri në 12 këshilltarë politikë.

2.

Zëvendëskryeministrat, që mbulojnë ministri dhe ata që nuk mbulojnë asnjë ministri, mund të emërojnë deri në
6 këshilltarë politikë.

3.

Ministrat mund të emërojnë deri në 6 këshilltarë politikë. Postet e këshilltarëve të autorizuara sipas këtij
paragrafi mund t'i ndahen edhe zëvendësministrave nga ministri përkatës.
Neni 22
Kompetencat dhe Përgjegjshmëria e Këshilltarëve Politik

1.
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Këshilltarët politik mbështetin eprorin e tyre në ushtrimin e përgjegjësive të tij/saj dhe kontribuojnë nga aspekti
politik në:
1.1.

formulimin dhe zhvillimin e politikave;

1.2.

zbatimin e politikave;
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2.

1.3.

prezantimin e politikave;

1.4.

vlerësimin e efektshmërisë së politikave; dhe

1.5.

zbatimin dhe prezantimin e tyre.

Këshilltarët politik i raportojnë drejtpërdrejtë eprorit të tyre.
Neni 23
Sjellja e Këshilltarëve Politik

1.

Këshilltarëve politikë nuk u lejohet:
1.1.

të ushtrojnë çfarëdo pushteti ligjor, për ushtrimin e të cilit është kompetent eprori i tij;

1.2.

të ushtrojnë çfarëdo funksioni tjetër, që ndërlidhet me menaxhimin e shërbimit civil.

1.3.

të ndërhyjnë në funksionet që janë të përcaktuara me ligj për shërbimin civil ;

1.4.

ushtrojnë asnjë kompetencë ligjore e cila duhet të ushtrohet nga eprori i tyre, Zyra e Kryeministrit
ose njëra nga ministritë;

1.5.

autorizojnë shpenzimin e fondeve publike;

1.6.

ushtrojnë funksione për menaxhimin e shërbimit civil;

1.7.

ndërhyrjen në cilindo funksion tjetër i cili ushtrohet nga shërbimi civil;

1.8.

t'u japin udhëzime nëpunësve civil, megjithëse mund t'ua përcjellin nëpunësve civil udhëzimet e
dhëna shprehimisht nga eprori i tyre.

2. Këshilltarët politik nuk u nënshtrohen procedurave disiplinore.
Neni 24
Ankesat
1. Çdo qytetar dhe nëpunës civilë ka të drejtë të ankohet lidhur me veprimet e një këshilltari politik.
2. Ankesa duhet t'i drejtohet eprorit të këshilltarit politikë. Nëse pesëmbëdhjetë (15) ditë pas paraqitjes së
ankesës nuk i është dhënë përgjigje apo është i pakënaqur me përgjigjen ankesa i drejtohet Shefit të Stafit të
emëruar nga Kryeministri.
3. Shefi i Stafit siguron që ankesa të shqyrtohet në mënyrë të hollësishme dhe të pavarur dhe që të jepet një
përgjigje brenda pesëmbëdhjetë ditëve.
KREU V
KABINETI I KRYEMINISTRIT DHE I MINISTRIVE TË TJERA
Neni 25
Kabinetet
1. Kabineti i Kryeministrit përfshin: Kryeministrin, zëvendëskryeministrat, këshilltarët politikë të Kryeministrit,
këshilltarët politikë të Zëvendëskryeministrave, si dhe nëpunësit e punësuar në kabinet.
2. Kabinetet e ministrave përfshijnë ministrin, zëvendësministrin, këshilltarët politikë të ministrave dhe nëpunësit e
punësuar në kabinete.
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Neni 26
Kabineti i Kryeministrit
1. Kryeministrit do t'i ndihmojë një sektor i cili përfshin këshilltarë politikë sipas zgjedhjes së tij apo të saj. Ky sektor
do të jetë përgjegjës për t'i ofruar ndihmë Kryeministrit lidhur me përkufizimin e vijave të përgjithshme të
politikës së Qeverisë dhe për bashkërendimin e punës së saj.
2. Funksionet e Kabinetit të Kryeministrit miratohen nga Kryeministri, i cili mund të nxjerr Rregulloren për
funksionimin e Kabinetit të Kryeministrit.
Neni 27
Shefi i Stafit
1. Kryeministri emëron njërin nga këshilltarët si Shef të Stafit të Kryeministrit, i cili njëkohësisht është Këshilltar i
Lartë i Kryeministrit.
2. Shef i Stafit do të jetë përgjegjës që t'i ofrojë ndihmë Kryeministrit në bashkërendimin e punëve dhe koordinimit
me këshilltaret e ZKM-së dhe këshilltarët politikë të zëvendëskryeministrave dhe ministrave.
3. Shefi i Stafit siguron që të mbahet një regjistër me emrat dhe funksionet e veçanta të të gjithë këshilltarëve politik
në Qeverinë e Republikës së Kosovës.
4. Pas secilit emërim, eprori përkatës duhet ta njoftojë Shefin e Stafit me emrat e këshilltarëve politikë, me
funksionet specifike që u është dhënë atyre. Njoftimi për emërim të këshilltarëve politikë duhet bërë në afat prej
3 ditësh, nga dita e emërimit të tyre.
5. Shefi i Stafit vërteton nëse këshilltarët politik janë emëruar në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.
6. Shefi i Stafit koordinon punën me të gjithë Këshilltarët e Lartë të Ministrave dhe mban takime të rregullta me ta
së paku një herë në muaj.
7. Kryeministri mund të emërojë njërin nga këshilltarët si Zëvendës Shef të Stafit të Kryeministrit
8. Funksionet e Shefit të Stafit dhe Zëvendës Shefit të Stafit, si dhe të Shefit të Kabinetit të Kryeministrit miratohen
nga Kryeministri, i cili mund të nxjerr Rregulloren për funksionimin e tyre.
Neni 28
Këshilltaret politikë të zëvendëskryeministrit
Zëvendëskryeministrit do t'i ndihmojë një sektor i cili përfshin këshilltarë politikë sipas zgjedhjes së tij apo të saj. Ky
sektor do të jetë përgjegjës për t'i ofruar ndihmë zëvendëskryeministrit lidhur me përkufizimin e vijave të
përgjithshme të politikës së Qeverisë apo ministrisë të cilën e drejton dhe për bashkërendimin e punës së saj.
Neni 29
Kabineti i ministrit
1. Ministrit do t'i ndihmojë një sektor i cili përfshin këshilltarë politikë sipas zgjedhjes së tij apo të saj. Ky sektor do të
jetë përgjegjës për t'i ofruar ndihmë ministrit lidhur me përkufizimin e vijave të përgjithshme të politikës së
ministrisë dhe për bashkërendimin e punës së saj.
2. Funksionet e Kabinetit të ministrit miratohen nga ministri, i cili mund të nxjerr Rregulloren për funksionimin e
Kabinetit të ministrit.
Neni 30
Emërimi i Këshilltarëve Politik
1. Kryeministri emëron një nga këshilltarët/et politikë/e në cilësinë e Zëdhënësit të Qeverisë.
2.
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3. Zëvendëskryeministrat/et, ministrat/et emërojnë një nga këshilltarët/et politikë/e në cilësinë e Këshilltarit të
Lartë Politikë.
4. Kryeministri, ministrat/et emërojnë një nga këshilltarët/et politikë/e në cilësinë e Shefit/es të/së Kabinetit.
5. Këshilltari i Lartë Politikë koordinon punën e këshilltarëve politik, bën ndarjen e përgjegjësive dhe detyrave dhe
përcakton procedurat e punës së ekipit të këshilltarëve politik.
6. Shefi i Kabinetit të Kryeministrit koordinon punën me të gjithë Shefat e Kabineteve të Ministrave.
Neni 31
Këshilltarët e jashtëm politikë
1. Këshilltarët e jashtëm politikë janë një kategori e veçantë e zyrtarëve qeveritarë, të cilët:
1.1.

Emërohen me Vendim nga Kryeministri, zv.Kryeministri(at), dhe ministri (në tekstin në vijim: eprori)
dhe u pushon mandati me përfundimin e mandatit të eprorit të tyre, nëse ky mandat nuk ndërpritet
më herët;

1.2.

Për veprimet e veta i përgjigjen eprorit të tyre;

1.3.

janë të obliguar të demonstrojnë lojalitet personal dhe përkushtim politik për eprorin e tyre.

2. Këshilltarët e jashtëm politikë nuk ushtrojnë kompetenca drejtuese ose kompetenca të tjera administrative të
organit të lartë të administratës shtetërore.
3. Këshilltarët e jashtëm politikë nuk paguhen nga Buxheti i Republikës së Kosovës dhe në asnjë formë nuk
shkaktojnë shpenzime për Buxhetin e Kosovës.
4. Sjellja, kompetencat dhe përgjegjësitë e këshilltarëve të jashtëm politikë është e njëjtë me sjelljen, kompetencat
dhe përgjegjësitë e këshilltarëve politikë.
5. Pas secilit emërim, eprori përkatës duhet ta njoftojë Shefin e Stafit me emrat e këshilltarëve të jashtëm politikë.
Njoftimi për emërim të këshilltarëve të jashtëm politikë duhet bërë në afat prej 3 ditësh, nga dita e emërimit të
tyre.
6. Qeveria mund të nxjerrë rregullore të veçantë në të cilën përshkruhen detyrat dhe përgjegjësitë e këshilltarëve
të jashtëm politikë.
Neni 32
Numri i Këshilltarëve të jashtëm politikë
1. Kryeministri mund të emërojë deri në 10 këshilltarë të jashtëm politikë.
2. Zëvendëskryeministrat mund të emërojnë deri në 3 këshilltarë politikë.
3. Ministrat mund të emërojnë deri në 3 këshilltarë politikë.
Neni 33
Nëpunësit në Kabinete
1. Me qëllim të ofrimit të ndihmës teknike administrative, pranë Kabineteve janë të punësuar nëpunësit e
kabineteve si në vijim:
1.1.

Kryeministri mund të emërojë deri në 15 të punësuar në Kabinet;

1.2.

Zëvendëskryeministrat mund të emërojnë deri në 4 të punësuar;

1.3.

Zëvendëskryeministrat që mbulojnë edhe ministri mund të emërojnë deri në 5 të punësuar në
11

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.1 / 18 PRILL 2011, PRISHTINË

RREGULLORE PËR FUSHAT E PËRGJEGJËSISË ADMINISTRATIVE TË ZYRËS SË KRYEMINISTRIT DHE MINISTRIVE

Kabinet;
1.4.

Ministrat mund të emërojnë deri në 4 të punësuar në Kabinet;

1.5.

Zëvendësministrat mund të emërojnë deri në 2 të punësuar në Kabinet.

2. Të gjithë nëpunësit e punësuar në kabinetet e autoriteteve të larta të administratës nuk janë nëpunës civilë dhe
u pushon mandati me përfundimin e mandatit të eprorit të tyre nëse kjo marrëdhënie e punës nuk ndërpritet më
herët.
Neni 34
Nëpunësit e Shërbimit Civil
1. Shërbimi Civil i Qeverisë së Republikës së Kosovës është i përbërë nga nëpunës civil, të paanshëm,
profesional, të përgjegjshëm dhe që reflekton shumë etnicitetin dhe barazinë gjinore.
2. Shërbimi Civil i Qeverisë së Republikës së Kosovës drejtohet sipas legjislacionit për Shërbimin Civil.
KREU VI
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE
Neni 35
Dispozitat Kalimtare
Struktura e organizimit të Qeverisë përcaktohet me rregullore nga Qeveria pas propozimit nga Kryeministri dhe
ministrat.
Neni 36
Botimi në Gazetën Zyrtare
Kjo rregullore e Qeverisë dhe ndryshimet e mëpasshme të saj botohen në “Gazetën Zyrtare”.
Neni 37
Shfuqizimi i akteve ligjore
1. Në mbështetje të nenit 22 (2) të Ligjit nr. 03/L-189 për administratën shtetërore të Republikës së Kosovës kjo
rregullore do të mbizotërojë nenet e Rregullores së UNMIK-ut 2001/19 mbi degën e ekzekutivit të institucioneve
të përkohshme të vetëqeverisjes në Kosovë dhe të rregulloreve që bëjnë ndryshimet dhe plotësimet e kësaj
Rregulloreje (Rregulloret: Nr. 2002/5; nr. 2005/15; nr. 2005/53, nr. 2006/26; nr. 2007/18, nr. 2008/3, nr.
2008/20), dhe te gjitha Shtojcat e Rregullores së ndryshuar të UNMIK-ut 2001/19 mbi degën e ekzekutivit të
institucioneve të përkohshme të vetëqeverisjes në Kosovë.
2. Pas hyrjes në fuqi, kjo rregullore shfuqizon:
2.1.

Udhëzimin Administrativ nr. 01/2005 i miratuar nga Qeveria e Kosovës me datë 01.02.2005,

2.2.

Udhëzimin Administrativ nr. 2/2005 për të drejtat e detyrat e të emëruarve politikë dhe kodi i
mirësjelljes së tyre,

2.3.

Vendimin e Qeverisë së Kosovës nr. 17/9 , datë 27.02.2008 si dhe

2.4.

Të gjitha aktet tjera nënligjore të nxjerra nga Qeveria që janë në kundërshtim me këtë rregullore.

3. Kodi i mirësjelljes për të emëruarit politikë (sipas Udhëzimit administrativ nr. 2/2005) vazhdon të zbatohet deri
në nxjerrjen e një Kodi tjetër nga ana e Qeverisë.
Neni 38
Zbatimi
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1. Zbatimi i kësaj rregulloreje sigurohet nga Kryeministri, me mbështetjen e Zëvendës Kryeministrit të parë dhe
Zëvendës Kryeministrave.
2. Kryeministri mund të nxjerrë Vendime dhe akte tjera nënligjore për zbatimin e kësaj Rregulloreje.
3. Kryeministri është kompetent për të vendosur për të gjitha çështjet strukturore dhe organizative të Qeverisë të
cilat nuk i janë bartur Qeverisë shprehimisht me ligj dhe me akte nënligjore.
Neni 39
Hyrja në fuqi
Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Kryeministri i Republikës së Kosovës.
22 MARS 2011
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I:

FUSHAT E PËRGJEGJËSISË SË MINISTRIVE
Shtojca 1
Ministria e Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë ka këto kompetenca:
i.

zhvillon politikën brenda fushës së saj të përgjegjësisë, mundëson përgatitjen dhe zbatimin e legjislacionit
në fushën e drejtësisë;

ii.

në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, menaxhon çështjet administrative, financiare dhe buxhetore
të Ministrisë;

iii.

ushtron mbikëqyrje ekzekutive mbi tërë shërbimin korrektues dhe shërbimin sprovues, përveç rasteve
emergjente, ku Përfaqësuesi Ndërkombëtarë Civil (PNC-ja) ruan dhe ushtron kompetencat për të
komanduar dhe ushtruar të gjitha operacionet. PNC-ja përcakton gjendjen emergjente dhe kohëzgjatjen e
saj;

iv.

zhvillon dhe zbaton politika për të siguruar qasje të drejtë dhe efektive në sistemin e drejtësisë për të gjithë
pjesëtarët e komuniteteve në pajtim me ligjin në fuqi;

v.

ushtron përgjegjësitë në kërkimin, marrjen, sigurimin dhe verifikimin e informacioneve lidhur me
vendndodhjen dhe fatin e personave të zhdukur dhe kthimin e eshtrave të personave të zhdukur,
shfrytëzimin e ndihmës dhe të ekspertizës së personelit përkatës, si dhe të specialistëve të tjerë, me
autorizimin e PNC-së, për të gjitha hetimet e rasteve individuale të zhdukjes;

vi.

ushtron përgjegjësitë për çështjet që kanë të bëjnë me mjekësinë ligjore, duke përfshirë edhe administrimin
e zyrës së mjekut kontrollues, që i nënshtrohet mbikëqyrjes së PNC-së për certifikimin dhe trajnimin e
kërkuar të personelit, që punon në zyrën e kontrolluesit mjekësor dhe përmbushjen e standardeve
ndërkombëtare nga ky personel. PNC-ja do të ruajë kontrollin e drejtpërdrejtë mbi të gjitha kontrollimet e
mjekësisë ligjore dhe raportet e ekspertëve lidhur me rastet penale, të cilat janë nën përgjegjësinë e
prokurorëve dhe gjykatësve ndërkombëtarë në pajtim me ligjin, duke përfshirë edhe rastet e krimit të
organizuar, krimet mbi pakicat etnike, terrorizmin dhe trafikimin e qenieve njerëzore;

vii.

ofron ndihmë për viktimat e krimit, veçanërisht për viktimat e dhunës familjare dhe trafikimit të qenieve
njerëzore dhe mbikëqyr Zyrën e Koordinatorit për Ndihmë Viktimave në pajtim me ligjin në fuqi;

viii.

ofron ndihmë juridike ndërkombëtare në pajtim me ligjin në fuqi, ndërsa sipas nevojës, ndihmon PNC-në në
ushtrimin e përgjegjësive për ndihmë juridike ndërkombëtare dhe bashkëpunim, duke përfshirë edhe
bashkëpunimin me Gjykatën Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut, me Gjykatën Ndërkombëtare Penale dhe
me Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë;

ix.

përfaqëson autoritetet publike në procedurat gjyqësore dhe të arbitrazhit, në pajtim me ligjin në fuqi;

x.

ofron mbështetje me ekspertë në përgatitjen e marrëveshjeve të Qeverisë në fushën e bashkëpunimit
ndërkombëtar, në mënyrë që ato të jenë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe

xi.

kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 2
Ministria e Financave

Ministria e Financave ka këto kompetenca:
i.

bashkërendon zhvillimin dhe siguron realizimin e balancuar të buxhetit vjetor për administratën publike;

ii.

krijon buxhete shumëvjeçare dhe programe afatgjata për investime publike në bashkëpunim me
institucionet e administratës publike;
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iii.

bashkërendon me institucionet e administratës publike dhe, sipas nevojës, me donatorët multilateralë e
bilateralë për çështjet që kanë të bëjnë me financimin nga donatorët dhe kontributet e dhuruara;

iv.

siguron përdorimin efektiv dhe transparent të fondeve të donatorëve për qëllimet e akorduara;

v.

kujdeset që të gjitha të ardhurat dhe burimet e tjera të financimit nga institucionet e administratës publike,
duke përfshirë dhe ndihmat financiare vullnetare, të regjistrohen sipas rregullave buxhetore;

vi.

Siguron zbatimin e legjislacionit tatimor dhe doganor në Republikën e Kosovës;

vii.

regjistron dhe iu raporton institucioneve të administratës publike si dhe Këshillit Ekonomik e Fiskal për të
ardhurat dhe të dalat e buxhetit të institucioneve të administratës publike;

viii.

Mbikëqyr institucionet e administratës publike për zbatimin e rregullave dhe procedurave në fuqi përkitazi
me shpenzimet publike, duke përfshirë prokurimin publik pa paragjykim ndaj kompetencave të Zyrës së
Auditorit të Përgjithshëm;

ix.

përkrah aktivitetet kundër mashtrimit dhe korrupsionit në institucionet e administratës publike, si dhe
vetëdijesimin kundër mashtrimeve në përgjithësi;

x.

në sektorin publik e privat siguron miratimin dhe zbatimin e standardeve të kontabilitetit në përputhje me
standardet përkatëse ndërkombëtare të kontabilitetit;

xi.

Në promovimin, ndryshimin e të gjitha projekteve në fushën e partneritetit publiko- privat;

xii.

Ofron politika të qëndrueshme fiskale;

xiii.

Hyrje në borxhe publike sipas legjislacionit në fuqi;

xiv.

Lidh marrëveshje bilaterale për bashkëpunim administrativ në fushën e doganave dhe eliminimit të taksave
të dyfishta;

xv.

Bashkërendon dhe koordinon aktivitetet e institucioneve ndërkombëtare financiare;

xvi.

Siguron infrastrukturë ligjore për zhvillimin e sektorit privat në Republikën e Kosovës;

xvii. Siguron ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të vendit përmes hartimit të politikave të qëndrueshme
ekonomike;
xviii. Harmonizon politikat dhe legjislacionin në fushën e auditimit të brendshëm;
xix.

Ushtron funksionimin e saj në fushën e inteligjencës financiare, dhe

xx.

kryen edhe detyra të tjera që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 3
Ministria e Punëve të Brendshme

Ministria e Punëve të Brendshme ka këto kompetenca:
i.

hartimin e politikave dhe legjislacionin nga fusha e përgjegjësisë së saj, duke përfshirë këtu në veçanti
fushën e rendit dhe sigurisë publike;

ii.

mbikëqyrë zbatimin e politikave dhe legjislacionit në fuqi brenda fushës së përgjegjësisë së saj;

iii.

në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe në përputhje me kornizën ligjore në fuqi propozon dhe
administron buxhetin e Ministrisë se Punëve të Brendshme;

iv.

koordinon aktivitetet brenda Qeverisë së Republikës së Kosovës që kanë të bëjnë me rendin dhe sigurinë
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publike;
v.

mbikëqyr Policinë e Republikës së Kosovës duke përjashtuar menaxhimin operacional në përputhje me
ligjin në fuqi;

vi.

mbikëqyr dhe koordinon të gjitha aktivitetet e Agjencive Ekzekutive në kuadër të saj, në drejtim të hartimit,
monitorimit, vlerësimit, dhe implementimit të politikave brenda fushës së përgjegjësisë së saj;

vii.

në përputhje me legjislacionin në fuqi si dhe në koordinim me Sekretarin e Përgjithshëm të ministrisë,
Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës dhe Kryeshefat Ekzekutiv të Agjencive, mbikëqyrë
procesin e administrimit buxhetor dhe financiar të ministrisë;

viii.

përmes Inspektoratit Policor të Kosovës, mbikëqyr punën e punonjësve te policisë dhe zhvillon hetime
penale ne rastet kur përfshihen punonjësit e policisë në pajtim me Ligjin për Inspektoratin Policor te
Kosovës;

ix.

ofron shërbime forenzike cilësore dhe transparente, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standardet
ndërkombëtare;

x.

përmes Qendrës së Kosovës për Siguri Publike Edukim dhe Zhvillim ofron shërbimet e trajnimit për të gjitha
Agjencitë për zbatim të ligjit në Republikën e Kosovës;

xi.

është përgjegjëse për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, në përputhje me legjislacionin në fuqi;

xii.

është përgjegjëse për çështjet qe kanë të bëjnë me migrimin, azilin, shtetësinë duke përfshirë edhe
ripranimin;

xiii.

bashkëpunon me institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e sigurisë dhe rendit publik;

xiv.

zhvillon dhe zbaton strategjinë mbi marrëdhëniet dhe qasjen e Ministrisë me publikun;

xv.

administron dhe mirëmban regjistrin qendror civil dhe të bazës së të dhënave;

xvi.

administron dhe mirëmban bazat e të dhënave nga fushat e përgjegjësisë së saj;

xvii. ushtron përgjegjësinë për lëshimin e të gjitha dokumenteve personale të gjendjes civile, regjistrimit civil,
regjistrimit të automjeteve dhe lëshimit të patentë shoferëve;
xviii. koordinon të gjitha aktivitetet në drejtim të mbledhjes, përpunimit, mirëmbajtjes dhe analizës së të dhënave
statistikore dhe informacioneve në fushën e sigurisë e të rendit publik në pajtim me ligjin në fuqi;
xix.

kryen të gjitha aktivitetet e parapara me legjislacionin në fuqi në funksion të parandalimit, reagimit,
menaxhimit, dhe sanimit të pasojave të rasteve emergjente;

xx.

harton dhe mbikëqyr zbatimin e politikës dhe legjislacionit në fushën e armëve dhe eksplozivëve për
përdorim civil, si dhe shërbimeve te sigurisë private, dhe

xxi.

kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 4
Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ)

1. Ministria e Punëve të Jashtme ka kompetenca në pajtim me Ligjin nr. 03/L-044 për Ministrinë e Punëve të
Jashtme dhe shërbimin diplomatik të Republikës së Kosovës.
2. Ministria e Punëve të Jashtme kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në
fuqi.
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Shtojca 5
Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës (MFSK)
1. Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës ka kompetenca në pajtim me Ligjin nr. 03/L-045 për Ministrinë e
Forcës së Sigurisë së Kosovës.
2. Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin
përkatës në fuqi.
Shtojca 6
Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë ka këto kompetenca:
i.

krijon politikën e veprimit dhe zbaton legjislacionin për zhvillimin e arsimit, duke përfshirë arsimin e lartë dhe
shkencën në Kosovë;

ii.

përkrah një sistem arsimor jodiskriminues, ku respektohet e drejta e çdo personi për shkollim dhe ku
mundësitë për mësim cilësor janë në dispozicion të të gjithëve;

iii.

ofron arsim joformal dhe arsim për të rriturit në të gjitha nivelet, duke përfshirë rajonet e largëta dhe përkrah
mundësitë e shkollimit të përjetshëm për të gjithë;

iv.

përpilon, zbaton dhe mbikëqyr format e drejta dhe efektive të administratës arsimore dhe të menaxhimit të
shkollave;

v.

përmirëson cilësinë, lidhjen dhe efikasitetin e arsimit në të gjitha nivelet;

vi.

ndihmon zhvillimin dhe përmirësimin cilësor të sistemit arsimor dhe shpërndarjen e shërbimeve arsimore;

vii.

përkrah hulumtimin lidhur me zhvillimin social, ekonomik, shkencor, teknologjik dhe kulturor të Kosovës;

viii.

ndërton një sistem gjithëpërfshirës bibliotekar, i cili do të përfshijë bibliotekat e posaçme dhe ato shkollore;

ix.

përkrah një politikë gjithëpërfshirëse për integrimin e personave të paaftë dhe të hendikepuar;

x.

përkrah pjesëmarrjen e prindërve dhe të komunave në aktivitetet arsimore dhe në format përkatëse të
bashkëpjesëmarrjes shkollë - komunitet në nivelin lokal dhe

xi.

kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 7
Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe e Sporteve (MKRS)

Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe e Sporteve ka këto kompetenca:
i.

Krijon politikën kulturore dhe planet e veprimit dhe zbaton legjislacionin për të përkrahur sektorin e kulturës,
duke përfshirë programet për mbrojtjen, ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, avancimin e
lidhjeve kulturore dhe shkëmbimeve ndërkulturore të artistëve, shoqatave kulturore dhe institucioneve të
kulturës;

ii.

Krijon politikën rinore dhe planet e veprimit dhe zbaton legjislacionin për të përkrahur sektorin e rinisë,
organizatat, klubet, qendrat dhe organizatat e përfaqësimit, duke përfshirë zhvillimin e programeve për
shqyrtimin e nevojave të të rinjve dhe përkrahjen e tyre dhe në veçanti identifikimin dhe përkrahjen e
grupeve specifike të rrezikuara;

iii.

Krijon politikën e sportit dhe planet e veprimit dhe zbaton legjislacionin për të përkrahur funksionimin e
17

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.1 / 18 PRILL 2011, PRISHTINË

RREGULLORE PËR FUSHAT E PËRGJEGJËSISË ADMINISTRATIVE TË ZYRËS SË KRYEMINISTRIT DHE MINISTRIVE

aktiviteteve dhe infrastrukturës në sport, duke përfshirë programet për mbështetje të sportistëve,
specialistëve të sportit, klubeve dhe federatave në ngritje të përfshirjes, cilësisë dhe pjesëmarrjes në
aktivitete dhe gara sportive në vend dhe ato ndërkombëtare;
iv.

Krijon programe për ngritjen e cilësisë së produkteve dhe shërbimeve kulturore, rinore dhe sportive dhe
ndihmon në vendosjen e kontakteve, shkëmbimin e informatave dhe përvojave më të mira;

v.

Krijon programe për ngritjen e nivelit të komunikimit kulturor dhe bashkëjetesës mes kulturave të të gjitha
komuniteteve etnike, fetare apo gjuhësore në vend, duke përfshirë edhe promovimin kulturor dhe
bashkëpunimin në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit jashtë vendit, dhe

vi.

kryen edhe detyra të tjera që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 8
Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë (MTI)

Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë ka këto kompetenca:
i.

krijon kushte kornizë për tregti, industri, punë komerciale, produkte industriale dhe të ndërtimtarisë;

ii.

krijon politikën e punës dhe zbaton legjislacionin për përkrahjen e konkurrencës së drejtë;

iii.

krijon politikën e punës dhe zbaton legjislacionin dhe programet për përkrahjen e ndërmarrjeve industriale
dhe komerciale, veçmas të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme;

iv.

krijon politikën e punës për zhvillimin e sektorit privat;

v.

krijon politikën e punës dhe zbaton programe për përkrahjen e tregtisë së brendshme dhe të jashtme;

vi.

krijon politikën e punës dhe zbaton legjislacionin për të ndihmuar turizmin në Kosovë;

vii.

përkrah investimet në Kosovë, veçanërisht përmes sigurimit të informatave për investitorët potencialë,
duke i ofruar investitorët e huaj me ata të vendit, duke i ndihmuar investitorët në marrjen e lejeve dhe
autorizimeve të nevojshme dhe duke përpiluar e publikuar të dhënat për investimet e huaja;

viii.

jep rekomandime për çështjet e privatizimit;

ix.

administron sistemin e regjistrimit të biznesit;

x.

Infrastrukturën e cilësisë; dhe

xi.

kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 9
Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Ministria e Shëndetësisë ka këto kompetenca:
I.

krijon politikën dhe zbaton ligjet e një sistemi jodiskriminues dhe të përgjegjshëm për kujdesin shëndetësor;

ii.

koordinon aktivitetet në sektorin e shëndetësisë për nxitjen e zhvillimit koherent të politikës për shëndetësi;

iii.

vendos norma dhe standarde dhe nxjerr udhëzime për sektorin e shëndetësisë, duke i respektuar
standardet e rëndësishme ndërkombëtare;

iv.

mbikëqyr zbatimin e këtyre standardeve, duke përfshirë edhe inspektimin dhe shërbime të tjera sipas
nevojës;

18

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.1 / 18 PRILL 2011, PRISHTINË

RREGULLORE PËR FUSHAT E PËRGJEGJËSISË ADMINISTRATIVE TË ZYRËS SË KRYEMINISTRIT DHE MINISTRIVE

v.

ndjek situatën e shëndetësisë dhe zbaton masat adekuate për të parandaluar dhe kontrolluar problemet në
lëmin e shëndetësisë;

vi.

menaxhon shfrytëzimin dhe zhvillimin e infrastrukturës, që ndërlidhet me kujdesin shëndetësor nën
përgjegjësinë e kësaj ministrie;

vii.

përkrah pjesëmarrjen, iniciativat dhe zhvillimin e aktiviteteve të komunitetit, që ndërlidhen me shëndetin;

viii.

merr pjesë në zhvillimin dhe zbatimin e fushatës për informim publik dhe të projekteve të tjera promovuese
për të rritur vetëdijesimin publik dhe pajtueshmërinë me standardet shëndetësore;

ix.

inkurajon zhvillimin e arsimit shëndetësor për ngritjen e njohurive dhe kompetencave në lëmin e
shëndetësisë;

x.

në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Zhvillimit Rural mbikëqyr shërbimet e
kontrollit të cilësisë së ushqimit dhe të lëndëve të para bujqësore me qëllim të mbrojtjes së konsumatorëve
dhe

xi.

kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 10
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale (MPMS)

Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale ka këto kompetenca:
i.

Krijon politikat e punës dhe të mirëqenies sociale si dhe harton dhe zbaton legjislacionin për këto fusha;

ii.

përkrah dhe zhvillon marrëdhëniet jodiskriminuese të punës dhe të punësimit, duke marrë parasysh
standardet e zbatueshme ndërkombëtare të punës;

iii.

Përcjell ecuritë e punësimit dhe të mirëqenies sociale dhe propozon masat aktive adekuate të nxitjes së
punësimit dhe zvogëlimit të papunësisë, si dhe masat pasive adekuate për të përmbushur nevojat në
ndihmën sociale për qytetarët nevojtar;

iv.

përkrah politikën e veprimit dhe praktikat e punës e të mirëqenies sociale për mbrojtjen e familjeve dhe të të
miturve;

v.

Vendos standarde për siguri dhe mbrojtje në punë, të të punësuarve dhe mbikëqyrë zbatimin e tyre;

vi.

Udhëheq dhe mbikëqyr institucionet administrative publike të punësimit dhe institucionet e përkujdesjes
sociale, të personave në nevojë dhe bashkëpunon me Komunat dhe institucionet e përfshira në zbatimin e
politikave të punësimit dhe mirëqenies sociale;

vii.

Mbikëqyr kërkesën dhe ofertën në tregun e punës, dhe angazhohet për përputhshmërinë e tyre;

viii.

Siguron dhe mbikëqyr programet e aftësimit profesional për të papunët dhe punëkërkuesit, në drejtim të
zhvillimit të burimeve njerëzore, për të përmirësuar mundësitë e tyre të punësimit;

ix.

Nxitë dhe inkurajon dialogun në mes partnerëve social (organizatave të punëtorëve, sindikatave,
organizatave të punëdhënësve dhe Qeverisë);

x.

Konvokon takimet e Këshillit Ekonomiko-Social, si organ më i lartë këshillëdhënës i partnerëve social për
politikat e punësimit, të mirëqenies sociale dhe politikat tjera ekonomike, duke synuar parandalimin dhe
zgjidhjen e konflikteve sociale, si dhe përfaqëson Qeverinë e Kosovës në këtë Organ;

xi.

siguron ndihma financiare nga mjetet e akorduara për familjet dhe individët nevojtarë;

xii.

Menaxhon shfrytëzimin dhe zhvillimin e infrastrukturës, që ndërlidhet me punën dhe me mirëqenien
sociale në përgjegjësinë e kësaj Ministrie;
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xiii.

Administron dhe përkrah zhvillimin e sistemit të sigurimit social, duke përfshirë edhe sistemin pensional dhe
benefitet e papunësisë;

xiv.

Siguron përkrahjen financiare dhe sociale, emergjente dhe të përhershme, përmes institucioneve apo
shërbimeve të ngritura për këtë qëllim për qytetarët me nevojë;

xv.

kryen edhe detyra të tjera që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 11
Ministria e Administratës Publike (MAP)

Ministria e Administratës Publike ka këto kompetenca:
i.

për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të politikave të shërbimit civil;

ii.

identifikon prioritetet, propozon dhe koordinon procesin e reformës së administratës publike;

iii.

zhvillon, promovon dhe bashkërendon zbatimin e politikave për aftësimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të
shërbimit civil dhe të administratës publike në Kosovë;

iv.

administron listën e pagave dhe sistemin e pagesave të shërbimit civil;

v.

mban dhe administron Regjistrin Qendror të Personelit për Shërbimin Civil të Kosovës;

vi.

është institucioni kryesor për trajnimin dhe ngritjen e kapaciteteve profesionale të nëpunësve civilë;

vii.

ofron shërbime menaxhuese të inxhinierisë dhe të ndërtimit për institucionet e Kosovës;

viii.

mban dhe administron Regjistrin e të gjitha organeve të administratës publike në Republikën e Kosovës;

ix.

Vendos standardet dhe shërbimet e teknologjisë informative duke përfshi dhe e-Qeverisjen për
institucionet e Kosovës, si dhe koordinon sigurinë e shërbimeve të teknologjisë informative duke përfshi
edhe qeverisjen elektronike dhe regjistrat bazë elektronik për institucionet e Kosovës(MZHE);

x.

zhvillon dhe bashkërendon zbatimin e politikave që lidhen me regjistrimin e OJQ-ve;

xi.

mbikëqyr mbledhjen, mirëmbajtjen, analizën dhe publikimin e statistikave zyrtare;

xii.

përgatit raportin vjetor për situatën e përgjithshme të Shërbimit Civil dhe ia paraqet atë Qeverisë së
Kosovës.;

xiii.

përfaqëson Qeverinë e Kosovës dhe së bashku me Ministrinë e Financave bën negociata me sindikatat e
Shërbimit Civil.

xiv.

Kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 12
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL)

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka këto kompetenca:
i.

zhvillon politika dhe zbaton legjislacion për vetëqeverisje efikase komunale;

ii.

promovon dhe afirmon të drejtën e organeve lokale për vetëqeverisje në pajtim me Kartën Evropiane për
Vetëqeverisje Lokale;

iii.

bashkërendon dhe promovon zhvillimin e reformës së pushtetit lokal;

iv.

bashkërendon dhe përkrah bashkëpunimit ndër komunal dhe ndërkufitar;
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v.

promovon zhvillimin e shërbimit civil komunal profesional, duke i marrë parasysh përgjegjësitë e Ministrisë
së Administratës Publike;

vi.

ndihmon organet e vetëqeverisjes lokale në zhvillimin e buxheteve dhe të sistemeve të tyre të
menaxhimit të financave;

vii.

mbikëqyrja e cilësisë së shërbimeve komunale;

viii.

identifikon dhe zhvillon programe për ngritjen e kapaciteteve institucionale të organeve të vetëqeverisjes
lokale;

ix.

punon për promovimin dhe zhvillimin e transparencës së organeve të vetëqeverisjes lokale;

x.

ofron këshilla dhe udhëzime ligjore për komunat;

xi.

bashkërendon aktivitetet e agjencive ndërkombëtare dhe i organizatave joqeveritare që kanë të bëjnë me
komunat;

xii.

bashkërendimi me ministritë sektoriale për avancimin e vetëqeverisjes lokale;

xiii.

mbikëqyrja e komunave gjatë zbatimit të përgjegjësive dhe kompetencave të zgjeruara dhe deleguara;

xiv.

bashkërendimi me Ministrinë e Financave për t'u siguruar se administratat komunale marrin mjetet
buxhetore që u duhen për t'i ushtruar përgjegjësitë e veta, duke përfshirë investimet publike;

xv.

kontribuon në respektimin dhe promovimin e të drejtave të njeriut nga organet e vetëqeverisjes lokale;

xvi.

në bashkërendim me PNC-në, i trajton çështjet lidhur me përbërjen e njësive të qeverisjes lokale dhe të
kufijve të tyre;

xvii. krijon politika për nxitjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivelin lokal, dhe
xviii. kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 13
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor (MMPH)
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor ka këto kompetenca:
i.

Harton dhe ndjek zbatimin e politikave dhe programeve përkitazi me evidentimin dhe reduktimin e ndotjes
së mjedisit;

ii.

Merr pjesë në hartimin e dokumenteve strategjike për fushat e mbrojtjes së mjedisit;

iii.

koordinon aktivitetet në sektorin e mbrojtjes së mjedisit për nxitjen e zhvillimit koherent të politikës për
mbrojtjen e mjedisit;

iv.

vendos norma dhe standarde dhe nxjerr udhëzime për sektorin e mbrojtjes së mjedisit, duke i respektuar
standardet e rëndësishme ndërkombëtare;

v.

mbikëqyr zbatimin e këtyre standardeve, duke përfshirë edhe inspektimin dhe shërbimet e tjera, sipas
nevojës;

vi.

menaxhon shfrytëzimin dhe zhvillimin e infrastrukturës, që ndërlidhet me mbrojtjen e mjedisit në
përgjegjësinë e kësaj Ministrie;

vii.

përkrah pjesëmarrjen, iniciativat dhe zhvillimin e aktiviteteve të komunitetit, që ndërlidhen me mbrojtjen e
mjedisit;
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viii.

krijon politikën, zbaton ligjet dhe mbikëqyr aktivitetet për mbrojtjen e mjedisit, duke përfshirë edhe resurset
e ujit, ajrin, tokën dhe biodiversitetin;

ix.

merr pjesë në zhvillimin dhe zbatimin e fushatës për informim publik dhe të projekteve të tjera promovuese
për të rritur vetëdijesimin publik dhe pajtueshmërinë me standardet për mbrojtjen e mjedisit;

x.

mbikëqyr dhe konstaton gjendjen e mjedisit, në veçanti ndikimin e veprimtarisë industriale, të shërbimeve
publike dhe të veprimtarisë ekonomike, meqë edhe këto ndërlidhen me mbrojtjen e mjedisit;

xi.

inkurajon zhvillimin e arsimit mjedisor për ngritjen e njohurive dhe të kompetencave në lëmin e mbrojtjes së
mjedisit;

xii.

krijon politikën për menaxhimin e resurseve të ujit dhe mbikëqyr zbatimin e tyre;

xiii.

përkrah zhvillimin, zbatimin dhe transferimin e teknologjive të pastra;

xiv.

në bashkëpunim me ministri të tjera përkatëse identifikon zonat që duhen mbrojtur për të mirën e
popullatës, krijon politikën dhe zbaton masa për ruajtjen dhe administrimin e tyre;

xv.

siguron inkorporimin e planit hapësinor mbarë kosovar në politikën dhe në programet e Qeverisë dhe
mbikëqyr zbatimin e tyre nga autoritetet përkatëse;

xvi.

administron dhe mirëmban sistemin kadastral dhe të standardeve;

xvii.

Përgatitë Projektligje dhe akte nënligjore për lëmin e mbrojtjes së mjedisit dhe ndjek procedurat për
miratimin dhe zbatimin e tyre, dhe

xviii. kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 14
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural (MBPZHR)
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural ka këto kompetenca:
i.

Krijon politikën dhe zbaton ligjet për zhvillimin e sektorit të bujqësisë, blegtorisë, prodhimit dhe mbrojtjes së
bimëve, zhvillimit rural dhe vendosjen e standardeve të cilave duhet zbatohen;

ii.

lehtëson zhvillimin e skemës kreditore dhe koordinon donacionet për mbështetje të bujqësisë, pylltarisë
dhe aktiviteteve për zhvillimin rural në sektorin privat;

iii.

krijon politikën dhe zbaton ligjet për të ndihmuar menaxhimin e qëndrueshëm të sektorit të pylltarisë, duke
përfshirë edhe shfrytëzimin, mbrojtjen e fondit pyjor, florës dhe faunës së egër, ekoturizimit, aktivitetet e
ripyllëzimit, luftimin dhe parandalimin e zjarrit, dezinfektimin nga insektet dhe nga sëmundjet dhe dëmtuesit
e ndryshëm, licencimin për prerjen e drunjve, menaxhon me pyjet dhe tokat pyjore shtetërore;

iv.

rregullon, kontrollon dhe mbikëqyrë aktivitetet e gjuetisë dhe të peshkimit;

v.

krijon politikën dhe zbaton ligjet për ujitjen e tokave bujqësore;

vi.

krijon politikën dhe zbaton ligjet për shfrytëzim të qëndrueshëm të tokës bujqësore, mbrojtën e tokës nga
ndërtimet e pa planifikuara urbane dhe rregullimin e tokës bujqësore;

vii.

në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Mjedisit dhe të Planifikimit Hapësinor dhe
institucionet tjera mbikëqyrë zbatimin e standardeve shëndetësore, që ndërlidhen me bujqësinë, pylltarinë,
blegtori dhe zhvillimin rural;

viii.

në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Mjedisit dhe të Planifikimit Hapësinor
mbikëqyrë kontrollin e cilësisë së ushqimeve dhe të lëndëve të para bujqësore me qëllim të mbrojtjes së
konsumatorëve;
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ix.

mbikëqyrë aktivitetet që synojnë zhdukjen e insekteve, parazitëve, sëmundjeve të bimëve apo shkaktarëve
të tjerë të shkatërrimit;

x.

merr pjesë në aktivitetet e mbrojtjes së mjedisit, që kanë të bëjnë me bujqësinë, pylltarinë, gjuetinë,
peshkimin dhe menaxhimin e resurseve të ujit;

xi.

krijon politikën dhe zbaton ligjet për prodhimin dhe mbrojtjen e bimëve, bujqësinë organike dhe promovimin
e prodhimeve - produkteve bujqësore;

xii.

promovon organizimin e prodhuesve, përpunuesve, tregtuesve, mbështetë dhe prezanton të arriturat e
shoqatave dhe prodhuesve në bujqësi, pylltari dhe blegtori;

xiii.

përcakton dhe zbaton skemat dhe masat për mbështetje financiare për pagesa direkte dhe përkrahjes për
bujqësi dhe zhvillim rural;

xiv.

harton standardet për prodhimtarinë në fermë dhe mbikëqyrë zbatimin e tyre;

xv.

harton dhe zbaton politika dhe legjislacionin për bujqësi dhe zhvillim rural, për përgatitjen, zbatimin,
monitorimin dhe vlerësimin e Programit për Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural përmes procesit të konsultimit
dhe një dialog me partnerët social dhe ekonomik, OJQ-të dhe akterët tjerë në procesin e programimit,
monitorimit dhe vlerësimit të PZHRB-së;

xvi.

dizajnon politika bujqësore në aspektin e masave makro – ekonomike (taksat, çmimet, shkëmbimin tregtar,
masat stimulative etj);

xvii. krijon dhe azhurnon një sistem të qëndrueshëm dhe të integruar të të dhënave për bujqësi dhe zhvillim
rural. (FADN, GIS etj);
xviii. ofron shërbime efikase profesionale për fermerë në fushën e prodhimit, përpunimit dhe marketingut;
xix.

Bashkëpunon dhe koordinon aktivitetet me palët me interes në hartimin, implementimin. monitorimin dhe
evaloimin e politikave të taksave, kreditimit, teknologjisë, sistemit të përpunimit, shfrytëzimit të lëndëve të
para, ruajtjes së produkteve, ambientit etj. dhe

xx.

kryen edhe detyra të tjera që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 15
Ministria për Komunitete dhe Kthim (MKK)

Ministria për Komunitete dhe Kthim ka këto kompetenca:
i.

zhvillon politika dhe promovon e zbaton ligje për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve
dhe të pjesëtarëve të tyre, duke përfshirë të drejtën për t'u kthyer, në përputhje me Kushtetutën e
Republikës së Kosovës;

ii.

promovon krijimin e kushteve të përshtatshme për kthim dhe siguron një qasje ndaj kthimit, që bazohet në
të drejta;

iii.

siguron udhëheqjen në krijimin e besimit, në aktivitetet për dialog dhe pajtimin ndërmjet komuniteteve dhe
mbështet zbatimin e këtyre aktiviteteve;

iv.

zhvillon dhe mbikëqyr zbatimin e një strategjie qeveritare për ndihmë, që i drejtohet komuniteteve dhe
mbështet zhvillimin dhe zbatimin e këtyre strategjive në të gjitha komunat;

v.

zhvillon apo menaxhon programe dhe mekanizma për të ndihmuar integrimin në kushte të barabarta të të
gjitha komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre, që aktualisht banojnë në Republikën e Kosovës, si dhe për të
siguruar kthimin e qëndrueshëm të të shpërngulurve dhe të refugjatëve;

vi.

siguron se politika në nivel qendror dhe komunal përfshin dispozita për mbrojtjen e të drejtave të
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komuniteteve, të drejtave të njeriut dhe interesave të të kthyerve, duke përfshirë fushën e lirisë së lëvizjes,
përdorimin e gjuhëve, lirisë së shprehjes, përfaqësimit të drejtë, arsimit, punësimit dhe qasjes së barabartë
në drejtësi, banim dhe shërbime publike e komunale;
vii.

bën rekomandime dhe koordinon e mbikëqyr aktivitetet e ministrive, të komunave dhe të autoriteteve të
tjera, që kanë të bëjnë me promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të komuniteteve dhe të
pjesëtarëve të tyre, duke përfshirë të drejtën për t'u kthyer e, sipas nevojës, rishikon veprimtaritë, dosjet dhe
dokumentet e këtyre organeve, nëse jepet autorizimi i Kryeministrit për këtë gjë;

viii.

mbikëqyr dhe mbështet përpjekjet e komunave për trajtimin e çështjeve të komuniteteve dhe kthimeve,
duke përfshirë punën e komisioneve për ndërmjetësim, komisioneve për komunitete, zyrat komunale për
komunitete dhe zhvillimin e zbatimin e strategjive komunale për kthim;

ix.

rishikon dhe iu ofron ndihmë ministrive të tjera në lidhje me procedurat dhe aktivitetet ekzistuese, sikurse
edhe politikat e propozuara dhe projektligjet, për të siguruar respektimin e plotë të të drejtave dhe
interesave të komuniteteve e të pjesëtarëve të tyre dhe të shpërngulurve dhe përputhjen e akteve
legjislative të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe të rregulloreve të komunave me standarde te
rëndësishme ndërkombëtare dhe me dispozitat e Kushtetutës së Republikës së Kosovës;

x.

koordinon punët (aktivitetet) me ministritë, komunat dhe autoritetet e tjera për gjetjen e zgjidhjes për
shpërnguljet dhe nevojat humanitare të komuniteteve dhe të pjesëtarëve të tyre;

xi.

koordinon me ministritë, komunat dhe autoritetet e tjera zbatimin e një strategjie për të drejtat e njeriut, në
mënyrë që të sigurojë promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të të gjitha komuniteteve, të të
shpërngulurve dhe të kthyerve, duke iu kushtuar vëmendje të posaçme nevojave të grave, fëmijëve,
personave të moshuar dhe grupeve të tjera të ndjeshme;

xii.

mbikëqyr dhe mbështet kornizën operative për kthime, për të siguruar një qasje, që mbështetet apo
bazohet në të drejta dhe që iu përgjigjet nevojave të personave të shpërngulur dhe bashkëpunimit me
ministri të tjera, me agjencitë dhe OJQ-të e ndryshme gjatë këtij procesi;

xiii.

ndihmon në zhvillimin dhe në zbatimin e masave në fushën e informimit publik dhe të projekteve të tjera
promovuese për ngritjen e vetëdijes publike përkitazi me të drejtat dhe interesat e komuniteteve e të
pjesëtarëve të tyre, duke përfshirë të drejtën për t'u kthyer dhe

xiv.

kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 16
Ministria e Integrimeve Evropiane (MIE)

1. Ministria e Integrimeve Evropiane ka kompetenca në pajtim me Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës
nr. 6/121, të datës 22.04.2010 dhe Rregulloren nr. 07/2010 për strukturën organizative të Ministrisë së Integrimit
Evropian.
2. Kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 17
Ministria e Infrastrukturës (MI)
Ministria e Infrastrukturës ka këto kompetenca:
i.

krijon politika të punës, harton dhe zbaton ligjet për sigurimin e shërbimeve dhe të objekteve në sektorin e
infrastrukturës: transportit rrugor, transportit hekurudhor, ajror, detar, postës, telekomunikacionit dhe të
teknologjisë informative dhe komunikuese;

ii.

identifikon dhe vendos kritere, specifika teknike dhe standarde të zbatueshme adekuate, të cilave duhet t'u
përmbahen ofruesit e shërbimeve dhe të infrastrukturës. Mbikëqyr këto punë dhe, nëse është e nevojshme,
bën inspektimin e kontrollimin dhe informon për pasojat e mospërmbushjes së këtyre kushteve;

iii.

mbikëqyr dhe përcjell punën e sektorëve dhe prezanton masa adekuate për të tejkaluar vështirësitë dhe
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iv.

problemet e shërbimeve;
krijon politikën e punës dhe propozon programe për promovimin e ndërmarrjeve nëpër sektorë, duke
përfshirë edhe strategjitë për ristrukturim dhe për investime kapitale;

v.

merr pjesë në zhvillimin e fushatave për informim publik dhe të projekteve të tjera përkrahëse, për të ngritur
vetëdijesimin publik dhe reagimin ndaj çështjeve sektoriale;

vi.

në sektorin e telekomunikacionit shqyrton pajtueshmërinë me standardet evropiane, që përshijnë tarifat
dhe taksat, cilësinë e shërbimeve dhe të standardeve teknike, krijon politikën e punës për promovimin e
konkurrencës dhe shqyrton nevojat e konsumatorëve;

vii.

në sektorin e postës shqyrton pajtueshmërinë me standardet evropiane, që përfshijnë tarifat, cilësinë e
shërbimeve dhe standardet teknike;

viii.

në sektorin e teknologjisë informative përkrah teknologjinë informative dhe të inovacioneve, p.sh. tregtinë
elektronike, përkrah qasjen në teknologji dhe nxit zhvillimin e sistemeve të aftësimit në teknologjinë e
informatikës;

ix.

në sektorin e infrastrukturës rrugore zhvillon programe për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve publike,
siguron financimin dhe organizon dhënien e koncesioneve sipas nevojës; mbikëqyr financimin dhe
menaxhimin e infrastrukturës rrugore, duke përfshirë edhe kryerjen e punëve teknike, organizative dhe
zhvillimore përkitazi me ndërtimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve publike, kontrollon gjendjen e
rrugëve, si dhe mirëmban dokumentacionin për rrugët publike dhe trafikun rrugor;

x.

në sektorin e transportit rrugor të personave dhe mallrave mbikëqyr procedurat e licencimit të
ndërmarrjeve, automjeteve dhe të shoferëve; u jep autorizime operative (itinerarin dhe intervalin kohor) në
bazë të konkurrencës dhe mbështet sigurimin e shërbimeve humanitare dhe të shërbimeve të tjera
speciale;

xi.

mbikëqyr sigurinë e transportit, ndërmarrjen e veprimeve, hetimeve dhe të masave të nevojshme dhe
siguron që rreziku për jetë dhe dëme e të tjera të zvogëlohen dhe

xii.

Kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
Shtojca 18
Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE)

Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka këto kompetenca:
i.

harton politika dhe strategji për zhvillim e gjithëmbarshëm ekonomik të Republikës së Kosovës;

ii.

mbështet zhvillimin e ekonomisë se tregut, liberalizimin e tregut ne shërbimet publike dhe futjen e kapitalit
privat ne atë publik;

iii.

i propozon Qeverisë kandidatët për emërim dhe shkarkim në bordet mbikëqyrëse të Ndërmarrjeve në
Pronësi Publike;

iv.

ndihmon Qeverinë në ushtrimin e të drejtave të Aksionarit të Republikës se Kosovës në Ndërmarrje Publike
Qendrore;

v.

kryeson Komisionin Ministror për Ndërmarrje Publike dhe përgatite debatin në Qeveri lidhur me çështjet qe
kanë të bëjnë me Ndërmarrjet Publike;

vi.

punon raportin vjetor mbi përformancën e NP-ve, të cilin qeveria do ta paraqesë para Kuvendit të Kosovës;

vii.

shpall një grup të modeleve të rregulloreve dhe një model të kodit të etikës dhe qeverisjes së korporatave
për shfrytëzim nga NP-ve;

viii.

përgatitë propozim procedura për mbikëqyrjen e NP-ve Qendrore dhe benë monitorimin e punës se
Bordeve të drejtoreve të NP-ve qendrore;
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ix.

përgatit dhe monitoron zbatimin e legjislacionit për sektorin e energjisë dhe minierave, sektorin postar,
sektorin e telekomunikacionit, sektorin e teknologjisë informative si dhe sektorin e mbikëqyrjes së
ndërmarrjeve publike;

x.

përgatit dhe implementon dokumentet e strategjive për sektorin e energjisë dhe minierave si dhe
dokumentet e bilanceve te energjisë sipas legjislacionit ne fuqi;

xi.

përgatit politikat e Eficencës së Energjisë dhe burimeve te ripërtritshme të energjisë si dhe planet e veprimit
për këto dy fusha në përputhje me direktivat përkatëse të BE-së;

xii.

monitoron sistemet e energjisë;

xiii.

bashkëpunon në përgatitjen dhe implementimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në sektorin e energjisë,
sektorin e minierave, sektorin postar, sektorin e telekomunikacionit dhe sektorin e teknologjisë informative;

xiv.

bashkëpunon me ministrin e financave në funksion të zhvillimit të një mjedisi të favorshëm për zhvillimin e
investimeve në sektorët e përgjegjësive të veta nëpërmjet politikave fiskale, tatimore etj;

xv.

promovon veprimtari që kanë për qëllim zvogëlimin e ndotjes së mjedisit si rezultat i veprimtarive që lidhen
me energjinë dhe minierat;

xvi.

në bashkëpunim me autoritetet tjera publike dhe institucionet përkatëse, në mënyrë sistematike bën
mbledhjen, arkivimin, kompilimin, përpunimin si dhe i vë në dispozicion të dhënat gjeoshkencore përkitazi
me resurset gjeologjike të Kosovës dhe me kërkesë të Qeverisë i siguron raportet që i ka në dispozicion dhe
vlerësimet e ekspertëve lidhur me çështjet gjeoshkencore;

xvii. bashkëpunon me autoritete tjera lidhur me çështjet e minierave dhe mineraleve për ushtrimin e
funksioneve dhe përgjegjësive të përcaktuara me legjislacionin ne fuqi;
xviii. siguron pajtueshmërinë me standardet evropiane që përshijnë tarifat
telekomunikacionit;

dhe taksat ne fushën e

xix.

siguron cilësinë e shërbimeve dhe të standardeve teknike ne fushën e telekomunikacionit;

xx.

krijon politikën e punës për promovimin e konkurrencës ne fushën e telekomunikacionit;

xxi.

shqyrton nevojat dhe kërkesat e konsumatorëve ne fushën e telekomunikacionit;

xxii. përkrah teknologjinë informative dhe të inovacioneve, p.sh. tregtinë elektronike;
xxiii. përkrah qasjen në teknologji për të gjithë qytetarët e Kosovës;
xxiv. nxit zhvillimin e sistemeve të aftësimit në teknologjinë informative;
xxv. shqyrton pajtueshmërinë me standardet evropiane që përfshijnë tarifat, cilësinë e shërbimeve dhe
standardet teknike ne sektorin postar;
xxvi. kryen edhe detyra të tjera të përcaktuara sipas legjislacionit ne fuqi për zhvillimin e gjithëmbarshëm
ekonomik ne sektorin e energjisë dhe minierave, sektorin e telekomunikacionit, sektorin postar, sektorin e
teknologjisë informative dhe sektorin e mbikëqyrjes se ndërmarrjeve publike;
xxvii. Bashkëpunon me komunitetin e biznesit dhe asociacionet e biznesit më qëllim të krijimit të një mjedisi
atraktiv biznesor;
xxviii. kryen punët qe i janë caktuar për sektorin ekonomik, sektorin e energjisë dhe minierave, sektorin e
teknologjisë informative, sektorin postar, sektorin e telekomunikacionit dhe sektorin për mbikëqyrjen e
ndërmarrjeve publike;
xxix. kryen edhe detyra që i janë caktuar ish-Ministrisë së Energjetikës dhe e Minierave dhe
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xxx. Kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
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