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1 HYRJE 
 
 
1.1 Raportet e Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian 
 
Qysh prej Samitit të Selanikut më 2003, Kosova është fuqimisht e përfshirë në kornizën e Procesit të 
Stabilizimit dhe Asocimit. Më 20 prill 2005, Komisioni Evropian miratoi Komunikatën për Kosovën 
‘E ardhmja evropiane për Kosovën’, gjë që përforcon përkushtimin e Komisionit për Kosovën. Për 
më shumë, më 20 janar 2006, Këshilli miratoi Partneritetin Evropian (edhe për Kosovën).  
 
Në janar të vitit 2005, Qeveria e Kosovës miratoi Planin e Parë të Veprimit për implementimin e 
Partneritetit Evropian. "Mekanizmi Përcjellës i SA "(MPSA) është baza për dialogun e rregullt mes 
BE-së dhe autoriteteve kosovare mbi çështjet e BE-së. Përveç kësaj, u themelua një strukturë e re e 
“Grupeve Punuese” sektoriale nën ombrellën e MPSA-së në fushat e qeverisjes së mirë, ekonomisë, 
tregut të brendshëm, inovacionit, infrastrukturës dhe bujqësisë, në vitin 2007. 
 
Bashkimi Evropian siguron ndihmë të konsiderueshme financiare për ndërtimin dhe përmirësimin e 
institucioneve të Kosovës, nxitjen e zhvillimit socio-ekonomik si dhe avancimin e mëtutjeshëm të 
integrimit rajonal të Kosovës. BE-ja është donatori më i madh i Kosovës, i cili ndan më shumë 
resurse për kokë banori në Kosovë sesa në secilin vend të botës. 
 
Instrumenti kryesor i asistencës së donatorëve më 1999-2006 ishte Asistenca e Komunitetit për 
Rindërtim, Zhvillim dhe Stabilizim (CARDS). Më 2007, programi CARDS u zëvendësua me 
Instrumentin e Para-Asocimit (IPA). Kosova do të përfitojë nga IPA dy komponentë: Komponenti I 
– Mbështetja për Ndërtimin dhe Tranzicionin e Institucioneve dhe Komponenti II – Bashkëpunimi 
Ndërkufitar. Për periudhën 2007-2009 Komisioni Evropian ka paraparë të mbështesë Kosovën me 
199.1 milionë €. Prioritetet kryesore të programeve të IPA-s 2007-2009 janë përforcimi i 
kapaciteteve administrative në të gjitha nivelet, avancimi i sundimit të ligjit, të drejtave njerëzore dhe 
qeverisjes së mirë, përmirësimi i gjendjes socio-ekonomike të të gjitha komuniteteve, si dhe zhvillimi i 
bashkëpunimit rajonal. 
 
Ende nuk ekzistojnë marrëdhënie kontraktuale mes BE-së dhe Kosovës. 
 
Më 17 shkurt, Kuvendi i Kosovës miratoi Deklaratën e Pavarësisë, duke hapur kështu një faqe të re 
në historinë e Kosovës dhe qytetarët e saj, si dhe të ardhmen e re evropiane për Kosovën dhe gjithë 
rajonin. Procesi i njohjes së Kosovës si shtet i pavarur është në vazhdim e sipër. Kosova është duke 
zbatuar një agjendë gjithëpërfshirëse dhe komplekse, ku procesi i Integrimeve Evropiane po bëhet 
motori kryesor udhëheqës dhe udhëzues për të gjitha proceset/reformat progresive.  
  
Hapi/sfida e radhës për Kosovën në rrugën e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian është të 
hyjë në fazën e ardhshme të procesit, në hapjen e negociatave për Marrëveshjen e Stabilizim-
Asocimit, në përputhje me procedurën e rregullt. Sa më shpejt që Kosova të tregojë fakte të qarta të 
zbatimit të plotë të rekomandimeve të Partneritetit Evropian, e sidomos implementim të parezervë 
të Prioriteteve Kryesore dhe atyre Afatshkurtra, aq më herët do të hapet dera për Kosovën që të 
tregojë përkushtimin e saj të plotë për procesin e integrimeve evropiane dhe të hyjë në fazat e 
ardhshme: 
• Vendimi i Këshillit për t’i dhënë mandatin Komisionit Evropian për të përgatitur Studimin e 

Gatishmërisë për fillimin e Negociatave për Marrëveshjen për Stabilizim-Asocim me 
Kosovën, 
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• Komisioni Evropian përgatit dhe paraqet përfundimet e Gatishmërisë për hapjen e Negociatave 
për MSA me Qeverinë e Kosovës,   

• Vendimi i Këshillit për Hapjen e Negociatave për MSA me Qeverinë e Kosovës dhe KE-së për 
përgatitjen e qëndrimeve në Negociata, 

• Hapja Zyrtare e Negociatave për MSA, 
• Negociatat për vendosjen e marrëdhënieve kontraktuale përmes MSA-së,  
• Dhe më vonë Aplikacioni për Anëtarësim, 
• Përgjigjet në Pyetësorë, 
• Statusi i Kandidatit dhe fillimi i përgatitjeve për fazën përfundimtare, 
• Hapja e negociatave për Anëtarësim, 
• Përfundimi i Negociatave, 
• Nënshkrimi i Traktatit të Bashkimit Evropian dhe kalimi në procedurën e ratifikimit, dhe 

ndoshta edhe përmes Referendumit për Anëtarësim. 
 
1.2 Punët Fillestare Përgatitore në Planin e Veprimit për Partneritet Evropian (PVPE 

2008) 
 
Disa faktorë të rëndësishëm janë marrë parasysh në përgatitjen e Planit të Veprimit për 
Partneritetin Evropian 2008: 
 
• Pavarësia e Kosovës dhe finalizimi e zbatimi i Kushtetutës së re të Kosovës, 
• Struktura e re institucionale evropiane e vendosur në Kosovë (ZCN, EULEX, ZPN) 
• Ndikimi i Raportit të fundit të Progresit (Nëntor 2007) nga Komisioni Evropian mbi arritjet dhe 

dobësitë e Kosovës, 
• Ndikimi i Partneritetit të ri të rishikuar evropian për Kosovën për periudhën 2008-2009 si dhe 

perspektiva afatmesme për 36-48 muajt e ardhshëm,  
• Nevojat në lidhje me rishqyrtimin e prioriteteve në lidhje me shfrytëzimin e Ndihmës së 

Donatorëve në përputhje me rekomandimet e Partneritetit Evropian dhe qasjen e strukturuar me 
ndarje të qartë mes AIE-së dhe QKD, 

• Pjesëmarrja në zbatimin e Planit të Veprimit dhe Strategjisë për trajnime dhe Strategji dhe Planit 
të Veprimit për Informim dhe Komunikim.   

 
Për më shumë, puna e institucioneve të Kosovës do të udhëzohet në të gjitha fushat e rëndësishme 
nga disa dokumente zyrtare të përgatitura dhe miratuara nga Qeveria në periudhën e kaluar: 
 
• Programi i Qeverisë për periudhën 2008-2011, 
• Plani për Integrim Evropian të Kosovës 2008-2010, miratuar nga Qeveria më 3 prill 2008, duke 

përfshirë: 
o Mekanizmin e rishqyrtuar Koordinues për Menaxhimin e procesit të integrimit 

evropian, 
o Koncept-dokumentet për Përafrimin e Legjislacionit dhe Përkthimin e Acquis të BE-së, 
o Plani i ri/rishqyrtuar i Veprimit për Partneritetin Evropian 2008, 
o Strategjia dhe Plani i Veprimit për Trajnime Evropiane, 
o Strategjia dhe Plani i Veprimit për Komunikim në IE. 

• Plani Vjetor i Punës së Qeverisë 2008. 
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1.3 Synimet e Planit Kosovar të Veprimit për Partneritet Evropian 
 

Secili zhvillim (përparim) i mëtutjeshëm i Kosovës do të matet në bazë të zbatimit të prioriteteve 
kryesore, afatshkurtra dhe afatmesme të Partneritetit Evropian. 
 

Në këtë kuptim, Plani i Veprimit duhet të përdoret për planifikimin e veprimtarisë së 
Qeverisë, 

• Në lidhje me agjendën politike të Qeverisë dhe prioriteteve të saj, 

• Agjendën legjislative të Qeverisë (ligjet, aktet nënligjore, vendimet dhe akte tjera ligjore) si 
dhe Parlamentit, 

• Planin e punësimit të nevojshëm për zbatimin e agjendës së integrimeve evropiane dhe 
zbatimin e akteve të harmonizuara ligjore, 

• Planin për ndërtimin institucional dhe trajnimin e personelit (nevojat për trajnime të 
përgjithshme dhe specifike), 

• Planin për investime e sidomos për ndërtimin (avancimin) e rrjetit të TI në lidhje me Acquis. 

Tutje, Plani i Veprimit mund/duhet të shfrytëzohet në komunikimin e brendshëm, 
• Në harmonizimin e raporteve mes Kryeministrit dhe bashkësisë ndërkombëtare (bazë e 

qartë për t’u fokusuar në çështjet kryesore dhe më të rëndësishme), 
• Kryeministrit dhe anëtarëve të qeverisë (mirëkuptimi i përbashkët i agjendës qeveritare dhe 

rezultateve që duhen arritur), 
• Ministrat dhe stafin e tyre (udhëzime të qarta me caqe të matshme), 
• Marrëdhëniet mes organeve qeveritare (një plan dhe të njëjtat afate), 
• Qeverisë dhe komunitetit afarist dhe partnerëve socialë (mekanizëm paralajmërues për 

ndryshimet që do të ndodhin dhe do të prekin komunitetin afarist dhe partnerët socialë), 
• Marrëdhëniet me sektorin e OJQ-ve (baza për ndërtimin e partneritetit) 
• Komunikimin me media (agjendë e qartë e qeverisë që mund të matet edhe nga mediat) 
• Si dhe me publikun e gjerë, gjithë qytetarët, (qytetarët që duan mund të masin në çdo kohë se 

sa e suksesshme ka qenë Qeveria) 
 
… si dhe për komunikim të jashtëm, 

• Komunikim me bashkësinë ndërkombëtare dhe për kuptim më të mirë të prioriteteve të 
Kosovës (prioritete dhe agjendë qeveritare të qartë dhe të paraqitur publikisht) 

• Marrëdhëniet me Komisionin Evropian dhe shërbimet e tij (gjithmonë e nevojshme për 
qëllime të monitorimit dhe paraqitjes së pasqyrës së qartë për përparimin e arritur) 

• Me të gjitha shtetet anëtare të BE-së (të mos harrohet që të gjitha vendimet e rëndësishme 
merren nga ato) 

• Me fqinjët e Kosovës (të gjithë në rajon janë dhe do të ndjekin shumë afërsisht atë që Kosova 
bën, planifikon dhe arrin) 

• Me sektorin akademik dhe joqeveritar evropian dhe publikun e gjerë (Kosova ka nevojë për 
gjithë mbështetjen që mund ta marrë nga një mjedis sa më i gjerë që është e mundur). 
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1.4 Përmbajtja e Planit të Veprimit 
 
Programi ndjek strukturën e Partneritetit Evropian për Kosovën 2007 si dhe është në pajtim me 
kriteret e Kopenhagës dhe Madridit, duke përfshirë kështu këto pjesë:  
 
• Kriteret politike  
• Kriteret ekonomike,  
• Standardet evropiane 
• Reformat e administratës publike dhe kapacitetet administrative, 
• Përkthimi i Acquis në gjuhët zyrtare të Kosovës 
• Informatat dhe komunikimet 
• Shtojcat, si dhe 
• Monitorimi dhe raportimit në bazë të PVPE-së dhe Revizionit të Programit. 
 
Përmbajtja dhe struktura e pjesës mbi Kriteret Politike – është paraqitur në renditjen si në vijim: 
• Kushtet ekzistuese (aktet ligjore që definojnë fushën, nivelin e përafrimit të legjislacionit vendor 

me Acquis dhe politikat e Bashkimit Evropian, institucionet në krye të implementimit të 
legjislacionit dhe kapacitetit të tyre); 

• Reformat e planifikuara:  
• Korniza ligjore (përshkruan cilat akte vendore ligjore duhen përafruar me ato të Bashkimit 

Evropian, cili institucion është në detyrën e përgatitjes së atyre akteve ligjore dhe afatin e 
propozuar për miratimin e tyre); 

• Korniza institucionale (përshkruan domosdoshmërinë për riorganizimin e institucioneve 
ekzistuese apo themelimin e institucioneve të reja, nevoja për mundësi të reja punësimi në 
institucione, nevojat për trajnime); 

• Shqyrtimi i përforcimit profesional të institucioneve, 
• Ndihma e jashtme  

 
Aktivitetet janë ndarë në prioritete afatshkurtra (1-2 vite) dhe prioritete afatmesme (3-4 vjet apo 
më gjatë). 
 
Përmbajtja dhe struktura e pjesës së dytë – Kriteret ekonomike – vlerësojnë të gjitha kriteret 
ekonomike, reformat e planifikuara ekonomike dhe dinamikën e tyre.   
 
Përmbajtja dhe struktura e pjesës së tretë – Standardet evropiane janë të organizuara në pajtim me 
kapitujt e Partneritetit Evropian. Struktura e brendshme e secilit kapitull është identike me strukturën e 
elaboruar në pjesën e Kritereve Politike.  
 
Reformat e administratës publike dhe kapacitetet administrative, ose aftësia për zbatimin e 
Acquis në pajtim me standardet apo praktikat më të mira në Shtetet Anëtare, përmban një pasqyrë të 
përgjithshme të reformës së administratës publike (përshkrimi i kornizës ligjore me shqyrtimin e 
akteve të reja ligjore si dhe një shqyrtim të politikave dhe strategjive për përmirësimin e kapaciteteve 
administrative); 
 
Një pjesë e veçantë e Programit i kushtohet procesit të përkthimit të Acquis Communitare në 
gjuhët zyrtare të Kosovës, ku është përshkruar zhvillimi i sistemit të përkthimit të legjislacionit të 
Bashkimit Evropian dhe ndërtimit të kapaciteteve dhe resurseve.   
 
Së fundmi, por me mjaft rëndësi, është edhe pjesa që përshkruan aktivitetet e Qeverisë së Kosovës në 
lidhje me implementimin e Strategjisë për informim dhe komunikim mbi procesin e integrimeve 
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evropiane, duke synuar grupet kryesore të publikut brenda dhe jashtë Kosovës, metodat dhe mënyrat e 
qasjes së politikanëve, vendim-marrësve, administratës, studentëve, gazetarëve si dhe publikut më të 
gjerë të mundshëm si konsumues të informatave.  
 
1.5 Shtojcat/Llojet e Aktiviteteve 
 
Shtojcat përmbajnë të dhënat e pranuara nga institucionet kompetente gjatë përgatitjes së Planit dhe 
reflektojnë nivelin aktual të njohurisë së administratës dhe shkallës së kuptimit të procesit kompleks të 
integrimit evropian dhe Acquis Communitare si dhe pasojat e tyre ligjore. Lëvizjet pozitive janë 
evidente kur krahasohen Planet e mëparshme të Veprimit të përgatitura nga e njëjta administratë në 
Kosovë. 
 

a. Tabela e Shpenzimeve 
 
Ky është viti i parë që Kosova ka kalkuluar dhe specifikuar edhe aspektin financiar të Planit të 
Veprimit për Partneritetin Evropian. Procesi i hartimit të buxhetit është koordinuar dhe menaxhuar 
nga Agjencia për Integrime Evropiane dhe ka përfshirë shumë institucione, agjenci e organe të 
Republikës së Kosovës. Vetë procesi ka kaluar nëpër disa faza: Së pari, ministritë gjegjëse dhe 
institucionet tjera kanë vendosur veprime të specifikuara dhe implikimet financiare të veprimeve të 
parashikuara. Së dyti, pasi AIE-ja pranoi kontributet e domosdoshme, krijoi një ekip të posaçëm 
veprimi, detyra kryesore e të cilit ishte analizimi i të dhënave financiare në PVPE. Përfundimisht, 
Matrica e PVPE-së iu dërgua Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, zyrtarët e të cilës bënë 
krahasimin e tërthortë të aspektit buxhetor të PVPE-së dhe përputhshmërisë së tij me dokumentet tjera 
financiare.  
 
Dhënat financiare të prezentuara në PVPE nuk janë finale për shkak se këto të dhënat do të 
kalojnë ndryshime dhe korrigjime në vazhdimësi duke i përcjellur ndryshimet e Buxhetit dhe 
KASH-it. Dy elemente të rëndësishme të cilat kanë ndikuar më tutje dinamiken e dhënave 
financiare në PVPE janë: konferenca e Donatorve, të rejat e të ciles do të inkorporohen në 
PVPE, si dhe, diskrepanca procedurale kohore të pregaditjes së PVPE-së dhe buxhetit dhe 
KASH-it. 
 
Identifikimi financiar i veprimeve në PVPE, bashkë me ndarjen e tij buxhetore, do të ofrojë shumë 
përparësi dhe dobi:  

1. Do të ofrojë një pasqyrë financiare të qartë të PVPE-së dhe veprimeve të tij.  
2. Do të ndihmojë në procesin e planifikimit të ardhshëm të Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës 

dhe shpenzimeve të tij. 
3. Do të ndihmojë në planifikimin e ardhshëm dhe alokimin e donacioneve. 
4. Do t’i ofrojë qytetarëve, publikut të gjerë dhe palëve të interesuara një pasqyrë të qartë mbi 

atë se sa dhe nga cilat resurse shpenzon Qeveria e Kosovës për procesin e integrimeve 
evropiane. 

5. Së fundmi, ekziston një besim i fuqishëm dhe logjika ekonomike që me arritjen e identifikimit 
financiar të veprimeve, do të sigurohet dhe kontribuohet në realizimin, monitorimin dhe 
kontrollimin e veprimeve të parapara. 

 
Aspekti financiar i PVPE-së është i formësuar në atë mënyrë që të ofrojë një pamje të qartë dhe një 
shpjegim të financimit të veprimeve të parapara. Struktura dhe shpërndarja e financimit në PVPE 
paraqitet përmes 4 kolonave të veçanta, mbi të cilat jepen këto shpjegime:  
Kostoja totale: Në këtë kolonë shkruhet shuma financiare që definon shumën e plotë financiare të 
domosdoshme për zbatimin e suksesshëm të veprimit të parashikuar. 
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Buxheti i Konsoliduar i Kosovës: Në këtë kolonë shkruhet shuma financiare që definon shumën e 
plotë financiare e cila ndahet nga BKK-ja për veprimin e paraparë. 
Donacionet: Në këtë kolonë shkruhet shuma financiare që definon shumën e plotë financiare e cila 
ofrohet nga donacionet e ndryshme për veprimin e paraparë. 
Mungesa: Në këtë kolonë shkruhet shuma financiare që definon shumën e plotë financiare e cila 
mungon për të siguruar mbështetjen e plotë buxhetore për veprimin e paraparë. 
 
 
Statistikat Financiare për Planin e Veprimit për Partneritetin Evropian 2008 
 
Kostoja totale e PVPE-së € 760,660,763 100.00% 
Buxheti i Konsoliduar i 
Kosovës 

€ 266,595,618 35.05% 

Donacionet € 148,700,479 19.55% 
Mungesa € 345,364,666 45.40% 
 
 
Përqindja e veprimeve të PVPE-së me dhe pa buxhet të specifikuar (gjitha veprimet me dhe pa 
implikime financiare) në %, 
 
Numri i veprimeve me buxhet të specifikuar (736) / Gjithsej veprime të PVPE-së (1502) X 100 = 
49%. Kjo do të thotë që 49% të veprimeve të PVPE-së kanë buxhet të specifikuar, që do të thotë se 
51% e veprimeve nuk kanë buxhet të specifikuar. 
 
Numrat dhe dhënat e paraqitura në Tabelë kanë natyrë dinamike, pra mund të priten ndryshime. Arsyet 
pse disa veprime nuk janë kalkuluar janë si në vijim: 

- Veprimet nuk kanë implikime financiare; 
- Veprimet janë shumë të vështira apo të pamundura të llogariten; 
- Implikimet financiare janë plotësisht të mbuluara nga donatorët, por të dhënat konkrete 

financiare nuk janë dhënë për arsye të ndryshme; dhe  
- Veprimet buxhetet e të cilave janë mbuluar me shumat e veprimeve tjera. Kështu, për të mos 

dyfishuar të njëjtën shumë, kemi vënë komentin për t’iu referuar veprimit konkret për 
informata mbi aspektin financiar të veprimit të parashikuar. 

 
b. Tabela e Legjislacionit të Ri për Harmonizim 

 
Kjo Tabelë ofron një pasqyrë të rregulloreve ligjore vendore që duhen harmonizuar me legjislacionin e 
BE-së dhe përmban ligjet dhe aktet nënligjore, si dhe institucionin që është përgjegjës për përgatitjen e 
aktit, duke përfshirë institucionet tjera që marrin pjesë në përgatitjen e akteve ligjore. 
  
Afati për miratimin e rregulloreve nga Qeveria e Republikës së Kosovës është dhënë, bashkë me afatin 
për miratim nga Kuvendi i Kosovës. 
 

c. Tabela e Ndryshimeve Institucionale dhe Nevojave për Punësim  
 
Këto tabela ofrojnë një pasqyrë të ndryshimeve të nevojshme institucionale (themelimi i institucioneve 
të reja, riorganizimi i atyre ekzistuese, Departamente të reja, Njësi të reja), ose përforcim institucional i 
institucioneve (punësime të reja), të paraqitura në kapituj standardë evropianë dhe sipas viteve (kudo 
që është e mundur). 
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d. Tabela e Trajnimeve të Nevojshme 
 
Kjo Tabelë përmban një pasqyrë të identifikimit preliminar të rregulloreve ligjore sipas kapitujve dhe 
institucioneve që kanë nevojë për kurse trajnimi, ekspertizë, studime dhe analiza, në pjesën për 
harmonizim të legjislacionit të BE-së si dhe pjesën për zbatimin e tij. Kjo Tabelë është baza fillestare 
për analiza të mëtutjeshme për hartimin e planeve dhe programeve precize të trajnimit.   
 

e. Tabela e Nevojave për Sistemet e Teknologjisë së Informimit dhe Komunikimit 
(TIK) 

 
Kjo shtojcë ofron një pasqyrë të nevojave për sisteme të TIK-ut (harduer, softuer, rrjete, aplikacione 
programore dhe infrastrukturë TI) sipas kapitujve dhe institucioneve. 
 

f. Tabela e Investimeve Kapitale 
 
Kjo tabelë paraqet investimet kapitale (projektet infrastrukturore, ndërtimi i ndërtesave, blerja e 
ndërtesave, etj.) sipas projekteve, të ndara sipas strukturës së PVPE-së. 
 
1.6 Monitorimi dhe Raportimi Sipas PVPE-së dhe Rishqyrtimit të Programit 
 
Pas miratimit fillestar të Planit të Veprimit për Partneritet Evropian nga Qeveria e Kosovës, ai do t’i 
paraqitet për komentim organeve kompetente të Komisionit Evropian. Komentet e pranuara duhen 
përfshirë në versionin përfundimtar të dokumentit i cili do të miratohet nga Qeveria e Republikës së 
Kosovës gjatë muajve qershor/korrik 2008.  
 
Monitorimi i Planit të Veprimit do të jetë shumë striktë dhe rigjid, 

• Secili veprim/zbatim/përparim duhet raportuar tek AIE-ja të njëjtin moment (automatikisht) 
ose së paku dy herë në muaj – rregullisht (edhe nëse nuk ka asnjë veprim), para vendosjes së 
plotë të Mekanizmit Përcjellës për Raportimin e Cilësisë (MIS). 

• AIE-ja duhet të përgatisë një herë në muaj (në fillim deri në mes të muajit) një raport të 
shkurtër për Kryeministrin (dhe Qeverinë). Kjo duhet konsideruar si sistem i paralajmërimit të 
hershëm nëse implementimi po shkon mirë apo ka nevojë për intervenim nga ana e 
Kryeministrit.  

• Raporti i shkurtër duhet të përgatitet nga AIE-ja çdo tremujor (në tabela) për Qeverinë (sa më 
i hollësishëm që është e mundur, duke u përqendruar në fushat problematike me rekomandime 
për qasjen ndaj tyre me përpjekje të shtuara) si dhe për Komisionin Evropian (dhe aktorë tjerë 
ndërkombëtarë) në mënyrë më të gjerë (jo aq të hollësishëm) të përqendruar rezultatet e 
arritura dhe duke theksuar fushat ku nevojitet ndihmë/intervenim më i madh nga ana e 
komunitetit ndërkombëtar. 

• Çdo gjashtë muaj (në qershor dhe shtator për shkak të Raportit të Progresit nga KE), AIE-ja 
duhet të përgatisë, ndërsa Qeveria të shqyrtojë dhe miratojë, një Raport më të gjatë dhe më të 
hollësishëm (me përshkrime e bashkë me tabela të hollësishme) për Progresin në 
implementimin e rekomandimeve të Partneritetit Evropian. 

• Mekanizmi monitorues dhe Raportet mund të jenë shumë të dobishme për të përgatitur më 
mirë të gjitha takimet me Komisionin si dhe aktorët tjerë ndërkombëtarë dhe për të shfaqur 
përparimin në arritjen e qëllimeve (në mënyrë të vazhdueshme dhe të rregullt). 

 
PVPE-ja do të shqyrtohet çdo vit, me qëllim të azhurnimit dhe avancimit të tij, në pajtim me Raportet 
Vjetore të Progresit të Kosovës nga Komisioni Evropian.  
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2 KOMPONENTI NARRATIV I PVPE-SË 2008 
 
2.1 Kriteret Politike  
2.1.1 Demokracia dhe Sundimi i Ligjit  

 
a. Kushtetuta 
 
Procesi i përgatitjes së Kushtetutës së Kosovës është vazhduar përgjithësisht. Kushtetuta e Kosovës 
është miratuar nga Komisioni Kushtetues dhe është certifikuar nga Përfaqësuesi Ndërkombëtar Civil 
në Kosovë. Parlamenti i Kosovës ka miratuar Kushtetutën në një seancë të veçantë më 9 prill dhe ajo 
do të hyjë në fuqi më 15 qershor 2008. 
 
Kushtetuta e Kosovës konsiderohet të jetë një nga kushtetutat më të avancuara demokratike, e cila 
përqafon në kapitujt e saj të drejtat themelore dhe të drejtat e komuniteteve e anëtarëve të tyre. 
Kushtetuta e Republikës së Kosovës përbëhet nga kapitujt që përfshijnë: Preambulën, Dispozitat 
Themelore, Të drejtat dhe liritë themelore, Të Drejtat e Komuniteteve dhe anëtarëve të tyre, 
Parlamenti i Republikës së Kosovës, Kryetari i Republikës së Kosovës, Qeveria e Republikës së 
Kosovës, Sistemi Gjyqësor, Gjykata Kushtetuese, Marrëdhëniet Ekonomike, Qeverisja Lokale dhe 
Organizimi Territorial, Sektori i Sigurisë, Institucionet e Pavarura, Dispozitat Përfundimtare, si dhe 
Dispozitat Kalimtare.  
 
Komisioni Kushtetues ishte themeluar nga Presidenti i Kosovës në pajtim me rekomandimet e Raportit 
të të Dërguarit Special të OKB-së mbi Statusin e Ardhshëm të Kosovës, të dorëzuar tek Sekretari i 
Përgjithshëm i OKB-së, me mandatin e përpilimit të draftit të parë të Kushtetutës së Kosovës. 
Komisioni përfaqëson larminë e Kosovës dhe është përgjegjës për hartimin e Kushtetutës e cila 
përfaqëson interesat më të mira të gjithë njerëzve në Kosovë si dhe konsiderohet si një nga kushtetutat 
më të avancuara, me të gjitha vlerat demokratike. Komisioni Kushtetues më pastaj themeloi 10 nën-
grupe punuese, me fokus në fushat e veçanta të Kushtetutës. 
Gjatë fazës së dytë të debateve mbi Draft Kushtetutën e Kosovës të mbajtur më 25 shkurt në Prizren, 
Kapitulli mbi të Drejtat e Komuniteteve dhe anëtarëve të tyre ishte tema më e diskutuar. Aty u theksua 
rëndësia e themelimit të institucioneve transparente dhe të paanshme, si Ombudspersoni dhe Këshilli 
Konsultativ për Komunitete, si dhe përfaqësimi i anëtarëve të shoqatave të bashkësive pakicë në këto 
organe.  
 
b. Parlamenti  
 
Në procesin e përafrimit të Republikës së Kosovës me anëtarësimin në BE dhe përafrimin e 
legjislacionit me Acquis communautaire, Parlamenti, në kapacitetin e tij si pushtet legjislativ, 
përfaqëson një faktor të rëndësishëm në përcaktimin e dinamikës së përmbushjes së standardeve të 
domosdoshme për hyrje në BE. 
 
Rregullorja e Punës së Kuvendit e datës 20 maj 2005, e ndryshuar më 1 qershor 2006 përcakton 
hollësisht procedurën për shqyrtimin dhe miratimin e ligjeve dhe akteve tjera. Rregullorja e Punës 
gjithashtu përcakton instrumentet dhe procedurën përmes të cilës Kuvendi ushtron kontrollin dhe 
mbikëqyrjen mbi veprimet e organeve të pushtetit ekzekutiv, si dhe çështjet tjera që dalin nga 
kompetencat e Kuvendit, siç janë emërimi dhe shkarkimi i Presidentit të Kosovës, miratimi i 
gjykatësve dhe prokurorëve, etj. Për të siguruar funksionimin efektiv të këtij rendi ligjor parashikohet 
fuqizimi i plotë i Rregullores së Punës së Kuvendit. 
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Koncentrimi i veprimtarisë së Kuvendit në Komisione siguron diskutime gjithëpërfshirëse eksperte në 
legjislaturë. Dy Komisione kryesore dhe disa funksionale shqyrtojnë mocionet për miratimin e ligjeve, 
drafteve dhe propozimeve, si dhe akteve tjera të përgjithshme të propozuara për miratim nga Kuvendi, 
si dhe çështjet tjera brenda fushëveprimit të Parlamentit. Komisionet sigurojnë përfaqësim të barabartë 
të anëtarëve të Kuvendit nga grupet parlamentare, si dhe të atyre deputetëve që nuk janë të organizuar 
nëpër grupe. Sipas Rregullores së Punës në fuqi, seancat plenare dhe seancat e komisioneve janë të 
hapura për publikun. Megjithatë, procesi i rishqyrtimit të transparencës së Kuvendit për të siguruar 
përgjegjshmërinë dhe hapjen e tij është në agjendë, duke vënë raportet tremujore mbi shpenzimet e 
Kuvendit dhe publikimit të konkludimeve nga takimet e Komisioneve Parlamentare. 
 
Brenda kornizës së procesit të integrimeve evropiane, Kuvendi ka funksionin e kontrollit dhe 
mbikëqyrjes mbi veprimtarinë e pushtetit ekzekutiv, përmes raporteve tremujore mbi aktivitetet e 
ndërmarra brenda procesit të integrimeve evropiane që Qeveria i paraqet Kuvendit. Bashkërendimi 
mes këtyre dyjave do të përforcohet edhe më shumë duke vendosur persona kontakti dhe duke 
vendosur kontaktet e rregullta të Kryeministrit dhe Ministrave. 

Me qëllim të ofrimit të mbështetjes aktive ndaj procesit të integrimeve evropiane të Republikës së 
Kosovës, në shkurt 2008, Kuvendi ka themeluar Komisionin për Integrime Evropiane (KIE), i cili ka 
mbajtur seanca të rregullta qysh prej themelimit të tij. KIE përbëhet nga përfaqësues të gjitha partive 
politike parlamentare, duke reflektuar strukturën e Kuvendit me qëllimin e sigurimit të mbështetjes së 
plotë mbi vendimet në lidhje me BE-në. 
 
KIE është pararojë e respektimit të Acquis nga momenti i hyrjes së projekt-ligjeve në Kuvend. 
Komisioni diskuton çështjet në lidhje me: 

- Përputhshmërinë e propozimeve për miratimin e ligjeve, pra projekt-ligjeve me legjislacionin 
evropian;  

- Monitorimi i procesit të harmonizimit të legjislacionit kosovar me Acquis communautaire; 
- Shqyrtimi i projektligjeve të iniciuara për miratim nga Kuvendi në kuptimin e përafrimit të 

legjislacionit me Acquis communautaire;  
- Bashkëpunimi dhe bashkërendimi me institucionet e BE-së në kuptimin e integrimit dhe 

anëtarësisë në BE; 
- Bashkëpunimi dhe shkëmbimi i përvojave me shtetet anëtare të BE-së. 

Kapaciteti administrativ i Kuvendit është adekuat për sfidat aktuale. Megjithatë, angazhimi i 
vazhdueshëm i personelit shtesë si dhe trajnimit të tij vazhdon të mbetet prioritet. 
 
c. Zgjedhjet 
 
Sipas marrëveshjes së Paketës së Ahtisaarit, si dhe duke marrë parasysh statusin sovran të Republikës 
së Kosovës, Kuvendi ka marrë përsipër miratimin e legjislacionit plotësisht të ri mbi zgjedhjet, duke u 
bazuar në tri ligje bazë: Ligjin mbi Zgjedhjet e Përgjithshme, Ligjin mbi Zgjedhjet Lokale, si dhe 
Ligjin mbi Komisionin Qendror Zgjedhor, thjesht sepse këto ligje janë tanimë në fuqi, si dhe sepse 
zgjedhjet e 17 tetorit janë organizuar në pajtim me këto ligje.  

Në bazë të propozimit të Ahtisaarit mbi Zgjidhjet e Statusit, Republika e Kosovës parashikohet të 
mbajë zgjedhje nëntë muaj pas periudhës kalimtare, ndërsa zgjedhjet vijuese do të varen shumë nga 
pajtueshmëria mes partive politike në Kosovë. 

Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ), themeluar me Rregulloren e UNMIK-ut 2004/9, është përgjegjës 
për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Roli i KQZ-së është të rregullojë procesin zgjedhor përmes 
miratimit të Rregullave Zgjedhore, si dhe të mbikëqyrë të gjitha aspektet e procesit për të siguruar që 
zgjedhjet të plotësojnë standardet ndërkombëtare. KQZ-ja mbetet i aftë të ndërmarrë aktivitetet e tij në 
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aspektin e organizimit të përgjithshëm të zgjedhjeve në Kosovë, duke u përqendruar në certifikimin e 
subjekteve politike dhe kandidatëve në procesin e zgjedhjeve, akreditimin e vëzhguesve në zgjedhje, 
emërimin dhe trajnimin e Këshillave të vendvotimeve si dhe certifikimin e rezultateve. KQZ-ja është i 
përkushtuar të themelojë Këshillat e veta mbi buxhetin, prokurimin, personelin dhe procedurat 
zgjedhore, udhëzimet dhe procedurat administrative. 

 
d. Qeveria  
 
Qeveria e Republikës së Kosovës është organi kompetent për koordinimin e autoriteteve të 
administratës publike dhe mbikëqyr veprimtarinë e tyre. Qeveria dhe anëtarët e saj janë të 
përgjegjshëm për veprimet e tyre para Kuvendit.  
 
Qeveria i kushton vëmendje të veçantë përmirësimit të menaxhimit dhe bashkërendimit të procesit të 
integrimit evropian. Bashkërendimi i çështjeve të BE-së zhvillohet me ndarjen e përgjegjësive politike 
dhe administrative. Organi kryesor vendim-marrës – Kabineti i Ministrave, nën udhëheqjen e 
Kryeministrit, takohet një herë në muaj për të diskutuar çështjet evropiane. Agjencia për Integrim 
Evropian në Zyrën e Kryeministrit monitoron dhe zhvillon procesin me të cilin legjislacioni përafrohet 
me ligjin e BE-së. Personeli përgjegjës për implementimin dhe koordinimin e politikave të BE-së është 
emëruar dhe vepron në secilën ministri të linjës, në kontakt të ngushtë me Agjencinë për Integrim 
Evropian. 
 
Qeveria e Kosovës ka miratuar Planin për integrim evropian 2008-2010. Në bazë të këtij plani, 
Qeveria e Kosovës do të marrë vendim për emërimin e autoritetit përgjegjës që do të bëjë 
harmonizimin e gjitha akteve legjislative me Acquis. Avancimi i mëtutjeshëm i ministrive të linjës dhe 
ndërtimi i kapaciteteve do të jetë prioritet i këtij dokumenti.  
 
e. Administrata Publike (AP) 
 
Kosova seriozisht është duke punuar në përmirësimin e kapaciteteve të administratës së shtetit. 
Reformimi dhe avancimi i Administratës publike konsiderohet se është nevojë e domosdoshme për 
plotësimin e kërkesave aktuale dhe për më tepër për përmbushjen e obligimeve që kërkon krijimi dhe 
funksionimi i një shteti demokratik, që t’u shërbejë në mënyrë adekuate qytetarëve të saj, si dhe të jetë 
e aftë për të përmbushur obligimet e tashme dhe të ardhshme ndërkombëtare. 
 
Reforma e Administratës Publike bazohet në tri dokumente strategjike:  

1. Raporti për gjendjen e Administratës Publike në Kosovë,  
2. Strategjia për Reformën e Administratës Publike në Kosovë si dhe  
3. Plani i Veprimit të Reformës së Administratës Publike në Kosovë 
 
Për të realizuar Reformën e Administratës Publike janë përcaktuar tetë objektiva strategjike:   
1. Administratë Publike e depolitizuar dhe profesionale, e zhvilluar duke u bazuar në politika 
dhe në praktikat më të mira evropiane të menaxhimit të burimeve njerëzore; 
2. Strukturë dhe organizim i efektshëm horizontal dhe vertikal i institucioneve të AP në pajtim 
me kompetencat e tyre; 
3. Menaxhim cilësor, transparent, i efektshëm dhe i përgjegjshëm në vendosjen dhe realizimin 
e synimeve; 
4. Komunikim efektiv i ndërsjellë me qytetarë, si pjesë përbërëse e procesit të hartimit të 
politikave dhe të ofrimit të shërbimeve; 
5. E-qeverisje në funksion të avancimit të proceseve të punës brenda AP dhe të ofrimit të 
shërbimeve për qytetarë, institucioneve dhe bizneseve; 



 19

6. Sistem funksional, i efektshëm dhe transparent i planifikimit, menaxhimit dhe mbikëqyrjes 
së shpenzimeve të AP;  
7. Sistem funksional për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, si dhe për rritjen e 
përgjegjshmërisë në AP; 
8. Avancim i hartimit, harmonizimit e zbatimit të politikave dhe të legjislacionit në pajtim me 
standardet e BE-së, që parashikohet të arrihet përmes hartimit të planit nacional për përafrimin 
e legjislacionit me Acquis communitaire, standardizimin e formatit të hartimit legjislativ, 
zhvillimit të një programi gjithëpërfshirës për hartimin e politikave legjislative, funksionalizimi 
i mekanizmave për monitorimin e zbatimit të legjislacionit, si dhe planit të veprimit për 
eliminimin e kolizioneve ligjore, rrjedhimisht promovimi dhe përforcimi i zyrave ligjore në 
ministri e institucione është një nga prioritetet.  

 
Për koordinimin e punës në zbatimin e planit të veprimit për RAP është themeluar Grupi Punues në 
bashkëpunim hierarkik me Nën-grupet Punuese, të cilat janë formuar në bazë të fushave si në vijim:  1. 
Burimet Njerëzore, Struktura Organizative e Institucioneve dhe Menaxhimi i Administratës Publike, 2. 
Komunikimi me qytetarë, 3. E-Qeverisja, 4. Financimi i Administratës Publike, 5. Kundërkorrupsioni 
dhe 6. Politikat dhe Legjislacioni.  

Që nga fillimi i zbatimit të Planit të Veprimit të Reformës së Administratës Publike ka një sërë të 
arriturash si në vijim:  
 
Në fushën e burimeve njerëzore, strukturës organizative dhe menaxhimit të administratës publike të  
Planit të Veprimit për Reformën e Administratës Publike në Kosovë është duke u punuar intenzivisht 
në draftimin e Projekt-ligjit për Shërbimin Civil, Projekt-ligjit për Pagat dhe Projekt-ligjin për 
Qeverinë. Finalizimi dhe aprovimi i tyre pritet të bëhet në përputhje me afatet kohore të PVPE-së dhe 
Strategjisë Legjislative 2008. Në ndërkohë, Grupi punues ministror i MSHP-së ka filluar punën në 
hartimin e draftit fillestar për projekt-ligjin për Institutin e Kosovës për Administratën Publike (IKAP). 
Drafti është duke u debatuar në IKAP.  
 
Në përputhje me Rregulloren Nr 2008/12 mbi ndryshimin e Rregullores 2001/36 mbi Shërbimin Civil 
të Kosovës, të datës 27 shkurt 2008, Bordi i Pavarur Mbikëqyrës (BPM) është shndërruar në organ të 
pavarur që i raporton Parlamentit të Republikës së Kosovës. Aktualisht, Bordi financohet nga BKK 
dhe në pëputhje me Nenet 7.3 dhe 7.4 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2008/12, Bordi ka linjën e vet 
buxhetore brenda BKK-së dhe ka të drejtë të kërkojë donacione në funksion të përmbushjes së 
përgjegjësive të parapara me Ligj. 
  
Buxheti aktual i BPM-së është €8500 të llogaritura vetëm për paga dhe shërbime, përderisa 
përllogaritjet për shërbime operacionale nuk janë përfshirë. Në këtë kontekst, Memorandumi i 
Mirëkuptimit në mes të Bordit dhe MSHP-së është nënshkruar, ku MSHP merr përgjegjësinë për 
caktimin €14.500 për Bordin për mbulimin e shpenzimeve operacionale, por kjo shumë akoma nuk i 
është alokuar Bordit. 
 
Gjatë kësaj periudhe, nga MSHP janë nxjerrë disa Udhëzime Administrative: UA nr. 01/2008-MSHP 
për kartelat identifikuese për zyrtarët e institucioneve të Republikës së Kosovës; UA  nr. 02/2008-
MSHP për regjistrimin e dhuratave  në katalogun e dhuratave në institucionet e Shërbimit Civil të  
Republikës së  Kosovës; UA  nr. 03/2008 -MSHP  për mbishkrime në ndërtesa të institucioneve 
qendrore të Republikës së Kosovës; UA nr. 04/2008-MSHP për veshjen dhe paraqitjen e nëpunësve 
civilë; UA Nr. 05/2008-MSHP për forumin e menaxherëve të personelit; UA nr.01/2008 për caktimin e 
shpenzimeve të reprezentacionit për zyrtarët e institucioneve të Qeverisë së Kosovës; UA nr.02/2008 
për përcaktimin për një page të të emëruarve politikë; UA nr.03/2008 për përdorimin e automjeteve të 
Qeverisë së Kosovës; UA nr.04/2008 për  përdorimin e telefonave (fiks dhe mobil) në Qeverinë e 
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Kosovës; UA nr.07/2008 për vula në institucionet e Qeverisë të Republikës së Kosovës. Për shkak se 
kanë munguar aktet për hartimin e procedurave disiplinore, është miratuar UA Nr. 11/2008 mbi 
zbatimin e procedurave për Funksionimin e KELP-it, ku janë përcaktuar rregullat praktike dhe 
procedurat (përfshirë ato diciplinore dhe për performancë të dobët) për funksionimin efektiv të 
Këshillit. 
 
Në pajtim me mandatin e tij, IKAP-i vazhdon me trajnimin e gjithë shërbimit civil, pra komunave, 
agjencive dhe ministrive, me module trajnimi mbi të gjitha çështjet. IKAP-i ofron trajnime për 
hartimin e ligjeve, teknologji informative, administratë të përgjithshme, menaxhim të përgjithshëm, 
menaxhim të resurseve njerëzore dhe çështje të veçanta komunale. Për më shumë, programi trajnues 
afatmesëm për periudhën 2007-2009 është përgatitur, ndërsa paralelisht, hartimi i Udhëzimit 
Administrativ për politikat e trajnimit është në proces, bashkë me një strategji të veçantë për trajnimin 
e shërbyesve civilë që është në fazë përgatitore, ashtu siç është parashikuar me Strategjinë e Reformës 
së Administratës Publike si një nga veprimet prioritare, hartimi i një strategjie për trajnimin e 
shërbyesve civilë. 
 
Projekti për Rishikimin funksional horizontal dhe vertikal të institucioneve në nivel qendror ka filluar. 
Grupi i ekspertëve nga “Functional Review and Institutional Design of Ministries” (FRIDOM) ka 
hartuar Planin e Punës dhe termat e referencës, të cilat janë aprovuar nga Komisioni ndërministror për 
Reformën  e Administratës Publike, dhe të cilat janë miratuar nga Qeveria më 30. 05. 2008. Ky grup 
ka pasur disa prezantime në MSHP dhe në Komisionin ndër-ministror për RAP dhe në Bordin e 
Sekretarëve të Përhershëm të ministrive, në lidhje me projektin. Rishikimi i tërë Qeverisë është në 
proces ku janë duke u rishikuar funksionet dhe organizimi i të gjitha institucioneve qeveritare 
(ministritë dhe agjencitë qeveritare duke përfshirë edhe zyrën e Kryeministrit). Ka përfunduar faza e 
parë e mbledhjes së të dhënave në vendet evropiane, të cilat janë zgjedhur si shembuj dhe po 
përpunohen, duke i krahasuar më të dhënat e mbledhura për Kosovën. Ka filluar pilot rishikimi i 
MSHP-së. Fillimisht është duke u bërë rishikimi i përgjegjësive dhe funksioneve të MSHP dhe 
agjencive të saj përfshirë rishikimin krahasues me shtatë vende Evropiane (Lituania, Letonia, Estonia, 
Irlanda, Sllovenia, Finlanda dhe Sllovakia). Po ashtu ka filluar rishikimi i disa funksioneve horizontale 
që hyjnë nën portofolin e MSHP-së ku janë mbajtur edhe një varg takimesh me zyrtarë të ndryshëm 
për marrjen e informatave me anë të intervistave. 
 
Për sa i përket komunikimit me qytetarë, pikat kontaktuese janë themeluar (zyrtarë për komunikim me 
publikun) për njësitet buxhetore, që do jenë përgjegjës për komunikim me publikun dhe versioni i parë 
i strategjisë për komunikim me qytetarët tashmë ka filluar të draftohet. Që të ketë një bazë për 
komunikim me qytetar është hartuar rregullorja për veprimtarinë e shërbimit të përhershëm të 
komunikimit në Qeverinë e Kosovës dhe në paketë me datën 16 nëntor  2007 kabineti qeveritar ka 
miratuar rregulloren dhe Kodin e Mirësjelljes. Institucionet vazhdimisht i mirëmbajnë dhe azhurnojnë 
web-faqet e tyre. Janë dhënë rekomandimet e duhura në këtë drejtim. Mirëmbajtja dhe azhurnimi i 
faqeve zyrtare është një segment në konsolidim e sipër, që pak a shumë, mbetet të mbikëqyret dhe të 
hulumtohen vështirësitë eventuale, ndërsa aty ku vërehet çalimi do të rekomandohen hapat e 
mëtejshëm. Grupi hulumtues do të themelohet së shpejti. 
 
Në funksion të avancimit të Administratës Publike të Kosovës dhe për ofrimin sa më efiçient të 
shërbimeve për qytetarët dhe bizneset, në kuadër të e-Qeverisjes MSHP-ja ka iniciuar draftimin e 
Strategjisë për e-Qeverisje 2009-2015. Hartimi i kësaj strategjie ka filluar në prill 2008, ndërkohë që 
draftimi i Ligjit për Agjencinë qeveritare që ka të bëjë me çështjet e qeverisjes elektronike dhe të 
teknologjisë së informacionit është në fazën përfundimtare. Një grup ministror ka finalizuar draftin 
fillestar të projekt-ligjit për Agjencinë e Shoqërisë Informative.  
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Janë identifikuar shërbimet qeveritare të cilat mund të ofrohen për qytetarë dhe për biznese nëpërmjet 
internetit. Për disa nga këto shërbime ka filluar edhe zhvillimi i aplikacioneve në bazë të projekteve të 
hartuara nga DTI/MSHP. Nga shërbimet qeveritare të cilat ofrohen për qytetarë dhe biznese nëpërmjet 
internetit deri me tani janë vetëm ato të karakterit informativ dhe ato që ofrohen në formën e të 
dhënave të publikuara në ueb-faqet e institucioneve përkatëse. 
 
Lidhur me organizimin e trajnimeve të vazhdueshme të personelit deri me tani gjatë vitit 2007 dhe 
2008 janë organizuar trajnime për punonjës të AP dhe zyrtarë të TIK-ut nga MSHP dhe institucione të 
tjera qeveritare, të cilat trajnime kanë qenë të ndara në disa cikle. Trajnimet janë zhvilluar në Slloveni 
dhe Prishtinë në bashkëpunim me Qendrën për Perspektivë Evropiane (CEP) me qendër në Lubjanë të 
Sllovenisë, dhe në Estoni në bashkëpunim me Akademinë për e-qeverisje (EGA) me qendër në Talin të 
Estonisë. 
 
Përkitazi me financimin e administratës publike, janë miratuar nga Kuvendi, Ligji për Menaxhimin e 
Financave publike dhe Ligji për Financat e Administratës Lokale. Njësiti Qendror për Harmonizimin e 
Rishikimit të Brendshëm ka filluar monitorimin e implementimit të rekomandimeve të organeve 
rishikuese. Me vendim nr. 05/6 të datës 07.02.2008 në Qeverinë e Kosovës është aprovuar dhe është në 
zbatim e sipër Strategjia Legjislative për vitin 2008. Sistemi informativ për menaxhimin e financave të 
Kosovës (SIMFK), shfrytëzohet nga të gjitha Organizatat Buxhetore (OB). OB i regjistrojnë te gjitha 
transaksionet e tyre financiare në SIMFK sipas planit kontabël të Qeverisë së Kosovës. Më tutje këto 
te dhëna barazohen me ekstrakte bankare dhe librin e përgjithshëm në SIMFK. Kjo ka mundësuar që 
raportimet nga Thesari të përpilohen në kohë sipas të dhënave të Librit të përgjithshëm që të janë të 
konsoliduara për të gjitha OB-të. 
 
Në fushën kundër korrupsion, është hartuar Udhëzimi Administrativ nr. 02/2005 për të drejtat dhe 
detyrat e të emëruarve politik dhe Kodi i Mirësjelljes se tyre, i cili ka për qëllim përcaktimin e rolit dhe 
funksioneve të stafit politik. Po ashtu në vitin 2006, është aprovuar nga Qeveria Kodi i Mirësjelljes për 
nëpunësit civil, i cili është tërësia e parimeve dhe normave, mbi bazën e të cilave duhet të veprojnë të 
gjithë nëpunësit civilë. Të gjithë nëpunësit civilë pajisen me kontratat e punës si dhe zbatimi i këtyre 
kontratave bëhet në mënyrë rigoroze. Në kuadër të promovimit të transparencës së administratës 
publike, behet zbatimi i Udhëzimit Administrativ për zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente 
Zyrtare që d.m.th që të gjithë qytetarët kanë qasje në dokumentet që me ligj nuk janë konfidenciale. 
Nga Agjencia Kundër-Korrupsion (AKK) është kërkuar deklarimi i pasurisë nga ana e zyrtarëve të 
lartë të Institucioneve dhe shumica prej tyre iu kanë përgjigjur kësaj kërkese, ndërsa AKK i ka 
publikuar emrat në mediat e shkruara dhe elektronike te atyre  zyrtareve që nuk kanë bërë deklarimin e 
pasurisë. Tashmë AKK-ja e ka të hapur linjën telefonike ku te gjithë qytetaret mund te denoncojnë 
aktet e korrupsionit te personave zyrtarë.  
 
Në fushën e politikave dhe legjislacionit, është hartuar drafti i parë i koncept dokumentit për 
organizmin e këshillit të ekspertëve në shkallë vendi për politika dhe legjislacion. Është bërë avancimi 
i zyrave ligjore të ministrive të linjës në departamente ligjore. Në mbledhjen e datës  më 17.10 2007 
sipas vendimit nr.04/276 Qeveria e Kosovës ka miratuar UA për veprimtarinë e shërbimeve ligjore në 
degën  e ekzekutivit i paraparë si aktivitet. Është hartuar drafti i parë  i Udhëzimit administrativ për 
standardizimin  e formatit të hartimit të  legjislacionit. Është propozuar  që Departamentet Ligjore të 
Ministrive të Linjës të bëjnë  transpozimin e akteve të BE-së qysh në fazën fillestare të draftimit të 
projektligjeve si dhe ato të jenë përgjegjëse për lëshimin e Deklaratës fillestare të Pajtueshmërisë dhe 
Tabelës së Pajtueshmërisë. Ndërkaq Zyra për Ndihmë dhe Shërbime Juridike (ZNSHJ)/ZKM 
propozohet të jetë përgjegjëse për verifikimin e pajtueshmërisë se legjislacionit me BE duke bërë 
verifikimin e tabelës se pajtueshmërisë. Me vendimin e Qeverisë nr. 06/6 datës 07.02.2008 është 
themeluar grupi punues për eliminimin Kolizionit Ligjor dhe njësimin e  legjislacionit në fuqi. 
Komisioni për eliminimin ligjor në planin e veprimit ka parapare afatet e organizimit të tryezave të 
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rrumbullakëta për identifikimin dhe më pas eliminimin e kolizionit ligjor nga fushat përkatëse dhe 
tryeza e parë nga fusha e financave publike do të mbahet me datën 29.05.2008. Ka filluar puna në 
analizimin e legjislacionit në fuqi dhe me datën 29.05.2008 do të mbahet tryeza e parë nga fusha e 
financave publike për analizimin e legjislacionit nga kjo fushë. Me Vendimin e Qeverisë nr. 07/06, 
07.02/2008 është themeluar Komisioni për  monitorimin dhe zbatimin e ligjeve. Janë caktuar pikat e 
kontaktit nga secili institucion për  bashkëpunim me mekanizmat mbikëqyrës të zbatimit të ligjeve. 
 
f. Vetë-Qeverisja Lokale/Decentralizimi  
 
Qeverisja lokale në Kosovë administrohet në bazë të ligjeve dhe rregulloreve të ndryshme që 
rregullojnë përgjegjësitë e autoriteteve lokale dhe qendrore. Baza ligjore për pushtetin lokal është 
Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2007/30 mbi vetë-qeverisjen komunale në Kosovë, duke zëvendësuar 
Rregulloren Nr. 2000/45.  Në pajtim me Kartën Evropiane për Vetë-Qeverisjen Lokale përmes 
Rregullores 2007/30, parashihen një numër përgjegjësish në menaxhim dhe rregullativë. Konkretisht, 
synimet kryesore strategjike të Qeverisë së Republikës së Kosovës janë: rritja e kapaciteteve fiskale, 
konsolidimi i kornizës afatmesme dhe strategjia për zhvillimin e qeverisjes lokale, rritja e kapaciteteve 
komunale përmes koordinimit të ndihmës së donatorëve si dhe përmes definimit të kompetencave për 
shërbime publike komunale.  
 
Një nga prioritetet kryesore të Qeverisë së tashme të Kosovës është reforma e vetë-qeverisjes lokale. 
Në këtë aspekt, hartimi dhe miratimi i një serie ligjesh, si Ligji mbi Vetë-Qeverisjen Lokale, Ligji mbi 
Kufijtë Komunalë, Ligji mbi Financat Lokale si dhe Ligji mbi Qytetin e Prishtinës, është sfida më 
madhore për momentin. Paralelisht, implementimi i Pilot-Njësive Komunale me përforcimin e 
kapaciteteve njerëzore, administrative dhe teknike, si dhe transferimi i kompetencave tek Pilot-Njësitë 
Komunale, janë procese në vazhdim e sipër. 
 
Plani i Veprimit për Decentralizim ka parashikuar Këshillin Ndërkomunal me kompetenca në 
themelimin e grupeve punuese sektoriale me përgjegjësi të qarta që do të merren me reforma 
legjislative, financa lokale dhe institucionet komunale, duke marrë parasysh tri ligjet bazë që do të 
miratohen për të rregulluar përgjegjësitë në nivelin lokal, politikat fiskale dhe institucionet e reja 
komunale, sipas propozimit të Ahtisaarit. Në drejtimin e themelimit të komunave të reja, Qeveria e 
Republikës së Kosovës ka ndarë 14 milionë euro sipas parashikimit të Paketës së Ahtisaarit. 
  
g. Sistemi Gjyqësor 
 
Sistemi i gjykatave të rregullta të Kosovës përbëhet nga 24  gjykata komunale dhe 2  degë të gjykatave 
komunale, 5 gjykata qarku, Gjykata Komerciale e Kosovës, si dhe Gjykata Supreme.  
 
Sistemi i gjykatave për kundërvajtje përfshin 25 gjykata komunale për kundërvajtje, si dhe Gjykata e 
Lartë për Kundërvajtje. Sipas statistikave të 2007-ës nga KGjK, gjyqësori ka pasur 322 pozita 
gjykatësish me 301 gjykatës në shërbim, duke përfshirë 13 në Gjykatën Supreme, 4 në Gjykatën 
Komerciale, 5 në Gjykatën e Lartë për Kundërvajtje, 49 gjyqtarë në gjykatat e qarkut, 141 në gjykatat 
komunale, si dhe 89 gjyqtarë në gjykatat për kundërvajtje. 
 
Gjykatat komunale janë gjykata që zgjidhin lëndë në shkallën e parë. Kompetencat e gjykatave 
komunale në zgjidhjen e lëndëve janë të  parapara me ligj. Gjykatat komunale përgjithësisht gjykojnë 
me panele prej 1 profesionisti dhe 2 gjykatësve laikë. Veprat penale që dënohen me gjobë apo me 
burgim më pak se 3 vjet merren parasysh nga një gjyqtar i vetëm. 
 
Gjykatat e qarkut janë të vendosura në secilin prej kryeqyteteve rajonalë (Prishtina, Gjilani, Peja, 
Prizreni dhe Mitrovica). Ato zgjidhin ankesat kundër vendimeve të gjykatave komunale. Ato gjithashtu 
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shërbejnë si gjykata të shkallës së parë për vepra penale të dënueshme me burgim me më shumë se 5 
vjet, konteste madhore pronësore, konteste në lidhje me të drejtat e pronësisë intelektuale, si dhe 
çështje tjera të shumta. Panelet e shkallës së parë përgjithësisht përbëhen nga një gjyqtar profesional 
dhe 2 laikë. Panelet prej 2 profesionistëve dhe 3 laikëve zgjidhin rastet që dënohen me burgim me më 
shumë se 15 vjet, si dhe apelet nga gjykatat komunale. 
 
Gjykata Komerciale është e vendosur në Prishtinë, dhe ka juridiksion mbi gjithë Kosovën për shkallën 
e parë të kontesteve mes subjekteve afariste private, procedurat e bankrotimit, si dhe disa vepra penale 
komerciale. 
 
Gjykata Supreme e Kosovës është organi më i lartë në sistemin e gjykatave të rregullta. Ajo 
funksionon si gjykatë apeli e shkallës së tretë në një numër të caktuar rastesh penale: zgjidh ankesat 
kundër vendimeve nga gjykatat e qarkut prej ankesave të gjykatave komunale. Ajo gjithashtu zgjidh 
ankesat direkte në rastet që dalin nga gjykatat e qarkut, si dhe shërben si gjykatë e shkallës së parë për 
çështje të jashtëzakonshme dhe çështje tjera sipas ligjit (p.sh. konteste administrative).  
Më herët është themeluar një Odë e Posaçme e cila përbëhet nga 2 gjykatës vendorë si dhe tre gjyqtarë 
ndërkombëtarë, për të zgjidhur ankesat ndaj vendimeve të privatizimit nga Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit..  
 
Me qëllim të shpejtimit të procedurave gjyqësore, si veprim më urgjent është paraparë rritja graduale e 
gjyqtarëve (deri në 70) si dhe punësimi i personelit shtesë administrativ në gjykata për të zvogëluar 
rastet e mbetura dhe vonesën e lëndëve.   
 
Me qëllim të modernizimit të procedurave gjyqësore, planifikohet të implementohet një sistem i 
automatizuar i menaxhimit të rasteve në gjykata deri në fund të vitit 2008. Mbështetja shtesë për 
shfrytëzuesit e softuerit do të ofrohet, bashkë me rritjen e personelit të TI.  
 
Procesi i reformës gjyqësore në bazë të Planit Strategjik të Ministrisë së Drejtësisë 2006-2011 si dhe 
Planit të Veprimit, por edhe me Planin Strategjik të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për Gjyqësorin e 
Kosovës 2007-2012, sapo është nisur. Reforma përmban disa qëllime thelbësore strategjike, si 
themelimi i një kornize të fuqishme ligjore dhe administrative për organizimin dhe funksionimin e 
gjykatave, zhvillimin dhe implementimin e procedurave efektive për emërimin, zhvillimin, ngritjen në 
detyrë dhe disiplinimin e gjyqtarëve, duke vendosur procedura efektive dhe praktika për menaxhimin 
buxhetor dhe financiar në dhe për gjykatat, eliminimin e rasteve të mbetura në gjykata, implementimin 
e sistemeve moderne të komunikimit dhe menaxhimit të informatave në gjykata, etj., për të krijuar një 
gjyqësor efikas dhe modern. 
 
Hapi qenësor për vendosjen e sistemit stabil dhe të qëndrueshëm gjyqësor do të merret me përpjekjet 
për hartimin e Ligjit mbi Gjykatat, ku do të përcaktohen atributet kryesore të sistemit gjyqësor. 
Vendimi mbi sistemin e gjykatave administrative ka rëndësi të veçantë, pasi që funksionimi i një 
qeverisjeje efikase do të varet shumë nga ai. Me këtë ligj do të përcaktohen edhe rregullat mbi 
emërimin dhe ri-emërimin e gjyqtarëve. Për më shumë, parashihet edhe legjislacion specifik mbi 
emërimin, vlerësimin dhe ngritjen e tyre në detyrë. 
 
Veprimet parashohin plotësimin e mëtutjeshëm të kornizës legjislative mbi gjyqësorin – Ligji mbi 
Prokurorinë, Ligji mbi Ndërmjetësimin, Ligjin mbi mjekësinë ligjore, miratimi i të cilave parashihet në 
vitin 2008. 
  
Sa i përket trajnimeve të gjyqtarëve – Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGjK), do të vazhdojë të 
implementojë sistemin e trajnimit fillestar, trajnimet e avancuara dhe trajnimet për jurinë dhe 
personelin profesional të gjykatave dhe prokurorive. 
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IGjK do të transformohet në një shkollë studimesh post-diplomike për profesionistët. Trajnimet e tij 
mbulojnë një gamë temash, duke përfshirë kodin drejtësinë dhe procedurat penale, zbatimin e 
vendimeve, etikën gjyqësore dhe trajnimet mbi të drejtat e pronësisë intelektuale. 
           
h. Politika Anti-Korrupsion  
 
Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar të luftojë korrupsionin me mekanizmat tashmë të vendosur. 
Qeveria e Republikës së Kosovës do të bashkëpunojë dhe përforcojë partneritetin me shoqërinë civile 
dhe mediat me synim të përforcimit të rolit të tyre në zhvillimin, implementimin dhe monitorimin e 
reformave për luftimin e korrupsionit, si dhe rritjen e transparencës dhe përgjegjshmërisë së 
institucioneve qeveritare dhe jo-qeveritare në Kosovë. 
  
Agjencia Anti-Korrupsion i ka paraqitur raportin e saj të parë vjetor Kryetarit të Kuvendit të Kosovës 
më 3 mars 2008. AAK-ja vazhdimisht ndërmerr hetime administrative në rastet e pohuara për 
korrupsion dhe i procedon rastet e kompletuara tek prokuroritë, duke bërë zbulimin dhe kontrollimin e 
pronave të zyrtarëve të lartë publikë në institucionet publike, duke ndërmarrë masa në parandalimin e 
rasteve të konfliktit të interesit në ushtrimin e funksioneve publike dhe monitorimin e rasteve të 
pranimit të dhuratave nga zyrtarët publikë në pajtim me Ligjin Anti-Korrupsion nr. 2004/34. 
 
AAK-ja ka iniciuar procesin e ndryshimit të legjislacionit aktual me synim të qartësimit të 
mëtutjeshëm të kornizës aktuale ligjore mbi anti-korrupsionin, duke ofruar kështu projektligje të reja 
në fushën e kontrollimit të pronësisë dhe konfliktit të interesave. Projektligji i ri mbi deklarimin e 
pasurive rrit afatin për paraqitjen e deklaratës në fillim të mandatit në dy muaj, si dhe vendos dy 
kërkesa tjera: deklarimin me kërkesë të Agjencisë si dhe deklarimin në fund të mandatit publik (brenda 
30 ditësh pas përfundimit). Për më shumë, do të vendosen edhe disa masa sanksionimi në projektligjin 
e ri mbi deklarimin e pasurisë, ndërsa këto sanksione mund të aplikohen direkt nga Agjencia tek 
zyrtarët publikë që refuzojnë të deklarojnë pasuritë e tyre. 
Projektligji mbi parandalimin e konfliktit të interesave zbaton standardet ndërkombëtare dhe paraqet 
një pjesë shumë të hollësishme legjislative, me dispozita të qarta për mandatin dhe pas periudhës së 
emërimit. Projektligjit gjithashtu ofron mundësinë e zyrtarit publik që të kërkojë këshillim tek 
menaxhmenti i lartë apo Agjencia në rast se ai/ajo nuk është i/e sigurt nëse gjendja konkrete 
kualifikohet si konflikt interesash apo jo. 
 
Përveç atyre që janë implementuar deri tani, Republika e Kosovës vazhdon, me intensitet të njëjtë, 
luftën e saj kundër korrupsionit. Me përfundimin e Planit të Veprimit Anti-Korrupsion, AKK-ja është 
aktualisht në fazën e hartimit të një Strategjie dhe Plani Veprimi që do t’i dorëzohet për miratim 
Qeverisë dhe Parlamentit në fund të vitit 2008. Plani i ri i Veprimit Anti-Korrupsion do të përfshijë 
planet sektoriale për luftimin e korrupsionit brenda administratës publike dhe shoqërisë civile. 
 
Për shkak të definimit të paqartë të përgjegjësive mes AAK-së dhe Zyrës për Qeverisje të Mirë 
(ZQM)/ZKM, do të nënshkruhet një Memorandum Mirëkuptimi mes dy palëve, për ta definuar AAK-
në si institucion përgjegjës për luftimin e korrupsionit në nivelin nacional, derisa ZQM-ja do të hartojë 
politikat në nivelin qeveritar.  
 
Buxheti i Agjencisë Anti-Korrupsion për 2008 është rritur, derisa buxheti i vitit 2008 është 456,400 
Euro, në krahasim me 300,000 Euro për vitin 2007. Për më shumë, Qeveria dhe Parlamenti i Kosovës 
janë zotuar të ndajnë burime të mjaftueshme financiare për sigurimin e funksionimit efikas dhe të 
pavarur të AAK-së. 
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2.1.2 Të Drejtat Njerëzore dhe Mbrojtja e Pakicave  

 
Të drejtat dhe liritë themelore njerëzore dhe qytetare që janë të njohura me të drejtën ndërkombëtare 
janë direkt të zbatueshme në Kosovë, dhe pas deklarimit të pavarësisë, nënshkrimi i këtyre ligjeve 
është një nga prioritetet më të larta për Qeverinë e Republikës së Kosovës. 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës është në procesin e themelimit të Komisionit Parlamentar për të 
drejtat njerëzore, barazinë gjinore, personat e zhdukur dhe peticionet, me qëllim të monitorimit të 
përputhshmërisë së projektligjeve për miratim me legjislacionin evropian në lidhje me fushën e të 
drejtave të njeriut. 
 
Zyra e Qeverisjes së Mirë është aktualisht në fazën e hartimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit për 
të Drejtat e Njeriut, duke synuar që ta prezantojë në Konferencën e Donatorëve për financim të 
mundshëm si të tillë. 
  
Aktualisht, posti i Ombudspersonit është duke u ushtruar nga ish-Zëvendës-Ombudspersoni, i cili është 
Ushtrues Detyre, pasi Kuvendi i Republikës së Kosovës ende nuk e ka emëruar Ombudspersonin e ri. 
Më 21 shkurt, Kryesia e Kuvendit të Kosovës vendosi të rishpallë konkursin për këtë pozitë. 
Amendamentet në Ligjin mbi Avokatin e Popullit janë vendosur në agjendën Legjislative për 2008, 
ndërsa periudha e pritur e miratimit nga Parlamenti është fundi i vitit 2008. Amendamentet do të 
avancojnë më tutje pozitën e Ombudspersonit në kuptimin e pjesëmarrjes në të gjitha seancat e 
gjykatës dhe monitorimit të procedurave të gjykatës në rastet e mundshme të shkeljes së legjislacionit 
për të drejtat e njeriut.      
 
a. Të Drejtat Civile dhe Politike  
 
Sistemi i burgjeve në Kosovë në përgjithësi është në përputhje me kërkesat ndërkombëtare të të 
drejtave të njeriut. Megjithatë, vendimi për ndërtimin e një burgu të ri të sigurisë së lartë dhe 
standardeve të larta të mbrojtjes së të drejtave të njeriut është në proces. Sa i përket Burgut të 
Dubravës, do të bëhen një numër përmirësimesh: instalimi i sistemit të kamerave të sigurisë dhe 
sistemit kundër stuhive dhe përmirësimi i mundësive të punësimit gjatë periudhës së burgimit. 
Implementimi i Kodit të Mirësjelljes nga personeli i Shërbimit Korrektues të Kosovës si dhe raportimi 
mbi ankesat e të burgosurve është hap i rëndësishëm i përcaktuar me këtë dokument për të garantuar 
mirëqenien e të burgosurve dhe të drejtave të tyre me standarde ndërkombëtare. Programet speciale të 
ri-integrimit, sidomos në bujqësi, në burgjet e Dubravës dhe Lipjanit do të zhvillohen në periudhën 
afatshkurtë. 
 
Liria e shprehjes është e garantuar me ligj në Kosovë. Komisioni i Pavarur i Mediave të Kosovës do të 
rrisë kapacitetet njerëzore me synim implementimin e legjislacionit sekondar të lëshuar nga Komisioni 
i Mediave.   
 
b. Të Drejtat Ekonomike dhe Sociale  
 
Mbrojtja e të drejtave të grave në Kosovë dhe barazia gjinore ka marrë konturë institucionale me 
implementimin e Ligjit mbi Barazinë Gjinore, edhe pse programi për barazinë gjinore dhe adaptimi i 
mëtutjeshëm i legjislacionit me gjendjen aktuale kanë nevojë për harmonizim. Në këtë kuptim, 
Qeveria e Republikës së Kosovës ka definuar politikat e saj për të përmirësuar fushën e barazisë 
gjinore, përmes ndërtimit të mekanizmave për implementim dhe politikave të monitorimit dhe masave 
afirmative për çështjet gjinore në fushën e arsimit, shëndetësisë, mediave, ndërmarrësisë dhe kujdesit 
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shëndetësor. Përkushtimi i Qeverisë për pjesëmarrje të rritur në mjediset menaxhuese dhe vendim-
marrëse ka rëndësi esenciale.   
 
Përpjekjet në kuptimin e miratimit dhe zbatimit të legjislacionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 
janë në proces e sipër me themelimin e një Grupi Ndërministror të Punës për identifikimin dhe 
implementimin e legjislacionit të duhur për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, si dhe për të iniciuar 
Kornizën Strategjike për të Drejtat e Fëmijëve. 
 
Vëmendje e veçantë në PVPE-në 2008 i kushtohet përmirësimit të pozitës së personave me aftësi të 
kufizuara në shoqëri. Themelimi i një grupi punues ndërministror është paraparë në vitin 2008 si 
mekanizëm institucional që do të iniciojë procesin e hartimit të strategjisë nacionale për persona me 
aftësi të kufizuar. Për më tepër, funksionalizimi i Këshillit Nacional për Persona me Aftësi të Kufizuar, 
duke përfshirë miratimin e Planit të tij të Punës 2008-2009 do të vazhdojë deri në fund të vitit 2008. 
Një raport i përgjithshëm mbi rrethanat aktuale për persona me aftësi të kufizuar do të përgatitet për t’u 
përdorur si kornizë themelore për hartimin e politikave të ardhshme në këtë fushë. 
 
Ligji Anti-diskriminim do të monitorohet, ndërsa në afatin e shkurtër, Qeveria e Kosovës do të bëjë 
hulumtime për implementimin e Ligjit kundër Diskriminimit nga zyrtarët në administratë publike në 
nivelin qendror dhe hulumtimin mbi përceptimin e qytetarëve mbi diskriminimin dhe zbatimin e Ligjit 
kundër diskriminimit, si dhe do t’i publikojë këto hulumtime pas kryerjes së tyre.  
Funksionalizimi i plotë i Njësive për të Drejtat e Njeriut në ministritë e linjës, në bazë të Udhëzimit 
Administrativ 2007/04 mbetet sfidë për Qeverinë që do të trajtohet me këtë dokument në periudhë 
afatshkurtër. Për të avancuar bashkëpunimin dhe implementimin e rekomandimeve të Ombudspersonit, 
do të mbahen takime të rregullta mujore mes ZQM/ZKM dhe Ombudspersonit.     
 
c. Të Drejtat e Pakicave, të Drejtat Kulturore dhe Mbrojtja e Pakicave  
 
Të drejtat e pakicave në Kosovë kryesisht janë të rregulluara me ligj. Një hap i madh është bërë me 
miratimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës nga Kuvendi i Kosovës më 9 prill, ku nenet 57, 58, 
59, 60, 61 dhe 62 të Kushtetutës rregullojnë të drejtat e komuniteteve, themelimin e Këshillit 
Konsultativ për Komunitete, përfaqësim në institucione publike dhe institucionet vetë-qeverisëse.  
 
Ligji mbi të Drejtat e Komuniteteve dhe Anëtarëve të Tyre është miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 
13 mars 2008. Ky Ligj gjithashtu ka parashikuar themelimin e Këshillit Konsultativ për Komunitete 
nën ombrellën e Presidentit të Republikës së Kosovës, i cili do të ketë një rol të madh në organizimin 
dhe artikulimin e qëndrimeve të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre në lidhje me legjislacionin, 
politikat publike dhe programet me rëndësi të veçantë për ta. Në bazë të Ligjit për të drejtat e 
komuniteteve dhe anëtarëve të tyre, Qeveria e Republikës së Kosovës në konsultim të afërt me 
Këshillin Konsultativ për Pakica do të përgatisë, miratojë dhe publikojë një herë në vit një strategji 
gjithëpërfshirëse për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të gjitha komuniteteve në Kosovë. 
 
Ligji mbi Përdorimin e Gjuhëve është miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 27 korrik 2006, ndërsa 
është shpallur nga PSSP-ja më 20 tetor 2006. Ligji mbi Përdorimin e Gjuhëve është i zbatueshëm 
bashkë me Rregulloren e UNMIK-ut 2006/51. Ai garanton të drejtën e barabartë të përdorimit të 
gjuhëve për të gjitha komunitetet në Kosovë dhe në gjitha institucionet qendrore të Kosovës, ndërsa 
me rëndësi shumë të madhe është përdorimi i barabartë i të gjitha gjuhëve në Kuvendin e Kosovës dhe 
Komisionet e tij. Në nivelin lokal, Ligji garanton që në të gjitha komunat ku komuniteti përfaqëson më 
shumë se 3% në atë komunë të caktuar, gjuha e caktuar e komunitetit do të përdoret me gjuhët tjera 
zyrtare. Sfida kryesore e Qeverisë së Kosovës është implementimi i Ligjit mbi Përdorimin e Gjuhëve 
në nivelin qendror dhe atë lokal. Në këtë kuptim, monitorimi i implementimit do të ndërmerret nga 
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MSHP-ja dhe MAPL-ja në dy nivelet, ndërsa raportet e përmuajshme me rekomandime për shërbimet 
e përkthimit në gjuhët zyrtare do t’i paraqiten Komisionit të Gjuhëve për shqyrtim. 
 
Qeveria e Kosovës është e përkushtuar të përmirësojë kushtet e jetesës së komunitetit Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian (RAE) deri në fund të 2008-ës, finalizimi i Strategjisë për RAE është i parashikuar, 
bashkë me implementimin e projektit për zhvillimin e komunitetit RAE. Këto veprime synojnë të 
përmirësojnë kushtet dhe ri-integrojnë komunitetin RAE në Kosovë. 
 
Ligji për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore është miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 9 tetor 2006 
dhe është shpallur nga PSSP-ja më 6 nëntor 2006. Në fazën aktuale, Ministria e Kulturës është në 
procesin e hartimit të legjislacionit sekondar për zbatimin e Ligjit mbi Trashëgiminë Kulturore, duke 
udhëhequr drejt një reforme të institucioneve të trashëgimisë kulturore në bazë të Ligjit të ri, si dhe 
fillimi i një politike të integruar të trashëgimisë kulturore në nivelin nacional. 
 
Ligji për Themelimin e Zonave Speciale të Mbrojtura është miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 20 
shkurt 2008 dhe pret shpalljen nga PSSP-ja. Ky ligj përligj mbrojtjen e kishave dhe manastireve të 
Kishës Ortodokse Serbe dhe zonat historike të rëndësisë së veçantë për Komunitetin serb në Kosovë 
dhe komunitetet tjera, përmes krijimit të zonave të mbrojtjes së veçantë.   
 

2.1.3 Çështjet Rajonale dhe Obligimet Ndërkombëtare  

 
Përfshirja e Kosovës në çështjet rajonale në pjesën më të madhe të kohës ka marrë formën e 
pjesëmarrjes në një numër të caktuar iniciativash të bashkëpunimit rajonal. Kështu, e nënshkruar nga 
UNMIK-u në emër të Kosovës, Marrëveshja Rajonale për Tegti të Lirë (CEFTA) u ratifikua nga 
Kuvendi. Për më shumë, Republika e Kosovës në mënyrë aktive ka qenë e përfshirë në tranzicionin e 
Paktit të Stabilitetit në një kornizë bashkëpunimi rajonal. Në përputhje me këtë, Kosova ka marrë pjesë 
në takimin e fundit të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Jug-lindore (SEECP) në Sofje. Për më 
shumë, Kosova merr pjesë edhe në Observatorin e Transportit të Evropës Jug-lindore (SEETOEJL), 
Zonën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit (ECAA), si dhe vazhdon të zbatojë dispozitat e Traktatit 
të Komunitetit të Energjisë.  
 
Partneriteti Evropian kërkon që aktivitetet të zhvillohen në përforcimin e bashkëpunimit rajonal dhe 
marrëdhëniet e mira fqinjësore, pjesëmarrje aktive në iniciativa rajonale si dhe bashkëpunim të ngushtë 
rajonal në fushën e zbatimit të ligjit.  
 
Ky Plan trajton përforcimin e bashkëpunimit rajonal përmes parashikimit të ndryshimeve 
institucionale, si në rastin e strukturave të reja që duhen formuar për bashkëpunim ndërkufitar, 
nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në fusha të ndryshme, si me Shqipërinë, Turqinë, IRJ të 
Maqedonisë, Malin e Zi, si dhe zgjidhjen e çështjeve të mbetura siç është rasti me demarkimin e kufirit 
me IRJM-në. Kërkesat për pjesëmarrje aktive në iniciativat rajonale trajtohen me aktivitete që 
parashikojnë vazhdimësinë e angazhimit në anën e Institucioneve Kosovare. Për më shumë, 
parashikohen ndryshime legjislative dhe institucionale kur vjen tek zbatimi i CEFTA-s. Përforcimi i 
mëtutjeshëm i bashkëpunimit rajonal në fushën e zbatimit të ligjit parashikohet me nënshkrimin e 
marrëveshjeve ndërkombëtare në këtë fushë.  
 
Një nga sfidat madhore në përgatitjen e kësaj pjese të Planit ka qenë mungesa e rregullimit lokal 
institucional për t’u marrë me këto çështje. Megjithatë, zgjidhja e statusit politik, angazhimi i 
vazhdueshëm nga ana e Qeverisë së Kosovës për themelimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, si dhe 
kalimi i kompetencave nga UNMIK-u tek institucionet e Kosovës pritet të mundësojë në një shkallë 
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më të madhe implementimin e aktiviteteve në lidhje me çështjet rajonale dhe obligimet ndërkombëtare, 
siç është paraparë me këtë plan.  
  
 
2.2 KRITERET EKONOMIKE  
 
Bashkë me implementimin e aktiviteteve për të siguruar një kornizë solide ligjore dhe institucionale 
dhe funksionim efektiv të shtetit të sapondërtuar, Qeveria është gjithashtu e përkushtuar të zbatojë 
aktivitete që do të mundësojnë zbatimin e prioriteteve afatshkurte dhe afatmesme ekonomike. Kapitulli 
i PVPE-së mbi Kriteret Ekonomike përfshin aktivitete që synojnë arritjen e stabilitetit 
makroekonomik, si dhe zhvillimin e ekonomisë së Kosovës për të krijuar kushte për zhvillimin e 
afarizmit, gjë që do të sigurojë në anën tjetër rritjen graduale të prodhimtarisë. Ekziston një 
pajtueshmëri e gjerë mes partive politike dhe faktorëve tjerë në sferën politike të Kosovës kur vjen tek 
a) integrimi në strukturat euro-atlantike; b) implementimi i decentralizimit në bazë të Planit të të 
dërguarit të posaçëm të OKB-së, Marti Ahtisaari; c) intensifikimi i zhvillimit ekonomik, zvogëlimi i 
papunësisë dhe varfërisë; d) implementimi i reformave gjyqësore që ndihmojnë mjedisin afarist dhe 
luftojnë krimin, ekonominë e hirtë dhe kontrabandën; si dhe e) intensifikimin e skemave rajonale të 
bashkëpunimit ekonomik. 
 

2.2.1 Ekzistimi i Ekonomisë Funksionale të Tregut  

 
Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut arrihet kur ka një shkallë pajtueshmërie mbi themelet e 
shtetit, politikën ekonomike, kur baraspesha e tregut arrihet nga konkurrenca e lirë e forcave të tregut, 
kur sektori privat mbështetet nga një treg financiar i zhvilluar, si dhe kur qeveria ndërton kapacitetet e 
domosdoshme për të korrigjuar dështimet e caktuara të tregut, pra duke mbështetur bizneset me 
ndërtimin e një kornize të fuqishme rregullative të hyrjes dhe daljes nga tregu.  
 
a. Thelbi i Politikës Ekonomike 
 
Informatat më të reja mbi aktivitetet vjetore ekonomike tregojnë për një dinamikë më të shpejtë të 
rritjes në krahasim me atë të vitit 2006. Kjo rritje është mbështetur nga përmirësimet e kërkesës 
vendore dhe asaj të jashtme. Ekziston një deficit i lartë i ekonomisë, edhe pse ekonomia është ende në 
procesin e zhvillimit të shpejtë, me investime dhe eksporte në shpejtim, gjë që në anën tjetër kërkojnë 
rritje tjera në importe.  
 
Gjatë vitit 2007, Kosova përjetoi një rritje të BPV-së prej rreth 5.0%. Kontributi më i madh në këtë 
rritje është dhënë nga eksportet, gjë që në anën tjetër ka përmirësuar balansin tregtar dhe llogaritë 
rrjedhëse. Investimet kanë qenë një faktor tjetër që kanë dhënë një kontribut të madh në rritjen reale të 
BPV-së më 2007, ndërsa importet, pas rritjes së madhe të eksporteve dhe investimeve, paksa 
ngadalësojnë kontributin pozitiv në rritjen reale të BPV-së. Megjithatë, më 2008, rritja është projektuar 
të jetë rreth 6.0%, e udhëhequr kryesisht nga përmirësimi i eksporteve neto dhe rritjes së investimeve.  
 
Sa i përket zhvillimeve të çmimeve, sipas Entit Statistikor të Kosovës, inflacioni mesatar nga viti në vit 
ka arritur në 4.3%, kryesisht si rezultat i rritjes së çmimeve botërore të ushqimit dhe naftës gjatë 
gjysmës së dytë të vitit. Në veçanti gjatë gjysmës së dytë të vitit, Indeksi i Çmimeve të Konsumit 
(IÇK) u rrit me 6.7% në krahasim me rritjen prej 0.6% në të njëjtën periudhë të vitit 2006. Rritja 
vjetore e IÇK-së, duke përjashtuar çmimet e ushqimit dhe naftës, gjatë gjysmës së dytë të 2007-ës ishte 
0.5% në krahasim me rënien prej 0.6% gjatë periudhës së njëjtë më 2006. Kjo tregon që pas rritjes së 
çmimeve të ushqimit dhe naftës, çmimet e mallrave tjera janë rritur pak.   
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Një burim i rëndësishëm i informatave të  tregut të punës janë Zyrat e Punësimit të Ministrisë së 
Punës dhe Mirëqenies Sociale. Megjithatë, duhet theksuar që të dhënat e regjistruara mbi punësimin 
nuk janë indikator i saktë i punësimit të përgjithshëm në Kosovë, duke marrë parasysh që pjesa më e 
madhe e punësimit bëhet jashtë këtyre premisave. Në anën tjetër, regjistrimi si i papunë për të marrë 
qasje ndaj skemave sociale është gjithashtu fenomen i njohur. Numri i punësimeve përmes këtyre 
zyrave është rritur në krahasim me 2006-ën. Kjo mund të jetë rezultat i punës më të mirë ekonomike 
dhe zhvillimit të sektorit privat pas privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike. Një numër i 
konsiderueshëm i punësimeve (32%) është absorbuar nga sektori i tregtisë, kryesisht për shkak të 
ringjalljes së ngadalshme të sektorit prodhues. Përveç kësaj, punësimet në sektorët e financave dhe 
arsimit janë duke treguar shenja përmirësimi. Ky trend tregon që pjesa më e madhe e rritjes së 
mundësive aktuale të punësimit është kryesisht e koncentruar në sektorin terciar, me disa shenja të 
përmirësimeve në sektorin sekondar, me favorizimin e më të arsimuarve. Femrat përbëjnë më shumë 
se 46% të papunësisë së regjistruar, edhe pse kjo mungesë është ngushtuar paksa në gjysmën e dytë të 
2007-ës.  
 
Sipas të dhënave të regjistruara mbi papunësinë numri kumulativ i të papunëve të regjistruar në fund 
të 2007-ës u ngrit në 334,595, gjë që në krahasim me vitin e kaluar është më i lartë. Kjo tregon që 
papunësia vazhdon të mbetet sfidë madhore edhe gjatë vitit 2008. Në kuptimin e strukturës së arsimit, 
shumica e personave të papunë të regjistruar i përkasin kategorisë së njerëzve të pakualifikuar, që 
përbëjnë rreth 60% të të papunëve. Këta pasohen nga shkollimi i mesëm (26%) dhe kategoria e 
kualifikuar, që përbën rreth 9%. Përmirësimet e mëtutjeshme në arsim janë të dëshirueshme pasi që ka 
një marrëdhënie direkte mes cilësisë së arsimit dhe mundësive të punësimit.  
 
Shërbimi financiar i Kosovës është i vogël por po rritet shpejt në disa fusha. Autoriteti Qendror 
Bankar i Kosovës (AQBK) ka autoritetin për licencimin, mbikëqyrjen dhe rregullimin e institucioneve 
financiare. Sektori financiar dominohet nga bankat komerciale, të cilat kanë qenë stabile, edhe pse ka 
nevojë për zgjerim të mëtutjeshëm të shërbimeve financiare, e sidomos furnizimin e ekonomisë me 
hua afatgjate me kosto më të ultë.  
 
Shuma e deficitit tregtar të Kosovës në vitin 2007 arriti 1.4 miliardë euro, ose 40% të BPV-së. Kjo 
përqindje është më e lartë sesa mesatarja e vendeve të Evropës Juglindore, si dhe tregon që ekonomia e 
Kosovës është e hapur dhe mirë e integruar në ekonominë globale. Importet e mallrave gjatë 2007-ës 
shkuan në 1.5 miliardë euro, një rritje prej 20.2% në krahasim me 2006-ën, derisa eksportet shkuan në 
146 milionë euro, pra një rritje prej 31.9 % në krahasim me vitin e kaluar. Mbulimi i importeve me 
eksporte është përmirësuar në 9.7% në krahasim me 8.8% më 2006 dhe 5.1% më 2005.  
 
b. Stabiliteti Makroekonomik  
 
Përgjegjësia për çështje ekonomike, financiare, fiskale dhe buxhetore është e mveshur në 
institucionet e Kosovës. Menaxhimi i shpenzimeve publike është i rregulluar me Ligjin mbi 
Menaxhimin e Shpenzimeve Publike dhe Përgjegjshmërinë 2003/2. Në mungesë të instrumenteve dhe 
politikave monetare, politika fiskale mbetet instrumenti kryesor makroekonomik përmes të cilit 
Qeveria e Kosovës ndikon në ekonomi. Kështu, kufizimi dhe përgjegjësia në dimensionin e politikës 
fiskale janë thelbësore për arritjen e synimeve qeveritare. Politika aktuale mbahet përmes kufijve mbi 
shpenzimet rrjedhëse dhe diversifikimin e resurseve drejt shpenzimit kapital. Sistemi tatimor është i 
bazuar në bazën uniforme dhe të gjerë tatimore, me shumë pak përjashtime. Shkallët tatimore janë 
përgjithësisht të ulta dhe mundohen të adresojnë çështjet e efikasitetit dhe t’i mundësojnë autoriteteve 
të gjenerojnë të hyra të mjaftueshme për financimin e shpenzimeve thelbësore pa iu kthyer huamarrjes. 
Të ardhurat buxhetore kanë treguar një rritje të konsiderueshme në tri vitet e fundit, derisa shpenzimet 
kanë mbetur relativisht konstante. 
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Korniza ligjore për menaxhimin e shpenzimeve publike është mjaft solide, por problemet shtrihen në 
implementimin e saj, kryesisht për shkak të mungesës së kapaciteteve administrative dhe njohjes së 
legjislacionit të miratuar. Këto në shumë raste krijojnë probleme me ekzekutimin e buxhetit në 
gjysmën e parë të vitit. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASh) dhe iniciativat e Programit të 
Investimeve Publike janë duke kontribuar në një menaxhim më transparent fiskal, edhe pse planifikimi 
strategjik dhe analiza e propozimeve të buxhetit mbeten të zhvillohen. Aktivitetet dhe reformat në 
lidhje me procesin e statusit janë projektuar të krijojnë presione mbi kufizimet fiskale dhe menaxhimin 
e buxhetit. Asistenca e jashtme ka qenë qenësore për përforcimin e kapaciteteve ligjore dhe 
institucionale. Megjithatë, struktura institucionale dhe planifikimi i çintegruar i asistencës së 
donatorëve krijon probleme me transparencën, përgjegjshmërinë dhe efikasitetit. Ekzistojnë plane për 
të riorganizuar strukturën institucionale qeveritare të koordinimit me donatorë, ku Zyra e Koordinimit 
të Donatorëve dhe Zyra e Koordinimit të Asistencës nga BE-ja brenda Agjencisë për Integrime 
Evropiane do të bashkohen.  
 
Qeveria është e përkushtuar të ushtrojë përmbajtje dhe përgjegjësi në çështjet fiskale. Ajo ka miratuar 
Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për 2008 sipas domosdoshmërisë së ndjekjes së politikave të 
shëndosha fiskale, sidomos duke theksuar nevojën për të siguruar që politikat sociale të jenë në 
përputhje me qëndrueshmërinë afatgjate të financave publike.   
 
Për të siguruar vazhdimësinë e vendimeve qeveritare, Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASh) do 
të shqyrtohet dhe azhurnohet për të qenë në gjendje të harmonizojë prioritetet, me qëllim të elaborimit 
të buxhetit të ndryshuar 2008 dhe projektbuxhetit të vitit 2009. Ligji mbi Menaxhimin e Financave 
publike do të ndryshohet për t’iu përshtatur dinamikës së reformave qeveritare dhe për të shmangur 
mospërputhjeve ligjore dhe institucionale. Një punë e rëndësishme parashikohet në kuptimin e 
vlerësimit të politikave fiskale dhe legjislacionit rrjedhës me synim të sigurimit të përputhshmërisë së 
tyre me Acquis communitaire si dhe për të krijuar një ambient më të favorshëm për tërheqjen e 
investimeve të huaja direkte, duke promovuar kështu zhvillimin e biznesit në Kosovë dhe për të rritur 
prodhimtarinë. Për arritjen e synimit të qeverisë dhe implementimit të prioritetit, masat për përforcimin 
e kapaciteteve administrative në elaborimin e buxhetit dhe planifikimin strategjik janë të parapara në 
nivelet qeveritare dhe ato komunale.  
 
Ndryshimet ligjore që synojnë përmirësimin e menaxhimit të financave publike në përputhje me 
praktikat më të mira dhe në përputhje me ato të BE-së janë tanimë të vendosura. Janë miratuar disa 
ligje dhe urdhëresa ekzekutive deri tani, ose janë në fazën përfundimtare të përgatitjes: i) Projektligji 
mbi Buxhetin 1 janar – 31 dhjetor 2008, ii) Projektligji mbi financat lokale; iii) Projektligji mbi 
Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjshmërisë; iv) Projektligji për ndryshimin e Ligjit 
2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat; si dhe v) Projektligji mbi Huazimet Financiare. 
 
Qeveria, përmes amendamenteve në buxhetin e vitit 2008, mori parasysh nevojën për investime 
kapitale në ekonominë e Kosovës. Një rritje cilësore e shpenzimeve është e paraparë, sidomos rritja e 
investimeve kapitale nga 155.3 milionë euro gjatë 2007-ës në 404.8 milionë euro më 2008. Korniza e 
shpenzimeve e Qeverisë për 2008 gjithashtu ka përligjur kërkesat dhe përgjegjësitë pas zhvillimeve të 
reja politike. Paketa e shpenzimeve të pas-statusit në pajtim me Planin e Ahtisaarit kërkon shpenzime 
të tjera për themelimin e strukturave të reja institucionale, kompetencat e reja, përfaqësimi diplomatik, 
forca e sigurisë, decentralizimi dhe borxhi i jashtëm. Qeveria e Kosovës, në bashkëpunim me partnerët 
ndërkombëtarë, është duke punuar për vlerësimin e shpenzimeve pas-statusore, të cilat priten të 
finalizohen shpejt. Në anën tjetër, Qeveria do të ndërmarrë hapa të tjerë në përgatitjen për anëtarësim 
dhe bashkërendim me institucionet financiare rajonale dhe ndërkombëtare.  
 
 



 31

c. Bashkëveprimi i Forcave të Tregut  
 
Liberalizimi i çmimeve dhe tregtisë (ekuilibri i kërkesës dhe ofertës) arrihet me ndërveprimin e lirë të 
forcave të tregut. Çmimet e mallrave dhe shërbimeve përcaktohen lirisht sipas kushteve të tregut, ku 
monopolet veprojnë për shkak të mungesës së konkurrencës. Rregullatorët e pavarur janë themeluar 
me sukses dhe janë në fazën e konsolidimit. Sa i përket tregtisë, Kosova është e përkushtuar për 
liberalizim për shkak të ekonomisë së saj të vogël. Qeveria po ndërmerr hapa të tjerë në 
implementimin e marrëveshjeve të tregtisë së lirë dhe fitimit të qasjes ndaj regjimeve tjera 
ndërkombëtare të tregtisë.  
 
d. Hyrja dhe Dalja në Treg  
 
Ekonomia e Kosovës karakterizohet me mungesë të barrierave të rëndësishme ndaj hyrjes në treg 
(themelimi i firmave të reja) dhe daljes (bankrotimet, likuidimet). Një qëllim i rëndësishëm i Qeverisë 
është përforcimi i mjedisit afarist për t’i mundësuar firmave kosovare të konkurrojnë në tregjet 
rajonale dhe globale. Mungesa e qartësisë së legjislacionit dhe kornizës rregullative ekzistuese, si dhe 
korrupsioni në sektorin publik konsiderohen disa nga pengesat kryesore në ekonomitë në tranzicion, 
derisa Qeveria është zotuar të eliminojë këto mungesa dhe të ndërtojë një mjedis të shëndoshë biznesi. 
Rregulloret e mangëta në lidhje me fillimin e bizneseve dhe funksionimin e tyre janë përkthyer në 
stimuj të fuqishëm për të mbetur në ekonominë joformale dhe atraktivitetin e Kosovës për investime të 
huaja direkte. Pra, Qeveria është zotuar të eliminojë barrierat ndaj hyrjes dhe procedurave të 
bankrotimit dhe likuidimit të kompanive.  
 
Sa i përket përmirësimit të mjedisit të biznesit dhe kapacitetit institucional për t’u përballur me 
nevojën për reforma, është arritur një përparim i konsiderueshëm në miratimin e praktikave më të mira 
të BE-së mbi Ligjet për Kompanitë dhe sistemin e regjistrimit të bizneseve. Këto reforma janë arsyeja 
kryesore e ndryshimit të numrit, strukturës si dhe rolit e pozitës së ndërmarrjeve në ekonomi. Kosova 
ka disa nga indikatorët më të mirë në rajon në lidhje me regjistrimin e bizneseve (1-3 ditë pune). 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI), me mbështetjen e komunitetit donator, vazhdimisht ka 
përmirësuar sistemin e saj elektronik të regjistrimeve. Faktet nga MTI-ja tregojnë që shumica e 
regjistrimeve janë bërë brenda një dite të vetme, me kohë të përgjithshme të regjistrimit 0.7 ditë. MTI-
ja me sukses ka aplikuar një numër skemash si “One Stop Shop” për të mundësuar iniciativat e reja 
afariste.  
 
Dalja nga tregu rregullohet me Ligjin e Bankrotimit, të miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 2007. 
Legjislacioni përafron direktivat e BE-së për procedura të forta të daljes dhe likuidimit. Harmonizimi i 
procedurës së bankrotimit, shpejtimi, lirimi, efikasiteti në kosto dhe drejtësia e saj për kreditorët dhe 
palët e përfshira, si dhe ndërtimi i organeve efikase të monitorimit dhe implementimit, janë disa nga 
synimet kryesore të Qeverisë.  
Qeveria është gjithashtu duke shqyrtuar politikat e saj fiskale dhe tatimore për të siguruar një sistem 
më stabil, atraktiv dhe efikas të qeverisjes.  
 
e. Sistemi Ligjor  
 
Qeveria është zotuar të përforcojë më tutje të drejtat pronësore, sundimin e ligjit dhe qasshmërinë e 
gjykatave me qëllim të promovimit të një mjedisi miqësor për bizneset. Reformat në sektorin gjyqësor, 
sidomos në lidhje me operimin e bizneseve, janë gjithashtu të synuara të plotësojnë aktivitetet 
ekzistuese në sferën e mjedisit biznesor. Sigurimi dhe implementimi i të drejtave mbi pronën e 
paluajtshme është theksuar gjithashtu si pengesë e mundshme ndaj operimit të bizneseve në Kosovë, e 
kështu Agjencia Kosovare e Pronës (AKP) ka vendosur një sistem të avancuar të menaxhimit të 
pronave, kadastrit, lejeve të ndërtimit dhe administratës gjyqësore. Mbështetja e mëtutjeshme do t’i 
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jepet AKP-së për të themeluar një mekanizëm koordinues mes Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor dhe komunave, në mbrojtje të të drejtave pronësore. Përforcimi i kapaciteteve të 
implementimit për ndarjen dhe administrimin e pronave do të jetë hap i vlefshëm për sigurimin e një 
mjedisi stabil të bizneseve. 
 
f. Zhvillimi i Sektorit Financiar 
 
Sektori i bankave komerciale përbëhet nga pesë banka me kapital të huaj dhe dy banka me pronësi 
vendore. Gjatë gjysmës së dytë të vitit 2007, pasuritë totale të bankave komerciale u rritën me 15.9% si 
rezultat i themelimit të bankave të reja. Kreditë gjithashtu janë rritur në krahasim me 2006. Kjo mund 
të shpjegohet me rritjen e depozitave amvisnore dhe korporatat publike jo-financiare. Kjo tregon që 
amvisnitë, si depozitues kryesorë, po fitojnë më shumë besim në sektorin bankar, gjë që është hap i 
rëndësishëm në procesin zhvillimor. Sektori tregtar mbetet përfituesi më i madh i kredive të dhëna për 
ekonominë në Kosovë. Megjithatë, një rritje e konsiderueshme vërehet edhe në sektorin bujqësor, edhe 
pse nga një bazë e ultë. Trende të ngjashme mund të regjistrohen në kreditë e dhëna për industri dhe 
ndërtim. Kjo tregon që tregtia vazhdon të dominojë ekonominë, derisa sektorët prodhues dhe bujqësorë 
po tregojnë shenja përmirësimi, derisa aktiviteti ndërtimtar është në vazhdim.  
 

2.2.2 Kapaciteti për t’u përballë me presionin konkurrent dhe forcat tregtare të Bashkimit  

 
a. Kapitali Njerëzor dhe Fizik 
 
Reforma e përgjithshme e sistemit arsimor në Kosovë është një parakusht i rëndësishëm për sigurimin 
e qëndrueshmërisë afatgjate për zhvillim ekonomik të Kosovës. Qeveria është zotuar të implementojë 
politikat e përshtatshme për një rritje të sasisë dhe cilësisë së arsimit në gjitha nivelet. Adaptimi i 
kurrikulumeve në arsimin para-universitar dhe profesional drejt kërkesave të tregut është në vazhdim. 
Në këtë kuptim, Qeveria i kushton vëmendje të veçantë elaborimit dhe implementimit efektiv të 
Planeve të Veprimit për gjitha nivelet arsimore në Kosovë, duke përfshirë aftësimin profesional, 
përmirësimin e cilësisë mësimdhënëse si dhe sigurimi i pajisjeve adekuate për shkolla, me fokus të 
posaçëm në komunitetet RAE. Aktivitetet në shtyrjen e të rinjve të marrin pjesë në programet e 
Komunitetit do të implementohen duke ofruar informata mbi programet gjegjëse të Komunitetit.  
 
Masat për zvogëlimin e papunësisë janë tejet të rëndësishme për Kosovën. Qeveria do të bëjë një 
analizë mbi tregun joformal të punës në Kosovë, duke identifikuar arsyet kryesore dhe duke ofruar 
rekomandime dhe veprime që duhen ndërmarrë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë masave që duhen 
ndërmarrë për të lehtësuar transferimin nga punësimi i paregjistruar në atë të regjistruar. Krijimi i një 
tregu funksional të punës kërkon përfshirje të nivelit qeveritar dhe atij lokal. Qeveria është e 
përkushtuar të punojë në zbatimin e Projekt-Strategjisë së Punës dhe Planit të Veprimit për Punësimin 
e Rinisë. Hartimi dhe zbatimi i politikave aktive të tregut të punës, në bashkëpunim të afërt me 
komunitetin lokal të biznesit, me qëllim të avancimit të procesit në tregjet e punës, si dhe rritja e 
përqindjes së fuqisë së kualifikuar punëtore në fuqinë e përgjithshme të punës, janë në vazhdim e sipër. 
Ndërtimi i kapaciteteve njerëzore me rekrutimin dhe trajnimin e Sektorit të Dizajnimit të Politikave të 
Punësimit, me synim të përgatitjes së planeve dhe projekteve konkrete të punësimit. Ndërtimi i 
kapaciteteve njerëzore përmes rekrutimit dhe trajnimit për sektorin e Statistikave Informuese dhe 
Analizave të Tregut të Punës. Hartimi i projekteve për përmirësimin e shkallës së punësimit të disa 
kategorive: rinia, grup-mosha 18-39 vjet, punëkërkimi për më shumë se 12 muaj, personat me aftësi të 
kufizuara. Hartimi i një strategjie afatmesme sektoriale për rikualifikimin e fuqisë punëtore. Ndërtimi i 
kapaciteteve përmes trajnimit dhe përmirësimit të kushteve të punës në Qendrat e Trajnimit 
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Profesional. Bashkëpunimi me trajnuesit e jashtëm me qëllim të rritjes së numrit të personelit të 
kualifikuar. 
 
b. Struktura e Sektorit dhe Ndërmarrjeve 
 
Përmirësimi i infrastrukturës themelore është thelbësor për promovimin e zhvillimit të bizneseve. 
Zhvillimi i rrjeteve të transportit me vendet fqinje dhe sigurimi i furnizimit me energji do të 
përmirësojnë konkurrencën kosovare me tregjet rajonale dhe globale, si dhe të bëhet atraktive për 
zhvillimin ekonomik. Reformat e reja institucionale, gjegjësisht paraqitja e partneriteteve publiko-
private në termocentralet e Kosovës janë të planifikuara për afatin e shkurtë dhe të mesëm. Këto masa 
afatshkurtra do t’i sigurojnë furnizim të mjaftueshëm të energjisë Kosovës. Shpenzimet qeveritare të 
ofruara për këtë sektor në formë e subvencioneve do të planifikohen për investime kapitale të 
ardhshme në përmirësimin e infrastrukturës së energjisë. Në afat të gjatë, në pajtim me politikat e 
hartuara në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe Agjencinë Evropiane për Rindërtim dhe USAID-in, 
Qeveria e Kosovës është e përkushtuar për investime të mëtutjeshme në sektorin e energjisë, 
gjegjësisht ndërtimin e termocentralit të ri – Kosova C, si dhe shfrytëzimin e resurseve tjera 
energjetike miqësore për mjedisin.  
 
Mungesa e investimeve në projekte të infrastrukturës kapitale kanë qenë mangësi të Kosovës në 
kuptimin e sigurimit të një mjedisi konkurrent të biznesit. Kështu, Ministria e Transportit dhe Post-
Telekomunikacionit ka paraqitur planet për disa investime kapitale në infrastrukturën rrugore. Dy 
magjistralet kryesore, Prishtinë-Shkup dhe Merdarë-Vermicë janë tenderuar apo janë në fazën 
përfundimtare të përgatitjeve. Këto projekte të rëndësishme si dhe investimet në infrastrukturën 
rajonale dhe lokale synojnë të përmirësojnë rrjetet e transportit me vendet fqinje. Kjo do të ndikojë në 
mënyrë të konsiderueshme në atraktivitetin për investime të huaja direkte, si dhe avancimin e tregtisë 
brenda rajonit. 
 
Privatizimi i ekonomisë së Kosovës është bërë nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM). Kjo ka 
qenë në krye të menaxhimit të ndërmarrjeve publike dhe ristrukturimit të tyre qysh prej themelimit të 
saj në bazë të Rregullores së UNMIK-ut të shpallur nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të 
Përgjithshëm (PSSP). Deri në fund të shkurtit 2008, shumica e ndërmarrjeve shoqërore janë 
privatizuar. Numri i përgjithshëm i kontratave të nënshkruara dhe atyre që presin nënshkrimin është 
450, ndërsa fondet e përgjithshme të privatizimit të pranuara dhe të siguruara është 378,124,228 €. 
Sipas rregullores së punës, 20 % e shumës totale i është ndarë për mbulimin e detyrimeve ndaj ish-
punëtorëve.  
 
Për të avancuar me procesin e privatizimit do të elaborohet një Plan Veprimi në bazë të vlerësimit dhe 
analizimit të planit ekzistues të biznesit të Fondit të Mirëbesimit. Shqyrtimi i planit ekzistues të 
privatizimit të Ndërmarrjeve Publike (NP) synon të adresojë nevojat për efikasitet dhe efektivitet të 
ndërmarrjeve publike. Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), Posta dhe Telekomunikacioni i 
Kosovës (PTK), Kompleksi i Trepçës, do t’i nënshtrohen studimeve të fizibilitetit për privatizim me 
synim të promovimit të PPP-ve dhe elaborimit të ristrukturimit strategjik. Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit (AKM) po kalon një fazë transformimi, ku një pjesë e kompetencave, sidomos ato në 
lidhje me Ndërmarrjet Publike (NP) do t’i transferohen institucioneve të Kosovës, derisa Ndërmarrjet e 
mbetura Shoqërore (NSh) do të administrohen nga një organ i veçantë nën mbikëqyrjen e Përfaqësuesit 
Civil Ndërkombëtar. Procesi i likuidimit të NSh-ve do të vazhdojë sipas parashikimit të ish Planit të 
Veprimit të AKM-së, edhe pse faza e transformimit pritet të krijojë një vakum të përkohshëm operativ.  
 
Përkundër aktiviteteve të ristrukturimit dhe privatizimit, si dhe përkundër faktit që ekonomia është 
kryesisht pronë private dhe tregjet janë përgjithësisht të liberalizuara, ekonomia ende përballet me 
sfida të shumta që dalin nga jostabiliteti politik rajonal, si dhe mangësitë në nivel vendi. Këto 
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përfshijnë sektorin e dobët gjyqësor, dështimi në tërheqjen e investitorëve strategjikë për privatizimin e 
ndërmarrjeve publike, si dhe dështimi i pronarëve të ndërmarrjeve të privatizuara që të bëjnë reforma e 
zbulime të reja. Të gjithë këta faktorë kanë zhvlerësuar përpjekjet e Qeverisë dhe kanë parandaluar 
arritjen e shkallëve më të larta të rritjes ekonomike dhe punësimit në rritje. Kjo kërkon reforma më 
mirë të hartuara dhe përmirësime të mëtutjeshme të mjedisit afarist. Kjo është arsyeja pse Qeveria 
është duke vazhduar me përkushtimin e saj ndaj reformave strukturale të cilat janë hartuar në detaje në 
disa projekte shtesë.  
 
Për shkak të zhvillimeve të reja politike, Qeveria në bashkëpunim me praninë e bashkësisë 
ndërkombëtare në Kosovë, ka iniciuar dy ndryshime të rëndësishme ligjore e institucionale, i) Ligji 
mbi Trashëgimtarin e AKM-së dhe ii) Ligji mbi Ndërmarrjet Publike. 
 
Në afat të mesëm, Qeveria do të kërkojë të përmirësojë menaxhimin dhe qëndrueshmërinë financiare 
të NP-ve. Do të merren masa që do të përmirësojnë shkallën e inkasimit të faturave të ndërmarrjeve 
publike, përmes rishikimit të planeve të biznesit dhe elaborimit të planeve të veprimit për arritjen e 
synimeve vjetore për inkasimin e faturave. Gjithashtu, pritet të ndërmerret një fushatë e gjerë e 
vetëdijesimit publik. Shthurja funksionale dhe ristrukturimi në NP në pajtim me Udhëzimet e OECD-
së për Menaxhimin e Korporatave do të adresojë parametrat e efikasitetit dhe përgjegjshmërisë. 
Asistenca teknike e huaj parashikohet për mbështetje dhe përforcim të qeverisjes së ndërmarrjeve 
publike. Mbështetja e NP-ve përmes kredive të jashtme bankare do të sigurojë fonde për zhvillimin e 
shpejtuar të NP-ve.  
 
Qeveria po bën përgatitjet e duhura për diskutim mbi Raportin e Misionit Vlerësues të KE-së për 
Rregullatorët në Kosovë, me synim të ndërmarrjes së masave të domosdoshme për të siguruar 
pavarësinë operative dhe financiare të rregullatorëve. Korniza ligjore për funksionimin e rregullatorëve 
do të avancojë pavarësinë funksionale dhe financiare deri në kufijtë ku transparenca dhe 
përgjegjshmëria të mos rrezikohen. Deri sa ka pasur përparim të dukshëm në këtë fushë, themelimi i 
Autoriteteve Rregullative për Hekurudhat e Kosovës, Autoritetin e Aviacionit Civil dhe ndërtimi i 
kapaciteteve për personelin e Rregullatorëve përmes trajnimeve dhe rritjen graduale të pagave janë të 
parashikuara në afat të mesëm. Një analizë e kolizioneve të ndryshme mes Ligjit për Menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjshmërinë dhe pavarësinë operative të rregullatorëve është e nevojshme 
për të siguruar qeverisjen efikase dhe efektive.   
 
c. Ndikimi i Qeverisë mbi Konkurrencën  
 
Mjedisi i parashikueshëm dhe stabil i biznesit do të mundësojë zhvillimin stabil ekonomik, rritjen e 
prodhimtarisë dhe përmirësimin e kushteve të tregut të punës. Kështu, qeveria do të shqyrtojë 
legjislacionin tatimor, sidomos akcizën, tatimet doganore, me synim të krijimit të kushteve më të mira 
për IHD-të. Reformat strukturore do të zbatohen për të përmirësuar mjedisin e bizneseve dhe për të 
zhvilluar konkurrencën e ndërmarrjeve, derisa ruhet stabiliteti makroekonomik. Në këtë kuptim, do të 
themelohet një strukturë e mbikëqyrjes së tregut. Masa të reja do të ndërmerren për përforcimin dhe 
fuqizimin e të drejtave të pronësisë intelektuale, industriale dhe komerciale, në pajtim me strategjinë 
afatmesme. Qeveria është gjithashtu e përkushtuar të vazhdojë implementimin e Strategjisë 
Afatmesme për Krijimin e Sistemit të Mbrojtjes së Pronës Industriale. Fushatat e vetëdijesimit publik 
mbi të drejtat pronësore industriale priten të ndodhin. 
 
Kosova është duke punuar në një mënyrë shumë aktive dhe do të vazhdojë implementimin e masave 
për inkurajimin e zhvillimit të bizneseve. Themelimi i një Agjencie për mbështetjen e Ndërmarrjeve të 
Vogla dhe të Mesme (NVM) është një hap i rëndësishëm. Ndërtimi i mëtutjeshëm i kapaciteteve për 
personelin dhe trajnimet e ofruara për ndërmarrjet janë të parashikuara (inkubatorët e biznesit). Masa 
të tjera institucionale do të merren për të siguruar një nivel të kënaqshëm të implementimit të Kartës 
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Evropiane për NVM-të. Strategjia e re për Zhvillimin e NVM-ve do të iniciohet, për t’iu referuar dhe 
për të plotësuar Strategjinë Zhvillimore të Kosovës (SZhK). Përveç këtyre, implementimi i një 
strategjie afatmesme për mbështetjen e NVM-ve, duke përfshirë përforcimin e agjencisë së 
mbështetjes së NVM-ve, si dhe përforcimin e agjencisë për promovimin e investimeve do të 
përmirësojë tutje mjedisin ku funksionojnë NVM-të. Pritet një rritje graduale e personelit të Agjencisë 
për Promovimin e Investimeve, në pajtim me rregullat e Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës dhe 
strukturës organizative të Agjencisë. Për më shumë, Ministria e Tregtisë do të përmirësojë qasjen 
elektronike duke implementuar Projektin e “Teknologjisë Informative të Ndërmarrjeve”. 
 
d. Integrimi Ekonomik me BE-në 
 
Kosova ka prioritizuar kontributin e saj në implementimin e CEFTA-s, duke qenë mes vendeve të para 
për të përmbyllur procedurat dhe obligimin e marrë përsipër me nënshkrimin e marrëveshjes. Tregtia 
me anëtarët e CEFTA-s përbën pjesën më të rëndësishme të shkëmbimit tregtar të Kosovës, 38.6%. 
Kjo tregon që ekonomia e Kosovës është mirë e integruar në ekonominë rajonale. Eksportet në vendet 
e CEFTA-s është rritur me 34.3% në krahasim me 2006-ën. Shuma e eksporteve ka arritur 47.6 
milionë Euro ose rreth 49% të eksporteve totale. Importet nga vendet e CEFTA-s kanë arritur 569 
milionë euro me një rritje vjetore prej 7.4%, që përbën rreth 38% të totalit të importeve. Struktura e 
eksporteve të Kosovës tregon një përmirësim të vogël të sektorit industrial dhe ushqimor. Një analizë e 
trendëve të importit tregon që rritja e vitit 2007 ka ardhur kryesisht për shkak të produkteve të 
përdorura për investime kapitale, pajisje e makineri dhe materiale ndërtimore.  
 
 
2.3 STANDARDET EVROPIANE  
 

2.3.1 Tregu i Brendshëm  

 
a. Lëvizja e Lirë e Mallrave 
 
Kosova është tani në procesin e hapjes së dosjes së plotë të Tregut të Brendshëm, si dhe do të sigurojë 
që secili akt relevant i BE-së do të transpozohet në mënyrë korrekte në mjedisin ligjor të Kosovës, 
duke themeluar strukturën e fuqishme e të aftë të implementojë atë legjislacion, në pajtim me praktikat 
më të mira të Shteteve Anëtare të BE-së. Kosova është në procesin e themelimit të kornizës ligjore 
horizontale mbi lëvizjen e lirë të mallrave. Ligji mbi Metrologjinë, si dhe Ligji mbi Inspektoratin e 
Tregut janë hartuar në frymën e legjislacionit evropian. Gjithashtu, një pjesë e standardeve evropiane 
tanimë është transponuar, bashkë me transpozimin e disa Direktivave të Qasjes së Re: Direktiva 
98/37/EC mbi Makinat që është transpozuar përmes UA Nr. 2007/16 mbi Rregullat Teknike për 
Makineri dhe elementet e tyre të sigurisë; Direktiva 73/23/EEC mbi Pajisjet elektrike me presion të 
ultë, e transpozuar si UA Nr. 2005/28 për Rregullat Teknike për Pajisjet Elektrike të dizajnuara për 
përdorim në disa presione. Për më shumë, konsolidimi i Divizionit për Rregulla Teknike brenda MTI-
së (për momentin ka vetëm 2 zyrtarë), zhvillimi i kapaciteteve institucionale përmes rekrutimit dhe 
trajnimeve për implementimin e legjislacionit në këtë nën-fushë, janë procese në vazhdimësi. 
 
Prioritetet e Partneritetit Evropian në lidhje me Lëvizjen e Lirë të Mallrave përfshijnë: miratimin e 
kornizës legjislative horizontale e cila siguron funksionimin e duhur në Fushën Rregullative, 
Standardizim, Metrologji dhe Mbrojtje të Tregut. Për më shumë, kërkohet vazhdimi i transpozimit të 
Direktivave të Qasjes së Re dhe asaj të Vjetër Globale. Tutje, Partneriteti Evropian përfshin edhe 
miratimin e standardeve evropiane, si dhe themelimin e konsolidimin e strukturës së mbikëqyrjes së 
tregut.  
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Prioritetet e lartshënuara synohen të arrihen përmes miratimit të disa ligjeve, akteve nënligjore si dhe 
duke krijuar e konsoliduar infrastrukturën institucionale. Në afat të shkurtë, konsolidimi i 
infrastrukturës ligjore do të vazhdojë me miratimin e Projektligjit mbi Sigurinë e Përgjithshme të 
Produkteve, ndryshimin e Ligjit mbi Produktet dhe Vlerësimin e Përputhshmërisë (konformitetit), 
Ligjin mbi Konsumatorët dhe Ligjin mbi Akreditimin, si dhe lëshimin e akteve nënligjore për 
implementimin e Ligjit mbi Metrologjinë Nr. 2006/02-L34, miratuar më 19 janar 2006 dhe Ligjin mbi 
Standardizimin Nr. 2004/12, miratuar më 29 prill 2004.  
 
Në afat të mesëm, konsolidimi i infrastrukturës legjislative do të përfshijë, mes tjerash, edhe 
transpozimin përmes akteve nënligjore, të Direktivave të Qasjes së Re Globale: Direktiva 2000/9/EC 
mbi Instalimet rrugore kabllovike (teleferikë) të dizajnuara për bartjen e personave, Direktiva 
95/16/EC mbi Rregullat Teknike për Ashensorë dhe elementet e tyre të sigurisë; Direktiva 88/378/EEC 
mbi Sigurinë e Lodrave; Direktiva 89/686/EEC dhe Direktiva 93/95/EEC mbi Pajisjet për Mbrojtje 
Personale; Direktiva 89/106/EEC mbi Produktet Ndërtimore; Direktiva 89/336/EEC mbi 
Përputhshmërinë Elektro-Magnetike, si dhe direktiva tjera në lidhje me çelikun, asfaltin, teleferikët. 
Për më shumë, veprimet afatmesme parashikojnë vazhdimësinë e miratimit të standardeve evropiane. 
 
Sa i përket infrastrukturës institucionale, me qëllim të sigurimit të mbikëqyrjes së tregut, synimi është 
themelimi dhe funksionalizimi i Inspektoratit Qendror të Tregut dhe inspektorateve tjera, përmes 
rekrutimit të personelit të ri, si dhe trajnimit të stafit ekzistues. Është parashikuar të rekrutohen 2 
inspektorë të rinj për industri, 2 për metrologji dhe 2 për ndërtimtari, si dhe rritja e numrit të 
inspektorëve në Inspektoratet Komunale. Këto masa do të sigurojnë efikasitetin në mbikëqyrjen e 
tregut. 

 
b. Lëvizja e Lirë e Kapitalit 
 
Institucioni përgjegjës në fushën e lëvizjes së lirë të kapitalit është Autoriteti Qendror Bankar i 
Kosovës (AQBK). AQBK-ja, trashëgimtar i Autoritetit Bankar dhe Pagesave të Kosovës, është subjekt 
i veçantë publik me autoritetin e licencimit, mbikëqyrjes dhe rregullimit të institucioneve financiare në 
Kosovë. ABK-ja ishte themeluar në pajtim me dispozitat e Rregullores së UNMIK-ut Nr. 1999/20, 
shpallur më 15 nëntor 1999 (ndryshuar më 1 tetor 2001) “mbi Autoritetin Bankar dhe të Pagesave të 
Kosovës”.  Tutje, më 24 gusht 2006, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm ka nënshkruar 
një Rregullore të re mbi Autoritetin Qendror Bankar të Kosovës, duke transformuar kështu Autoritetin 
e Bankave dhe Pagesave në Autoritet Qendror Bankar të Kosovës, ndërsa ndërkohë janë miratuar disa 
rregullore tjera të UNMIK-ut, si Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2004/2 mbi Luftimin e Shpëlarjes së 
Parave dhe Veprave tjera Penale, Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2001/35 mbi pensionet në Kosovë, 
Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2001/26 mbi Transaksionet e Pagesave, Rregullorja e UNMIK-ut nr. 
2001/25 mbi Licencimin, Mbikëqyrjen dhe Rregullimin e Kompanive të Sigurimit dhe Ndërmjetësit e 
Sigurimeve. 
 
Qysh prej fillimit, përpjekjet e AQBK-së janë mbështetur nga një komponent i rëndësishëm i ndërtimit 
të kapaciteteve dhe asistencës teknike, të ofruar nga institucione e partnerë të ndryshëm. 
 
Në fund të vitit 2005, Menaxhmenti vendosi të adresojë atë që ndoshta është një nga sfidat më të 
vështira: ofrimi i një shikueshmërie më të madhe për AQBK-në dhe personelin e saj në kuptimin e 
synimeve, përgjegjësive dhe roleve të tij të ardhshme. Vijimisht, menaxherët elaboruan një “Plan 
Biznesi 2006”, i cili mbulonte synimet kryesore të Institucionit për këtë periudhë. Në fund të vitit 
2006, si dhe në bazë të këtij dokumenti, rezultatet e secilës njësi të punës u vlerësuan së bashku dhe u 
krahasuan me synimet fillestare. Më 2007, është përgatitur plani i Biznesit për AQBK-në për 
periudhën 2007 – 2009 i cili tani është dokumenti themelor i punës së tij. 
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Asetet e sektorit financiar kanë arritur në shifrën 1.4 miliardë euro në qershor 2007, kryesisht të 
përbëra nga kreditë për ekonominë vendore. Asetet e sektorit bankar mbeten elementi kryesor i aseteve 
totale financiare, duke marrë 88.6% në qershor 2007. Numri i bankave komerciale që punojnë në 
Kosovë ka mbetur konstant, 6, por struktura e pronësisë ndryshoi kur banka sllovene Nova Ljubljanska 
Banka (NLB) bleu shumicën e aksioneve të dy bankave vendore, Kasabank dhe Banka e Re e 
Kosovës. Kështu, nga gjashtë banka komerciale funksionale në Kosovë, vetëm dy mbetën me pronësi 
të plotë vendore. Sektori bankar në Kosovë ka rritje të vazhdueshme. Kjo shprehet me asetet totale të 
sektorit bankar që arrijnë në 1.2 miliardë euro, gjë që përbën rreth 50% të BPV-së. Kreditë e dhëna nga 
sektori bankar kanë shënuar një rritje vjetore prej 27.1%. Korporatat jo-financiare (KJF) vazhdojnë të 
thithin pjesën më të madhe të kredive, ndërsa maturimi i kredive vazhdon të zgjatet. Edhe depozitat në 
sektorin bankar kanë shënuar rritje në krahasim me qershorin e vitit 2006 (16.1%). Burimi kryesor i 
depozitave vazhdon të jetë amvisëria, derisa maturimi mbetet kryesisht afatshkurtër. Sektori bankar ka 
shënuar performancë të mirë, me indikatorë të fuqishëm të fitimprurjes, derisa kanë mirëmbajtur 
likuiditetin dhe solvencën e tyre. 
 
Nëntë kompani sigurimi që veprojnë në treg përbëjnë rreth 5% të aseteve të përgjithshme të sektorit 
financiar. Si në sektorin bankar, pronësia e huaj dominon këtë sektor, me 6 kompani të huaja të 
sigurimeve. Në kuptimin e totalit të aseteve, kompanitë e sigurimeve janë rritur me 29.5% në baza 
vjetore, derisa Sigurimi i Palës së Tretë (TPL) mbetet aktiviteti kryesor i kësaj industrie.  
 
Përveç tregut të sigurimeve, korporatat tjera financiare përfshijnë 2 fonde pensionale, 16 ndërmjetës 
tjerë financiarë, si dhe 27 institucione përcjellëse financiare, të cilat veprojnë si agjenci këmbimi dhe 
disa si agjenci të transferimit të parave. Shuma totale e fondeve pensionale të akumuluara në skemën e 
detyrueshme të Trustit të Kursimeve Pensionale të Kosovës (TKPK) ka regjistruar një rritje vjetore 
prej 48.5%. Aktivitet i rritur shënohet gjithashtu tek Ndërmjetësit Tjerë Financiarë (OFI) që kanë rritur 
vëllimin e kredive të dhëna me 24.9% në baza vjetore. Për më shumë, transferimi i parave përmes 
Agjencive Përcjellëse Financiare (FA) ka shënuar rritje vjetore prej 11.1%, kryesisht me transferet nga 
Diaspora e Kosovës. 
 
Korniza ligjore e ndërtuar nga UNMIK-u dhe AQBK-ja është e zhvilluar mirë dhe në përputhje me 
standardet ndërkombëtare. Si rezultat, industria financiare ka kapacitet për të mbështetur zhvillimin 
ekonomik në mënyrë të shëndoshë dhe të sigurt, në bazë të një tërësie gjithëpërfshirëse dhe moderne të 
Rregulloreve (ligjeve) dhe rregullave. 
 
Zgjidhja e statusit do të mund të ndikonte në sektorin financiar dhe AQBK. Mjedisi i ri mund t’i ofrojë 
më shumë mundësi për avancimin e integrimit të Kosovës në grupin rajonal dhe të hapë rrugën për 
lidhje më të afërta me Bashkimin Evropian. Tanimë, sektori financiar në Kosovë përfshin praninë e 
aktorëve nga rajoni i Ballkanit dhe BE-ja. Megjithatë, ende ka hapësirë për integrim më të gjerë 
ndërkombëtar të sektorit financiar të Kosovës, gjegjësisht përmes lidhjeve të avancuara kapitale dhe 
operacionale me aktorët financiarë nga rajoni, gjegjësisht nga vendet më të zhvilluara. Zgjidhja e 
statusit do të lehtësojë integrimin e Kosovës në rrjetet ndërkombëtare si SWIFT ose Green Card. 
 
Në bazë të vlerësimit të Komisionit Evropian, një kërkesë imediate në këtë nën-fushë është unifikimi i 
mjeteve monetare të pagesës për gjithë tregun e vendit, respektivisht mundësimi i një transferimi më 
transparent të valutës së Republikës së Serbisë në Republikën e Kosovës.  
 
Në afat të shkurtër, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e lëvizjes 
së lirë të kapitalit, veprimet e parapara, mes tjerash, do të përforcojnë mbikëqyrjen e sektorit financiar 
përmes implementimit të politikave të institucioneve gjegjëse vendore, që do të përqendrohet në 
përmirësimin e strukturës dhe operacioneve të Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës si institucion 
rregullator. Përbrenda këtij konteksti, AQBK-ja do të rrisë numrin e punëtorëve, do të analizojë tregjet 
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bankare dhe jo-bankare me synim të krijimit të një baze shënimesh për themelimin e një “Sistemi të 
Paralajmërimit të Hershëm”, por edhe në përmirësimin e kapaciteteve monitoruese dhe mbikëqyrëse 
mbi bankat komerciale. Në aspektin legjislativ, kjo do të arrihet përmes rishikimit të kornizës 
ekzistuese ligjore, me qëllim të sigurimit të një mbikëqyrjeje efektive dhe permanente, si dhe 
menaxhimit të ankesave në sektorin e sigurimeve, fondeve pensionale dhe institucionet tjera financiare 
jo-bankare.  

 
c. Dogana dhe Tatimet  
 
Shërbimi Doganor u krijua më 1999 si pjesë e UNMIK-ut dhe deri në fund të vitit të kaluar, Shërbimi 
Doganor ka qenë organ i UNMIK-ut, gjegjësisht fushë e rezervuar e politikave për PSSP-në. Në prill 
2007 i është transferuar autoriteteve vendore. Kodi Doganor i UNMIK-ut ka hyrë në fuqi në mars të 
vitit 2004, përgjithësisht në pajtim me legjislacionin evropian. Dispozitat e reja kanë hyrë në fuqi mbi 
fushat si kufizimet tregtare për armë dhe produkte të mbuluara me Konventën mbi Tregtinë 
Ndërkombëtare me Qenie të Rrezikuara (CITES), regjimi i ri i dënimeve administrative dhe Kodi i 
Etikës është implementuar (63 procedura disiplinore janë iniciuar apo janë në vazhdim e sipër, ndërsa 
Njësia e Standardeve Profesionale mbikëqyr aplikimin e dispozitave të këtij Kodi).  
 
PSSP-ja emëron Drejtorin e Përgjithshëm të Shërbimit Doganor, i cili ka përgjegjësi statusore për 
ushtrimin e funksioneve dhe pushteteve kryesore të Doganave të UNMIK-ut, të cilat dalin nga 
Rregullorja e UNMIK-ut 2004/1 (Kodi Doganor). Korniza aktuale legjislative përbëhet nga një numër 
Rregulloresh të UNMIK-ut, mes tjerash më kryesore janë 2007/31, 2006/2, 2004/1 dhe 2003/32. 
 
Shërbimi Doganor është organizatë buxhetore për qëllimet e Buxhetit të Kosovës dhe plotësisht i 
financuar nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. Derisa nuk është pjesë e Shërbimit Civil të Kosovës, 
Drejtori i Përgjithshëm, në ushtrimin e pushtetit të tij statusor, kërkon të inkorporojë praktikat e mira të 
shërbimit civil dhe procedurave në administrimin e Doganave. 
 
Shërbimi Doganor i UNMIK-ut është Shërbimi doganor më i ri në botë, i cili është zhvilluar 
vazhdimisht me të gjitha elementet e një Shërbimi modern Doganor, me kontrollin e të hyrave, 
avancimin dhe zhvillimin e sistemeve, promovimin e komunikimit dhe bashkëpunimit me komunitetin 
e bizneseve, avancimin dhe profesionalizimin e burimeve njerëzore, inteligjencës, hetimeve dhe 
elementeve anti-kontrabandë, njësitë e politikave dhe ligjeve bashkë me funksionet e Selisë Qendrore. 
Përkundër të mos qenurit në gjendje për anëtarësim të plotë në organizatat ndërkombëtare, ai merr 
pjesë ne iniciativat ndërkombëtare dhe rajonale nën programin CARDS dhe Iniciativën e 
Bashkëpunimit në Evropën Juglindore (SECI). Gjithashtu, është në gjendje të përfitojë nga Organizata 
Botërore e Doganave (WCO) dhe ka paraqitur kërkesën për status vëzhguesi. Në këtë mënyrë, Doganat 
e UNMIK-ut përfitojnë nga asistenca bilaterale ndërkombëtare dhe ajo ligjore, si dhe nga shkëmbimi i 
praktikave dhe procedurave të mira. 
 
Shërbimi Doganor i UNMIK-ut hyri në vitin 2007 me numër punëtorësh prej 563 nga kufiri i 
përcaktuar buxhetor prej 567. Në fund të vitit 2006, kishte 567 punëtorë në veprim, prej të cilëve 18% 
nga grupet pakicë dhe 24% femra.  
 
Organizimi dhe struktura e Doganave u rishikua gjatë vitit 2005 për një strukturë të re për vitin 2006, e 
cila u miratua nga Zëvendës PSSP-ja për Rindërtim Ekonomik, pas konsultimit me Qeverinë. Bordi i ri 
Menaxhues hyri në fuqi më 16 janar 2006, me përbërje: Drejtori i Përgjithshëm (ndërkombëtar), 
Zëvendës Drejtori Gjeneral (Vendor), Drejtor i Zbatimit dhe Përputhshmërisë (Ndërkombëtar), Drejtor 
i Operacioneve të të Ardhurave (Vendor), Drejtor i Financave dhe Sistemeve (Vendor), si dhe Drejtor 
Ligjor (Vendor). Në pajtim me planet e Administratës së UNMIK-ut, transferimi i përgjegjësive tek 
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vendorët është në vazhdim: nga 1 janari 2007, Drejtori i Zbatimit të Ligjeve u bë një vendor, derisa 
nga 1 prilli 2007, edhe vetë pozita e Drejtorit të Përgjithshëm është plotësuar me vendor. 
 
Qysh prej themelimit, Shërbimi Doganor i UNMIK-ut ka marrë mbështetje të pafundme nga CAFAO-
UNMIK (ish CAM-K) me misionin e asistencës teknike të Doganave (dhe së fundmi edhe tatimeve) 
me ekspertë të financuar nga Komisioni Evropian. Pa ndihmën e CAFAO-s, pjesa më e madhe e 
zhvillimit të Shërbimit Doganor të UNMIK-ut nuk do të ishte e mundur. Derisa programi CAFAO ka 
qenë në zvogëlim gradual, Programi për 2007 ka mbështetur ndihmën në zhvillimin e sistemit 
gjithëpërfshirës dhe stabil ligjor, i cili do të sigurojë implementimin e qartë dhe transparent të 
legjislacionit doganor dhe akcizës në pajtim me BE-në, duke krijuar kështu një bazë të barabartë për 
vlerësimin dhe inkasimin e tatimeve, duke respektuar plotësisht të drejtat e publikut, aktorëve 
ekonomikë dhe zyrtarëve tatimor. Është në vazhdim e sipër edhe përputhja e doganave dhe 
legjislacionit të tatimeve direkte dhe indirekte me EU Acquis dhe avancimi i mëtutjeshëm i 
kapaciteteve administrative për zbatimin e legjislacionit dhe luftimit të korrupsionit, krimit ndërkufitar 
dhe evazionit fiskal. 
 
Korniza Strategjike Operacionale e Shërbimit Doganor të UNMIK-ut (SOF) 2007 – 2009 përcakton 7 
synime kryesore të Shërbimit Doganor: (i) Vjelja e të ardhurave të duhura në kohën e duhur nga 
TVSH-ja në import, akciza dhe tarifa doganore; (ii) promovimi i komunikimit dhe bashkëpunimit 
brenda vendit me komunitetin afarist në Kosovë, shërbimet qeveritare dhe ndërkombëtarisht me 
administratat tjera doganore në rajon dhe më gjerë, duke kërkuar statusin e vëzhguesit në Organizatën 
Botërore të Doganave; (ii) Zhvillimi i mëtutjeshëm i kapaciteteve brenda shërbimit për të nxitur 
integritetin, zhvillimin e resurseve njerëzore, politikave, kornizës ligjore, arritja e transparencës dhe 
vendosja e praktikave të mira; (iv) Zbatimi i fuqive dhe procedurave në Kodin Doganor dhe Kodin e 
Akcizave në mënyrën më të mirë për të përmirësuar përputhshmërinë dhe mundësimin e aktivitetit 
ekonomik në bashkëpunim me faktorët e të ardhurave. Arritja e balancit të duhur mes mundësimit të 
tregtisë dhe kontrollimit të saj, me anë të teknikave që shfrytëzojnë vlerësimin e rrezikut, profilizimin 
dhe selektivitetin; (v) Puna me faktorët e të ardhurave që dëshirojnë të përmirësojnë përputhshmërinë e 
tyre me anë të kompetencave të veçanta, si dhe ku është e mundur, krijimi i një baze për të lëvizur tutje 
me procedurat e një Kodi të ri Doganor; (vi) Zhvillimi i mëtutjeshëm i aftësive për zbatimin e ligjit për 
të: a) parandaluar dhe identifikuar mashtrimet në të ardhura, kontrabandimin e mallrave komerciale, 
drogave ilegale dhe mallrave tjera të ndaluara dhe të kufizuara; si dhe b) hetimi dhe ndjekja e 
shkeljeve nën drejtimin e prokurorisë publike; (vii) implementimi i rekomandimeve nga grupet 
punuese të ekspertëve të themeluar nga Konferenca e Nivelit të Lartë mbi Doganat dhe Bashkëpunimin 
Ndërkufitar në Evropën Juglindore.  

Në afat të shkurtër, me synim të adresimit të prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e lëvizjes 
së lirë të mallrave, ShDU-ja, mes tjerash, do të rishikojë legjislacionin aktual, UA për deklarimin e 
pasurisë së zyrtarëve doganorë do të hartohet dhe fuqizohet, disa veprime do të përqendrohen në 
bashkëpunimin rajonal, kapaciteti në TI do të përforcohet, kapacitetet institucionale do të përforcohen 
përmes trajnimeve, UA për implementimin e Kodit Doganor mbi Rregullat e Origjinës do të hartohet 
dhe të hyjë në fuqi, UA mbi sigurimin e Informatave Mandatore mbi Origjinën e Mallrave, si dhe 
Laboratori Doganor do të funksionalizohet. 

Në afat të mesëm, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e lëvizjes së 
lirë të mallrave, ShDU-ja, mes tjerash, do të fokusohet në ndërtimin e kapaciteteve, do të vazhdojë me 
implementimin e Strategjisë Afatmesme për luftimin e korrupsionit, krimit ndërkufitar dhe evazionit 
tatimor, si dhe do të vazhdojë me përforcimin e bashkëpunimit rajonal. 

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) është themeluar më 17 janar 2000, nën administrimin e 
UNMIK-ut. Më 18 shkurt 2003, autoriteti për administratën tatimore iu transferua MEF-it. Qysh prej 
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atëherë, ATK-ja ka funksionuar si organizatë e pavarur, menaxhuar plotësisht nga punëtorët vendorë, 
mbështetur nga këshillat e organizatave ndërkombëtare si USAID-i, Shtylla IV e BE-së dhe CAFAO-
UNMIK nga BE-ja. 
 
Gjatë historisë së saj të shkurtër, ATK-ja ka zhvilluar një strukturë funksionale organizative e cila në 
pjesën më të madhe është në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Ajo ka një qendër të 
centralizuar për procedimin e dokumenteve, përmes të cilës përpunohen gjitha deklarimet. Një njësi 
për administrimin tatimor të ndërmarrjeve të mëdha është tanimë e themeluar. Legjislacioni tatimor 
është pranuar nga FMN-ja dhe Komisioni Evropian si transparent dhe cilësor. Legjislacioni i ATK-së 
në një masë të madhe është në përputhje me Direktivën e Gjashtë të BE-së. Në vitin 2006, inkasimi 
tatimor ka tejkaluar projeksionet për gati 18%. Vjeljet vjetore tregojnë rritje të konsiderueshme në 
krahasim me vitet e kaluara, edhe në një ekonomi me rritje të ultë ekonomike. 

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) funksionon në bazë të Ligjit Nr. 2004/48 mbi Administratën 
Tatimore dhe Procedurat, të shpallur me rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2005/17 për Shpalljen e Ligjit 
mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat, të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 27 
shtator 2004. Sipas këtij Ligji, ATK-ja ka statusin e Agjencisë Ekzekutive, e cila funksionon me 
autonomi të plotë operative brenda Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave. Funksioni i ATK-së është 
të administrojë dhe zbatojë dispozitat e ligjit aktual dhe legjislacionit në fuqi në Kosovë që kërkon 
administrimin e çfarëdo tatimi. Është detyrë e ATK-së që të grumbullojë brenda kohës së caktuar të 
ardhurat më të larta të mundshme brenda ligjit, duke marrë parasysh: a) resurset në dispozicion të 
ATK-së; b) rëndësinë e promovimit të respektimit të ligjit, sidomos respektimit të vullnetshëm të 
gjithë tatimpaguesve kosovarë të legjislacionit tatimor; si dhe c) shpenzimet e këtij respektimi të 
shkaktuara nga tatimpaguesit. ATK-ja punëson 650 zyrtarë. ATK-ja është përgjegjëse për 
grumbullimin e të hyrave të qeverisë qendrore, duke përfshirë: TVSH mbi furnizimin e brendshëm, 
Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatave, Tatimin mbi të Ardhurat Personale, Të Ardhurat mbi Punën 
dhe Kontributet Personale. Përveç këtyre, ajo është përgjegjëse edhe për lëshimin e licencave për 
Lojërat e Fatit, mbikëqyrjen e përmbushjes së obligimeve të veprimtarive të lojërave të fatit, si dhe 
implementimi i rregulloreve për lojëra të fatit. 

ATK-ja ka miratuar Planin e Veprimit Strategjik për Administratën Tatimore të Kosovës dhe 
Strategjinë 2007-2010. Qëllimet kryesore të Strategjisë janë: Përmirësimi i komunikimit me 
tatimpagues, themelimi i regjistrimit të biznesit në ATK, përmirësimi i procedurave për menaxhimin e 
borxheve, rritjen e deklarimeve vullnetare, përmirësimi i identifikimit të evazionit tatimor, rritja e 
kapacitetit operativ të SIGTAS-it, zhvillimi i kapaciteteve për deklarim elektronik si dhe përmirësimi i 
infrastrukturës së TI. 

Në afat të shkurtër, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e lëvizjes 
së lirë të mallrave, ATK-ja, mes tjerash, do të rrisë kapacitetin administrativ përmes trajnimeve, do të 
hartojë dhe zbatojë plane konkrete për inkasimin e borxheve, si dhe do të organizojë fushata 
vetëdijesimi në lidhje me politikat tatimore. 

Në afat të mesëm, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e lëvizjes së 
lirë të mallrave, ATK-ja, mes tjerash, do të shqyrtojë legjislacionin tatimor me synim të harmonizimit 
të tij me legjislacionin evropian në këtë fushë, do të avancojë sistemin identifikues të personave që nuk 
deklarojnë të ardhurat e tyre, do të avancojë sistemin e menaxhimit të informatave, si dhe sistemin e 
bazuar në rrezik. Përafrimi i legjislacionit, si dhe përforcimi i kapaciteteve legjislative dhe 
administrative në luftimin e korrupsionit, krimit ndërkufitar dhe evazionit fiskal, mbeten prioritete 
edhe në afatin e mesëm. Për të adresuar këto çështje, MEF-i dhe agjencitë tjera planifikojnë të 
hartojnë, ndryshojnë dhe miratojnë një numër aktesh legjislative në fushën e doganave dhe tatimit.  
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Më me rëndësi, Ligji i ri mbi TVSh-në, i cili do të hyjë në fuqi gjatë vitit 2008, synon të krijojë një 
mjedis i cili mundëson grumbullim më të mirë dhe më efikas të tatimit. Përveç këtij, theksi do të vihet 
në fushën e bashkëpunimit institucional për të krijuar një sinergji me agjencitë dhe departamentet tjera 
përgjegjëse në fushën e Doganave dhe Tatimeve.  

d. Prokurimi Publik  
 
Më 15 janar 2004 u miratua Ligji mbi Prokurimin Publik (LPP) Nr. 2003/17. Më 8 shkurt 2007, u 
miratua Ligji për Ndryshimin e Ligjit mbi Prokurimin Publik Nr. 2007/02-L99. Ligji i ri, në pajtim me 
standardet evropiane dhe praktikat e mira ndërkombëtare, siguron ndryshimet e rëndësishme, mes të 
cilave, shkurtimin e gjitha afateve të prokurimit dhe zvogëlimin e procedurave të prokurimit nga shtatë 
në gjashtë. Më tutje, Ligji mbi Prokurimin Publik është thjeshtuar, derisa disa funksione të Agjencisë 
së Prokurimit Publik dhe MEF-it i janë transferuar Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik 
(KRrPP). Autoritetet kontraktuese kanë fituar më shumë pavarësi në zgjedhjen e procedurave të 
prokurimit. 
 
Në bazë të këtij Ligji, përveç kompetencave ekzistuese, KRPP-ja është gjithashtu përgjegjës për 
përgatitjen e rregullave të prokurimit dhe sistemit të prokurimit publik të Republikës së Kosovës. LPP-
ja përcakton edhe themelimin e organeve të reja, si Organi Shqyrtues i Prokurimit, Agjencia e 
Prokurimit Publik, dhe organe tjera që sigurojnë implementimin e Ligjit. Për më tepër, LPP-ja 
parashikon hartimin dhe miratimin e legjislacionit sekondar për zbatimin e plotë të këtij ligji. 
Megjithatë, organet e lartpërmendura nuk janë themeluar ende (Organi Shqyrtues i Prokurimit) apo 
ende nuk janë konsoliduar (tjerat). Gjithashtu, ka një mungesë të legjislacionit sekondar për zbatimin e 
plotë të LPP-së. 
 
Në afat të shkurtër, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e 
prokurimit publik, mes tjerash, KRPP-ja do të synojë kompletimin e akteve nënligjore për zbatimin e 
LPP-së, duke përfshirë Udhëzimin për Implementimin e LPP-së, Dosjes së Tenderit dhe Udhëzimeve 
për Përdorim, miratimin e Rregullores për Prokurimin Publik, si dhe Udhëzimet për Kornizën e 
Kontratës. Në plotësimin e kornizës institucionale, parashikohet themelimi i Organit Shqyrtues të 
Prokurimit Publik, anëtarët e të cilit do të emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, si dhe 
zhvillimi i kapaciteteve administrative të këtij organi. Themelimi i një organi të tillë të pavarur do të 
ketë një ndikim në zbatimin e sigurt të rregullave të prokurimit dhe në luftimin e keqpërdorimeve. 
 
Në afat të mesëm, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e 
prokurimit publik, KRPP-ja, mes tjerash, do të synojë të sigurojë zbatimin e duhur të rregullave të 
prokurimit publik përmes mbikëqyrjes së autoriteteve kontraktuese. Veprimet tjera të rëndësishme 
përfshijnë ofrimin e rekomandimeve dhe masave të propozuara kundër autoriteteve në kundërshtim të 
dispozitave të LPP-së. Për më tepër, përmirësimi i efikasitetit në KRPP do të arrihet përmes rekrutimit 
të personelit të ri dhe trajnimit të personelit aktual në zbatimin e LPP-së. Gjitha këto veprime do të 
mundësojnë përmbushjen e prioriteteve për këtë nën-fushë dhe do të rrisin efikasitetin e organeve të 
prokurimit publik. 
 
e. Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale 
 
Në fushën e të drejtave të pronësisë intelektuale, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar katër 
ligje: Ligji mbi Patentat Nr. 2004/49 më 27 shtator 2004, Ligji mbi Markat tregtare Nr. 2006/02-L54 
më 23 shkurt 2006, Ligjin mbi Dizajnin Industrial Nr. 2005/02-L45 më 21 nëntor 2005 si dhe Ligjin 
për Mbrojtjen e të Drejtave Autoriale dhe të drejtave tjera të përafërta Nr. 2004/45 më 29 qershor 
2006. Për zbatimin në praktikë të këtyre ligjeve janë miratuar edhe këto  akte nënligjore: UA “Për 
Procedurat e Regjistrimit të Patentave”, UA “Për Procedurat e Regjistrimit të Markave Tregtare”, UA 
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“Për Procedurat e Regjistrimit të Dizajnit Industrial”,  UA “Për njohjen e të drejtave të objekteve të 
pronësisë industriale të regjistruara në ish-Jugosllavi”, UA “Për  Tarifat Administrative për Objektet e 
Pronësisë Industriale” dhe UA “Për Përfaqësuesit e autorizuar në Sferën e Pronësisë Industriale. 
 
Për implementimin e legjislacionit të sferës së pronësisë industriale është themeluar Zyra e Pronësisë 
Industriale; zyra është mandatuar, brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Zyra deri në (Mars 
2008) ka pranuar 600 kërkesa për mbrojtjen e të drejtave të pronës industriale. 
 
Të drejtat e pronësisë intelektuale janë ndarë në dy nën-fusha: pronësia industriale e cila përfshin 
zbulimet, markat tregtare, dizajnin industrial si dhe indikacionet gjeografike të burimeve; si dhe e 
drejta e kopjimit, e cila përfshin veprat letrare dhe artistike si novelat, filmat, veprat muzikore, 
pikturat, fotografitë dhe dizajnet arkitektonike. 
 
Pronësia industriale është e rregulluar me tre ligje themelore: Ligji mbi Patentat, Ligji mbi Markat 
Tregtare dhe Ligji mbi Dizajnin Industrial. Zyra e Pronësisë Industriale është themeluar më 19 mars 
2007; është mandatuar, brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, për të mbikëqyrë implementimin 
e ligjeve të lartpërmendura. Zyra deri tani ka marrë 600 aplikacione në lidhje me mbrojtjen e të 
drejtave të pronës intelektuale.  
 
Në aspektin ligjor, Zyra e Pronësisë Industriale ka hartuar dhe miratuar aktet nënligjore për 
implementimin e këtyre Ligjeve: UA për Procedurat e Regjistrimit të Patentave, UA për Procedurat e 
Regjistrimit të Dizajnit Industrial, UA për Patentat, Markat Tregtare dhe Transferimin e Dizajnit 
Industrial, miratuar para hyrjes në fuqi të UA mbi Tarifat Administrative për Objektet e Pronësisë 
Industriale, UA për Përfaqësuesin e Sferës së Pronës Industriale. Ligji mbi të Drejtat Autoriale është 
miratuar për mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe të drejtat tjera të përafërta. Ky Ligj parashikon edhe 
themelimin e Zyrës për të Drejtat e Pronës Intelektuale. 
 
Në afatin e shkurtër, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e të 
drejtave të pronësisë intelektuale, MTI-ja, MKRS-ja dhe IGjK-ja mes tjerash do të synojnë 
implementimin e masave që janë parashikuar për zhvillimin e kapaciteteve administrative/gjyqësore 
për luftimin e shkeljeve masive. Synimi është sigurimi i implementimit të ligjeve në fushën e pronësisë 
intelektuale, pasi që ka tanimë prapambetje të theksuar, përforcimi i kapaciteteve administrative 
përmes rekrutimit dhe trajnimeve, si dhe kapacitetit në IT, aktet nënligjore që sigurojnë të drejtat 
autoriale dhe të përafërta do të përgatiten, ndërtimi i kapaciteteve të Zyrës së Pronësisë Industriale 
(ZPI) është parashikuar përmes trajnimeve, themelimi i Zyrës për të Drejta Autoriale dhe ndërtimi i 
kapaciteteve administrative për këtë Zyrë, si dhe aktivitetet përgatitore për nënshkrimin e 
konventave/marrëveshjeve në nën-fushën e pronësisë industriale. 
 
Në afat të mesëm, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e të drejtave 
të pronësisë intelektuale, mes tjerash, MTI-ja do të miratojë dhe zbatojë Strategjinë për Krijimin e 
Sistemit të Mbrojtjes së Pronës Industriale, do të implementojë fushata vetëdijesimi mbi të drejtat 
autoriale dhe të drejtat e përafërta, si dhe do të përqendrohet në avancimin e kapaciteteve 
administrative. 
 
f. Punësimi dhe Politikat Sociale  
 
Qysh prej përfundimit të luftës më 1999, ringjallja ekonomike e Kosovës është nxitur nga ndihma e 
donatorëve në rindërtim, transferimet e parave nga prania e madhe ndërkombëtare, si dhe dërgesat nga 
punëtorët. Më 2002, resurset e donatorëve filluan të bijnë, u dobësua rritja ekonomike dhe u 
përkeqësua pozita fiskale. 
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Më 2006 rritja ekonomike tregoi disa shenja ringjalljeje, me rritje të konsiderueshme të numrit të 
bizneseve të reja të regjistruara, në të ardhura tatimore e tregtare, si dhe në dhënien e kredive për 
bizneset.  
 
Sektori i jashtëm mbetet një nga sfidat më të mëdha për ekonominë e Kosovës: deficiti tregtar mbeti në 
vitin 2006 në 51% të BPV-së, derisa deficiti aktual i llogarive – pas ndihmës së huaj – ishte afër 15%. 
Në të njëjtin vit, eksportet ishin 14 herë më të ulta se importet. Duke marrë parasysh mungesën e 
investimeve të huaja direkte, financimi i deficitit të llogarive rrjedhëse mbështetet nga asistenca e huaj 
(21% e BPV-së më 2005) dhe nga transferimet e kapitalit privat (17%). 
 
Kosova: indikatorët kryesorë ekonomikë 2002-2006 
 
 2002v 2003v 2004v 2005v 2006p 
Llogaritë vendore      
Rritja reale e BPV-së -0.1 -0.5 2.0 -1.5 2.0 
Investimet (% BPV) 23.7 22.9 26.3 28.2 28.9 
Bruto kursimet vendore (% BPV) -7.1 -5.7 -4.2 -8.3 -5.3 
  
Buxheti i përgjithshëm qeveritar / 1      
Bilanci i përgjithshëm (miliona €) 98 47 -138 -67 -77 
Bilanci i përgjithshëm (% BPV) 4.0 1.9 -5.4 -2.9 -3.0 
      
Llogaritë e jashtme      
Bilanci i llogarive rrjedhëse (%BPV)/2 -32.8 -26.6 -26.3 -31.5 -29.2 
Asistenca e huaj (miliona €) 887 688 570 553 546 
Dërgesat e punëtorëve (milionë €) 341 341 341 345 347 
      
Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK) 3.6 1.2 -1.5 -2.1 -1.8 
v= vlerësim, p = projeksione; 1/ Përjashton grantet e dhëna nga donatorët dhe shpenzimet jashtëbuxhetore të UNMIK-ut 
dhe donatorëve; 2/ para granteve të donatorëve 
Burimi: Vlerësimet e Bankës Botërore dhe FMN-së (Banka Botërore, Dokumenti i Strategjisë Kalimtare për Kosovën 
2006-2007) 
 
Reformat e pasluftës në politika tatimore dhe administrim të tyre kanë gjeneruar të ardhura të 
konsiderueshme vendore: mes 2003 dhe 2004 rritja e shpenzimeve kapitale dhe pagave e rrogave 
publike rezultuan në një deficit fiskal prej 5.4 përqind të BPV-së. 
 
Shërbimet e reja financiare dhe bankare gati kanë trefishuar vëllimin e kredisë në periudhën 2001-
2005. Megjithatë, kushtet dhe afatet e kredive nuk i përgjigjen plotësisht nevojave të ndërmarrjeve. 
Përqindja e depozitave në BPV – pa anashkaluar rritjen prej 15.4% më 2006 – vazhdon të jetë më e 
ultë sesa në vendet fqinje. 
 
Sektori i ndërmarrjeve në Kosovë dominohet nga mikro-ndërmarrjet që punësojnë më pak se pesë 
punëtorë dhe kryesisht të angazhuara në tregti dhe shërbime tjera. Bujqësia kontribuon rreth 25% të 
BPV-së në Kosovë, punëson më shumë se gjysmën e popullsisë rurale punëtore si dhe siguron rreth 11 
% të vlerës totale të eksporteve. Prodhimtaria bujqësore mbetet shumë më ultë sesa ajo e vendeve 
fqinje, derisa sektori përballet me një konkurrencë të fortë të produkteve të importuara.  
 
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI) i Kosovës është 0.734. Më 2005, përqindja e popullsisë që jetonte 
nën linjën e varfërisë ishte 37 përqind, derisa nën linjën e varfërisë ishin 11.4 përqind, ndërsa indeksi i 
varfërisë së skajshme ishte 4.9 përqind. Varfëria prek më së shumti amvisëritë e udhëhequra nga 
femrat, pakicat etnike jo-serbe, personat e papunë dhe punëmarrësit e pasigurt (kryesisht në ekonominë 
joformale). Papunësia dhe kualifikimi i ultë arsimor janë emëruesit më të rëndësishëm të varfërisë: 
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80% e të varfërve të skajshëm kanë arsim fillor apo më pak, derisa 15.6% të këtyre në varfëri të 
skajshme janë të papunë. 
 
Popullsia e Kosovës është duke u rritur më shpejt sesa popullsia e vendeve fqinje: meshkujt dhe femrat 
e reja me më pak se 25 vjet janë 51.5 përqind të popullsisë (21.4% janë 15-24 vjet). Në pesë vitet e 
ardhshme, rreth 200,000 të rinj do të arrijnë në moshën e punës – dhe rreth 55.000 prej tyre do të hyjnë 
në tregun e punës – derisa numri i personave që arrijnë në moshën e pensionimit (65 vjet) do të jetë 
rreth 60,000. 
 
Më 2002, vetëm 13% e popullsisë kishte arritur arsim të lartë (18% e meshkujve dhe 8% e femrave), si 
dhe 44% kishte përfunduar arsimin e mesëm. Tabela në vijim tregon që sistemi arsimor i Kosovës, 
përkundër përparimit, është ende i dobët në tejkalimin e përjashtimit, me rreth 36% të rinisë 15-24 
vjetësh i përkasin komunitetit RAE që ka më pak se arsimi fillor më 2004.  
 
Vijimi shkollor i rinisë, sipas gjinisë, grup-moshës dhe etnisë 
 

Vijueshmëria më 
e lartë Total Mesh

kuj Femra 15-19 20-24 Shqiptarë Serbë RAE tjerë 

Më pak se fillor 2.7 2.9 2.4 4.0 1.8 1.6 2.41 35.7 0.0 

Fillor 9.7 11.3 8.2 10.9 8.2 9.1 8.43 30.9 10.7 

Profesional 16.5 16.7 16.2 19.8 16.2 17.9 4.82 4.8 3.6 

Shkolla e mesme 54.2 55.9 52.6 59.9 52.6 53.4 77.11 21.5 75.0 
Universitet e më 
lart 16.9 13.2 20.7 5.4 20.7 18.0 7.23 7.1 10.7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Burimi: Corbanese, V., Rosas, G., Tranzicioni i rinisë drejt punësimit të ndershëm: Fakte nga Kosova, ILO Gjenevë 2007 
 
Fuqia punëtore më 2004 përbënte 46.2% të popullsisë së moshës së punës (15 e më shumë), shkalla më 
e ultë në rajonin e EJL-së. Dallimi më i vrazhdë në kuptimin e shkallës së aktivitetit është në lidhje me 
gjininë. Derisa shkalla e aktivitetit tek meshkujt më 2004 ishte 68.1 përqind, vetëm 25.3 përqind e 
grave ishte ekonomikisht aktive, me pjesëmarrje prej 37 përqind më të ultë sesa mesatarja e BE-së. Në 
të njëjtin vit, më shumë se gjysma e njerëzve ekonomikisht joaktivë ishin në grup-moshën 25-39. 
 
Indikatorët kryesorë të tregut të punës 2001 – 2004 
 

 
2001 2002 2003 2004 

Gjithë Gra Gjithë Gra Gjithë Gra Gjithë Gra 

Shkalla e pjesëmarrjes 47.0 27.0 52.8 34.5 50.3 29.5 46.2 25.3 

Shkalla e inaktivitetit 53.0 73.0 47.2 65.5 49.7 70.5 53.8 74.7 

Shkalla e papunësisë 57.0 70.0 55.0 74.5 49.7 71.9 39.7 60.7 

Shkalla e punësimit  20.0 8.0 23.8 8.8 25.3 8.3 27.9 9.9 

Raporti i papunësisë 27.0 19.0 29.1 25.7 25.0 21.2 18.3 15.4 
Burim: Adaptim në bazë të Hulumtimeve të Fuqisë Punëtore (2001-2004) 
 
Mes 2001 dhe 2004, shkalla e punësimit nuk ka ndryshuar aq shumë, duke u ngritur me më pak se 8% 
në përgjithësi. Niveli absolut i punësimit në Kosovë, tek niveli 27.9 përqind i popullsisë në moshën e 
punës, është alarmues. Rritjet vjetore të punësimit më shumë prekin meshkujt sesa femrat (4%, 
respektivisht 1.6%), si dhe grup-moshën 25-39 vjet.  
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Pjesa e punësimit në sektorin privat është 40% të punësimit të përgjithshëm, derisa pjesa e mbetur 
kryesisht është e punësuar në sektorin publik dhe mbetja në ndërmarrjet shoqërore (49.1% dhe 
respektivisht 5.7%). Të dhënat paraprake për tremujorin e parë të vitit 2006 tregon që punësimi është 
në rritje në sektorin shtetëror dhe atë privat, si dhe duke u zvogëluar në ndërmarrjet publike dhe 
shoqërore. Megjithatë, trendi i rritjes së punësimit publik do të ndërpritet, pasi administrata shtetërore 
pritet të zvogëlohet. Zvogëlimi i fuqisë punëtore në fuqinë punëtore do të vënë presion shtesë në 
tregun e punës së Kosovës.  
 
Përqindja e punësimit të përkohshëm (stinor) në punësimin e përgjithshëm u rrit në mënyrë dramatike 
në periudhën 2003-2004 (nga 14 në 65%), derisa puna me orar të përgjysmuar mbetet stabile në 30% 
të punësimit të përgjithshëm. Ministria e Ekonomisë dhe Financave raportoi më 2004 një rritje të 
punëtorëve të sapo-regjistruar në tregtinë e imtë dhe me shumicë (10%), shërbime (8 përqind) dhe 
bujqësi (1 %), si dhe një zvogëlim në industri (17.7 %), transport (2 përqind) dhe ndërtimtari (1 
përqind). Procesi i rishpërndarjes së punës ka prekur në mënyrë disproporcionale sektorin e prodhimit, 
duke rezultuar në zvogëlimin e pjesës së punësimit në industri, derisa pjesa e sektorit shërbyes u 
zgjerua. Sektori prodhues ka filluar ringjalljen e tij në dy vitet e fundit, derisa zgjerimi i punësimit në 
bujqësi reflekton rishpërndarjen e fuqisë punëtore drejt një sektori ku prodhimtaria është më e ulta, por 
edhe lëvizjen nga papunësia drejt mbijetesës bujqësore.  
 
Si në shumë vende në rajon, një burim i ri i punësimit në Kosovë ka qenë sektori në rritje i vetë-
punësimit. Pjesa e vetë-punësimit tregon një rritje stabile – edhe pse të vogël (1.8% vjetore). Përqindja 
e të vetë-punësuarve në numrin total të punëtorëve është 25.6 përqind, derisa përqindja e femrave është 
dyfishuar në krahasim me vitin 2003 (prej 5.8 në 11.9 përqind). Ekziston një ndërlidhje pozitive mes 
arsimit dhe punësimit: shkalla e punësimit të punëtorëve me arsim të lartë është 50 përqind më e lartë 
se ajo e njerëzve me arsim të mesëm. 
 
Ekonomia joformale luan një rol të rëndësishëm në tregun e punës, sidomos për punëtorët e rinj. Rreth 
50% e gjithë punësimit në Kosovë ishte joformal më 2003. Kjo shifër konfirmohet nga të dhënat e 
Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, e cila raporton një numër të punëtorëve të regjistruar për 
shkak të tatimit në pagë me rreth 160.000 njësi, në krahasim me numrin e vlerësuar të punëtorëve nga 
LFQ-ja deri në 350,000. 
 
Paga mesatare mujore në sektorin privat (në terme nominale) ishte €220 më 2003, €204 më 2004, €217 
më 2005 dhe €236 më 2006. Punëtorët e arsimuar në profesione të kualifikimit të lartë (si shërbimet e 
sigurimit dhe ato financiare) fitojnë premium në rrogë, derisa disa grupe të caktuara të popullsisë – si 
njerëzit e rinj, gratë dhe pakicat etnike – përballen me mungesa thelbësore në paga.  
Një nga atributet më problematike të tregut të punës në Kosovë është papunësia tejet e lartë dhe e 
vazhdueshme. Shkalla e përgjithshme e papunësisë më 2004 ishte 39.7%. Të rinjtë kanë gati dyfish më 
shumë mundësi të jenë të papunë sesa të moshuarit, si dhe kanë pasur më 2004 një shkallë papunësie 
prej 49.5 përqind (45.7 përqind të femrave dhe 52.8 përqind të meshkujve). 
 
Një çështje tjetër brengosëse është kohëzgjatja e papunësisë (rreth 88 përqind të papunëve janë të 
papunë në afat të gjatë). Për të rinjtë, gjatësia e papunësisë, e kombinuar me faktorë tjerë kontribuon në 
mënyrë të dukshme në cenueshmërinë e tyre. Situata paraqitet si kritike për gjitha grupet e pakicave, 
por sidomos për të rinjtë e komunitetit RAE (72.2 përqind papunësi afatgjate) dhe për serbët e rinj 
(88.6 përqind).  
 
Shumica e resurseve financiare në dispozicion të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thithen 
nga sistemi i mbrojtjes sociale. Resurset publike më së pari u vunë në dispozicion për financimin e 
tregut aktiv të punës vetëm më 2005. 
 



 46

Korniza e legjislacionit të mbrojtjes së punësimit (LMP) përbëhet nga një numër Rregulloresh të 
UNMIK-ut dhe Ligjesh të Kuvendit të Kosovës, korniza e mbrojtjes së punësimit përfshin Rregulloren 
e UNMIK-ut mbi Ligjin Bazë të Punës 2001/27, Ligji mbi Inspektoratin e Punës Nr. 2002/9, Ligji për 
Sigurinë Profesionale, Shëndetin dhe Mjedisin e Punës Nr. 2003/19, Ligji mbi Metodologjinë e 
përcaktimit të nivelit të pensionit bazë Nr. 2002/1, Ligji mbi Skemën e Asistencës Lokale Nr. 2003/15, 
Ligji mbi Pensionet për Persona me Aftësi të Kufizuar Nr. 2003/23, Ligji mbi Shërbimet Sociale dhe 
Familjare Nr. 02/L-17, Ligji mbi Statusin dhe të Drejtat e Familjeve të Martirëve, Invalidëve të Punës, 
Invalidëve të Luftës dhe Veteranëve të UÇK-së Nr. 02/L-2. 
 
Programet trajnuese të tregut të punës ofrohen përmes një rrjeti të tetë qendrave të trajnimit profesional 
dhe një numër institucionesh të trajnimit partnere me Ministrinë e Punës, veçanërsiht me MASHT-in 
bazuar në studimin mbi qasjen ndër-sektoriale në arsim.   
 
Vizioni i Qeverisë së Kosovës është i përqendruar në rritjen e cilësisë si dhe sasisë së punësimit dhe në 
luftimin e përjashtimit nga tregu i punës, në përputhje me Udhëzimet e Integruara të BE-së për Rritje 
dhe Punësim. 
 
Prioritetet kryesore të Projekt-Strategjisë së Punësimit 2008-2013 janë: (i) implementimi i politikave 
ekonomike dhe sociale të përqendruara në punësim; (ii) implementimi i politikave arsimore dhe 
trajnuese për avancimin e punësimit dhe nxitjen e prodhimtarisë; (iii) implementimi i politikave të 
tregut të punës që përmirësojnë prodhimtarinë dhe adresojnë përjashtimin.  
 
Projekt-Strategjia e Punësimit në Kosovë 2008 – 2013 përfaqëson një dokument qenësor dhe me 
rëndësi të madhe, me mision të definuar të përcaktimit dhe trajtimit të politikave, të cilat synojnë 
promovimin e një pjesëmarrjeje më të lartë të popullsisë së Kosovës në tregun e punës, si dhe 
njëkohësisht synon kontributin në theksimin e masave të tregut aktiv të punës që përcaktojnë tri 
synime kryesore në procesin e integrimit: punësimi i plotë, përmirësimi i cilësisë dhe produktiviteti i 
cilësisë dhe kohezionit social si dhe përfshirjen sociale.  
 
Projekt-Strategjia e Punësimit në Kosovë është dokument që do të integrohet brenda Strategjisë së 
Zhvillimit të Përgjithshëm të Kosovës, si dhe do të listohet në proceset buxhetore për ndarje të 
fondeve.  
 
Implementimi i kësaj Strategjie nuk do të jetë përgjegjësi vetëm e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 
Sociale, por përgjegjësia e implementimit do të shpërndahet gjithashtu tek Ministritë tjera, si dhe në 
nivelin lokal.  
 
Projekt-Strategjia e Punësimit në Kosovë përbëhet nga shtatë pjesë: (i) në pjesën e parë paraqitet 
konteksti ekonomik dhe social i Kosovës; (ii) në pjesën e dytë, ekziston analiza e tregut të punës, duke 
trajtuar trendet demografike, arsimore, tregut të punës, zhvillimi i punësimit, politikat institucionale 
dhe tregut të punës, legjislacionin për mbrojtjen e punësimit, programet e tregut aktiv të punës dhe 
problemeve kryesore për t’u adresuar; (iii) në pjesën e tretë janë paraqitur prioritetet e politikave me 
theks të veçantë në politikat sociale dhe ekonomike të drejtuara kah punësimi, politikat e trajnimit dhe 
arsimit për avancimin e punësimit dhe fuqizimit të prodhimtarisë, politikat e tregut të punës që 
përmirësojnë prodhimtarinë dhe trajtojnë përjashtimet; (iv) në pjesën e katërt trajtohen qëllimet, 
synimet dhe detyrat e politikave të punësimit, duke marrë parasysh synimet dhe qëllimet specifike të 
punësimit; (v) në pjesën e pestë paraqiten politikat vepruese dhe implikimet financiare të tyre, duke u 
përqendruar në zgjerimin dhe përmirësimin e investimeve në kapitalin njerëzor, sigurimin e tregut 
përfshirës të punës, zvogëlimin e shkallës së punësimit në ekonominë joformale, krijimi i një modeli 
për sistemin e sigurimit social; (vi) në pjesën e gjashtë trajtohet zhvillimi i mekanizmave të 
implementimit dhe koordinimit; (vii) dhe në pjesën e fundit (të shtatë), monitorimi dhe vlerësimi.  



 47

Strategjia është hartuar si rezultat i përkushtimit dhe kontributit të ekspertëve nga pesë (5) ministri, 
ekspertë të organizatave të punëtorëve dhe punëdhënësve, ekspertë të ILO-s, ekspertët e UNDP-së, 
propozimeve të ekspertëve të BE-së, ekspertët ndërkombëtarë, si dhe ekspertët e Entit Statistikor të 
Kosovës. Puna është menaxhuar dhe koordinuar nga ekspertët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 
Sociale, Organizata Ndërkombëtare e Punës dhe UNDP-ja. 
 
Përpjekjet e Qeverisë në këtë nën-fushë janë prekur gjithashtu nga mjetet e kufizuara buxhetore si dhe 
presioni i kërkesës së ultë për punësim. Papunësia në Kosovë vlerësohet si një nga problemet kryesore 
të shoqërisë së Kosovës, gjë që sipas statistikave më të reja është rreth 39-42%. Kjo papunësi është 
sidomos e theksuar tek rinia, njerëzit me papunësi afatgjate, gratë, njerëzit me aftësi të kufizuara, në 
përgjithësi tek grupet e cenueshme. Infrastruktura aktuale ligjore që synon të trajtojë aspektin mbrojtës 
të punësimit në Kosovë ende nuk është e kompletuar. Ligji i punës dhe marrëdhënieve të punës edhe 
pse i miratuar, qëndron si bazik, siguron mbulim të kufizuar të disa fushave që në disa vende të 
Evropës tanimë është i fiksuar. Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive që ishte nënshkruar më 2004 
nga Sindikatat dhe Oda Ekonomike e Kosovës përcakton masat aktuale për mbrojtjen në punë, 
(pushimi vjetor dhe mbrojtja dhe sigurimi në vendin e punës), si dhe siguron normat që rregullojnë të 
ardhurat minimale dhe aktivitetet sindikale. Por pasi kjo Marrëveshje nuk ishte pranuar nga Qeveria 
më 2005, nuk ka filluar zbatimin e saj në përgjithësi.  
 
Institucioni kryesor përgjegjës për politikën e punësimit në nivelin qendror është MPMS-ja, ndërsa 
ekzistojnë dy Departamente brenda MPMS-së të cilat merren kryesisht me politikën e punësimit. I pari 
është Departamenti i Punës dhe Punësimit, i cili ndahet në tre sektorë (divizione): Divizioni i 
Kualifikimeve Profesionale, Divizioni i Punësimit dhe Divizioni i Ligjit mbi Punën dhe 
Marrëdhënieve në Punë. I dyti është Agjencia Ekzekutive e Inspektoratit të Punës, i cili ka inspektorë 
pune edhe në nivelin komunal.  
 
Brenda një kornize të qëndrueshme fiskale të paraqitur brenda KASh-it, Qeveria e Kosovës është e 
përkushtuar në zhvillimin dhe analizën e opsioneve për përmirësimin e kushteve për persona të 
përjashtuar. Siç është përmendur më herët, duke marrë parasysh ashpërsinë e problemit, ky është 
prioritet i përhershëm i Qeverisë në afat të gjatë. Ne synojmë të punojmë afërsisht me partnerët tanë në 
bashkësinë ndërkombëtare për zhvillimin e reformave strukturore për përmirësimin e indikatorëve të 
tillë.  
 
Sistemi i mbrojtjes sociale në Kosovë thith rreth 20 përqind të buxhetit total dhe përbën përfitimet e 
asistencës sociale, sistemin e pensionit bazë si dhe pensionin e paaftësisë, plotësuar me skema speciale 
për invalidë të luftës. Në krahasim me mesataren rajonale, shpenzimi publik në shëndetësi (4.5 përqind 
të BPV-së), mbrojtje sociale (5.8 përqind) dhe arsim (6.1 përqind të BPV-së) mbetet i ultë. Sigurimi i 
asistencës sociale është i kufizuar në kuptimin e shpenzimeve të përgjithshme publike, shumën e 
përfitimeve dhe mbulueshmërinë e varfërisë së skajshme, me gabime të mëdha të përjashtimit që 
reflektojnë kufizimin e parave të Qeverisë së Kosovës.  
 
Sipas MPMS-së, 37 % e popullsisë së Kosovës jeton në varfëri, ndërsa 12-15% e kësaj përqindjeje 
jeton në varfëri të skajshme. Megjithatë, Institucionet Kosovare qysh prej themelimit të tyre kanë bërë 
përpjekje për të krijuar një sistem të mirëqenies sociale, për të ndihmuar familjet dhe njerëzit e 
rrezikuar. Aktualisht, shërbimet sociale ofrohen nga Qendrat  për Punë  Sociale (QPS ) në nivelin 
lokal, por që menaxhohen ende nga MPMS-ja dhe nuk i përkasin komunave. Gjithashtu, një pjesë e 
shërbimeve ofrohen nga OJQ-të. Në nivelin lokal paraqitet një sistem i dyfishtë të shërbimeve publike 
dhe mbrojtjes sociale: 1) QPS -të që janë faktorët kryesorë, siç është përmendur më herët, nën 
administrimin e MPMS-së, si dhe 2) komunat (Drejtoritë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale), që 
kanë vetëm rol anësor në ofrimin e shërbimeve. Duhet përmendur që brenda MPMS-së ekziston 
Departamenti i Mirëqenies Sociale me katër Divizione;Divizioni Analizave Buxhetore dhe Vlerësimit 
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të Varfërisë,Divizioni i Shërbimeve Sociale,Divizioni i Ndihmave Sociale dhe Divizioni i Perkujdesjes 
Institucionale si dhe , Instituti i Politikave Sociale, me dy divizione: Divizioni i Këshilltarëve dhe 
Divizioni i Hulumtuesve.  
 
Programet parësore që implementohen nga institucionet e Kosovës janë fokusuar në shpërndarjen e 
asistencës sociale, pagesat e pensioneve dhe shërbimet tjera profesionale sociale për individë dhe 
familje me probleme sociale (si mbrojtja e fëmijëve, delikuenca, jetimët, viktimat e dhunës në familje, 
njerëz me aftësi të kufizuar, të moshuar, etj.). Programet kryesore janë përfitimi me një cak të kufizuar 
të asistencës sociale, me rrjetin e Qendrave për Punë Sociale në secilën komunë, duke ofruar asistencë 
sociale dhe duke ofruar konsultime dhe shërbimi referimi për familjet nevojtare, si dhe Zyrat Rajonale 
të Administratës Pensionale që kanë rol të madh në këtë aspekt. Ato ofrojnë shërbime për realizimin e 
përfitimeve nga skemat pensionale. Programet e përfitimit në Kosovë (pensionet dhe asistenca 
sociale), sipas MPMS-së, mbulojnë përtej 325,000 persona, që do të thotë rreth 16% e popullsisë që 
kanë qasje në një nga skemat e lartpërmendura. Dërgesat nga jashtë kanë rol tejet të rëndësishëm për 
ekonomitë familjare dhe ndikim të rëndësishëm në zvogëlimin e varfërisë. 
 
Skemat e pagesave sociale në Kosovë – Synimi i përgjithshëm i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 
Sociale është të zhvillojë dhe përmirësojë rrjetin e mbrojtjes sociale për më të varfrit e shoqërisë. 
Skemat e përfitimit janë në kesh, ose në të ardhmen mund të përfshihen në skemat e punës publike dhe 
programe që mund të prodhojnë të hyra, gjë që mund të krijojë asete. Përzgjedhja në programet e 
asistencës sociale është përcaktuar sipas kushteve të vendit, kushteve kulturore dhe socio-ekonomike, 
të ardhurave të vendit, si dhe burimet e mundshme për asistencë sociale, si dhe roli i shoqërisë civile 
që nënkupton rrjetin joformal (familja dhe të afërmit).  
 
Skema e asistencës sociale – synon zvogëlimin e varfërisë. Kjo skemë është paraqitur për herë të parë 
në vitin 2000, si dhe është rishikuar në dhjetor të vitit 2003. Është publike, e përgjithshme dhe e 
financuar nga fondet publike. Skema ndërtohet me kontrollimin e nevojave (varfërisë dhe të 
ardhurave) dhe kriteret e aplikuara në aspektin thelbësor të familjeve. Ajo aplikohet për familje dhe 
individë me nevoja urgjente dhe speciale, duke u paguar në para të gatshme, në një pagesë. Skema 
përfshin dy lloje përfituesish: a) Kategoria e parë – synon të sigurojë mbështetje financiare për ato 
familje që nuk kanë asnjë anëtar të familjes në gjendje pune, apo nuk ka anëtar që pret të jetë në 
gjendje të punojë; b) Kategoria e dytë – synon t’i ofrojë mbështetje financiare familjeve që kanë 
anëtarë të familjes në gjendje të punës, por që nuk mund të gjejnë punësim. Shuma maksimale mujore 
e asistencës sociale është fiksuar sipas linjës së varfërisë së skajshme (shporta ushqimore) dhe 
përcaktohet në bazë të numrit të anëtarëve të familjes. Është miratuar çdo vit nga Qeveria, duke marrë 
parasysh ndryshimet e shpenzimeve të jetesës. Numri i përfituesve që marrin këtë skemë është mbi 
37,000 familje, me mbi 162.000 anëtarë familjeje, ku mesatarja e shumës së përfituar për një familje 
është 52.00 euro në muaj. Gjatë dy viteve të fundit numri i përfituesve të skemës së asistencës sociale 
është zvogëluar për 4000 familje (2000 familje në vit), ndërsa zvogëlimi është më i theksuar në 
kategorinë e dytë.  

 
Pensionet bazë (të moshës) – janë skemë e përgjithshme e financuar nga Qeveria. Ajo përbëhet nga një 
tarifë mujore bazë për gjithë qytetarët e Kosovës dhe refugjatët e Kosovës që janë 65 vjeç apo më 
shumë (pavarësisht nëse kanë punuar apo jo, dhe duke mos marrë parasysh a marrin pensione nga 
jashtë apo jo). Kështu, ky është program për të ndihmuar të moshuarit. Kjo skemë ka filluar aplikim në 
vitin 2002, si dhe është implementuar në linjë të barabartë me varfërinë e skajshme (shporta 
ushqimore). Në fillim skema ishte 28 euro/muaj dhe miratohet çdo vit për të reflektuar rritjen e kostos 
së jetesës. Më 2003, shuma u rrit deri në nivelin e 35 eurove, derisa për vitet 2004/05/06/07 ka qenë në 
nivelin prej 40 eurosh në muaj. Duke filluar nga ky vit (2008), shuma e pagesës do të ndryshojë, për 
pensionistët që kanë kontribuar dhe që mund të argumentojnë që përvoja e tyre e punës është më e 
gjatë se 15 vjet, si dhe që është 65 vjeç. Kjo kategori e njerëzve do të përfitojë 75 euro në muaj, ndërsa 
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numri i përfituesve mund të jetë deri në 30,000. Por, pagesa për ata që janë 65 vjeç e më shumë 
(përfituesit e skemës së pensionit bazë) do të mbetet e njëjtë – 40 euro në muaj. Numri i përfituesve të 
skemës së pensioneve bazë mbi 65 vjeç në janar 2008 ishte 132,421 pensionistë.   

 
Skema e Invalidëve të Luftës dhe Familjeve të Martirëve të Luftës – kjo skemë ishte ngritur nga 
MPMS-ja me synim të ndihmës së invalidëve të luftës (duke përfshirë invalidët civilë të luftës), 
familjeve të martirëve të luftës, familjeve të personave të zhdukur, kujdestarëve të invalidëve të luftës, 
derisa aktualisht nga kjo skemë përfitojnë më shumë se 9500 individë. Skema ka qenë në implementim 
qysh prej vitit 2001, derisa aktualisht është në implementim në bazë të Ligjit mbi Përfitimet për 
Invalidët e Luftës dhe Familjet e tyre (2006). Shuma e përfitimit për një familje apo invalid mund të 
dallojë, në bazë të nivelit të invaliditetit dhe në bazë të numrit të personave të vrarë apo të humbur në 
një familje. Pagesa prej 54.60 eurosh është shuma minimale për përfituesin si invalid civil si dhe varet 
nga invaliditeti. Ekziston edhe shuma maksimale prej 351 eurosh për familje me 3-4 anëtarë të familjes 
të vrarë si ushtarë gjatë luftës. 

 
Skema e personave me paaftësi – është e rregulluar me Ligjin mbi Pensionet e Personave me Aftësi të 
Kufizuar (miratuar më 2004) dhe është zbatuar qysh prej vitit 2004. Ekzistojnë më shumë se 17675 
përfitues dhe kufizimi i tyre i aftësisë së punës është 100%. Shuma mujore e pagesës për një përfitues 
ka filluar me 40 euro prej fillimit të vitit 2004 dhe ka mbetur e pandryshuar. 
 
Sa i përket stimulimit të punësimit të personave me aftësi të kufizuara, MPMS ka hartuar Projektligjin për 
Aftësimin Profesional dhe Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara. Ky Projektligj është hartuar qysh në 
vitin e kaluar dhe është proceduar në Kuvend gjatë këtij viti. Ai parasheh aftësimin, trajnimin dhe rehabilitimin 
e personave me aftësi të kufizuara, dhe punësimin e tyre. Projektligji është miratuar në parim nga Kuvendi i 
Kosovës, mirëpo i është kthyer Qeverisë për shkak të kostos tejet të lartë buxhetore. Aktualisht MPMS-ja dhe 
MEF-i janë duke rishikuar koston buxhetore të Projektligjit. Pritet që së shpejti të miratohen rekomandimet e 
dala nga të dy ministritë, dhe më pas do të procedohet për shqyrtim dhe miratim tek Komisionet përkatëse të 
Kuvendit të Kosovës. 
 
Skema e pensioneve të Trepçës – Kjo skemë është e dedikuar vetëm për minatorët e minierave 
nëntokësore. Kjo skemë ka filluar funksionimin më 1 korrik 2003 dhe përfshin mëse 4642 minatorë të 
Kosovës. Shuma mujore për vitet 2003/04 ka qenë 40 euro, por është 50 euro prej vitit 2005. 

 
Legjislacioni aktual që rregullon gjitha këto skema dhe që është ende në fuqi është: dy ligje nga koha e 
ish-Jugosllavisë, si Ligji për Mbrojtjen Sociale në Kosovë (1976) dhe Ligji mbi Martesat dhe 
Marrëdhëniet Familjare (1984), Rregullorja mbi Invalidët e Luftës dhe familjet e tyre (2000/66),  
Rregullorja Nr. 2001/35 për Ligjin mbi Pensionet Bazë (2002), Ligji mbi Asistencën Sociale (2003), 
Ligji mbi Pensionet e Personave me Aftësi të Kufizuar (2004),  Ligji mbi Shërbimet Sociale dhe 
Familjare (2005), Ligji mbi Përfitimet për Invalidët e Luftës dhe Familjet e tyre (2006).  
 
Në afat të shkurtër, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e 
punësimit dhe politikave sociale, MPMS-ja, mes tjerash, do të miratojë Ligjet mbi Sigurimet 
Pensionale si dhe për Mbështetjen e Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar, si dhe ndryshimin e plotësimin e 
Ligjit për Vlerat e Luftës, do të themelojë njësi të reja në Inspektoratin e Punës në Ministrinë e Punës 
dhe Mirëqenies Sociale, bashkë me 10 inspektorë të rinj në këtë organ, do të rishikojë skemën sociale 
brenda aktiviteteve në ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit mbi Skemat Sociale, si dhe do të hartojë dhe 
miratojë një Plan Veprimi për monitorimin e subjekteve që administrojë këtë skemë. Për më tepër, do 
të miratohet Strategjia për Punësim dhe do të fillohet implementimi i saj, si dhe një numër aktivitetesh 
me synim të përforcimit të kapaciteteve administrative.  
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Në afat të mesëm, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e punësimit 
dhe politikave sociale, MPMS-ja, mes tjerash, do të miratojë ndryshimet në Ligjin mbi Inspektoratin e 
Punës Nr. 2002/9; do të fokusohet në përforcimin e kapaciteteve institucionale të inspektorateve të 
punës dhe rekrutimin e tyre, si dhe në përgatitjen e strategjisë afatmesme për rikualifikimin e fuqisë 
punëtore. 
 
g. Arsimi dhe Hulumtimi 
 
Parimi themelor në BE është që Shtetet Anëtare të jenë në krye të arsimit dhe trajnimit, ndërsa 
Komisioni Evropian punon bashkë me Shtetet Anëtare në arritjen e qëllimeve të përbashkëta. 
 
Arsimi për herë të parë është njohur formalisht në Traktatin e themelimit të Komunitetit Evropian  të 
nënshkruar në Mastriht më 1992. Traktati i Mastrihtit hapi rrugën për arsim dhe trajnim profesional në 
BE, duke specifikuar në Nenin 149 (1), që " Komuniteti do të kontribuojë në zhvillimin e arsimit 
cilësor duke inkurajuar bashkëpunimin mes Shteteve Anëtare dhe sipas nevojës, duke mbështetur dhe 
plotësuar veprimet e tyre, derisa respekton plotësisht përgjegjësinë e Shteteve Anëtare për përmbajtjen 
e mësimdhënies dhe organizimin e sistemeve arsimore dhe larminë e tyre kulturore e gjuhësore."  
 
Në fushën e arsimit, prioriteti i Qeverisë së Republikës së Kosovës është fokusuar në reformimin e 
sistemit arsimor, duke e kthyer atë në një sistem funksional që shërben shoqërinë e ndërtuar në njohuri, 
ekonomi dhe punësim. Përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit të qeverisjes, udhëheqësisë dhe 
menaxhmentit në sistemin arsimor do të sigurojë mundësi të barabarta të përfshirjes së gjeneratave të 
reja në arsimin fillor dhe të mesëm, duke krijuar kështu një mjedis të përshtatshëm dhe të shëndoshë 
fizike për mësimdhënie dhe mësimnxënie. Duke ngritur ura stabile mes arsimit dhe zhvillimit social e 
ekonomik, rëndësia e trajnimeve profesionale dhe arsimit të lartë do të ngritët në listën e prioriteteve të 
kërkesës së tregut të punës.  
 
MAShT-i, përmes Departamentit për Arsim të Lartë, mbikëqyr dhe planifikon zhvillimin e sistemit të 
arsimit të lartë në Kosovë në bazë të Ligjit Nr. 2002/03 mbi Arsimin e Lartë (2003). Kështu, është 
miratuar Strategjia Zhvillimore e Arsimit të Lartë në Kosovë 2005-2015 nga Qeveria e Kosovës, e cila 
është publikuar në shkurt 2008. Qëllimi kryesor i kësaj strategjie është zhvillimi i një sistemi efikas të 
arsimit të lartë, i cili do të kontribuojë në rritjen e mirëqenies së shoqërisë së Kosovës, duke ofruar 
arsim dhe kërkim cilësor, me mundësi të barabarta për të gjithë.  
 
MAShT-i tanimë ka filluar me implementimin e Strategjisë së Arsimit Para-Universitar 2007-2017. 
Kështu, Planet e Veprimit për zbatimin e kësaj Strategjie janë hartuar, derisa po ndërtohen mekanizmat 
për kontrollimin dhe sigurimin e cilësisë në arsimin para-universitar dhe universitar për të siguruar 
avancimin e gjendjes materiale të arsimit, përmes zëvendësimit të sistemit aktual linear të pagave të 
mësimdhënësve me një sistem të diskriminimit pozitiv në paga, në pajtim me kriteret e licencimit. Në 
anën tjetër, krijimi i mekanizmave për sigurimin e menaxhimit efektiv të burimeve financiare për 
zhvillimin e arsimit të lartë do të mundësojë ndërtimin e një infrastrukture adekuate funksionale të 
arsimit të lartë, ndërtimit të kapaciteteve në punën kërkimore-shkencore dhe promovimin e trajnimeve 
profesionale dhe kërkesat e mësimit gjatë gjithë jetës. Kjo periudhë gjithashtu shënon edhe 
implementimin e Strategjisë së Arsimit për Komunitetin RAE. Vlen të përmendet që gjitha aktivitetet 
në lidhje me arsimin para-universitar MAShT-i i realizon përmes Departamentit për Arsim Para-
Universitar, i cili mbikëqyr Zyrat Rajonale të Arsimit dhe koordinon aktivitetet me Drejtoritë 
Komunale të Arsimit.  
 
Në aspektin e strukturës institucionale, është me rëndësi të përmendet edhe themelimi i Agjencisë së 
Akreditimit brenda Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. 
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Përveç ligjeve dhe strategjive të lartpërmendura, masat legjislative në vijim rregullojnë aktualisht 
sistemin e arsimit dhe kërkimit në Kosovë: Ligji Nr. 2002/02 mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm, Ligji 
Nr. 02/L-52 mbi arsimin parashkollor, Ligji Nr. 2004/42 mbi Veprimtarinë e Kërkimeve Shkencore, 
Ligji Nr. 2004/37 mbi Inspektimin e Arsimit në Kosovë, Ligji Nr. 02/L-24 për arsimin dhe trajnimin e 
të rriturve, Ligji Nr. 02/L-67 mbi Publikimin e Resurseve Mësimdhënëse, materialeve të leximit dhe 
dokumentacionit pedagogjik. Më 2006, MAShT-i miratoi 12 Anekse për implementimin e UA Nr. 
14/2006 i cili merret me organizimin dhe vlerësimin e provimit përfundimtar për arsimin e mesëm të 
lartë. Më 2007 MAShT-i miratoi 40 UA mbi kohëzgjatjen e programit arsimor parashkollor, Këshillin 
për Miratimin e Grantit të Arsimit, Licencimit të Mësimdhënësve, Institutin Pedagogjik të Kosovës, 
etj. Një numër i madh i këtyre Udhëzimeve merren me implementimin e kurrikulumit për aftësimin 
profesional (në fushat e ekonomisë, grafikë, administratës në nivel të parë, etj). Në janar 2008, 
MAShT-i miratoi UA Nr. 15/2007 mbi Kalendarin e Vitit Shkollor 2007/2008.   
 
Në afat të shkurtër, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e arsimit 
dhe kërkimeve, MAShT-i, mes tjerash, do të mundohet të sigurojë rritje graduale të buxhetit të arsimit 
në pajtim me procedurat e Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës, si dhe në implementimin strikt të 
strategjive të arsimit dhe projekteve në lidhje me Kornizën e rishikuar Afatmesme të Shpenzimeve 
2008-2011. Tutje, MAShT-i ka planifikuar një studim fizibiliteti mbi të gjithë sektorët e arsimit, 
rekomandimet e të cilit do të trajtohen në rrugën e avancimit. Vlen të përmendet gjithashtu ofrimi i 
qasjes përfshirëse ndaj arsimit, sidomos për fëmijët me aftësi të kufizuara, duke trajnuar 
mësimdhënësit dhe duke siguruar infrastrukturën e nevojshme shkollore. Theksi do të vihet edhe në 
ndërtimin e hapësirave të reja shkollore dhe pajisja e tyre, Plani i Veprimit për implementimin e 
Strategjisë për Arsimin Para-Universitar do të hartohet, ndërsa Strategjia e Arsimit për Komunitetin 
RAE do të zbatohet. 
 
Në afat të mesëm, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e arsimit 
dhe kërkimeve, MAShT-i, mes tjerash, do të konsolidojë plotësisht Agjencinë Kosovare të 
Akreditimit, si dhe të themelojë Këshillin Nacional të Shkencës, duke shtruar kështu rrugën për 
procesin e hartimit të Strategjisë Nacionale të Shkencës. Në fushën legjislative, MAShT-i parashikon 
ndërmarrjen e disa hapave të rëndësishëm, si: hartimi i udhëzimeve të reja administrative për 
implementimin e Ligjit mbi AAP-në, hartimin e udhëzimeve administrative për funksionalizimin e 
Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve. Gjithashtu, hartimi i Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve dhe 
miratimi i Udhëzimeve Administrative mbi monitorimin e kurrikulumeve, librave shkollorë, 
metodologjinë e mësimdhënies dhe notimit, janë të parashikuar si hapa në synimin e avancimit të 
aspekteve legjislative të arsimit. MAShT ka përgatitur Projektligjin mbi Kornizës Kombëtare të 
Kualifikimeve, dhe pritet vetëm dekretimi i tij nga Presidenti i Republikës.   

 

2.3.2 Politikat Sektoriale  

a. Industria dhe NVM-të 
 
Bashkimi Evropian dhe Shtetet Anëtare janë pajtuar mbi Kartën për Ndërmarrjet e Vogël për të 
përmirësuar mjedisin afarist për ndërmarrjet e vogla. Me inkurajimin e autoriteteve publike në gjitha 
nivelet për të shkëmbyer përvojat e punës së tyre mbi politikat e kësaj fushe, secili mund të mësojë nga 
shembujt të cilët kanë funksionuar për të tjerët, duke shpejtuar përmirësimin e tyre. 
 
Përveç Shteteve Anëtare të BE-së, Karta gjithashtu është miratuar nga Norvegjia, shtetet Euro-
Mesdhetare, shtetet në Ballkanin Perëndimor dhe nëntë rajonet evropiane. Karta është vërtetuar si 
vegël e suksesshme edhe për të ndihmuar Kosovën në politikat e saj në NVM në përgatitje për 
anëtarësim në BE. 
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Duke marrë parasysh që orientimi përfundimtar i Kosovës është Bashkimi Evropian, mbikëqyrja dhe 
organizimi i tregtisë, pronës industriale, ndërtimtarisë, hotelerisë, industrisë dhe turizmit janë fusha të 
përqendrimit special për Qeverinë. Kjo do të kërkojë zhvillimin dhe mbështetjen e ndërmarrjeve të 
vogla dhe të mesme, promovimin e investimeve dhe garantimin e investimeve.  
 
Me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës fizike për zhvillimin e NVM-ve në Kosovë, punët kanë 
zënë vend në programimin e mjedisit të punës, që përfshin parqet industriale, zonat industriale dhe 
inkubatorët e biznesit. 
 
Agjencia për Mbështetjen e NVM-ve (si pjesë e MTI-së) ka arritur të krijojë një bazë të shënimeve me 
informata për më shumë se 100 kompani, si dhe ka përfunduar të gjitha përgatitjet e nevojshme për 
emërimin e anëtarëve të Këshillit Konsultativ për NVM-të. Gjithashtu, kjo Agjenci është përgjegjëse 
për koordinimin e gjithë punës për implementimin e Kartës Evropiane për Ndërmarrjet e Vogla dhe të 
Mesme si dhe përparimit të tyre drejt linjave të veprimit të kësaj Karte. 
 
Në afat të shkurtër, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e 
industrisë dhe NVM-ve, mes tjerash, MTI-ja do të implementojë strategjinë afatmesme për 
mbështetjen e zhvillimit të NVM-ve, duke përfshirë përforcimin e Agjencisë për Mbështetjen e NVM-
ve dhe Agjencisë së Promovimit të Investimeve, por edhe implementimin e Kartës Evropiane për 
Ndërmarrjet e Vogla. Ajo gjithashtu do të përforcojë kapacitetet institucionale dhe implementimin e 
strategjive, planeve të veprimit dhe projekteve konkrete në promovimin e bizneseve të vogla dhe të 
mesme. Aspekti institucional përfshin trajnimet për personelin ekzistues, si dhe punësimin e 
mëtutjeshëm në këto agjenci, miratimi dhe implementimi i një strategjie zhvillimore të sektorit privat, 
si dhe një plan veprimi afatmesëm për mbështetjen e NVM-ve. Brenda kornizës së promovimit të 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, aktivitetet përfshijnë: inkurajimi i shfrytëzimit të plotë të 
inkubatorëve të biznesit, themelimi i një sistemi efektiv për menaxhimin e të dhënave, themelimin e 
Parqeve të Biznesit në qytetet e vogla, implementimi i vazhdueshëm i Skemës së Konsulencës dhe 
Trajnimit Voucher për biznese, promovimi i ndërmarrëseve, si dhe analiza e funksionimit të bizneseve 
dhe ofrimi i rekomandimeve.  
 
b. Bujqësia dhe Peshkataria 
 
Nga i gjithë territori i Kosovës prej 1.1 milionë hektarësh, 53% mund të kultivohet, derisa 41% janë 
toka bujqësore. Bujqësia është sektori dhe aktiviteti më i rëndësishëm ekonomik, i cili siguron pjesën 
më të madhe të punësimit në Kosovën e pasluftës. Bujqësia e Kosovës karakterizohet me ferma të 
vogla, prodhimtari të ultë dhe mungesë të shërbimeve këshilluese. Bujqësia kontribuon rreth 25% të 
Bruto-Prodhimit Vendor dhe përfaqëson rreth 25% deri në 30% të punësimit total, kryesisht në 
sektorin joformal, si dhe përbën 16% të vlerës totale të eksporteve. 
 
Vizioni i përgjithshëm për bujqësinë dhe zhvillimin rural në Kosovë është “të sigurohet një kontribut i 
baraspeshuar në ekonomi, mjedis, shoqëri dhe mirëqenie kulturore në zonat rurale të Kosovës si e tërë, 
përmes partneritetit efektiv dhe fitimprurës mes sektorit privat, qeverisë qendrore dhe lokale dhe 
komunitetet lokale brenda kontekstit evropian”.  
 
Më 4 prill 2007, Qeveria e Republikës së Kosovës miratoi Planin e Zhvillimit Rural dhe Bujqësor 
(PZhRB) 2007-2013, i cili përbëhet nga strategjitë sektorale.  
 
Në aspektin e kompletimit të infrastrukturës legjislative, MBPZhR ka identifikuar legjislacionin 
vendor që mundëson implementimin e këtij plani zhvillimor, legjislacionin e përafruar me Acquis 
communautaire. Njëzet e pesë (25) projektligje janë hartuar, prej të cilëve 18 janë miratuar nga 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, si dhe janë shpallur nga PSSP-ja. Shtatë projektligje tjera janë në 
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procedurën e shqyrtimit dhe miratimit. Disa nga ligjet më të rëndësishme janë miratuar, derisa disa 
projektligje që ende nuk janë shpallur janë si në vijim: Ligji mbi Peshkatarinë dhe Akuakulturën, për 
zbatimin e të cilit janë lëshuar dy UA. Ligji mbi Mbrojtjen e Bimëve dhe Ligji mbi Bujqësinë 
Organike janë miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, dhe shpallur nga PSSP-ja. Projektligji 
mbi Mbrojtjen e Larmisë së Bimëve është miratuar nga Kuvendi dhe pret miratimin e PSSP-së, derisa 
Ligji mbi Ushqimin është në fazën e leximit të dytë në Kuvend, derisa është miratuar në parim gjatë 
leximit të parë më 29 shkurt 2008.  
 
Në ndërtimin e kapaciteteve institucionale, Laboratori i Mbrojtjes së Bimëve brenda Institutit Bujqësor 
të Kosovës, është pajisur me infrastrukturë moderne për sëmundjet virusale. Laboratori qendror i 
Institutit është pajisur edhe me aparatet moderne për kontrollimin ditor të analizave fiziko-kimike të 
ushqimit (njerëzor dhe shtazor) dhe inputeve bujqësore (farës, plehrave dhe pesticideve). 
 
Në aspektin e kompletimit të kornizës institucionale, një Njësi e Implementimit të PZhRB-së 2007-
2013 me 13 anëtarë është themeluar, për të mundësuar zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit 
bujqësor/rural në Kosovë, si dhe përafrimin e sektorit me standardet e BE-së. Tutje, është themeluar 
dhe aktivizuar një Laborator Bulmeti, si dhe Instituti i Vreshtarisë dhe Verës së Kosovës, ndërsa 
projektet janë iniciuar në rehabilitimin e sistemeve të ujitjes në Istog, Deçan, Viti, Gjakovë, Kaçanik 
dhe Prizren.  
 
Në afat të shkurtër, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian, me përmirësimin e 
strukturës së brendshme të MBPZhR-së synohet të qartësohen kompetencat. Në këtë kontekst, UA mbi 
Sistematizimin e Vendeve të Punës do të ndryshohet, si dhe do të nënshkruhet një numër 
Memorandumesh Mirëkuptimi me autoritetet e qeverisjes lokale për të qartësuar kompetencat mes 
nivelit qendror dhe atij lokal. Miratimi i Ligjit mbi Ushqimin dhe themelimi i Agjencisë gjegjëse për 
implementimin e tij janë gjithashtu të parashikuara. Përveç themelimit të agjencisë, ky Ligj do të 
zbatohet përmes një numri Udhëzimesh, një prej të cilëve është UA mbi Organizimin e Agjencisë.  
 
Përveç këtyre, do të hartohet një plan për modernizimin e ndërmarrjeve të prodhimit ushqimor, që do 
të implementohet përmes një partneriteti të afërt me biznesin privat. Në këtë aspekt, do të ndërmerren 
aktivitete në ofrimin e ndihmës për këto ndërmarrje në modernizim. Në lidhje me funksionalizimin e 
Sistemit të Identifikimit të Kafshëve dhe Regjistrimit të Lëvizjes së Kafshëve, do të ndërmerret një 
fushatë mediatike për vetëdijesimin e bujqve për identifikimin e kafshëve dhe sistemin e regjistrimit. 
Për më shumë, do të bëhet licencimi për tregjet, subjektet që merren me transportin e kafshëve, si dhe 
përforcimi i inspektimit të thertoreve dhe funksionalizimi i PDA-ve. 
 
Në afat të mesëm, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian, do të ndërmerret një 
reformë e qëndrueshme e tokës dhe mbrojtjes së tokës pjellore nga zhvillimi i paplanifikuar urban, 
përmes një projekti gjithëpërfshirës. Veprimet e parashikuara përfshijnë hartimin e një strategjie për 
reformën e qëndrueshme të tokës, implementimi i Ligjit mbi Tokën Bujqësore dhe ndërlidhjen e tij me 
ligjet tjera relevante, implementimi i UA mbi Ndryshimin e Destinimit të Tokës, riaktivizimin e disa 
komisioneve qeveritare dhe një numër aktivitetesh informimi. 
 
Në lidhje me modernizimin e ndërmarrjeve bujqësore/ushqimore në pajtim me kërkesat e BE-së, do të 
përgatitet një program i kësaj fushe për t’u implementuar në bashkëpunim me sektorët e linjës. Në 
fushën e kontrollit efektiv mbi prodhimin vendor të perimeve, do të vazhdojë zbatimi i Ligjit mbi 
Mbrojtjen e Bimëve, bashkë me hartimin dhe implementimin e akteve nënligjore, si UA mbi Listat I 
/A, II/ A dhe IV/ A të bimëve dhe produkteve bimore, sipas kërkesave specifike të BE-së, mbi 
përmbajtjen, formën dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave mbi prodhuesit, përpunuesit, importuesit, 
shpërndarësit dhe depozituesit, etj. Gjithashtu, do të zërë vend edhe përforcimi i kapaciteteve 
institucionale me trajnime dhe pajisje për Institutin Bujqësor të Kosovës. 
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Me synim të zhvillimit të strukturës adekuate për menaxhimin e pyjeve, sidomos në luftimin e prerjeve 
dhe zjarreve pyjore, parashikohet hartimi dhe implementimi i një Strategjie Zhvillimore të Pyjeve të 
Kosovës 2009-2013, bashkë me një plan veprimi për parandalimin e zjarreve pyjore. Më tutje, 
kompletimi i infrastrukturës legjislative synohet të arrihet përmes hartimit të legjislacionit sekondar, 
themelimin e Departamenteve të Agjencisë Pyjore të Kosovës, si dhe implementimit të një plani 
veprimi për parandalimin e zjarreve pyjore, si dhe aktivitete tjera. 

 
c. Mjedisi  
 
Mbrojtja e mjedisit dhe planifikimi hapësinor, duke përfshirë ajrin, ujin, tokën, etj., ka ndikim direkt 
në zhvillimin ekonomik dhe social. Një situatë e vështirë është trashëguar në fushën e planifikimit 
hapësinor dhe urban, mjedisit, menaxhimit dhe mbrojtjes së resurseve ujore, shfrytëzimit të 
pakontrolluar të resurseve natyrore, zhvillimin e pakontrolluar të kapaciteteve industriale dhe afariste, 
zbatimi i pamjaftueshëm i ligjit, etj. Qeveria do të përgatisë një kornizë ligjore, ndërsa në nivelin e 
implementimit, do të inkorporojë dhe zbatojë normat ndërkombëtare. 
 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si institucion përgjegjës për çështjet mjedisore, ka 
shtatë departamente (Departamentin për Mbrojtjen e Mjedisit, Planifikimi Hapësinor, Banimi dhe 
Ndërtimi, Ujërat, Administrata Qendrore, Prokurimi, si dhe Menaxhimi i Parqeve Nacionale) dhe dy 
Institute, si Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe Instituti për Planifikim Hapësinor. Më 2006, 
Agjencia për Mbrojtjen Mjedisore është themeluar me detyrë themelimin e Sistemit Informativ 
Mjedisor. Është me rëndësi të përmendet që MMPH-ja ka edhe Inspektoratin Mjedisor. Ka edhe 
inspektorë mjedisorë në nivelin lokal.  
 
Më 10 janar 2007, Qeveria e Kosovës miratoi Planin e Kosovës për Veprim në Mjedis (PKVM), i cili 
u hartua në pajtim me Ligjin ekzistues për Mbrojtjen e Mjedisit (LMM), si dhe sipas prioriteteve të 
përcaktuara në Strategjinë për Mjedis dhe Zhvillim të Qëndrueshëm. PKVM-ja përmban 50 projekte 
dhe dy projekte për shëndetin dhe mjedisin: 1) modernizimi i pajisjeve monitoruese për Institutin e 
Shëndetit Publik dhe 2) shqyrtimin e rregulloreve për standardet e cilësisë së ujit të pijes.  
 
Deri tani, ligjet më të rëndësishme ekzistuese në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe planifikimit 
hapësinor, që përfshijnë ajrin, ujin, tokën, etj., janë si në vijim: Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 
2002/08, shpallur në prill 2005, i cili synon themelimin e kornizës themelore ligjore për të promovuar 
një mjedis përditë e më të shëndoshë për popullin e Kosovës, përmes implementimit gradual të 
standardeve mjedisore të Bashkimit Evropian, si dhe përmes caktimit të autoriteteve specifike publike 
që duhet të zbatojnë dispozitat e këtij Ligji (si dhe themelimin e autoriteteve të veçanta për 
implementim, si Inspektorati Mjedisor, Bordi Këshillues për Mbrojtjen e Mjedisit, etj.). Ligji mbi 
Planifikimin Hapësinor Nr. 2003/14, miratuar më 3 korrik 2003 rregullon planifikimin hapësinor mbi 
gjithë territorin e Kosovës. Sipas këtij Ligji, në nivel të Kosovës do të hartohet një Plan Hapësinor i 
Kosovës dhe Planet Hapësinore për Zonat e Veçanta, ndërsa në nivelin komunal, do të hartohen planet 
zhvillimore komunale, planet zhvillimore urbane dhe planet rregullative urbane. Institucioni përgjegjës 
për përgatitjen e këtyre planeve është MMPH-ja, por MMPH-ja mund t’i delegojë detyrat në lidhje me 
përgatitjen e planeve tek Instituti, komunat, si dhe agjencitë e ekspertët tjerë qeveritarë. Ligji mbi 
Ndërtimin Nr. 2004/15, miratuar më 27 maj 2004, synon të përcaktojë kërkesat kryesore për projektet, 
ndërtimin dhe shfrytëzimin e materialeve ndërtimore, procedurat e lejeve ndërtimore dhe lejeve të 
shfrytëzimit, si dhe inspektoratit të ndërtimit. Ligji mbi Mbeturinat Nr. 02/L-30, miratuar më 22 korrik 
2005, rregullon të drejtat dhe obligimet e personave fizikë dhe juridikë në lidhje me menaxhimin e 
mbeturinave. Ky ligj vlen edhe për mbeturinat dhe materialet radioaktive, emetimet në atmosferë, 
ujërat e zeza, etj.   
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Për implementimin e këtyre ligjeve, MMPH-ja ka lëshuar disa Udhëzime Administrative. Në fushën e 
Mjedisit, MMPH-ja ka lëshuar 15 Udhëzime, 8 Udhëzime mbi Planifikimin Hapësinor, 13 UA mbi 
Ndërtimin, 1 UA për definimin e kritereve dhe procedurave për realizimin e të drejtës së plotësimit të 
nevojave banesore për martirët e UÇK-së dhe familjeve me aftësi të kufizuara, si dhe 4 UA mbi ujërat.    
 
Në afat të shkurtër, PVPE 2008 parashikon miratimin dhe zbatimin e Ligjit mbi Vlerësimin e Ndikimit 
në Mjedis, përmes implementimit të një UA mbi Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis dhe një plani 
veprimi për mjedisin, i cili do të adresonte në mënyrë specifike çështjet në lidhje me shëndetin publik. 
Kjo do të përfshijë: hartimin dhe zbatimin e një numri udhëzimesh administrative (mbi masat 
mbrojtëse kundër erozionit dhe për implementimin e Ligjit mbi Ujërat, etj.), hartimin e kushteve të 
referimit për mbrojtjen sanitare të burimeve ujore, rehabilitimin e deponive në disa komuna, 
themelimin e një rrjeti për monitorimin e cilësisë së ajrit, etj. Veprimet tjera të synuara drejt përafrimit 
të veprimeve për përafrimin e kësaj nën-fushe me standardet evropiane përfshijnë miratimin e disa 
akteve legjislative (Ligjin mbi Produktet Biocide, Ligjin për Mbrojtjen Mjedisore, UA për Cilësinë e 
Ajrit, etj.) dhe hartimin e një strategjie dhe plani veprimi për larminë biologjike. 
 
PVPE 2008 parashikon edhe vetëdijesimin publik dhe përfshirjen e shoqërisë civile në çështjet 
mjedisore, përmes veprimeve si rritja e përfshirjes së lëndëve mjedisore në planprogramet e gjitha 
niveleve arsimore, bashkëpunimi i rregullt me OJQ-të dhe pushtetin lokal, si dhe publikimi i një 
reviste mjedisore. 
 
Në afatin e mesëm, PVPE 2008 parashikon masa legjislative në përforcimin e planifikimit hapësinor, 
duke përfshirë hartimin e një Ligji mbi Zonat e Mbrojtjes së Veçantë, zbatimin e Ligjit mbi Ndërtimet, 
ndryshimin e UA mbi Ekzaminimin Profesional dhe Licencimin në fushën e Planifikimit Hapësinor, 
etj. Tutje, hartimi i Planit Hapësinor për Parkun Nacional “Malet e Sharrit” është paraparë bashkë me 
një plan nacional të veprimit për menaxhimin e mbeturinave. Në ndërtimin institucional dhe forcimin e 
kapaciteteve, duhet përmendur themelimi i njësive komunale të planifikimit, trajnimi i personelit 
ekzistues dhe punësimi i 20 punëtorëve të rinj në MMPH, por edhe një bashkërendim më i mirë dhe 
qartësim i kompetencave mes MMPH-së dhe komunave. Përfundimisht, PVPE 2008 parashikon 
bashkërendimin e çështjeve mjedisore me politikat sektoriale, sidomos energjinë dhe transportin. Kjo, 
mes tjerash, lidhet me zbatimin e Nenit 4 të Direktivës për Mbrojtjes së Zogjve të Egër 79/409/EEC, 
me transponimin e saj në Ligjin e ndryshuar dhe plotësuar mbi Mbrojtjen e Natyrës, por edhe duke 
ngritur grupe pune ndërsektorale me synim të implementimit dhe koordinimit të legjislacionit mjedisor 
me politikat tjera sektoriale. 

 
d. Politikat e Transportit  
 
Duke marrë parasysh gjendjen e vështirë të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore, si dhe duke marrë 
parasysh rëndësinë e shërbimeve të komunikimit, Qeveria e Kosovës synon të përmirësojë këtë 
infrastrukturë në pajtim me standardet evropiane për t’u bërë motor i zhvillimit ekonomik.  
 
Republika e Kosovës merr pjesë aktive në zhvillimin e gjitha rrjeteve kryesore të transportit në 
Evropën Juglindore, si dhe është maksimalisht e angazhuar në përmirësimin e infrastrukturës së 
transportit brenda territorit vendor. Gjitha studimet e fizibilitetit, sipas të cilave janë hartuar politikat e 
transportit, janë inkorporuar në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve. Këto politika kanë adresuar 
rekomandimet e institucioneve relevante evropiane, si dhe janë në pajtim të plotë me prioritetet e 
Observatorit të Transportit të Evropës Juglindore (SEETO).  
 
Transporti rrugor është në fazën e zhvillimit. Transporti rrugor ka rëndësi të veçantë në sistemin 
ekonomik të Kosovës. Rreth 90 % e transportit të mallrave dhe udhëtarëve në Kosovë kryhet përmes 
transportit rrugor. Transporti rrugor në Kosovë është kryesisht i privatizuar, gjë që karakterizohet me 
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cilësi të lartë të transportit, në Kosovë si dhe në rajon. Sipas shënimeve të MTPT-së, Kosova ka 8522 
kilometra rrugë publike, pa llogaritur rrugët në qytete dhe zona rurale.  
 
Gjatësia e rrugëve magjistrale: 647 km, 
Gjatësia e rrugëve rajonale: 1304 km  
Gjatësia totale e rrugëve kryesore dhe rajonale: 1951km  
Gjatësia e rrugëve lokale: 6571 km.  
Urat në rrugët kryesore dhe rajonale: 354  
Gjatësia e tuneleve: 2081m. 
 
Rrugët magjistrale dhe rajonale në Kosovë janë kryesisht me dy shirita. Vetëm disa pjesë të shkurtra 
rreth Prishtinës janë rrugë me 4 shirita. Komunikacioni rrugor në magjistralet kryesore, e sidomos 
përreth Prishtinës ka arritur dendësi shumë të madhe. Për shkak të kësaj, komunikacioni në këto rrugë 
ka pengesa të mëdha. Kosova nuk posedon autostrada. Ajo planifikohet të fillojë këtë vit me realizimin 
e segmentit I të autostradës Morinë – Merdar. Në vitin 2008 planifikohet të realizohen projektet në 
vijim (faqe 57): 
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Projektet e infrastrukturës rrugore që do të realizohen në vitin 2008 
 

 PROJEKTET E MTPT-SË PËR VITIN 2008 – INFRASTRUKTURA RRUGORE Buxheti
  Mirëmbajtja e urave           3,400,000 
 Obligimet kontraktuale nga viti 2007               23,000 
 Mirëmbajtja dhe ndërtimi i urave           3,377,000 
 Rehabilitimi i rrugëve         53,671,713 
 Obligimet kontraktuale nga viti 2007               70,000 

 Ndërtimi i autostradës Morinë - Merdare, pjesa Morinë – Prizren        10,500,000 

 Rehabilitimi i magjistrales Prishtinë – Kaçanik        15,957,000 

 Stabilizimi i pjesës së rrëshqitshme të magjistrales M2, pjesa Kaçanik - Hani i Elezit          1,500,000 
 Rehabilitimi i magjistrales Prishtinë-Pejë        13,900,000 

 Zgjerimi i magjistrales M2 Mitrovice-Prishtinë, Pjesa Prishtinë – Shkabaj          8,000,000 
 Rehabilitimi i magjistrales Prishtine- Mutivode          1,000,000 
 Rehabilitimi i magjistrales Prishtinë - Gjilan          1,044,713 
 Rehabilitimi i rrugës rajonale Klinë – Turiqec          1,700,000 
 Sinjalizimi           2,964,500 
 Obligimet kontraktuale nga viti 2007               64,500 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal në magjistrale dhe rrugë rajonale          2,900,000 

 Programi i bashkëfinancimit me komuna         16,599,962 
 Programi i bashkëfinancimit me komuna         14,099,962 
 Implementimi i Planit të Ahtisaarit          2,500,000 
 Ndërtimi i rrugëve të reja         13,320,000 
 Obligimet kontraktuale nga viti 2007               70,000 
 Ndërtimi i Rrugës Kerpimeh-Kaçanoll          2,200,000 
 Ndërtimi i Rrugës Skenderaj-Vushtri          3,000,000 
 Ndërtimi i Rrugës Pejë-Kufiri me Malin e ZI          1,000,000 
 Rindërtimi i rrugës Hajkobill - Zajqec ( Zajqec - Tuxhec )          1,400,000 
 Rindërtimi i rrugës Dollce - Gjakove          1,000,000 
 Rindërtimi i rrugës së Dushkajes           1,900,000 
 Ndërtimi i rrugës Nerodime-Jezerc             700,000 
 Kompletimi i pjesës Gjytet – Mramor             500,000 
 Ndërtimi i rrugës rajonale Qeskove – Nepole             400,000 
 Ndërtimi i rrugës tranzit në Shtime, pjesa e parë              500,000 
 Hartimi i projekteve dhe konsultimi teknik              650,000 

 Vlera totale e projekteve të propozuara në vitin 2008        89,956,175 
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Në qershor 2003, Ligji Nr. 2003/11 mbi Rrugët ishte shpallur nga PSSP-ja, duke rregulluar statusin 
ligjor të rrugëve publike, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve publike, masat për mbrojtjen e 
rrugëve, qeverisjen, financimin dhe mbikëqyrjen e rrugëve publike. Sipas këtij Ligji, MTPT-ja është 
përgjegjëse për menaxhimin, mirëmbajtjen dhe ndërtimin e rrugëve kryesore dhe rajonale, derisa 
Komunat janë përgjegjëse për rrugët lokale dhe lagjeve. Ligji Nr. 2004/1 mbi Transportin Rrugor, 
ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 02/L-127, synon të rregullojë transportin rrugor të udhëtarëve 
dhe mallrave, si dhe mbulon transportin rrugor të udhëtarëve dhe mallrave në rrugët publike të 
Kosovës dhe jashtë Kosovës, nga operatorët e themeluar në Kosovë. Implementimi i Ligjit Nr. 02/L-70 
mbi Sigurinë në Trafikun Rrugor (si prioritet afatmesëm) tanimë ka filluar, bashkë me mekanizmat e 
nevojshëm institucionalë për implementimin e tij. Për implementimin e këtyre ligjeve, MTPT-ja deri 
tani ka lëshuar nëntë Udhëzime Administrative dhe një Kod Mirësjelljeje për operatorët e autobusëve 
dhe personelit, nr. 2008/01.  
 
Transporti hekurudhor – Hekurudhat e Kosovës ekzistojnë qysh prej vitit 1933, dhe menaxhohen nga 
Drejtori Menaxhues. Hekurudhat e Kosovës mbulojnë gjithë territorin e Kosovës me një rrjet me 
gjatësi prej 333,451 km. Vijat hekurudhore janë një lidhje mes gjitha qendrave të rëndësishme të 
Kosovës, përveç Gjakovës dhe Gjilanit. Linjat hekurudhore në Kosovë kanë lidhje direkte me vendet 
fqinje si Maqedonia e Serbia, si dhe përmes tyre me vendet tjera. Megjithatë, infrastruktura 
hekurudhore (binarët, ndërtesat e stacioneve, sinjalizimi, telekomunikacioni dhe pajisjet elektrike), 
pastaj operacionet hekurudhore (lokomotivat, vagonët e udhëtarëve dhe mallrave), kërkojnë investime 
të mëdha. Më 1 tetor 2007, Hekurudhat e Kosovës inauguruan linjën hekurudhore Prishtinë-Pejë-
Prishtinë për transport udhëtarësh, ndërsa që nga 2 tetori 2007, ka filluar lëvizja e rregullt në këtë linjë. 
 
Në vitin 2007, Hekurudhat e Kosovës kanë transportuar 417.193 udhëtarë dhe 588.680 neto tonë 
mallra. Në pronësinë e tyre Hekurudhat kanë 4 lokomotiva të llojit Di3, 4 lokomotiva të tipit 661, 4 
trena motorikë, 1 lokomotivë të re G1700, 10 vagonë udhëtarësh dhe 70 vagonë mallrash. Nuk 
ekziston ndonjë Ligj për hekurudhat; ende në fuqi është Rregullorja e UNMIK-ut 2006/56 e 6 dhjetorit 
2006 mbi Hekurudhat. 
Institucionet përgjegjëse për transportin hekurudhor janë MTPT-ja, si dhe UNMIK-u për pjesën e 
rezervuar. 
 
MTPT-ja synon të hartojë Ligjin mbi Hekurudhat, anëtarësimin e Hekurudhave të Kosovës (HK) në 
Bashkimin Ndërkombëtar të Hekurudhave, po harton strategjinë zhvillimore të HK, si dhe 
përmirësimin e infrastrukturës hekurudhore.  
 
Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit si autoritet përgjegjës ka një rol të rëndësishëm 
në krijimin e kornizës së domosdoshme legjislative dhe organeve rregullative për Hekurudhën. 
Themelimi i Autoritetit rregullativ mbi Hekurudhat është në fazën përfundimtare. Ky Autoritet do të 
mundësojë hapjen e tregut të hekurudhave për operatorë tjerë të hekurudhave, si dhe në përmirësimin e 
infrastrukturës hekurudhore dhe operative, për të siguruar një zhvillim të shëndoshë të transportit 
hekurudhor. 
 
Transporti ajror – ka shënuar përparim në Republikën e Kosovës. Kosova është anëtare e Zonës së 
Përbashkët Evropiane të Aviacionit (ECAA) me të drejta të plota, qysh prej 2006-ës, kur shtetet 
anëtare të BE-së nënshkruan Marrëveshjen e ECAA-s me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kjo 
Marrëveshje obligon Kosovën që të pasqyrojë gjithë legjislacionin evropian mbi aviacionin civil në 
legjislacionin vendor. Ligji i ri mbi Aviacionin Civil është hartuar në pajtim të plotë me dispozitat e 
kësaj Marrëveshjeje. Ky Ligj pritet të hyjë në fuqi në qershor 2008, me parashikimin që të krijojë një 
bazë të mirë legjislative për aviacionin civil në Kosovë, në përputhje me standardet ndërkombëtare. 
Zyra Rregullative e Aviacionit Civil (CARO) që është themeluar me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 
2003/18 ka plotësuar një numër obligimesh sipas kërkesës së ECAA-s. MTPT-ja po ndërmerr 
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përgatitjen e nevojshme për funksionalizimin e Autoritetit Kosovar të Aviacionit Civil, i cili do të jetë 
përgjegjës për certifikimin e aeroporteve, për certifikimin dhe licencimin e kompanive ajrore të 
Kosovës, certifikimin e pilotëve, etj.   
 
Ligji mbi Aviacionin është miratuar, ndërsa pret shpalljen e tij. Ligji parashikon (i) ndërtimin e 
Divizionit të Aviacionit Civil; (ii) Themelimin e Autoritetit të Aviacionit Civil; (iii) themelimin e 
Komisionit të Pavarur për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike si pjesë e Qeverisë; (iv) 
themelimin e Zyrës për Sigurinë e Aviacionit Civil si pjesë e MPB-së. 
 
Institucionet përgjegjëse në fushën e aviacionit civil janë: Ministria e Transportit dhe Post-
Telekomunikacionit, Autoriteti Kosovar i Aviacionit Civil, Ministria e Punëve të Brendshme, 
Komisioni për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve aeronautike. 
 
Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës (ANP) vazhdon avancimin e tij, në aspektet teknike dhe të 
sigurisë, ndërsa MTPT-ja planifikon të ndihmojë në këtë drejtim. Aeroporti është ndërtuar në vitet e 
60-ta dhe kryesisht është përdorur si bazë ajrore ushtarake, me komunikacion të kufizuar civil. U 
mbyll për trafik civil gjatë luftës, ndërsa u hap prapë si bazë ushtarake nën kontrollin e OKB-së më 16 
janar 2000. 
  
KFOR- transferoi përgjegjësitë e operacioneve të Aeroportit tek UNMIK-u më 1 prill 2004. Këto 
përgjegjësi iu dhanë ATCS-së dhe PEAP-së.  ATCS dhe PEAP pastaj u shkrinë nën emrin Aeroporti 
Ndërkombëtar i Prishtinës, Sh.A., më 30 qershor 2005.  ANP-ja operon një pjesë të hapësirës ajrore 
mbi territorin e Kosovës në emër të KFOR-it.  
 
Aeroporti gjatë vitit 2007 ka arritur numër rekord të fluturimeve dhe udhëtarëve. 4 316 fluturime me 
gjithsej 990.259 udhëtarë janë pranuar dhe përcjellur. Më 2008, gjatë periudhës janar-prill në krahasim 
me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, numri i fluturimeve dhe udhëtarëve është rritur për rreth 20%. 
 
Aeroporti është në proces të finalizimit të Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë dhe atij të Menaxhimit të 
Cilësisë, të cilët do të sigurojnë sigurinë dhe cilësinë në të gjitha aspektet. Aktualisht, Aeroporti 
Ndërkombëtar i Prishtinës është duke punuar në projektet në vijim: (i) Rishtresimi i pistës; (ii) zgjerimi 
APRON; (iii) sistemi i ndriçimit të pistës; (iv) zgjerimi i parkingut; (v) rrethoja perimetrike; (vi) 
modifikimi i terminalit. 
 
Në afatin e shkurtë, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian, MTPT-ja, mes 
tjerash, do të vazhdojë me përgatitjet e nevojshme në lidhje me projektet e identifikuara prioritare për 
drejtimet rrugore 6 dhe 7, linja hekurudhore 10 dhe Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës, Plani 
shumëvjeçar i Veprimit për transportimin e udhëtarëve dhe mallrave do të hartohet dhe fuqizohet, do të 
përforcojë bashkëpunimin rajonal, do të themelojë Qendrën Trajnuese të Unionit Ndërkombëtar 
Rrugor për transport profesional, do të miratojë dhe zbatojë kartën mbi sigurinë në rrugë dhe planin 
shumëvjeçar të veprimit për sigurinë në rrugë, do të krijojë Këshillin për Sigurinë Rrugore, do të 
themelojë Autoritetin Rregullativ të Hekurudhave, do të implementojë kornizën legjislative mbi 
kontrollimin dhe zvogëlimin e gazrave ndotëse të emetuara nga veturat, derisa harton strategjinë e 
transportit multi-modal, e cila pritet të kompletohet brenda periudhës afatshkurtër, si dhe të zbatohet 
pas finalizimit të saj. 
 
Në afatin e mesëm, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian, MTPT-ja, mes 
tjerash, do të hartojë dhe implementojë strategjinë dhe planin e veprimit për rritjen e sigurisë rrugore, 
do të implementojë strategjinë e transportit multi-modal, si dhe do të implementojë programin e 
mirëmbajtjes dhe rehabilitimin e rrjetit rrugor në Kosovë. 
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e. Energjia 
 
Furnizimi cilësor dhe i qëndrueshëm me energji paraqet një parakusht për zhvillimin gjithëpërfshirës 
ekonomik të Kosovës.  
 
Ligjet dhe rregulloret në vijim përbëjnë kornizën menaxhuese të sektorit të energjisë në Kosovë:   

• Ligji mbi Energjinë 2004/8; 
• Ligji mbi Rregullatorin e Energjisë 2004/9; 
• Ligji mbi Energjinë Elektrike 2004/10; 
• Ligji mbi Planifikimin Hapësinor (2003/4) 
• Rregullorja e UNMIK-ut 2005/15, për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2001/19, për 

Degën Ekzekutive të Institucioneve të Përkohshme të Vetë-Qeverisjes në Kosovë 
• Ligji mbi Minierat dhe Mineralet (draft); 
• Rregullorja mbi Minierat dhe Mineralet 2005/3; 
• Rregullorja mbi Themelimin e Komisionit të Pavarur për Miniera e Minerale 2005/3; 
• Ligji mbi Mbrojtjen e Mjedisit 2003/9; 
• Ligji mbi Tregtimin e Naftës dhe Produkteve të Naftës 2004/5; 
• Ligji mbi Aktivitetet e kërkimit shkencor 2004/42; 
• Rregullorja mbi shfrytëzimin afatgjatë të pronave shoqërore të menaxhuara nga Komunat në 

Kosovë 2005/13; 
• Vendimi qeveritar për ristrukturimin e KEK-ut (qershor 2005) 
• Ligji mbi Investimet e Huaja 2005/02-L33 

 
Ligjet e lartpërmendura janë në pajtim me Direktivat e BE-së dhe në pajtim me parimet e Procesit të 
Athinës për krijimin e Tregut Rajonal të Energjisë (REM). 
 
Në nëntor të vitit 2002, UNMIK-u nënshkroi Memorandumin e Athinës për themelimin e Tregut 
Rajonal të Energjisë Elektrike për Evropën Juglindore. Në dhjetor 2003, UNMIK-u nënshkroi 
Memorandumin e dytë të Mirëkuptimit, duke përfshirë themelimin e tregut rajonal të gazit dhe 
propozimin për qasje të përbashkët ndaj mjedisit. 
 
UNMIK-u, në emër të institucioneve të Kosovës, është gjithashtu i përfshirë në përgatitjen e Traktatit 
që është akti përfundimtar për themelimin e Komunitetit të Energjisë së Evropës Juglindore (KEEJL), 
dokument që pas nënshkrimit nga Ministrat e sektorit, si dhe pas ratifikimit nga Parlamentet e vendeve 
pjesëmarrëse, do të jetë obligativ për Qeverinë e Kosovës, në lidhje me themelimin e Komunitetit të 
Energjisë dhe pjesëmarrjes aktive në të. 
 
Traktati mbi Komunitetin e Energjisë kërkon implementimin e Acquis communautaire të Komisionit 
Evropian nga të gjitha vendet pjesëmarrëse, në bazë të afateve të nevojshme për implementimin e 
reformave të kërkuara. 
 
Shkurt, Acquis communautaire mbikëqyr përputhshmërinë e ligjeve dhe rregulloreve të secilit vend me 
Direktivat e BE-së 2003/54/EC dhe 2003/55/EC, me Rregulloren e BE-së 1228/2003/EC, me 
Direktivën e BE-së 96/61/EC, me Direktivat e Këshillit të Evropës 1985/337/EEC dhe 1999/32/EC dhe 
Direktivat e BE-së 2001/80/EC dhe 79/409/EEC. Një vit pas implementimit të Traktatit të Komunitetit 
të Energjisë, do të përcaktohet një tabelë afatesh për palët kontraktuese për përputhje të mëtutjeshme 
me Direktivat e BE-së 2001/77/EC dhe 2003/30/EC. 
Në kontekstin e themelimit të kushteve për tregun e energjisë në rajon, Operatorët e Sistemit të Bartjes 
(TSO) të Evropës Juglindore (EJL), nën bashkërendimin e Operatorëve Evropianë të Sistemeve të 
Bartjes (ETSO) në korrik 2005 kanë implementuar sistemin e kompensimit brenda TSO-ve të EJL-së, 
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duke synuar kompensimin e shfrytëzimit të sistemeve shtetërore të bartjes përmes Tregtisë 
Ndërkufitare (CBT) në Evropën Juglindore. Përveç kësaj, procesi për implementimin e aktiviteteve të 
koordinuara për kapacitete interkonektimi është në vazhdim, mekanizmi i tregtisë ndërkufitare, janë 
çështje që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme në afat të shkurtër, me synim pjesëmarrjen e Kosovës në 
këto. 
 
Në këtë aspekt, sektori i energjisë elektrike në Kosovë do të angazhohet në Tregun Rajonal të 
Energjisë Elektrike të EJL-së. Për më tepër, zhvillimi i sektorit do t’i nënshtrohet konkurrencës 
rajonale, në kuptimin e tregut të hapur dhe standardeve më të larta mjedisore. 
 
Sistemi elektro-energjetik i Kosovës ka linja direkte interkoneksioni me Shqipërinë, Malin e Zi, 
Serbinë dhe IRJ të Maqedonisë. Përveç Serbisë, gjithë këta sisteme janë importues të energjisë 
elektrike. Ky fakt paraqet mundësi për investime të mundshme në termocentrale të reja me linjit në 
Kosovë. 
 
Pas transferimit të pjesshëm të “kompetencave të rezervuara” nga UNMIK-u tek IPVQ-të dhe 
nënshkrimit të Protokollit të Transferit në tetor 2004, kompetencat për politikat dhe strategjitë e 
sektorit të energjisë iu transferuan Ministrisë së Energjisë dhe Minierave (MEM). Kështu, MEM-i 
është përgjegjëse për politikë-bërjen energjetike dhe vendim-marrjen për sektorin e energjisë, për të 
promovuar reformat e tregut dhe qeverisjen e mirë. Ministria ka krijuar parakushtet organizative dhe 
institucionale për implementimin e këtyre kompetencave.  
 
Legjislacioni i miratuar përcakton rolet dhe përgjegjësitë për rregullimin dhe qeverisjen e industrisë së 
energjisë, prej Parlamentit, Qeverisë, Rregullatorit të pavarur të Energjisë, prodhuesve publikë dhe 
furnizuesve dhe operatorit të sistemit të Bartjes. Është me rëndësi të dallohet funksionimi i hartimit të 
politikave mes rregullatorit dhe kompanive energjetike. 
 
Sektori elektrik në Kosovë dominohet nga kompania e gjenerimit të energjisë, Korporata Energjetike e 
Kosovës – KEK, një sistem vertikalisht i integruar. Sistemi integral elektrik përbëhet nga dy miniera 
sipërfaqësore të linjitit në Bardh dhe Mirash, dy termocentrale Kosova A dhe B, me kapacitet të 
përgjithshëm efektiv prej 645 deri në 710 MW (nga kapaciteti i instaluar prej 1478 MW), rrjeti i 
bartjes dhe dispeçingu, rrjeti shpërndarës dhe furnizimi. 
Resurset kryesore të energjisë në Kosovë gjenden në dy basene të mëdha të linjitit, të quajtura 
“Kosova” dhe “Dukagjini”, me rezerva linjiti të shfrytëzueshme me cilësi të mirë. Sasia e vlerësuar e 
linjitit është mes 11.55 - 14 miliardë tonë. Rezervat e linjitit kanë përmbajtje të ultë të sulfurit, 
koncentrim relativisht të mirë të gëlqeres (oksid i kalciumit) për thithje të pjesshme të sulfurit gjatë 
djegies. Proporcioni mes djerrinës dhe linjitit është shumë i favorshëm, fakt që i bën minierat shumë 
atraktive për eksploatim.   
 
Qysh prej majit 2005, kapacitetet totale të sistemit gjenerues në Kosovë (B1+B2, A1+A5 dhe 
hidrocentrali në Ujman), janë në nivelin prej 585 – 745 MW me kapacitete të gjenerimit vjetor prej 
rreth 3,800 GWh. Duhet theksuar që gjenerimi neto gjatë viteve 2000/2004 është rritur vazhdimisht 
nga 1,914 GWh në vitin 2000, 2,568 GWh në vitin 2001, 3,153 GWh në vitin 2002, 3,326 GWh në 
vitin 2003, deri në 3,501 GWh në vitin 2004. Gjendja aktuale teknike e kapaciteteve energjetike dhe 
niveli i tyre teknologjik nuk garantojnë furnizim të qëndrueshëm dhe konkurrent për mbulimin e 
kërkesës së konsumatorëve, e sidomos jo atë të pritur në rritje. 
 
Pjesëmarrja e amvisnive dhe shërbimeve është rritur nga 26% në 75%, respektivisht nga 7% në 13%, 
derisa përqindja e industrisë është zvogëluar nga 67% në 12%. Numri i përgjithshëm i konsumatorëve 
të KEK-ut është vlerësuar të jetë rreth 360,000. Konsumi elektrik për ngrohje përbën 64.2% të 
energjisë së furnizuar, duke kërkuar kështu një ngarkesë të madhe gjatë stinës së dimrit. 
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Gjendja e lartpërmendur, në lidhje me furnizimin në sektorin elektrik, ka vendosur KEK-un në situatë 
shumë jostabile ekonomike, me kapacitete të kufizuara financiare për përmbushjen e detyrave të tij. 
Kështu, ka rëndësi të madhe për KEK-un, me mbështetjen politike nga qeveria, që të bëhen më shumë 
përpjekje për ndërtimin e marrëdhënieve efektive mes furnizuesit dhe konsumatorëve, zvogëlimi i 
humbjeve komerciale, që do të thotë rritja urgjente e faturimit dhe inkasimit. Këto janë sfidat dhe 
parakushtet kryesore për stabilizimin dhe funksionimin e sistemit elektro-energjetik në Kosovë, si dhe 
themelimin e një mjedisi stabil dhe konkurrent për tërheqjen e investimeve. 

Për të përmirësuar gjendjen e faturimit dhe inkasimit, menagjmenti KEK-ut është duke marr hapa të 
rëndësishëm për të përmirësuar faturimin dhe inkasimin dukë i bërë përgjegjës nivelet më të ulëta të 
punëtorëve si dhe personat në terren për leximin e njehsorëve në mënyrë korrekte dhe llogaritja e tërë 
energjisë së shpërndarë në atë dalje, zbulimi njehsorëve të manipuluar dhe format tjera të vjedhjeve si 
dhe marrja e hapave të menjëhershëm  për përmirësim të situates, shpërndarja e faturave me kohë dhe 
zbatimi disiplinës së pagesës duke bërë çkyqje efektive tek konsumatorët që nuk paguajnë. Praktikat e 
menagjmentit të cilat janë duke u implementuar për të ndihmuar arritjen e rezultateve përfshijnë: 
kontrollimi në detaje i bilancit energjetik për të monitoruar rezultatet e çdo daljeje të ekipeve në terren 
që janë përgjegjës për atë dalje. 

Përkrahja nga Qeveria është shumë e rëndësishme dhe përpjekjet janë duke u bërë me Ministrinë e 
Drejtësisë për përkrahje në gjykata rreth zgjedhjes së lëndëve që kanë të bëjnë me vjedhje dhe mos 
pagesë dhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme në ofrimin e përkrahjes së policisë gjatë çkyqjeve të 
konsumatorëve problematikë si dhe  kthimi praktikës për kërkesë të dëshmisë së pagesës së energjisë 
për regjistrim të automjeteve si dhe me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për ti detyruar 
organizatat Buxhetore bërjen e pagesës së energjisë. Përkrahje gjithashtu është duke u kërkuar edhe 
nga mediat lokale për të drejtuar mesazhet tek konsumatorët për të paguar energjinë. 
 
Problemet tjera që rëndojnë situatën janë: (i) mungesa e mjeteve financiare për rehabilitim dhe 
revitalizim, si dhe dilemat aktuale mbi atë se cilat njësi gjeneruese kanë nevojë për revitalizim dhe 
cilat duhen mbyllur; (ii) ristrukturimi dhe riorganizimi në proces, duke përfshirë korporatizimin; (iii) 
mungesa e kualifikimit dhe trajnimit të personelit për rritjen e aftësive të tyre menaxhuese, sidomos 
mungesa e ekspertëve të rinj; (iv) problemet afatgjata me ndotjen e mjedisit; (v) statusi i pazgjidhur i 
menaxhmentit të KEK-ut; (vi) jostabiliteti politik për investitorët e jashtëm. 
 
Problemet e lartpërmendura nuk mund të zgjidhen pa ndërmarrë masa serioze në ristrukturimin e 
sektorit energjetik në përgjithësi. Ristrukturimi i sektorit elektrik mund të sigurojë operimin në baza 
komerciale dhe mund të çlirojë konkurrencën në tregun e Kosovës. Kjo do të mundësonte tejkalimin e 
problemeve të lartpërmendura, duke rezultuar në shfrytëzimin efikas të aseteve aktuale të linjitit dhe 
energjisë elektrike. 
 
Gjatësia e përgjithshme e linjave bartëse (400 kV, 220 kV dhe 110 kV) është 1,187 km. Gjatë kohës së 
luftës në Kosovë, rrjeti bartës e sidomos ai 400 kV është dëmtuar pjesërisht. Shumica e linjave  bartëse 
janë kthyer në funksion pas riparimeve të pasluftës, derisa nën-stacionet janë ende në gjendje të keqe 
teknike. 
 
Rrjeti bartës i Kosovës në nivel 400 kV dhe 200 kV është pjesë përbërëse e sistemit rajonal të 
interkonektuara të bartjes. Sistemi i bartjes së energjisë elektrike është i ndërlidhur me gjitha sistemet 
fqinje në nivelin 400 kV përveç me Shqipërinë, ku linja është vetëm në nivelin 220 kV. Linja e re e 
interkoneksionit në nivelin 400 kV me Shqipërinë konsiderohet vitale për implementimin e 
shkëmbimit të konsiderueshëm të energjisë elektrike në afatin e mesëm dhe të gjatë mes sistemit 
kosovar me bazë në termocentrale dhe atij të Shqipërisë me bazë në hidrocentrale. 
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Strategjia e Energjisë e Kosovës 2005 – 2015 përcakton këto synime strategjike për zhvillimin e 
energjisë për periudhën 2005-2015: (i) brenda kësaj periudhe të ngrihen kapacitete gjenerimi të 
energjisë elektrike me së paku 1800 MW, për të siguruar furnizim të qëndrueshëm për konsumatorët e 
Kosovës dhe eksportimin e rreth 30-50% të energjisë së prodhuar elektrike; (ii) përmirësimi i sektorit 
të ekonomisë, përmes finalizimit të ristrukturimit dhe reformimit të KEK-ut dhe rritjes së përparësive 
të tij konkurruese, duke siguruar inkasim të plotë të faturave elektrike deri më 2009; (iii) avancimi i 
rrjetit bartës dhe shpërndarës, derisa integrimi plotë me rrjetet rajonale dhe evropiane të energjisë dhe 
zvogëlimi i humbjeve teknike deri në nivel të standardeve ndërkombëtare deri më 2010-2012; (iv) 
rritja e efikasitetit në sigurimin e menaxhimit efikas të investimeve me theks në krijimin e kushteve 
atraktive për investitorë ndërkombëtarë që duhet të marrin pjesë me rreth 60% në financimin e 
investimeve të përgjithshme në këtë sektor; (v) deri në fund të vitit 2012, qendrat rajonale të Kosovës 
do të kenë sistem të ngrohjes qendrore dhe sistem rajonal të gazit; (vi) sanimi i pasojave në mjedisin e 
krijuar përreth termocentraleve deri më 2012 dhe implementimi i përgjithshëm i normave dhe 
standardeve të larta të mbrojtjes së mjedisit gjatë ndërtimit të kapaciteteve të reja të gjenerimit elektrik, 
duke synuar përmbushjen e obligimeve nga protokolli i Kjotos; (vii) rritja e vetëdijes mbi përfitimet e 
shfrytëzimit racional të energjisë dhe shfrytëzimit të burimeve alternative të energjisë; (viii) rritja e 
konsiderueshme e kapaciteteve vendore dhe zhvillimi dhe implementimi i teknologjisë së avancuar dhe 
menaxhmentit modern brenda institucioneve dhe ndërmarrjeve publike të energjisë.  
 
Në afatin e mesëm, me synim të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e energjisë, MEM-i 
dhe palët tjera, mes tjerash, do të shqyrtojnë dhe freskojnë strategjinë ekzistuese “Strategjia e Energjisë 
e Kosovës 2005 – 2015”; do të hartojë, miratojë dhe implementojë planin e veprimit për KEK-un 
Sh.A., i cili do të jetë i rëndësisë kyçe, me synim furnizimin stabil elektrik, eliminimi i konsumit ilegal 
dhe rritjen maksimale të faturimit dhe inkasimit të energjisë së shpenzuar. Në aspektin organizativ, 
PVPE-ja parashikon ristrukturimin e KEK-ut Sh.A., në pajtim me afatet e përcaktuara me Planin e 
Veprimit për Energji Elektrike. Këshilli Drejtues i ri do të themelohet në bazë të standardeve 
ndërkombëtare. Në lidhje me obligimet e marra përsipër me kornizën e Traktatit të Komunitetit të 
Energjisë, që është në përputhje të plotë me Acquis Communautaire, dhe përgatitjes së vazhdueshme të 
projektit të gjenerimit dhe furnizimit të energjisë elektrike “Kosova C”, do të implementohet një Hartë 
Rrugore për energjinë elektrike, rregullorja për autorizimin e ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese do të 
hartohet dhe miratohet, stimujt financiarë do të krijohen për implementimin e masave dhe arritjen e 
qëllimeve indikative për shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë, implementimin e 
Programit të Efikasitetit të Energjisë 2007-2009 do të vazhdojë, do të vazhdojnë studimet mbështetëse 
për ndërtimin e Hidrocentralit të Zhurit, si dhe do të finalizohet projekti Kosova C. 
 
Në afatin e mesëm, me qëllim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e 
energjisë, MEM-i dhe palët tjera mes tjerash do të fokusohen në hartimin e kornizës legjislative dhe 
rregullative për inkurajimin e partneriteteve publiko-private dhe investimeve të përziera në këtë fushë, 
në pajtim me konkludimet e Studimit mbi Investimet në Gjenerim. Brenda këtij aspekti, legjislacioni 
ekzistues do të rishikohet, duke synuar inkurajimin e PPP-ve, derisa korniza legjislative dhe 
rregullative do të konsolidohet më tutje, duke përfshirë hartimin dhe miratimin e Ligjit mbi Gazin 
Natyror. Në lidhje me përmirësimin e mëtutjeshëm të performancës së shërbimit dhe integrimit me 
tregun rajonal elektrik, do të modifikohen rregullat e tregut tranzitor, pas miratimit të Zyrës së 
Rregullatorit të Energjisë, KOSTT-i do të mbështetet në implementimin e mekanizmit Tregtia 
Ndërkufitare / Kompensimi mes TSO-ve për Tranzit (CBT/ITC), pjesëmarrja e vazhdueshme në 
mekanizmin rajonal të balancimit, do të implementohen disa projekte, si Kontrollimi Mbikëqyrës dhe 
Grumbullimi i shënimeve/Sistemi i Menaxhimit Energjetik (SCADA/EMS), kapacitetet e rrjetit 110 
kV do të përmirësohen, përpjekjet do të vazhdojnë për anëtarësimin e KOSTT-it në Sistemin e 
Operatorëve Evropianë të Bartjes (ETSO) dhe Unionin për Koordinimin e Bartjes së Energjisë 
(UCTE) , ndërsa linja interkonektuese 400 kV do të ndërtohet mes Kosovës dhe Maqedonisë. 
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f. Shoqëria Informative dhe Mediat  
 
Telekomunikacioni është element kyç për aktivitetet ekonomike vendore dhe thelbësor për krijimin e 
marrëdhënieve komerciale ndërkombëtare. Industria e komunikimit përbën një nga sektorët më 
fitimprurës për indikatorët makroekonomikë dhe shërben si katalizator në të ashtuquajturën “ekonomi 
e mençur”. Njëkohësisht, kjo industri shërben si “dritare” për bizneset dhe individët duke mundësuar 
qasjen e shpejtë dhe globale. Gjithashtu, është vegël për promovimin e transparencës dhe efikasitetit të 
qeverisë.  
 
Politikat e telekomunikacionit janë pjesë përbërëse e politikave zhvillimore në Kosovë.  
Në maj të vitit 2003 u shpall Ligji Nr. 2002/7 mbi Telekomunikacionin. Ky Ligj rregullon gjitha 
shërbimet e telekomunikacionit dhe ofruesit e shërbimeve të telekomunikacionit në Kosovë. Sipas këtij 
Ligji, MTPT-ja është përgjegjëse për zhvillimin e politikave të sektorit, duke përfshirë legjislacionin, 
derisa Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit është themeluar si organ i pavarur brenda 
institucioneve me këtë Ligj për të qenë përgjegjës për implementimin e politikave të Institucioneve të 
Kosovës dhe MTPT-së në bazë të këtij ligji.  
 
Ligji Nr. 2003/37 mbi Shërbimin Postar që është shpallur në dhjetor 2003 rregullon ofrimin e 
shërbimeve postare në Kosovë. Roli i Ministrisë në bazë të këtij Ligji është përcaktimi i politikave dhe 
strategjive për zhvillimin e Postës si dhe rregullimi i sektorit postar në Kosovë. Ky Ligj parasheh që 
Departamenti i Postës, i cili do të shërbejë si Rregullator deri në vitin 2008, është përgjegjës për 
përcaktimin e politikave për zhvillimin e sektorit postar dhe sigurimin e kushteve organizative për 
implementimin e tyre duke inkurajuar investimet në Sektorin e Postave.  
 
Ligji Nr. 02/L-23 mbi Shërbimet e Shoqërisë Informative parasheh që të bëjë gjithë dokumentacionin 
elektronik ligjërisht ekuivalent me pjesën tradicionale në letër, për të mundësuar aktivitetet komerciale.   
Këto politika reflektojnë parimet në lidhje me veprimet e domosdoshme që duhen ndërmarrë në 
zhvillimin e shoqërisë informative, si dhe themelimin e mekanizmave rregullatorë në përgjigje ndaj 
avancimeve të shpejta teknologjike.  
 
Në afat të shkurtër, me qëllim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e 
shoqërisë informative dhe mediave, MTPT-ja dhe Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit (ART), 
do të përgatisin Planin e Veprimit për implementimin e dokumentit “Politikat Sektoriale të 
Telekomunikacionit”, do të përqendrohen në zgjerimin e shërbimeve të internetit në gjitha shkollat dhe 
institucionet akademike, do të përqendrohen në zhvillimin e programeve të mësimit të vazhdueshëm të 
zyrtarëve qeveritarë në fushën e teknologjisë moderne të informimit dhe komunikimit deri në mes të 
vitit 2009 (ECDL/ICDL), krijimin e qendrave nacionale kompjuterike për reagim ndaj rasteve 
emergjente dhe fillimin e shkëmbimit të informatave, do të bëhet një studim mbi mundësitë më të mira 
për investime Publiko-Private në PTK dhe veprime tjera si pjesë e PVPE-së. 
 
Në afat të mesëm, me qëllim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e shoqërisë 
informative dhe mediave, MTPT-ja dhe Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit (ART), mes 
tjerash do të analizojnë dhe harmonizojnë kontradiktat mes Ligjit mbi Telekomunikacionin dhe Ligjit 
mbi Mediat dhe Komisionin e Transmetimit, si dhe do të fuqizojnë plotësisht ART-në për 
monitorimin, menaxhimin dhe implementimin e funksioneve që merren me brezin e frekuencave. 
 
g. Kontrolli Financiar  
 
Kontrolli i financave publike (KFP) në Kosovë rregullohet me këtë legjislacion primar: 
Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/19 e 13 shtatorit 2001 mbi Degën Ekzekutive të Institucioneve të 
Përkohshme të Vetë-Qeverisjes (IPVQ) përcakton strukturën e administratës dhe rolin e përgjegjësitë e 
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Qeverisë, Ministrave dhe Ministrive. Ajo përcakton, mes tjerash, që ministrat duhet të sigurojnë që 
ministritë e tyre të implementojnë kontroll të duhur të brendshëm, si dhe përcakton elementet kryesore 
për themelimin e sistemeve të shëndosha të kontrollit të brendshëm. 
Ligji i IPVQ-ve 2003/2 mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjshmërinë (LMFPP), 
miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe shpallur nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm 
(PSSP), definon më tutje elementet e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe themelon njësinë e 
Auditimit të Brendshëm në Ministrinë e Financave (Neni 8). Ky Ligj është në fazë të ndryshimit. 
Ligji mbi Auditimin e Brendshëm, miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 6 nëntor 2006 
(Nr. 2/L-74), shpallur nga PSSP-ja më 6 qershor, parashikon një sistem të decentralizuar të auditimit të 
brendshëm dhe themelimin e komisioneve të auditimit në organizatat buxhetore, si dhe themelon një 
njësi qendrore të harmonizimit të auditimit të brendshëm, e cila do të hartojë standardet, të trajnojë 
auditorët e brendshëm, të monitorojë zhvillimet e revizionit të brendshëm, si dhe të sigurojë 
mbikëqyrje cilësore. 
Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike, miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në shkurt 
të vitit 2008 dhe pret shpalljen e tij. Strategjia e Kontrollit të Brendshëm të Financave Publike tanimë 
ekziston, ndërsa inicimi i implementimit të saj është prioritet afatshkurtër. Megjithatë, gjatë afatit të 
mesëm, kjo Njësi do të konsolidohet më tutje përmes veprimeve si themelimi i Komiteteve të 
Auditimit të Brendshëm, në pajtim me Ligjin, si dhe hartimin dhe fuqizimin e rregullave për Kushtet e 
Referimit për Komitetet e Auditimit të Brendshëm. 
 
Legjislacioni sekondar përbëhet prej: 
Rregullat Financiare të Thesarit – Numër 01 - PIFC – Shkurt 2006: Kjo Rregull është hartuar për të 
definuar më tutje zinxhirin e përgjegjësisë dhe kërkesat minimale për kontrollin e brendshëm. Ajo vlen 
për gjithë administratën publike, e cila përfshin ministritë, komunat dhe organizatat e pushtetit të 
rezervuar. Mbulimi i saj përfshin organet rregullatore, por nuk mbulon subjektet e destinuara. 
Udhëzimet e Thesarit dhe Rregullat Financiare – Numër 02 – Shpenzimi i parave publike – qershor 
2006 e ndryshuar në nëntor 2006: Në të kaluarën, Thesari ka hartuar udhëzime administrative, të cilat 
adresonin shumë aspekte të shpenzimeve dhe çështje të kontrollit të brendshëm në lidhje me paratë 
publike. Ky dokument i Thesarit azhurnon dhe konsolidon këto udhëzime në një dokument të vetëm. 
Rregullorja mbi Statutin e Auditimit të Brendshëm dhe Rregullorja mbi Strukturën e Auditimit të 
Brendshëm, Janar 2004. 
 
Ekipi Veprues Hetues (ITF) ishte themeluar me Vendim Ekzekutiv të PSSP/UNMIK-ut më 21 tetor 
2003. Synimi kryesor i ITF-së është të identifikojë mashtrimet dhe korrupsionin në lidhje me 
institucionet apo subjektet që financohen plotësisht apo pjesërisht nga Buxheti i Konsoliduar i 
Kosovës. Përmes një marrëveshjeje mes UNMIK-ut, AER-it dhe Qeverisë së Italisë, Njësia e 
Hetimeve Financiare (NjHF) u themelua më 26 shkurt 2004 brenda ITF-së, e cila përfshin përfaqësues 
të Zyrës Evropiane Kundër Abuzimeve (OLAF). 
Secila organizatë buxhetore duhet të ketë Zyrtarin kryesor Administrativ (ZKA). ZKA është në krye të 
përgatitjes së buxhetit dhe proceseve të ekzekutimit me delegim nga Ministri. ZKA është gjithashtu 
përgjegjës për implementimin e kontrollit financiar në organizatën buxhetore. 
Thesari është i vendosur në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave dhe është përgjegjës për 
menaxhimin e Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës. Ai është në krye të kontrollit financiar dhe 
plotësimit të proceseve të pagesave nga të gjitha organizatat buxhetore. Thesari është gjithashtu 
përgjegjës për menaxhimin e llogarive bankare në lidhje me Bankën Qendrore të Kosovës, 
menaxhimin e shpenzimeve të fondeve, përcaktimin e proceseve për grumbullimin e shënimeve, si dhe 
themelimi e mirëmbajtja e shënimeve llogarimbajtëse. 
Sa i përket procedimit të pagesave, Thesari ndërmerr kontrolle ex ante. Sapo organizatat buxhetore të 
demonstrojë sisteme të fuqishme të kontrollit të brendshëm, Thesari do të zvogëlojë këtë pikë 
kontrolli. Thesari është gjithashtu përgjegjës për përgatitjen e llogarive financiare dhe mirëmbajtjen e 
Rregullave Financiare. 



 66

Për të kryer funksionet e tyre, secila organizatë buxhetore përdor Sistemin Informativ të Menaxhimit 
Financiar të Kosovës (FMIS) për regjistrimin e gjitha transaksioneve dhe sistemin Softverik të 
Llogarimbajtjes Qeveritare FreeBalance (Libri i përgjithshëm i Thesarit), i cili është i instaluar në 
Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave (MEF). Ky program mbështet nevojat kryesore të menaxhimit 
financiar. 
Njësia qendrore e harmonizimit për kontrollin e brendshëm të financave publike, themeluar brenda 
Departamentit të Thesarit në MEF, vazhdon të punojë në kontrollin financiar.  
Njësia e Auditimit të Brendshëm në MEF duhet të bëjë revizionin e brendshëm në organizatat 
buxhetore sipas një plani pune të përcaktuar nga Sekretari i Përhershëm i MEF-it. Revizioni i 
brendshëm kryhet në pajtim në Ligjin mbi Auditimin e Brendshëm; sipas këtij Ligji sistemi i 
centralizuar i auditimit të brendshëm do të decentralizohet. Secila organizatë buxhetore dhe ndërmarrje 
autonome publike do të themelojë dhe konsolidojë njësinë e revizionit të brendshëm. Njësitë e tilla do 
të themelohen në 30 komuna dhe 15 ministri, të cilat në total do të bëjnë 50 njësi të revizionit të 
brendshëm. 
Për momentin, ekzistojnë rreth 100 revizorë të brendshëm në administratën publike: 21 më MEF, 32 
në ministritë tjera, 13 në institucionet e pushtetit të rezervuar, si dhe 32 në 26 komuna. 
Sa i përket krimeve financiare dhe ekonomike, si dhe në bazë të përvojës së mëhershme me Guardia di 
Finanzia në implementimin e trajnimeve, NjIF-i ka iniciuar një program ndërtimi kapacitetesh, në 
bashkëpunim të ngushtë me Policinë e UNMIK-ut dhe Shërbimin Policor të Kosovës (ShPK). Synimi 
kryesor i këtij programi është t’i ofrohet zyrtarëve të SHPK-së njohuritë dhe aftësitë bazë për kryerjen 
e hetimeve mbi krime financiare dhe ekonomike. 
Dokumenti i Politikave mbi Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike u miratua nga Qeveria në 
janar të vitit 2005, (Vendimi 4/130) si dhe ndryshuar e plotësuar më 1 mars 2006. 
Synimet kryesore të NjIF-së për të ardhmen janë përforcimi i bashkërendimit institucional me Zyrën e 
Auditorit Gjeneral (ZAGj), duke analizuar dhe vlerësuar raportet e ZAGj-it, për të përcaktuar nëse ka 
bazë të mjaftueshme për ndërmarrjen e hetimeve të mëtutjeshme administrative apo penale, vlerësimi i 
mundësive të zgjerimit të bashkëpunimit me institucionet e PIFC-së, si dhe zgjerimi i aktiviteteve në 
procesin e privatizimit. 
Agjencia Evropiane për Rindërtim (AER) ka qenë agjencia kryesore që mbështet zhvillimin e 
funksionit të auditimit të brendshëm në Kosovë. 

Në afat të shkurtë, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e kontrollit 
financiar, MEF-i dhe palët tjera të përfshira, mes tjerash, do të rishikojnë legjislacionin ekzistues 
sekondar për përputhjen e tij me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike, për të siguruar 
implementimin e UA Nr. 6/2007, si dhe do të përqendrohet në ndërtimin e kapaciteteve përmes 
trajnimit.  

Në afat të mesëm, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e kontrollit 
financiar, MEF-i dhe palët tjera të përfshira, mes tjerash, do të rishikojnë Ligjin mbi Auditimin e 
Brendshëm (LAB) dhe harmonizojnë plotësisht me Acquis, do të hartojnë legjislacionin sekondar për 
implementimin e LAB-it, do të krijojë Komitetin e Auditimit të Brendshëm, do të implementojë 
Strategjinë për Funksionimin e Institucionit Kosovar të Auditimit të brendshëm, do të përqendrohet në 
aspektet legjislative dhe ndërtimit të kapaciteteve, duke përfshirë hartimin e Ligjit të ri mbi 
Institucionin Suprem të Auditimit, dhe rritjen prej 20% në staf çdo vit. Në aspektin e bashkërendimit 
ndërsektoral, ZAGj ka kërkuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës që të obligojë organizatat 
buxhetore të dorëzojnë planet e veprimit për implementimin e rekomandimeve të ZAGj-it brenda 
afateve të rekomanduara. 
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h. Statistikat  
 
Enti Statistikor i Kosovës (ESK) ka funksionuar si zyrë profesionale qysh prej vitit 1948 dhe ka kaluar 
gjitha fazat historike të Kosovës. Më 2 gusht 1999, ESK-ja rifilloi punën e tij si institucion i pavarur 
dhe profesional i administratës publike në Kosovë. ESK-ja është agjenci ekzekutive brenda Ministrisë 
së Shërbimeve Publike (MShP) dhe ka numër total prej 134 punëtorësh. 
 
Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2001/14 mbi Statistikat ka hyrë në fuqi më 2 korrik 2001. Kjo rregullore 
citon këto detyra si funksione të ESK-së: (a) hartimi dhe zbatimi i strategjisë së përgjithshme, 
politikave dhe standardeve për grumbullimin e të dhënave, përpilimin e të dhënave statistikore, 
përpunimin elektronik të shënimeve si dhe shpërndarja e informatave dhe të dhënave statistikore; (b) të 
sigurojë që gjitha shënimet të merren dhe komunikohen në bazë të metodave dhe teknikave të njohura 
dhe të përshtatshme e të përdorura në fushën e statistikave; (c) themelimi dhe zhvillimi i shërbimeve të 
avancuara statistikore; (d) propozimi i rregulloreve, sipas nevojës, mbi çështjet në lidhje me shërbimet 
statistikore; (e) kryerja e gjitha funksioneve të një Autoriteti Rregullativ mbi shërbimet statistikore; (f) 
sigurimi i statistikave zyrtare mbi ekonominë, demografinë, gjendjen sociale dhe mjedisore në Kosovë; 
(g) ndërmarrja e hulumtimeve statistikore; (h) përpilimi dhe mirëmbajtja e regjistrave që do të 
përdoren për qëllime statistikore; (i) sigurimi i qasjes ndaj informatave statistikore dhe të dhënave për 
të gjithë shfrytëzuesit, si organet dhe organizatat e administratës publike, ekonominë, institucionet 
relevante shkencore dhe profesionale, mediat si dhe publikun e përgjithshëm, në pajtim me ligjin në 
fuqi; (j) garantimi i kushteve për interpretimin standard të shënimeve të grumbulluara dhe të 
përpunuara si dhe ndërtimi i masave për reagim nga përdorimit të gabueshëm aksidental apo të 
qëllimshëm të shënimeve statistikore; (k) bashkëpunimi dhe bashkërendimi me organet gjegjëse dhe 
organizatat e administratës publike në lidhje me shërbimet statistikore; si dhe (l) bashkërendimi i 
agjencive ndërkombëtare dhe qeveritare si dhe organizatave joqeveritare për të promovuar zhvillimin 
dhe implementimin koherent të shërbimeve statistikore. 
 
Në afat të shkurtë, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e 
statistikave, ESK-ja mes tjerash do të fokusohet në përforcimin e kapaciteteve administrative dhe 
përmirësimin e pavarësisë operative dhe financiare, si dhe sigurimin e saktësisë në statistika, duke 
përfshirë cilësinë e të dhënave të marra në hulumtimet me respondentë, që i dorëzohen ESK-së pa 
pagesë. Më tutje, Ligji mbi Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës do të miratohet, ndërsa ESK-
ja do të bëhet agjenci e pavarur. Me qëllim të ndërtimit të kapaciteteve, ESK-ja ka paraparë trajnime 
dhe rekrutimin e 30 ekspertëve të statistikave produktive, si dhe themelimin e grupeve punuese në 
fushat e veçanta, me qëllim të përmirësimit të saktësisë dhe cilësisë së të dhënave. Në lidhje me 
zhvillimin e statistikave ekonomike dhe shpejtimin e zhvillimit të statistikave sociale, do të ndërtohet 
një numër statistikash, si shërbimet Hoteliere 2008, anketat dhe pyetësorët e ndryshëm, mes tjerash 
edhe hulumtimi i amvisërive bujqësore, si dhe analiza e statistikave bujqësore, si dhe veprimet tjera të 
parashikuara në PVPE. 
 
Në afat të mesëm, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e 
statistikave, ESK-ja mes tjerash do të fokusohet në përforcimin e kapaciteteve institucionale si dhe 
përmirësimin e bashkëpunimit dhe koordinimit brenda sistemit statistikor të Republikës së Kosovës. 
ESK-ja do të përqendrohet në zhvillimin dhe dokumentimin e një sistemi të menaxhimit cilësor, por 
edhe standardizimit të Divizionit të Prodhimit dhe Procedurave. Përveç këtyre, PVPE-ja 2008 
parashikon krijimin e një Këshilli Statistikor, themelimin e kapaciteteve teknologjike për lidhjen e 
ESK-së me institucionet tjera, sistemin GIS, standardizimin e prodhimit të statistikave drejt përafrimit 
me EUROSTAT-in, përkthimin e materialeve të EUROSTAT-it për kodifikim, si dhe një numër 
trajnimesh për personelin e ESK-së. 
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2.3.3 Drejtësia, Liria dhe Siguria  

Duke marrë parasysh prioritetin e Sundimit të Ligjit për Qeverinë e Republikës së Kosovës, Drejtësia, 
Liria dhe Siguria reflektohen gjerësisht brenda PVPE-së 2008.  
 
Institucioni kryesor përgjegjës në këtë fushë është Ministria e Punëve të Brendshme (MPB).  
MPB-ja është themeluar ligjërisht me Rregulloren e UNMIK-ut 2005/53. Sipas kësaj Rregulloreje, 
MPB-ja është përgjegjëse për: (i) zhvillimin e politikave brenda fushës së përgjegjësisë së saj, 
mundësinë e përgatitjes dhe implementimit të legjislacionit në fushën e rendit dhe sigurisë publike; (ii) 
administrimi i çështjeve financiare dhe buxhetore të Shërbimit Policor të Kosovës dhe Ministrisë në 
bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave; (iii) në koordinim me UNMIK-un, është 
përgjegjëse për implementimin e Menaxhimit të Integruar të Kufijve, në kuptimin e rregullimit të 
përcaktuar të vendkalimeve kufitare, në pajtim me standardet e vëna nga Bashkimi Evropian, e 
sidomos për koordinimin efektiv mes policisë dhe autoriteteve tjera publike të përfshira në 
kontrollimin e vendkalimeve kufitare; (iv) implementimi i ligjit në fuqi për lëvizjen e personave 
brenda dhe jashtë Kosovës, si dhe në bashkërendim me UNHCR-në, ndihma në marrjen parasysh të 
aplikacioneve për status refugjati në pajtim me ligjin në fuqi; (v) bashkëpunimi, përmes UNMIK-ut, 
me shërbimet, agjencitë dhe organizatat e jashtme ndërkombëtare që kanë përgjegjësi në fushën e 
rendit dhe sigurisë publike; (vi) kryerja e funksioneve në procedurat disiplinore kundër zyrtarëve 
policorë, në pajtim me ligjin në fuqi dhe Komitetin e Emërimeve të Larta Policore dhe Disiplinor 
(SPADC); (vii) hartimi dhe zbatimi i një strategjie mbi marrëdhëniet publike të Ministrisë dhe mbi 
bashkëpunimin mes Ministrisë dhe organeve tjera publike me përgjegjësi në fushën e rendit dhe 
sigurisë publike; (viii) ndihma në administrimin dhe mirëmbajtjen e regjistrit dhe bazës së shënimeve 
të regjistrit qendror civil; (ix) ndihma në administrimin e politikave në lidhje me dokumentet civile dhe 
ushtrimi i përgjegjësisë në regjistrimin e veturave; (x) grumbullimi, mirëmbajtja dhe analizimi i të 
dhënave statistikore dhe informatave në fushën e rendit dhe sigurisë publike. 
Si rezultat i transferimit të mëtutjeshëm të kompetencave, erdhi shpallja e Rregullores së UNMIK-ut 
2006/26, e cila paraqet fillimin e kompetencave në lidhje me ShPK-në. Gjithashtu, kjo çoi në pushimin 
e ekzistencës së asaj që quhej Shtylla I (Policia e Drejtësia), e cila u kthye në Zyrën e Policisë dhe 
Sundimit të Ligjit.  
 
Gjatë kësaj kohe, janë themeluar këto departamente: Departamenti i Administratës Qendrore, 
Departamenti për Kufij, Azil dhe Refugjatë, Departamenti për Politika të Sigurisë së Brendshme, 
Departamenti i Statistikave, Hulumtimit dhe Zhvillimit. Gjithashtu, edhe dy zyra: Zyra Ligjore dhe 
Zyra për Marrëdhënie me Publikun.  
 
Plani Strategjik i MPB-së 2007 – 2010 i cili u miratua në prill të vitit 2007 përcakton 8 Prioritete 
kryesore strategjike: (i) ndërtimi i strukturës gjegjëse ligjore; (ii) sigurimi i sundimit të ligjit; (iii) të 
sigurohet mbrojtja e jetës dhe pronës; (iv) të sigurohet liria e lëvizjes; (v) të parandalohet dhe 
zvogëlohet krimi; (vi) të mirëmbahet rendi publik; (vii) të bashkëpunohet me gjitha organizatat 
gjegjëse evropiane dhe ndërkombëtare; (viii) të zhvillohet një Ministri efektive dhe efikase. 
 
Plani Strategjik gjithashtu përcakton 6 Synime Strategjike: (i) të zhvillohen shërbime cilësore policore 
për qytetarë, të cilat janë efektive, efikase dhe transparente; (ii) të hartohet dhe zbatohet Strategjia 
Kosovare e Sigurisë në Komunitet; (iii) të hartohen dhe zbatohen Strategjitë dhe Planet e Komunikimit 
(të brendshëm dhe të jashtëm) të MPB-së; (iv) të zhvillohen kapacitetet organizative e zhvillimore të 
MPB-së; (v) të ndërtohen kapacitetet, aftësitë dhe kompetencat e Ministrisë; (vi) të përligjen Vlerat e 
MPB-së. 
 
Marrëdhënia mes MPB-së dhe ShPK-së është zhvilluar më shumë por ende ka hapësirë për përmirësim 
në komunikim. Themelimi i Inspektoratit Policor të Kosovës si agjenci e pavarur që shërben si element 
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që do të mundohet të sigurojë ofrimin cilësor të shërbimeve policore për gjithë qytetarët e Kosovës. 
Rekrutimi i inspektorëve është përfunduar, derisa trajnimi ende vazhdon. Megjithatë, ka nevojë për 
zhvillim të mëtutjeshëm të këtij funksioni të ri. Zhvillimi i kapaciteteve të Ministrisë është esencial për 
të përmbushur përgjegjësitë e saj dhe për të përmirësuar shërbimet për qytetarë.  
 
a. Vizat, Kontrollimi i Kufijve, Azili dhe Migrimi 
 
Aktualisht, nuk ka regjim vizash në Kosovë. Së voni është miratuar Ligji mbi Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, por zbatimi i tij nuk ka filluar ende. Autoritetet kosovare janë përgjegjëse për kontrollimin e 
kufijve. Megjithatë, siguria e “kufirit të gjelbër” është ende pjesë e kompetencave të KFOR-it.   
Kufijtë e jashtëm të Kosovës (gjatësia kufitare, më saktë: me Shqipërinë - 150 km; me IRJM – 140 
km; me Malin e Zi – 70 km, dhe me Serbinë - 245 km), nuk janë të përcaktuar, e as të demarkuar.  
Numri aktual i personelit shkon deri në 1200 Policë Kufitarë (PK), duke përfshirë punëtorët civilë. 
Rritja e numrit të punëtorëve është e pashmangshme për efektshmërinë dhe suksesin e policisë në 
detyrat e vëna.  
 
Pagesa e PK-ve (dhe doganierëve) është e dobët, s’ka mbrojtje sociale e as ligjore; nëse kjo gjendje 
nuk do të ndryshojë, masat për luftimin e korrupsionit do të pengohen në masë të konsiderueshme. 
Kompetenca e PK-së është thellësisht e kufizuar në fushën e PKK-ve (Pikat Kontrolluese të Kufirit). 
Në kufirin e gjelbër vepron KFOR-i, por ajo nënkuptohet si përgjegjësi vetëm për ruajtjen ushtarake të 
kufijve. 
Konsiderohet e pashmangshme që mbikëqyrja dhe mbrojtja e “kufirit të gjelbër” do të transferohet 
plotësisht brenda fushëveprimit dhe detyrave të UNMIK-ut/PK, për të pasur mbikëqyrje kufitare në një 
bartës të njëjtë dhe të vetëm. 
 
Gjendja aktuale arsimore dhe e trajnimeve të PK-së është në rrugë të mirë dhe drejtimin e duhur: 
megjithatë, ka nevojë për intensifikim në gjitha fushat. 
 
Në bazë të përshkrimit paraprak, gjendja aktuale paraqitet që Kufijtë e Kosovës janë gjerësisht të 
hapur, ndërsa masat mbikëqyrëse/kontrolluese nuk përputhen me standardet evropiane, mes tjerash, 
për shkak të bazës së pamjaftueshme ligjore, respektivisht për shkak të mungesës së pajisjeve. 
 
Institucionet e Republikës së Kosovës kanë miratuar Strategjinë e Menaxhimit të Integruar të Kufijve 
të Kosovës (IBM) në seancën e 279-të të mbajtur më 7 nëntor 2007. Gjatë këtij veprimi, bashkëpunimi 
dhe bashkërendimi me ministritë dhe agjencitë tjera me përgjegjësi kufitare do të jetë e domosdoshme.  
 
Sa i përket rolit perspektiv brenda BE-së, Kosova ka avancuar drejt arritjes së qëllimit 76: ‘Përforcimi 
i bashkëpunimit mes agjencive të menaxhimit kufitar”, nga Plani Kosovar i Veprimit për Zbatimin e 
Partneritetit Evropian, datë 9 gusht 2006. Ky do të jetë një ndër hapat e parë, ndërsa hapat tjerë do të 
arrihen: 

 
Në lidhje me përmirësimin e marrëdhënieve bilaterale dhe shumëpalëshe, sidomos në lidhje me 
sigurinë e kufijve, ekziston bashkëpunim i mirë në nivelin lokal me Policinë Kufitare të Shqipërisë, si 
dhe me disa rezerva, edhe me IRJM-në. 
 
Në masat legjislative, prioritet i është dhënë Ligjit mbi Migrimin, implementimi i të cilit kërkon një 
strategji dhe plan veprimi gjegjës. Masat tjera afatshkurtra kryesisht trajtojnë çështje institucionale dhe 
implementim direkt të legjislacionit brenda kësaj nën-fushe, duke përfshirë bashkëpunimin mes 
agjencive të përfshira në menaxhimin kufitar, si dhe agjencitë e ngjashme ne vendet fqinje, si dhe 
themelimin e strehimoreve për azilkërkuesit; por edhe përmirësimi i efikasitetit në kontrollin kufitar 
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dhe efektivitetit e transparencës në Departamentin e Policisë Kufitare. Në afat të mesëm, prioritet i 
jepet përmirësimit të kapaciteteve institucionale dhe operative në këtë fushë.  
 
Në afat të shkurtë, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e vizave, 
kontrollit kufitar, azilit dhe migrimit, mes tjerash, veprimet e parashikuara do të përqendrohen në 
ndërtimin e kapaciteteve institucionale, ndërtimin e TI, përforcimin e bashkëpunimit rajonal përmes 
disa marrëveshjeve të bashkëpunimit, do të ndërtohet qendra e re për azilkërkuesit, Ligji mbi Azilin, 
Ligji mbi të Huajt dhe Ligji mbi Mbikëqyrjen dhe Kontrollimin e Kufijve Shtetërorë do të hartohen, 
miratohen dhe të fillojnë zbatimin e tyre, Strategjia për Ri-integrimin e Personave të Kthyer do të 
hartohet, miratohet dhe fuqizohet.   
 
Në afat të mesëm, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e vizave, 
kontrollit kufitar, azilit dhe migrimit, mes tjerash, veprimet e parashikuara do të përqendrohen në 
avancimin e Departamentit për Kufij, Azil dhe Refugjatë brenda MPB-së, në avancimin e nivelit të 
bashkëpunimit mes MPB-së dhe ShPK-së si dhe përmirësimin e kapaciteteve institucionale.  

 
b. Shpërlarja e Parave 
 
Shpërlarja e parave është identifikuar si një çështje që kërkon vëmendje urgjente. Për momentin, 
Qendra e Inteligjencës Financiare, strukturë e UNMIK-ut, është institucioni kryesor përgjegjës për 
luftimin e shpërlarjes së parave. Prapë, duke marrë parasysh që luftimi i këtij krimi ekonomik kërkon 
bashkëpunim dhe qasje shumë-dimensionale, PVPE 2008 adreson këtë çështje përmes veprimeve 
afatshkurtra, që kërkojnë ndërtimin e kapaciteteve administrative brenda Shërbimit Policor të Kosovës, 
gjykatave dhe përforcimin e bashkëpunimit mes gjitha institucioneve të përfshira.  
 
Në afat të shkurtë, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e 
shpërlarjes së parave, mes tjerash, veprimet e parashikuara do të përqendrohen në ndërtimin e 
kapaciteteve institucionale, zhvillimin e bashkëpunimit mes MPB-së, ShPK-së, Doganave, ATK-së 
dhe AQBK-së, si dhe miratimi i Ligjit kundër Shpërlarjes së Parave. 
 
c. Luftimi i Krimit të Organizuar  
 
Luftimi i korrupsionit, krimit të organizuar dhe terrorizmit është në majën e agjendës së prioriteteve 
qeveritare. Luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon vullnet politik. Është zotim i 
Qeverisë së Kosovës që të aplikojë zero tolerancë kundër këtyre fenomeneve. 
 
Drejtoria për luftimin e krimit të organizuar, si pjesë përbërëse e Shtyllës së Krimit, vepron dhe 
funksionon në bazë të ligjeve në fuqi, si Kodi i Përkohshëm Penal, si dhe gjithashtu në bazë të 
Rregullores së UNMIK-ut 2005/54, Rregullores 2001/22 mbi masat kundër Krimit të Organizuar, por 
edhe në bazë të Parimeve dhe Procedurave Standarde Operative. 
 
Në lidhje me infrastrukturën institucionale dhe ndarjen e përgjegjësive në fushën e luftimit të krimit të 
organizuar, MPB-ja është përgjegjëse për hartimin e politikave të sigurisë së brendshme, duke 
përfshirë krimin e organizuar në këtë rast. UNMIK-u tani është në fazën e transferimit të 
kompetencave tek MPB-ja dhe Misioni i EULEX-it. EULEX do të ketë përgjegjësinë e monitorimit 
dhe këshillimit në fushën e sigurisë. 
 
Duke njohur rëndësinë e reagimit në fushën e krimit të organizuar, MPB-ja ka iniciuar Projekt-
Strategjinë për Luftimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore, Planin e Veprimit për Parandalimin e 
Trafikimit të Drogave, si dhe Strategjinë për Grumbullimin e Armëve të Lehta. 
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Në afat të mesëm, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e luftimit të 
krimit të organizuar, mes tjerash, veprimet e parashikuara do të përqendrohen në vazhdimin e 
implementimit të Strategjisë për luftimin e krimit të organizuar dhe terrorizmit, ndërtimin e 
kapaciteteve institucionale përmes trajnimit dhe rekrutimit, si dhe vazhdimësinë e bashkëpunimit me 
Interpol-in dhe Europol-in. 
 
d. Drogat 
 
Problemet në lidhje me drogat, sidomos në trafikimin e tyre, janë identifikuar si brengosëse në 
Raportin e fundit të Progresit. Kështu, kjo çështje është adresuar gjerësisht me veprimet afatshkurtra 
dhe afatmesme në PVPE. Kjo bëhet me një qasje që synon zvogëlimin e kërkesës dhe furnizimit të 
drogave. Në afat të shkurtër, do të krijohet një Grup Ndërministror për t’u marrë me hartimin e një 
Strategjie të Parandalimit të Drogave. Përveç kësaj, për të luftuar krimin në lidhje me drogën, 
planifikohet ndërtimi i kapaciteteve të ShPK-së përmes trajnimeve, pajisjeve dhe punësimeve. 
Prioriteti dhe veprimet afatmesme gjegjëse synojnë përmirësimin e bashkëpunimit me institucionet 
simotra fqinje në luftimin e krimit në lidhje me drogat.  
 
Kosova është ende vend transiti për heroinën; megjithatë, ekziston një prirje e uljes së nivelit të 
transitit si rezultat i luftës për parandalimin e narkotikëve. Fillimi i vitit 2008 ka shënuar rezultate 
pozitive në konfiskimin e substancave narkotike dhe arrestimin e disa grupeve kriminale. 
Fusha e drogave rregullohet me Kodin e Përkohshëm Penal të 2 nëntorit 2007, derisa është miratuar 
edhe Ligji mbi Substancat Narkotike Nr. 2007/02-L128.  
 
Në lidhje me infrastrukturën institucionale dhe ndarjen e përgjegjësive në fushën e luftimit të krimit të 
organizuar, MPB-ja është përgjegjëse për hartimin dhe zbatimin e politikave në këtë fushë. UNMIK-u 
tani është në fazën e transferimit të kompetencave tek MPB-ja dhe Misioni i EULEX-it. EULEX do të 
ketë përgjegjësinë e monitorimit dhe këshillimit në fushën e sigurisë. 
 
Duke njohur rëndësinë e reagimit në fushën e krimit të organizuar, MPB-ja ka iniciuar Planin e 
Veprimit për parandalimin e trafikimit të drogave. 
 
Në afat të shkurtë, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e drogave, 
veprimet e parashikuara do të përqendrohen në ndërtimin e kapaciteteve, themelimin e grupit punues 
ndërministror me qëllim të parandalimit, hetimit, luftimit të narkotikëve dhe edukimit, strategjinë dhe 
planin e veprimit për parandalimin e drogave. 
 
Në afat të mesëm, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e drogave, 
veprimet e parashikuara do të përqendrohen në nivelin e bashkëpunimit mes institucioneve të 
ndryshme në fushën e drogave, si dhe përforcimin e bashkëpunimit rajonal. 
 
e. Policia 
 
ShPK-ja është organi kryesor për zbatimin e ligjit dhe rendit në Republikën e Kosovës, një organ që 
gëzon një shkallë të lartë të besimit tek qytetarët. Megjithatë, në përmbushjen efektive të detyrave të 
tij, si dhe në shërbimin adekuat të shoqërisë, ShPK-ja ka nevojë për ndërtim të vazhdueshëm të 
kapaciteteve në përputhje me standardet dhe praktikat evropiane. Në këtë aspekt, PVPE-ja sugjeron 
ndryshime në infrastrukturën ligjore. Në afat të shkurtër, synimi është miratimi i legjislacionit gjegjës, 
duke përfshirë aktet nënligjore, derisa implementimi pritet të fillojë gjatë këtij viti, si dhe të zhvillohet 
në afatin vijues të mesëm. Gjithashtu, adresohet edhe sigurimi i trajnimeve të vazhdueshme, duke 
përfshirë pajisjet moderne për ShPK-në. Shumë veprime janë propozuar për ndërtime kapacitetesh të 
njësive hetuese të ShPK-së. Çështjet në lidhje me krimin e organizuar dhe terrorizmin janë gjithashtu 
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të adresuara nga PVPE-ja në nivel strategjik, gjegjësisht me miratimin (implementimin) e strategjive 
relevante.  
 
ShPK-ja në strukturën e tij ka rreth 8000 oficerë në gjitha nivelet. ShPK-ja si Agjenci Ekzekutive 
funksionon dhe vepron në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 2005/54, Procedurat Standarde Operative, 
si dhe Ligjit mbi Policinë i cili është në procedurë të miratimit. 
 
Në lidhje me infrastrukturën institucionale dhe ndarjen e përgjegjësive, MPB-ja ndan përgjegjësitë me 
UNMIK-un për shkak të kompetencave të rezervuara, por me arritjen e EULEX-it, ai do të jetë 
përgjegjës për mbikëqyrje dhe do të ketë rol këshillues, derisa MPB-ja do të marrë përsipër përgjegjësi 
shtesë.  
 
Duke marrë parasysh kërkesën për avancimin e cilësisë së punës së ShPK-së, MPB-ja, në bazë të 
Urdhëresës Administrative Nr. 143 të 13 marsit 2008, e cila analizon mbikëqyrjen, vlerësimin dhe 
funksionalitetin e Strukturës së ShPK-së, është hartuar analiza e kësaj strukture, ndërsa pritet të 
themelojë një komitet të përbashkët mes MPB-së dhe ShPK-së për përgatitjen e strukturës së re. 
 
Në afat të shkurtë, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e Policisë, 
veprimet e parashikuara, mes tjerash, do të përqendrohen në ndërtimin e kapaciteteve përmes trajnimit 
dhe punësimit, miratimit dhe zbatimit të Ligjit mbi Policinë, si dhe aktet nënligjore për zbatimin e 
Ligjit mbi Policinë, do të hartohet dhe zbatohet Strategjia dhe Plani i Veprimit për veprimin policor në 
parandalimin e krimit, hartimi dhe zbatimi i Ligjit mbi Armët e Lehta, hartimi dhe miratimi i 
Strategjisë për grumbullimin e armëve në Kosovë, miratimi dhe zbatimi i disa ligjeve, si dhe hartimi i 
Strategjisë dhe Planit të Veprimit për luftimin e trafikimit me qenie njerëzore. 

 
f. Mbrojtja e të Dhënave Personale  
 
Për momentin, nuk ekziston ndonjë sistem adekuat dhe i përafruar me Acquis communautaire – për 
mbrojtjen e të dhënave personale.  
 
Në afat të shkurtë, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e mbrojtjes 
së të dhënave personale, veprimet e parashikuara, mes tjerash, do të përqendrohen në miratimin dhe 
zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në pajtim me Direktivën për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale 95/45/EC) si dhe krijimin e një organi gjegjës të pavarur përgjegjës për 
implementimin e standardeve për mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Kosovës.  
 
Në afat të mesëm, me synim të adresimit të Prioriteteve të Partneritetit Evropian në fushën e mbrojtjes 
së të dhënave personale, veprimet e parashikuara, mes tjerash, do të përqendrohen në ngritjen e 
sistemeve mbrojtëse të shënimeve personale, në pajtim me standardet evropiane, si dhe zbatimin e 
Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si dhe do të ketë aktivitete të organizuara vetëdijesimi në 
lidhje me të dhënat personale dhe rëndësinë e mbrojtjes së tyre. 
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3 REFORMA E ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE KAPACITETET 
ADMINISTRATIVE  

                                   
                                                                                                                     
a. Sfondi 
 
Zhvillimi institucional është një nga prioritetet kyçe për avancimin e administratës publike në Kosovë. 
Me institucione të reja, Qeveria e Kosovë, nën mbikëqyrjen e autoriteteve të UNMIK-ut, ka arritur të 
konsolidojë plotësisht një shërbim civil profesional dhe të përgjegjshëm. Kompetencat gradualisht po i 
transferohen autoriteteve vendore nga UNMIK-u, si dhe do të vazhdojnë të mbështeten edhe nga 
Misioni EULEX.  
 
Përkundër institucioneve të reja, si dhe me zgjidhjen e statusit, përmirësimi dhe reformimi i 
administratës publike konsiderohet domosdoshmëri për plotësimin e kërkesave aktuale dhe për të 
përmbushur obligimet e krijimit të shtetit demokratik, për të ofruar shërbime efikase për qytetarë, si 
dhe për të qenë në gjendje të përmbushjes së obligimeve aktuale dhe të ardhme ndërkombëtare.  
 
Në përpjekjet e vazhdueshme për hyrje në BE, institucionet kosovare do të duhet të përmirësojnë 
funksionimin e gjithë administratës publike.  
 
b. Institucionet Përgjegjëse dhe Gjendja Aktuale  
 
Përgjegjësia kryesore për ndërtimin e kapaciteteve të Administratës publike të Kosovës bie tek 
Ministria e Shërbimeve Publike (MShP), gjegjësisht Institutit Kosovar për Administratën Publike 
(IKAP). MShP-ja/IKAP-i është përgjegjës për zhvillimin dhe implementimin e politikave drejt krijimit 
të një shërbimi civil profesional, shumë-etnik dhe të përgjegjshëm në institucionet e Kosovës.  
 
Agjencia për Integrime Evropiane, gjegjësisht Departamenti për Komunikim, Informim dhe Trajnime 
koordinon gjitha aktivitetet e ndërtimit të kapaciteteve të shërbyesve civilë në të gjitha fushat në lidhje 
me BE-në. Zbatimi i PVPE-së do të varet nga niveli i ndërtimit të institucioneve dhe trajnimit të 
shërbyesve civilë, nga njohuritë dhe aftësitë e përmbushjes së obligimeve të tyre nga Partneriteti 
evropian.  
 
c. Çka duhet bërë...?  
 

Implementimi i vazhdueshëm i Strategjisë së Reformës së Administratës Publike ka identifikuar shtatë 
fusha strategjike: menaxhimin e burimeve njerëzore, strukturën institucionale, komunikimin me 
qytetarë, menaxhimin e administratës publike, e-Qeverisja, financimi i administratës publike, anti-
korrupsioni, si dhe politikat e legjislacioni. 
 
Prioritetet kryesore përfshijnë hartimin dhe miratimin e legjislacionit në përputhje me Acquis, si dhe 
funksionalizimi i mekanizmave të monitorimit në implementimin e legjislacionit. MShP-ja është duke 
implementuar projektin për Rishikimin Funksional të Institucioneve të Kosovës për të iniciuar 
reformën e administratës publike. E-Qeverisja është prioritet tjetër i Qeverisë për të avancuar punën në 
administratë publike dhe për të ofruar shërbime efektive për qytetarë e biznese.  
 
Reforma e administratës publike plotëson një nga prioritetet e partneritetit Evropian 2008 si dhe 
plotëson aktivitetet e trajnimit mbi çështjet e BE-së.  
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Plani i Integrimeve Evropiane 2008-2010, miratuar nga Qeveria e Kosovës, mbulon ndërtimin e 
kapaciteteve, trajnimin dhe aktivitete tjera në këtë fushë për implementimin e PVPE-së 2008. Fokusi 
kryesor i AIE-së do të jetë përforcimi i strukturave evropiane në gjitha nivelet e Qeverisë për të 
siguruar bashkërendim dhe zbatim më të mirë të PVPE-së 2008. 
 
 
4 PËRKTHIMI I ACQUIS TË BE-SË. 
                                                                                                                    
a. Sfondi 
 
Me çdo asocim të ri, i gjithë legjislacioni i Komunitetit Evropian në fuqi në atë kohë - Acquis – duhet 
të përkthehet në gjuhën e vendit të ri para hyrjes në BE, ashtu që qytetarët të dinë se për çka po 
përkushtohen.  
 
Në periudhën e para-asocimit, Qeveria e Vendit, e jo Bashkimi Evropian, është përgjegjëse për 
përkthimin e legjislacionit evropian në fuqi në gjuhën e saj, si dhe duhet të ndërtojë një njësi të veçantë 
për këtë. Përkthimi dhe shqyrtimi i Acquis është ndoshta e vetmja detyrë në gjithë operacionin e 
bashkimit që është absolutisht e njëjtë për secilin Shtet aspirues. 
 
Përkthimi i akteve ligjore të BE-së dhe akteve vendore duhet kuptuar si pjesë përbërëse e gjithë 
procesit të harmonizimit dhe implementimit në lidhje me integrimin në BE. Është qenësore që aktet 
vendore të përkthehen gjatë vetë transponimit në ligje vendore. Përkthimet e akteve vendore ligjore të 
harmonizuara me Acquis duhet të jenë në dispozicion të institucioneve të BE-së që janë përgjegjëse 
për monitorimin e progresit të arritur në përafrimin e legjislacionit. 
 
Acquis aktualisht përbëhen nga rreth 100 000 faqe të Gazetës Zyrtare të Bashkimit Evropian (faqe të 
OJ). Ky është numër “dinamik”, i cili përherë ndryshohet, modifikohet, shumëzohet – mbi 5.000 faqe 
të Gazetës miratohen në vit.  
 
b. Institucioni Përgjegjës dhe Gjendja Aktuale  
 
Mes përgjegjësive të AIE-së, përveç harmonizimit të legjislacionit vendor, koordinimit të fondeve të 
BE-së dhe komunikimit e informimit, ekziston edhe koordinimi i përkthimit të legjislacionit të BE-së, 
si dhe përgatitja e Acquis të BE-së në gjuhët zyrtare të Kosovës.  
 
Dinamika e procesit të përafrimit/harmonizimit me Acquis të BE-së, si një nga prioritetet kryesore të 
Partneritetit Evropian, varet drejtpërsëdrejti nga përkthimi i suksesshëm e korrekt e në kohë i 
legjislacionit evropian. Në këtë kuptim, procesi i përkthimit do të konsiderohet si një nga prioritetet 
më të rëndësishme në të cilën nën-fushë duhet investuar shumë në kuptimin e resurseve njerëzore, 
ekspertizës dhe fondeve.  
 
c. Çka duhet bërë...?  
 
Përforcimi i mëtutjeshëm i Agjencisë për Integrime Evropiane dhe themelimi i një Zyre të veçantë për 
Koordinimin e Përkthimit, përgjegjëse për përgatitjen e Versionit Nacional të Acquis Communautaire 
mbeten prioritete kryesore. Zyra për Përgatitjen e Versionit Kombëtar të Acquis Communautaire do të 
mbulojë dy fusha kryesore:  
 

1. Revizioni dhe Terminologjia, duke përcaktuar kriteret për përkthimin konsistent të akteve 
ligjore të BE-së, duke krijuar dhe zhvilluar terminologjinë, duke implementuar kontroll mbi 
procesin e përkthimit të akteve ligjore të BE-së, por edhe legjislacionit vendor. 
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2. Koordinimi i Përkthimit, monitorimi dhe koordinimi i procesit të përkthimit përmes bazave të 
centralizuara të shënimeve. 

 
Në ekzekutimin e përgjegjësive të saj në të ardhmen, Zyra për Përgatitjen e Versionit Nacional të 
Acquis Communautaire duhet të arrijë këto synime; 

- Përgatitja e Versionit Kosovar të Acquis Communautaire – një nga parakushtet për hyrje në 
BE 

- Përkthimi i legjislacionit kosovar 
- Mbështetje e plotë ndaj procesit të harmonizimit dhe negociatave 
- Bazat e centralizuara të shënimeve 
- Terminologjia, përkthimet e memorizuara, si dhe Korpusi i Përkthimeve  
- Resurset njerëzore 

 
Duke marrë parasysh këto synime dhe kapacitetet ekzistuese brenda Agjencisë, për këtë qëllim janë 
parashikuar prioritete afatshkurtra dhe afatmesme, por edhe afatgjate. Prioritetet si të tilla mund të 
përmblidhen në themelimin e një Zyre për përgatitjen e versionit nacional të Acquis, punësimin e stafit 
me aftësitë e duhura, si dhe fillimin e fushatës në lidhje me Acquis. 
 
Hartimi i Planit Strategjik për Përgatitjen e Versionit Nacional të Acquis Communautaire, përkthimi i 
Legjislacionit të Kosovës, bashkëpunimi rajonal me Shqipërinë dhe Maqedoninë, si dhe sipas 
mundësisë edhe me Serbinë, do të jenë sfidat e ardhshme për Agjencinë për Integrime Evropiane – 
Zyrën për Përgatitjen e Versionit Nacional të Acquis Communautaire.  
 
 
5 INFORMIMI DHE KOMUNIKIMI 
 
a. Sfondi  
 
Integrimet evropiane kanë qenë dhe do të vazhdojnë të ngrihen si prioritete kryesore të politikave të 
Qeverisë së Republikës së Kosovës. Proceset e integrimeve evropiane do të kërkojnë një përpjekje 
madhore të menaxhuar së brendshmi dhe së jashtmi. Qeveria është në procesin e finalizimit të Planit të 
ri të Veprimit për Partneritet Evropian (PVPE) 2008. Kështu, qëllimi dhe funksioni thelbësor i 
strategjisë së komunikimit të brendshëm do të jetë përforcimi dhe mbështetja e bashkërendimit dhe 
zbatimit të PVPE-së. 
 
Disa organizata të shoqërisë civile kanë qenë aktive në vitet e fundit, si dhe kanë ndërtuar një numër 
strukturash që do të sigurojnë platformën e diskutimit dhe mësimit mbi çështjet e BE-së në të 
ardhmen. Në anën tjetër, ekziston një pajtueshmëri e gjerë që niveli i vetëdijes themelore dhe kuptimit 
të çështjeve të integrimit evropian, si dhe rëndësisë së tyre për realitetin ekzistues është i ultë, në 
publikun e gjerë por edhe tek udhëheqësit e opinionit. Ekziston një ndjenjë e përbashkët që derisa 
opinioni është përgjithësisht në favor të integrimit evropian, ky bazohet shpesh në një mungesë të 
diskutimit të informuar, si dhe një vlerësimi jo real të zgjedhjeve që duhen bërë në rrugën e integrimit. 
 
b. Institucionet e Përgjegjëse dhe Gjendja Aktuale  
 
Një nga prioritetet kryesore të Qeverisë së Kosovës është të sigurojë informim dhe komunikim efektiv 
mbi Planin e Veprimit për Partneritetin Evropian (PVPE) dhe procesin e Mekanizmit Përcjellës të 
Stabilizim-Asocimit (MPSA) mes institucioneve qeveritare, si dhe, ngritjen e vetëdijes dhe kuptimit të 
proceseve të integrimit evropian tek publiku i përgjithshëm. 
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AIE-ja ka bashkërenduar përgatitjen e PVPE-së, si dhe ka përgjegjësinë e përgjithshme për 
udhëheqjen dhe koordinimin e implementimit të tij. Suksesi i PVPE-së do të varet në masë të madhe 
nga efektiviteti dhe motivimi i atyre që do të jenë të përfshirë në mënyrë direkte (dhe indirekte) në 
zbatimin e tij. Është qenësisht e rëndësishme për ata që janë të përfshirë që të kuptojnë mirë rëndësinë 
e procesit, të njohin vlerën e shtuar të kontributit të tyre – si dhe të mbesin të informuar për përparimin 
e arritur në këtë drejtim. Për këtë qëllim, AIE-ja ka përgatitur Strategjinë e Komunikimit dhe 
Informimit. 
 
c. Çka duhet bërë...? 
 
Këtë vit, derisa ka përqendrim të vëmendjes në pasojat e statusit të ri dhe rregullimit të ri qeverisës, 
pritet që një vëmendje më kritike do të përqendrohet në iniciativat e politikave në kontekstin e 
integrimit evropian dhe implementimin e Planit të Veprimit për Partneritet Evropian (PVPE). Ata që 
kuptojnë drejt procesin pranojnë që integrimet evropiane në të ardhmen nuk do të shihen si 
përgjithësisht beninje apo neutrale, por më shumë, në secilën fushë të politikave, si krijuese të 
ndikimeve diferencuese në perspektivën e grupeve të ndryshme të interesit.  
 
Kështu, qëllimi dhe funksioni thelbësor i strategjisë së komunikimit është zhvillimi i mjeteve për t’i 
mundësuar Agjencisë për Integrime Evropiane të promovojë synimin qeveritar për integrime duke 
siguruar që: 
 
1. Shoqëria e gjerë (duke përfshirë opinionin publik) të jetë e informuar për të pasur vlerësime të 
arsyeshme dhe realiste të orientimeve politike; 
 
2. Gjitha grupet e interesave sektoriale – duke përfshirë mediat, organet politike (qendrore dhe lokale), 
organet profesionale (p.sh. komuniteti i bizneseve, sektori rural), partnerët socialë, shoqëria civile, të 
konsultohen dhe përfshihen si partnerë në formësimin e pajtueshmërisë kosovare mbi integrimet 
evropiane. 
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6 2008 SHTOJCAT: TABELAT 

a. Tabela e Shpenzimeve të PVPE-së  

Kapitulli Buxheti 
  Fusha 

Total BKK Donacion Mungesa 
    Nën-fusha 
0. Prioritetet kryesore  68,135,416  34,625,224  8,500,000   25,010,192  
1. Kriteret politike 89,208,855  26,452,790   39,661,788  23,094,277  
  1.1 Demokracia dhe sundimi i ligjit 64,019,759   16,449,365  29,067,788  18,502,606  

  

1.1.1 Institucionet e Përkohshme të Vetë-Qeverisjes 736,003   504,003  140,000  92,000  
1.1.2 Parlamenti/Zgjedhjet  383,623   340,623  -   43,000  
1.1.3 Administrata Publike  26,729,351   11,817,808   14,196,543  715,000  
1.1.4 Sistemi Gjyqësor  36,122,782  3,786,931   14,731,245  17,604,606  
1.1.5 Politika anti-korrupsion 20,000  -   -   20,000  

  1.2 Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e pakicave 24,133,896  9,880,725  9,691,000  4,562,171  

  1.2.1 Të drejtat e pakicave, të drejtat kulturore dhe 
mbrojtja e pakicave  22,079,600   9,030,429  9,632,000     

3,417,171  
  1.3 Çështjet rajonale dhe obligimet ndërkombëtare  1,055,200  122,700   903,000  29,500  
2. Kriteret ekonomike 171,805,482   6,931,300  12,680,182  152,194,000  
3. Standardet evropiane  431,511,010  198,586,304  87,858,509  145,066,197  
  3.1 Tregu i brendshëm 57,531,169  36,971,016   2,035,600  18,524,553  

  

3.1.1 Lëvizja e lirë e mallrave 369,463  320,116  -   49,347  
3.1.2  Lëvizja e lirë e kapitalit 1,470,000   1,470,000    
3.1.3 Doganat dhe tatimet  4,610,700   2,538,100  220,600  1,852,000  
3.1.4 Prokurimi Publik  299,500   299,500  -   -   
3.1.5 Të drejtat e pronës intelektuale  141,400   110,400  -   31,000  

3.1.6 Të drejtat e punësimit dhe politikat sociale  5,096,206  28,000     
-   5,068,206  

3.1.7 Arsimi dhe hulumtimi 45,543,900  33,674,900  345,000  11,524,000  
  3.2 Politikat sektoriale      295,475,833  125,499,700  83,656,909  86,319,224  

  

3.2.1 Industria dhe NVM-të  1,970,851  1,960,851  -   10,000  
3.2.2 Bujqësia dhe peshkataria 7,906,249   2,168,500   1,636,109  4,101,640  
3.2.3 Mjedisi  15,193,160   4,768,160   4,650,000   5,775,000  
3.2.4 Politika e Transportit  44,783,984   7,608,000   2,080,000  35,095,984  
3.2.5 Energjia 181,842,560  106,325,260  73,786,000   1,731,300  
3.2.6 Shoqëria informative dhe mediat 35,290,000   1,600,000  -   33,690,000  
3.2.7 Kontrolli Financiar 6,069,814  806,214  1,504,800  3,758,800  
3.2.8 Statistikat 2,419,215     262,715   -   2,156,500  

  3.3 Drejtësia, liria dhe siguria 78,504,008  36,115,588  2,166,000  40,222,420  

  

3.3.1 Vizat, kontrolli kufitar, azili dhe migrimi 33,671,854  1,046,854   1,600,000  31,025,000  
3.3.2 Luftimi i krimit të organizuar 6,562,000  4,000   8,000   6,550,000  

3.3.3 Shpëlarja e parave 56,000   48,000  8,000     
-   

3.3.4 Drogat  334,500   72,000     
-    262,500  

3.3.5 Policia  37,389,714  34,781,214   550,000   2,058,500  

3.3.6 Mbrojtja e të dhënave personale 489,940   163,520     
-   326,420  

      BUXHETI TOTAL  760,660,763 266,595,618 148,700,479  345,364,666
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b. Tabela e Legjislacionit të Ri 
 

Veprimi  Afati Institucioni 
përgjegjës 

Institucioni 
përgjegjës Dokumenti referues 

Tabela siguron një pasqyrë të rregullave nacionale ligjore që do të harmonizohen me legjislacionin e BE-së dhe përmban ligje 
dhe akte nën-ligjore me një listë të masave të BE-së që duhet të transpozohen në to, si dhe institucioni i cili është përgjegjësi 
kryesorë për përgatitjen e aktit duke përfshirë mbetjen e institucioneve që marrin pjesë në përgatitjen rregullave ligjore. Afati 
për miratimin e rregulloreve nga Qeveria e Republikës së Kosovës është shënuar si dhe afati  për miratim ng ana e Kuvendit të 
Kosovës poashtu. 

0.  Prioritiet kyqe  
4. Të sigurohet respekt i plotë për sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e minoriteteve si dhe të ndjeket një politikë 
për zero tolerancë kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe krimit financiar. 

2. Kushtetuta së Republikës së Kosovës K2-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria    

4.  Ligji për te drejtat dhe interesat e 
komuniteteve pakice K2-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria    

6. Ligji mbi menaxhimin e pasurive të 
sekuestruara dhe të konfiskuara   K3-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria  
Strategjia Legjislative  2008 

9. Ligji mbi deklarimin e origjinës së 
pasurisë të zyrtarëve të lartë publik. K2-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria  
Strategjia Legjislative  2008 

 5. Të sigurohet qeverisje demokratike dhe bartje e shërbimeve publike tek të gjithë qytetarët e Kosovës, duke themeluar 
administratë publike reprezentuese e cila është profesionale, e përgjegjshme, e arritshme, e liruar nga ndërhyrjet politike. 

3. Ligji mbi ndërmarrjet publike  K2-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria  Strategjia Legjislative  2008 

6. Ligji mbi transferin e ndërmarrjeve 
publike K2-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria  Strategjia Legjislative  2008 

6. Të avansohet reforma e vetë-qeverisjes dhe të ngirten kapacitetet administrative për të ndihmuar decentralizimin, duke i 
marrë nën konsideratë synimet dhe intereset e të gjitha komuniteteve në Kosovë, të adaptohet korniza legjislative dhe të 
ndahen resurset e duhura buxhetare.  
 2.Ligji për vetëqeverisje lokale     K2-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria  Strategjia Legjislative  2008 

 6. Ligji për kufijt komunal  K2-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria  Strategjia Legjislative  2008 

9. Ligji mbi zgjedhjet lokale  K2-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria  Strategjia Legjislative  2008 

11.Ligji mbi referendumin komunal 
K3-2008 MAPL Qeveria  

Pako e Ahtisarit, Karta Europiane mbi 
Vetë-qeverisjen Lokale  

11.Ligji mbi referendumin komunal K4-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria  Strategjia Legjislative  2008 

15.Ligji per Qytetin e Prishtinës K4-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria  Strategjia Legjislative  2008 

20. Ligji për Financat Lokale K2-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria  Strategjia Legjislative  2008 

22. Ligji për ndryshimin e Ligjit Nr. 2003/2 
mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe 
Llogaridhënjes  

K1-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria  

  

1. Kriteret Politike  
1.1 Demokracia dhe sundimi i ligjit 
1.1.1 Institucionet e Përkohëshme Vet-qeverisëse 
11. Të sigurohet funksionimi efektiv i Kuvendit dhe komiteteve të tij, qeverisë dhe komunave, përfshirë respektimin e plotë të të 
gjitha rregulloreve të punës  kodeve të mirsjelljes, si dhe të drejtave dhe interesave e të gjitha komuniteteve.   
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Veprimi  Afati Institucioni 
përgjegjës 

Institucioni 
përgjegjës Dokumenti referues 

8. Ligji për Qeverinë e Kosovës K4-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria    

25. Aktet nenligjore mbi pushtetin lokal. Në 
vazhdimësi  MAPL Ministritë   

13. Të publikohet Gazeta Zyrtare në periudhë të rregullt kohore, dhe të sigurohet që është plotësisht e saktë. Të përmirësohet 
kontrolli i përkthimeve te  verzioneve të ndryshme gjuhësore që të sigurohet se verzionet janë identike, si dhe të sigurohet 
qasja e publikut në Gazetën Zyrtare.  
3. Ndryshimi i Ligjit për Gazetën Zyrtare  K3-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria  Ligji për Gazetën Zyrtare të Kosovës, 
2005/25 

1.1.3 Administrata Publike  
19.Të zbatohen në mënyrë rigoroze procedura transparente mbi punësimin, transferimin, vlerësimin e punës, promovimin, 
mbikqyrjen dhe largimin nga puna të shërbyesve civil, përfshirë këtu edhe policinë dhe stafin e sistemit gjygjësor, si dhe në 
menaxhimin financiar.  
2. Ligji për Sherbimin Civil K4-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria    

4. Ligji për paga të administratës publike 
të Kosovës K4-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria    

20. Të përmirësohet funksionimi dhe të forcohet pavarësia e Bordit të Pavarur Mbikqyres dhe Komisionit për Emërime të Larta 
Publike 
4. Ndryshimi i Udhëzimit Administrativ 
09/2006 përmes hartimit të dispozitave 
disciplinore 

K3-2008 ZKM   
UA nr.09/2006 mbi zbatimin e 
procedurës për funksionimin e KELP-it  

1.1.4 Sistemi Gjyqësorë 
23. Të sigurohen gjykata dhe prokurori efektive, të pavarura, llogaridhënëse, të paanshme dhe të liruara nga influenca politike.  
8. Ligji mbi Këshillin Prokurorial të 
Kosovës. K3-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria   Strategjia Legjislative 2008 

10.Ligji mbi Këshillin Gjyqësor të 
Kosovës K3-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria   Strategjia Legjislative 2008 

24. Të forcohet Zyra e Prokurorit për të siguruar që është në gjendje të respektojë principet e autonomisë dhe paanësisë.  Të 
vazhdohet të forcohet Zyra e Prokurorit Special. Të sigurohet zbatimi i një skeme të sigurise efiçiente për mbrojtjen e 
dëshmitarëve 
6. Ligji për Prokurorinë Speciale të 
Kosovës K3-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria  Legislative Strategy 2008 

25. Të aprovohen dhe zbatohen ligjet për  Gjykata dhe Prokurori. Të zhvillohet një sistem i drejtësisë administrative dhe të 
qartësohen kompetencat.  
1. Ligji për Gjykata K2-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria  MD Plani i Punës 2008  

3. Ligji për Prokurorinë Publike K2-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria  MD Plani i Punës 2008 

29. Të zhvillohet kapaciteti i Qeverisë, për të marrë përgjegjësi në fushat e drejtësisë dhe ato të punëve të brendshme, pa 
ndikim politike. Të zbatohet sistemi për emërim, largim dhe promovim të karierës për gjykatësit dhe prokurorët në përputhje me 
standardet Europiane, pa ndikime politike.  
3. Ligji mbi dokumentet e identifikimit K2-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria    

5. Ligji për Dokumentet e Udhëtimit K2-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria    

7. Ligji për shtetësinë K2-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria    

10. Ligji për Autopsinë K3-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria    

12. Lgji për Mjekësi Ligjore K3-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria    

33. Të forcohen kapacitetet administrative, koordinimi dhe efektiviteti i gjykatave dhe të gjitha agjencioneve për fuqizimin e 
ligjit. Të sigurohet mbijetimi i një sistemi të kuptueshëm për ndihmë juridike.  
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Veprimi  Afati Institucioni 
përgjegjës 

Institucioni 
përgjegjës Dokumenti referues 

8. Modifikimi i Rregullores 2006/36 me 
amandamente shtese K4-2009 

Komisioni 
për ndihmë 

juridike 
Qeveria 

Rregullorja e UNMIK-ut 2006/36  
Për Ndihmë Juridike 

1.2 Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e pakicave  
38. Të zgjedhet  Ombudsperson dhe të adaptohen dispozitat ligjore të cilat sigurojnë zbatimin e rekomandimeve të 
ombudspersonit.  
2. Ligji për Avokatin e Popullit K3-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria Strategjia Legjislative 2008 

1.2.1 Minority rights, cultural rights and protection of minorities 
44. Të zbatohet plotësisht ligji mbi gjuhët zyrtare si dhe mbi trashëgiminë kulturore dhe të vendoset një mekanizëm efektiv për 
monitorimin e zbatimit të tij.  
6. Perpilimi i akteve nënligjore per 
zbatimin e Ligjit per Trashegimine 
Kulturore. 

K3-2008 MKRS   
Ligji për Trashëgiminë kulturore 

45. Të rregullohen vendbanimet jo formale. Të gjenden zgjedhje të qëndrueshme për akomodim dhe integrim të komuniteteve 
Romë që jetojnë në kushte të rrezikshme në kampe, dhe të personave/grupeve të zhvendosur në qendra jo formale.  

        
1. Ligji  per Planifikim Hapesinor. K1-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria 
  

1.3 Regional issues and international obligations 
48. Të fuqizohet bashkëpunimi rajonal dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore.  
8. Aktet ligjore dhe nënligjore për 
bashkëpunim ndërkomunal.  K4-2009 MAPL   

  

2. Economic Criteria 
50. Të përmbahen politikat fiskale,  dhe në veçanti, të sigurohet që politikat sociale që adresojnë varfërinë dhe përjashtimin 
social te jane ne harmoni me qëndrueshmërinë afatgjate të financave publike.  

7.  Ligji për Amandamentimin e ligjit mbi 
pergjegjsite e menaxhimit te financave 
publike.  

K2-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria 

  

17. Ligji per perkrahje materiale familjeve 
te cilat kujdesen per femijet me aftesi te 
kufizuara.                   

K3-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria 

  

53. Të përmirësohet qeverisja, efikasiteti dhe qëndrueshmëria financiare e ndërmarrjeve publike.  Të përforcohet tutje pavarësia 
operuese dhe financiare e autoriteteve rregullative me qellim   të rritjes se transparences dhe konkurrences në sektorët 
relevante.  
2. Ligji për Miniera dhe Minerale.  K2-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria  UNMIK Reg. 2005/2, UNMIK Reg. 
2005/3 

9. Ligji për Aviacion.  K2-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria Plani I Ahtisaarit 

16. Ligji për Amandamentimin e Ligjit për 
Telekomunikim.  K3-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria   

22. Ligji për ZRRUM.  K3-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria    

3. Standardet Evropiane 
3.1 Tregu I Brendshëm 
3.1.1 Lëvizja e lirë e mallrave  
55. Të aprovohet korniza horizontale  legjislative për themelimin e infrastrukturës së nevojshme për operim të duhur dhe ndarje 
të funksioneve të ndryshme (rregullative, standardizimit, metrologjia, akreditimi, vlerësimi i konformitetit dhe mbrojtja e tregut) 
që nevojiten për të zbatuar acquis mbi lëvizjen e lirë të mallrave.  
1. Udhëzimi Administrativ për 
instrumentet matëse të masës -Peshoret 
jo automatike të klasës së saktësisë 
I,II,III,IIII 

K4-2009 MTI Keshilli i 
metrologjise 

Ligji per metrologji 
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Veprimi  Afati Institucioni 
përgjegjës 

Institucioni 
përgjegjës Dokumenti referues 

2. Udhëzimi Administrativ për kushtet 
metrologjike për produktet e para-
paketuara. 

K4-2009 MTI Keshilli i 
metrologjise 

Ligji per metrologji 

3. Hartimi I Udhëzimit Administrativ për 
njësitë matèse  K4-2009 MTI Keshilli i 

metrologjise 
Ligji per metrologji 

4. Udhëzimit Administrativ për formën 
dhe përmbajtjen e shenjave të pastërtisë 
, mënyrën e përcaktimit dhe shqyrtimin e 
shkallës së pastërtisë të punimeve nga 
metalet e cmuara . 

K4-2009 MTI OEK, Keshilli i 
metrologjise 

Ligji per metalet e qmueshme 

5. Udhëzimi Administrativ për shitësit , 
shenjat e prodhuesit dhe impportuesit të 
punimeve nga metalet e cmuara.        

K4-2009 MTI OEK, Keshilli i 
metrologjise 

Ligji per metalet e qmueshme 

6. Udhëzimit Administrativ për pagesen e 
kompensimeve të ekzekutimit, vulosjes, 
të punimeve nga metalet e cmuara.  

K4-2009 MTI OEK, Keshilli i 
metrologjise 

Ligji per metalet e qmueshme 

7. Amandamentimi I ligjit te Akreditimit 
konform kerkesave te EA-se (Europian 
Corporation for Accredaitation) K4-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria  

Strategjia legjislative e Kosovës 2008 

8. Ligji për Amandamentimin e Ligjit për 
Mbrojtje Konsumatorësh.  K4-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria 
Strategjia legjislative e Kosovës 2008 

9. Legjislacion sekondar për 
implementimin e Ligjit të Standardizimit.  K4-2008 MTI   

Ligji për Standardizim 

10. Ligji për Amandamentimin e Ligjit mbi 
Kushtet Teknike për Produkte dhe 
Vlerësimin e Konformitetit.  

K4-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria 

Strategjia legjislative e Kosovës 2008 

11. Ligji mbi Sigurinë e Përgjithshme të 
Produkteve.  K4-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria   

3.1.3 Doganat dhe taksat 
57. Të përafërrohet edhe më tutje legjislacioni për doganë me acquis dhe të vazhdohet me përpjekjet për të luftuar 
korrupsionin, falsifikimet dhe krimin ndër-kufitar. Të përmirësohen kapacitetet e njësisë për hetimin e krimeve.  

3.  Amandamentimi I Kodit të Procedurës 
Disciplinore dhe Kodit të Mirësjelljes.  K1-2008 Doganat   

  

4. Udhëzimi administrativ mbi deklarimin 
e pasurisë te zyrtarëve doganor. K2-2008 Doganat   

Ligji Anti-Korrupsion.  

58. Të respektohen obligimet lidhur me zbatimin e masave preferenciale të tregut, posaçërisht në lidhje me origjinën.  
1. Udhëzimi Administrativ që 
 implementon Kodin Doganor mbi 
rregullat e Origjinës. 

K3-2008 Doganat   
  

3. Udhëzimi administrativ mbi dhënien e  
Informatave Detyruese te Origjinës e 
mallit  

K3-2008 Doganat   
  

59. Të vazhdohet me përafërimin e legjislacionit tatimor me acquis të BE-së dhe të forcohen kapacitetet administrative të 
administratës tatimore. Të forcohen kapacitetet e administratës tatimore për mbledhjen e tatimeve dhe të rriten të ardhurat nga 
tatimet.  
1. Ligji për Amandamentimin e Ligjit mbi 
Administratën Tatimore dhe Procedurat.  K3-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria 
  

2. Ligji për Amandamentimin e Ligjit 
Nr.2004/51 per Tatimin ne te Ardhurat e 
Korporatave.  

K1-2009 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria 
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 3. Ligji për Amandamantimn e Ligjit për 
Tatimin ne te Ardhurat Personale.  K1-2009 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria   

14. Ligji mbi TVSH-në.  K4-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria   

3.1.4 Prokurimi Publik 
61. Të adaptohet korniza për prokurim publik duke adaptuar legjislacionin e nevojshëm sekondar në përputhshmëri me acquis. 
Të sigurohet korniza institucionale për prokurim publik me kapacitetet administrative dhe pavarësinë e barrtjes së misionit.   

1. Rregullorja mbi Prokurim Publik K4-2008 KRPP   Ligji i Prokurimit Publik. Rreg.  Nr. 
2007/20  

3.1.5 Të drejtat e pronësisë intelektuale 
62. Të sigurohen kapacitete administrative dhe gjyqesore për zbatimin e ligjit për pronësi intelektuale dhe zbatimin e të drejtave 
intelektuale.  
8. Aktet nen-ligjore qe adreson të drejtat 
e autorit dhe të drejtat e përafërta.  K2-2009 MTI MKRS 

Ligji për Të drejtat e Autorit dhe të 
drejtat e përafërta 

3.1.6 Punësimi dhe politikat sociale  
65. Të amandamentohet legjislacioni mbi sigurimin social dhe skemën pensionale.  
1. Ligji për sigurimin pensional dhe 
invalidor në Kosovë.  K4-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria   

2. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e 
ligjit për vlerat e luftës.  K2-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria   

3. Ligji për përkrahje materiale familjeve 
të cilat kanë fëmijë me aftësi të kufizuar.  K3-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria 
  

66. Të revidohet skema e përfitimeve sociale në mënyrë që të sigurohet mos-diskriminimi i përfituesve. 
2. Ndryshimi dhe plotesimi I Ligjit per 
Skemen per ndihme sociale K4-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria 
  

3.1.7 Arsimi dhe Kërkimi  
69. Të zbatohet plotësisht legjislacioni për trajnime profesionale dhe të fillohet me zbatimin e  ligjit mbi kornizën  kombëtare për 
kualifikim  
4. Udhezimet e reja administrative per 
zbatimin e ligjit per AAP  Q2-2009 MASHT MPMS 

  

10. Ligji ne Arsimin dhe trajnimin privat.  K1-2009 Kuvendi i 
Kosoves Qeveria   

11. Ligjit për Kornizën Kombëtare të 
Kualifikimeve K4-2008 Kuvendi i 

Kosoves Qeveria Strategjia e arsimit prauniversitar  

12. Udhëzimet administrative lidhur me 
funksionalizimin e Autoritetit Kombëtar te 
Kualifikimeve si dhe U.A.për themelimin e 
Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve;  

K1-2009 MASHT MPMS, MEF, 
MTI, MSH 

  

70. Të vazhdohet me zhvillimin e kornizës kombëtare për monitorim dhe vlerësim të mësimit.  
1. Udhezimi administrativ per KKK. 

K2-2009 MASHT MPMS, MEF, 
MTI, MSH,  UP 

Strategjia e arsimit prauniversitar  

2. Udhezimi administrativ per procesin e 
monitorimit dhe vlersimit per nivelet e 
kualifikimeve te arsimit parauniversitar. 

K4-2009 MASHT MPMS, MEF, 
MTI, MSH 

  

3. UA per monitorimin e plan 
programeve, teksteve shkollore, 
metodologjise se mesimdhenjes dhe 
vlersim. 

K2-2008 MASHT Komunat 
  

71. Të sigurohet pjesëmarrje më e madhe në programet e BE-së për arsim të lartë.   
5. UA per Organizimin e  Agjencionit. K4-2009 MBPZHR      AVUK, MSH/ISK Ligji I Ushqimit 
3.2 Politikat Sektorale  
3.2.2 Bujqësia dhe Peshkataria  
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73. Të vendosen përgjegjësi të qarta brenda shërbimeve të ndryshme në sektorin e agrikulturës (përfshirë veterinarinë dhe 
administrimin fotosanitarë) dhe mbi marëdhënjet e tyre me Ministrinë e Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural, qeveritë 
lokale dhe nivelin komunal.  
1. Ndryshimi dhe  plotësimi i Udhëzimit 
Administrativ të MBPZHR për 
Sistematizimin e Vendeve të Punës, Nr 
09/2003 

K2-2008 MBPZHR   
Rregullorja e UNMIK-ut 2001/19, dt.13 
shtator 200,  për Degën e Ekzekutivit të 
IPVQ.  

74. Të adaptohet ligji për ushqim dhe legjislacioni sekondar per zbatimin e këtij ligji, dhe të themelohet agjencioni përkatës për 
të zbatuar ligjin.  
1. Ligji te Ushqimit K3-2009 Kuvendi i 

Kosoves Qeveria Ligji I Ushqimit 

2.  UA mbi  Percaktimin e rregullave 
specifike per organizimin e kontrollave 
zyrtare te produkteve ushqimore me 
origjine shtazore te destinuara per 
konzum te njerzeve  

K4-2009 MBPZHR AVUK, MSH/ISK 

Ligji I Ushqimit 

3.  UA per kryerjen e  kontrollave zyrtare 
per verifikimin e perputhshmerise se ligjit 
te ushqimit dhe rregullave te ushqimit per 
kafshe me rregullat e shendetit dhe 
mireqenjes se kafsheve.  

K4-2009 MBPZHR      AVUK, MSH/ISK 

Ligji I Ushqimit 

4.   UA mbi Kontrollat e higjienes se 
artikujve ushqimor me prejardhje 
shtazore 

K4-2009 MBPZHR      AVUK, MSH/ISK 
Ligji I Ushqimit 

5.  UA per  Organizimin e  Agjencionit ne 
perputhje me Ligjin e Ushqimit perfshir 
ketu edhe organogramin e Agjencionit    

K4-2009 MBPZHR      AVUK, MSH/ISK 
Ligji I Ushqimit 

3.2.3 Mjedis 
77. Të zbatohet ligji për vlerësimin e ndikimit në mjedis/ambient. 
2. Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis.  K2-2008 Kuvendi i 

Kosoves Qeveria  Ligji per mbrojtjen e mjedisit 

78. Të zbatohet plani i veprimit për ambientin, sidomos ne cështjet që kanë të bëjnë me shëndetin publik.  
3. Udhezimi Administrativ per rregullimin 
e menyres se shpalljes dhe humbjes se 
statusit te pasurive ujore artificiale.  

K4-2009 MMPH MAPL, 
Komunat, AKK 

Ligji I Ujerave 

4. Udhëzimi administrativ per klasifikimin 
e trupave ujore nentokesor. K4-2009 MMPH UP 

Ligji I ujerave 

10. Udhëzimi administrativ per 
percaktimin e masave dhe veprimeve per 
mbrojtjen nga erozioni.  

K4-2009 MMPH 
MBPZHR, 

MAPL, 
Komunat, AKK 

Ligji I Ujerave, Ligji per tokat bujqesore 

79. Të vazhdohet përafërimi me standardet Europiane në fushën e ambientit.  
2. Ligji për mbrojtjen e mjedisit. K2-2008 Kuvendi i 

Kosoves Qeveria Strategjija Legjislative Qeverise se 
Kosoves 2007 

3. Ligji per Vleresimin Strategjik Mjedisor.  K2-2008 Kuvendi i 
Kosoves Qeveria Strategjija Legjislative se Kosoves 2007 

4. Ligji për rrezatimin Jojonizues, 
Jonizues dhe Siguria Nukleare.  K3-2008 Kuvendi i 

Kosoves Qeveria Strategjija Legjislative se Kosoves 2007 

5. Ligji për Parandalimin dhe kontrollen e 
Integruar te Ndotjes (PKIN-IPPC) K4-2008 Kuvendi i 

Kosoves Qeveria 
Ligji per Mbrojtjen e Mjedisit, Strategjija 
Legjislative se Kosoves 2007 

7. Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për 
mbrojtjen e ajrit.  K2-2008 MMPH    Strategjija Legjislative se Kosoves 

2007 
8. Udhëzimi Administrativ për cilësinë e 
ajrit.  K2-2008 MMPH   Ligji per Mbrojtjen e Ajrit 

9. Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për 
mbrojtjen e natyrës, Reg.nr 2006/22.  K4-2008 MMPH   

 Strategjija Legjislative se Kosoves 
2007 
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10.Udhëzimit Administrativ për Normat e 
lejuara të emisioneve në ajer nga burimet 
e lëvizëshme.  

K3-2008 MMPH   
Ligji per Mbrojtjen e Ajrit 

3.2.4 Politikat e transportit  
82. Te implementohen ligjet mbi transportin rrugor dhe mbi sigurinë në rrugë. Të zhvillohet starategjia e transportit multimodal.  
13. Të ndryshohen/plotësohen udhëzimet 
administrative me qëllim të ngritjes së 
nivelit të kritereve për licencim te të gjitha 
llojeve te transportit/udhëtarve, mallrave, 
mallrave të rrezikshme dhe terminaleve 
të udhëtarve.    

Ne 
vazhdimesi MTPT   

Ligji mbi transportin rrugor. 

22. Udhëzimi Administrativ mbi Auditimin 
e Sigurisë Rrugore dhe futjen në 
përdorim të proceseve adekuate. 

K4-2008 MTPT   
Ligji mbi sigurine ne komunikacionin 
rrugor. 

83. Të vazhdohet përmirësimi i menaxhimit të aseteve përmes të dhënave për mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e infrastrukturës 
së transportit. Të sigurohet kompatibiliteti me kornizën legjislative të BE-së mbi koncesionet, dhe të merren masa për t’i nxitur 
investitorët, duke përfshirë format përmes partneriteteve publike-private për bashkëfinancimin e punëve të mëdha dhe 
strategjike të infrastrukturës.  
8. Amandamentimi I legjislacionit për 
koncesion.    K2-2009 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria   

86. Të rishikohet dhe të përmirësohet sistemi i lejeve të vozitjes dhe kontrollit teknik të veturave.  
1. Ligji mbi sigurine ne komunikacionin 
rrugor.  K1-2008 MTPT     

2. Aktet nenligjore per zbatimin e Ligjit 
mbi sigurine ne komunikacionin rrugore. K4-2008 MTPT   

Ligji mbi sigurine ne komunikacionin 
rrugore 

3.2.6 Shoqëria informative dhe mediat  
89. Të adaptohet dhe të fillohet zbatimi i politikave lidhur me rrjetet dhe shërbimet për komunikim elektronik, që synojnë të 
forcojnë liberalizimin e plotë dhe krijimin e një ambienti të hapur dhe konkurrent me qëllim të tërheqjes së investitorëve të huaj 
dhe përmirësimit të kualitetit të shërbimeve.  
3.2.8 Statistikat 
93. Të forcohen kapacitetet administrative të Zyrës Statistikore dhe të përmirësohet pavarësia operacionale dhe financiare e 
saj. Të sigurohet saktësia e statistikave përfshirë kualitetin e të dhënave të mundësuar nga anketat e respodentëve, të cilët 
sjellin të dhëna rregullisht në zyrën statistikore, pa pagesë.  
1. Ligji për Statistikat Zyrtare të Kosovës.  K4-2008 Kuvendi i 

Kosoves MSHP, ZKM  Ligji mbi statistikat  

3.3 Drejtësia, liria dhe siguria 
3.3.1 Vizat, kontrolli kufitar, azili dhe migrimi  
98. Të adaptohet një ligj për migrim në përputhshmëri me standardet Europiane.  
Të punohet një strategji dhe plan i veprimit për migrim, që të adresojë posaçërisht ri-pranimin dhe ri-integrimin e personave të 
kthyer nga jashtë.  
1. Ligji mbi Azilin 

K3-2008 MPB 

Kuvendi i 
Kosoves, MD, 
MAPL, MSH, 

MASHT, MPMS, 
SHPK 

Strategjia legjislative e Kosovës 2008 

3. Ligji për të Huajt 

K3-2008 MPB 

Kuvendi i 
Kosoves, MD, 
MAPL, MSH, 

MASHT, MPMS, 
SHPK 

Strategjia legjislative e Kosovës 2008 
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5. Ligji per mbikqyrjen dhe kontrollin e 
kufirit shteteror. 

K2-2008 MPB 

Kuvendi I 
Kosoves, 
MBPZHR, 

MTPT, SHPK,  
Dogana,  AKK 

Strategjia legjislative e Kosovës 2008 

3.3.2 Shpëlarje parash 
99. Të ngriten kapacitete e  Njësisë për Hetime Financiare brenda drejtorisë për krim të organizuar të Shërbimit Policor të 
Kosovës (SHPK). Të trajnohen prokurorë dhe gjyqtarë të specializuar. Të qartësohen kompetencat në mes të institucioneve të 
ndryshme të përfshira në fushën e shpërlarjes së parave. 

8.  Ligji kundër Shpëlarjes së Parave dhe 
Financimin e Kunder-Terrorizmit. K4-2008 Kuvendi i 

Kosoves MEF 
Rregullorja e UNMIK 2004/02; Strategjia 
Legjislative 2008; 

3.3.5 Policia 
101. Të adaptohet ligji për policinë.  
1. Ligji mbi Policinë.  K1-2008 Kuvendi i 

Kosoves MPB, SHPK Pakoja e Ahtisarit. 

102. Të përmirësohet efektiviteti i hetimeve të krimit. Të adaptohet dhe zbatohet legjislacioni që themelon SHPK-së dhe të 
forcohen kapacitetet hetuese dhe ato të kontrollit të brendshëm. Të forcohet lidershipi e SHPK-së.  
7. Aktet nen-ligjore per zbatimin e Ligjit 
per Policine. K1-2009 MPB MEF, MPMS, 

MD, MSH 
  

103. Të adaptohet dhe të zbatohet një strategji për reduktim të krimit. Të zhvillohet një strategji për mbledhjen e armëve, të 
kompletohet dhe të zbatohet legjislacioni për armë të vogla.  
5. Ligji mbi Armët e Vogla.  

K4-2008 MPB ZKM, SHPK, 
Doganat, AKK  

Strategjia legjislative 2008 e 

105. Të kompletohet korniza legjislative lidhur me krimin e organizuar.  
1. Ligji mbi plotesimin dhe ndryshimin e 
kodit te perkohshem te procedures 
penale te Kosoves. 

K3-2008 MD Kuvendi i 
Kosoves 

Strategjia legjislative 2008  

2.  Ligji per plotesimin dhe ndryshimin e 
kodit te perkoheshem penal te Kosoves. K3-2008 MD Kuvendi i 

Kosoves 
Strategjia legjislative 2008  

3. Ligji mbi menaxhimin e pasurise se 
sekuestruar dhe te konfiskuar.  K2-2008 ZKM Kuvendi i 

Kosoves 
Strategjia legjislative 2008  

4. Ligji per plotesimin dhe ndryshimin e 
ligjit per ekzekutimin e sankcioneve 
penale. 

K2-2008 MD Kuvendi i 
Kosoves 

Strategjia legjislative 2008  

3.3.6 Mbrojtja e të dhënave përsonale  
108. Të hartohet dhe të zbatohet një ligj gjithëperfshirës për mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me acquis, në 
veçanti me Direktivën e BE-se për Mbrojtje të të dhënave (95/46/EC). Të vendoset një autoritet mbikqyrës i pavarur për 
mbrojtjen e të dhënave, me fuqi të mjaftueshme dhe me resurse te mjaftueshme njerëzore dhe financiare. 
1. Ligji mbi mbrojtjen e të dhënave 
përsonale.  K3-2008 Kuvendi i 

Kosoves MPB, MD Strategjia Legjislative 2008 

1. Kushtet Politike 
1.1 Demokracia dhe sundimi i ligjit  
1.1.4 Sistemi gjyqësor 
111. Të zhvillohet një mekanizëm alternativ per zgjedhjen e kontesteve. 
1. Ligji për Ndërmjetësim K3-2008 Kuvendi i 

Kosoves Qeveria  Strategjia Legjislative 2008 

5. Aktet nenligjore nga Ligji per 
Ndermjetesim, sic jeshte: akti nenligjor 
per caktimin e taksave qe duhet paguar 
per proceduren e ndermjetesimit  

K4-2008 MD   
Ligji për Ndërmjetësim 

6. Ligji per Proceduren Kontestimore K2 2008 Kuvendi i 
Kosoves Qeveria  Strategjia Legjislative 2008 
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8. Ligji per Proceduren Jo-Konstestimore K3-2008 Kuvendi i 
Kosoves Qeveria  Strategjia Legjislative 2008 

10. Ligji per proceduren Permbaruese K3- 2009 Kuvendi i 
Kosoves Qeveria    

2. Kushtet ekonomike 
123. Të zbatohen politika të duhura për rritje të kuantitetit dhe kualitetit të shkollimit në të gjitha nivelet.  

8. Udhezime adiminstrative lidhur me 
politikat e aprovuara nga MASHT per 
edukimin e larte.  

Q2-2008 MEST UP  
  

3. European standards 
3.1 Tregu I Brendshëm 
3.1.1 Lëvizja e lirë e mallrave  
125. Të vazhdohet përafërimi me direktivat e qasjes se re dhe globale si dhe me direktivat e qasjes se vjeter.  
3. Udhëzimi Administrativ për 
Konstruksionet e Betonit K2-2008 MTI   Ligji për produkte ndërtimore, Nr.02/L-

14 
4. Udhëzimi Administrativ për Agregate K3-2008 MTI   Ligji për produkte ndërtimore, Nr.02/L-

14 
5.  Udhëzimi Administrativ për Çelik K2-2009 MTI   Ligji për produkte ndërtimore, Nr.02/L-

14 
6. Udhëzimi Administrativ për Asfalte K3-2009 MTI   Ligji për produkte ndërtimore, Nr.02/L-

14 
7. Udhëzimi Administrative për 
“Përputhshmërinë elektromagnetike'. K4-2008 MTI   Ligji për kërkesat teknike për produkte 

dhe vlerësim të konformitetit, Nr.02/L-20  
8. Udhëzimi Administrative për “Sigurinë 
e lodrave” K3-2008 MTI   

Ligji për kërkesat teknike për produkte 
dhe vlerësim të konformitetit, Nr.02/L-20  

9. Udhëzimi Administrative për 
“Teleferikët” K2-2008 MTI   

Ligji për kërkesat teknike për produkte 
dhe vlerësim të konformitetit, Nr.02/L-20  

10. Udhëzimi Administrative për 
”Ashensor” K4-2008 MTI   

Ligji për kërkesat teknike për produkte 
dhe vlerësim të konformitetit, Nr.02/L-20  

11. Udhëzimi Administrative për "pajisjet 
me gazë" K3-2009 MTI MEM 

Ligji për kërkesat teknike për produkte 
dhe vlerësim të konformitetit, Nr.02/L-20  

12. Udhëzimi Administrative për" sigurinë 
për pajisjet mbrojtëse vetjake" K4-2009 MTI   

Ligji për kërkesat teknike për produkte 
dhe vlerësim të konformitetit, Nr.02/L-20  

126. Të adaptohen Standardet e mbetura Europiane. 
127. Të themelohet një strukturë për mbikqyrje të tregut. 
6. Udhëzimi administrativ për librat tregtar  K1-2009 MTI   Ligji i Inspeksionit te Tregut Nr.02/L-1 
7. Udhëzimi administrativ për shqiptimin 
dhe ekzekutimin e gjobave nga 
inspektorati 

K2-2009 MTI   
Ligji i Inspeksionit te Tregut Nr.02/L-1 

8. Udhëzimi administrativ për konfiskimin 
e mallrave, mjeteve si dhe ruajtjen e tyre K2-2009 MTI   

Ligji i Inspeksionit te Tregut Nr.02/L-1 

3.1.6 Punësimi dhe politikat sociale  
131. Të forcohen kapacitetet administrative te inspektorateve të punës. 
1. Ligji per amandamentimin e Ligjit nr 
2002/9 per Inspektoratin e Punes ne 
Kosove.  

Q2-2008 Kuvendi i 
Kosovës Qeveria 

Srategjia Legjislative 2008 

3.1.7 Education and research 
135. Të zhvillohen politika për inkurajimin e kerkimeve. 
1. Ndryshimi I Ligjit nr.2002/9 për 
Inspektoratin e Punës në Kosovë. K2-2008 Kuvendi i 

Kosoves Qeveria  
Srategjia Legjislative 2008 

2. Ndryshimi I Ligjit per Veprimtari 
Kërkimore-Shkencore.  K4-2009 Kuvendi i 

Kosoves Qeveria   
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3.2 Politikat Sektorale 
3.2.2 Bujqësia dhe peshkataria  
136. Të zhvillohet një politikë dhe kornizë rregullative për të përkrahur reformimin e qëndrueshëm të tokave. Të përkrahet 
mbrojtja e tokave pjellore ndaj zhvillimeve të pa planifikuara urbanistike.  
138. Të fillohet me kontroll efektiv të prodhimit të bimëve vendore, posaçërisht për produktet për të cilat ekzistojnë kërkesa të 
specifikuara nga BE.  
2. Aktet nenligjore te listave I /A, II/ A dhe 
IV/ A të bimëve dhe produkteve bimore 
me kërkesa specifike te BE. 

K4-2008 MBPZHR   
Ligji për Mbrojtjen e Bimeve 2007/0 

3. Udhëzimi administrativ për 
përmbajtjen, formën dhe mënyrën e 
mbajtjes së regjistratve për prodhuesit, 
përpunuesit, importuesit, shpërndaresit 
dhe deponuesit e bimëve.  

K4-2008 MBPZHR   

Ligji për Mbrojtjen e Bimeve 2007/1 

4. Udhëzimi administrativ për 
determinimin e territorit nën mbikqyrje të 
veçantë.  

K4-2009 MBPZHR   
Ligji për Mbrojtjen e Bimeve 2007/2 

5. Udhëzimi administrativ për shpalljen e 
zonave të mbrojtura.  K4-2009 MBPZHR   

Ligji për Mbrojtjen e Bimeve 2007/3 

6. Udhëzimi administrativ për përcaktimin 
e formës dhe përmbajtjes së pasaportës 
bimore.  

K4-2009 MBPZHR   
Ligji për Mbrojtjen e Bimeve 2007/4 

7. Aktet nënligjore për parandalimin e 
përhapjes së organizmave të dëmshëm 
bimorë. 

K4-2009 MBPZHR   
Ligji për Mbrojtjen e Bimeve 2007/5 

139. Të zhvillohet një strukturë adekuate për menaxhim të pyjeve, veçanërisht në luftën kundër prerjeve të drunjëve dhe kundër 
zjarreve të pyjeve.  
3. Plotësim dhe ndryshimi i Ligjit për Pyje,  K3-2008 Kuvendi i 

Kosovës Qeveria Ligji për Pyjet Nr.2003/6 

3.2.3 Mjedisi 
140. Të merren masa për fuqizimin e planifikimit hapësinor.  
1. Shpallja e amandamenteve te Ligjit per 
Planifikim Hapesinor. K4-2008 Kuvendi i 

Kosoves Qeveria 
Korniza kushteteuese për vetqeverisje 
të përkohshme në Kosovë 2001/9 

2. Udhezimi Administrativ mbi zonat e 
veçanta te mbrojtura. K1-2008 MMPH MKRS, 

MAPL/Komunat 
Propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen 
e statusit të Kosovës (Pakoja e 
Ahtisarit) 

5. UA mbi provimin profesional dhe 
licencimin nga fusha e planifikimit 
hapesionor.  K1-2009 MMPH   

Ligji me nr.02/L-120 per ndryshimin dhe 
plotesimin e ligjit nr.2003/14 per 
planifikimin hapesinor, aprovuar nga 
Kuvendi I Kosovës më 26 Qershor 2007 

6.Ndryshimi i UA mbi kushtet e lokacionit, 
dhënien e pëlqimit urbanistik dhe lejes 
urbanistike. K1-2009 MMPH   

Ligji me nr.02/L-120 per ndryshimin dhe 
plotesimin e ligjit nr.2003/14 per 
planifikimin hapesinor, aprovuar nga 
Kuvendi I Kosovës më 26 Qershor 2007 

7. UA për bazën e të dhënave per 
planifikimin hapesinor K2-2009 MMPH MSHP Ligji per planifikim hapesinor nr.2003/14  

18. Ligji per ndryshimin dhe plotesimin e 
Ligjit te Ndertimit K4-2008 Kuvendi i 

Kosoves Qeveria Ligji I Ndertimit 2004/15 

3.2.5 Energjia 
146. Të zhvillohet korniza legjislative dhe rregullative për të inkurajuar partneritetet publike-private dhe investimet mikse në 
sektorin e energjisë në harmoni me konkluzionet e studimit për investime ne gjenerim.  
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2. Legjislacioni i nevojshem primar me 
qellim te inkurajimit te PPP-se per 
sektorin e energjise.  K4-2011 MEM 

MMPH, MEF, 
MPMS,  ZKM, 

MAPL/Komunat 
KEK, ZRRE, 

KPMM,KOSTT 

  

3. Ligji për Gazin Natyror. 
K4-2008 MEM 

Qeveria, 
Kuvendi i 
Kosoves 

TKE 

147. Të përmirësohet edhe më tutje performanca e shërbimeve të energjisë elektrike dhe të integrohet në tregun rajonal të të 
energjisë elektrike.  
3.2.6 Shoqëria informative dhe mediat  
148. Të harmonizohet me kornizën rregullative si dhe të zbatohet, legjislacioni mbi rrjetet dhe shërbimet e komunikimit 
elektronik, për të krijuar një ambient të hapur dhe konkurrent dhe për të forcuar pozitën dhe pavarësinë operacionale dhe 
financiare të rregullatorit për telekomunikacion.  
2.  Ndryshimi i Ligjit te 
Telekomunikacionit dhe Ligjit per Media 
dhe Komision Transmetues ne baze te 
konkluzioneve nga analizat e bera. 

K4-2008 MTPT KPM, ART 
Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit 

3.2.7 Kontrolli financiar  
149. Nën koordinimin e Ministrisë së Financave, të zhvillohen dhe të zbatohen principet e përgjegjësisë së decentralizuar të 
menaxhimit dhe funksionalitetit, auditimit të brendshëm të pavarur në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare dhe 
praktikat më të mira të BE-së përmes legjislacionit koherent dhe kapaciteteve adekuate administrative.   
2. Aktet sekondare legjislative per 
zbatimin e Ligjit per Auditim te 
Brendshem.  

K1-2009 NJQHAB MEF 
Ligji mbi Auditimin e Brendshëm 

3.3 Drejtësia, liria dhe siguria  
3.3.2 Luftimi i krimit të organizuar  
155. Të forcohen kapacitetet gjygjësore për të ndjekur penalisht dhe gjykuar rastet e krimit të organizuar dhe financiar. 
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c. Tabela e Ndryshimeve Institucionale 
 

Veprimi  Afati  Institucioni 
Përgjegjës  

Institucioni 
Mbështetës  Dokumenti Referues  

Kjo tabelë paraqet një pasqyrë të ndryshimeve te nevojshme institucionale (krijimi i institucioneve të reja, ri-organizimi i atyre 
eksistuese, Departamente dhe njësi të reja) ose forcime profesionale të institucioneve (punësime të reja), të paraqitura për 
kapitujt e standardeve Evropiane dhe për vite (nëse e mundshme).  

0. Prioritete Kyçe 
1. Të vazhdohet të punohet me ekipet për planifikim për përgaditjen e Misionit të parashikuar ndërkombëtar/BE me qëllim që të 
mund të zbatohet plotësisht një marrëveshje. 
1.  "Task Force" për monitorimin e 
Implementimit të Marrëveshjes për Status 
në baza ditore dhe raportim tek 
Kryeministri dhe Qeveria e Kosovës.   

  Qeveria    

  

4. Të sigurohet respekt i plotë për sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e minoriteteve si dhe të ndjeket një politikë 
për zero tolerancë kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe krimit financiar. 
16.  Agjencia për menagjim dhe shitje të 
aseteve të konfiskuara.  K4-2008 Qeveria  

Prokuroria 
Publike e 
Kosovës  

  

 5. Të sigurohet qeverisje demokratike dhe bartje e shërbimeve publike tek të gjithë qytetarët e Kosovës, duke themeluar 
administratë publike reprezentuese e cila është profesionale, e përgjegjshme, e arritshme, e liruar nga ndërhyrjet politike. 
13. Struktura pasuese e AKM.  K2-2008 Qeveria  AKM  rregulloret e ardhshme të POE. 

1. Kriteret Politike  
1.1 Demokracia dhe sundimi I Ligjit  
1.1.1 Institucionet e përkohshme të vetë-qeverisjes  
13. Të publikohet Gazeta Zyrtare në periudhë të rregullt kohore, dhe të sigurohet që është plotësisht e saktë. Të përmirësohet 
kontrolli i përkthimeve te  verzioneve të ndryshme gjuhësore që të sigurohet se verzionet janë identike, si dhe të sigurohet 
qasja e publikut në Gazetën Zyrtare.  
7. Agjencioni për përkthim profesional.   K2-2009 Qeveria      
1.1.2 Parlamenti/Zgjedhjet           
15. Të mbahen zgjedhje të lira dhe të drejta. Të përforcohet Komisioni Qendror Zgjedhor i pavarur dhe shumë-etnik që të 
organizojë zgjedhjet në afatin e duhur kohor.  
7. CEC Këshilli për buxhet, prokurim, 
personel dhe procedurat e zgjedhjeve.  

Në 
vazhdimësi  CEC ZKM, MPB, MEF  

  

17. Të rritet kontrolli i harmonizimit të legjislacionit të ri me atë të BE-së.  
6. Njësia për përafrimin e legjislacionit 
përbrenda Zyrës Ligjore të ZKM.  K1-2009 ZKM   

Strategjia për Reformën e 
Administratës Publike.  

1.1.4 Sistemi Gjyqësor          
23. Të sigurohen gjykata dhe prokurori efektive, të pavarura, llogaridhënëse, të paanshme dhe të liruara nga influenca politike.  
7. Këshilli Prokurorial I Kosovës.  

K4-2008 
Prokurori 
Publik I 

Kosovës  
MD 

  

28. Të zhvillohet edhe më tutje avansimi dhe trajnimi ligjor, posaçërisht për gjykatës, prokurorë, dhe për personelin 
administrativ. Të transformohet Instituti Gjygjësor në një një institucion funksional të përgjegjshëm për trajnim e gjygjësorit.  
8. Transformimi I KGJK në Shkollë 
Magjistrature.  K4-2009 IGJK     

29. Të zhvillohet kapaciteti i Qeverisë, për të marrë përgjegjësi në fushat e drejtësisë dhe ato të punëve të brendshme, pa 
ndikim politike. Të zbatohet sistemi për emërim, largim dhe promovim të karierës për gjykatësit dhe prokurorët në përputhje 
me standardet Europiane, pa ndikime politike.  
9. Transformimi I Institutit Forensik nga 
Ministria e Shëndetësisë tek Ministria e 
Drejtësisë.  

K3-2008 MD MSH  
Dokumienti I GP për Planin 
Implementues.  

23.  Komisioni I Pavarur Prokurorial dhe 
Gjyqësor.  K2-2008 KGJK MD  

Memorandumi I Mirëkuptimit,  Reg. 
UNMIK 2006/25 dhe UA 2008/2 
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24.  Sekretariat për lehtësimin e punës së 
Komisionit të pavarur Prokurorial dhe 
Gjyqësor.   

K2-2008 KGJK MD 
Memorandumi I Mirëkuptimit, Reg. 
UNMIK 2006/25 dhe UA 2008/2 

33. Strengthen the administrative capacity, coordination and effectiveness of the judiciary and all laë enforcement agencies. 
Ensure the viability of a comprehensive legal aid system. 
5. Zyra për Shërbime juridike falas në 
Mitrovicën Veriore.  K2-2008 

Komisioni për 
Ndihmë 
Juridike  

UNMIK 
 UNMIK Reg. 2006/36  
mbi Ndihmën Juridike  

10. Ristrukturim I ndihmës juridike sa I 
përket menagjimit institucional të 
Komisionit për ndihme juridike.  

K4-2008 
Komisioni për 

Ndihmë 
Juridike  

MD, MPMS, MKK 
 UNMIK Reg. 2006/36  
mbi Ndihmën Juridike  

11. Organ monitorues për funksionimin e 
Komisionit për ndihmë juridike.  

K1-2009 MD 
ZKM, Komisioni 

për Ndihmë 
Juridike 

 UNMIK Reg. 2006/36  
mbi Ndihmën Juridike  

1.2 Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e minoriteteve 
39. Të definohen dhe të adaptohen programet e qeverisë për promovimin e të drejtave të gruas në Kosovë. 
1. Mekanizma për implementimin dhe 
monitorimin e politikave dhe masave 
afirmative mbi qështjete gjinore.  

K2-2009 ZKM Institucionet 
relevante 

  

                     1.2.1 Të drejtat e minoriteteve, të drejtat kulturore dhe mbrojtja e minoriteteve  
44. Të zbatohet plotësisht ligji mbi gjuhët zyrtare si dhe mbi trashëgiminë kulturore dhe të vendoset një mekanizëm efektiv për 
monitorimin e zbatimit të tij.  
7. Reforma e institucioneve të 
trashëgimisë kulturore në pajtim me 
legjislacionin e ri.  

K4-2008 MKRS   
Ligji mbi Trashëgimin Kulturore, 
2006/52 

1.3 Qështjet rajonale dhe obligimet ndërkombëtare  
48. Të fuqizohet bashkëpunimi rajonal dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore.  
1.Strukturat brenda MAPL për 
menagjimin e bashkëpunimit ndër-kufitar.  K2-2008 MAPL ZKM 

  

2. Strukturat brenda MAPL për 
menagjimin e bashkëpunimit ndër-kufitar 
dhe ndër-komunal.  

K3-2008 MAPL ZKM 
Rregullorja mbi IPA .2007 - 2013  

2. Kriteret Ekonomike  
53. Të përmirësohet qeverisja, efikasiteti dhe qëndrueshmëria financiare e ndërmarrjeve publike.  Të përforcohet tutje 
pavarësia operuese dhe financiare e autoriteteve rregullative me qellim   të rritjes se transparences dhe konkurrences në 
sektorët relevante.  
8. Autoriteti rregullativ për Hekurudhat 
Kosovare operacional dhe I pavarur 
financiarisht.  

K4-2008 Qeveria  MTPT 
  

10. Autoriteti I Pavarur I Aviacionit Civil.  K3-2008 Qeveria  MTPT    
13. Bordi Mbikqyrës për CAA.  K3-2008 Qeveria  MTPT, CARO   
17. Tranferimi I FMO tek TRA.  K3-2008 ZMF TRA Plani Transitor.  

3. Standarded Evropiane  
3.1 Tregu I brendshëm  
3.1.3 Doganat dhe tatimi          
59. Të vazhdohet me përafërimin e legjislacionit tatimor me acquis të BE-së dhe të forcohen kapacitetet administrative të 
administratës tatimore. Të forcohen kapacitetet e administratës tatimore për mbledhjen e tatimeve dhe të rriten të ardhurat nga 
tatimet.  
6.  Njësia për Analizë të rrezikut. K3-2008 MEF   Plani Strategjik  2007 2010 
3.1.5 Të drejtat e pronësisë intelektuale  
62. Të sigurohen kapacitete administrative dhe gjyqesore për zbatimin e ligjit për pronësi intelektuale dhe zbatimin e të drejtave 
intelektuale. 
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9. Zyra për të drejtat e autorit dhe të 
Drejtat e Përafërta.  K2-2009 MTI MKRSCR   

3.1.7 Arsimimi dhe kërkimi          
70. Të vazhdohet me zhvillimin e kornizës kombëtare për monitorim dhe vlerësim të mësimit. 
5. Qendra për vlerësim, monitorim dhe 
standarde.  K4-2009 MASHT      

3.2 Politikat sektorale          
3.2.4 Politikat e transportit          
82. Te implementohen ligjet mbi transportin rrugor dhe mbi sigurinë në rrugë. Të zhvillohet starategjia e transportit multimodal.  
6. Qendra trajnuese e Unionit 
Ndërkombëtar të Rrugëve (UNR) për 
transport profesional.  

K4-2008 MTPT KCC 
Ligji mbi transportin rrugor  2005/23 

19. Këshilli për sigurinë në rrugë.  
K4-2008 MTPT MPB, MASHT, 

MSH, MD, CBAK 

Ligji mbi sigurinë e Trafikut rrugor 
2007/33 

20. Sekretariati për mbështetje Teknike 
për sigurimin e implementimit të Planit të 
Veprimit për sigurinë në rrugë.   

K1-2009 MTPT MPB, MASHT, 
MSH, CBAK 

Ligji mbi sigurinë e Trafikut rrugor 
2007/33 

84. Të sigurohet që zhvillimi i sektorit të hekurudhave është ne perputhje me strategjinë e zhvillimit ekonomik.  
22..  AAuuttoorriittaattii  RRrreegguullllaattiivv  ppëërr  HHeekkuurruuddhhaa..    K4-2008 MTPT Hekurudhat e 

Kosovës  
Reg. mbi Hekurudhat e Kosovës  
2006/56 

33..  OOrrggaannee  rrrreegguullllaattiivvee  ppëërr  HHeekkuurruuddhhaa..    K4-2010 MTPT Hekurudhat e 
Kosovës  

  

3.2.5 Energjia          
87. Të sigurohet qëndrueshmëria e shërbimit të energjisë elektrike, duke rritur substencialisht mbledhjen e të ardhurave dhe 
duke promovuar qeverisjen e mirë.  
3. KEK J.S.C. ristrukturim në pajtim me 
afatet e cekura në Planin e Veprimit mbi 
Energjinë Elektrike.  

K2-2008 KEK  MEM,  ERO 
Road Map për energjine Elektrike.   

4. KEK J.S.C. Bordi në pajtim me 
standarded ndërkombëtare.  K2-2008 MEM MEF 

Rregullorja mbi Organizatat e 
Bisnesit.  

88. Të vazhdohet me implementimin e obligimeve të marra në kuadër të Traktatit të Komunitetit për Energji. Të vazhdohet me 
përgatitjet e projektit "Kosova C" për gjenerim dhe pajisje me energji elektrike në pajtim të plotë me acquis sic parashihet në 
Traktatin e Komunitetit për Energji.    
15.  'Forumet e Zhvillimit të 
Komuniteteve' në fushën e zhvillimit të 
projekteve dhe sigurimi I qasjes në 
informacionet mbi ambientit (në pajtim 
me Konventën e Aarhaus-it). 

K2-2008 MEM 

ZKM, MAPH, 
MAPL, Komunat, 

MEF, MPMS, 
ERO, ICMM, 
KOSTT, KEK 

Marrëveshja për financim nga BB.   
IDA GRANT 
H254KOS 
H318KOS 

3.2.6 Shoqëria informative dhe media 
89. Të adaptohet dhe të fillohet zbatimi i politikave lidhur me rrjetet dhe shërbimet për komunikim elektronik, që synojnë të 
forcojnë liberalizimin e plotë dhe krijimin e një ambienti të hapur dhe konkurrent me qëllim të tërheqjes së investitorëve të huaj 
dhe përmirësimit të kualitetit të shërbimeve.  
10.  Qendrat kompjuterike shtetërore për 
përgjigjjë në rastet e emergjencës dhe 
fillimi I shkëmbimit të informatave.  

K4-2009  MTPT 
TRA, SHPK, 
KPC, MSHP, 

MSH 

Politikat e Sektorit te 
Telekomunikacionit.   

3.2.7 Kontrolli Financiar          
92. Të vazhdohen përpjekjet për zbatim të strategjisë për kontroll të brendshëm publik financiar dhe ligjet relevante si bazë për 
arritjen e prioriteteve afat-mesme në këtë fushë.  
5. Struktura Organizative dhe autorizuese 
për auditim të brendshëm pas miratimit të 
Ligjit mbi PFMA.  

K4-2008 MEF   
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3.2.8 Statistikat  
93. Të forcohen kapacitetet administrative të Zyrës Statistikore dhe të përmirësohet pavarësia operacionale dhe financiare e 
saj. Të sigurohet saktësia e statistikave përfshirë kualitetin e të dhënave të mundësuar nga anketat e respodentëve, të cilët 
sjellin të dhëna rregullisht në zyrën statistikore, pa pagesë.  
3. Transformimi i SOK në një Agjencion 
të pavarur.  K2-2009 SOK   

Draft-Ligji mbi Statistikat Zyrtare të 
Kosovës.  

5. Grupet Punuese në fusha specifike me 
qellim të përmirësimit të qualitetit dhe 
pertritjes së të dhënave.  

  SOK Institucionet 
Kosovare  

Plani Strategjik I SOK.  

3.3 Drejtësia, Liria dhe Siguria  
3.3.1 Vizat, Kontrolli kufitar, Azili dhe Migrimi  
95. Të përmirësohet efiçienca e kontrollit të lëvizjeve të personave në kufi dhe të përmirësohet efektiviteti dhe transparenca e 
departamentit për polici kufitare.  
3. Strukture e specialzuar trajnuese për 
policinë kufitare brenda KVSPED.      SHPK, Doganat, 

MBPZHR.  

Strategjia për menagjimin e integruar 
të kufijve Nëntor 2008.  

3.3.6 Mbrojtja e të dhënave       
108. Të hartohet dhe të zbatohet një ligj gjithëperfshirës për mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me acquis, në 
veçanti me Direktivën e BE-se për Mbrojtje të të dhënave (95/46/EC). Të vendoset një autoritet mbikqyrës i pavarur për 
mbrojtjen e të dhënave, me fuqi të mjaftueshme dhe me resurse te mjaftueshme njerëzore dhe financiare. 
3.  Organi kombëtar për Mbikqyrje të të 
dhënave personale.  K1-2009 Qeveria  Parlamenti I 

Kosovës  
Ligji për Mbrojtjen e të Dhenave 
Personale.  

1. Kriteret Politike  
1.1 Demokracia dhe sundimi I Ligjit  
1.1.3 Administrata Publike  
109. Të vazhdohet me një reformë të qëndrueshme të administratës publike duke respektuar kufizimet e buxhetit. Të 
përmirësohen kapacitetet e administratave lokale për t’u ofruar shërbime qytetarëve në mënyrë efektive dhe të barabartë.  
5. Ri-organizimi I Departamenteve të 
Administrative dhe Personelit në të gjitha 
komunat, në pajtim me Rregulloren 
2007/30.  

K1-2009 Komunat  MAPL 
  

1.1.4 Sistemi Gjyqësor  
110. Të definohet dhe të konsolidohet një organ i plotë i ligjit që i respekton të drejtat dhe intereset e të gjitha komuniteteve të 
zhvendosura nga të gjitha resurset ligjore të zbatuara në Kosovë aktualisht.  
1. Këshilli Konsultativ për Komunitete.  

K3-2008 Zyra e 
Kryetarit  

Parlamenti I 
Kosovës, ZKM, 

MKK 

  

111. Të zhvillohet një mekanizëm alternativ per zgjedhjen e kontesteve. 
3. Komisioni për Ndërmjetësim.  K4-2008 MD    Ligji për Ndërmjetësim.  
112. Të përmirësohet sistemi i burgjeve duke i kushtuar vemendje të veçantë sigurise, kontrollit, menaxhimit, trajnimit dhe 
skemave për ri-integrim, si dhe kushteve te objekteve.  
2. Ristruktirum u KCS sa I përket 
menagjimit të institucioneve korrektuese.  K2-2008 MD KCS  

Ligji mbi eksekutimin e sankcioneve 
penale.  

            1.2 Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e minoriteteve 
                               1.2.1 Të drejtat e Minoriteteve, të drejtat kulturore dhe mbrojtja e minoriteteve 
115. Të sigurohet ekzistenca e qëndrueshme e komuniteteve minoritetare dhe pjesëmarrja e tyre jo diskriminuese në shoqëri, 
duke marrë masa konkrete për të siguruar sigurinë e tyre dhe lirinë e lëvizjes, si dhe qasjen e barabartë në shërbimet publike.  
4. Mekanizma për Mbikqyrje sistematike 
të trajtimit të minoriteteve nga 
institucionet e drejtësisë.  

K2-2009 MD   
Rregullorja e UNMIK-ut ;  2006/25 

117. Të zhvillohet një politike e integruar për mbrojtje të trashëgimisë kulturore. Te kete angazhim te shtuar ne ngritjen e 
vetedijes ne pergjithesi per rrespektimin e trashegimise kulturore. 
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2. Qendra për Trashëgimi Kulturore.  
K4-2008 MKRS MAPH, MAPL, 

SHPK, Doganat.  

MoU, Strategjia per konservimin e 
integruar 2006 

6. Ngritja e Divizionit për trashëgimi 
kulturore në Departament të MKRS.  K3-2008 MKRS   

  

2. Kriteret Ekonomike  
120. Të forcohen më tutje të drejtat pronësore, sundimi i ligjit, dhe çasja ne gjykata me qëllim të promovimit të një ambienti të 
përshtatshëm për biznese.  
1. Mekanizma koordinues në mes të MD, 
KGJK, MPB, MAPH dhe Komunave për 
mbrojtjen e të drejtave pronësore.  K1-2009 MD 

KGJK, MPB,  
MMPH, 

MAPL/Komunat  

  

3. Standarded Evropiane  
3.1 Tregu i brendshëm          
3.1.1 Lëvizja e lirë e mallrave          
126. Të adaptohen Standardet e mbetura Europiane. 
1.Komitetet teknike mbi standarded më të 
kërkuara nga grupet e interesit.  

Në 
vazhdimësi  MTI   

  

131. Të forcohen kapacitetet administrative te inspektorateve të punës. 
4. Struktura administrative brenda 
Agjencionit Eksekutiv të Inspektoratit të 
Punës.  

K4-2009 MPMS   
Reg. 2001/27 mbi Ligjin Bazik të 
Punës   

132. Të forcohen mekanizma për sigurim të cilesise në sektorin e arsimit.  
2. Qendra për sigurim të kualitetit në të 
gjitha institucionet e arsimit të lartë në 
Kosovë.   

Në 
vazhdimësi  MASHT  UP 

Strategjia për arsimin e lartë.  

135. Të zhvillohen politika për inkurajimin e kerkimeve. 
4. Këshilli shkencor Kombëtar.  

K1-2009 MASHT  Parlamenti I 
Kosovës.  

Ligji mbi aktivitetet shkencore dhe 
hulumtuese 2005/8 

3.2 Politikat sektorale          
3.2.2 Bujqësia dhe Peshkataria          
136. Të zhvillohet një politikë dhe kornizë rregullative për të përkrahur reformimin e qëndrueshëm të tokave. Të përkrahet 
mbrojtja e tokave pjellore ndaj zhvillimeve të pa planifikuara urbanistike.  
11. Komisionet komunale për rregullimin 
e tokave nga propozimet e Asambleve 
Komunale.  

K4-2008 MBPZHR MAPL/Komunat  
  

139. Të zhvillohet një strukturë adekuate për menaxhim të pyjeve, veçanërisht në luftën kundër prerjeve të drunjëve dhe kundër 
zjarreve të pyjeve.  
5. Transformini I zyrave të KFA në 
Departamente Pyjore Regjionale. K3-2008 MBPZHR MAPL 

AI I MBPZHR për klasifikimin e punës 
Nr 09/2003 

7. Kadastri Pyjor, përfshir ndarjen kufitare 
në mes të pronave publike dhe private 
dhe zhvillimi I GIS.  

K4-2010 MBPZHR MPS (AKK), 
MAPL/Komunat  

Ligji mbi Pylltarinë  Nr.2003/6 

3.2.3 Ambienti          
140. Të merren masa për fuqizimin e planifikimit hapësinor.  
9.  Këshilli Planifikues Hapësinor.  K4-2008 Qeveria  MAPH Ligji nr.2003/14  mbi Planifikimin 

Hapësinor  
10. Këshille Planifikuese Hapësinore të 
Ekspertave në nivel komunal.  K4-2008 Komunat  MAPH, MAPL  

  

11.   Zyra për organizimin e provimeve 
profesionale dhe dhënies së lejeve në 
fushën e planifikimit hapësinor dhe 
urbanistik.  

K2-2009 MMPH   
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12 . Njësi planifikuese komunale në 7 
qendrat kryesore të Kosovës.  

K3-2009 Komunat  MAPH 

Ligji nr.02/L-120 mbi 
Amandamentimin e Ligjit nr.2003/14  
mbi planifikimin hapësinor aprovuar 
nga Kuvendi I Kosovës më 26 
qershor 2007.  

15. Municipal and Central GIS offices. 
Q4-2010 Municipalities MESP 

Laë nr.02/L-120 Ammending Laë 
nr.2003/14  on Spatial Planning as 
approved by Kosovo  Assembly on  
26th June 2007 

3.2.7 Kontrolli Financiar  
149. Nën koordinimin e Ministrisë së Financave, të zhvillohen dhe të zbatohen principet e përgjegjësisë së decentralizuar të 
menaxhimit dhe funksionalitetit, auditimit të brendshëm të pavarur në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare dhe 
praktikat më të mira të BE-së përmes legjislacionit koherent dhe kapaciteteve adekuate administrative.   
3 Komitetet për mbikqyrje të brendshme 
në pajtim me Ligjin.  K2-2008 NJQHAB Qeveria  

  

3.2.8 Statistikat          
151. Të rritet bashkëpunimi dhe koordinimi brenda sistemit statistikor të Kosovës, të zhvillohet dhe të dokumentohet një 
sistem kualitativ i menaxhmentit, dhe të standardizohet prodhimi dhe ndarja e procedurave.  
1. Këshilli Statistikor K2-2010 SOK   Ligji mbi Statistikat Zyrtare.  
2.  Grup Ekspert.  K2-2010 SOK     
5. GIS sistemi.  Në 

vazhdimësi  SOK   Projekti mbi regjistrimin e popullsisë.  
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6. Të avansohet reforma e vetë-qeverisjes dhe të ngirten kapacitetet administrative për të ndihmuar decentralizimin, duke i 
marrë nën konsideratë synimet dhe intereset e të gjitha komuniteteve në Kosovë, të adaptohet korniza legjislative dhe të 
ndahen resurset e duhura buxhetare.  
26. Rekrutimi i stafit të nevojshëm.   Në 

vazhdimësi MAPL MEF, MPSH, 
KIPA  

  

1. Kushtet Politike 

1.1 Demokracia dhe sundimi i ligjit 

1.1.1 Institucionet e Përkohshme të Vet-qeverisjes  
12. Të rritet mbikqyrja ekzekutive nga ana e Kuvendit, si dhe te permiresohet transparenca dhe llogaridhënja brenda Kuvendit. 
Të forcohet kapaciteti administrativ i Kuvendit 
5. Rekrutimi i stafit të ri.   Në 

vazhdimësi 
Kuvendi I 
Kosovës    Rregullat mbi statusin e Shërbyesve 

Civilë në Administratën e Kuvendit.  
1.1.2 Kuvendi/Zgjedhjet          

17. Të rritet kontrolli i harmonizimit të legjislacionit të ri me atë të BE-së.  

3. Rekrutimi i tre zyrtarëve per 
harmonizimin e legjislacionit të vendit me 
acquis.   

K4-2008 ZKM   
Plani për Integrim Evropian 2008-
2011  

5. Rekrutimi i dy zyrtarëve të lartë për të 
kontrolluar pajtueshmërinë me 
legjislacionin e BE-së, brenda Njësisë për 
Standardizim Ligjor dhe Këshilla në 
Kuvend.  

K2-2008 Kuvendi I 
Kosovës    

  

8. Rekrutimi I stafit të ri në zyrat ligjore të 
Ministrive të linjës.  

Në 
vazhdimësi Qeveria ZKM, KIPA 

  

1.1.3 Administrata Publike          

20. Improve the functioning and strengthen the independence of the Independent Oversight Board and the Senior Public 
Appointments Committee. 

3. Përzgjedhja e antarit të 7të të Bordit.  K2-2008 Kuvendi I 
Kosovës  SPAC   

6. Rekrutimi i stafit relevant në 
Sekretariat.  K4-2008 ZKM Qeveria   

1.1.4 Sistemi gjyqësor          
23. Të sigurohen gjykata dhe prokurori efektive, të pavarura, llogaridhënëse, të paanshme dhe të liruara nga influenca politike.  

2. Të rritet numri i gjykatësve në 80.  
K4-2008 KGJK Kuvendi, Qeveria  

  

6. Rekrutimi i stafit të nevojshëm.  
K3-2008 KGJK Kuvendi, Qeveria  

  

24. Të forcohet Zyra e Prokurorit për të siguruar që është në gjendje të respektojë principet e autonomisë dhe paanësisë.  Të 
vazhdohet të forcohet Zyra e Prokurorit Special. Të sigurohet zbatimi i një skeme të sigurise efiçiente për mbrojtjen e 
dëshmitarëve 

1. Rekrutimi I tre pprokurorëve.  Në 
vazhdimësi 

Prokurori 
Publik i 

Kosovës  
Qeveria 

Udhëzimi Administrativ 2006/15  
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26. Të zbatohet plotësisht sistemi i automatizuar i menagjimit të rasteve në të gjitha Gjykatat dhe Prokuroritë. Të zvogëlohet 
numri i rasteve të pazgjedhura dhe të bëhet zbatimi i vendimeve të gjykatave civile.  

2. Rekrutimi i stafit të IT-së.  K4-2008 KGJK     

3. Standardet Evropiane 

3.1 Tregu i Brendshëm          

3.1.2 Lëvizja e Lirë e Kapitalit          

56. Të adoptohen kërkesat e duhura (prudential) dhe të forcohet procesi i mbikqyrjes në sektorin financiar.  

2. Rekrutimi i stafit të ri.   K3-2008 CBAK     
3.1.3 Doganat dhe Taksat          

57. Të përafërrohet edhe më tutje legjislacioni për doganë me acquis dhe të vazhdohet me përpjekjet për të luftuar 
korrupsionin, falsifikimet dhe krimin ndër-kufitar. Të përmirësohen kapacitetet e njësisë për hetimin e krimeve.  

9. Rritja e stafit në Drejtorinë për 
Sundimin e Ligjit (16). 

Në 
vazhdimësi Doganat   

Korniza Strategjike Operative, Plani 
Strategjik 2009.  

3.1.5 Të drejtat e pronësisë 
intelektuale          

62. Të sigurohen kapacitete administrative dhe gjyqesore për zbatimin e ligjit për pronësi intelektuale dhe zbatimin e të drejtave 
intelektuale.  
7. Rekrutimi I stafit të ri.  Në 

vazhdimësi MTI     

3.2 Politikat Sektorale         

3.2.1 Industria dhe NVM          

72. Të zbatohet strategjia afat-mesme për përkrahjen e zhvillimeve të NVM-ve, përfshirë forcimin e agjencionit për përkrahjen e 
NVM-ve dhe forcimin e agjencionit për promovim të investimeve.Të vazhdohet zbatimi i Kartës Europiane për Ndërmarrje të 
Vogla.  

9. Rekrutimi I stafit të ri.  
K1-2009 

Agjencia për 
Mbështetjen 
e NVM-ve.  

MTI 
Ligji no. 02/L-5,  

13. Rekrutimi I stafit të ri.  
K1-2009 

Agjencia për 
Promovimin 

e 
Investimeve.  

  
  

3.2.8 Statistikat         

93. Të forcohen kapacitetet administrative të Zyrës Statistikore dhe të përmirësohet pavarësia operacionale dhe financiare e 
saj. Të sigurohet saktësia e statistikave përfshirë kualitetin e të dhënave të mundësuar nga anketat e respodentëve, të cilët 
sjellin të dhëna rregullisht në zyrën statistikore, pa pagesë.  

3. Rekrutimi I 30 zyrtarëve ne statistika 
prodhuese.  K4-2009 ESK   

Plani I Punës 2008  

6. Nominimi I pikave të kontaktit në 
Ministritë e linjës.  K4-2008 ESK Ministritë 

Plani Strategjik I ESK  

3.3 Drejtësia, Liria dhe Siguria          

3.3.2 Shpëlarja e Parave          

99. Të ngriten kapacitete e  Njësisë për Hetime Financiare brenda drejtorisë për krim të organizuar të Shërbimit Policor të 
Kosovës (SHPK). Të trajnohen prokurorë dhe gjyqtarë të specializuar. Të qartësohen kompetencat në mes të institucioneve të 
ndryshme të përfshira në fushën e shpërlarjes së parave. 
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1. Recruit additional staff at the Financial 
Investigation Unit of the KPS.  Q4-2008 MPB SHPK Struktura Ekzistuese 

3.3.4 Drugs         

100. Të zhvillohet një strategji për parandalimin e drogave dhe një plan përkatës i veprimit për zbatimin e strategjisë. Të 
forcohen kapacitetet lokale edhe më tutje në sektorin për hetime të narkotikëve 

5. Rekrutimi i personelit në Seksionin e 
Hetimeve të Narkotikëve.  K4-2008 MPB SHPK Struktura Organizative  

2. Kushtet Ekonomike 
122. Të dizajnohet dhe të zbatohet një treg aktiv i punës në bashkëpunim të afërt me komunitetin lokal te biznesit me qëllim të 
përmirësimit të procesit të perputhshmerise në tregun e punës dhe të rritet numri i punëtorëve të kualifikuar në të gjithë fuqinë 
punëtore.  
2. Rekrutimi I stafit në Seksionin për 
Zhvillimin e Politikave.  K4-2009 MPMS IKAP 

Plani I Veprimit për Punësimin e të 
Rinjëve  

124. Të përmirësohen kapacitetet eksportuese. 

3. Rekrutimi I stafit në IKAP.  Në 
vazhdimësi MTI IKAP   

3. Standardet Evropiane 

3.1 Tregu i Brendshëm          

3.1.1 Lëvizja e lirë e mallrave         

127. Të themelohet një strukturë për mbikqyrje të tregut. 

2. Rekrutimi i 12 deri 14 zyratërve në 
Inspeksionin e Tregut.  K4-2008 MTI   

Ligji mbi Inspeksionin e Tregut.  

3. Rekrutimi i dy inspektorëve.  K2-2009       
4. Rekrutimi i dy inspektorëve për 
produktet e ndërtimit.  K2-2009     

Ligji mbi Inspektoratin e Tregtisë.  

5. Rekrutimi I dy inspektorëve për 
metrologji.  K2-2009 MTI   Ligji mbi Inspektoratin e Tregtisë.  

6. Rekrutimi I inspektorëve të rinjë në 
inspektoratet komunale.  K2-2009 Komunat MTI, MEF, MAPL 

Ligji mbi Inspektoratin e Tregtisë.  

3.1.4 Prokurimi Publik         

129. Të sigurohet që rregullat e prokurimit publik zbatohen në mënyre efektive nga autoritetet kontraktuese dhe entitetet në të 
gjitha nivelet, përfshirë edhe mënyrën përmes zhvillimit të mjeteve operacionale, ofrimit të trajnimeve, dhe ngritjeve të 
kapaciteteve administrative.  
6. Rekrutimi I stafit të ri në PPRC.  Në 

vazhdimësi PPRC     

3.1.6 Punësimi dhe politikat sociale          

131. Të forcohen kapacitetet administrative te inspektorateve të punës. 

3. Rekrutimi I 10 inspektorëve të punës. K1-2009 MPMS   Ligji mbi Sigurinë në Punë  

3.2 Politikat Sektorale          

139. Të zhvillohet një strukturë adekuate për menaxhim të pyjeve, veçanërisht në luftën kundër prerjeve të drunjëve dhe kundër 
zjarreve të pyjeve.  

6. Rekrutimi I stafit profesional.  K4-2010 MBPZHR     

3.2.3 Mjedisi         
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141. Të përmirësohen kapacitetet institucionale të Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, të përmirësohet 
koordinimi në mes të organeve administrative që janë përgjegjëse për çështjet e mjedisit.  

1. Rekrutimi I 20 zyratrëve.  K1-2010 MMPH     
3.2.7 Kontrolli financiar         

150. Të forcohen kapacitete operative si dhe pavarësia financiare dhe operacionale të Institucionit të Lartë për Auditim. Të 
përcjellet dhe të implementohen rekomandimet e këtij institucioni.   

2. Rekrutimi I stafit për auditim deri në 
100% - nga 20% për cdo vit.  K4-2012 

Zyra e 
Auditorit 
Gjeneral 

Qeveria, Kuvendi 
Ligji mbi Zyrën e Auditorit Gjeneral  

3.3 Drejtësia, Liria dhe Siguria          

3.3.1 Vizat, Kontrolli I kufijëve, azili dhe migrimi        

152. Të përmirësohet edhe më tutje kapaciteti i drejtoratit për kufij, azil dhe migrim brenda Ministrisë së Brendshme. Të 
forcohet edhe më tutje kapaciteti operacional i shërbimit policor kufitar brenda Shërbimit Policor të Kosovës.  

1. Rekrutimi I stafit shtesë.  K3-2008 MPB     
3.3.2 Luftimi I Krimit të Organizuar          

155. Të forcohen kapacitetet gjygjësore për të ndjekur penalisht dhe gjykuar rastet e krimit të organizuar dhe financiar. 

3. Shtimi I numrit të gjyqtarëve në rastet e 
krimit të organizuar.   K4-2008 KGJL Kuvendi, Qeveria  
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Kjo tabelë përmbanë një pasqyrë të rregulloreve ligjore sipas kapitujve dhe institutcioneve që kanë nevojë për kurse trajnimi, 
ekspertizë, studime dhe analiza, si në aspektin e harmonizimit me legjislacionin e BE-së ashtu edhe me implementimin e tij. Kjo 
tabelë paraqet bazën fillestare për krijimin e planeve precize për programet trajnuese.  

0. Prioritetet kyqe 
4. Të sigurohet respekt i plotë për sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e minoriteteve si dhe të ndjeket një politikë 
për zero tolerancë kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe krimit financiar. 

8. Trajnim për prokurorë.   
K3-2008 MD 

Prokuroria 
Publike e 
Kosovës  

Plani i Punës MD 

6. Të avansohet reforma e vetë-qeverisjes dhe të ngirten kapacitetet administrative për të ndihmuar decentralizimin, duke i 
marrë nën konsideratë synimet dhe intereset e të gjitha komuniteteve në Kosovë, të adaptohet korniza legjislative dhe të 
ndahen resurset e duhura buxhetare.  
25. Trajnim për komunat e reja.  

Në 
vazhdimësi MAPL MEF, MPSH, 

KIPA  

  

1. Kushtet Politike 

1.1 Demokracia dhe sundimi i ligjit  

1.1.1 Institutcionet e Përkohshme të Vetqeverisjes  
11. Të sigurohet funksionimi efektiv i Kuvendit dhe komiteteve të tij, qeverisë dhe komunave, përfshirë respektimin e plotë të të 
gjitha rregulloreve të punës  kodeve të mirsjelljes, si dhe të drejtave dhe interesave e të gjitha komuniteteve.   

26. Trajnim për MAPL dhe komunat në 
lidhje me praktitkat më të mira të 
vetqeverisjes lokale.  

Në 
vazhdimësi MAPL Komunat 

  

12. Të rritet mbikqyrja ekzekutive nga ana e Kuvendit, si dhe te permiresohet transparenca dhe llogaridhënja brenda Kuvendit. 
Të forcohet kapaciteti administrativ i Kuvendit 
6. Trajnim për shërbyesit civilë të 
Kuvendit në lidhje me mbilqyrjen 
ekzekutive, përgjegjësinë dhe 
transparencën.  

Në 
vazhdimësi 

Kuvendi i 
Kosovës  KIPA 

  

1.1.2 Kuvendi/Zgjedhjet          

15. Të mbahen zgjedhje të lira dhe të drejta. Të përforcohet Komisioni Qendror Zgjedhor i pavarur dhe shumë-etnik që të 
organizojë zgjedhjet në afatin e duhur kohor.  

5. Trajnimi për Këshillat e Vend-Votimeve 
në lidhje me administrimin e zgjedhjeve.  K2-2008 KQZ ZKM, MPB, MEF  

  

17. Të rritet kontrolli i harmonizimit të legjislacionit të ri me atë të BE-së.  

7. Trajnimi i zyrave ligjore në Ministritë e 
linjës.  

Në 
vazhdimësi Qeveria ZKM, KIPA   

1.1.3 Administrata publike          
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20. Të përmirësohet funksionimi dhe të forcohet pavarësia e Bordit të Pavarur Mbikqyres dhe Komisionit për Emërime të Larta 
Publike 

5. Trajnimi I SP-ve, CEO-ve dhe 
Ministrave në lidhje me implementimin e 
AI-së.  

K4-2008 ZKM Institucionet 
relevante 

  

24. Të forcohet Zyra e Prokurorit për të siguruar që është në gjendje të respektojë principet e autonomisë dhe paanësisë.  Të 
vazhdohet të forcohet Zyra e Prokurorit Special. Të sigurohet zbatimi i një skeme të sigurise efiçiente për mbrojtjen e 
dëshmitarëve 

2. Trajnimi në lidhje me hetimin dhe 
ndjekjen e krimeve serioze.  Në 

vazhdimësi 
Prokurori 
Publik i 

Kosovës 
MD 

  

26. Të zbatohet plotësisht sistemi i automatizuar i menagjimit të rasteve në të gjitha Gjykatat dhe Prokuroritë. Të zvogëlohet 
numri i rasteve të pazgjedhura dhe të bëhet zbatimi i vendimeve të gjykatave civile.  

1. Trajnimi në lidhje me mbështetjen e 
përdoruesve softëare.  K4-2008 KGJK   

  

28. Të zhvillohet edhe më tutje avansimi dhe trajnimi ligjor, posaçërisht për gjykatës, prokurorë, dhe për personelin 
administrativ. Të transformohet Instituti Gjygjësor në një një institucion funksional të përgjegjshëm për trajnim e gjygjësorit.  

1. Trajnimi në lidhje me arsimimin juridik 
të gjykatësve dhe prokurorëve.   

Në 
vazhdimësi IGJK KGJK, MD 

Ligji për Themelimin e IGJK-së.  

5. Trajnimi për Gjykatësit e Panelit. Në 
vazhdimësi IGJK KGJK, MD   

6. Trajnimi për bashkëpuntorët tjerë 
(ndihmësit profesionalë në gjykata dhe 
zyra të prokuroroëve).  

Në 
vazhdimësi IGJK KGJK, MD 

  

9. Trajnimi I trajnuesve në lidhje me 
teknikat moderne të trajnimit dhe 
metodologjitë. .  

Në 
vazhdimësi IGJK   

  

29. Të zhvillohet kapaciteti i Qeverisë, për të marrë përgjegjësi në fushat e drejtësisë dhe ato të punëve të brendshme, pa 
ndikim politike. Të zbatohet sistemi për emërim, largim dhe promovim të karierës për gjykatësit dhe prokurorët në përputhje 
me standardet Europiane, pa ndikime politike.  

21. Trajnime profesionale për kandidatët 
për gjykatës dhe prokurorë në sistemin 
aktual.  

Në 
vazhdimësi IGJK KGJK, MD 

Ligji për Themelimin e IGJK-së.  

30. Të rriten përpjekjet për të arritur standardet ndërkombtare në trajtimin e kërkesës së përbashkët për asistencë ligjore në 
qështjet e kriminalistikës dhe kërkesës për ekstradim 
2. Trajnimi për Divizionin e 
Bashkëpunimit Ndërkombëtar në MD.  

Në 
vazhdimësi MD Qeveria  Kodi I Procedurës Penale  

33. Të forcohen kapacitetet administrative, koordinimi dhe efektiviteti i gjykatave dhe të gjitha agjencioneve për fuqizimin e 
ligjit. Të sigurohet mbijetimi i një sistemi të kuptueshëm për ndihmë juridike.  
3. Trajnimet për zyrtarët që ofrojnë 
mbështetje ligjore në spektin e të drejtave 
të njeriut.  K4-2009 

Komisioni i 
Ndihmës 
Ligjore 

 

 UNMIK Reg. 2006/36  

1.2 Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e pakicave        

37. Të forcohet korniza ligjore për lirinë e të shprehurit. T’i sigurohen Komisionit të Pavarur për Media resurset e nevojshme 
për të respektuar dispozitat ligjore. Të largohen paqartësitë ligjore në lidhje me fyerje dhe shpifjeve 

1. Trajnimi në fushën e transmisionit 
kabllor dhe digjital si dhe në analizën e 
mediave.  

K4-2008 KPM  Kuvendi i 
Kosovës  
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8. Trajnimi në lidhje me implementimin e 
legjislacionit sekondar.  K4-2008 KPM  Kuvendi i 

Kosovës  
  

40. Të zbatohet Ligji anti-diskriminim në mënyrë efektive. Posaçërisht, të bëhet funksionalizmi i plotë i njesive për të drejtat e 
njeriut brenda ministrive, dhe të sigurohet pavarësia e tyre dhe koordinimi me aktivitetet e Ombudspersonit. Të organizohen 
fushata vetëdijësuese për të informuar sektorin privat, shoqërinë civile dhe qarqet akademike për këtë ligj. Të monitorohet 
zbatimi i ligjit dhe të raportohet për të.  

2. Trajnimi për stafin e MD-së për 
implementimin e Ligjit Anti-Diskriminim.   

Në 
vazhdimësi MD ZKM 

AI. 2005/08 and 2007/04 

1.2.1 Të drejtat e pakicave, të drejtat kulturore dhe mbrojtja e 
pakicave    

  

45. Të rregullohen vendbanimet jo formale. Të gjenden zgjedhje të qëndrueshme për akomodim dhe integrim të komuniteteve 
Romë që jetojnë në kushte të rrezikshme në kampe, dhe të personave/grupeve të zhvendosur në qendra jo formale.  

9. Trajnimi I planifikuesve urbanë në 
komuna.  

Në 
vazhdimësi MMPH MAPL, MD, 

Komunat 
  

46. Të forcohen strukturat administrative dhe mekanizmat përgjegjëse në Ministrinë e Komuniteteve dhe Kthimit. Të 
kjartësohen ndarjet e përgjegjësive sa i përket kthimit, në mes të Ministrisë për Qeverisje Lokale dhe Ministrisë për Komunitete 
dhe Kthim, në  nivelet qendrore dhe lokale. Të zhvillohet dhe të zbatohet edhe më tutje korniza e strategjisë së përbashkët në 
integrimin e qëndrueshëm të personave të kthyer dhe komuniteteve minoritare ekzistuese. 
1. Trajnimi I Ministrisë së Komuniteteve 
dhe Kthimit.   

Në 
vazhdimësi MKK   

Termat e Referencës 

1.3 Cështjet rajonale dhe obligimet ndërkombëtare        
48. Të fuqizohet bashkëpunimi rajonal dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore.  

3. Trajnimi në bashkëpunimin ndër-
kufitar.  

Në 
vazhdimësi MAPL ZKM   

6. Trajnimi në hartimin e projekteve për 
bashkëpunim ndër-kufitar.  

Në 
vazhdimësi MAPL Komunat 

  

2. Kushtet ekonomike 
50. Të përmbahen politikat fiskale, dhe në veçanti, të sigurohet që politikat sociale që adresojnë varfërinë dhe përjashtimin 
social te jane ne harmoni me qëndrueshmërinë afatgjate të financave publike.  

9. Trajnimi i DPEF dhe komunave për 
përgatitjen e buxhetit.  

Në 
vazhdimësi MEF   

  

10. Trajnimi në lidhje me planifikimin 
strategjik të MEF-it dhe komunave.  

Në 
vazhdimësi MEF MAPL/Komunat 

dhe KIPA  
  

53. Të përmirësohet qeverisja, efikasiteti dhe qëndrueshmëria financiare e ndërmarrjeve publike.  Të përforcohet tutje 
pavarësia operuese dhe financiare e autoriteteve rregullative me qellim   të rritjes se transparences dhe konkurrences në 
sektorët relevante.  

1. Trajnimi në fushën e menaxhimit 
financiar dhe auditimet e brendshme.  K4-2008 AKM   

  

25. Trajnim për rregullatorët.  Në 
vazhdimësi ëëMR KIPA   

3. Standardet Evropiane  
3.1 Tregu i Brendshëm          
3.1.2 Lëvizja e lirë e mallrave          

56. Të adoptohen kërkesat e duhura (prudential) dhe të forcohet procesi i mbikqyrjes në sektorin financiar.  

6. Trajnim për CBAK në përdorimin e 
databazave dhe hartimin e raporteve për 
analizën e stabilitetit.  

K4-2010 CBAK   
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7. Trajnimi për CBAK në monitorimin e 
sektorit bankar.  K4-2010 CBAK     

3.1.3 Doganat dhe taksat Customs and taxation       

57. Të përafërrohet edhe më tutje legjislacioni për doganë me acquis dhe të vazhdohet me përpjekjet për të luftuar 
korrupsionin, falsifikimet dhe krimin ndër-kufitar. Të përmirësohen kapacitetet e njësisë për hetimin e krimeve.  

16. Trajnimi në fushat: hetimet kriminale, 
teknikat dhe metodat e intervistimit, 
narkotikëve dhe intelegjencën kriminale.   

K3-2008 Doganat   
Plan-programi trajnues 

58. Të respektohen obligimet lidhur me zbatimin e masave preferenciale të tregut, posaçërisht në lidhje me origjinën.  

5. Trajnimi për Doganat e UNMIK-ut në 
fushën e masave preferenciale dhe 
origjina e mallrave.  

K4-2008 Doganat   
Plan-programi trajnues 

59. Të vazhdohet me përafërimin e legjislacionit tatimor me acquis të BE-së dhe të forcohen kapacitetet administrative të 
administratës tatimore. Të forcohen kapacitetet e administratës tatimore për mbledhjen e tatimeve dhe të rriten të ardhurat nga 
tatimet.  
5. Trajnimet për stafin e ATK-së sipas 
analizës për trajnim në fushat relevante.  

Në 
vazhdimësi ATK MEF 

  

60. Të respektohen parimet e Kodit të mirësjelljes për tatimin në biznese dhe të sigurohet që masat e reja tatimore janë në 
pajtueshmëri me këto parime.  
1. Trajnimi në lidhje me implementimin e 
Kodit të Mirësjelljes të Taksave për 
Biznese.  

Në 
vazhdimësi MEF KCC, KCC, 

CABK. 
  

3.1.4 Public Procurement         

61. Të adaptohet korniza për prokurim publik duke adaptuar legjislacionin e nevojshëm sekondar në përputhshmëri me acquis. 
Të sigurohet korniza institucionale për prokurim publik me kapacitetet administrative dhe pavarësinë e barrtjes së misionit.   

12. Trajnimi I Organit të Rishikimit të 
Prokurimit.  K4-2008 OSHP PPRC   

3.1.5 Të drejtat e pronësisë 
intelektuale          

62. Të sigurohen kapacitete administrative dhe gjyqesore për zbatimin e ligjit për pronësi intelektuale dhe zbatimin e të drejtave 
intelektuale.  
3. Trajnimi për stafin në ekzaminimin e 
patentave, markat tregtare, dizajni 
industrial dhe indikatorët gjeografikë.  

Në 
vazhdimësi MTI   

Plani I Punës së Zyrës për Pronësi 
Industriale, MTI  

11. Trajnimi për sistemmin gjyqësor në 
fushën e mbrojtjes së të drejtave të 
autorit.  

K4-2008 IGJK   
  

3.1.6 Punësimi dhe politikat sociale          

64. Të përmirësohet informimi i publikut mbi çasjen në sistemin e sigurisë sociale dhe të përmirësohen kapacitetet komunale 
në çështjet e ndihmës sociale 

3. Trajnimi I zyrtarëve komunalë në 
ofrimin e shërbimeve sociale. 

Në 
vazhdimësi MPMS Komunat 

Ligji mbi Shërbimet Sociale dhe 
Familjare 

4. Trajnim për institutcionet përgjegjëse 
për ofrimin e shërbimeve sociale, 
përfshirë OJQ-të.  

K2-2009 MPMS Komunat 
  

66. Të revidohet skema e përfitimeve sociale në mënyrë që të sigurohet mos-diskriminimi i përfituesve. 
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8. Trajnimet për stafin në mirëmbajtjen e 
databazës.  K4-2008 MPMS Komunat   

3.1.7 Arsimi dhe Kërkimi          

68. Të hartohen plane të veprimit për të zbatuar strategjitë e arsimit me dialog të rritur dhe koordinim në mes të të gjitha 
niveleve dhe të gjithë akterëve relevant si dhe të ndahen resurse të nevojshme. 

5. Trajnimi permament për mësuesit e 
komunitetit RAE. 

Në 
vazhdimësi MASHT   

  

11. Trajnimi për mësuesit për edukimin e 
fëmijëve me nevoja të vecanta.  

Në 
vazhdimësi MASHT   

  

70. Të vazhdohet me zhvillimin e kornizës kombëtare për monitorim dhe vlerësim të mësimit.  

8.Trajnimi i stafit në vënjen e standardeve 
në lëndët e gjuhëve amtare dhe 
matematikë.  

K4-2008 MASHT UP, 
  

9. Trajnimi I stafit për vënjen e 
standardeve në shkencat sociale dhe 
natyrore për tri nivelet e arsimimit: klasët 
1-5, 6-9, 10-12/13.  

K4-2010 MASHT UP 
  

3.2 Politikat sektorale          

3.2.1 Industria dhe NVM         

72. Të zbatohet strategjia afat-mesme për përkrahjen e zhvillimeve të NVM-ve, përfshirë forcimin e agjencionit për përkrahjen e 
NVM-ve dhe forcimin e agjencionit për promovim të investimeve.Të vazhdohet zbatimi i Kartës Europiane për Ndërmarrje të 
Vogla.  

11. Trajnimi për stafin e Agjencisë, sipas 
analizës, në bashkëpunim me ekspertët 
ndërkombëtarë dhe lokalë.  

K4-2009 
Agjencia për 
Mbështetjen 

e NVM  
MTI 

  

14. Trajnimi për stafin e Agjencisë për 
Promovimin e Investimeve.  

Në 
vazhdimësi API   

  

3.2.2 Bujqësia dhe peshkataria          

75. Të sigurohet karakteri operacional i sistemit për identifikimin e kafshëve dhe regjistrimin e lëvizjeve të tyre.  

3. Trajnimi I inspektorëve veterinarë për 
përdorimin e PDA-së. 

Në 
vazhdimësi KVFA MBPZHR, SHPK, 

SHDU  
  

3.2.3 Mjedisi          

77. Të zbatohet ligji për vlerësimin e ndikimit në mjedis/ambient. 

4. Trajnimi në lidhje me implementimin e 
Ligjit për EIA.  

Në 
vazhdimësi MMPH   

  

3.2.4 Politikat e Transportit          
82. Te implementohen ligjet mbi transportin rrugor dhe mbi sigurinë në rrugë. Të zhvillohet starategjia e transportit multimodal.  
99..  TTrraajjnniimmii  nnëë  lliiddhhjjee  mmee  ppëërrggaattiittjjeenn  ddhhee  
iimmpplleemmeennttiimmiinn  ee  TTaahhooggrraaffiitt  ddiiggjjiittaall..    K1-2009 MTPT MPB 

Ligji për Transportin Rrugor  

83. Të vazhdohet përmirësimi i menaxhimit të aseteve përmes të dhënave për mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e infrastrukturës 
së transportit. Të sigurohet kompatibiliteti me kornizën legjislative të BE-së mbi koncesionet, dhe të merren masa për t’i nxitur 
investitorët, duke përfshirë format përmes partneriteteve publike-private për bashkëfinancimin e punëve të mëdha dhe 
strategjike të infrastrukturës.  
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1100..  TTrraajjnniimm  ppëërr  PPPPPP  nnëë  nniivveell  qqeevveerriittaarr  
ddhhee  mmiinniissttrroorr..    K1-2009 MTPT MEF   

86. Të rishikohet dhe të përmirësohet sistemi i lejeve të vozitjes dhe kontrollit teknik të veturave.  

1100..  TTrraajjnniimmii  ppëërr  iinnssppeekkoottrrëëtt  ee  lliicceenncciimmiitt..    Në 
vazhdimësi MTPT     

3.2.5 Energjia         

88. Të vazhdohet zbatimi i përpjekjeve të ndërmarra në kornizën e Traktatit të Komunitetit të Energjisë. Të vazhdohet përgaditja 
e projektit “Kosova C” për gjenerim të elektricitetit dhe furnizim në përputhshmëri të plotë me acquis ashtu siç paraqiten në 
Traktatin e Komunitetit të Energjisë.  
14. Trajnimi për MMPH, AKM dhe 
Komunën e Kastriotit, në lidhje me 
procedurat e rishikimit dhe aprovimit të 
EIA dhe SIA.  

K2-2008 MEM   
Marrëveshja e Financimit nga BB.  

3.2.7 Kontrolli financiar          

92. Continue efforts to implement the public internal financial control strategy and relevant laës as a basis for fulfilling the 
medium term priorities in this area. 

8. Trajnimi për organizatat buxhetore për 
implementimin e auditimeve financiare të 
brendshme.  

Në 
vazhdimësi MEF Qeveria  

LMFPR 2003/17  

3.2.8 Statistikat          

93. Të forcohen kapacitetet administrative të Zyrës Statistikore dhe të përmirësohet pavarësia operacionale dhe financiare e 
saj. Të sigurohet saktësia e statistikave përfshirë kualitetin e të dhënave të mundësuar nga anketat e respodentëve, të cilët 
sjellin të dhëna rregullisht në zyrën statistikore, pa pagesë.  

4. Trajnimi për ngritjen e kapaciteteve të 
ESK-së në metodologji, praktikat e 
EUROSTAT-it, mostrat, softëare dhe 
analizat. T 

Në 
vazhdimësi ESK   

Plani I Punës 

7. Trajnimi I zyrtarëve në ofrimin e 
paramertave të saktë në anketa.  

Në 
vazhdimësi ESK   

Plani I Punës 

3.3 Drejtësi, Liria dhe Siguria          

3.3.1 Vizat, Kontrolli kufitar, azili dhe 
migrimi          

95. Të përmirësohet efiçienca e kontrollit të lëvizjeve të personave në kufi dhe të përmirësohet efektiviteti dhe transparenca e 
departamentit për polici kufitare.  

7. Trajnimi bazik për Policinë Kufitare 
Basic training for the Border Police.  K4-2008 MPB 

Akademia 
Policore e 
Kosovës  

Programi Trajnues 2008 

8. Trajnim I avancuar për Policinë 
Kufitare.  K4-2008 MPB 

Akademia 
Policore e 
Kosovës  

Programi Trajnues 2008 

9. Trajnim I specializuar për Policinë 
Kufitare.  K4-2008 MPB 

Akademia 
Policore e 
Kosovës  

Programi Trajnues 2008 

10. Trajnimi bazik për Hetime.  
K4-2008 MPB 

Akademia 
Policore e 
Kosovës  

Programi Trajnues 2008 
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11. Trajnim I avancuar për Hetime.  
K4-2008 MPB 

Akademia 
Policore e 
Kosovës  

Programi Trajnues 2008 

12. Trajnim për dokumenta të falsifikuar.  
K4-2008 MPB 

Akademia 
Policore e 
Kosovës  

Programi Trajnues 2008 

13. Trajnim për të drejtat e njeriut.  
K4-2008 MPB 

Akademia 
Policore e 
Kosovës  

Programi Trajnues 2008 

97. Të themelohen strehimore dhe objektet të pritjes për personat që kërkojnë azil.  

3. Trajnimi I stafit në lidhje me cështjet e 
azilit dhe refugjatëve, përfshirë Acquis 
dhe praktikat e mira.  

Në 
vazhdimësi MPB   

Plani Trajnues për 2008 

3.3.2 Shpëlarje parash          

99. Të ngriten kapacitete e  Njësisë për Hetime Financiare brenda drejtorisë për krim të organizuar të Shërbimit Policor të 
Kosovës (SHPK). Të trajnohen prokurorë dhe gjyqtarë të specializuar. Të qartësohen kompetencat në mes të institucioneve të 
ndryshme të përfshira në fushën e shpërlarjes së parave. 
2. Trajnim për stafin e Njësitit të 
Hetimeve Financiare në SHPK.  

Në 
vazhdimësi MPB SHPK 

Plani i Punës i SHPK-së 

6. Trajnim për gjykatës në fushat si në 
vijim: shpëlarje parash, krime financiare 
dhe trafikim me qenie njerëzore.  

Në 
vazhdimësi IGJK   

  

3.3.4 Drogat         

100. Develop a drug prevention strategy and a relevant plan of action to implement it. Further strengthen local capacity in the 
narcotics investigation section. 
7. Trajnim të vazhdueshëm për policinë 
në seksionin e narkotikëve.  

Në 
vazhdimësi MPB SHPK 

Plani Trajnues 2008-2010 

3.3.5 Policia         

102. Të përmirësohet efektiviteti i hetimeve të krimit. Të adaptohet dhe zbatohet legjislacioni që themelon SHPK-së dhe të 
forcohen kapacitetet hetuese dhe ato të kontrollit të brendshëm. Të forcohet lidershipi e SHPK-së.  

3. Ofrimi I trajnimit të vazhdueshëm për 
policët në Shtyllën e Krimit.  

Në 
vazhdimësi MPB SHPK 

Plani Vjetor për Trajnime 

106. Të forcohet edhe më tutje kapaciteti lokal në drejtorinë për krim të organizuar brenda SHPK-së. 

1. Trajnimi I policëve në Drejtorinë për 
Luftimin e Krimit të Organizuar.  K4-2008 MPB SHPK Plani Vjetor për Trajnime 

1. Kushtet Politike 
1.1 Demokracia dhe sundimi I ligjit          

1.1.4 Sistemi gjyqësor         

112. Të përmirësohet sistemi i burgjeve duke i kushtuar vemendje të veçantë sigurise, kontrollit, menaxhimit, trajnimit dhe 
skemave për ri-integrim, si dhe kushteve te objekteve.  

6. Trajnimi për Shërbimin Korrektues të 
Kosovës.  

Në 
vazhdimësi MD     

1.2 Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e pakicave        
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116. Të zbatohet ligji për barazi gjinore. Të sigurohet mbizotërimi i të drejtave të gruas në të gjitha politikat dhe legjislacionin 
ekzistues.   
2. Trajnimi i stafit të GEA-së dhe 
strukturave të barazisë gjinore.  

Në 
vazhdimësi ZKM Ministritë, 

Komunat 
  

118. Të sigurohet që Agjencioni Kadastral dhe zyrat komunale kadastrale ofrojnë qasje transparente dhe jo diskriminuese në të 
gjitha regjistrimet e pronës dhe kanë mekanizma funksional të llogaridhenies.   

2. Trajnimi për personelin teknik dhe 
ligjor.  

Në 
vazhdimësi MPSH MAPL/Komunat 

dhe KIPA  
  

2. Kriteret Ekonomike  
122. Të dizajnohet dhe të zbatohet një treg aktiv i punës në bashkëpunim të afërt me komunitetin lokal te biznesit me qëllim të 
përmirësimit të procesit të perputhshmerise në tregun e punës dhe të rritet numri i punëtorëve të kualifikuar në të gjithë fuqinë 
punëtore.  
1. Trajnimi për Seksionin e Zhvillimit të 
Politikave të Punësimit, me qëllim të 
përgatitjes së planeve të punësimit.  

K4-2009 MPMS IKAP 
Plani I Veprimit për Punësimin e të 
Rinjëve  

6. Trajnimi për Qendrat e Trajnimit 
Profesional.  K4-2010 MPMS   Arsimimi Profesional  

124. Të përmirësohen kapacitetet eksportuese. 

3. Trajnimi për KAIP.   Në 
vazhdimësi MTI IKAP   

4. Trajnimi për komunitetin lokal të 
biznesit me qëllim të promovimit të 
eksportit.  

Në 
vazhdimësi MTI IKAP, OEK, AKB, 

  

3. Standardet Evropiane  
3.1 Tregu I Brendshëm          

3.1.1 Lëvizja e Lirë e mallrave          

125. Të vazhdohet përafërimi me direktivat e qasjes se re dhe globale si dhe me direktivat e qasjes se vjeter.  
2. Trajnimi në përputhje me vlerësimin e 
nevojave.  Në 

vazhdimësi MTI IKAP 
  

127. Të themelohet një strukturë për mbikqyrje të tregut. 

7. Trajnimi për inspektorët në rritjen e 
eficencës dhe implementimit të 
legjislacionit.  

Në 
vazhdimësi MTI IKAP 

Ligji për Inspektoratin e Tregtisë.  

3.1.3 Doganat dhe taksat         
128. Të vazhdohet përafërrimi i legjislacionit për tatim dhe doganë me atë të EU acquis. Të rritet më tutje kapaciteti i 
administratës për shërbime tatimore dhe doganore dhe të fuqizohet legjislacioni për luftën kundër korrupsionit, krimit ndër-
kufitarë dhe ikjen nga tatimet.  
4. Trajnimi i stafit për ndryshimet e 
legjislacionit të doganave.  

Në 
vazhdimësi Doganat   Plani Trajnues 

3.1.4 Prokurimi Publik          

129. Të sigurohet që rregullat e prokurimit publik zbatohen në mënyre efektive nga autoritetet kontraktuese dhe entitetet në të 
gjitha nivelet, përfshirë edhe mënyrën përmes zhvillimit të mjeteve operacionale, ofrimit të trajnimeve, dhe ngritjeve të 
kapaciteteve administrative.  
5. Trajnimi në lidhje me konformitetin me 
vlerësimin e nevojave dhe planit të 
trajnimeve.   

Në 
vazhdimësi KKRP IKAP 
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3.1.5 Të drejtat e pronësisë 
intelektuale          

130. Të vazhdohet forcimi dhe fuqizimi i të drejtave pronësore intelektuale, industriale dhe komerciale, në përputhshmëri  me 
strategjinë afat-mesme.  

2. Trajnim për Zyrën e të Drejtave të 
Autorit dhe entiteteve të certifikuara me 
ligj.  

      
  

3.1.6 Punësimi dhe politikat sociale          

131. Të forcohen kapacitetet administrative te inspektorateve të punës. 

2. Trajnimi në ushtrimin profesional të 
detyrave të inspektorëve sipas 
standareve evropiane.  

Në 
vazhdimësi MPMS IKAP 

Plani Vjetor për Trajnime 

3.2 Politikat sektorale          

3.2.2 Bujqësia dhe peshkataria          

10. Trajnimi për bujqët që përdorin 
pesticide.  K4-2008 MBPZHR UP   

11. Trajnim për farmacitë bujqësore që 
merren me importimin dhe tregtinë e 
pesticideve.  

K3-2008 MBPZHR UP 
  

139. Të zhvillohet një strukturë adekuate për menaxhim të pyjeve, veçanërisht në luftën kundër prerjeve të drunjëve dhe kundër 
zjarreve të pyjeve.  

6. Trajnimi I 28 ingjinierëve të pylltarisë.  K4-2011 MBPZHR     
3.2.3 Mjedisi          

140. Të merren masa për fuqizimin e planifikimit hapësinor.  

14. Trajnimi në Geographical Information 
system (GIS).  Q4-2010 MMPH MPSH 

Ligji nr.2003/14  

141. Të përmirësohen kapacitetet institucionale të Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, të përmirësohet 
koordinimi në mes të organeve administrative që janë përgjegjëse për çështjet e mjedisit.  

3. Trajnimi për Zyrat Ligjore me qëllim të 
përafrimit të legjislacionit me atë të BE-
së.  

Në 
vazhdimësi MMPH   

Plani Vjetor I Punës 

4. Trajnimi për Inspektoratin e MPMS dhe 
inspektorët komunal për mjedis.  

Në 
vazhdimësi MMPH MAPL, Komunat  

  

5. Trajnimi për hartuesit e lejeve (mjedis, 
ujë, urban, lejeve ndërtimore).   

Në 
vazhdimësi MMPH   

  

6. Trajnimi për zyrtarët komunalë në 
implementimin e legjislacionit mjedisor në 
komuna.  

Në 
vazhdimësi MMPH MAPL 

  

7. Trajnimi për Departamentin e Ujrave, 
në menaxhimin e shtretërve të lumit. 

Në 
vazhdimësi MMPH   

  

3.2.8 Statistikat          

151. Të rritet bashkëpunimi dhe koordinimi brenda sistemit statistikor të Kosovës, të zhvillohet dhe të dokumentohet një 
sistem kualitativ i menaxhmentit, dhe të standardizohet prodhimi dhe ndarja e procedurave.  

7. Trajnimet në statistikat menaxheriale.  K4-2009 ESK     
10. Trajnim në kodifikimin e statistikave.  K4-2010 ESK     
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3.3 Drejtësi, Liria dhe Siguria          
3.3.1 Vizat, Kontrolli kufitar, azili dhe 
migrimi          

152. Të përmirësohet edhe më tutje kapaciteti i drejtoratit për kufij, azil dhe migrim brenda Ministrisë së Brendshme. Të 
forcohet edhe më tutje kapaciteti operacional i shërbimit policor kufitar brenda Shërbimit Policor të Kosovës.  

3. Trajnimi për Departamentin e Kufijve, 
Azilit dhe migrimit dhe stafit të SHPK-së - 
Departamenti për të huajt.  

Në 
vazhdimësi MPB   

  

5. Trainings on use of long-barrel 
ëeapons in the green zone.  K4-2008 MPB 

Akademia 
Policore e 
Kosovës  

Programi Trajnues 2008 

6. Trajnimi për kontrollin e turmës.  
K4-2008 MPB 

Akademia 
Policore e 
Kosovës  

  

7. Trajnimi për komandant terreni.  
K4-2008 MPB 

Akademia 
Policore e 
Kosovës  

  

3.3.2 Luftimi I Krimit të Organizuar          

153. Të zbatohet dhe të azhurohet (freskohet) strategjia për luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit.  
3. Trajnimi për SHPK-në për 
implementimin e Strategjisë kundër Krimit 
të Organizuar dhe Terrorizmit.  

Në 
vazhdimësi MPB   

Plani Strategjik I SHPK 

154. Të perforcohen kapacitetet lokale per te hetuar aktivitetet qe lidhen me krimin e organizuar. 

1. Trajnimi në luftimin e krimit të 
organizuar.  

Në 
vazhdimësi MPB     

155. Të forcohen kapacitetet gjygjësore për të ndjekur penalisht dhe gjykuar rastet e krimit të organizuar dhe financiar. 

1. Trajnimi për gjykatës dhe prokurorë në 
rastet e krimeve të organizuara dhe 
financiare.  

K3-2008 IGJK KGJK 
Programi Trajnues 2008 
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Kjo shtojcë ofron një pasqyrë të nevojave për sistemet e informacionit dhe teknologjisë informative dhe komunikuese sipas 
kapitujve dhe institucioneve.  

1. Kushtet Politike 

1.1 Demokracia dhe sundimi I ligjit  

1.1.1 Institucionet e Përkohshme të Vetqeverisjes  

11. Të sigurohet funksionimi efektiv i Kuvendit dhe komiteteve të tij, qeverisë dhe komunave, përfshirë respektimin e plotë të të 
gjitha rregulloreve të punës  kodeve të mirsjelljes, si dhe të drejtave dhe interesave e të gjitha komuniteteve.   

22. Ëeb-aplikacione për të gjitha 
komunat.  K4-2009 MAPL Komunat   

14. Të rritet edhe më tutje përfaqësimi i minoriteteve në të gjitha institucionet dhe shërbimet publike në nivel komunal dhe 
qendrorë.  
3. Databaza për përfaqësimin e pakicave 
në institutcionet publike.  K4-2008 MPSH Qeveria 

  

1.1.3 Administrata Publike  
21. Të përmirësohet kualiteti i shërbimeve themelore publike për të gjitha komunitetet, përfshirë kontributin për të zvogëluar 
kërkesën për shërbime të mundësuara nga strukturat paralele.  

3. Përmirësimi I Sistemeve Informative të 
Kujdesit Shëndetësor.  

Në 
vazhdimësi  MSH   

  

1.1.4 Sistemi gjyqësor  

26. Të zbatohet plotësisht sistemi i automatizuar i menagjimit të rasteve në të gjitha Gjykatat dhe Prokuroritë. Të zvogëlohet 
numri i rasteve të pazgjedhura dhe të bëhet zbatimi i vendimeve të gjykatave civile.  

 
3. ËAN dhe shërbime interneti.  K4-2008 KGJK   

  

8. Kyqja e të gjitha zyrave të prokurorëve 
në Domainin e Gjykatave dhe instalimi  i 
CMIS (Court Management Information 
System) dhe PMS (Penal Management 
System) 

K3-2008 MD Prokurori Publik I 
Kosovës  

Plani I Punës 

29. Të zhvillohet kapaciteti i Qeverisë, për të marrë përgjegjësi në fushat e drejtësisë dhe ato të punëve të brendshme, pa 
ndikim politike. Të zbatohet sistemi për emërim, largim dhe promovim të karierës për gjykatësit dhe prokurorët në përputhje 
me standardet Europiane, pa ndikime politike.  

8. Softëare I nevojshëm dhe databazat 
dhe arkivat për transferin e të dhënave 
nga DD UNMMIK në MD.   

K3-2008 MD   
  

33. Të forcohen kapacitetet administrative, koordinimi dhe efektiviteti i gjykatave dhe të gjitha agjencioneve për fuqizimin e 
ligjit. Të sigurohet mbijetimi i një sistemi të kuptueshëm për ndihmë juridike.  

9. Databazë për të gjitha rastet e 
dërguara në Komisionin për Ndihmë 
Ligjore.  

K3-2008 
Komisioni për 

Ndihmë 
Ligjore 

MD, MPMS, 
MKK 

 UNMIK Reg. 2006/36  

1.2 Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e pakicave  
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37. Të forcohet korniza ligjore për lirinë e të shprehurit. T’i sigurohen Komisionit të Pavarur për Media resurset e nevojshme 
për të respektuar dispozitat ligjore. Të largohen paqartësitë ligjore në lidhje me fyerje dhe shpifjeve 

10. Paisje për receptimin e transmisionit 
analog dhe kabllor të mediave dhe 
arkivim.  

K4-2009 KPM  Kuvendi I 
Kosovës 

  

1.2.1 Të drejtat e pakicave, të drejtat kulturore dhe mbrojtja e pakicave  

44. Të zbatohet plotësisht ligji mbi gjuhët zyrtare si dhe mbi trashëgiminë kulturore dhe të vendoset një mekanizëm efektiv për 
monitorimin e zbatimit të tij.  
9. Databaza për Trashëgiminë Kulturore 
në Kosovë.  K4-2008 MKRS   

Ligji mbi Trashëgiminë Kulturore, 
2006/52 

2. Kushtet Ekonomike 

53. Të përmirësohet qeverisja, efikasiteti dhe qëndrueshmëria financiare e ndërmarrjeve publike.  Të përforcohet tutje 
pavarësia operuese dhe financiare e autoriteteve rregullative me qellim   të rritjes se transparences dhe konkurrences në 
sektorët relevante.  
20. Softëare i avancuar për menaxhimin 
e frekuencave.  K2-2009 ZMF TRA 

Nr. i Rreg. Së UNMIK-ut 2003/16; 
Dokumnti i politikës së Sektorit të 
Telekomunikacionit, 2007  

3. Standardet Evropiane 

3.1 Tregu i Brendshëm  

3.1.2 Lëvizja e lirë e kapitalit  
56. Të adoptohen kërkesat e duhura (prudential) dhe të forcohet procesi i mbikqyrjes në sektorin financiar.  

5. Shtrirja e databazës për përmbushjen 
e kërkesave të Sistemit të Hershëm të 
Paralajmërimit.  

K4-2009 CBAK   
  

3.1.3 Doganat dhe taksat  
57. Të përafërrohet edhe më tutje legjislacioni për doganë me acquis dhe të vazhdohet me përpjekjet për të luftuar 
korrupsionin, falsifikimet dhe krimin ndër-kufitar. Të përmirësohen kapacitetet e njësisë për hetimin e krimeve.  
15. Automatizim I sistemit të mbikqyrjes 
së procedurave të doganave dhe impaktit 
në ekonomi.  

K2-2009 Doganat    
Korniza Strategjike Operative, 
AI- no 2004/3 

17. Sistem I ri informimi (I-Base).  K3-2009 Doganat      
58. Të respektohen obligimet lidhur me zbatimin e masave preferenciale të tregut, posaçërisht në lidhje me origjinën.  

9. Operacionalizimi I Laboratorit të 
Doganave.  K2-2008 Doganat  KVFA   

59. Të vazhdohet me përafërimin e legjislacionit tatimor me acquis të BE-së dhe të forcohen kapacitetet administrative të 
administratës tatimore. Të forcohen kapacitetet e administratës tatimore për mbledhjen e tatimeve dhe të rriten të ardhurat nga 
tatimet.  
10. Databaza të ndara përmes SIGTAS 
me qëllim të inspektimit të 
taksapaguesve.  

K3-2008 MEF ATK 
Plani Operativ i ATK 2008 

3.1.5 Të drejtat e pronësisë intelektuale  
62. Të sigurohen kapacitete administrative dhe gjyqesore për zbatimin e ligjit për pronësi intelektuale dhe zbatimin e të drejtave 
intelektuale.  
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2. Ëebsite zyrtar për OIP.  K2-2008 MTI     
4. Databazë (IT program) për OIP.  K4-2008 MTI     
3.2 Politikat sektorale 

3.2.1 Industria dhe NVM  
72. Të zbatohet strategjia afat-mesme për përkrahjen e zhvillimeve të NVM-ve, përfshirë forcimin e agjencionit për përkrahjen e 
NVM-ve dhe forcimin e agjencionit për promovim të investimeve.Të vazhdohet zbatimi i Kartës Europiane për Ndërmarrje të 
Vogla.  
12. Databazë të të dhënave të NVM.  

K4-2008 
Agjencia për 
Mbështetjen 
e NVM-ve.  

MTI 
Ligji nr. 02/L-5,  

3.2.6 Shoqëria e të dhënave dhe mediave  
89. Të adaptohet dhe të fillohet zbatimi i politikave lidhur me rrjetet dhe shërbimet për komunikim elektronik, që synojnë të 
forcojnë liberalizimin e plotë dhe krijimin e një ambienti të hapur dhe konkurrent me qëllim të tërheqjes së investitorëve të huaj 
dhe përmirësimit të kualitetit të shërbimeve.  
2. Shërbimet Mobile  K2-2008 ART MTPT Politikat e Sektorit të 

Telekomunikacionit 
5. Internet brezgjerë në të gjitha shkollat 
dhe institucionet akademike. K4-2010 MTPT MASHT, ART 

eSEE Agenda Plus & 
Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit 

8.  Operacionalizimi I numrit standard 
emergjent "E-112".  K4-2008  MTPT 

ART, SHPK, 
TMK, MPSH, 

MSH 

Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit 

24. Kushtet për tregti elektronike, 
prokurim elektronik dhe nënshkrim 
elektronik.  

K4-2009 MTPT KRPP, MTI, 
ART, MPSH 

eSEE Agenda Plus & 
Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit  

3.3 Drejtësia, liria dhe siguria  

3.3.5 Policia 
106. Të forcohet edhe më tutje kapaciteti lokal në drejtorinë për krim të organizuar brenda SHPK-së. 

3.  
b) Paisje për survejim audio dhe video  
c) IT GPS paisje 

K4-2008 MPB SHPK 
Investimet Kapitale 2008 

1.Kushtet politike 

1.1 Demokracia dhe sundimi I ligjit 

1.1.3 Administrata Publike 
109. Të vazhdohet me një reformë të qëndrueshme të administratës publike duke respektuar kufizimet e buxhetit. Të 
përmirësohen kapacitetet e administratave lokale për t’u ofruar shërbime qytetarëve në mënyrë efektive dhe të barabartë.  
9. Instalimi i ëAN në MAPL, për lidhje me 
komunat në menaxhimin e të dhënave 
elektronike.  

K2-2010 MAPL KOmunat 
PIP Project nga MAPL 

1.1.4 Sistemi gjyqësor  
112. Të përmirësohet sistemi i burgjeve duke i kushtuar vemendje të veçantë sigurise, kontrollit, menaxhimit, trajnimit dhe 
skemave për ri-integrim, si dhe kushteve te objekteve.  
1. Sistemi i kamerave dhe sigurisë në 
Burgune Dubravës. K4-2010 MD   

  

117. Të zhvillohet një politike e integruar për mbrojtje të trashëgimisë kulturore. Te kete angazhim te shtuar ne ngritjen e 
vetedijes ne pergjithesi per rrespektimin e trashegimise kulturore. 
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Veprimi Afati Institucioni 
Përgjegjës  

Institucioni 
Përkrahës Dokumenti Referues 

3. Ndërtimi I Databazës Qendrore.  K1-2009 MKRS     

2. Kushtet Ekonomike 
124. Të përmirësohen kapacitetet eksportuese. 
2. Databazë në eksport, siaps sektorit 
dhe vendit të eksportit.  K2-2008 MTI Doganat 

Plani I Veprimit të Agjencisë për 
Promovimin e Investimeve  

3. Standardet Evropiane 

3.2 Politikat sektorale 

3.2.2 Bujqësia dhe peshkataria  
136. Të zhvillohet një politikë dhe kornizë rregullative për të përkrahur reformimin e qëndrueshëm të tokave. Të përkrahet 
mbrojtja e tokave pjellore ndaj zhvillimeve të pa planifikuara urbanistike.  

8. Databazë për tokën.  
K2-2008 MPBZHR 

MMPH, AKK,  
Komunat, 
Gjykatat 

Komunale  

Ligji për Tokën Bujqësore 2006/7 

3.2.3 Mjedisi 

140. Të merren masa për fuqizimin e planifikimit hapësinor.  

16. GIS database netëork.  K4-2011 Qeveria  MMPH Ligji nr.2003/14 për Planifikim 
Hapsinor 

3.3 Drejtësia, liria dhe siguria  

3.3.6 Mbrojtja e të dhënave përsonale  
157. Të zbatohet ligji për mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me acquis dhe të sigurohet monitorimi dhe zbatimi 
efikas i tij.  
2. Sistemi për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale. 

Në 
vazhdimësi  

Organi 
Nacional për 
Mbikkqyrjen 
e Mbrojtjes 

së të 
Dhënave  

  

Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale 
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g. Tabela e Investimeve Kapitale 
 

Veprimi Afati  Institucioni 
Përgjegjës  

Institucioni 
Mbështetës  Dokumenti Referues  

Kjo Tabelë pasqyron investimet kapitale (projekte infrastrukture, ndërtimi I objekteve, blerja e objekteve, etj) në projekte, të 
ndara në pajtueshmëri me strukturën e PVPE-së.  

1. Kriteret Politike  
1.2 Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e minoriteteve 
37. Të forcohet korniza ligjore për lirinë e të shprehurit. Te i sigurohen Komisionit të Pavarur për Media resurset e nevojshme 
për të respektuar dispozitat ligjore. Të largohen paqartësitë ligjore në lidhje me fyerje dhe shpifjeve 
9. Projekti Kapital I Digjitalizimit: a) 
Capital project of digitalization: a) sigurimi 
I  hardëare dhe softëare. 

K4-2008 KPM  Parlamenti I 
Kosovës  

  

2. Kriteret Ekonomike  
53. Të përmirësohet qeverisja, efikasiteti dhe qëndrueshmëria financiare e ndërmarrjeve publike.  Të përforcohet tutje 
pavarësia operuese dhe financiare e autoriteteve rregullative me qellim   të rritjes se transparences dhe konkurrences në 
sektorët relevante.  
21. Shkallë fikse e stacionit monitorues.  

K4-2009 ZMF TRA 
UNMIK Reg. nr 2003/16; Dokumenti 
mbi Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit, 2007.  

3. Standarded Evropiane  
3.1 Tregu I brendshëm          
3.1.7 Arsimi dhe Hulumtimi          
67. Të rritet buxheti për arsim, posaçërisht për përmirësimin e infrastrukturës shkollore, zvogelimin e mësimdhënjes me 
ndërrime dhe për adresimin e mungesës së materialeve dhe paisjeve.  
  Në 

vazhdimësi  MASHT    
Strategjia për arsimimin para-
universitar  

CI Në 
vazhdimësi  MASHT    

Strategjia për arsimimin para-
universitar dhe Plani vjetor I Punës  

3.2 Politikat sektorale          
3.2.1 Industria dhe SME          
72. Të zbatohet strategjia afat-mesme për përkrahjen e zhvillimeve të NVM-ve, përfshirë forcimin e agjencionit për përkrahjen e 
NVM-ve dhe forcimin e agjencionit për promovim të investimeve.Të vazhdohet zbatimi i Kartës Europiane për Ndërmarrje të 
Vogla.  
5. Inkubator I ri për të ofruar hapësira 
bisnesi.  K4-2008 

Agjencioni 
për ndihmë  

SME 
MTI 

  

3.2.3 Ambienti          
78. Të zbatohet plani i veprimit për ambientin, sidomos ne cështjet që kanë të bëjnë me shëndetin publik.  
8. Impiante sterilizuese për mbeturinat 
infektuese.  K4-2009 MAPH MSH  Plani I Kosovës për ndikim në 

Ambient, Korniza afat-mesme.  
9.  Rrjeti për monitorimin e cilësisë ajrore.  

K4-2008 MMPH   
Ligji mbri Mbrojtjen e Ajrit 2004/48, 
Plani I Kosovës për ndikim në 
Ambient, Ligji mbi aktivitetet hidro-
metorologjike 2007/2.  

3.2.4 Politikat e transportit          
85. Të sigurohet që aeroporti i Prishtinës operon në nivel adekuat të sigurisë dhe ka menaxhment të duhur dhe përgjegjës.  
1. Rikonstruktim I zonës ateruese, 
zgjerim I parkimit dhe hapësirës për taxi.  K4-2008 MTPT AKM, ANP 

Plani I IAP dhe prioritetet e certifikimit 
të aeroportit në pajtim me ICAO.  

2. Perimeter rruga. 
K4-2008 MTPT AKM, ANPP 

Plani I IAP dhe prioritetet e certifikimit 
të aeroportit në pajtim me ICAO.  

3. Ndriqimi I aeroportit në fushën ajrore.  
K1-2009 MTPT AKM, ANP 

Plani I IAP dhe prioritetet e certifikimit 
të aeroportit në pajtim me ICAO.  
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Veprimi Afati  Institucioni 
Përgjegjës  

Institucioni 
Mbështetës  Dokumenti Referues  

5. Tharja e ujit në zonën e aeroportit.  

K1-2009 MTPT 
KTA, ANP, 

MESP, Komuna e 
Lipjanit  

Plani I IAP dhe prioritetet e certifikimit 
të aeroportit në pajtim me ICAO.  

8. Kullë e re Kontrolli dhe Ndërtesë 
Administrate.  K4-2008 MTPT AKM, ANP 

Plani I IAP dhe prioritetet e certifikimit 
të aeroportit në pajtim me ICAO.  

9. Sistem mbulimi me radio komunikim.  
K4-2008 MTPT AKM, ANP 

Plani I IAP dhe prioritetet e certifikimit 
të aeroportit në pajtim me ICAO.  

3.2.5 Energjia          
88. Të vazhdohet me implementimin e obligimeve të marra në kuadër të Traktatit të Komunitetit për Energji. Të vazhdohet me 
përgatitjet e projektit "Kosova C" për gjenerim dhe pajisje me energji elektrike në pajtim të plotë me acquis sic parashihet në 
Traktatin e Komunitetit për Energji.    
17. Instalimi I sistemit monitorues për 
cilësi ajrore në fushën e zhvillimit të 
projektit. Mbledhje e të dhënave dhe 
mbikqyrje e ambientit.  

K4-2008 MEM 

ZKM, MAPH, 
MAPL/Komunat, 

MEF, MPMS, 
ERO, ICMM, 
KOSTT, KEK 

Marrëveshja e financimit nga BB.IDA 
GRANTH254KOSH318KOS 

3.3 Drejtësia, liria dhe siguria         
3.3.1 Visat, kontrolli kufitar, azili dhe migrimi  
97. Të themelohen strehimore dhe objektet të pritjes për personat që kërkojnë azil.  
1. Qendra e re për pranimin e azil-
kërkuesve. K1-2009 MPB MSHP, MMPH, 

MAPL, MSH 

Plani I punës I MPB për vitin 2008.  

1.Kriteret Politike  
1.1 Demokracia dhe sundimi I Ligjit          
1.1.4 Sistemi gjyqësor          
112. Të përmirësohet sistemi i burgjeve duke i kushtuar vemendje të veçantë sigurise, kontrollit, menaxhimit, trajnimit dhe 
skemave për ri-integrim, si dhe kushteve te objekteve.  
3.  Burg I sigurisë së lartë. K4-2009 MD Qeveria  ToR 'Studim visibiliteti mbi Burgun e 

sigurisë së lartë në Kosovë.  
3. Standarded Evropiane  

3.2 Politikat sektorale          
3.2.5 Energjia          
147. Të përmirësohet edhe më tutje performanca e shërbimeve të energjisë elektrike dhe të integrohet në tregun rajonal të të 
energjisë elektrike.  
10. Linja ndërlidhëse 400KV Kosovë - 
Maqedoni.  K4-2011 KOSTT MEM Plani I investimeve për Zhvillim te 

transmisionit TNDP.  
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h. Tabela e Projekteve për Donator  
 

Prioriteti I Partneritetit Europian  Projektet Ekzistuese 

Prioritetet Kyçe 
6. Të avansohet reforma e vetë-qeverisjes dhe të ngirten kapacitetet 
administrative për të ndihmuar decentralizimin, duke i marrë nën 
konsideratë synimet dhe intereset e të gjitha komuniteteve në Kosovë, të 
adaptohet korniza legjislative dhe të ndahen resurset e duhura 
buxhetare.  

BDPA; USAID (Iniciative for effective municipality); 
B&S; ëorld Bank (Project for support of local finance 
support).  

Prioritetet Afat-Shkurtër 
Kriteret Politike 
Demokracia dhe Sundimi i Ligjit 
Institucionet e Përkohshme Vetë-Qeverisëse 
 11. Të sigurohet funksionimi efektiv i Kuvendit dhe komiteteve të tij, 
qeverisë dhe komunave, përfshirë respektimin e plotë të të gjitha 
rregulloreve të punës  kodeve të mirsjelljes, si dhe të drejtave dhe 
interesave e të gjitha komuniteteve. 

IPA 2007- Projekti: Ngritja e kapaciteteve të 
institucionet Kosovare për zhvillim te legjislacionit dhe 
politikave konform atyre te BE-së. 

12. Të rritet mbikqyrja ekzekutive nga ana e Kuvendit, si dhe te 
permiresohet transparenca dhe llogaridhënja brenda Kuvendit. Të 
forcohet kapaciteti administrativ i Kuvendit 

IPA 2007- Projekti: Ngritja e kapaciteteve të 
institucionet Kosovare për zhvillim te legjislacionit dhe 
politikave konform atyre te BE-së, 5 Mil. Euro  

13. Të publikohet Gazeta Zyrtare në periudhë të rregullt kohore, dhe të 
sigurohet që është plotësisht e saktë. Të përmirësohet kontrolli i 
përkthimeve te  verzioneve të ndryshme gjuhësore që të sigurohet se 
verzionet janë identike, si dhe të sigurohet qasja e publikut në Gazetën 
Zyrtare.  

1. IPA 2007- Projekti: Ngritja e kapaciteteve të 
institucionet Kosovare për zhvillim te legjislacionit dhe 
politikave konform atyre te BE-së. 
2. IPA 2008 - Projekti: "Mbeshtetje per Agjencionin për 
Integrime Evropiane", Aktiviteti 1. 

14. Të rritet edhe më tutje përfaqësimi i minoriteteve në të gjitha 
institucionet dhe shërbimet publike në nivel komunal dhe qendrorë.  

IPA 2007, Projekti: "Kthimi, riintegrimi dhe trashëgimia 
kulturore në Kosovë”. Krijimi i kushteve të nevojshme 
për kthim dhe riintegrim të personave të zhvendosur", 
Komponenta e Parë, 7 Mil. Euro 

Parliamenti/Zgjedhjet 
17. Të rritet kontrolli i harmonizimit të legjislacionit të ri me atë të BE-së.  IPA 2007- Projekti: Ngritja e kapaciteteve të 

institucionet Kosovare për zhvillim te legjislacionit dhe 
politikave konform atyre te BE-së. 
.IPA 2008 - Projekti: Meshtetje per AIE, komponenta 1. 

Administrata Publike 
18. Të përforcohet kapaciteti për koordinimin e qeverisë dhe të definohen 
më saktësisht përgjegjësitë e të gjitha autoriteteve qendrore dhe lokale 
për të siguruar konsistencë në zbatimin e politikave. Të forcohet 
efiçienca e funksioneve të qeverisë për monitorimin e performancës së 
shërbimeve publike.  

1. IPA 2007, Projekti: “Ndihmë qeverisjes lokale dhe 
decentralizimi”. 
Euro.IPA 2008, 
2.  Projekti: "Mbeshtetje per Agjencionin për Integrime 
Evropiane" 
3.  IPA 2008, Projekti: "Financat Publike"  

21. Improve quality and availability of basic public services to all 
communities, including a contribution to reduce the demand for services 
provided by parallel structures. 

IPA 2007, Projekti: "Kthimi, riintegrimi dhe trashëgimia 
kulturore në Kosovë”. Krijimi i kushteve të nevojshme 
për kthim dhe riintegrim të personave të zhvendosur", 
Komponenta e Parë. 

22. Të avancohet procesi i decentralizimit dhe të adaptohen inter alia 
ligjet e qeverisjes lokale dhe kufinjëve komunal. 

1. IPA 2007, Projekti: “Ndihmë qeverisjes lokale dhe 
decentralizimi”. 
2.IPA 2008- Projekti: Infrastruktura Sociale dhe 
Ekonomike e komunave. 

Sistemi Gjyqësor 
28. Të zhvillohet edhe më tutje avansimi dhe trajnimi ligjor, posaçërisht 
për gjykatës, prokurorë, dhe për personelin administrativ. Të 
transformohet Instituti Gjygjësor në një një institucion funksional të 

IPA 2008- Projekti: Reforma e Sistemit te Edukimit 
Ligjor 
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Prioriteti I Partneritetit Europian  Projektet Ekzistuese 

përgjegjshëm për trajnim e gjygjësorit.  
29. Të zhvillohet kapaciteti i Qeverisë, për të marrë përgjegjësi në fushat 
e drejtësisë dhe ato të punëve të brendshme, pa ndikim politike. Të 
zbatohet sistemi për emërim, largim dhe promovim të karierës për 
gjykatësit dhe prokurorët në përputhje me standardet Europiane, pa 
ndikime politike.  

IPA 2008- Projekti Standardet e BE-se per Ministrin e 
Drejtesise 

Politika Kundër -Korrupsion 
34. Të zbatohet ligji për ndalimin e korrupsionit  plani anti-korrupsion. Të 
forcohet agjencioni anti-korrupsion dhe të merren masa për të siguruar 
plotësisht pavarësinë dhe funkcionimin  e tij.  

IPA 2007, Projekti:“Forcimi i sundimit të ligjit”, 
Komponenta e dytë.  

35.Të qartësohen kompetencat e Agjencionit Anti-Korrupsion, Zyrës për 
Qeverisje të Mirë dhe Këshillit për Anti-korrupsion. 

IPA 2007, Projekti:“Forcimi i sundimit të ligjit”, 
Komponenta e dytë.  

Të Drejtat e Minoriteteve, të Drejtat Kulturore dhe Mbrojtja e Minoriteteve 
44. Të zbatohet plotësisht ligji mbi gjuhët zyrtare si dhe mbi trashëgiminë 
kulturore dhe të vendoset një mekanizëm efektiv për monitorimin e 
zbatimit të tij.  

IPA 2007, Projekti: "Kthimi, riintegrimi dhe trashëgimia 
kulturore në Kosovë”. Krijimi i kushteve të nevojshme 
për kthim dhe riintegrim të personave të zhvendosur", 
Komponenta e dytë. 

45. Të rregullohen vendbanimet jo formale. Të gjenden zgjedhje të 
qëndrueshme për akomodim dhe integrim të komuniteteve Romë që 
jetojnë në kushte të rrezikshme në kampe, dhe të personave/grupeve të 
zhvendosur në qendra jo formale.  

IPA 2007, Projekti: "Kthimi, riintegrimi dhe trashëgimia 
kulturore në Kosovë”. Krijimi i kushteve të nevojshme 
për kthim dhe riintegrim të personave të zhvendosur", 
Komponenta e parë. 

47. Të lehtësohet dhe të nxitet kthimi i refugjatëve dhe personave të 
zhvendosur nga të gjitha komunitetet dhe të finalizohet riparimi i pronave 
të dëmtuara dhe shkatërruara në ngjarjet e Marsit 2004, përfshirë objektet 
historike dhe religjioze.  

IPA 2007, Projekti: "Kthimi, riintegrimi dhe trashëgimia 
kulturore në Kosovë”. Krijimi i kushteve të nevojshme 
për kthim dhe riintegrim të personave të zhvendosur", 
Komponenta e parë. 

Çështjet rajonale dhe obligimet ndërkombëtare 
49. Të zbatohet marrëveshja për Tregti të Lirë të Europës Qendrore 
(CEFTA) dhe pjesëmarrja aktive në iniciativat relevante rajonale, inter 
alia, nën përkrahjen e Paktit të Stabilitetit, duke përfshirë procesin e 
tranzicionit të tij drejt një kornize rajonale të bashkëpunimit.  

IPA Multi-Beneficiary 2008, Projekti: Programi Rajonal 
në investimet ne Tregëti në Ballkanin Perendimor  

Kriteret Ekonomike 
53. Të përmirësohet qeverisja, efikasiteti dhe qëndrueshmëria financiare 
e ndërmarrjeve publike.  Të përforcohet tutje pavarësia operuese dhe 
financiare e autoriteteve rregullative me qellim   të rritjes se 
transparences dhe konkurrences në sektorët relevante.  

IPA 2007- Projekti: Ngritja e kapaciteteve të 
institucionet Kosovare për zhvillim te legjislacionit dhe 
politikave konform atyre te BE-së. 

Standardet Evropiane 
Tregu i Brendshëm 
Lëvizja e lirë e mallrave 
55. Të aprovohet korniza horizontale  legjislative për themelimin e 
infrastrukturës së nevojshme për operim të duhur dhe ndarje të 
funksioneve të ndryshme (rregullative, standardizimit, metrologjia, 
akreditimi, vlerësimi i konformitetit dhe mbrojtja e tregut) që nevojiten 
për të zbatuar acquis mbi lëvizjen e lirë të mallrave.  

IPA 2007 'Zhvillimi i ambientit ekonomik per te gjitha 
komunitetet e Kosoves'. 
 
CARDS 2006-2008 Mbeshtetje Agjencise Kosovare te 
Standardizimit" 

 Lëvizja e lirë e kapitalit 
56. Të adoptohen kërkesat e duhura (prudential) dhe të forcohet procesi i 
mbikqyrjes në sektorin financiar.  

IPA 2007 'Asistence Teknike Ministrise se Ekonomise 
dhe Financave per te ngritur mundesite e planifikimit 
dhe Zhvillimit te Planeve Strategjike'. 

 Doganat dhe Tatimet 
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Prioriteti I Partneritetit Europian  Projektet Ekzistuese 

57. Të përafrohet edhe më tutje legjislacioni për doganë me acquis dhe të 
vazhdohet me përpjekjet për të luftuar korrupsionin, falsifikimet dhe 
krimin ndër-kufitar. Të përmirësohen kapacitetet e njësisë për hetimin e 
krimeve.  

Perkrahje per Trajnim dhe te Aspektit Teknik per 
ndertimin e kapaciteteve institucionale per Ministrine e 
Mbrendshme dhe Policine qe do te formulonin politika, 
legjislacion dhe korniza institucionale ne baze te 
obligimeve qe dalin nga marreveshjet rajonale per 
luftim te krimit te organizuar, CARDS 2006 

59. Të vazhdohet me përafërimin e legjislacionit tatimor me acquis të BE-
së dhe të forcohen kapacitetet administrative të administratës tatimore. 
Të forcohen kapacitetet e administratës tatimore për mbledhjen e 
tatimeve dhe të rriten të ardhurat nga tatimet.  

CAFAO 2005, Totali Euro 1.5 Milion ,CAFAO2006. 
Totali 2Milion  

Prokurimi Publik 
61. Të adaptohet korniza për prokurim publik duke adaptuar 
legjislacionin e nevojshëm sekondar në përputhshmëri me acquis. Të 
sigurohet korniza institucionale për prokurim publik me kapacitetet 
administrative dhe pavarësinë e barrtjes së misionit.  

IPA 'Impelementimi I Standardeve Evropiane mbi 
Prokurimin Publik',  

Të Drejtat Pronësore Intelektuale 
62. Të sigurohen kapacitete administrative dhe gjyqesore për zbatimin e 
ligjit për pronësi intelektuale dhe zbatimin e të drejtave intelektuale. 

IPA 2007 Programi Rajonal Mbi Pronesine 
Intelektuale, 

 Edukimi dhe kërkimi 
68. Të hartohen plane të veprimit për të zbatuar strategjitë e arsimit me 
dialog të rritur dhe koordinim në mes të të gjitha niveleve dhe të gjithë 
akterëve relevant si dhe të ndahen resurse të nevojshme.. 

IPA 2007 Education in Kosovo: Inter-culturalism and 
the Bologna Proces 

69. Të zbatohet plotësisht legjislacioni për trajnime profesionale dhe të 
fillohet me zbatimin e  ligjit mbi kornizën  kombëtare për kualifikim . 

IPA 2007 Education in Kosovo: Inter-culturalism and 
the Bologna Process; CARDS Projects: 1. Direct 
assistance to employers in Kosovo for VET training 
09/07 – 02/09;  
2. Vocational Education and Training (VET) 
programme  

71. Të sigurohet pjesëmarrje më e madhe në programet e BE-së për 
arsim të lartë.  

IPA 2008 Tempus - Higher Education; Young Cell 
Scheme 

Politikat Sektoriale 
Bujqësia dhe Peshkataria 
73. Të vendosen përgjegjësi të qarta brenda shërbimeve të ndryshme në 
sektorin e agrikulturës (përfshirë veterinarinë dhe administrimin 
fotosanitarë) dhe mbi marëdhënjet e tyre me Ministrinë e Bujqesise, 
Pylltarise dhe Zhvillimit Rural, qeveritë lokale dhe nivelin komunal. 

CARDS projects- Institutional support in various 
areas(starting date 2007)  
Strengthen MAFRD staff operating at municipality 
level. 

74. Të adaptohet ligji për ushqim dhe legjislacioni sekondar per zbatimin 
e këtij ligji, dhe të themelohet agjencioni përkatës për të zbatuar ligjin. 

IPA 2007 Meeting EU Standards Food Safety & 
Veterinary Services;  
IPA 2008  Animal diseases (national component of 
multi-beneficiary IPA) 

75. Të sigurohet karakteri operacional i sistemit për identifikimin e 
kafshëve dhe regjistrimin e lëvizjeve të tyre.  

IPA 2008 Registration of animals; CARDS Support in 
Livestock Breeding (Starting date 2007-implemented 
by ëYGI) 

Mjedisi 
77. Të zbatohet ligji për vlerësimin e ndikimit në mjedis/ambient. "Ngritja e kapaciteteve humane ne ceshtje te 

implementimit telegjislacionit mjedisor"- AER 
78. Të zbatohet plani i veprimit për ambientin, sidomos ne cështjet që 
kanë të bëjnë me shëndetin publik.  

IPA 2008 Mbyllja e 6 deponive të mbeturinave  

79. Të vazhdohet përafërimi me standardet Europiane në fushën e 
ambientit.  

CARDS Projects -Support to the improvement of 
enforcement of environmental legislation in 
municipalities (December 2007 - 1 milion Euro). 

Politika e Transportit 
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82. Te implementohen ligjet mbi transportin rrugor dhe mbi sigurinë në 
rrugë. Të zhvillohet starategjia e transportit multimodal.  

IPA 2007: "Building the capacity of Kosovo’s 
institutions to develop EU compatible legislation and 
policy" 6M Euro 

83. Të vazhdohet përmirësimi i menaxhimit të aseteve përmes të dhënave 
për mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e infrastrukturës së transportit. Të 
sigurohet kompatibiliteti me kornizën legjislative të BE-së mbi 
koncesionet, dhe të merren masa për t’i nxitur investitorët, duke 
përfshirë format përmes partneriteteve publike-private për 
bashkëfinancimin e punëve të mëdha dhe strategjike të infrastrukturës.  

IPA 2007: "Building the capacity of Kosovo’s 
institutions to develop EU compatible legislation and 
policy"  
 
IPA 2007: "Essential Reconstruction of roads and 
bridges"  

Energjia 
87. Të sigurohet qëndrueshmëria e shërbimit të energjisë elektrike, duke 
rritur substencialisht mbledhjen e të ardhurave dhe duke promovuar 
qeverisjen e mirë.  

IPA 2008 1. Efiçenca për energji, vtëdijësimi  
Building the institutional capacity of the MEM to 
formulate and implement energy policies and 
strategies (January 2005-July 2008). 
Support to improve technical and management skills in 
KEK (January 2007). 

88. Continue implementing the commitments undertaken in the 
frameëork of the Energy Community Treaty. Continue preparation of the 
"Kosovo C" project for electricity generation and supply in full 
compliance ëith the acquis as provided for in the Energy Community 
Treaty. 

IPA 2007 Meeting EU Standards in the Energy sector 
3 milion Euro 

Kontrolli Financiar  
92. Të vazhdohen përpjekjet për zbatim të strategjisë për kontroll të 
brendshëm publik financiar dhe ligjet relevante si bazë për arritjen e 
prioriteteve afat-mesme në këtë fushë.  

IPA 2008: "Mbështetje gjatë procesit të përmirësimit të 
Kontrollit të menagjimit publik dhe llogaridhënia në 
Kosovë"  
 
EAR-EC: "Further support to the Public Internal 
Financial Control and Internal Audit" 1.5M Euro 

Statistikat 
93. Të forcohen kapacitetet administrative të Zyrës Statistikore dhe të 
përmirësohet pavarësia operacionale dhe financiare e saj. Të sigurohet 
saktësia e statistikave përfshirë kualitetin e të dhënave të mundësuar nga 
anketat e respodentëve, të cilët sjellin të dhëna rregullisht në zyrën 
statistikore, pa pagesë.  

IPA 2008: "Trajnim dhe rekrutim i shërbyesve civil 
përmes KIPA-së ose agjencisë së shërbimit civil"  
 
IPA 2007 Multi-beneficiary: "Përforcimi i sistemeve 
statistikore ne vendet e ballkanit përendimor"  
 
CARDS: "Improvement of the production of statistics"  

94. Të vazhdohet zhvillimi i statistikave ekonomike dhe të shpejtohen 
zhvillimet e statistikave sociale.  

CARDS: "Improvement of the production of statistics"  
 
CARDS: "Further build the capacity of the SOK in the 
preparation and organization of a housing and 
population census"  
 
CARDS: "Further support to SOK to carry out the 
census: including the production of reliable statistics 
deriving form the housing and population census" 1 

Drejtësia, liria dhe siguria  
Vizat, kontrolli kufitar, azili dhe migrimi 
95. Të përmirësohet efiçienca e kontrollit të lëvizjeve të personave në kufi 
dhe të përmirësohet efektiviteti dhe transparenca e departamentit për 
polici kufitare.  

1. IPA 2007 - Projekti Sundimi i Ligjit, Komponenta I - 
Policia Kufitare.  
2. CARDS 2006 - Mbeshtetje e metutjeshme per 
menaxhimin e integruar te kufijve.  

96. Të forcohet bashkëpunimi në mes të agjencioneve për menaxhim të 
kufijëve me vendet fqinje. 

IPA 2007 - Sundimi i Ligjit, Komponenta I - Policia 
Kufitare.  
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97. Të themelohen strehimore dhe objektet të pritjes për personat që 
kërkojnë azil.  

IPA 2007 - Sundimi i Ligjit, Komponenta III - Ndertimi i 
Qendres per Azil-kerkuesit.  

Shpërlarja e parave 
99. Të ngriten kapacitete e  Njësisë për Hetime Financiare brenda 
drejtorisë për krim të organizuar të Shërbimit Policor të Kosovës (SHPK). 
Të trajnohen prokurorë dhe gjyqtarë të specializuar. Të qartësohen 
kompetencat në mes të institucioneve të ndryshme të përfshira në 
fushën e shpërlarjes së parave. 

CARDS 2006 - Lufta kunder shperlarjes se parave, 
financimit te terrorizmit, krimit ekonomik dhe financiar. 

Drogat 
100. Të zhvillohet një strategji për parandalimin e drogave dhe një plan 
përkatës i veprimit për zbatimin e strategjisë. Të forcohen kapacitetet 
lokale edhe më tutje në sektorin për hetime të narkotikëve. 

CAFAO, 2005( Itali), aprovimi i këtij projekti fillon në 
Prill 2006 dhe përfundon në Prill 2009, 

Policia 
102. Të përmirësohet efektiviteti i hetimeve të krimit. Të adaptohet dhe 
zbatohet legjislacioni që themelon SHPK-së dhe të forcohen kapacitetet 
hetuese dhe ato të kontrollit të brendshëm. Të forcohet lidershipi e 
SHPK-së.  

CARDS 2005 - Ndihme Ministrise se Puneve te 
Brendshme.  

105. Të kompletohet korniza legjislative lidhur me krimin e organizuar.  CARDS 2006 - Ndihme Institucioneve ne Fushen e 
Drejtesise.  

107. Të zbatohet plani i veprimit, te forcohen dispozitat ligjore dhe 
strukturat per te luftuar më me efikasitet  trafikimin e qenieve njerëzore.   

CARDS 2005 - Ndihme Ministrise se Puneve te 
Brendshme. 

Prioritetet Afat-Mesme 
Kriteret Politike 
Demokracia dhe Sundimi i Ligjit 
Sistemi Gjyqësor 
112. Të përmirësohet sistemi i burgjeve duke i kushtuar vemendje të 
veçantë sigurise, kontrollit, menaxhimit, trajnimit dhe skemave për ri-
integrim, si dhe kushteve te objekteve.  

Suedia 2006, Projekti: mbështetja në fushën e provës, 
dhe sanksioneve alternative në burgim, në shërbimin 
korrektues të Kosovës. 

Kriteret Ekonomike 
122. Të dizajnohet dhe të zbatohet një treg aktiv i punës në bashkëpunim 
të afërt me komunitetin lokal te biznesit me qëllim të përmirësimit të 
procesit të perputhshmerise në tregun e punës dhe të rritet numri i 
punëtorëve të kualifikuar në të gjithë fuqinë punëtore.  

IPA 2007 Education in Kosovo: Inter-culturalism and 
the Bologna Process 

Standardet Evropiane 
Tregu i Brendshëm 
 Lëvizja e lire e mallrave 
127. Të themelohet një strukturë për mbikqyrje të tregut. CARDS 2006 'Perkrahje Institutucionale per Ministrine 

e Tregtise dhe Industrise' 
Doganat dhe Tatimet 
128. Të vazhdohet përafërrimi i legjislacionit për tatim dhe doganë me atë 
të EU acquis. Të rritet më tutje kapaciteti i administratës për shërbime 
tatimore dhe doganore dhe të fuqizohet legjislacioni për luftën kundër 
korrupsionit, krimit ndër-kufitarë dhe ikjen nga tatimet.  

CARDS 2006 'Perkrahje per Menaxhim te Integruar te 
Kufinjeve. 
 
 CARDS 2006 'Trajnim Gjetheperfshires per Sherbimin 
Policor ne luftimin e Krimit Nder-nacional dhe 
lehtesimin e levizjes se njerzve dhe mallrave 
 
CARDS 2006 ''Mbeshtetje Doganave dhe asistences 
fiskale.  

Prokurimi Publik 
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129. Të sigurohet që rregullat e prokurimit publik zbatohen në mënyre 
efektive nga autoritetet kontraktuese dhe entitetet në të gjitha nivelet, 
përfshirë edhe mënyrën përmes zhvillimit të mjeteve operacionale, 
ofrimit të trajnimeve, dhe ngritjeve të kapaciteteve administrative.  

IPA 2007 'Impelementimi I Standardeve Evropiane mbi 
Prokurimin Publik' 
 
IPA 2007 'Mbeshtetje gjate procesit te permiresimit te 
Kontrollit te Menxhimit Publik dhe Llogaridhenjes'.  
 
CARDS 2005 'Mbeshtetje e metutjeshme per 
reformimin e Sistemit te Prokurimit Publik ne Kosove'.  

 Edukimi dhe Kërkimi 
132. Të forcohen mekanizma për sigurim të cilesise në sektorin e arsimit.  IPA 2007 'Arsimimi Profesional, dhe sistemi I sigurimit 

te cilesise permes sistemit te certifikimit  dhe 
kualifikimit te mesimdhensve', 

135. Të zhvillohen politika për inkurajimin e kerkimeve. CARDS projects: 1.  Support in Agricultural Land 
Utilisation(Starting date 2006) 
 2. Local Development strategies(st.date 2007 
implemented by BDPA) 
Technical assistance and training to help local 
communities to use and manage agricultural and 
pasture land on a sustainable basis.(May 2007-May 
2009) 

Bujqësia dhe Peshkataria 
136. Të zhvillohet një politikë dhe kornizë rregullative për të përkrahur 
reformimin e qëndrueshëm të tokave. Të përkrahet mbrojtja e tokave 
pjellore ndaj zhvillimeve të pa planifikuara urbanistike.  

IPA 2007 Meeting EU Standards Food Safety & 
Veterinary Services 

Politika e Transportit 
143. Të merren masa për të përmirësuar sigurinë rrugore. CARDS: "Technical assistance in identifying the 

priorities and the development of strategies and 
planning systems for transport netëork" 

144. Të planifikohet dhe të zbatohet mirëmbajtja dhe rehabilitimi i 
infrastrukturës së transportit duke përfshirë ndërtimin e infrastrukturës 
së re përmes partneriteteve publike-private, nëse e nevojshme.  

IPA 2007: "Essential Reconstruction of roads and 
bridges"  

145. Të zhvillohet dhe të zbatohet një strategji multi-modale. CARDS: "Technical assistance in identifying the 
priorities and the development of strategies and 
planning systems for transport netëork" 

Kontrolli Financiar  
149. Nën koordinimin e Ministrisë së Financave, të zhvillohen dhe të 
zbatohen principet e përgjegjësisë së decentralizuar të menaxhimit dhe 
funksionalitetit, auditimit të brendshëm të pavarur në përputhshmëri me 
standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira të BE-së përmes 
legjislacionit koherent dhe kapaciteteve adekuate administrative.   

CARDs: "Support to the public internal financial control 
and internal audit"  
Human Dynamics 
 
IPA 2007: "Building the capacity of Kosovo’s 
institutions to develop EU compatible legislation and 
policy"  
 
IPA 2008: "Mbështetje gjatë procesit të përmirësimit të 
Kontrollit të menagjimit publik dhe llogaridhënia në 
Kosovë"  

150. Të forcohen kapacitete operative si dhe pavarësia financiare dhe 
operacionale të Institucionit të Lartë për Auditim. Të përcjellet dhe të 
implementohen rekomandimet e këtij institucioni. 

CARDS: "Further support to the Office of the Auditor 
General" 
 
IPA 2008: "Mbështetje për Institucionin suprem të 
auditimit për t’i përmbushur standarded evropiane"  

Statistikat 
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151. Të rritet bashkëpunimi dhe koordinimi brenda sistemit statistikor të 
Kosovës, të zhvillohet dhe të dokumentohet një sistem kualitativ i 
menaxhmentit, dhe të standardizohet prodhimi dhe ndarja e procedurave.  

IPA 2007: "Përforcimi i sistemeve statistikore ne 
vendet e ballkanit përendimor"                                        
CARDS: "Improvement of the regular production and 
dissemination of relevant, timely, accurate official 
statistics by SOK-National Accounts"  
 
CARDS: "Census Observation and Monitoring mission 
in Kosovo"  
 
CARDS: "Support to carry out the census"  

Drejtësia, liria dhe siguria  
Vizat, kontrolli kufitar, azili dhe migrimi  
152. Të përmirësohet edhe më tutje kapaciteti i drejtoratit për kufij, azil 
dhe migrim brenda Ministrisë së Brendshme. Të forcohet edhe më tutje 
kapaciteti operacional i shërbimit policor kufitar brenda Shërbimit Policor 
të Kosovës.  

1. IPA 2007 - Sundimi i Ligjit, Komponenta I - Policia 
Kufitare.  
 
2. CARDS 2006 - Mbeshtetje e metutjeshme per 
menaxhimin e integruar te kufijve.  
 
3. IPA 2008 - Ngritje e kapaciteteve per rikthim dhe 
azil. 

Luftimi i Krimit të Organizuar 
153. Të zbatohet dhe të azhurohet (freskohet) strategjia për luftën kundër 
krimit të organizuar dhe terrorizmit.  

CARDS 2005 - Lufta kunder shperlarjes se parave, 
financimit te terrorizmit, krimi econmic dhe financiar.  

155. Të forcohen kapacitetet gjygjësore për të ndjekur penalisht dhe 
gjykuar rastet e krimit të organizuar dhe financiar. 

CARDS 2005 - Lufta kunder shperlarjes se parave, 
financimit te terrorizmit, krimi ekonomik dhe financiar.  

Drogat 
156. Të sigurohet bashkëpunimi ndërkombëtar si dhe në mes agjencive 
për të përmirësuar rezultatet në luftën kundër trafikimit të drogave.  

1. IPA 2007 - Sundimi i Ligjit, Komponenta I - Policia 
Kufitare.  
 
2. CARDS 2006 - Mbeshtetje e metutjeshme oer 
menaxhimin e integruar te kufijve.  
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7 TABELA E VEPRIMEVE PËR ZBATIMIN E PARTNERITETIT EVROPIAN 
 
 



Total BKK Donacione Zbrastësira

1 1

2 1 1
1. Themelimi i një 'Task-force', të perkrahur nga një sekretariat, e cila do 
të monitorojë implementimin e Marrëveshjes për Status, dhe do t'i 
raportojë në baza ditore Kryeministrit dhe Qeverisë së Kosovës.

K2-2008 Qeveria

3 1 2 2. Të merret pjesë rregullisht në takimet koordinuese me misionin e BE- Në Qeveria Institucionet 

4 1 3 3. Të monitorohet dhe raportohet mbi implementimin e Marrëveshjes për 
Status.

Në 
vazhdimësi

Qeveria Institucionet 
relevante

5 2

6 2 1

1. Të identifikohen çështjet për bashkëpunim me Serbinë në të ardhmen. Në 
vazhdimësi

Qeveria

7 3

8 3 1 1. Të hartohet legjislacioni që do të rregullojë bashkëpunimin me 
Tribunalin për Krime të Lufës në ish-Jugosllavi. 

K2-2009 MD Qeveria

9 4

10 4 1 1. Hartimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës K1-2008 Qeveria Komisioni 
Kushtetues

11 4 2 2. Miratimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

12 4 3 3. Hartimi i Projektligjit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të 
Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të Tyre në Republikën e Kosovës.

K1-2008 ZKM Strategjia Legjislative 
2008

15,000 15,000

13 4 4 4. Zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të K2-2008 Parlamenti i 

Ve
pr

im
i Prioritetet e Partneritetit Evropian

Veprimi Afati Institucioni 
Perkrahës

Projektet Ekzistuese

TABELA E VEPRIMEVE PËR ZBATIMIN E PARTNERITETIT EVROPIAN (MATRICA E VEPRIMEVE)

1. Të vazhdohet të punohet me ekipet për planifikim për përgatitjen e Misionit të parashikuar ndërkombëtar/ të BE-së, me qëllim që të mund të zbatohet plotësisht një marrëveshje.

2..Të bashkëpunohet konstruktivisht në çështjet që kanë të bëjnë me Serbinë.

3. Të sigurohet bashkëpunim i plotë me Tribunalin Ndërkombëtar për Krime të Luftës në ish-Jugosllavi.

Nr. Dokumenti Referues

Prioritetet Kyçe

BuxhetiInstitucioni 
Përgjegjës

4. Të sigurohet respektimi i plotë i sundimit të ligjit, të drejtave të njeriut dhe mbrojtja e minoriteteve, si dhe të ndiqet një politikë për zero tolerancë ndaj korrupsionit, krimit të organizuar dhe krimit financiar.

PPE

13 4 4 gj p j j j
Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të Tyre në Republikën e Kosovës. Kosovës

14 4 5 5. Zbatimi Ligjit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të 
Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të Tyre në Republikën e Kosovës.

Në 
vazhdimësi

ZKM Institucionet 
relevante

15 4 6 6. Miratimi  i Projektligjit mbi Menaxhimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe 
të Konfiskuar.

K3-2008 Parlamenti i 
Kosovës

MD Strategjia Legjislative 
2008

16 4 7

7. Zbatimi i Ligjit mbi Menaxhimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të 
Konfiskuar

Në 
vazhdimësi

MD Prokuroria Publike 
e Kosoves

Ligji mbi Menaxhimin e 
Pasurisë së Sekuestruar 
dhe të Konfiskuar

1,264,200 1,264,200

17 4 8
8. Ngritja e kapaciteteve të prokurorive si dhe sigurimi i pajisjeve teknike 
të nevojshme (emërimi i 30 prokurorëve, stafit mbështetës të tyre dhe 
furnizimi i prokurorive me pajisje teknike).

K3-2008 MD Prokuroria Publike 
e Kosovës

Plani i Punës së MD-së 
për vitin 2008

376,000 376,000

18 4 9 9. Miratimi i Projektligjit për Deklarimin dhe Prejardhjen e Pasurisë së 
Zyrtarëve të Lartë Publikë.

K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

MD Strategjia Legjislative 
2008

19 4 10

10.  Zbatimi i Ligjit për Deklarimin dhe Prejardhjen e Pasurisë së 
Zyrtarëve të Lartë Publikë

Në 
vazhdimësi

AKK Të gjitha 
institucionet 
publike

Ligji për Deklarimin dhe 
Prejardhjen e Pasurisë 
së Zyrtarëve të Lartë 
Publikë

178,818 178,818

20 4 11
11. Themelimi i një Task-force për të zbuluar dhe ndjekur ushtruesit e 
veprave kriminale.

K4-2008 Qeveria e 
Kosovës

Prokuroria Publike 
e Kosoves

21 4 12
12. Të forcohet bashkëpunimi në mes të prokurorive dhe Doganave 
përmes nënshkrimit të një Memorandumi të Bashkepunimit, me qëllim të 
ndjekjes së veprave penale për çështje doganore.

K3-2008 Prokuroria 
Publike e 
Kosovës

Doganat e 
Kosovës

Konkluzionet mes 
Prokurorisë dhe 
Doganave

22 4 13
13. Zbatimi i marrëveshjes mes prokurorive dhe AKK-së me qëllim që 
zbulimi dhe ndjekja e kryesve të veprave penale të jenë më efikase.

Në 
vazhdimësi

Prokuroria 
Publike e 
Kosovës

AKK Marrëveshja mes 
Prokurorisë dhe AKK-së

23 4 14
14. Të kërkohen raporte nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm për të 
filluar hetimet nga Prokuroria.

Në 
vazhdimësi

Prokuroria 
Publike e 
Kosovës

ZAP Marrëveshja mes 
Prokurorive dhe Auditorit 
të Përgjithshëm

24 4 15
15.  Të përkrahet MEM për hetimin e rasteve që kanë të bëjnë me 
keqpërdorimin e energjisë elektrike.

Në 
vazhdimësi

Prokuroria 
Publike e 
Kosovës

MEM Marrëveshja mes 
Prokurorive dhe MEM
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25 4 16

16.  Themelimi i Agjencisë për Mirëmbajtjen dhe Shitjen e Pasurive të 
Konfiskuara.

K1-2009 MD Prokuroria Publike 
e Kosovës

Ligji mbi Menaxhimin e 
Pasurive së 
Sekuestruara dhe të 
Konfiskuara

26 4 17 17.  Bartja e autoritetit të Prokurorisë Speciale të Kosovës nga 
DD/UNMIK në Prokurorinë Publike të Kosovës.

K4-2008 UNMIK MD Udhëzimi Administrativ  
2006/15

27 5

28 5 1
1. Raportime të rregullta tre-mujore për ecurinë e zbatimit të Strategjisë 
dhe Planit të RAP.

Në 
vazhdimësi

MSHP Strategjia dhe Plani i 
Veprimit për Reformën e 
Administratës Publike

29 5 2
2. Hartimi i Projektligjit mbi Ndërmarrjet Publike. K1-2008 Qeveria e 

Kosovës
MEF Propozimi 

Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të 

5,000 5,000

30 5 3 3. Miratimi i Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike. K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Strategjia Legjislative 
2008

31 5 4 4. Zbatimi i Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike. Në 
vazhdimësi

Qeveria e 
Kosovës

32 5 5

5. Hartimi i Projektligjit mbi Transferin e Ndërmarrjeve Publike. K1-2008 Qeveria e 
Kosovës

MEF Propozimi 
Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës

5,000 5,000

33 5 6 6. Miratimi i Projektligjit mbi Transferin e Ndërmarrjeve Publike. K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Strategjia Legjislative 
2008

34 5 7 7. Zbatimi i Ligjit mbi Transferin e Ndërmarrjeve Publike. Në 
vazhdimësi

Qeveria e 
Kosovës

35 5 8 8. Implementimi i parimeve përkatëse ndërkombëtare të qeverisjes së 
përbashkët. 

Në 
vazhdimësi

Qeveria e 
Kosovës

9  Te sigurohet që statusi i përbashkët të NP-ve si shoqëri aksionare të Në Qeveria e 

 5. Të sigurohet qeverisje demokratike dhe bartje e shërbimeve publike tek të gjithë qytetarët e Kosovës, duke vendosur administratë publike përfaqësuese e cila të jetë profesionale, e përgjegjshme, e arritshme dhe e liruar nga ndërhyrjet politike.

36 5 9
9. Te sigurohet që statusi i përbashkët të NP-ve si shoqëri aksionare të 
jetë i mbrojtur. 

Në 
vazhdimësi

Qeveria e 
Kosovës

37 5 10 10. Të sigurohet që statusi i përbashkët qeverisës i NP-ve të zbatohet 
rregullisht.

Në 
vazhdimësi

Qeveria e 
Kosovës

38 5 11 11. Autorizimi dhe përmirësimi i cilësisë së Bordit të NP-ve. Në 
vazhdimësi

Qeveria e 
Kosovës

Planet e Biznesti të NP-
së

39 5 12 12. Të përmirësohet transparenca e NP-ve përmes paraqitjes së zbulimit 
të nevojave shtesë financiare. 

K4-2008 Qeveria e 
Kosovës

40 5 13
13. Krijimi me kohë i një strukture të përshtatshme për trashëgimtarin e 
AKM-së për të ushtruar të drejtat aksionare. 

K2-2008 Qeveria e 
Kosovës

AKM Rregulloret e ardhshme 
në NP-së

41 6

1. BDPA; 
2. USAID (Iniciativa për komunat efektive); 
3. B&S; Banka Botërore (Projekt për mbështetjen e 
financave lokale).

42 6 1

 1. Hartimi i Projektligjit për Vetëqeverisje Lokale.      K1-2008 MAPL Propozimi 
Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës, Karta 
Evropiane mbi 
Veteqeverisje Lokale

10,000 10,000

43 6 2  2. Miratimi i Ligjit për Vetëqeverisje Lokale. K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Strategjia Legjislative 
2008

44 6 3 3. Zbatimi i Ligjit për Vetëqeverisje Lokale. Në 
vazhdimësi

MAPL Institucionet 
relevante

23,888,824 10,074,774 13,814,050

45 6 4

4. Vazhdimi i zbatimit të pilot-njësive komunale (PNJK): 
a) Përforcimi i kapaciteteve njerëzore, administrative dhe teknike të 
PNJK-ve. 
B) Bartja e kompetencave nga pilot-komunat në PNJK, 
c) Vlerësimi i të arriturave të PNJK-ve,
d) Adresimi i statusit të ardhshëm të PNJK-ve nga MAPL në të ardhmen 

Në 
vazhdimësi

MAPL Komunat dhe 
Ministritë e Linjës

Vendimi i PSSP-së dhe 
Qeverisë së Kosovës për 
themelimin e PNJK-ve, 
Dokumenti Kornizë për 
Reformën e 
Vetëqeverisjes Lokale

2,732,068 1,000,000 1,732,068

6. Të avansohet reforma e vetë-qeverisjes dhe të ngriten kapacitetet administrative për të ndihmuar decentralizimin, duke i marrë parasysh synimet dhe interesat e të gjitha komuniteteve në Kosovë, të 
miratohet korniza legjislative dhe të ndahen resurset e duhura buxhetore. 
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46 6 5

 5.Hartimi i Projektligjit mbi Kufijt Komunalë. K1-2008 MAPL Propozimi 
Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës, Karta 
Evropiane mbi 
Vetëqeverisjen Lokale

10,000 10,000

47 6 6  6. Miratimi i Projektligjit mbi Kufijt Komunalë. K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Strategjia Legjislative 
2008

48 6 7  7. Zbatimi i Ligjit mbi Kufijt Komunalë. Në 
vazhdimësi

MAPL 13,976,256 7,273,000 6,703,256

49 6 8

8. Hartimi i Projektligjit mbi Zgjedhjet Lokale. K1-2008 MAPL Propozimi 
Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës, Karta 
Evropiane mbi 
Vetëqeverisjen Lokale

10,000 10,000

50 6 9 9. Miratimi i Projektligjit mbi Zgjedhjet Lokale. K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Strategjia Legjislative 
2008

51 6 10 10. Zbatimi i Ligjit mbi Zgjedhjet Lokale. Në 
vazhdimësi

MAPL 4,543,360 4,543,360

52 6 11

11. Hartimi i Projektligjit mbi Referendumin Komunal. K3-2008 MAPL Propozimi 
Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës, Karta 
Evropiane mbi 
Vetëqeverisjen Lokale

5,210 5,210

53 6 12 12. Miratimi i Projektligjit mbi Referendumin Komunal. K4-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Strategjia Legjislative 
2008

54 6 13 13. Zbatimi i Ligjit mbi Rerendum Komunal Në MAPL 500,000 500,00054 6 13 3 bat gj t b e e du o u a ë
vazhdimësi

500,000 500,000

55 6 14

14. Hartimi i Projektligjit për Qytetin e Prishtinës. K2-2008 MAPL Propozimi 
Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës, Karta 
Evropiane mbi 
Vetëqeverisjen Lokale

60,000 10,000 50,000

56 6 15 15. Miratimi i Projektligjit për Qytetin e Prishtinës. K4-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Strategjia Legjislative 
2008

57 6 16 16. Zbatimi i Ligjit për Qytetin e Prishtinës. Në 
vazhdimësi

MAPL

58 6 17
17. Rivlerësimi i studimit të kostos buxhetore për komunat e reja. K2-2008 MAPL ZKM, ICO, BB, 

USAID, AER, MEF

59 6 18
18. Sigurimi i resurseve buxhetore për komunat e reja, si dhe i kushteve 
për akomodim. Vlerësimi i nevojave buxhetore për vitet e ardhshme. 

K2-2008 MAPL ZKM, ICO, BB, 
USAID, AER, MEF

60 6 19

19. Hartimi i Projektligjit mbi Financat Lokale. K1-2008 MAPL MEF Propozimi 
Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës, Karta 
Evropiane mbi 
Vetëqeverisjen Lokale

10,000 10,000

61 6 20 20. Miratimi i Projektligjit mbi Financat Lokale. K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Strategjia Legjislative 
2008

62 6 21 21. Hartimi i Projektligjit për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr. 2003/2 
mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Llogaridhënie. 

K1-2008 MEF MAPL 5,000 5,000

63 6 22 22. Miratimi i Projektligjit për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr. 
2003/2 mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Llogaridhënie.

K1-2008 MEF MAPL

64 6 23 23. Zbatimi i Ligjit për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr. 2003/2 mbi 
Menaxhimin e Financave Publike dhe Llogaridhënie.  

Në 
vazhdimësi

MEF MAPL

65 6 24 24. Themelimi i komunave të reja sipas Programit të Decentralizimit dhe 
sipas vendimeve të Qeverisë.

K4-2008 MAPL 28,680 28,680

66 6 25
25. Ngritja e kapaciteteve njerëzore në Komunat e reja përmes punësimit 
të numrit të nevojshëm të personelit si dhe trajnimit të nevojshëm. 

Në 
vazhdimësi

MAPL MEF, MSHP, IKAP 500,000 500,000
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67 7

68 7 1
1. Miratimi i Projektligjit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të 
Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të Tyre në Republikën e Kosovës 
(referojuni Prioritetit 4.4).

K1-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Strategjia Legjislative 
2008

69 7 2
2. Zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të 
Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të Tyre në Republikën e Kosovës 
(referojuni Prioritetit 4.5)

Në 
vazhdimësi

Qeveria e 
Kosovës

70 7 3 3. Përgatitja dhe shpallja e një konukrsi (një herë në vit) për OJQ-të për 
zhvilliminin e projekteve të ripajtimit, tolerancës dhe shumë-etnicitetit. 

Në 
vazhdimësi

MKK Institucionet 
relevante 2,000,000 2,000,000

71 7 4
4. Zhvillimi i programeve të partneritetit me komunat dhe palët e tjera me 
synim sigurimin e resurseve financiare për një zhvillimi të qëndrueshëm 
të komunitetit, që të mundësojë kthimin. 

K4-2008 MKK Institucionet 
relevante

7,000,000 3,500,000 3,500,000

72 7 5 5. Identifikimi i mekanizmave për nxitjen e bizneseve për minoritetet. K4-2008 MKK Institucionet 
relevante

73 7 6 6. Të dënohen shprehimisht të gjitha menifestimet e ndjenjave anti-
minoritare.              

Në 
vazhdimësi

Qeveria e 
Kosovës

Institucionet 
relevante

74 7 7
7. Zyra e Prokurorit Publik të Kosovës të trajtojë me prioritet krimet ndër-
etnike.

Në 
vazhdimësi

Prokuroria 
Publike e 
Kosovës

75 7 8

8. Rishikimi i gjendjes së Strategjisë Komunale për Kthim në koordinim 
me Zyrat Komunale për Kthim.

K4-2008 MKK MPMS, MAPL, 
Komunat, Doganat 

Mandati i Ministrisë për 
Komunitete dhe Kthim, 
Ligji  dhe Vendimet e 
Qeverisë së Kosovës.

76 7 9 9. Inicimi i programeve dhe projekteve të cilat kanë të bëjnë me krijimin e 
një atmosfere adekuate të tolerancës ndër-etnike.

K4-2008 MKK Qeveria e Kosovës Mandati i MKK-së
200,000 200,000

77 7 10 10. Zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të K4-2008 MKK Qeveria e Kosovës Dokumentet dhe ligjet 

 7. Të krijohet një atmosferë adekuate për pajtim, tolerancë ndër-etnike dhe shumë-etnicitet të qëndrueshëm që i çon drejt kthimit të personave të zhvendosur. Të sigurohet respekt, siguri, liri e lëvizjes dhe pjesëmarrje e të gjitha komuniteteve. Të dënohen 
në mënyrë eksplicite të gjitha manifestimet e ndjenjës kundër-minoritare. Ashpër të dënohen të gjitha krimet ndër-etnike.

77 7 10
Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të Tyre në Republikën e Kosovës. valide 

78 7 11 11. Implementimi i projekteve ndër-sektoriale të kthimit. K4-2008 MKK Qeveria e Kosovës Manuali për Kthim të 
Qëndrueshëm. 5,000,000 2,500,000 2,500,000

79 7 12 12. Të implementohen projekti për dialog ndër-etnik dhe integrim të 
komuniteteve në nivelin lokal.

K4-2008 MKK Qeveria e Kosovës
2,000,000 500,000 1,500,000

80 7 13 13. Implementimi i projekteve të njësive rajonale për kthim dhe ri-
integrim.

K4-2008 MKK Qeveria e Kosovës
2,000,000 2,000,000

81 7 14 15. Të vazhdohet me fushatat në terren për minoritetet. Në 
vazhdimesi

Qeveria e 
Kosovës

82 7 15

16. Të forcohet bashkëpunimi me UNHCR-në dhe organizatat e tjera të 
përfshira në procesin e kthimit, me qëllim të mbrojtjes dhe përkrahjes së 
të kthyerve.

Në 
vazhdimësi

MKK Qeveria e Kosovës Propozimi 
Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës

83 7 16

17. Të ndërmerren vlerësime periodike dhe të publikohen raporte lidhur 
me gjendjen e të kthyerve dhe të personave të zhvendosur në Kosovë.

Në 
vazhdimësi

MKK Qeveria e Kosovës Propozimi 
Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës 300,000 300,000

84 7 17 18. Të forcohet funksionimi i Grupit për Terren dhe Komunikim për 
Komunitete.

K4-2008 MKK

85 7 18 19. Zbatimi i Strategjisë për Vizita në Terren dhe Komunikimi me 
Kthyerit.

Në 
vazhdimësi

MKK

86 8

87 8 1 1. Të parashihet mbrojtja e lirive fetare në Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës.

K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

ZKM

88 8 2 2. Zbatimi i Ligjit mbi Trashëgiminë Kulturore. Në 
vazhdimësi

MKRS Qeveria e Kosovës

89 8 3
3. Përmirësimi i hetimeve ndaj sulmeve kundër monumenteve religjioze. Në 

vazhdimësi
Prokuroria 
Publike e 
Kosovës

90 9

91 9 1
1. Organizimi i fushatës gjithëpërfshirëse  vetëdijesuese për promovimin 
e të drejtave të njeriut - parimit të diversitetit, pa diskriminim në çfarëdo 
baze.

K2-2008 ZKM Ligji Kundër Diskriminimit 15,000 15,000
9. Të krijohet një shoqëri e lirë nga diskriminimi i çfarëdo lloji, dhe të promovohet integrimi i grupeve të disavantazhuara.

8. Të sigurohet respekt i plotë për lirinë e religjionit. Të sigurohet mbrojta e trashëgimisë religjioze dhe kulturore, dhe të ndërmerren hapa për parandalimin e sulmeve në këto vende dhe ndjekjen e kryesve të tyre.
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92 9 2

2. Shapllja e Muaijt Anti-diskriminim nga Kryeministri, që do të përfshijë 
aktivitete të shumta vetëdijesuese nga Institucionet dhe Shoqeria Civile, 
me moton "Të gjithë të barabartë dhe pa diskriminim".

K2-2008 Kabineti i 
Kryeministrit

ZKM Ligji Kundër Diskriminimit 12,000 12,000

93 9 3  3. Referojuni Prioriteteve 34, 35, 36 për më tepër veprime.
94 10

95 10 1 1. Referojuni Prioritetit 30 për veprime që adresojnë këtë Prioritet. 

96 11
IPA 2007- Projekti: Ngritja e kapaciteteve të institucionet 
Kosovare për zhvillim te legjislacionit dhe politikave 
konform atyre te BE-së.

97 11 1 1. Zbatimi i Rregullores së Punës së Kuvendit. Në 
vazhdimësi

Parlamenti i 
Kosovës

Rregullorja e Punës së 
Kuvendit të Kosovës

23,520 23,520

98 11 2 2. Përgatitja e Kalendarëve Vjetorë të punës së Kuvendit dhe 
Komisioneve të tij.

Në 
vazhdimësi

Parlamenti i 
Kosovës

99 11 3
3. Forcimi i koordinimit dhe komunikimit në mes të Kuvendit dhe 
Qeverisë së Kosovës përmes themelimit të pikave të kontaktit.

K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

100 11 4 4. Amendamentet e propozuara nga Komisioni për të Drejtat dhe 
Interesat e Komuniteteve të shqyrtohen me kujdes dhe të votohen.

Në 
vazhdimësi

Parlamenti i 
Kosovës

101 11 5
5. Përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve të marrin pjesë në shqyrtimin 
dhe mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve.

Në 
vazhdimësi

Parlamenti i 
Kosovës

6  K i i i  I t i  E i  të i j  ë li j t të il t Në P l ti i 

 11. Të sigurohet funksionimi efektiv i Kuvendit dhe komisioneve të tij, i Qeverisë dhe komunave, përfshirë respektimin e plotë të të gjitha rregulloreve të punës, kodeve të mirsjelljes, si dhe të drejtave 
dhe interesave të të gjitha komuniteteve.

10. Të vazhdohet me forcimin e të drejtave pronësore, kornizës ligjore dhe qasja në gjykata, me vizion të promovimit të një ambienti të përshtatshëm për biznes.

Kriteret Politike
Demokracia dhe Sundimi i Ligjit
Institucionet e Përkohshme Vetë-Qeverisëse

Prioritetet Afat-shkurtra 

102 11 6
6. Komisioni per Integrim Evropian të siguroje që ligjet të cilat 
propozohen nga Qeveria të mos jenë në kundërshtim me parimet e 
përgjithshme të Acquis

Në 
vazhdimësi

Parlamenti i 
Kosovës

103 11 7 7. Hartimi i Projektligjit mbi Qeverinë e Kosovës. K3-2008 MSHP ZKM Strategjia Legjislative 
2008

5,000 5,000

104 11 8 8. Miratimi i Projektligjit mbi Qeverinë e Kosovës. K4-2008 Parlamenti i 
Kosovës

105 11 9 9. Zbatimi i Ligjit mbi Qeverinë e Kosovës. Në 
vazhdimësi

Qeveria e 
Kosovës

106 11 10 10. Qeveria të përegatisë dhe të paraqesë në Parlament raportet 
tremujore të punës.

Në 
vazhdimësi

Qeveria e 
Kosovës

Rregullorja e Punes së 
Qeverisë së Kosovës

107 11 11 11. Monitorimi i krijimit të komiteteve obligative në komuna pas 
zgjedhjeve të fundit, konform Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2007/30.

K2-2008 MAPL Komunat

108 11 12

12. Funksionalizimi i vlerësimit tremujor të punës së komiteteve 
obligative:
a) Komitetit për Politike dhe Financa
b) Komitetit për Komunitete

Në 
vazhdimësi

MAPL Komunat

109 11 13
13. Krijimi i mundësive për pjesëmarrjen e të gjithë qytetarëve në 
procesin e vendimmarrjes në nivelin lokal përmes debateve publike, 
takimeve me qytetarë

Në 
vazhdimësi

Komunat MAPL

110 11 14 14. Përgatitja e raporteve gjashtëmujore dhe raportimi në MAPL lidhur 
me majtjen e tubimeve dhe debateve me qytetarë.

Në 
vazhdimësi

MAPL Komunat

111 11 15 15. Mirëmbajtja e të dhënave dhe statistikave të stafit (gjinia, përkatësia 
etnike, mosha) në nivel lokal, dhe raportimi në MAPL çdo gjashtë muaj

Në 
vazhdimësi

Komunat MAPL

112 11 16 16. Monitorimi i zbatimit të Ligjit mbi Përdorimin e Gjuhëve Zyrtare dhe 
Udhëzimve Administrative lidhur me këtë Ligj.

Në 
vazhdimësi

MAPL Komunat

113 11 17
17. Të gjitha komunat t’i nxjerrin Statutet dhe të gjitha aktet e tjera që 
rrjedhin nga kompetencat e tyre në harmoni me Ligjin mbi Vetëqeverisjen 
Lokale.

K3-2008 Komunat MAPL Ligji mbi Vetëqeverisjen 
Lokale; Strategjia për 
Administrim dhe Zhvillim 
Lokal

114 11 18

18. Kuvendet komunale të nxjerrin rregulloret mbi të hyrat komunale, të 
harmonizuar me Ligjin mbi Financat Lokale.

K3-2008 Komunat Ligjin mbi Financat 
Lokale; Strategjia për 
Administratë lokale dhe 
Zhvillim lokal.
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115 11 19

19. Të bëhet Ndarja e granteve duke respektuar aftësitë buxhetore të 
komunave.

Në 
vazhdimësi

MEF MAPL Ligjin mbi Financat 
Lokale; Strategjia për 
Administrim dhe Zhvillim 
Lokal

116 11 20

20. Komunat të hartojnë planin vjetor të të hyrave vetanake sipas 
burimeve, dhe të bëjnë projeksionin afatgjatë të tyre.

Në 
vazhdimësi

Komunat MAPL Ligji mbi Financat Lokale; 
Strategjia për 
Administrim dhe Zhvillim 
Lokal; Rregullorja mbi të 
Hyrat Vetanake të 
Komunës

117 11 21
21. Identifikimi dhe hartimi i kritereve për matjen e performancës së 
shërbimeve në nivelin komunal, në bazë të rezultateve të vendoset për 
masat.

K3-2008 MAPL Komunat Strategjia për 
Administrim dhe Zhvillim 
Lokal

118 11 22 22. Paisja e çdo komune me një WEB Aplikacion. K4-2009 MAPL Komunat 120,000 120,000

119 11 23 23. Monitorimi i ligjshmërisë së akteve të Komunave. Në 
vazhdimësi

MAPL Ministritë 

120 11 24 24. Mbështetja në hartimin e rregulloreve lokale. Në 
vazhdimësi

MAPL Ministritë 

121 11 25 25. Hartimi i akteve nënligjore që lidhen me pushtetin lokal. Në 
vazhdimësi

MAPL Ministritë 30,000 30,000

122 11 26 26. Ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve të MAPL-së dhe komunave 
lidhur me praktikat e mira të vetëqeverisjes lokale.

Në 
vazhdimësi

MAPL Komunat

123 11 27 27. Publikimi i raporteve të ekipeve të monitorimit në web-faqen e MAPL-
së në mënyrë që qytetarët të jenë të njoftuar me rezultatet.

Në 
vazhdimësi

MAPL

124 11 28 28. Këshillimi juridik i komunave dhe shqyrtimi i ankesave nga palët e Në MAPL

125 11 29
29. Çertifikimi i rregulloreve komunale mbi të hyrat vetanake nga MEF 
dhe MAPL për vitin 2008, dhe në vazhdimësi për çdo vit buxhetor. 

Në 
vazhdimësi

MAPL  MEF Ligji Menaxhimin e 
Financave Publike dhe 
Ligji mbi Financat Lokale

30  Hartimi i programeve për lehtësime për kategoritë me potencial të K3 2008 Komunat Rregulloret komunale për 

126 11 30

30. Hartimi i programeve për lehtësime për kategoritë me potencial të 
vogël taksa-pagues dhe lehtësirave për biznese.

K3-2008 Komunat
MAPL, MEF

Rregulloret komunale për 
taksa dhe ngarkesa; 
Strategjia për 
Administrim dhe Zhvillim 
Lokal

127 11 31

31. Hartimi i Strategjive për realizimin dhe ngritjen e nivelit të planifikimit 
të të hyrave vetanake.

Në 
vazhdimësi

Komunat MAPL, MEF Rregulloret komunale për 
taksa dhe ngarkesa; 
Strategjia për 
Administrim dhe Zhvillim 
Lokal

5,000 5,000

128 11 32

32. Organizimi i takimeve prezantuese mbi metodologjinë e hartimit të 
strategjive për realizimin dhe ngritjen e nivelit planifikues të të hyrave 
vetanake.

K3-2008 MAPL Komunat Metodologjia unike për 
hartimin e SPZHSEL, 
hartuar nga MAPL; 
Strategjia për 
Administrim dhe Zhvillim 
Lokal

30,000 8,000 22,000

129 11 33

33. Hartimi i strategjive të reja për Komunat, bazuar në metodologjinë 
unike për hartimin e Planit Strategjik të Zhvillimit Socio-ekonomik të 
Komunës

Në 
vazhdimësi

Komunat MAPL, MEF Metodologjia unike për 
hartimin e SPZHSEL të 
hartuar nga MAPL; 
Strategjia për 
Administrim dhe Zhvillim 
Lokal

5,000 5,000

130 11 34
34. Vlerësimi i realizimit të Planit Strategjik të Zhvillimit Socio-ekomomik 
të Komunës (PSZhSEK) në periudha vjetore.  

Në 
vazhdimësi

Komunat MAPL, MEF Strategjia për 
Administrim dheZhvillim 
Lokal

131 11 35 35. Të bëhet një analizë e hollësishme e strukturave politike dhe 
administrative në bazë të përfaqësimit gjinor dhe etnik. 

K3-2008 MAPL Komunat 700 700

132 12
IPA 2007- Projekti: Ngritja e kapaciteteve të institucionet 
Kosovare për zhvillim te legjislacionit dhe politikave 
konform atyre te BE-së, 5 Mil. Euro 

133 12 1
1.Kryeministri dhe Ministrat obligohen të marrin pjesë ne seanca të 
obligueshme parlamentare, që t'u nënshtrohen pyetjeve nga 
parlamentarët, së paku një herë në muaj. 

Në 
vazhdimësi

Parlamenti i 
Kosovës

Rregullorja e Punës së 
Kuvendit të Kosovës

134 12 2 2. Hartimi i raporteve tre-mujore mbi shpenzimet e Kuvendit. Në 
vazhdimësi

Parlamenti i 
Kosovës

Rregullorja e Punës së 
Kuvendit të Kosovës

135 12 3 3. Mbledhjet e Kuvendit dhe të Komisioneve të jenë të hapura.  Në 
vazhdimësi

Parlamenti i 
Kosoves

Rregullorja e Punës së 
Kuvendit të Kosovës

12. Të rritet mbikëqyrja e ekzekutivit nga ana e Kuvendit, si dhe të përmirësohet transparenca dhe llogaridhënia brenda Kuvendit. Të forcohet kapaciteti administrativ i Kuvendit
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136 12 4 4. Publikimi i konkluzioneve të mbledhjeve të komisioneve parlamentare, Në 
vazhdimësi

Parlamenti i 
Kosoves

Rregullorja e Punës së 
Kuvendit të Kosovës

137 12 5

5. Të rekrutohet stafi I ri me qëllim të ngritjes seë kapaciteteve. Në 
vazhdimësi

Parlamenti i 
Kosoves

Rregullat statusore për 
Shërbyesit Civilë të 
Administratës së 
Kuvendit

40,623 40,623

138 12 6 6. Trajnimi i mëtutjeshëm i stafit civil të Kuvendit të Kosovës. Në 
vazhdimësi

Parlamenti i 
Kosoves

IKAP 21,000 21,000

139 13

1. IPA 2007- Projekti: Ngritja e kapaciteteve të 
institucionet Kosovare për zhvillim te legjislacionit dhe 
politikave konform atyre te BE-së.
2. IPA 2008 - Projekti: "Mbeshtetje per Agjencionin për 
Integrime Evropiane", Aktiviteti 1.

140 13 1 1. Të diskutohet dhe të vendoset për ndarjen e Gazetes Zyrtare nga 
ZKM-ja.

K3-2008 ZKM

141 13 2
2.Publikimi i Gazetës Zyrtare 15 ditë pas shalljes së aktit, në të gjitha 
gjuhet zyrtare të Kosovës.

Në 
vazhdimësi

ZKM Kushtetuta e Republikës 
së Kosovës, Ligji mbi 
Gazetën Zyrtare

140,000 70,000 70,000

142 13 3 3. Ndryshimi i Ligjit mbi Gazetën Zyrtare. K3-2008 ZKM Parlamenti i 
Kosovës

Ligji mbi Gazetën Zyrtare 15,000 15,000

143 13 4 4. Përgatitja e një propozim-Plani për ngritjen e buxhetit të ZGZ me 
qëllim të rritjes së numrit të stafit dhe trajnimit të vazhdueshem të tyre.

K3-2009 ZKM MEF

144 13 5
5. Ngritja e kapaciteteve të Njësitit për Standardizim në Kuvendin e 
Kosovës përmes punësimit të dy linguistëve juridikë për të kontrolluar 
përputhjen ndërmjet versioneve të ndryshme gjuhësore të akteve 

K1-2009 Parlamenti i 
Kosovës

145 13 6 6. Të merret vendimi për themelimin e Agjencisë për Përkthim 
Profesional.

K3-2008 Qeveria e 
Kosovës

146 13 7 7. Të themelohet Agjencia për Përkthim Profesional. K2-2009 Qeveria e 
Kosovës  

13. Të publikohet Gazeta Zyrtare në periudha të rregullta kohore, dhe të sigurohet që është plotësisht e saktë. Të përmirësohet kontrolli i përkthimeve të versioneve të ndryshme gjuhësore që të 
sigurohet se versionet janë identike, si dhe të sigurohet qasja e publikut në Gazetën Zyrtare. 

Kosovës  
147 13 8 8. Të mirëmbahet web-faqja e Gazetës Zyrtare. Në 

vazhdimësi
ZKM

148 14

IPA 2007, Projekti: "Kthimi, riintegrimi dhe trashëgimia 
kulturore në Kosovë”. Krijimi i kushteve të nevojshme për 
kthim dhe riintegrim të personave të zhvendosur", 
Komponenta e Parë, 7 Mil. Euro

149 14 1

1. Mbikëqyrja e Institucioneve qendrore dhe lokale të Sherbimit Civil të 
Kosovës në lidhje me perfaqësimin e minoriteteve në të gjitha 
institucionet dhe shërbimet publike në të gjitha nivelet. 

Në 
vazhdimësi

MSHP MAPL Rregullorja Nr. 2001/36; 
Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2003/02; Udhëzimi 
Administrativ Nr.2003/12 

7,200 7,200

150 14 2
2. Inkurajimi i vazhdueshëm i të gjitha minoriteteve për të aplikuari për 
punë, si në institucionet qendrore ashtu edhe në ato lokale, përmes 
shpalljes së konkurseve publike në mediat shqipe dhe ato serbe.

Në 
vazhdimësi

MD Rregullorja mbi 
Shërbimin Civil Nr. 
2001/36

151 14 3
3. Krijimi i bazës së të dhënave mbi përfaqësimin e minoriteteve në 
institucionet dhe shërbimet publike në të gjitha nivelet.

K4-2008 MSHP Qeveria e Kosovës 248,000 248,000

152 14 4

4. Krijmi i politikave të punësimit me qëllim të inkurajimit të pjestarëve të  
minoriteteve përmes zbatimit të diskriminit pozitiv në rekrutim, me qëllim 
të ngritjes së përfaqësimit të minoriteteve në Institucionet e Shërbimit 
Civil të Kosovës sipas kuotave të përcaktuara. 

Në 
vazhdimësi

MSHP Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2003/12 mbi 
Procedurat e Mundësive 
të Barabarta 

24,960 24,960

153 14 5

5. Raportimi në baza tre-mujore mbi përfaqësimin e minoriteteve në të 
gjitha Institucionet e SHCK-së. 

Në 
vazhdimësi

MSHP MAPL Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2003/12 mbi 
Procedurat e Mundësive 
të Barabarta

154 14 6
6. Organizim i puntëorive në 5 qendrat rajonale me qëllim të inkurajimit  
të minoriteteve për të aplikuar në vende të lira të punës të shpallura nga 
Institucionet e Shërbimit Civil të Kosovës.    

Në 
vazhdimësi

MSHP MAPL Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2003/12 mbi 
Procedurat e Mundësive 

20,000 20,000

155 14 7
7. Monitorimi i shpalljes se konkurseve për vende të lira të punës në 
mjetet e informimit, gazeta dhe radiostacione në gjuhët zyrtare. 

Në 
vazhdimësi

ZKM Qeveria Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2003/12 mbi 
Procedurat e Mundësive 

156 14 8

8. Shpërndarja e konkurseve nëpër Zyrat Komunale për Komunitete (në 
të gjitha komunat).

Në 
vazhdimësi

MSHP MAPL Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2003/12 mbi 
Procedurat e Mundësive 
të Barabarta

14. Të rritet edhe më tej përfaqësimi i minoriteteve në të gjitha institucionet dhe shërbimet publike në nivel komunal dhe qendror. 

Parliamenti/Zgjedhjet
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157 15

158 15 1 1. Çertifikimi i subjekteve politike dhe kandidateve të tyre në procesin e 
zgjedhjeve.

K2-2008 KQZ ZKM, MPB, MEF

159 15 2 2. Dizajniimi dhe shtypja e fletëvotimeve, K2-2008 KQZ ZKM, MPB, MEF
160 15 3 3. Akreditimi i vëzhguesve që do të marrin pjesë në zgjedhje. K2-2008 KQZ ZKM, MPB, MEF
161 15 4 4. Krijimi i listës së votuesve. K2-2008 KQZ ZKM, MPB, MEF
162 15 5 5. Emërimi dhe trajnimi i Këshillave të Vendvotimeve. K2-2008 KQZ ZKM, MPB, MEF
163 15 6 6. Përpilimi dhe çertifikimi i rezultateve. K2-2008 KQZ ZKM, MPB, MEF

164 15 7
7. Themelimi i Këshillave të KQZ-së për buxhet, prokurim, personel dhe 
procedurat e zgjedhjeve, si dhe atyre mbi grupet punuese, udhëzimet 
dhe procedurat administrative.

Në 
vazhdimësi

KQZ ZKM, MPB, MEF

165 15 8
8. Përmirësimi i bashkëpunimit me organet homologe si Regjistri Civil, 
Enti  Statistikor dhe Ministritë relevante.

Në 
vazhdimësi

KQZ   MAPL, MSHP, 
MEF, MPB, MKK, 
MASHT, Enti 
Statistikor 

166 16

167 16 1
1. Përgatitja e Vendvotimeve për zgjedhjet e ardhshme duke u bazuar në 
vendosjen e tyre ne zgjedhjet e kaluara, dhe hapja e vendvotimeve të 
reja sipas nevojës.

Në 
vazhdimësi

KQZ  MAPL Lista e Vendvotimeve 
nga viti 2007

168 16 2 2. Periudha e Shërbimit dhe e Konfirmimit  të Votuesve. Në 
vazhdimësi

KQZ  MPB, MAPL Lista e Votuesve 2007 50,000 50,000

169 16 3 3. Votimi përmes Postës Në 
vazhdimësi

KQZ Lista e Votuesve 2007 - 
jashtë Kosovës

250,000 250,000

170 17

1. IPA 2007- Projekti: Ngritja e kapaciteteve të 
institucionet Kosovare për zhvillim te legjislacionit dhe 
politika e konform at re te BE së

17. Të rritet kontrolli i harmonizimit të legjislacionit të ri me atë të BE-së. 

15. Të mbahen zgjedhje të lira dhe të drejta. Të përforcohet Komisioni Qendror Zgjedhor, i pavarur dhe shumë-etnik, që të organizojë zgjedhjet në afatin e duhur kohor. 

16. Të sigurohen vendvotime adekuate, të sigurta për të gjitha komunitetet me qëllim që të lehtësohet ushtrimi i të drejtës së votimit. Të iu mundësohet personave të zhvendosur dhe refugjatëve të marrin pjesë në zgjedhje edhe nëse mundësia e kthimit të 
tyre në Kosovë është e kufizuar. 

170 17 politikave konform atyre te BE-së.
2. IPA 2008 - Projekti: Meshtetje per AIE, komponenta 1.

171 17 1 1. Themelimi Krijimi i Komisionit parlamentar për Integrime Evropiane.      K1-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Rregullorja e Punës së 
Kuvendit të Kosovës

172 17 2 2. Të merret vendimi për autoritetin përgjegjës që do të bëjë 
harmonizimin e të gjitha akteve ligjore.

K2-2008 Qeveria e 
Kosovës

Plani për Integrim 
Evropian 2008-2010

173 17 3 3. Të rritet numri i stafit në Agjencinë për Integrim Evropian për përafrim 
të legjislacionit vendor me atë të BE-së.

K4-2008 ZKM Plani për Integrim 
Evropian 2008-2011

43,000 43,000

174 17 4 4. Monitorimi i procesit të harmonizimit të legjislacionit vendor me Acquis 
communautaire.

Në 
vazhdimësi

ZKM Plani për Integrim 
Evropian 2008-2010

175 17 5
5. Punësimi i dy Zyrtarëve të Lartë për Kontroll të Pajtueshmërisë me 
Legjislacionin e BE-së, në kuadër të Njësisë për Standardizim Ligjor dhe 
Këshillim Juridik brenda Kuvendit. 

K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

40,623 40,623

176 17 6 6. Themelimi i Njësisë për Përafrim të Legjislacionit me atë të BE-së 
brenda Zyrës Ligjore të ZKM-së.

K1-2009 ZKM Strategjia për Reformën 
e Administratës Publike

177 17 7 7. Ngritja e kapaciteteve përmes trajnimeve dhe rritjes së numrit të stafit 
të Zyrave Ligjore të Ministrive të Linjës. 

Në 
vazhdimësi

Qeveria e 
Kosovës

ZKM, IKAP

178 17 8 8. Të përgatitet forma standarde e Deklaratës së Pajtueshmërisë dhe 
Tabelës së Pajtueshmërisë.

K4-2008 Qeveria e 
Kosovës

179 17 9
9. Intensifikimi i bashkëpunimit në mes të Zyrës Ligjore të ZKM-se, 
Drejtorisë për Legjislacion brenda AIE-së dhe Njësisë për Standardizim 
Ligjor dhe Këshillim Juridik brenda Kuvendit të Kosovës

K4-2008 ZKM Parlamenti i 
Kosovës

180 18

1. IPA 2007, Projekti: “Ndihmë qeverisjes lokale dhe 
decentralizimi”.
Euro.IPA 2008,
2.  Projekti: "Mbeshtetje per Agjencionin për Integrime 
Evropiane"
3   IPA 2008  Projekti: "Financat Publike" 

181 18 1
1. Zhvillimi i mëtutjeshëm i sistemit të planifikimit dhe monitorimit të planit 
të punës dhe Raportit Vjetor të Qeverisë përmes krijimit të tabeles unike 
të planit të punës

Në 
vazhdimësi

ZKM Qeveria e Kosovës Rregullorja e Punës së 
Qeverisë së Kosovës

182 18 2
2. Koordinimi i krijimit të politikave dhe implementimi i tyre nga Ministritë 
për çështje që kanë ndikim në më shumë se një Ministri apo Qeverinë e 
Kosovës.

Në 
vazhdimësi

ZKM Qeveria e Kosovës 30,000 15,000 15,000

18. Të përforcohet kapaciteti për koordinimin e qeverisjes dhe të definohen më saktësisht përgjegjësitë e të gjitha autoriteteve qendrore dhe lokale për të siguruar konsistencë në zbatimin e politikave. 
Të forcohet efiçienca e funksioneve të qeverisë për monitorimin e performancës së shërbimeve publike. 

Administrata Publike
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183 18 3
3. Sekretariati Koordinues i Qeverise të ndërlidhet me Ministrinë e 
Ekonomisë dhe Financave në procesin e hartimit dhe aprovimit të 
buxhetit.

Në 
vazhdimësi

ZKM MEF   Qarkorja Buxhetore 
2009/01

184 18 4 4. Monitorimi i zbatimit të vendimeve të Qeverisë dhe hartimi i raporteve 
tre-mujore mbi implementimin e konkluzioneve.

Në 
vazhdimësi

ZKM Qeveria e Kosovës

185 18 5
5. Rishikimi horizontal dhe vertikal i strukturave organizative të 
institucioneve.

K4-2008 MSHP Qeveria e Kosovës Strategjia dhe Plani i 
Veprimit për Reformën e 
Administratës Publike

1,300,000 1,300,000

186 18 6 6. Miratimi i strukturës së propozuar pas rishikimit horizontal dhe vertikal 
të strukturave organizative të institucioneve.

K1-2009 MSHP

187 18 7 7. Të raportohet në baza mujore mbi implementimin e këtij projekti. Në 
vazhdimësi

MSHP

188 19

189 19 1 1. Hartimi i Projektligjit mbi Shërbimin Civil. K3-2008 MSHP MEF Strategjia Legjislative 
2008

5,000 5,000

190 19 2 2. Miratimi i Projektligjit mbi Shërbimin Civil. K4-2008 Parlamenti i 
Kosovës 

191 19 3 3. Hartimi i Projektligjit mbi Pagat e Administratës Publike të Kosovës. K3-2008 MSHP MEF Strategjia Legjislative 
2008

5,000 5,000

192 19 4 4. Miratimi i Projektligjit mbi Pagat e Administratës Publike të Kosovës. K4-2008 Parlamenti i 
Kosovës.

193 19 5

5. Monitorimi i të gjitha institucioneve të SHCK-së mbi zbatimin e 
udhëzimeve administrative mbi procedurat e rekrutimit, vlerësimit të 
punës dhe të ndërprerjes së marrëdhënies së punës.

Në 
vazhdimësi

MSHP Qeveria e Kosovës
UA Nr. 2003/01 
MSHP/DASHC; 2003/02 
MSHP/DASHC;
2003/06 MSHP/DASHC;
2003/04 MSHP/DASHC;

19. Të zbatohen në mënyrë rigoroze procedura transparente mbi punësimin, transferimin, vlerësimin e punës, promovimin, mbikëqyrjen dhe largimin nga puna të shërbyesve civilë, përfshirë policinë dhe stafin e sistemit gjygjësor, si dhe ato mbi 
menaxhimin financiar. 

;
2003/08 MSHP/DASHC

194 19 6 6. Të ndërmerren masa adekuate në rastet e shkeljes së udhëzimeve 
administrative.

Në 
vazhdimësi

MSHP Qeveria e Kosovës

195 19 7 7. Rishqyrtimi i organogramit të MD-së dhe zbatimi i tij me qëllim të 
funksionalizimit të MD-së. 

K4-2008 MD Plani i Punës së MD-së 
për 2008

202,672 202,672

196 19 8
8. Vazhdimi i zbatimit të Kodit të Mirësjelljes nga të gjithë shërbyesit 
civilë të MD-së, përfshirë raportimin si dhe sanksionimin për 
respektimin/mosrespektimin e tij. 

Në 
vazhdimësi

MD Ligji mbi Shërbyesit Civilë 

197 20

198 20 1
1. Të bëhet transformimi i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Kosovës 
(KPMK) në organ të zgjedhur nga Kuvendi.

K2-2008
MSHP

Parlamenti i 
Kosoves Rregullorja nr. 2008/12

199 20 2
2. Alokimi i buxhetit të nevojshëm për funksionimin e mirëfilltë te KPMK-
së duke pasur parasysh ngritjen e stafit dhe kapaciteteve përmes 
trajnimeve. 

K2-2008
Parlamenti i 
Kosovës

MEF, IKAP

200 20 3 3. Zgjedhja e anëtarit të shtatë (7) të Këshillit. K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

KPMK

201 20 4
4. Të ndryshohet dhe plotësohet, dhe të miratohet Udhëzimi 
Administrativ Nr. 09/2006 përmes hartimit të dispozitave disiplinore.

K3-2008 ZKM
UA Nr.09/2006 

202 20 5
5. Ofrimi i trajnimeve për Sekretarët e Përhershëm, Kryeshefat 
Ekzekutivë dhe Ministrat që parashihet për implementimin e mirëfilltë të 
Udhëzimit Administrativ Nr. 09/2006.

K4-2008 ZKM Institucionet 
relevante

33,000 33,000

203 20 6
6. Ngritja e kapaciteteve te Sekretariatit të KELP-it permes rekrutimit te 
stafit perkates.

K4-2008 ZKM
Qeveria 2,460 2,460

204 21

IPA 2007, Projekti: "Kthimi, riintegrimi dhe trashëgimia 
kulturore në Kosovë”. Krijimi i kushteve të nevojshme për 
kthim dhe riintegrim të personave të zhvendosur", 
Komponenta e Parë.

205 21 1

1. Ngritja e kapaciteteve të Institucioneve të shërbimeve të punësimit që 
u ofrohen komuniteteve.                                       

Në 
vazhdimësi

MPMS Draft-Strategjia e 
Punësimit 2008/2013, 
Plani Nacional Akcional 
për Punësimin e të Rinjve 
2007/2010

50,000 50,000

21. Përmirësimi i cilësisë dhe disponueshmërisë së shërbimeve publike për të gjitha komunitetet, përfshirë kontributin për të reduktuar kërkesën për shërbime nga strukturat paralele.  

20. Të përmirësohet funksionimi dhe të forcohet pavarësia e Bordit të Pavarur Mbikëqyrës dhe e Komisionit për Emërime të Larta Publike.
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206 21 2

2. Përmirësimi i kushteve të punës për personelin e shërbimeve të 
punësimit.

K4-2008 MPMS Draf-Strategjia për 
Punësim 2008/2013; 
Plani Nacional i Veprimit 
për Punësimin e të Rinjve 
2007/2010

207 21 3 3. Të vazhdohet me përmirësimin e Sistemeve ekzistuese Informative 
Shëndetësore.

Në 
vazhdimësi

MSH

208 21 4
4. Të vazhdohet me vlerësimin e shërbimeve shëndetësore të ofruara 
për të gjitha komunitetet dhe të publikohen raporte çdo tre muaj.

Në 
vazhdimësi

MSH MAPL, Komunat Vendimi I Qeverise dhe 
mandati I MSH-se

209 21 5

5. Të vazhdohet me përkrahje financiare dhe teknike për Institucionet 
Shëndetësore që u ofrojnë shërbime komuniteteve minoritare dhe
komunave me popullsi minoritare.

Në 
vazhdimësi

MSH MEF, MAPL

210 21 6

6. Të vazhdohet me ofrimin e shërbimeve shëndetësore përmes ekipeve 
mobile në vendbanimet minoritare dhe për të kthyerit përmes 
Autoriteteve Shëndetësore të Qarkut dhe Drejtorive Komunale për 
Shëndetësi.

Në 
vazhdimësi

MSH MAPL, Komunat

211 21 7

7. Të shqyrtohen ankesat dhe të ndërmerren masa ligjore dhe disiplinore 
kundër shkeljeve etike, profesionale dhe ligjore në rastet e dështimit të 
ofrimit të shërbimeve shëndetësore për të gjitha komunitetet.

Në 
vazhdimësi

MSH

212 21 8

8. Të sigurohet funksionimi i vazhdueshëm i Qendrave për Regjistrim të 
Automjeteve në të gjitha komunat

Në 
vazhdimësi

MPB MAPL, MTPT Rregullorja e UNMIK-ut 
Nr. 1999/15; UA 1999/3 
për Implementimin e 
Rregullores Nr. 1999/15, 
UA e MSHP 2005/7 mbi 
Regjistrimin e 

1,300,000 650,000 650,000

Automjeteve Nr. 2005/14, 
Vendimi Ekzekutiv i 
UNMIK-ut Nr.   2003/13 
mbi Regjistrimin e 
Automjeteve

213 22

1. IPA 2007, Projekti: “Ndihmë qeverisjes lokale dhe 
decentralizimi”.
2. IPA 2008- Projekti: Infrastruktura Sociale dhe 
Ekonomike e komunave.

214 22 1 1. Referojuni Veprimeve nën Prioritetin nr. 6

215 23

216 23 1
1. Rritja e numrit të gjyqtarëve në 80 gjyqtarë. K4-2008 KGJK Parlamenti i 

Kosovës, Qeveria 
e Kosovës .

Analiza e KGJK-së 850,000 750,172 99,828

217 23 2 2.Të bëhet një analizë mbi numrin e nevojshëm të stafit administrativ 
nëpër gjykata.

K2-2008 KGJK Plani Strategjik 2007-
2012 

218 23 3 3. Hartimi i rregullave për menaxhimin e gjykatave. K2-2008 KGJK Plani Strategjik 2007-
2012 

219 23 4 4. Hartimi i rregullave mbi veprimtarinë e brendshme te gjykatave. K2-2008 KGJK

220 23 5
5. Të rekrutohet  numri i nevojshëm i stafit  administrativ bazuar në  
analizën mbi numrin e nevojshëm të stafit administrativ nëpër gjykata.

K4-2011 KGJK Parlamenti i 
Kosovës, Qeveria 
e Kosovës  

Plani Strategjik 2007-
2012 

221 23 6
6. Themelimi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe funksionalizimi 
i tij.

K4-2008 Prokuroria 
Publike e 
Kosovës

MD Ligji mbi Këshillin 
Prokurorial të Kosovës

222 23 7 7. Miratimi i Projektligjit mbi Këshillin Prokurorial të Kosovës. K3-2008 Parlamenti i 
Kosovës

MD Strategjia Legjislative 
2008

223 23 8

8. Funksionalizimi i Këshillit Koordinues për Sundimin e Ligjit, përfshirë 
formimin e Sekretariatit të tij.

K3-2008 MD MPB, Prokuroria 
Publike e Kosovës, 
KGJK, Ndihma 
Juridike, SHPK

Vendimi i Kryeministrit 
Nr. 08/274

224 23 9 9. Miratimi i Projektligjit mbi Këshillin Gjyqësor të Kosovës. K3-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Strategjia Legjislative e 
Qeverise per vitin 2008

22. Të avancohet procesi i decentralizimit dhe të adaptohen, mes të tjerash, ligjet mbi qeverisjen lokale dhe kufijtë komunalë.

23. Të sigurohen gjykata dhe prokurori efektive, të pavarura, llogaridhënëse, të paanshme dhe të liruara nga influenca politike. 
Sistemi Gjyqësor
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225 23 10 10. Zbatimi i Ligjit mbi Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Në 
vazhdimësi

KGJK Ligji mbi Këshillin 
Gjyqësor të Kosovës

226 23 11

11. Verifikimi i Gjyqtarëve dhe Prokurorëve: Riemërimi i të gjithë 
Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të Kosovës në përputhje me praktikat më të 
mira mbi procedurën e verifikimit. 

K3-2009 KGJK MD Udhëzimi Administrativ  
Nr. 2008/2, MeM 
ndërmjet MD-së, KGJK-
së dhe partnereve 
përkrahës

3,550,000 3,550,000

227 23 12 12. Miratimi i Ligjit mbi Avokatin. K3-2008 Parlamenti i 
Kosovës

MoJ Strategjia Legislative 
2008

228 23 13 13. Themelimi dhe operacionalizimi i Komisionit për Lëshimin e Provimit 
Avokaturës.

K3-2008 MD

229 23 14 14. Miratimi i Projektligjit mbi Noterinë. K3-2008 Parlamenti i 
Kosovës

MD Strategjia Legislative 
2008

230 23 15 15. Zbatimi i Ligjit mbi Noterinë. Në 
vazhdimësi

Oda e 
Noterisë

KGJK Ligji mbi Noterinë 

231 23 16 16. Përdorimi sistematik dhe i obligueshëm i Sistemit të Menaxhimit të 
Rasteve (SMR) nga të gjitha gjykatat.

Në 
vazhdimësi

KGJK

232 23 17 17. Të shpejtohen procedurat për transferimin e gjykatësve në gjykatat 
ku barra e rasteve është e tepërt. 

K4-2008 KGJK

233 24

234 24 1
1. Rekrutimi i tre prokurorëve shtesë. K3-2008 Prokuroria 

Publike e 
Kosovës

Qeveria e Kosovës Urdhri Administrativ i 
UNMIK-ut Nr. 2006/15

1,598,254 601,399 996,855

235 24 2
2. Të vazhdohet me ngritjen e kapaciteteve për hetimin dhe ndjekjen e 
rasteve të krimeve serioze përmes mentorimit, trajnimit dhe monitorimit. 

Në 
vazhdimësi

Prokuroria 
Publike e 
Kosovës

MD

236 24 3
3. Të themelohet një program i qëndrueshëm për mbrojtjen e 
dëshmitarëve

K1-2009 Prokuroria 
Publike e 

MD, MPB, KGJK

24. Të forcohen Prokuroritë për të siguruar që janë në gjendje të respektojnë parimet e autonomisë dhe paanshmërisë. Të vazhdohet të forcohet Prokuroria Speciale. Të sigurohet zbatimi i një skeme efiçiente të sigurisë për mbrojtjen e dëshmitarëve.

236 24 3 dëshmitarëve. Publike e 
Kosovës

237 24 4 4. Emërimi dhe disiplinimi i prokurorëve. Në 
vazhdimësi

KGJK MD Plani Strategjik 2007-
2012 

238 24 5
5. Zbatimi i Kodit të Mirësjelljes për Prokurorë, Gjykatës dhe Avokatë, si 
dhe raportimi mbi ankesat e mundshme mbi sjelljen joadekuate të 
prokurorëve, gjykatësve dhe avokatëve. 

Në 
vazhdimësi

Njësia e 
Inspektoratit 
Gjyqësor

MD, KGJK, OAK Kodi i Mirësjelljes për 
Prokurorë, Gjykatës dhe 
Avokatë

239 24 6 6. Miratimi i Projektligjit mbi Prokurorinë Speciale të Kosovës. K3-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Strategjia Legjislative 
2008

240 24 7
7. Zbatimi i Ligjit mbi Prokurorinë Speciale të Kosovës. Në 

vazhdimësi
Prokuroria 
Speciale e 
Kosovës

MD, Prokuroria 
Publike e Kosovës

630,078 630,078

241 24 8
8. Të hartohet rregullorja mbi veprimtarinë e brendshme të prokurorive 
publike të Kosovës.

K1-2009 MD Prokuroria Publike 
e Kosovës

Ligji mbi Prokurorinë 2,500 2,500

242 24 9
9. Të hartohet rregullorja e punës së Këshillit Prokurorial të Kosovës. K1-2009 MD Prokuroria Publike 

e Kosovës
Ligji mbi Prokurorinë 3,000 3,000

243 24 10
10. Zbatimi i rregulloreve mbi veprimtarinë e prokurorive publike dhe mbi 
punën e Këshillit Prokurorial të Kosovës. 

Në 
vazhdimësi

Këshilli 
Prokurorial i 
Kosovës 

Ligji mbi Prokurorinë

244 24 11
11. Përdorimi sistematik dhe i obligueshëm Sistemit të Menaxhimit të 
Rasteve nga të gjitha Prokuroritë. 

Në 
vazhdimësi

Prokuroria 
Publike e 
Kosovës

MD

245 25

246 25 1 1.Të miratohet Projektligji mbi Gjykatat. K3-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Strategjia Legjislative 
2008

247 25 2 2. Të zbatohet Ligji mbi Gjykatat. Në 
vazhdimësi

KGJK MD Ligji për Gjykatat

248 25 3 3. Të miratohet Projektligji mbi Prokuroritë. K3-2008 Parlamenti i 
Kosovës 

MD Strategjia Legjislative 
2008

249 25 4
4. Të zbatohet Ligji mbi Prokuroritë. Në 

vazhdimësi
Prokuroritë 
Publike të 
Kosovës

Ligji mbi Prokuroritë

250 26

25. Të miratohen ligjet mbi Gjykatat dhe Prokuroritë dhe zbatimi i tyre. Të zhvillohet një sistem i drejtësisë administrative dhe të qartësohen kompetencat. 

26. Të zbatohet plotësisht Sistemi i Automatizuar i Menaxhimit të Rasteve në të gjitha Gjykatat dhe Prokuroritë. Të zvogëlohet numri i rasteve të pazgjidhura dhe të bëhet zbatimi i vendimeve të gjykatave civile. 
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251 26 1 1. Mbështetja e përdoruesve në zbatimin e softuerit                                  K4-2008 KGJK 754,400 754,400

252 26 2 2. Rritja e numrit të stafit të TI-së, përfshirë edhe ndërrimin dhe 
furnizimin me pajisje te nevojshme te TI-së.                       

K4-2008 KGJK

253 26 3 3. Sigurimi i shërbimeve te rrjetit WAN dhe shërbimeve të Internetit. K4-2008 KGJK

254 26 4 4. Të bëhet një analizë mbi numrin e lëndëve të pazgjidhura sipas 
llojeve.

K4-2008 KGJK Plani Strategjik 2007-
2012 

255 26 5 5. Të raportohet rregullisht për lëndët e pazgjidhura si dhe lëndët e  
vendimeve civile të pa-ekzekutuara. 

Në 
vazhdimësi

KGJK Plani Strategjik 2007-
2012 

256 26 6
6. Futja e të gjitha prokurorive në Domain të gjykatave dhe instalimi i 
sistemit CMIS (Court Management Information System) dhe PMS (Penal 
Management System). 

K3-2008 MD Prokuroria Publike 
e Kosovës

Plani i punës së MD-së 
për vitin 2008

60,000 60,000

257 26 7
7. Monitorimi i funksionimit të sistemeve CMIS dhe PMS, si dhe 
mirëmbajtja e tyre. 

Në 
vazhdimësi

MD Prokuroria Publike 
e Kosovës

Plani i punës së MD-së 
për vitin 2008

1,200,000 1,200,000

258 26 8
8. Të transferohen të gjitha rastet e hapura në Sistemit e Menaxhimit të 
Rasteve. 

Në 
vazhdimësi

KGJK Prokuroria Publike 
e Kosovës

259 26 9
9. Të përmirësohen kushtet e punës (Zyra, telefoni, qasja në kompjuter) 
për të gjithë prokurorët publikë. 

Në 
vazhdimësi

MD Prokuroria Publike 
e Kosovës

260 26 10
10. Vendosja e procedurave për bashkëpunim me policinë dhe Agjencinë 
Kundër Korrupsionit. 

Në 
vazhdimësi

Prokuroria 
Publike e 
Kosovës

AKK, Policia e 
Kosovës

261 26 11
11. Të jepen informata të rregullta nga prokuroritë Agjencisë  Kundër 
Korrupsionit lidhur me rastet e iniciuara nga kjo Agjenci. 

Në 
vazhdimësi

Prokuroria 
Publike e 
Kosovës

AKK

262 27
1. Të forcohet bashkëpunimi në mes të gjykatave komunale, AKP-së, Në KGJK MPB/SHPK 

27. Të forcohen gjykatat komunale dhe veprimet policore që të adresojnë, parandalojnë dhe  sanksionojnë uzurpimin, përdorimin e pronës dhe ndërtimin e saj në mënyrë të paligjshme. 

263 27 1

p gjy , ,
Inspeksionit dhe policisë ne ekzekutimin e rasteve. vazhdimësi MAPL/Komunat, 

Agjencia 
Kadastrale, AKP

264 27 2 2. Të raportohet rregullisht mbi lëndët që kanë të bëjnë me uzurpimin, 
përdorimin e pronës dhe ndërtimin e saj në mënyrë të paligjshme.

Në 
vazhdimësi

KGJK

265 27 3
3. Të zgjidhen në mënyrë efektive lëndët që kanë të bëjnë me uzurpimin, 
përdorimin e pronës dhe ndërtimin e saj në mënyrë të paligjshme. 

Në 
vazhdimësi

KGJK

266 27 4

4.Policia të asistojë në zbatimin e vendimeve gjyqësore të ndërlidhura 
me pronën.  

Në 
vazhdimësi

MPB SHPK MeM në mes të Policisë 
dhe AKP-sw e 10 marsit 
2006; Rregullorja Nr. 
2006/10 dhe 2006/ 50 

34,295 34,295

267 27 5
5. Policia të asistojë, me kërkesë të organit kompetent/gjyqit komunal, në 
ekzekutimin e vendimit për ndalim të ndërtimit të pronës në mënyrë të 
paligjshme.

Në 
vazhdimësi

MPB SHPK Ligji mbi Procedurën e 
Përmbarimit 

106,200 11,200 95,000

268 28
IPA 2008- Projekti: Reforma e Sistemit te Edukimit Ligjor

269 28 1 1. Organizimi i trajnimit të vazhdueshëm për arsimim ligjor për gjyqtarë 
dhe prokurorë.

Në 
vazhdimësi

IGJK KGJK, MD Ligji mbi IGJK-në 196,000 196,000

270 28 2 2. Organizimi i Provimit Përgatitor për kandidatët për Gjyqtarë dhe 
Prokurorë dhe institucionalizimi i kurseve të aftësimit për kandidatët për 

K2-2008 IGJK KGJK, MD Statuti i IGJK-së 34,295 34,295

271 28 3
3. Fillimi i implementimit të trajnimit fillestar për arsimim ligjor të 
kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë.

K4-2008 IGJK KGJK, MD Rregulloret e IGJK-së (të 
hartuara nga Këshilli 
Drejtues i IGJK-së) 

106,200 11,200 95,000

272 28 4 4. Fillimi i implementimit të Trajnimit për Avancim të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve.

K4-2008 IGJK KGJK, MD 5,960 1,960 4,000

273 28 5 5. Trajnimi i gjyqtarëve porotë. Në 
vazhdimësi

IGJK KGJK, MD 6,500 6,500

274 28 6 6. Trajnimi i profesionistëve të tjerë (bashkëpunëtorëve  profesionalë në 
gjykata dhe prokurori) në lëmin e gjyqësisë.

Në 
vazhdimësi

IGJK KGJK, MD 3,500 3,500

275 28 7 7. Hulumtimi shkencor dhe publikimi i dokumenteve dhe i punimeve 
shkencore në sferën gjyqësore. 

Në 
vazhdimësi

IGJK Qendra Juridike e 
Kosovës

21,800 21,800

276 28 8 8. Transformimi i IGJK-së në Shkollë të Magjistraturës. K4-2009 IGJK

277 28 9 9. Trajnimi i trajnuesve të cilët përgatiten në frymën e Teknikave dhe 
Metodologjive bashkëkohore trajnuese.

Në 
vazhdimësi

IGJK 65,000 65,000

28. Të zhvillohet edhe më tutje avancimi dhe trajnimi ligjor, posaçërisht për gjykatës, prokurorë, dhe për personelin administrativ. Të transformohet Instituti Gjyqësor në një institucion funksional të 
përgjegjshëm për trajnim e gjyqësorit. 
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278 28 10 10. Përgatitja dhe publikimi i komentareve të ligjeve. Në 
vazhdimësi

IGJK 30,000 30,000

279 28 11 11.Forcimi i bashkëpunimit me institucionet tjera për trajnime gjyqësore 
në nivel regjional dhe më gjerë.

Në 
vazhdimësi

IGJK KGJK, MD

280 28 12 12. Themelimi dhe operacionalizimi i komisionit për mbajtjen e provimit të 
avokaturës.

K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

PSSP Ligji mbi Provimin e 
Avokaturës

281 28 13 13. Organizimi i provimeve te avokaturës. Në 
vazhdimësi

MD Ligji mbi Provimin e 
Avokaturës

282 28 14 14. Zhvillimi dhe hartimi i Rregullorja mbi Programin dhe Metodën e 
Mbajtjes dhe Dhënies së Provimit të Avokaturës.

K3-2008 MD UNDP
326,000 326,000

283 29 IPA 2008- Projekti Standardet e BE-se per Ministrin e 
Drejtesise

284 29 1
1. Zbatimi i Planit Transitor (dokumentet e tranzicionit)  për bartjen e 
kompetencave nga UNMIK në MD dhe MPB.

K4-2008 Qeveria e 
Kosovës

MD, MPB Dokumenti i GP për 
Dokumentet e 
Tranzicionit 

285 29 2 2. Hartimi i Projektligjit mbi Letërnjoftim (dokumentet e identifikimit). K2-2008 MPB Strategjia Legjislative 
2008

1,000 1,000

286 29 3 3. Miratimi i Projektligjit mbi Letërnjoftim (dokumentet e identifikimit). K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

287 29 4 4. Hartimi i Projektligjit mbi Dokumentet e Udhëtimit. K1-2008 MPB Strategjia Legjislative 
2008

1,000 1,000

288 29 5 5. Miratimi i Projektligjit mbi Dokumentet e Udhëtimit. K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

289 29 6 6. Hartimi i Projektligjit mbi Shtetësinë. K1-2008 MPB Strategjia Legjislative 
2008

1,000 1,000

290 29 7 7. Miratimi i Projektligjit mbi Shtetësinë. K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

291 29 8
8. Sigurimi I softuerit të nevojshëm dhe krijimi i bazave të të dhënave 
dhe arkivave elektronike nga ana e MD-së për të bartur të dhënat nga 

K4-2008 MD Dokumenti i GP për 
Planin Bazik të 

230,000 230,000

29. Të zhvillohet kapaciteti i Qeverisë për të marrë përgjegjësi në fushën e drejtësisë dhe atë të punëve të brendshme, pa ndikim politike. Të zbatohet sistemi për emërimin, largimin dhe promovimin në 
karrierë të gjykatësve dhe prokurorëve, në përputhje me standardet evropiane, pa ndikime politike. 

291 29 8 dhe arkivave elektronike nga ana e MD së për të bartur të dhënat nga 
DD/UNMIK në MD.

Planin Bazik të 
Implementimit 

292 29 9.
9. Transferimi i Institutit të Mjekësisë Ligjore nga Ministria e 
Shëndetësisë në Ministrinë e Drejtësisë.

K4-2008 MD MSH Dokumenti i GP për 
Planin Bazik të 
Implementimit 

293 29 10 10. Miratimi i Projektligjit mbi Autopsi. K4-2008 Parlamenti i 
Kosovës

MD Strategjia Legjislative 
2008

294 29 11 11. Zbatimi i Ligjit mbi Autopsi. Në 
vazhdimësi

MD 90,000 90,000

295 29 12 12. Miratimi i Projektligjit mbi Mjekësi Ligjore. K4-2008 Parlamenti i 
Kosovës

MD Strategjia Legjislative 
2008

296 29 13 13. Zbatimi i Ligjit mbi Mjekësi Ligjore. Në 
vazhdimësi

MD 1,157,800 1,157,800

297 29 14
14. Bartja e autoritetit të Zyrës për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 
Ligjore nga DD/UNMIK në MD.  

K4-2008 MD UNMIK Dokumenti i GP për 
Planin Bazik të 
Implementimit 

298 29 15
15.  Bartja e autoritetit të Panelit mbi Lirimin me Kusht nga DD/UNMIK 
në MD.

K4-2008 MD UNMIK Dokumenti i GP për 
Planin Bazik të 
Implementimit 

299 29 16
16.  Bartja e autoritetit të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar nga 
DD/UNMIK në MD

K4-2008 MD UNMIK Dokumenti i GP për 
Planin Bazik të 
Implementimit 

300 29 17

17. Sigurimi i funksionit te gjyqtarit si funksion i përhershëm. Në 
vazhdimësi

Komisioni i 
Pavarur 
Gjyqësor dhe 
Prokurorial  

KGJK Urdhëresa Administrative 
Nr. 2006/18

301 29 18

18. Zhvillimi i procesit të riemërimit. K2-2009 Komisioni i 
Pavarur 
Gjyqësor dhe 
Prokurorial  

KGJK Urdhëresa Administrative 
Nr. 2006/18

302 29 19

19. Hartimi dhe miratimi i Rregullave dhe procedurave për: 
a) Emërim të përhershëm dhe të përkohshëm të gjyqtarëve, 
b) Vlerësim, 
c) Transferim dhe 
d) Avancim

K1-2009 KGJK IGJK     Plani Strategjik 2007-
2012, Rregullorja e KGJK-
së 2005/52 dhe Rregullat 
e Brendshme te KGJK-së
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303 29 20

20.  Hartimi dhe miratimi i rregullave dhe procedurave për hetimin e 
pohimeve për sjellje te pahijshme.  

K1-2009 KGJK Plani Strategjik 2007-
2012, Rregullorja e KGJK-
së 2005/52 dhe Rregullat 
e Brendshme te KGJK-së

304 29 21

21. Trajnime profesionale për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë, dhe 
për gjyqtarët që aktualisht janë në sistem. 

Në 
vazhdimësi

 IGJK KGJK, MD Ligji Nr. 02/ L- 25 mbi 
Themelimin e IGJK dhe 
Rregullorja e KGJK-së 
Nr. 2005/52

196,000 196,000

305 29 22

22. Zbatimi i Memorandumit të Mirëkuptimit mbi projektin për emërimin e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve.

K4-2009 KGJK MD MeM, Rregullorja e 
UNMIK-ut Nr. 2006/25 
dhe Urdhëresa 
Administrative Nr. 2008/2

5,700,000 5,700,000

306 29 23

23. Themelimi dhe funksionalizimi i Komisionit të Pavarur të Gjyqësisë 
dhe Prokurorisë.

K2-2008 KGJK MD MeM, Rregullorja e 
UNMIK-ut Nr. 2006/25 
dhe Urdhëresa 
Administrative Nr. 2008/2

307 29 24

24. Themelimi dhe funksionalizimi i sekretariatit për të ndihmuar punën e 
Komisionit të Pavarur të Gjyqësisë dhe Prokurorisë. 

K3-2008 KGJK MD MeM, Rregullorja e 
UNMIK-ut Nr. 2006/25 
dhe Urdhëresa 
Administrative Nr. 2008/2

308 30

309 30 1
1. Vazhdimi i procedimit të të gjitha kërkesave për ndihmë juridike 
ndërkombëtare nga autoritetet e huaja në Kosovë dhe anasjelltas me 
efikasitet të lartë, duke iu përmbajtur afateve kohore.

Në 
vazhdimësi

MD Kodi i Procedurës Penale 
Nr. 2003/26

2  Ngritja e kapaciteteve të Divizionit për Bashkëpunim Juridik Në MD Qeveria e Kosovës Kodi i Procedurës Penale 

30. Të shtohen përpjekjet për të arritur standardet ndërkombëtare në trajtimin e kërkesës së përbashkët për asistencë ligjore në çështjet e kriminalistikës dhe kërkesës për ekstradim.

310 30 2 2. Ngritja e kapaciteteve të Divizionit për Bashkëpunim Juridik 
Ndërkombëtar të Ministrisë së Drejtësisë.

Në 
vazhdimësi

MD Qeveria e Kosovës Kodi i Procedurës Penale 
Nr. 2003/26

311 31
312 31 1 Referojuni Prioritetit 33, Veprimeve 4,5,6,7 dhe 9. MD KGJK
313 32

314 32 1 1. Vazhdimi I funksionimit te Komisionit për përfaqësimin e komuniteteve 
me pak të përfaqësuara.

Në 
vazhdimësi

KGJK MD

315 33

316 33 1

1. Funksionalizimi i Këshillit Koordinues për Sundimin e Ligjit. K3-2008 MD KGJK MPB, IGJK, 
AKK, Doganat, 
Komisioni për 
Ndihmë Juridike

317 33 2
2. Të mbahen trinime profesionale për zyrtarët që ofrojnë ndihmë 
juridike, me tema të ndryshme nga fusha e të drejtave të njeriut – aspekti 
ligjor, me qëllim të rritjes së efikasitetit të zyrave rajonale për ofrimin e 

K4-2009 Komisioni për 
Ndihmë 
Juridike

Qeveria e 
Kosovës, UP

Rregullorja e UNMIK-ut 
Nr. 2006/36 mbi Ndihmën 
Juridike

250,000 132,000 118,000

318 33 3

3. Të sigurohet ofrimi i ndihmës juridike falas. Në 
vazhdimësi

Komisioni për 
Ndihmë 
Juridike

Qeveria e Kosovës Rregullorja e UNMIK-ut 
Nr. 2006/36 mbi Ndihmën 
Juridike

3,000 3,000

319 33 4
4. Të hapet Zyra ndihmëse për ofrimin e ndihmës juridike falas në pjesën 
veriore të Mitrovicës, me qëllim që  të gjitha komunitetet minoritare, 
sidomos komuniteti serb, të kenë qasje në ndihmë juridike.

K2-2008 Komisioni për 
Ndihmë 
Juridike

UNMIK Rregullorja e UNMIK-ut 
Nr. 2006/36 mbi Ndihmën 
Juridike

125,000 125,000

320 33 5
5. Të sigurohen pajisjet e nevojshme, përfshirë mjetet transportuese për 
zyrat rajonale për ndihmë juridike. 

K4-2008 Komisioni për 
Ndihmë 
Juridike

Rregullorja e UNMIK-ut 
Nr. 2006/36 mbi Ndihmën 
Juridike

10,000 1,000 9,000

321 33 6
6. Të zhvillohen fushata gjithëpërfshirëse mediale për vetëdijesimin e 
publikut dhe institucioneve. 

K4-2008 Komisioni për 
Ndihmë 
Juridike

322 33 7

7. Ndryshimi i Rregullores Nr. 2006/36 me amendamente shtesë. K4-2009 Komisioni për 
Ndihmë 
Juridike

Qeveria e Kosovës Rregullorja e UNMIK-ut 
Nr. 2006/36 mbi Ndihmën 
Juridike

32. Të vazhdohet marrja e masave për të lehtësuar një përfaqësim të barabartë etnik të gjyqtarëve. 

33. Të forcohen kapacitetet administrative, koordinimi dhe efektiviteti i gjykatave dhe të gjitha agjencive për zbatimin e ligjit. Të sigurohet funksionaliteti i një sistemi gjithëpërfshirës të ndihmës juridike. 

31.Të forcohet qasja në drejtësi për komunitetet minoritare dhe të fuqizohen mekanizmat si Zyrës Ndërlidhëse të gjykatave. 
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323 33 8

8. Krijimi i bazës së të dhënave për të gjitha rastet e paraqitura në 
Komisionin për Ndihmë Juridike.

K3-2008 Komisioni për 
Ndihmë 
Juridike

MD, MPMS, MKK Rregullorja e UNMIK-ut 
Nr. 2006/36 mbi Ndihmën 
Juridike

50,000 50,000

324 33 9

9. Ristrukturimi i ndihmës juridike në aspektin e menaxhimit institucional 
të Komisionit për Ndihmë Juridike (ndryshimi në emërimin e pozitave).

K4-2008 Komisioni për 
Ndihmë 
Juridike

MD, MPMS, MKK Rregullorja e UNMIK-ut 
Nr. 2006/36 mbi Ndihmën 
Juridike

325 34 IPA 2007, Projekti:“Forcimi i sundimit të ligjit”, 
Komponenta e dytë. 

326 34 1 1. Kryerja e hetimeve administrative për rastet e dyshuara të korrupsionit 
dhe përcjellja në prokurori e rasteve të kompletuara. 

Në 
vazhdimësi

AKK Institucionet e 
Kosovës

Ligji Kundër Korrupsionit

327 34 2 2. Të bëhet deklarimi dhe kontrolli i pasurisë së zyrtarëve të lartë në 
institucionet publike.

Në 
vazhdimësi

AKK Institucionet e 
Kosovës

Ligji Kundër Korrupsionit

328 34 3 3. Të ndërmerren masa për parandalimin e rasteve të konfliktit të 
interesit gjatë ushtrimit të funksioneve publike.

Në 
vazhdimësi

AKK Institucionet e 
Kosovës

Ligji Kundër Korrupsionit

329 34 4 4. Të monitorohen rastet e pranimit të dhuratave nga zyrtarët publikë në 
pajtim me Ligjin Kundër Korrupsionit.

Në 
vazhdimësi

AKK Institucionet e 
Kosovës

Ligji Kundër Korrupsionit

330 34 5
5. Të hartohet Strategjia e re Kundër Korrupsionit dhe Plani i Veprimit 
Kundër Korrupsionit.

K3-2008 AKK Parlamenti i 
Kosovës, Qeveria 
e Kosovës  

Ligji Kundër Korrupsionit 20,000 20,000

331 34 6 6. Të miratohet nga Qeveria dhe Kuvendi Strategjia e re Kundër 
Korrupsionit dhe Plani i Veprimit Kundër Korrupsionit.

K4-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Qeveria e Kosovës  Ligji Kundër Korrupsionit

332 34 7
7. Zbatimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit Kundër Korrupsionit. Në 

vazhdimësi
AKK Gjykatat, 

Prokuroritë, të 
gjitha Ministritë

Ligji Kundër Korrupsionit

333 34 8 8. Bashkëpunimi i rregullt me institucionet e tjera publike kompetente për 
luftimin dhe parandalimin e korrupsionit  

Në 
vazhdimësi

AKK Institucionet e 
Kosovës

Ligji Kundër Korrupsionit

Politika Kundër Korrupsionit 
34. Të zbatohet ligji për ndalimin e korrupsionit dhe plani kundër korrupsionit. Të forcohet Agjencia Kundër Korrupsionit dhe të merren masa për të siguruar plotësisht pavarësinë dhe funksionimin e 
saj. 

luftimin dhe parandalimin e korrupsionit. vazhdimësi Kosovës
334 34 9 9. Alokimi i mjeteve financiare që sigurojnë pavarësinë dhe funksionimin 

e AKK-së në bazë të mandatit të dhënë. 
Në 
vazhdimësi

Parlamenti i 
Kosovës

MEF Ligji Kundër Korrupsionit

335 34 10

10. Të krijohet baza ligjore për bashkëpunim me policinë dhe prokuroritë 
e Kosovës.

K4-2009 Parlamenti i 
Kosovës

Qeveria e Kosovës Nxerrja e Ligjit për 
Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Ligjit Kundër 
Korrupsionit

30,000 30,000

336 34 11

11. Rritja e efektivitetit të bashkëpunimit me policinë dhe prokuroritë 
publike.

Në 
vazhdimësi

AKK Policia dhe 
Prokuroria

Nxerrja e Ligjit për 
Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Ligjit Kundër 
Korrupsionit

337 35 IPA 2007, Projekti:“Forcimi i sundimit të ligjit”, 
Komponenta e dytë. 

338 35 1

1. Të nënshkruhet Memorandumi i Bashkëpunimit me qëllim të 
koordinimit dhe harmonizimit të aktiviteteve të përbashkëta në mes të 
Agjencisë Kundër Korrupsionit dhe Zyrës për Qeverisje të Mirë / Zyra e 
Kryeministrit.

K2-2008 ZKM AKK Ligji Kundër Korrupsionit

339 36

340 36 1

1. Përgatitja e Projektligjit për Rikthimin e Pronës, si e drejtë absolute e 
njeriut.  

Në 
vazhdimësi

ZKM Propozimi 
Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës

15,000 15,000

341 36 2

2. Themelimi i Komisionit parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Barazi 
Gjinore, për Personat e Pagjetur dhe Peticione.  

K1-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Vendimi i Parlamentit të 
Kosovës për Themelimin 
e Komisioneve 
Parlamentare

342 36 3
3. Finalizimi i matricave të dizajnuara me Ministritë për lehtësimin e 
përmbushjes së rekomandimeve të dhëna nga Këshilli i Ministrave të 
Këshillit të Evropës.

K2-2008 ZKM MKK Konventa Kornize për 
Mbrojtjen e Pakicave 
Kombëtare

2,000 2,000

343 36 4
4. Organizimi i takimeve me shoqërinë civile për diskutimin e matricave. K2-2008 ZKM MKK Konventa Kornize për 

Mbrojtjen e Pakicave 
Kombëtare

1,500 1,500

344 36 5
5. Zbatimi i rekomandimeve të dhëna nga Këshilli i Evropës. Në 

vazhdimësi
ZKM MKK Konventa Kornize për 

Mbrojtjen e Pakicave 
Kombëtare

36. Të kompletohet korniza legjislative dhe të forcohet respekti ndaj mekanizmave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në përputhje me rekomandimet e Këshillit të  Evropës. 
Të Drejtat e Njeriut dhe Mbrojtja e Minoriteteve

35. Të qartësohen kompetencat e Agjencisë Kundër Korrupsionit, Zyrës për Qeverisje të Mirë dhe Këshillit Kundër Korrupsionit.
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345 36 6 6. Finalizimi i Strategjisë dhe Planit te Veprimit për të Drejtat e Njeriut. K2-2008 ZKM 5,000 5,000

346 36 7 7. Lansimi publik i implementimit të Strategjisë dhe fillimi i fushatës së 
vetëdijesimit për promovimin e Strategjisë.  

K4-2008 ZKM 20,000 20,000

347 36 8
8. Prezantimi i Strategjisë për të Drejtat e Njeriut para Konferencës së 
Donatorëve për Kosovën.

K2-2008 ZKM Strategjia dhe Plani i 
Veprimit për të Drejtat e 
Njeriut  

5,000 5,000

348 36 9 9. Zbatimi i Strategjisë dhe Planit te Veprimit për të Drejtat e Njeriut.  Në 
vazhdimësi

ZKM

349 36 10 10. Përmbledhja dhe publikimi i Ligjit Kundër Diskriminimit dhe Udhëzimit 
K2-2008 ZKM Ligji Kundër Diskriminimit 10,000 10,000

350 37

351 37 1 1. Ngritja e kapaciteteve njerëzore në fushën e transmetimeve kabllo, 
digjitale, si dhe për analizë të mediave.   

K4-2008 KPM Parlamenti i 
Kosovës

21,096 21,096

352 37 2 2. Sigurimi i resurseve te nevojshme për monitorimin/inspektimin dhe 
vlerësimin e mediave gjatë procesit të ri-licencimit. 

Në 
vazhdimësi

KPM Parlamenti i 
Kosovës

60,000 60,000

353 37 3 3. Të bëhet procesi i ri-licencimit sipas Kreut III, Pjesa A, Ligji mbi 
Komisionin e Pavarur të Mediave

Në 
vazhdimësi

KPM Parlamenti i 
Kosovës

Ligji i KPM-se 120,000 120,000

354 37 4 4. Angazhimi i ekspertëve të jashtëm për realizimin e projektit të ri-
licencimit.  

K2-2008 KPM Parlamenti i 
Kosovës

20,000 20,000

355 37 5 5. Zbatimi i Rregullores mbi Reklamim.                           K2-2008 KPM Parlamenti i 
Kosovës

10,000 10,000

356 37 6 6. Hartimi dhe miratimi i Rregullores për Mbrojtjen e të Miturve dhe 
udhëzuesve për zbatim.                                                             

K3-2008 KPM Parlamenti i 
Kosovës

10,000 10,000

357 37 7 7. Zbatimi i Rregullores për Mbrojtjen e të Miturve. Në 
vazhdimësi

KPM Parlamenti i 
Kosovës

358 37 8 8. Ngritja e kapaciteteve njerëzore për zbatimin e akteve nënligjore të 
nxjerra nga KPM. 

K4-2008 KPM Parlamenti i 
Kosovës

20,000 20,000

9  Të bëhen përgatitjet për projektin kapital të digjitalizimit: K4 2008 KPM Parlamenti i 150 000 150 000

37. Të forcohet korniza ligjore mbi lirinë e të shprehurit. Të i sigurohen Komisionit të Pavarur për Media resurset e nevojshme për të respektuar dispozitat ligjore. Të largohen 
paqartësitë ligjore në lidhje me fyerjet dhe shpifjet.

359 37 9

9. Të bëhen përgatitjet për projektin kapital të digjitalizimit: 
a) sigurimi i pajisjeve hardware-ike dhe software-ike, 
b) trajnimi i stafit; si dhe 
c) themelimi i grupeve përkatëse të Punës.

K4-2008 KPM Parlamenti i 
Kosovës

150,000 150,000

360 37 10
10.  Implementimi i Projektit  të Monitorimit përmes sigurimit  të pajisjeve 
për pranimin e sinjaleve të mediave analoge dhe kabllore, si dhe 
arkivimin e tyre. 

K4-2009 KPM Parlamenti i 
Kosovës

400,000 400,000

361 37 11
11. Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit Civil Nr. 02/L-65 Kundër Shpifjes dhe 
Fyerjes, për të siguruar inkorporimin e Neneve 187 dhe 188 të Kodit të 
Procedurës Penale që mbulojnë shpifjet dhe fyerjet. 

K4-2009 Parlamenti i 
Kosovës

KPM 

362 38

363 38 1 1. Të zgjedhet Ombudspersoni duke respektuar procedurat ligjore dhe 
afatet kohore.

K3-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Rregullorja e UNMIK-ut 
mbi Avokatin e Popullit 

20,000 20,000

364 38 2 2. Të miratohet Projektligji mbi Avokatin e Popullit. K3-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Strategjia Legjislative 
2008

365 38 3 3. Të zbatohet Ligji mbi Avokatin e Popullit. Në 
vazhdimësi

Ombudsperso
ni

366 39

367 39 1

1. Ndërtimi i mekanizmave për implementimin dhe monitorimin e 
politikave dhe  masave afirmative për çështje gjinore.

K2-2009 ZKM Institucionet 
relevante

Programi i Kosovës për 
Barazi Gjinore (miratuar 
nga Qeveria e Kosovës 
më 24 prill 2008, më 4 
korrik 2008 është 
përcjellë për miratim në 
Kuvendin e Kosovës)

368 39 2

2. Përmirësimi i infrastrukturës, transportit dhe sigurisë ne shkolle si dhe  
monitorimi të arriturave akademike të djemve dhe vajzave në arsimin e 
detyruar.

K2-2009 ZKM MAPL, Komunat Programi i Kosovës për 
Barazi Gjinore (miratuar 
nga Qeveria e Kosovës 
më 24 prill 2008, më 4 
korrik 2008 është 
përcjellë për miratim në 
Kuvendin e Kosovës)

20,000 20,000

39. Të definohen dhe të miratohen programet e qeverisë për promovimin e të drejtave të gruas në Kosovë.

38. Të zgjedhet Ombudspersoni dhe të miratohen dispozitat ligjore të cilat sigurojnë zbatimin e rekomandimeve të Ombudspersonit. 
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369 39 3

3. Hartimi i programeve dhe plan-programeve, dhe përgatitja e moduleve 
të trajnimit të mësimdhënësve dhe profesorëve, ku të integrohet gjinia si 
temë specifike. 

K2-2009 ZKM MASHT, Komunat Programi i Kosovës për 
Barazi Gjinore (miratuar 
nga Qeveria e Kosovës 
më 24 prill 2008, më 4 
korrik 2008 është 
përcjellë për miratim në 
Kuvendin e Kosovës)

370 39 4

4. Përmirësimi i infrastrukturës ligjore për të favorizuar pjesëmarrje dhe 
punësim më të barabartë në  pozita   udhëheqëse në institucionet 
arsimore, shtetërore dhe universitare.

K2-2009 ZKM Parlamenti i 
Kosovës, Qeveria 
e Kosovës, 
Komunat

Programi i Kosovës për 
Barazi Gjinore (miratuar 
nga Qeveria e Kosovës 
më 24 prill 2008, më 4 
korrik 2008 është 
përcjellë për miratim në 
Kuvendin e Kosovës)

35,000 35,000

371 39 5

5. Rezervimi i të paktën 5% të buxhetit kombëtar për arsim dhe për 
përmirësimin e shkrim-leximit për gratë.

K2-2009 ZKM MEF Programi i Kosovës për 
Barazi Gjinore (miratuar 
nga Qeveria e Kosovës 
më 24 prill 2008, më 4 
korrik 2008 është 
përcjellë për miratim në 
Kuvendin e Kosovës)

372 39 6

6. Rritja e numrit të grave sipërmarrëse nëpërmjet dhënies së mundësive 
për më shumeë qasje në pronë, kapital dhe kreditime duke ngritur  
programe të kreditimit për gratë në përgjithësi dhe për ato të zonave 
rurale në veçanti. 

K2-2009 ZKM MEF Programi i Kosovës për 
Barazi Gjinore (miratuar 
nga Qeveria e Kosovës 
më 24 prill 2008, më 4 
korrik 2008 është 
përcjellë për miratim në 
Kuvendin e Kosovës)

7. Zhvillimi i programeve për subvencionim të pagave për kategori të K2-2009 ZKM MPMS Programi i Kosovës për 

373 39 7

p g p p g p g
përjashtuara grash si gra e vajza të trafikuara, gra afër moshës së 
pensionit apo gra me invaliditet ose me aftësi të kufizuara (gra të 
rrezikuara).

g p
Barazi Gjinore (miratuar 
nga Qeveria e Kosovës 
më 24 prill 2008, më 4 
korrik 2008 është 
përcjellë për miratim në 
Kuvendin e Kosovës)

374 39 8

8. Nxitja e zhvillimit të bizneseve të vogla të menaxhuara nga gratë 
nëpërmjet programeve të mikro-financimeve, klubeve të biznesit dhe 
fondeve për zhvillim për kreditimin e biznesit të vogël, të kombinuara me 
formime profesionale për transferimin e teknologjive, zhvillimin e 
shërbimeve dhe marketing.

K2-2009 ZKM Qeveria e Kosovës Programi i Kosovës për 
Barazi Gjinore (miratuar 
nga Qeveria e Kosovës 
më 24 prill 2008, më 4 
korrik 2008 është 
përcjellë për miratim në 
Kuvendin e Kosovës)

375 39 9

9. Zhvillimi i skemave transparente për marrjen e informatave mbi të 
drejtën për punësim dhe legjislacionin e punës, tregun e punës, qasjen 
në arsimim dhe formimit profesional, në pronë dhe kredi. 

K2-2009 ZKM MPMS, MAPL Programi i Kosovës për 
Barazi Gjinore (miratuar 
nga Qeveria e Kosovës 
më 24 prill 2008, më 4 
korrik 2008 është 
përcjellë për miratim në 
Kuvendin e Kosovës)

200,000 200,000

376 39 10

10. Formulimi i politikave për mbështetjen e grave të varfra me shërbime 
sociale dhe asistence sociale në të holla.  

K2-2009 ZKM MAPL, MPMS Programi i Kosovës për 
Barazi Gjinore (miratuar 
nga Qeveria e Kosovës 
më 24 prill 2008, më 4 
korrik 2008 është 
përcjellë për miratim në 
Kuvendin e Kosovës)

300,000 300,000

377 39 11

11. Të sigurohet që politikat dhe programet shëndetësore u përgjigjen 
dallimeve të gjinisë dhe nevojave shëndetësore të grave.

K2-2009 ZKM Qeveria e 
Kosovës, MSH

Programi i Kosovës për 
Barazi Gjinore (miratuar 
nga Qeveria e Kosovës 
më 24 prill 2008, më 4 
korrik 2008 është 
përcjellë për miratim në 
Kuvendin e Kosovës)
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378 39 12

12. Rritja e numrit të grave në vendimmarrjen politike dhe atë 
menaxheriale dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë për vlerat e barazisë 
gjinore.

K2-2009 ZKM Qeveria e Kosovës Programi i Kosovës për 
Barazi Gjinore (miratuar 
nga Qeveria e Kosovës 
më 24 prill 2008, më 4 
korrik 2008 është 
përcjellë për miratim në 
Kuvendin e Kosovës)

379 39 13

13. Përmirësimi I imazhit të grave në media dhe kulture me qëllim të  
përmbysjes së stereotipave gjinore nëpërmjet politikave të institucioneve 
dhe produkteve mediale. 

K2-2009 ZKM Programi i Kosovës për 
Barazi Gjinore (miratuar 
nga Qeveria e Kosovës 
më 24 prill 2008, më 4 
korrik 2008 është 
përcjellë për miratim në 
Kuvendin e Kosovës)

380 39 14

14. Monitorimi i mediave  me qëllim monitorimin e integrimit të 
perspektivës gjinore dhe promovimit të barazisë gjinore në media në 
mënyrën si  ndërtohen programet dhe materialet e shkruara.

Në 
vazhdimësi

ZKM Programi i Kosovës për 
Barazi Gjinore (miratuar 
nga Qeveria e Kosovës 
më 24 prill 2008, më 4 
korrik 2008 është 
përcjellë për miratim në 
Kuvendin e Kosovës)

381 40

382 40 1
1. Monitorimi i zbatimit të Ligjit Kundër Diskriminimit. Në 

vazhdimësi
MD ZKM Udhëzimi Administrativ 

Nr. 2005/08 dhe Nr. 
2007/04

383 40 2
2. Organizim i trajnimeve  për stafin e MD-së mbi zbatimin e Ligjit Kundër 
Diskriminimit.  

Në 
vazhdimësi

MD ZKM Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2005/08 dhe Nr. 

20,000 20,000

40. Të zbatohet Ligji Kundër Diskriminimit në mënyrë efektive. Posaçërisht të bëhet funksionalizmi i plotë i Njësive për të Drejtat e Njeriut brenda ministrive, dhe të sigurohet pavarësia e tyre dhe koordinimi me aktivitetet e Ombudspersonit. Të 
organizohen fushata e vetëdijesimit për të informuar sektorin privat, shoqërinë civile dhe qarqet akademike mbi këtë Ligj. Të monitorohet zbatimi i ligjit dhe të raportohet mbi të. 

Diskriminimit.  vazhdimësi Nr. 2005/08 dhe Nr. 
2007/04

384 40 3
3. Publikimi i rezultateve të hulumtimit mbi nivelin e zbatimit të Ligjit 
Kundër Diskriminimit nga ana e nëpunësve civilë të nivelit qendror të 
administratës publike.  

K4-2008 ZKM Institucionet 
relevante

17,500 17,500

385 40 4 4. Publikimi i rezultateve të hulumtimit mbi perceptimet e qytetareve 
lidhur me diskriminimin dhe zbatimin e Ligjit Kundër Diskriminimit.

Në 
vazhdimësi

ZKM Ministritë 17,500 17,500

386 40 5 5. Funksionalizimi plote i Njësive për të Drejtat e Njeriut në të gjitha 
Ministritë e Linjës duke u bazuar ne Udhëzimin Administrativ Nr. 

Në 
vazhdimësi

ZKM Ministritë Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2007/04

1,000 1,000

387 40 6
6. Organizimi i takimeve të rregullta mujore në mes të ZQM/ZKM dhe 
Zyrës së Ombudspersonit me qëllim të koordinimit të aktiviteteve si dhe 
zbatimit të rekomandimeve të Ombudspersonit.

Në 
vazhdimësi

ZKM Ministritë, 
Ombudspersoni 

Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2007/05

5,000 5,000

388 40 7
7. Monitorimi i zbatimit te Programit të Trajnimit për Zhvillim Profesional 
të Njësive për të Drejtat e Njeriut.

K4-2008 ZKM IKAP Programi për Zhvillimin 
Profesional të NJDNJ-ve

20,000 20,000

389 40 8

8. Funksionalizimi i Komitetit Ndërministror për të Drejtat e Fëmijëve. K3-2008 ZKM Qeveria e Kosovës Vendimi i Kryeministrit 
mbi Komitetin 
Ndërministror për të 
Drejtat e Fëmijëve  

200 200

390 40 9
9. Formimi i Grupit Punues Ndërministror për hartimin e Planit Nacional 
për Persona me Aftësi të Kufizuara.

K3-2008 ZKM MASHT, MPMS, 
MSH, MKRS, 
MEF, MTPT

Plani I Punës i ZQM/ZKM 
për vitin 2008

391 40 10 10. Inicimi i hartimit të Planit Nacional për Persona me Aftësi të 
Kufizuara. 

K4-2008 ZKM Qeveria e Kosovës 

392 40 11

11. Funksionalizimi i Këshillit Nacional për Persona me Aftësi të 
Kufizuara, përfshirë ngritjen e kapaciteteve të Këshillit Nacional për 
Persona me Aftësi të Kufizuara dhe aprovimin e Planit të Punës 2008- 
2009.

K1-2009 ZKM Ministritë Vendimi i Kryeministrit 
për Këshillin Nacional për 
Persona me Aftësi të 
Kufizuara

393 40 12 12. Vazhdimi i procesit të Standardizimit të Gjuhës së Shenjave. Në 
vazhdimësi

ZKM Institucionet 
relevante

2,000 2,000

394 40 13
13. Shënimi i Ditës për Mundësi Profesionale (DMD) përmes angazhimit 
të personave me aftësi të kufizuara për të dëshmuar aftësitë e tyre 
profesionale.

K4-2008 ZKM Qeveria e Kosovës Plani i Punës së 
ZQM/ZKM-së

500 500

395 40 14 14. Shënimi  i Javës Ndërkombëtare të Njeriut me Shkop të Bardhë. K4-2008 ZKM Qeveria e Kosovës Plani i Punës së 
ZQM/ZKM-së

1,000 1,000

396 40 15 15. Shënimi i Ditës Ndërkombëtare për Persona me Aftësi të Kufizuara. K4-2008 ZKM Qeveria e Kosovës 4,000 4,000

140



Total BKK Donacione ZbrastësiraVe
pr

im
i Prioritetet e Partneritetit Evropian

Veprimi Afati Institucioni 
Perkrahës

Projektet EkzistueseNr. Dokumenti Referues BuxhetiInstitucioni 
Përgjegjës

PPE

397 40 16 16. Të përgatitet një raport gjithëpërfshirës mbi gjendjen e personave me 
aftësi të kufizuara.

K4-2008 ZKM

398 40 17 17. Organizimi i fushatave të vetëdijesimit lidhur me rëndësinë e zbatimit 
të Ligjit Kundër Diskriminimit.

Në 
vazhdimësi

ZKM Qeveria e Kosovës 15,000 15,000

399 41

400 41 1 1. Funksionalizimi i shtëpive të komunitetit në Deçan dhe Dardanë për 
persona me aftësi të kufizuara mendore.

K2-2008 MPMS Plani Strategjik 2001-
2008

46,000 46,000

401 41 2 2. Funksionalizimi i shtëpive për persona të moshuar dhe pa përkujdesje 
familjare në Skënderaj dhe Burim/Istog.

K4-2008 MPMS Plani Strategjik 2001-
2008

108,000 108,000

402 41 3 3. Hartimi i legjislacionit adekuat që mundëson ofrimin e shërbimeve në 
familje.

K1-2009 MPMS

403 41 4
4. Angazhimi i OJQ-ve profesionale përmes blerjes së shërbimeve nga 
to me qëllim që të ofrohen shërbime më të mira në komunitet, gjegjësisht 
familje, aty ku ka nevojë më së shumti.

K4-2009 MPMS 250,000 250,000

404 41 5 5. Forcimi i bashkëpunimit me Qendrat e Shëndetit Mendor. Në 
vazhdimësi

MPMS MSH

405 42

406 42 1 Referojuni Veprimeve nën Prioritetin 40 për veprimet që adresojnë këtë 
Prioritet.

ZKM

407 43

408 43 1

1. Formimi i një Grupi Punues Ndërministror me qëllim të identifikimit dhe 
zbatimit të legjislacionit të nevojshëm për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve.

K2-2008 ZKM MASHT, MD, 
MKRS, MPMS, 
MSH

5,000 1,000 4,000 IPA 2007, Projekti: "Kthimi, riintegrimi dhe trashëgimia 
kulturore në Kosovë”. Krijimi i kushteve të nevojshme për 
kthim dhe riintegrim të personave të zhvendosur", 
Komponenta e dytë.

409 43 2

2. Identifikimi i çështjeve më prioritare lidhur me legjislacionin e 
nevojshëm. 

K3-2008 Grupi Punues 
Nder-Ministror 
për zbatimin e 
legjislacionit 

MASHT, MD, 
MKRS, MPMS, 
MSH

43. Të miratohet dhe zbatohet legjislacioni adekuat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.

41. Të zhvillohen dhe implementohen shërbime të bazuara në komunitete dhe asistencës për personat e varur, përfshirë fushën e shëndetit mental. 

42. Të promovohen politika kundër diskriminimit në të gjithë vendin, që përfshijnë të gjitha grupet e rrezikuara.

për mbrojtjen e 
të drejtave të 
fëmijëve

410 43 3

3. Përgatitja dhe dërgimi i rekomandimeve Komitetit Ndërministror për të 
drejtat e fëmijëve lidhur me legjislacionin e nevojshëm për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve. 

K4-2008 Grupi Punues 
Nder-Ministror 
për zbatimin e 
legjislacionit 
për mbrojtjen e 
të drejtave të 
fëmijëve

MASHT, MD, 
MKRS, MPMS, 
MSH

411 43 4 4. Hartimin e Kornizës Strategjike për të Drejtat e Fëmijëve. K1-2009 ZKM 15,000 15,000

412 43 5

5. Vazhdimi i shqiptimit të masave të diversitetit dhe dënimeve 
alternative për të mitur nga Prokuroritë dhe Gjykatat, si dhe ekzekutimi i 
këtyre masave dhe dënimeve nga ana e Shërbimit Sprovues të Kosovës. 

Në 
vazhdimësi

MD Shërbimi Sprovues 
i Kosovës

Ligji mbi të Mitur, Ligji 
mbi Ekzekutimin e 
Sanksioneve Penale

413 43 6
6. Vazhdimi i trajnimeve të stafit të Shërbimit Sprovues të Kosovës lidhur 
me mënyrën e trajtimit, mbikëqyrjen dhe korrektimin e të miturve.

Në 
vazhdimësi

MD Shërbimi Sprovues 
i Kosovës

Ligji mbi të Mitur, Ligji 
mbi Ekzekutimin e 
Sanksioneve Penale

12,000 4,500 7,500

414 43 7

7. Vazhdimi i ofrimit të ndihmës dhe shërbimeve të drejtpërdrejta për 
fëmijët, përfshirë monitorimin dhe parandalimin e keqtrajtimit të fëmijëve 
si dhe parandalimin e formave të rrezikshme dhe të rënda të punës së 
fëmijëve. 

Në 
vazhdimësi

MD MPMS Plani I Punës i MD-së

415 43 8
8. Organizimi i vizitave studimore për zyrtarët e Shërbimit Sprovues të 
Kosovës nëpër vendet e BE-së për të përvetësuar praktikat më të reja 
në fushën e shërbimit sprovues.

Në 
vazhdimësi

MD Shërbimi Sprovues 
i Kosovës

Ligji mbi të Mitur, Ligji 
mbi Ekzekutimin e 
Sanksioneve Penale

70,000 70,000

416 44

IPA 2007, Projekti: "Kthimi, riintegrimi dhe trashëgimia 
kulturore në Kosovë”. Krijimi i kushteve të nevojshme për 
kthim dhe riintegrim të personave të zhvendosur", 
Komponenta e dytë.

417 44 1 1. Monitorimi i rregullt i zbatimit të Ligjit mbi Përdorimin e Gjuhëve në 
nivelin qendror.     

Në 
vazhdimësi

MSHP Qeveria e Kosovës Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2006/10

14,000 14,000

418 44 2 2. Monitorimi i rregullt i zbatimit të Ligjit mbi Përdorimin e Gjuhëve në 
nivelin lokal.

Në 
vazhdimësi

MAPL Komunat Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2007/02

44. Të zbatohet plotësisht ligji mbi gjuhët zyrtare si dhe mbi trashëgiminë kulturore dhe të vendoset një mekanizëm efektiv për monitorimin e zbatimit të tij. 
Të Drejtat e Minoriteteve, të Drejtat Kulturore dhe Mbrojtja e Minoriteteve
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419 44 3 3. Hartimi i  raporteve mujore dhe periodike për shërbimet e përkthimit 
në gjuhët zyrtare për të gjitha Ministritë e Qeverisë së Kosovës.

Në 
vazhdimësi

MSHP Qeveria e Kosovës Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2006/10

10,000 10,000

420 44 4 4. Hartimi i raporteve gjashtëmujore dhe periodike për shërbimet e 
përkthimit në gjuhët zyrtare në të gjitha komunat.

Në 
vazhdimësi

MAPL Komunat Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2007/02

421 44 5
5. Të shqyrtohen rekomandimet e nxjerra nga monitorimi dhe raportimi 
mbi zbatimin e Ligjit mbi Përdorimin e Gjuhëve, dhe të sanksionohen ato 
nga Komisionit për Përdorimin e Gjuhëve në ZKM. 

Në 
vazhdimësi

ZKM Komisioni për 
Përdorimin e 
Gjuhëve

422 44 6 6. Përpilimi i akteve nënligjore për zbatimin e Ligjit mbi Trashëgiminë 
Kulturore.

K3-2008 MKRS Ligji mbi Trashëgiminë 
Kulturore

5,000 5,000

423 44 7 7. Reformimi i institucioneve të trashëgimisë kulturore duke u bazuar ne 
legjislacionin e ri.

K4-2008 MKRS Ligji mbi Trashëgiminë 
Kulturore

15,000 15,000

424 44 8 8. Funksionalizimi i Këshillit për Trashëgiminë Kulturore.  K3-2008 MKRS Ligji mbi Trashëgiminë 
Kulturore

425 44 9 9. Krijimi i Qendrës së Bazës së të Dhënave për Trashëgiminë Kulturore 
në Kosovë. 

K4-2008 MKRS Ligji mbi Trashëgiminë 
Kulturore

235,000 10,000 225,000

426 44 10 10. Lista e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje. K4-2008 MKRS Parlamenti i 
Kosovës

Ligji mbi Trashëgiminë 
Kulturore

50,000 24,000 26,000

427 45

IPA 2007, Projekti: "Kthimi, riintegrimi dhe trashëgimia 
kulturore në Kosovë”. Krijimi i kushteve të nevojshme për 
kthim dhe riintegrim të personave të zhvendosur", 
Komponenta e parë.

428 45 1 1. Miratimi i Projektligjit të plotësuar mbi Planifikimin Hapësinor. K4-2008 Parlamenti i 
Kosovës

MMPH

429 45 2 2. Miratimi i Projektligjit mbi Programet e Banimit Social. K2-2008 MMPH Parlamenti i 
Kosovës

430 45 3

3. Zbatimi i Ligjit të ndryshuar mbi Planifikimin Hapësinor.        Në 
vazhdimësi

MMPH MSHP, MAPL, 
Komunat

Udhëzuesi për Planifikim 
Hapësinor, Raporti 
Hulumtues mbi Gjendjen 
Ekzistuese (tetor 2005)

150,000 150,000

45. Të rregullohen vendbanimet joformale. Të gjenden zgjidhje të qëndrueshme për akomodim dhe integrim të komuniteteve rome që jetojnë në kushte të rrezikshme në kampe, dhe të 
personave/grupeve të zhvendosur në qendra joformale. 

Ekzistuese (tetor 2005)

431 45 4

4. Hartimi i Planit te Veprimit për Identifikimin e Vendbanimeve Jo-
formale.

K3-2009 MMPH MSHP, MAPL, 
AKK, Komunat

Udhëzuesi për Planifikim 
Hapësinor, Raporti 
Hulumtues mbi Gjendjen 
Ekzistuese (tetor 2005)

200,000 200,000

432 45 5

5. Zbatimi  Planit te Veprimit për Identifikimin e Vendbanimeve Jo-
formale.

   K4-2009 MMPH MSHP, AKK, 
MAPL, Komunat

Udhëzuesi për Planifikim 
Hapësinor, Raporti 
Hulumtues mbi Gjendjen 
Ekzistuese (tetor 2005)

500,000 500,000

433 45 6

6. Hartimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Rregullimin e 
Vendbanimeve Jo-formale.

K4-2009 MMPH MAPL, MSHP, MD, 
Komunat , 
AKK,MSH,MASHT,
MPMS,AKP,AKM,
OSBE,UN-
HABITAT,UNDP

Udhëzuesi për Planifikim 
Hapësinor, Raporti 
Hulumtues mbi Gjendjen 
Ekzistuese (tetor 2005) 
Ligji mbi Ndryshimin e 
Ligjit për Planifikim 
Hapësinor, Deklarata e 
Vjenës

250,000 250,000

434 45 7 7. Prezantimi i Programit dhe Udhëzuesit për Banim Social, të ripunuar 
në sektorët komunalë për banim.

K2-2008 MMPH MAPL, Komunat Udhëzuesi për Banim 
Social

600 600

435 45 8

8. Përgatitja e raportit dhe rekomandimeve mbi gjendjen ekzistuese të 
vendbanimeve jo-formale. 

K4-2009 MMPH MSHP, MAPL, 
Komunat, AKK

Udhëzuesi për Planifikim 
Hapësinor, Raporti 
Hulumtues mbi Gjendjen 
Ekzistuese (tetor 2005)

70,000 70,000

436 45 9

  9. Vazhdimi i trajnimit të planifikuesve urbanë komunalë për  të përshirë 
vendbanimet joformale në planet hapësinore dhe urbanistike.

  K4-2008 MMPH MAPL, MD, 
Komunat, UN-
HABITAT

Udhëzuesi për Planifikim 
Hapësinor, Ligji mbi 
Ndryshimin e Ligjit për 
Planifikim Hapësinor

20,000 20,000

437 45 10
10. Vazhdimi I fushatës gjithëpërfshirëse edukative mbi nevojën e 
parandalimit të vendbanimeve joformale dhe për rregullimin e 
vendbanimeve joformale.

K4-2008 MMPH MAPL, Komunat 
OSBE,UN-
HABITAT,AKK

Deklarata e Vjenës, 
Udhëzuesi për Planifikim 
Hapësinor 

25,000 25,000

438 45 11
11. Të finalizohet hartimi i Strategjisë për Komunitetet Rom, Ashkali dhe 
Egjiptas (RAE). 

K3-2008 ZKM MKK, MASHT, 
MAPL, MSH

Strategjia e Qeverisë së 
Kosovës për Komunitetet 
RAE

439 45 12
12. Implementimi i projektit për zhvillimin e komuniteteve RAE. K4-2008 MKK ZKM, Komunat Strategjia e Qeverisë së 

Kosovës për Komunitetet 
RAE 2,000,000 1,000,000 1,000,000
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440 45 13
13. Ndërtimi i infrastrukturës institucionale dhe organizative të punësimit, 
trajnimeve dhe integrimit të komuniteteve RAE në tregun e punës. 

K4-2008 MKK ZKM, Komunat Strategjia e Qeverisë së 
Kosovës për Komunitetet 
RAE 500,000 250,000 250,000

441 45 14
14. Përpilimi i vlefshmërisë së zhvillimit Ekonomik për komunitetet RAE. K4-2008 MKK ZKM, Komunat Strategjia e Qeverisë së 

Kosovës për Komunitetet 
RAE 4,000,000 2,000,000 2,000,000

442 46

443 46 1
1. Ngritja e kapaciteteve humane përmes trajnimeve në  Ministrinë për 
Kthim dhe Komunitete.

Në 
vazhdimësi

MKK Mandati i MKK-së,
Termat e Referencës së 
Projektit 1,000,000 1,000,000

444 46 2 2. Zbatimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 2005/15 i cili qartëson 
kompetencat sa i përket kthimit të personave të zhvendosur.

Në 
vazhdimësi

MKK Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2005/15 200,000 100,000 100,000

445 46 3 3. Përsosja dhe freskimi i objektivave strategjike të MKK-së dhe zhvillimi 
i partneritetit me palët e tjera vendore dhe ndërkombëtare. 

K4-2008 MKK Institucionet 
relevante 100,000 30,000 70,000

446 46 4 4. Monitorimi dhe raportimi mbi shkeljen e të drejtave të njeriut. Në 
vazhdimësi

MKK Institucionet 
relevante

Mandati i MKK-së
100,000 100,000

447 46 5 5. Forcimi i kapaciteteve organizative për përfaqësimin e plotë në 
realizimin e Strategjisë për Kthim dhe Ri-integrim.

Në 
vazhdimësi

MKK Institucionet 
relevante

Mandati i MKK-së
100,000 50,000 50,000

448 46 6 6. Ndërtimi i bazës së të dhënave, së bashku me shërbimet adekuate të 
nivelit komunal mbi gjendjen sociale-ekonomike.  

K1-2009 MKK MAPL, Komunat

449 46 7 7. Koordinimi i punës me MPB-në për hapat e mëtejmë për përforcimin e 
sigurisë. 

Në 
vazhdimësi

MKK MPB

450 46 8 8. Zbatimi i Planit të Veprimit për Kthim të Qëndrueshëm. Në 
vazhdimësi

MKK MAPL, Komunat Plani i Veprimit për Kthim 
të Qëndrueshëm

451 47

IPA 2007, Projekti: "Kthimi, riintegrimi dhe trashëgimia 
kulturore në Kosovë”. Krijimi i kushteve të nevojshme për 
kthim dhe riintegrim të personave të zhvendosur"  

46. Të forcohen strukturat administrative dhe mekanizmat përgjegjës në Ministrinë e Kthimit dhe Komuniteteve. Të qartësohet ndarja e përgjegjësive sa i përket kthimit në mes të 
Ministrisë për Qeverisje Lokale dhe Ministrisë për Kthim dhe Komunitete, në nivelin qendror dhe lokal. Të zhvillohet dhe të zbatohet edhe më tutje korniza e strategjisë së përbashkët për integrimin e qëndrueshëm të personave të kthyer dhe komuniteteve 
ekzistuese minoritare.

47. Të lehtësohet dhe të nxitet kthimi i refugjatëve dhe personave të zhvendosur nga të gjitha komunitetet dhe të finalizohet riparimi i pronave të dëmtuara dhe shkatërruara në ngjarjet e Marsit 2004, 
përfshirë objektet historike dhe religjioze. 

kthim dhe riintegrim të personave të zhvendosur , 
Komponenta e parë.

452 47 1
1. Mbikëqyrja dhe koordinimi i zbatimit të projekteve kapitale. K4-2009 MKK Qeveria e 

Kosovës, Komunat
Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

50,000 25,000 25,000

453 47 2
2. Pjesëmarrja në Grupet Punuese për Kthim me qëllim të mbledhjes së 
të dhënave për personat e shpërngulur.  

Në 
vazhdimësi

MKK Qeveria e 
Kosovës, Komunat

Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

50,000 25,000 25,000

454 47 3
3. Pjesëmarrja në përcjelljen e projekteve të lejuara nga CMPR. Në 

vazhdimësi
MKK Qeveria e 

Kosovës, Komunat
Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

10,000 5,000 5,000

455 47 4
4. Monitorimi i implementimit të projekteve për ndërtimin e objekteve për 
të kthyerit.

Në 
vazhdimësi

MKK Qeveria e 
Kosovës, Komunat

Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

10,000 5,000 5,000

456 47 5
5. Përcjellja e realizimit të qëndrueshmërisë ekonomike pas kthimit. Në 

vazhdimësi
MKK Qeveria e 

Kosovës, Komunat
Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

10,000 5,000 5,000

457 47 6
6. Mbikëqyrja e kthimit individual. Në 

vazhdimësi
MKK Qeveria e 

Kosovës, Komunat
Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

10,000 5,000 5,000

458 47 7
7. Mbledhja e kërkesave nga personat e shpërngulur dhe përpunimi i të 
dhënave të tilla. 

Në 
vazhdimësi

MKK Qeveria e 
Kosovës, Komunat

Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

5,000 5,000

459 47 8
8. Përcjellja dhe kontrollimi i ndërtimit dhe adaptimit të projekteve. Në 

vazhdimësi
MKK Qeveria e 

Kosovës, Komunat
Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

5,000 2,500 2,500

460 47 9
9. Krijimi i granteve për qëndrueshmëri socio-ekonomike pas kthimit dhe 
qëndrimit pas kthimit.

Në 
vazhdimësi

MKK Qeveria e 
Kosovës, Komunat

Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

2,000,000 1,000,000 1,000,000

461 47 10
10. Programi “SUTRA” (Ndihma e Qëndrueshme për Kthimin e Pakicave 
në Kosovë Plus). 

Në 
vazhdimësi

MKK Qeveria e 
Kosovës, Komunat

Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

7,000,000 3,500,000 3,500,000

462 47 11
11. Dhënia e ndihmës personave të zhvendosur përbrenda, pjesëmarrja 
e tyre në grupe punuese dhe vendosja e kontakteve.  

Në 
vazhdimësi

MKK Qeveria e 
Kosovës, Komunat

Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

500,000 250,000 250,000
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463 47 12
12. Kryerja e monitorimit dhe vlerësimit të të gjitha aktiviteteve të 
projekteve si dhe ri-integrimi i të kthyerve.

Në 
vazhdimësi

MKK Qeveria e 
Kosovës, Komunat

Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

5,000 5,000

464 47 13
13. Monitorimi i ndërtimit të objekteve dhe i qëndrueshmërisë ekonomike 
pas kthimit.

Në 
vazhdimësi

MKK Qeveria e 
Kosovës, Komunat

Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

5,000 5,000

465 47 14
14. Mbledhja e të dhënave për refugjatët dhe PZHP-të, si dhe përpunimi 
i tyre në bazën e të dhënave.

Në 
vazhdimësi

MKK Qeveria e 
Kosovës, Komunat

Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

5,000 2,500 2,500

466 47 15
15. Krijimi i bazë së unifikuar të të dhënave mbi të kthyerit nëpër 
komuna. 

K4-2008 MKK Qeveria e 
Kosovës, Komunat

Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

50,000 25,000 25,000

467 47 16
16. Përpilimi i bazave të të dhënave mbi ndryshimet në teren në kuadër 
të procesit të kthimit (individual dhe të organizuar). 

Në 
vazhdimësi

MKK Qeveria e 
Kosovës, Komunat

Doracaku për Kthim të 
Qëndrueshëm

50,000 25,000 25,000

468 47 17 17. Vazhdimi i punës së KIR-it për riparimin e 34 tersive ortodokse serbe 
të dëmtuara në ngjarjet e marsit 2004.     

K4-2008 MKRS MeM

469 48

470 48 1 1. Të vendosen strukturat e nevojshme fillestare brenda MAPL-së për 
menaxhimin e bashkëpunimit ndërkufitar.  

K3-2008 MAPL ZKM

471 48 2 2. Të vendosen strukturat e nevojshme  brenda MAPL-së për 
menaxhimin e  bashkëpunimit ndërkufitar dhe ndër-komunal.

K4-2008 MAPL ZKM Rregullorja e IPA-së (vitet 
2007 – 2013) 

472 48 3 3. Të ngiten kapacitetet administrative në nivel qendror për bashkëpunim 
ndërkufitar. 

Në 
vazhdimësi

MAPL ZKM 3,000 3,000

473 48 4
4. Të fillohet me themelimin e strukturave tjera, si komitetet dhe 
sekretariatet, me akterët e tjerë për menaxhimin e bashkëpunimit 
ndërkufitar.

K1-2009 MAPL ZKM 900,000 900,000

5  Të fill h t  id tifiki i   j kt  id   d t f i j  ë K4 2008 MAPL ZKM  K t

Çështjet rajonale dhe obligimet ndërkombëtare
48. Të fuqizohet bashkëpunimi rajonal dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore. 

474 48 5 5. Të fillohet me identifikimin e projekteve ideore me vendet fqinje në 
kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar.

K4-2008 MAPL ZKM, Komunat

475 48 6 6. Të bëhet ngritja e kapaciteteve në nivel lokal për hartimin e projekteve 
të natyrës së bashkëpunimit ndërkufitar.

Në 
vazhdimësi

MAPL  Komunat 

476 48 7
7. Të hartohen modelet e bashkëpunimit ndër-komunal dhe binjakëzimit 
nga MAPL nëpërmjet përgatitjes së doracakëve dhe udhëzuesve për 
komunat.

K4-2008 MAPL 1,000 1,000

477 48 8 8. Nxjerrja e akteve ligjore dhe nënligjore për bashkëpunim ndër-komunal 
me qëllim të rregullimit ligjor të kësaj fushe.

K4-2009 MAPL 2,000 2,000

478 48 9
9. Implementimi i marrëveshjes me Shqipërinë në fushën e energjisë. K2-2009 MEM Qeveria e Kosovës Marrëveshja e 

nënshkruar me 
Shqipërinë

50,000 50,000

479 48 10 10. Nënshkrimi i Marrëveshjes Bilaterale me Maqedoninë në fushën e 
energjetikës

K4-2009 Qeveria e 
Kosovës

MEM

480 48 11 11. Nënshkrimi i Marrëveshjes Bilaterale me Malin e Zi në fushën e 
energjetikës.  

K4-2009 Qeveria e 
Kosovës

MEM

481 48 12 12. Të nisen negociatat për nënshkrimin e Marrëveshjes së Tregtisë së 
Lirë me Turqinë.

K2-2008 MTI Qeveria e Kosovës Rregullorja Nr. 2001/18 2,100 2,100

482 48 13 13. Të merret pjesë aktive në Iniciativën e Heqjes së Barrierave Jo-
tarifore nën kompetencën e Paktit të Stabilitetit. 

Në 
vazhdimësi

MTI ZKM Rregulloret e punës së 
Paktit të Stabilitetit

4,000 4,000

483 48 14

14. Të zbatohen dispozitat që dalin nga Memorandumi i Mirëkuptimit në 
fushën e Standardizimit dhe Akreditimit, të nënshkruar në mes të 
Kosovës dhe Shqipërisë. 

Në 
vazhdimësi

MTI Qeveria e Kosovës MeM në mes të 
Agjencisë për 
Standardizim të Kosovës 
dhe asaj të Shqipërisë

50,000 50,000

484 48 15

15. Implementimi i Planit Operativ për miratimin e Standardeve 
Evropiane për biznese prodhuese dhe te tjera si standarde vendore. 

Në 
vazhdimësi

MTI MeM në mes të 
Agjencisë për 
Standardizim të Kosovës 
dhe asaj të Shqipërisë

58,000 58,000

485 48 16 16. Propozim për lidhjen e Marrëveshjeve të reja Ndërkombëtare në 
fushën e ndihmës juridike ndërkombëtare penalo-civile 

Në 
vazhdimësi

Qeveria e 
Kosovës 

MD

486 48 17

17. Të vazhdojë zbatimi i Marrëveshjeve ekzistuese në mes të 
DD/UNMIK dhe vendeve të rajonit, derisa të merret ndonjë vendim politik 
në mënyrë që MD të jetë palë për nënshkrimin e marrëveshjeve në vend 
të UNMIK-ut.

Në 
vazhdimësi

UNMIK MD Ligji i Aplikueshëm në 
Kosovë për mandatin e 
DÇL/DD
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487 48 18

18. Bartja e autoritetit nga DD/UNMIK në MD në rrafshin e 
bashkëpunimit juridik ndërkombëtar.

K4-2008 UNMIK EUPT/EULEX, MD Dokumenti i GP për 
Planin Bazik të 
Implementimit (pjesa e 
MD-së)

7,200 2,500 4,700

488 48 19 19. Të demarkohet në mënyrë definitive kufiri në mes të Kosovës dhe ish-
Republikës Jugosllave të Maqedonisë.    

K4-2009 Qeveria e 
Kosovës

489 49 IPA Multi-Beneficiary 2008, Projekti: Programi Rajonal në 
investimet ne Tregëti në Ballkanin Perendimor 

490 49 1
1. Formimi i nën-komiteteve teknike që do të funksionojnë në kuadër të 
Komitetit të Përbashkët të Ministrave të Tregtisë së vendeve anëtare të 
CEFTA-së. 

K2-2008 MTI MBPZHR, Doganat Marrëveshja CEFTA

491 49 2 2. Monitorimi i zbatimit të Marrëveshjes mbi Hapësirën për Tregti të Lirë 
të Evropës Qendrore (CEFTA). 

Në 
vazhdimësi

MTI Marrëveshja CEFTA 7,200 2,500 4,700

492 49 3 3. Përcjellja e eksportit dhe importit të Kosovës me vendet nënshkruese 
të CEFTA-së. 

K4-2008 MTI MTI, MBPZHR, 
Doganat 

Marrëveshja CEFTA

493 49 4 4. Përcjellja e shkëmbimeve tregtare përmes mbajtjes së takimeve me 
bizneset. 

K4-2008 MTI Doganat Marrëveshja CEFTA 1,400 1,400

494 49 5 5. Anketimi i bizneseve lidhur me barrierat jo-tarifore. K2-2008 MTI SHDU,MBZHR Marrëveshja CEFTA

495 49 6 6. Eliminimi i barrierave jo-tarifore me vendet nënshkruese të CEFTA-së. K4-2009 MTI MBZHR, Doganat Marrëveshja CEFTA 14,000 14,000

496 49 7 7. Të merret pjesë aktive në procesin e integrimit të Iniciativës për 
Heqjen e Barrierave Jo-tarifore në kuadër të CEFTA-së. 

Në 
vazhdimësi

MTI MBZHR, Doganat Marrëveshja CEFTA 5,300 5,300

497 49 8 8. Të vazhdohet me pjesëmarrjen në takimet e Kartës së BE-së për 
Ndërmarrjet e Vogla. . 

Në 
vazhdimësi

MTI ZKM Rregulloret e punës së 
Paktit të Stabilitetit

498 49 9
9. Të vazhdohet me zbatimin e dispozitave që dalin nga Marrëveshja e 
Hapësirës së Përbashkët Evropiane të Aviacionit (ECAA). 

Në 
vazhdimësi

Zyra 
Rregullatore e 
Aviacionit Civil

MTPT

499 49 10
10. Të merret pjesë aktive në Indeksin e Reformës së Investimeve në 
Evropën Jug-Lindore  të organizuar nga Pakti I Stabilitetit dhe 

Në 
vazhdimësi

MTI ZKM Rregulloret e punës së 
Paktit të Stabilitetit

49. Të zbatohet marrëveshja mbi Hapësirën për Tregti të Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) dhe të merret pjesë aktivisht në iniciativat relevante rajonale, mes të tjerash, nën përkrahjen e Paktit të 
Stabilitetit, përfshirë procesin e tranzicionit të tij drejt një kornize rajonale të bashkëpunimit. 

499 49 10 Evropën Jug-Lindore, të organizuar nga Pakti I Stabilitetit dhe 
Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik. 

vazhdimësi Paktit të Stabilitetit

500 49 11 11. Të merret pjesë në samitet e Procesit të Bashkëpunimit të Evropës 
Jug-Lindore (SEECP). 

Në 
vazhdimësi

Qeveria e 
Kosovës

ZKM

501 49 12
12. Angazhimi në kuadër të Zyrës së Paktit të Stabilitetit në përfshirjen e 
Kosovës në procesin e tranzicionit të Paktit të Stabilitetit në Këshillin për 
Bashkëpunim Rajonal (RCC).

Në 
vazhdimësi

ZKM Qeveria e Kosovës

502 49 13
13. Pjesëmarrja dhe përfaqësimi në takimet e organizuara nga Sekretari i 
Përgjithshëm i RCC-së, konform vendeve të tjera anëtare të Bordit të 
RCC-së.

Në 
vazhdimësi

ZKM Qeveria e Kosovës Statuti i RCC-së 
(miratuar më 10 maj 
2007 në Zagreb)

503 49 14

14. Pjesëmarrja në Takimin e Parë të RCC-së, ku do të nënshkruhen 
MeM mbi themelimin e RCC-së dhe Rregullorja e Punës mbi Bordin e 
RCC-së, i cili do të mbahet në Sofje, Bullgari.

K1-2008 ZKM Qeveria e Kosovës MeM mbi themelim
in e RCC-së dhe
Rregullorja e Punës mbi 
Bordin e RCC-së.

504 50

505 50 1

 1. Të rishikohet dhe azhurnohet KASH-i. K2-2008 MEF ZKM Është rishikuar dhe 
aprovuar në Qeveri 
(Vendimi Nr. 13/24, dt. 
12.06.2008)

506 50 2

2. Të hartohen dhe miratohen amendamentet për buxhetin e vitit 2008 
me qëllim të sigurimit të qëndrueshmërisë afatgjate të financave publike.

K2-2008 MEF Parlamenti i 
Kosovës

Rregullorja Nr. 2008/13 
është ndryshuar në Ligjin 
mbi Buxhetin Nr. 03/L-
088

507 50 3

3. Të përmirësohet menaxhimi i shpenzimeve të zotuara. Në 
vazhdimësi

MEF Qeveria e Kosovës Instruksioni organizatave 
buxhetore për raportim 
mujor mbi statusin e 
projekteve kapitale 

508 50 4

4. Të miratohet Projektligji mbi Buxhetin e Konsoliduar për vitin 2009. K4-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Qeveria e Kosovës Më 31 tetor Qeveria i 
dorëzon Kuvendit të 
Republikës së Kosovës 
për miratim.

509 50 5 5. Rishikimi i tërësishëm i politikave dhe legjislacionit fiskal, me 
mundësinë e ndryshimit për ta harmonizuar me Acquis. 

K3-2008 MEF ATK, Doganat Plani vjetor i Punës së 
MEF-it për 2009

550,000 8,000 542,000

50. Të mbahen politika fiskale stabile dhe, në veçanti, të sigurohet që politikat sociale që adresojnë varfërinë dhe përjashtimin social, të jenë në harmoni me qëndrueshmërinë 
afatgjate të financave publike.

Kriteret Ekonomike
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510 50 6
6. Të rishikohet legjislacioni mbi tatimin, në veçanti ai mbi akcizën dhe 
taksën doganore, me qellim të krijimit të kushteve më të mira për 
Investime të jashtme të drejtpërdrejta (FDI).

K3-2008 MEF Doganat, ATK 3,000 3,000

511 50 7 7. Hartimi dhe miratimi i amendamenteve të Ligjit mbi Përgjegjësite e 
Menaxhimit të Financave Publike Nr. 2003/2.

K2-2008 MEF Parlamenti i 
Kosovës

2,000 2,000

512 50 8 8. Të rishikohen përjashtimet nga tatimet dhe nga taksat importuese. K3-2008 MEF Doganat, ATK 6,000 6,000

513 50 9 9. Të ngriten kapacitetet analitike të DPEF-së dhe komunave për 
përgatitjen e buxhetit.

Në 
vazhdimësi

MEF

514 50 10 10. Të ngriten aftësitë për planifikim strategjik në MEF dhe Komuna. Në 
vazhdimësi

MEF MAPL/Komunat, 
IKAP

515 50 11 11. Vetëdijesimi i opinionit publik lidhur me rolin dhe rëndësinë e 
politikave fiskale, përmes rritjes së transparencës.

Në 
vazhdimësi

MEF ATK 15,000 15,000

516 50 12 12. Të analizohet niveli i shportës ushqimore dhe të krahasohet  me 
shkallen e ndihmës sociale.

K4-2008 MPMS MEF, ESK

517 50 13 13. Të merret vendim nga Qeveria me qëllim të përshtatjes së shportës 
ushqimore familjare me shkallen e ndihmës sociale. 

K4-2008 Qeveria e 
Kosovës 

MEF, MPMS, ESK

518 50 14

14. Të identifikohen kategoritë të cilat nuk janë përfshirë  në skemat 
ekzistuese.

K4-2008 MPMS Komunat Korniza Afatmesme e 
Shpenzimeve , Planet 
Vjetore të DMS/MPMS, 
Planet  e të hyrave 
vetanake të Komunave 

519 50 15
15. Të përgatitet analiza gjithëpërfshirëse për të shikuar nevojat për 
ndryshime në aspektin legjislativ dhe financiar (analizat e vlerësimit të 
nevojave) me qëllim të përfshirjes së kategorive të identifikuara. 

K2-2009 MPMS MEF

520 50 16 16. Të merret vendim për t’i ndryshuar politikat sociale dhe fiskale me 
qëllim të inkuadrimit të kategorive të identifikuara.

K2-2009 Qeveria e 
Kosovës

MPMS, MEF

521 50 17

17. Miratimi i Projektligjit për Përkrahje Materiale Familjeve që Kujdesen 
për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara.                                   

K3-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Qeveria e Kosovës Projektligji për Përkrahje 
Familjeve të Personave 
me Aftësi të Kufizuara 1

3,600,000 3,600,000

me Aftësi të Kufizuara 1-
18 vjeçar

522 51

523 51 1 1. Të azhurnohen planet e biznesit të ndërmarrjeve publike me qëllim të 
përmbajtjes ndaj synimeve vjetore për inkasim më efikas.

K2-2008 AKM Planet e Biznesit të NP-
ve

524 51 2 2. Hartimi i planit për t’i arritur këto synime. K2-2008 AKM

525 51 3 3. Organizimi i fushatave vetëdijesimit për të përmirësuar inkasimin e 
faturave. 

K3-2008 AKM 500,000 500,000

526 52

527 52 1
1. Të rishikohet orari i AKM-së për privatizim me qellim të përshpejtimit 
të procesit të privatizimit.

K2-2008 AKM Rregullorja e UNMIK-ut 
Nr. 2002/12 (e 
ndryshuar)

10,194,182 2,820,000 7,374,182

528 52 2
2. Hartimi i planit të veprimit për të avancuar procesin e privatizimit. K3-2008 AKM Rregullorja e UNMIK-ut 

Nr. 2002/12 (e 
ndryshuar)

529 53 IPA 2007- Projekti: Ngritja e kapaciteteve të institucionet 
Kosovare për zhvillim te legjislacionit dhe politikave 

530 53 1 1. Ngritja e kapaciteteve në fushën e menaxhimi financiar dhe kontrollit 
të brendshëm. 

K4-2008 AKM 12,000,000 12,000,000

531 53 2
2. Të miratohet Projektligji për Miniera dhe Minerale që do të 
zëvendësojë Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2005/2 dhe 2005/3. 

K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

MEM, KPMM Rregullorja e UNMIK-ut 
Nr. 2005/2, Rregullorja e 
UNMIK-ut Nr. 2005/3

532 53 3

3. Të vazhdohet me Studimin Gjeokimik në vitin 2008 dhe 2009 për të 
kompletuar njërën nga komponentët e të dhënave teknike që përdoren 
për të tërhequr investitorë në sektorin e mineraleve të Kosovës. 

K4-2009 KPMM 1,000,000 1,000,000

533 53 4 4. Marrja përsipër e një Studim Infra të Kuq të Reflektimit të 
Spektoskropisë.

K2-2008 KPMM 30,000 30,000

534 53 5 5. Të bëhen përgatitjet e nevojshme (ligjore dhe financiare) për të bërë 
Studimin Gjeologjik të Kosovës.

K3-2008 KPMM MEM, MEF 1,000,000 1,000,000

535 53 6

6.Të bëhen përgatitjet për diskutim të mirëfilltë nga Qeveria e Kosovës 
mbi Raportin e Misionit Vlerësues të Komisionit Evropian për 
Rregullatorët në Kosovë me qëllim që të ndërmerren masat e nevojshme 
për sigurimin e pavarësisë operuese dhe financiare të rregullatorëve.

K2-2008 ZKM Raporti Vlerësues i 
Misionit të Komisionit 
Evropian për 
Rregullatorët në Kosovë 
(2007)

51. Të caktohen synimet vjetore për inkasimin më efikas të faturave të shërbimeve publike, dhe definimi dhe zbatimi i strategjive për t’i arritur këto synime. 

52. Të avancohet në mënyrë domethënëse privatizimi i ish-ndërmarrjeve shoqërore në pajtueshmëri me afatet e përcaktuara nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit.

53. Të përmirësohet qeverisja, efikasiteti dhe qëndrueshmëria financiare e ndërmarrjeve publike. Të përforcohet më tutje pavarësia operuese dhe financiare e autoriteteve rregullative me qellim të 
rritjes së transparencës dhe konkurrencës në sektorët relevantë. 
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536 53 7 7. Të krijohet një Autoritet Rregullativ i Hekurudhave të Kosovës, me 
pavarësi operacionale dhe financiare.

K4-2008 Qeveria e 
Kosovës

MTPT 50,300 50,300

537 53 8

8. Miratimi i Ligjit mbi Aviacionin. K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Propozimi 
Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës

538 53 9 9. Krijimi i një autoriteti të pavarur të aviacionit civil. K3-2008 Qeveria e 
Kosovës

MTPT

539 53 10

10. Mbajtja e taksës ekzistuese të udhëtarëve  përmes një instrumenti të 
përshtatshëm ligjor sipas Ligjit të ri mbi Aviacionin Civil për të mundësuar 
vetë-financimin e ARAC-it në Kosovë. 

K3-2008 Zyra 
Rregullatore e 
Aviacionit Civil

MTPT Rregullorja e UNMIK-ut 
2003/18, Udhëzimet 
Administrative Nr. 
2003/14 dhe Nr. 2006/2

2,000 2,000

540 53 11
11. Miratimi i një skeme të përshtatshme të taksave  dhe pagesave për 
licencim, certifikim dhe aktivitete mbikëqyrëse  të kryera nga ARAC 
(CARO). 

K3-2008 MTPT Zyra Rregullatore e 
Aviacionit Civil

10,000 10,000

541 53 12
12. Themelimi i bordit Mbikëqyrës  jo-ekzistues për ARAC-në për të 
mundësuar pavarësinë operacionale të ARAC-së.

K3-2008 Qeveria e 
Kosovës 

MTPT, Zyra 
Rregullatore e 
Aviacionit Civil

30,000 30,000

542 53 13

13. Implementimi i plotë i Marrëveshjes për Hapësirën e Përbashkët 
Evropiane të Aviacionit dhe Ligjit të KE-së mbi Aviacionin.

K4-2009 MTPT Zyra Rregullatore e 
Aviacionit Civil

Marrëveshja mbi 
Hapësirën e Përbashkët 
Evropiane të Aviacionit 
(ECCA) 

100,000 3,000 97,000

543 53 14
14. Të analizohen dhe të identifikohen kundërtheniet e mundshme në 
mes të Ligjit mbi Telekomunikacionin dhe Ligjin mbi Financat Publike.

K4-2008 MTPT MEF, Zyra 
Rregullatore e 
Aviacionit Civil

544 53 15 15. Hartimi dhe miratimi i amendamenteve të Ligjit mbi 
Telekomunikacionin.

K2-2009 MTPT Parlamenti i 
Kosovës

Strategjia Legjislative 
2008

545 53 16 16.Transferimi i ZMF-së në ART. K3-2008 ZMF ART Plani për tranzicion 8,000 8,000

546 53 17

17. Harmonizimi i tabelës së ndarjes të frekuencave në përputhje me 
tabelën Evropiane të rëndomtë të ndarjes dhe me Vendimin Nr. 
676/2002/EC.

Në 
vazhdimësi

ZMF MTPT, ART Rregullorja e UNMIK-ut 
Nr. 2003/16; Dokumenti i 
politikës së Sektorit të 
Telekomunikacionit, 2007 

547 53 18

18. Krijimi i rregullores për tarifat e spektrit. K3-2008 ZMF ART Rregullorja e UNMIK-ut 
Nr. 2003/16; Dokumenti i 
politikës së Sektorit të 
Telekomunikacionit, 2008

548 53 19

19. Sigurimi i veglave elektronike (softuer i avancuar për menaxhimin e 
spektrit të frekuencave). 

K2-2009 ZMF ART Rregullorja e UNMIK-ut 
Nr. 2003/16; Dokumenti i 
politikës së Sektorit të 
Telekomunikacionit, 2009

200,000 200,000

549 53 20

20. Krijimi i stacionit fiks për monitorimin e spektrit. Ngritja e kapaciteteve 
për të kryer monitorimin e spektrit dhe matjen nga distanca të 
parametrave të emetimit, mbajtja e spektrit, identifikimi i emetimeve dhe 
lokacioni i burimit të ndërhyrjes së dëmshme. 

K4-2009 ZMF ART Rregullorja e UNMIK-ut 
Nr. 2003/16; Dokumenti i 
politikës së Sektorit të 
Telekomunikacionit, 2010

800,000 800,000

550 53 21 21. Miratimi i Projektligjit mbi ZRRUM-in.  K3-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Qeveria e Kosovës 

551 53 22
22. Të përgatiten dhe botohen Raportet Vjetore të Performancës mbi 
performancën operacionale dhe atë financiare të furnizuesve të shërbimit 
të ujit dhe të mbeturinave.   

K3-2008 ZRRUM 10,000 10,000

552 53 23

23. MEF to koordinojë opsionet me ZRRUM-in për të siguruar pavarësi 
financiare.

K3-2008 ZRRUM MEF Në bazë të Ligjit Nr.  03/L-
088 trajtohet si njësi 
buxhetore dhe financohet 
nga BKK

222,820 222,820

553 53 24 24. Të ngriten kapacitetet e rregullatorëve. Në 
vazhdimësi

ZRRUM IKAP

554 53 25 25.Sigurimi i mëvetësisë financiare të ZRRE-së duke i respektuar 
dispozitat ligjore sa i përket buxhetit të ZRRE-së.

Në 
vazhdimësi

Parlamenti i 
Kosovës

Plani i Biznesit i ZRRE-së 
për vitet 2005-2009  

555 54 54. Të zhvillohen dhe zbatohen politikat që lehtësojnë transferimin nga punësimi i paregjistruar në atë të regjistruar në mënyrë që të krijohet një treg pune funksional dhe zyrtar dhe të qartësohet efikasiteti i politikave të tregut te punës. 
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556 54 1
1. Të bëhen politika dhe të nxirren rekomandime që ndihmojnë në 
lehtësimin e transferimit të punësimit të paregjistruar në atë të regjistruar. 

K1-2009 MPMS MEF, MTI, 
MASHT, OEK

35,000 35,000

557 54 2
2. Nxjerrja e politikave dhe rekomandimeve te cilat ndihmojne ne 
lehtesimin e transferimit te punesimit te paregjistruar ne ate te regjistruar

K2-2009 MPMS MEF, MTI 

558 54 3
3. Identifikimi i institucioneve përgjegjëse për implementimin e politikave 
dhe rekomandimeve të dala nga analiza e tregut jo-formal të punës.  

K3-2009 MPMS MEF, MTI

559 55
IPA 2007 'Zhvillimi i ambientit ekonomik per te gjitha 
komunitetet e Kosoves'.

560 55 1 1. Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Instrumentet Matëse të Masës – 
Peshoret Jo-automatike të Klasës së Saktësisë I,II,III,IIII                           

K4-2009 MTI Këshilli i 
Metrologjisë

Ligji mbi Metrologjinë 1,000 1,000

561 55 2 2. Hartimi I Udhëzimit Administrativ për Kushtet Metrologjike për 
Produktet e Para-paketuara.                                                                      

K4-2009 MTI Këshilli i 
Metrologjisë

Ligji mbi Metrologjinë 500 500

562 55 3 3. Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Njësitë Matëse. K4-2009 MTI Këshilli i 
Metrologjisë

Ligji mbi Metrologjinë 500 500

563 55 4
4. Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Formën dhe Përmbajtjen e 
Shenjave të Pastërtisë, Mënyrën e Përcaktimit dhe Shqyrtimit të 
Shkallës së Pastërtisë së Punimeve nga Metalet e Çmuara.                      

K4-2009 MTI OEK, Këshilli i 
Metrologjisë

Ligji mbi Metalet e 
Çmueshme

500 500

564 55 5
5. Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Shitësit, Shenjat e Prodhuesit 
dhe Importuesit të Punimeve nga Metalet e Çmuara.                                 

K4-2009 MTI OEK, Këshilli i 
Metrologjisë

Ligji mbi Metalet e 
Çmueshme

500 500

565 55 6 6. Hartimi I Udhëzimit Administrativ për Pagesën e Kompensimeve të K4-2009 MTI OEK, Këshilli i Ligji mbi Metalet e 500 500

55. Të miratohet korniza horizontale legjislative për vendosjen e infrastrukturës së nevojshme për operim të duhur dhe ndarje të funksioneve të ndryshme (rregullative, të standardizimit, metrologjia, 
akreditimi, vlerësimi i konformitetit dhe mbrojtja e tregut) që nevojiten për të zbatuar Acquis mbi lëvizjen e lirë të mallrave. 

Tregu i Brendshëm
Standardet Evropiane

Lëvizja e lirë e mallrave

565 55 6 p g p
Ekzekutimit dhe Vulosjes së Punimeve nga Metalet e Çmuara. 

,
Metrologjisë

gj
Çmueshme

566 55 7

7. Amandamentimi i Ligjit mbi Akreditimin konform kërkesave të 
Korporatës Evropiane të Akreditimit (ECA). 

K4-2008 MTI MBPZHR, MSH, 
MMPH, Instituti 
Kombëtar i 
Shëndetit Publik

Strategjia Legjislative 
2008

5,000 5,000

567 55 8 8. Hartimi i rregullores për funksionimin e komiteteve teknike në kuadër 
të Njësisë së Akreditimit. 

K2-2009 MTI Ligji mbi Akreditimin 10,000 10,000

568 55 9 9. Amandamentimi i Ligjit Nr. 2004 / 17 për Mbrojtjen e Konsumatorëve. K4-2008 MTI MBPZHR, MEM, 
MMPH, Doganat

Strategjia Legjislative 
2008

500 500

569 55 10 10. Nxjerrja e akteve nënligjore për implementimin e Ligjit mbi 
Standardizimin. 

K4-2008 MTI Ligji mbi Standardizimin 9,000 9,000

570 55 11
11. Amandamentimi i Ligjit për Kërkesat Teknike për Produkte dhe 
Vlerësim të Konformitetit duke u bazuar në Direktivën për Vlerësim të 
Konformitetit. 

K4-2008 MTI MSH, MEM, 
MPMS

Strategjia Legjislative 
2008

50,000 50,000

571 55 12 12. Miratimi i Projektligjit për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve. K4-2008 Parlamenti i 
Kosovës

MTI, UNMIK

572 56
IPA 2007 'Asistence Teknike Ministrise se Ekonomise dhe 
Financave per te ngritur mundesite e planifikimit dhe 
Zhvillimit te Planeve Strategjike'.

573 56 1 1. Të forcohet kapaciteti institucional i AQBK-së, korniza e rregullatorit 
dhe mbikëqyrjes së bankave dhe institucioneve jo-bankare

K4-2008 AQBK 1,470,000 1,470,000

574 56 2 2. Të rritet numri i stafit vendor në AQBK për 2 anëtarë të rinj me qëllim 
të sigurimit të qëndrueshmërisë afatgjate të saj.  

K3-2008 AQBK

575 56 3
3. Të bëhen analiza më gjithëpërfshirëse financiare dhe të jashtme të 
institucioneve bankare dhe jo-bankare me qëllim të forcimit të 
kapaciteteve rregullative dhe mbikëqyrëse të AQBK-së. 

K4-2009 AQBK

576 56 4 4. Të bëhet përpunimi i të dhënave rregullative që duhet të finalizohen 
dhe zhvillohen më tej. 

K4-2009 AQBK

577 56 5 5. Zgjerimi i mëtutjeshëm i bazës së shënimeve për nevoja të Sistemit të 
Paralajmërimit të Hershëm.

K4-2009 AQBK

578 56 6
6. Aftësimi i stafit të AQBK-së për shfrytëzimin e bazës së re të 
shënimeve dhe për përpilimin e raporteve të përmirësuara të stabilitetit 
dhe analizave bankare.     

K4-2010 AQBK

56. Të miratohen kërkesat e duhura (prudential) dhe të forcohet procesi i mbikëqyrjes në sektorin financiar. 
 Lëvizja e lirë e kapitalit
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579 56 7
7. Të forcohet kapaciteti i AQBK-së në monitorimin e sektorit bankar, 
sidomos përmes mbikëqyrjes më të mirë të jashtme (të bankave 
komerciale) dhe analizave "të rreziqeve të tëra bankare".  

K4-2010 AQBK

580 56 8
8. Të rishikohet korniza ligjore për një mbikëqyrje efektive të 
vazhdueshme dhe menaxhimit të ankesave në sektorin e sigurimit, 
fondeve pensionale dhe institucioneve tjera jo-bankare (NBFI).

K3-2009 AQBK

581 56 9

9. Të definohet një strategji e vazhdueshme e mbikëqyrjes për 
kompanitë e sigurimit të jetës dhe sigurimeve tjera në sektorin e 
sigurimit, fondeve pensionale dhe institucioneve tjera jo-bankare (NBFI).

K3-2009 AQBK

582 57

Perkrahje per Trajnim dhe te Aspektit Teknik per 
ndertimin e kapaciteteve institucionale per Ministrine e 
Mbrendshme dhe Policine qe do te formulonin politika, 
legjislacion dhe korniza institucionale ne baze te 
obligimeve qe dalin nga marreveshjet rajonale per luftim 
te krimit te organizuar, CARDS 2006

583 57 1 1. Të bëhet analiza e legjislacionit aktual me qëllim të identifikimit se cilat 
akte ligjore kanë nevojë për përafrim me Acquis . 

K3-2008 Doganat Korniza Strategjike 
Operative e SHDU-së

584 57 2
2. Të bëhet rishikimi i legjislacionit ne fushën e doganave  me qëllim të 
përafrimit dhe  ndryshimit të Kodit Doganor konform Acquis 
communautaire  dhe Direktivave te BE-së në fushën e doganave.             

K1-2009 Doganat

585 57 3
3. Ndryshimi dhe plotësimi i Kodit të Procedurave Disiplinore dhe i Kodit 
të Mirësjelljes.

K1-2008 Doganat 800 800

586 57 4
4. Hartimi i Udhëzimit Administrativ mbi Deklarimin e Pasurisë së 
Zyrtarëve Doganorë.

K2-2008 Doganat Ligji Kundër Korrupsionit, 
Strategjia Kundër 

800 800

57. Të përafrohet edhe më tutje legjislacioni mbi doganat me Acquis dhe të vazhdohet me përpjekjet për të luftuar korrupsionin, falsifikimet dhe krimin ndërkufitar. Të përmirësohen kapacitetet e 
njësisë për hetimin e krimeve. 

 Doganat dhe Tatimet

Korrupsionit
587 5 5. Zbatimi i Udhëzimit Administrativ mbi Deklarimin e Pasurisë së 

Zyrtarëve Doganorë.
Në 
vazhdimësi

Doganat Legjislacioni 
aktual

2,000 2,000

588 57 6 6. Ngritja e komunikimit dhe bashkëpunimit me Administratat Doganore 
të shteteve fqinje.

Në 
vazhdimësi

Doganat 5,000 5,000

589 57 7
7. Nënshkrimi i Marrëveshjeve të bashkëpunimit me shtetet me interes te 
përbashkët (Kroacinë, Serbinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Malin e Zi, 
Slloveninë dhe Greqinë).

Në 
vazhdimësi

Doganat MEF 7,000 7,000

590 57 8

8. Zbatimi i obligimeve dhe konkluzioneve të dala nga pjesëmarrja në 
iniciativat, dhe konferencat rajonale dhe ndërkombëtarë nga të cilat pritet 
të dalin dokumente dhe veprime të rëndësishme për luftimin e 
korrupsionit, falsifikimit dhe krimit të organizuar.

K4-2009 Doganat 10,000 10,000

591 57 9
9. Rritja graduale e numrit të stafit në Drejtorinë e Zbatimit të Ligjit (16 
oficerë doganorë) konform BKK-së. 

Në 
vazhdimësi

Doganat Korniza Strategjike 
Operative; Plani 
Strategjik 2009

85,500 85,500

592 57 10

10. Arritja e marrëveshjeve me të gjitha vendet e rajonit për shkëmbimin 
elektronik të të dhënave në baza periodike, për mallrat në transit dhe 
eksport. 

K3-2009 Doganat MeM me Shqipërinë, 
Maqedoninë dhe me 
Malin e Zi

85,500 85,500

593 57 11
11. Nënshkrimi i marrëveshjeve (MeM-ve) me agjencitë e ndryshme të 
zbatimit të ligjit në Kosove (SHPK-në, QIF-në, Policinë e UNMIK-ut dhe 
MPB-në).  

K3-2009 Doganat Qeveria e Kosovës 9,000 9,000

594 57 12 12. Krijimi i TASK-Grupeve për luftimin e krimit ndërkufitar, në koordinim 
më Prokuroritë përkatëse. 

K4-2008 Doganat MD, MPB 2,000 2,000

595 57 13
13. Bashkëpunimi me Njësitet ndërkombëtare të zbatimit të Ligjit që 
veprojnë në Kosovë, sidomos në pjesën veriore (CCIU, KFOR, UNMIK 
etj).  

Në 
vazhdimësi

Doganat MPB/SHPK

596 57 14 14. Furnizimi me pajisje të nevojshme me qëllim të ngritjes së kapacitetit 
operacional të Doganave.    

K4-2008 Doganat MEF 1,758,600 1,538,000 220,600

597 57 15
15. Automatizimi i sistemit të mbikëqyrjes së procedurave doganore me 
ndikim ekonomik.

K2-2009 Doganat Korniza Strategjike  
Operative e SHDU-së
Udhëzimi Administrativ  
Nr  2004/3

152,000 152,000

598 57 16
16. Mbajtja e trajnimeve te avancuara në lëmin e hetimeve kriminale, 
teknikave dhe metodave të intervistimit; narkotikëve dhe inteligjencës 
kriminale.     

K3-2008 Doganat Plan-programi i 
Doganave për trajnime 

90,500 90,500
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599 57 17

17. Dizajnimi dhe zhvillimi i një sistemi te ri informativ, I-Bazë, me qëllim 
të shkëmbimit të informatave me organet kompetente për sundimin e 
ligjit, kryerjen e analizave etj. – siç janë SHPK, Policia e UNMIK, QIF, 
MPB.

K3-2009 Doganat 200,000 200,000

600 58

601 58 1 1. Hartimi i Udhëzimit Administrativ që
 implementon Kodin Doganor mbi Rregullat e Origjinës.

K3-2008 Doganat 3,000 3,000

602 58 2 2. Zbatimi i Udhëzimit Administrativ që implementon Kodin Doganor mbi 
Rregullat e Origjinës.

Në 
vazhdimësi

Doganat MTI 2,000 2,000

603 58 3 3. Hartimi i Udhëzimit Administrativ mbi Dhënien e Informatave të 
Detyrueshme mbi Origjinën e Mallit.  

K3-2008 Doganat 3,000 3,000

604 58 4 4. Zbatimi i Udhëzimit administrativ mbi dhënien e  Informatave 
Detyruese te Origjinës e mallit.

Në 
vazhdimësi

Doganat 2,000 2,000

605 58 5 5. Ngritja profesionale e stafit të SHDU-së në fushën e masave 
preferenciale dhe origjinës së mallrave.                                             

K4-2008 Doganat Plan-programi 
i trajnimeve 

2,000 2,000

606 58 6 6. Informimi i rregullt i komunitetit të biznesit mbi masat preferenciale 
tregtare dhe rregullat mbi origjinën e mallrave.

Në 
vazhdimësi

607 58 7 7. Të bëhet analizimi tremujor i të dhënave të marra nga Shërbimi 
Doganor në lidhje me origjinën e mallrave.

Në 
vazhdimësi

MTI Doganat

608 58 8 8. Forcimi i kontakteve ne mes të Sektorëve të Origjinës së SHDU-së 
dhe Administratave Doganore të vendeve fqinje.            

K3-2009 Doganat 5,000 5,000

609 58 9 9. Vënia në funksion e laboratorit doganor. K2-2008 Doganat AVUK EU Blueprint, Korniza 
Operative Strategjike

160,000 160,000

610 59
1. CAFAO 2005, Totali Euro 1.5 Milion, 
2. CAFAO 2006, Totali 2Milion 

611 59 1 1. Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit Nr. 2004/48 mbi Administratën 
Tatimore dhe Procedurat Tatimore në harmoni me Acquis.

K3-2008 MEF ATK Strategjia Legjislative 
2007

2,000 2,000

612 59 2 2. Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit Nr. 2004/51 mbi Tatimin në të Ardhurat K1-2009 MEF ATK 2,000 2,000

59. Të vazhdohet me përafrimin e legjislacionit tatimor me Acquis të BE-së dhe të forcohen kapacitetet administrative të administratës tatimore. Të forcohen kapacitetet e administratës tatimore për 
mbledhjen e tatimeve dhe të rriten të ardhurat nga tatimet. 

58. Të respektohen obligimet lidhur me zbatimin e masave preferenciale të tregut, posaçërisht në lidhje me origjinën.

612 59 2
e Korporatave në harmoni me Acquis.        

613 59 3  3. Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit Nr. 2004/52 mbi Tatimin në të 
Ardhurat Personale në harmoni me Acquis.

K1-2009 MEF ATK 2,000 2,000

614 59 4 4. Të bëhet analiza e  nevojave për ngritjen e kapaciteteve administrative 
të ATK-së.    

K3-2008 ATK MEF

615 59 5 5. Ofrimi i trajnimeve për stafin e ATK-së në fushat përkatëse në bazë të 
analizës së nevojave për trajnime.

Në 
vazhdimësi

ATK MEF 40,000 40,000

616 59 6 6. Krijimi i njësive te reja, siç është Njësia për Analizën e Riskut. K3-2008 MEF Plani Strategjik 2007 – 
2010

30,000 30,000

617 59 7 7. Të përmirësohet regjistri i tatimpaguesve përmes regjistrimit dhe 
çregjistrimit të rregullt të tatimpaguesve.

Në 
vazhdimësi

MEF Doganat 27,000 27,000

618 59 8 8. Deklarimi dhe pagesa përmes formularëve me bar-kode. Në 
vazhdimësi

MEF ATK 150,000 150,000

619 59 9 9. Gradualisht të rritet numri i tatimpagueseve që do të kontrollohen në 
rastet me rrezik të lartë të evazionit fiskal.

Në 
vazhdimësi

ATK MEF

620 59 10 10. Krijimi i një baze të veçantë të dhënash përmes SIGTAS me qëllim të 
kontrollimit të tatimpaguesve. . 

K3-2008 MEF ATK Plani Operativ i Punës i 
ATK-së për 2008

9,500 9,500

621 59 11 11. Zbatimi i kontrolleve të përbashkëta me Doganat në luftimin e 
evazionit fiskal.

Në 
vazhdimësi

ATK Doganat MeM në mes të ATK-së 
dhe SHDU-së

2,250 2,250

622 59 12 12. Hartimi i planeve konkrete për inkasim të borxheve. K4-2008 ATK MEF Plani Operativ i Punës i 
ATK-së për 2008

2,250 2,250

623 59 13 13. Bashkëpunimi me institucionet e tjera të zbatimit të ligjit përmes 
nënshkrimit të Memorandumeve të Mirëkuptimit.

K2-2008 ATK Qeveria e Kosovës 900 900

624 59 14 14. Miratimi i Projektligjit mbi TVSH-në. K4-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Qeveria e Kosovës 100,000 100,000

625 59 15 15. Zbatimi i Ligjit mbi TVSH-në. Në 
vazhdimësi

ATK Doganat

626 59 16
16. Të ngritet vetëdijesimi rreth politikave tatimore përmes organizimit të 
tryezave të rrumbullakëta, seminareve informuese dhe fushatave 
mediale.        

Në 
vazhdimësi

ATK MEF 31,000 31,000

627 60

628 60 1 1. Të ngriten kapacitetet e anëtarëve të grupit punues, përmes 
trajnimeve, për zbatimin e Kodit të Mirësjelljes mbi Tatimin në Biznes. 

Në 
vazhdimësi

MEF OEK, ABK. 1,510,000 10,000 1,500,000

629 60 2 2. Shqyrtimi i legjislacionit ekzistues në fushën e politikave fiskale dhe 
përputhja e tij me Kodin e Mirësjelljes mbi Tatimin në Biznes.

K1-2009 MEF OEK, ABK. 8,000 8,000

60. Të respektohen parimet e Kodit të Mirësjelljes për tatimin në biznese dhe të sigurohet që masat e reja tatimore të jenë në pajtueshmëri me këto parime. 
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630 60 3
3. Hartimi dhe miratimi i amendamenteve në legjislacionin aktual për të 
siguruar përputhshmërinë e tij me Kodin e Mirësjelljes mbi Tatimin në 
Biznes. 

K3-2009 MEF Parlamenti i 
Kosovës

2,000 2,000

631 60 4 4. Sigurimi që masat e reja tatimore të jenë në përputhje me këto parime 
për çdo masë lehtësuese në të ardhmen.

Në 
vazhdimësi

MEF OEK, ABK. 2,000 2,000

632 60 5
5. Raportimi i rregullt gjashtë-mujor (në raste të veçanta edhe me 
shpesh) nga ana e GP-së, përfshirë rekomandimet rreth respektimin të 
parimeve të Kodit. 

Në 
vazhdimësi

MEF OEK, ABK.

633 61 IPA 'Impelementimi I Standardeve Evropiane mbi 
Prokurimin Publik', 

634 61 1
1. Hartimi – miratimi i Rregullores mbi Prokurimin Publik. K4-2008 KRPP Ligji mbi Prokurimin 

Publik, Rregullorja Nr. 
2007/20 

1,500 1,500

635 61 2 2. Hartimi – miratimi i Udhëzuesit për Leximin e Ligjit mbi Prokurimin 
Publik. 

K4-2008 KRPP 1,500 1,500

636 61 3 3. Hartimi – miratimi i Udhëzuesit për Shfrytëzimin e Rregullores mbi 
Prokurimin Publik. 

K4-2008 KRPP 1,500 1,500

637 61 4 4. Hartimi – miratimi i Udhëzuesit për Kontratat Kornizë. K4-2008 KRPP 1,500 1,500

638 61 5 5. Hartimi – miratimi i Udhëzuesit për Kontratat e Pronës së 
Paluajtshme. 

K4-2008 KRPP 1,500 1,500

639 61 6 6. Hartimi i Dosjeve të Tenderit. K4-2008 KRPP 2,000 2,000
640 61 7 7. Hartimi i formularëve standardë. K4-2008 KRPP
641 61 8 8. Hartimi – miratimi i Udhëzuesit për Përdorimin e Dosjes së Tenderit. K4-2008 KRPP 1,500 1,500

642 61 9 9. Hartimi – miratimi i Udhëzuesit për Blerje me Vlerë Minimale (nën 
€1,000). 

K4-2008 KRPP 1,500 1,500

643 61 10 10. Hartimi, publikimi dhe shpërndarja e doracakëve. K4-2008 KRPP 15,000 15,000
11  Emërimi i anëtarëve të Organit për Shqyrtime të Prokurimeve K2-2008 Parlamenti i Ligji mbi Prokurimin 

Prokurimi Publik
61. Të miratohet korniza për prokurim publik duke adaptuar legjislacionin e nevojshëm sekondar në përputhshmëri me Acquis. Të sigurohet korniza institucionale për prokurim 
publik me kapacitetet administrative dhe pavarësinë e bartjes së misionit. 

644 61 11
11. Emërimi i anëtarëve të Organit për Shqyrtime të Prokurimeve 
(OSHP) nga Kuvendi i Kosovës. 

K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Ligji mbi Prokurimin 
Publik, Rregullorja Nr. 
2007/20  

645 61 12 12. Ndërtimi i kapaciteteve të administratës së Organit për Shqyrtime të 
Prokurimeve

K4-2008 OSHP KRPP 260,000 260,000

646 62 IPA 2007 Programi Rajonal Mbi Pronesine Intelektuale,

647 62 1

1. Rishikimi i Udhëzimit Administrativ mbi Markat Tregtare, Udhëzimit 
Administrativ mbi Dizajnin Industrial, Udhëzimit Administrativ mbi 
Patentat, Udhëzimit Administrativ mbi Taksat Administrative. 
 

K3-2008 MTI MKRS Ligji mbi Markat Tregtare, 
Ligji mbi Dizajnin 
Industrial dhe Ligji mbi 
Patentat, Ligjet mbi 

1,000 1,000

648 62 2 2. Krijimi dhe mirëmbajtja e web-faqes zyrtare të ZPI-së. K2-2008 MTI 2,950 2,950

649 62 3
3. Ngritja e kapaciteteve të stafit të ZPI-së përmes trajnimeve për 
ekzaminim të patentave, markave tregtare, dizajnit industrial dhe për 
tregues gjeografikë.

Në 
vazhdimësi

MTI Plani i Punës së Zyrës 
për Pronësi Industriale 
(MTI) 

15,000 15,000

650 62 4 4. Sigurimi i programit për bazën e të dhënave (IT program) për ZPI-në. K4-2008 MTI 5,000 5,000

651 62 5 5. Nënshkrimi i memorandumeve, marrëveshjeve bilaterale me zyrat 
homologe të rajonit.

K4-2008 MTI ZKM 3,500 3,500

652 62 6
6. Parapërgatitjet procedurale për nënshkrimin e konventave, 
marrëveshjeve dhe protokolleve ndërkombëtare nga fusha e Pronësisë 
Industriale.  

K4-2009 MTI MKRS 2,000 2,000

653 62 7 7. Gradualisht të bëhet rritja e numrit të stafit në përputhshmëri me BKK-
në.

Në 
vazhdimësi

MTI

654 62 8
8. Hartimi dhe miratimi i akteve nën-ligjore që rregullojnë të drejtat e 
autorit dhe të drejtat e përafërta. 

K2-2009 MKRS MTI Ligji mbi të Drejtat e 
Autorit dhe të Drejtat e 
Përafërta

40,000 10,000 30,000

655 62 9 9.Themelimi i Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta. K2-2009 MKRS MTI

656 62 10 10. Ngritja e kapaciteteve administrative të Zyrës për të Drejtat e Autorit 
dhe të Drejtat e Përafërta.  

Në 
vazhdimësi

MKRS MTI

657 62 11 11. Organizimi i trajnimeve për gjyqësorin në lëmin e mbrojtjes së të 
drejtës autoriale.

K4-2008 IGJK 65,000 65,000

658 63

62. Të sigurohen kapacitetet administrative dhe gjyqësore për zbatimin e Ligjit mbi Pronësinë Intelektuale dhe të të drejtave intelektuale.

63. Të miratohet Strategjia për Punësim, përfshirë përmirësimin e mbledhjes së të dhënave për çështje të punësimit.  
Punësimi dhe Politikat Sociale  

Të Drejtat Pronësore Intelektuale
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659 63 1

1. Të azhurnohet dhe miratohet Strategjia për Punësim duke pasur 
parasysh edhe përmirësimin e mbledhjes së të dhënave mbi çështjen e 
punësimit.

K3-2008 Qeveria e 
Kosovës 

MPMS, MEF, MTI, 
MASHT, OEK

660 63 2 2. Hartimi dhe miratimi i Planit të Veprimit për Strategjinë e Punësimit. K1-2009 MPMS MEF, MTI, 
MASHT, OEK

15,000 15,000

661 64

662 64 1 1. Publikimi i vazhdueshëm i doracakëve për informimin e qytetarëve në 
lidhje me marrjen e shërbimeve sociale..

Në 
vazhdimësi

MPMS Komunat Plani i Punës i MPMS-së 
për vitin 2008

50,000 50,000

663 64 2 2. Zhvillimi i aktiviteteve koordinuese me institucionet përgjegjëse për 
ofrimin sa më profesional të shërbimeve sociale.

Në 
vazhdimësi

MPMS MAPL /Komunat 
Gjykatat

664 64 3 3. Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve komunalë për ofrimin e shërbimeve 
sociale, përmes trajnimeve. 

Në 
vazhdimësi

MPMS Komunat Ligji mbi Shërbimet 
Sociale dhe Familjare

665 64 4 4. Trajnimi i institucioneve të tjera përgjegjëse dhe OJQ-ve për ofrimin e 
shërbimeve sociale.   

K2-2009 MPMS Komunat 900,000 900,000

666 64 5

5. Transferimi gradual i kompetencave nga MPMS në Drejtoritë 
komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale.

K4-2009 MPMS MAPL Strategjia e 
Decentralizimit 2007, Ligji 
për Vetë-qeverisje 
Lokale.

3,600,000 3,600,000

667 65

668 65 1
1. Miratimi i Projektligjit mbi Sigurimin Pensional dhe Invalidor në Kosovë 
për krijimin e një sistemi pensional të qëndrueshëm, efikas dhe 
funksional. 

K4-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Qeveria e Kosovës 

669 65 2 2. Miratimi i Projektligjit mbi Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit mbi Vlerat 
e Luftës. 

K2-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Qeveria e Kosovës 1,000 1,000

670 65 3 3. Miratimi i Projektligjit për Përkrahje Materiale Familjeve të cilat kanë 
Fëmijë me Aftësi të Kufizuara. 

K3-2008 Parlamenti i 
Kosovës

Qeveria e Kosovës 

671 66
1  Of i i i hë bi  ë  të jithë t t ët  K ë  ë f hë   Në MPMS

64. Të përmirësohet informimi i publikut mbi qasjen në sistemin e sigurimit social dhe të përmirësohen kapacitetet komunale në çështjet e ndihmës sociale.

65. Të ndryshohet legjislacioni mbi sigurimin social dhe skemën pensionale. 

66. Të rishikohet skema e përfitimeve sociale në mënyrë që të sigurohet mos-diskriminimi i përfituesve.

672 66 1

1. Ofrimi i shërbimeve për të gjithë qytetarët e Kosovës në fushën e 
sigurimit pensional-invalidor përmes Komisionit Mjekësor i cili bën 
shqyrtimin e kërkesave për punëtoret të cilët kanë punuar jashtë vendit, 
në bazë të marrëveshjes për zbatimin e konventave ndërkombëtare.

Në 
vazhdimësi

MPMS

673 66 2 2. Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit mbi Skemën për Ndihmë Sociale me 
qëllim të përfshirjes së grupeve të pa qasje në këtë skemë. 

K4-2008 MPMS Parlamenti i 
Kosovës

2,000 2,000

674 66 3
3. Dhënia e ndihmave sociale për familjet me gjendje të rëndë sociale 
dhe ekonomike, të cilat i plotësojnë kriteret ligjore për ndihmë sociale 
dhe ndihmë emergjente.

Në 
vazhdimësi

MPMS Komunat, Gjykatat Ligji mbi Skemën për 
Ndihmë Sociale Nr. 
2003/15

675 66 4 4. Kontrolli permanent dhe implementimi i kritereve në përputhshmëri me 
legjislacionin ekzistues.

Në 
vazhdimësi

MPMS Komunat

676 66 5 5. Hartimi i Planit të Veprimit për Sektorin e Kontrollit dhe Monitorimit të 
Subjekteve që Administrojnë SNS-në. 

K2-2008 MPMS Komunat, Gjykatat 5,000 5,000

677 66 6 6. Miratimi i Planit të Veprimit për Sektorin e Kontrollit dhe Monitorimit të 
Subjekteve që Administrojnë SNS-në.

K3-2008 MPMS Komunat, Gjykatat

678 66 7 7. Zbatimi i Planit të Veprimit për Sektorin e Kontrollit dhe Monitorimit të 
Subjekteve që Administrojnë SNS-në.

Në 
vazhdimësi

MPMS Komunat, Gjykatat

679 66 8 8. Organizimi dhe mbajtja e trajnimeve për stafin e QPS-ve, i cili është i 
angazhuar në mirëmbajtjen e bazës së të dhënave

K4-2008 MPMS Komunat 20,000 20,000

680 67

681 67 1 1. Rritja graduale e buxhetit të arsimit në përputhje me BKK-në. Në 
vazhdimësi

MASHT MEF Korniza Afatmesme e 
Shpenzimeve (KASH)

682 67 2 2. Studimi i fizibilitetit “Sector-ëide Approach” në të gjithë sektorin e 
arsimit, në të gjitha nivelet.

K2-2008 MASHT ZKM 120,000 120,000

683 67 3 3. Adresimi i rekomandimeve të dala nga studimi i fizibilitetit. Në 
vazhdimësi

MASHT Komunat, MEF 50,000 50,000

684 67 4 4. Identifikimi i shkollave që kanë nevojë për ndërtim dhe renovim, si dhe 
hartimi I listës prioritare. 

K2-2008 MASHT Komunat

685 67 5 5. Përgatitja dhe kompletimi i dokumentacioneve për projekte (para-
masat dhe parallogaritë) e ndërtimeve në objektet shkollore.  

Në 
vazhdimësi

MASHT Komunat

686 67 6 6. Ndërtimi i hapësirave të reja shkollore dhe mbikëqyrja  e punimeve të 
ndërtimit në teren. 

Në 
vazhdimësi

MASHT Strategjia për Arsim
Parauniversitar

28,448,000 28,448,000

Arsimi dhe kërkimet
67. Të rritet buxheti për arsim, posaçërisht për përmirësimin e infrastrukturës shkollore, zvogëlimin e mësimdhënies me ndërrime dhe për adresimin e mungesës së materialeve dhe pajisjeve.
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687 67 7

7. Përmirësimi  I hapësirave ekzistuese shkollore ( renovimi), dhe 
mbikëqyrja e punimeve të renovimit në teren. 

Në 
vazhdimësi

MASHT Strategjia për Arsim
Parauniversitar; Plani 
Vjetor i Punës i MASHT-it 
(2008)

834,000 834,000

688 67 8 8. Identifikimi i nevojave për materiale dhe pajisje, si dhe prioritetizimi i 
shkollave me nevoja më të theksuara.

Në 
vazhdimësi

MASHT Strategjia për Arsim
Parauniversitar

689 67 9 9. Pajisja e shkollave me materiale dhe mjete mësimore. Në 
vazhdimësi

MASHT Strategjia për Arsim
Parauniversitar

1,300,000 1,300,000

690 68 IPA 2007 Edukimi në Kosovë: Ndër-kulturor dhe procesi i 
Bolonjes

691 68 1 1. Hartimi i Planit të Veprimit për zbatimin e Strategjisë për Arsim 
Parauniversitar.

K4-2008 MASHT Strategjia për Arsim
Parauniversitar

25,000 25,000

692 68 2 2. Hartimi i Planit të Veprimit në konsultim me të gjithë akterët dhe të 
interesuarit e sistemit të arsimit të lartë. 

K4-2008 MASHT UP Strategjia për Arsim të Lar 5,000 5,000

693 68 3
3. Implementimi i Strategjisë për Arsimimin e Komuniteteve RAE. Në 

vazhdimësi
MASHT MKK, Komunat Strategjia për Integrimin 

e Komuniteteve RAE, 
Komponenti i Arsimimit

530,000 530,000

694 68 4 4. Zhvillimi i plan-programit në gjuhën rome si gjuhë fakultative. Në 
vazhdimësi

MASHT 150,000 150,000

695 68 5 5. Trajnimi i përhershëm i mësimdhënësve të komuniteteve RAE. Në 
vazhdimësi

MASHT 150,000 150,000

696 68 6 6. Përfshirja e fëmijëve të komuniteteve RAE në arsimin parashkollor. Në 
vazhdimësi

MASHT Komunat 150,000 150,000

697 68 7 7. Sigurimi i teksteve mësimore (dorëshkrime, autorësi, lektura, 
përkthime) në gjuhët amtare të minoriteteve.                                             

Në 
vazhdimësi

MASHT Ligji për Arsimin Fillor 
dhe të Mesëm 

500,000 500,000

698 68 8 8. Sigurimi i pajisjeve dhe mjeteve mësimore në shkolla, në përputhje me 
plan-programet e zbatueshme. 

Në 
vazhdimësi

MASHT 7,800,000 1,300,000 6,500,000

699 68 9 9. Sigurimi i qasjes me gjithëpërfshirëse në arsim për fëmijë me nevoja 
të veçanta.  

Në 
vazhdimësi

MASHT 300,000 300,000

68. Të hartohen plane të veprimit për të zbatuar strategjitë e arsimit me dialog të rritur dhe koordinim në mes të të gjitha niveleve dhe të gjithë akterëve relevantë, si dhe të ndahen resurse të 
nevojshme.

të veçanta.  vazhdimësi

700 68 10

10. Sigurimi i infrastrukturës së nevojshme shkollore për nxënës me 
nevoja te veçanta. 

Në 
vazhdimësi

MASHT UP, Komunat, 
MEF, 

Strategjia për Arsim 
Parauniversitar; Ligji për 
Arsimin Fillor dhe të 
Mesëm

1,900,000 200,000 1,700,000

701 68 11 11. Trajnimi i mësimdhënësve për arsimim me nevoja të veçanta.     Në 
vazhdimësi

MASHT 100,000 100,000

702 68 12 12. Fillimi i procesit të licencimit të mësimdhënësve, drejtorëve dhe zv. 
Drejtorëve. 

K1-2009 MASHT

703 69

IPA 2007 Edukimi në Kosovë: Ndër-kulturor dhe procesi i 
Bolonjes; Projekti CARDS:
1. Asistencë direkte punëdhënësve në Kosovë për TEP 
trajnime 09/07 – 02/09; 
2. Trajnim dhe Edukim Profesional (TEP) Program

704 69 1 1. Analiza e sistemit të AAP-së në harmoni me sistemin evropian.             K4-2008 MASHT MPMS, MEF, MTI, 
MSH, UP 

Ligji për Arsim dhe 
Aftësim Profesional

96,900 96,900

705 69 2 2. Hartimi dhe miratimi i Strategjisë për AAP në bashkëpunim me 
partnerët socialë.

K1-2009 MASHT MPMS, MEF, MTI, 
MSH, UP

100,000 100,000

706 69 3 3. Rishikimi i udhëzimeve administrative për zbatimin e Ligjit për AAP. K1-2009 MASHT MPMS Strategjia për Arsim 
Parauniversitar

707 69 4 4. Hartimi i udhëzimeve te reja administrative për zbatimin e Ligjit për 
AAP.  

K2-2009 MASHT MPMS 20,000 20,000

708 69 5 5. Funksionalizimi i Këshillit për Arsim dhe Aftësim Profesional. K2-2008 MASHT MPMS, MEF, MTI, 
MSH, UP 

Ligji për Arsim dhe 
Aftësim Profesional

500,000 500,000

709 69 6 6. Përcaktimi i listës së profileve për AAP. K3-2008 MASHT MPMS, MEF, MTI, 
MSH, UP 

710 69 7 7. Nxjerrja e rekomandimeve nga KAAP për provimet përfundimtare. K3-2008 MASHT MPMS, MEF, MTI, 
MSH, UP 

711 69 8 8. Monitorimi dhe sigurimi i cilësisë së AAP-së. Në 
vazhdimësi

MASHT MPMS, MEF, MTI, 
MSH, UP 

720,000 120,000 600,000

712 69 9

9. Propozimi i programeve, mjeteve dhe teksteve mësimore. K4-2008 MASHT MPMS, MEF, MTI, 
MSH, UP 

Ligji për Arsim dhe 
Aftësim Profesional, 
Korniza e Plan-
programeve të reja të 
Kosovës

713 69 10 10. Hartimi dhe miratimi i Projektligjit për Arsimin dhe Trajnimin Privat. K1-2009 MASHT Parlamenti i 
Kosovës

5,000 5,000

69. Të zbatohet plotësisht legjislacioni për trajnime profesionale dhe të fillohet me zbatimin e Ligjit mbi Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve.
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714 69 11 11. Miratimi i Ligjit mbi Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve. K4-2008 Parlamenti i 
Kosoves

Qeveria e Kosovës Strategjia për Arsim 
Parauniversitar

715 69 12
12. Hartimi i udhëzimeve administrative lidhur me funksionalizimin e 
Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve si dhe Udhëzimit Administrative për 
Themelimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve. 

K1-2009 MASHT MPMS, MEF, MTI, 
MSH

4,000 4,000

716 69 13 13. Hartimi i Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve. K2-2009 MASHT MPMS, MEF, MTI, 
MSH,  UP

15,000 15,000

717 69 14 14.Hartimi dhe zhvillimi i kualifikimeve sektoriale. K2-2009 MASHT MPMS, MEF, MTI, 
MSH,  UP

20,000 20,000

718 69 15 15. Zhvillimi i standardeve profesionale të AAP-së. K4-2009 MASHT MPMS, MEF, MTI, 
MSH,  UP

Ligji për Arsim dhe 
Aftësim Profesional

250,000 50,000 200,000

719 70

720 70 1 1. Hartimi dhe miratimi i Udhëzimit Administrativ mbi KKK-në. K2-2009 MASHT MPMS, MEF, MTI, 
MSH,  UP

Strategjia për Arsim 
Parauniversitar

2,000 2,000

721 70 2
2. Hartimi dhe miratimi i Udhëzimit Administrativ mbi Procesin e 
Monitorimit dhe Vlerësimit për Nivelet e Kualifikimeve të Arsimit 
Parauniversitar.

K4-2009 MASHT MPMS, MEF, MTI, 
MSH

6,000 6,000

722 70 3
3. Hartimi dhe miratimi i Udhëzimit Administrativ për Monitorimin e Plan-
programeve, Teksteve Shkollore, Metodologjisë së Mësimdhënies dhe 
Vlerësim.

K2-2008 MASHT Komunat 2,000 2,000

723 70 4
4. Formimi i grupeve monitoruese për monitorimin e zbatimit të plan-
programeve, teksteve shkollore, metodologjisë së mësimdhënies dhe 
vlerësim.

K3-2008 MASHT UP, DKA 96,000 96,000

724 70 5 5. Themelimi i Qendrës për Vlerësim, Monitorim dhe Standarde. K4-2009 MASHT 600,000 600,000

725 70 6 6. Hartimi i standardeve të arritshmërisë sipas lëndëve në arsimin 
parauniversitar.

K2-2012 MASHT MPMS,  MEF, UP 20,000 20,000

726 70 7 7. Bashkëpunimi me qendrat tjera me shtetet fqinje dhe më gjerë për 
procesin e vlerësimit.

Në 
vazhdimësi

MASHT Komunat

8 Trajnimi I stafit për nxjerrjen e standardeve për lëndët e gjuhës amtare K4 2008 MASHT UP 35 000 35 000

70. Të vazhdohet me zhvillimin e kornizës kombëtare për monitorim dhe vlerësim të mësimit.

727 70 8 8.Trajnimi I stafit për nxjerrjen e standardeve për lëndët e gjuhës amtare 
dhe matematikës.

K4-2008 MASHT UP 35,000 35,000

728 70 9 9.Trajnimi i stafit për nxjerrjen e standardeve për shkencat shoqërore 
dhe natyrore për tri nivelet e arsimit: 1-5, 6-9, 10-12/13.  

K4-2010 MASHT UP 35,000 35,000

729 70 10 10. Organizimi i konferencës vjetore mbi procesin e vlerësimit. K4-2008 MASHT Plani i DZHAPU 10,000 3,000 7,000

730 71
IPA 2008 Tempus - Arsimi i Lartë; Young Cell Scheme

731 71 1
1. Të merret vendim nga Qeveria për prioritetizimin e programeve të BE-
së prej të cilëve Kosova dëshiron të përfitojë.

K2-2008 Qeveria MASHT, 
MPMS,MEF, ZKM

732 71 2
2. Hartimi dhe miratimi i Udhëzimit Administrativ për Themelimin e 
Qendrës për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Arsim të Lartë, Shkencë 
dhe Teknologji. 

K3-2008 MASHT UP Strategjia për Arsim të 
Lartë; MeM me Qeverinë 
Austriake

2,000 2,000

733 71 3 3. Funksionalizimi i Qendrës për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe ngritja 
e kapaciteteve njerëzore të saj.

Në 
vazhdimësi

MASHT UP 160,000 35,000 125,000

734 71 4 4. Ngritja e kapaciteteve njerëzore për përgatitjen e projekt-propozimeve 
në kuadër të programeve të BE-së. 

Në 
vazhdimësi

MASHT UP 15,000 5,000 10,000

735 71 5 5.Informimi i rregullt i palëve të interesuara për mënyrat e përfitimit nga 
programet e BE-se për arsim të lartë..

Në 
vazhdimësi

MASHT UP Strategjia për Arsim të 
Lartë

5,000 5,000

736 72

737 72 1
1. Zbatimi i Planin e Veprimit për Mbështetjen e NVM-ve 2008-2010. Në 

vazhdimësi
Agjencia për 
Mbështetjen e 
NVM-ve

MTI, MEF, MPMS

738 72 2

2. Miratimi dhe fillimi i zbatimit i Strategjisë për Zhvillimin e Sektorit 
Privat.  

K4-2008 Qeveria e 
Kosovës  

MTI, MEF, MPMS, 
Agjencia per 
mbeshtetjen e 
NVM

739 72 3

3. Finalizmi i projektit të Parkut të Biznesit në Drenas që ka për qëllim 
krijimin e Hapësirës së Punës e cila do të mundësojë vendosjen e 
bizneseve për zhvillimin e veprimtarive te tyre.  

K4-2008 Agjencia për 
Mbështetjen e 
NVM-ve

Plani Dinamik i Punës së 
Agjencisë  2007-2008; 
KENV

1,660,000 1,660,000

72. Të zbatohet strategjia afat-mesme për përkrahjen e zhvillimit të NVM-ve, përfshirë forcimin e Agjencisë për Përkrahjen e NVM-ve dhe forcimin e Agjencisë për Promovimin e Investimeve. Të vazhdohet me zbatimin e Kartës Evropiane për Ndërmarrje të 
Vogla. 

71. Të sigurohet pjesëmarrje më e madhe në programet e BE-së për arsimin e lartë.  

Politikat Sektoriale
Industria dhe NVM-të
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740 72 4
4. Inkurajimi i bizneseve për shfrytëzimin e plotë të Inkubatorëve të 
Biznesit, në Shtime, Gjilan dhe Deçan. 

K4-2009 Agjencia për 
Mbështetjen e 
NVM-ve

741 72 5
5. Fillimi i ndërtimit të inkubatorit të ri për krijimin e hapësirave të punës 
për biznese. 

K4-2008 Agjencia për 
Mbështetjen e 
NVM-ve

MTI 185,000 185,000

742 72 6
6. Vazhdimi i zbatimit të Skemës Vaucher të Këshillimeve dhe 
Trajnimeve për Biznese.

Në 
vazhdimësi

Agjencia për 
Mbështetjen e 
NVM-ve

MTI 19,000 19,000

743 72 7
7. Promovimi i ndërmarrësisë përmes organizimit të Panairit 'Gratë në 
Biznes'.   

Në 
vazhdimësi

Agjencia për 
Mbështetjen e 
NVM-ve

MTI 7,475 7,475

744 72 8
8. Publikimi i hulumtimeve të NVM-ve përmes anketimit dhe Observimit, 
që ka për qëllim analizimin e funksionimit të bizneseve dhe nxjerrjen e 
rekomandimeve. 

Në 
vazhdimësi

Agjencia për 
Mbështetjen e 
NVM-ve

MTI , ESK, MPMS, 
MEF, AQBK, 
Doganat

3,500 3,500

745 72 9

9. Rekrutimi i stafit shtesë në bazë të linjave buxhetore të ANVM-së, në 
pajtueshmëri me BKK-në dhe Strukturën Organizative të Agjencisë. 

K1-2009 Agjencia për 
Mbështetjen e 
NVM-ve

MTI Ligji Nr. 02/L-5, 
mbi Mbështetjen e NVM-
ve;
Udhëzimi Administrativ  
Nr. 2006/28 për 
Themelimin e Agjencisë 
për Mbështetjen e NVM-
ve

54,876 54,876

746 72 10
10. Të bëhet analizë e nevojave për trajnim të stafit të Agjencisë për 
Mbështetjen e NVM-ve. 

K4-2009 Agjencia për 
Mbështetjen e 
NVM-ve

MTI N/A

747 72 11
11.  T’i ofrohen trajnime stafit të Agjencisë për Mbështetjen e NVM-ve në 
bazë të analizës, në bashkëpunim me ekspertë vendorë dhe 
ndërkombëtarë

K4-2009 Agjencia për 
Mbështetjen e 
NVM-ve

MTI 11,000 11,000

ndërkombëtarë. NVM ve

748 72 12

12. Krijimi i bazës së të dhënave me informata kontaktuese të NVM-ve. K4-2008 Agjencia për 
Mbështetjen e 
NVM-ve

MTI Ligji nr. 02/L-5 për 
Mbështetjen e NVM-ve;
Udhëzimi Administrativ 
Nr. 2006/28 për 
Themelimin e Agjencisë 
për Mbështetjen e NVM-
ve  

13,000 13,000

749 72 13
13. Rritja graduale e numrit të punëtorëve të Agjencisë për Promovimin e 
Investimeve në pajtueshmëri me BKK dhe Strukturën Organizative të 
Agjencisë.

K1-2009 Agjencia për 
Promovimin e 
Investimeve 

750 72 14
14. Trajnimi i stafit të Agjencisë për Promovimin e Investimeve. Në 

vazhdimësi
Agjencia për 
Promovimin e 
Investimeve 

10,000 10,000

751 72 15
15. Përmirësimi i qasjes elektronike përmes zbatimit të projektit  
"Teknologjia Informative e Ndërmarrjeve".  

K4-2008 Agjencia për 
Promovimin e 
Investimeve 

MASHT, MTPT, 
MPMS, ZKM

7,000 7,000

752 73
Projekti CARDS - Mbështetje institucionale në fushat e 
ndryshme (data e fillimit 2007);
Avancimi i stafit të MBPZHR në nivel lokal.

753 73 1

1. Ndryshimi dhe  plotësimi i Udhëzimit Administrativ të MBPZHR për 
Sistematizimin e Vendeve të Punës, Nr 09/2003

K2-2008 MBPZHR Rregullorja e UNMIK-ut 
2001/19, dt.13 shtator 
200,  për Degën e 
Ekzekutivit të IPVQ. 

1,100 1,100

754 73 2 2. Nënshkrimi i Memorandumeve të Mirëkuptimit për tokat bujqësore me 
komunat ne te cilat do te implemtohet projekti per konsolidimin e tokes.

Në 
vazhdimësi

MBPZHR   MAPL/Komunat Ligji Nr.02/L-26 për tokën 
bujqësore i dt. 23 qershor 
2006

755 73 3

3. Zbatimi I Memorandumi i mirëkuptimit me komunat, SHPK dhe 
Doganat për fushën e veterinarisë.

Në 
vazhdimësi

MBPZHR   MAPL/Komunat Rregullorja e UNMIK-ut 
2001/19 e dt.13 shtator 
2001 për Degën e 
Ekzekutivit të IPVQ dhe 
Ligji për veterinarinë 
Nr.2004/21 të dt. 23 
korrik 2004

Bujqësia dhe Peshkataria
73. Të vendosen përgjegjësi të qarta brenda shërbimeve të ndryshme në sektorin e agrikulturës (përfshirë veterinarinë dhe administrimin fotosanitarë) dhe mbi marëdhënjet e tyre me Ministrinë e 
Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural, qeveritë lokale dhe nivelin komunal.
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756 73 4

4. Zbatimi I memorandumi te mirëkuptimit me komunat me qellim te 
mbrojtjes dhe zhvillimit të sektorit te pylltarise. 

Në 
vazhdimësi

MBPZHR   MAPL/Komunat Ligji për pyjet  e Kosovës 
Nr.2003/3 të dt. 20 mars 
2003, Rregullorja e 
UNMIK-ut 2001/19 e 
dt.13 shtator 2001 për 
Degën e Ekzekutivit të 
IPVQ 

757 74

1. IPA 2007 Arritja e Standardeve të BE-së në fushen e 
Sigurisë së Ushqimit & Shërbimet e Vetenarisë;
2. IPA 2008 Sëmundjet Shtazore (komponenta kombëtare 
të shumë-përfituesve IPA)

758 74 1 1. Aprovimi dhe shpallja e Ligji te Ushqimit K3-2009 Parlamenti i 
Kosoves

Qeveria Ligji I Ushqimit

759 74 2
2. Hartimi dhe miratimi i UA mbi  Percaktimin e rregullave specifike per 
organizimin e kontrollave zyrtare te produkteve ushqimore me origjine 
shtazore te destinuara per konzum te njerzeve 

K4-2009 MBPZHR AVUK, MSH/ISK Ligji I Ushqimit 50,000 50,000

760 74 3

3. Hartimi dhe miratimi I UA per kryerjen e  kontrollave zyrtare per 
verifikimin e perputhshmerise se ligjit te ushqimit dhe rregullave te 
ushqimit per kafshe me rregullat e shendetit dhe mireqenjes se 
kafsheve. 

K4-2009 MBPZHR      AVUK, MSH/ISK Ligji I Ushqimit 2,000 2,000

761 74 4 4.  Hartimi dhe miratimi i UA mbi Kontrollat e higjienes se artikujve 
ushqimor me prejardhje shtazore

K4-2009 MBPZHR      AVUK, MSH/ISK Ligji I Ushqimit 2,000 2,000

762 74 5 5. Hartimi I UA per  Organizimin e  Agjencionit ne perputhje me Ligjin e 
Ushqimit perfshir ketu edhe organogramin e Agjencionit   

K4-2009
AVUK MSH/ISK

Ligji I Ushqimit 2,000 2,000

763 74 6 6. Hartimi dhe Miratimi I  UA per  kontrollin kufitar dhe te brendshem te 
Ushqimit me origjine bimore .

K-1-2009 MBPZHR      MBPZHR      Ligji I Ushqimit 2,000 2,000

764 75
IPA 2008 Regjistrimi i kafshve; CARDS Mbështetja në 
Mbajtjen e Kafshve (Data e fillimit 2007- implementohet 
nga WYGI)

74. Të adaptohet ligji për ushqim dhe legjislacioni sekondar per zbatimin e këtij ligji, dhe të themelohet agjencioni përkatës për të zbatuar ligjin.

75. Të sigurohet karakteri operacional i sistemit për identifikimin e kafshëve dhe regjistrimin e lëvizjeve të tyre. 

nga WYGI)

765 75 1

1. Ripërseritja e kampanjes informative per fermeret ne lidhe me 
sistemin e Identifikimit dhe rexhistrimit të kafsheve. 

K4-2009   AVUK MBPZHR, 
Komunat

1)UA -MA 03/2005            
2) UA-MA 05/2007.
3) UA-MA 09/2005.
4) UA-MA 01/2006

400,000 300,000 100,000

766 75 2 2.Te behet  Licencimi I tregjeve te kafsheve Në 
vazhdimësi

  AVUK Komunat  UA-MA 05/2007

767 75 3 3. Trajnimi I inspektoreve veterinar dhe veterinareve te autorizuar per 
perdorimin  e PDA . 

Në 
vazhdimësi

  AVUK 5,000 5,000

768 75 4

4. Forcimi I sistemit te inspektimit dhe raportimit ne thertoret e licencuara Në 
vazhdimësi

  AVUK MBPZHR, 
Komunat

MoU me komunat per 
organizimin e kontrollit 
veterinar ne thertoret e 
licencuara;  UA -MA 
03/2005; UA per 
qarkullimin e kafsheve te 
gjalla

72,000 72,000

769 75 5 5. Identifikimi dhe licencimi I subjekteve të cilat merren me transportin e 
kafsheve  

Në 
vazhdimësi

  AVUK MBPZHR, MTPT, 
MTI

UA per transportin e 
kafsheve 31/2006

5,000 5,000 0

770 75 6 6. Te behet rexhistrimi evidentimi dhe matrikulimi i  kafshve te imta dhe 
azhurnimi i te dhenave ne bazen qendrore te te dhenave

Në 
vazhdimësi

  AVUK MBPZHR UA -MA 03/2005 1,800,000 300,000 1,500,000

771 76

772 76 1 1. Krijimi I nje grupi per hartimin e planit per ngritjen e kapaciteteve te 
ndermarjeve agro-ushqimore

Në 
vazhdimësi

AVUK 

773 76 2

2.  Hartimi I planit per ngritjen e kapaciteteve te ndermarjeve agro-
ushqimore

Në 
vazhdimësi

AVUK MBPZHR, 
MSH,MMPH, 
Instituti I Shendetit 
Publik

Ligji I Ushqimit 2,000 2,000

774 76 3
3. Grumbullimi I te dheneve per ndermarrjet ushqimore sipas llojit te 
ushqimit. 

Në 
vazhdimësi

AVUK MBPZHR,MSH,M
MPH, MTI, Instituti 
I Shendetit Publik,

Ligji I Ushqimit

775 76 4
4. Vleresimi,  Analizimi I dhenave te grumbulluara dhe rekomandimi I 
veprimeve me qellim te harmonizimi me kekresat e BE-se

Në 
vazhdimësi

AVUK MBPZHR,MSH,M
MPH, Instituti I 
Shendetit Publik

Ligji I Ushqimit

776 76 5
5. Ofrimi I informatave ne menyra te rregullt per operatoret e bizneseve 
per rendesine e implementimit te standardeve nderkombetare per 
higjienen  e ushqimit (ISO , GMP ,  HACCP etj) 

Në 
vazhdimësi

AVUK MBPZHR/AVUK,M
MPH, Instituti I 
Shendetit Publik

Ligji I Ushqimit 16,000 16,000

76. Të hartohet një plan për të modernizuar mekanizmat per prodhime ushqimore. 
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777 76 6 6. Ofrimi i keshillave tek operatoret e biznesitne fushen e sigurise se 
ushqimit .

Në 
vazhdimësi

AVUK MBPZHR, MSH Ligji I Ushqimit 6,000 6,000

778 77 "Ngritja e kapaciteteve humane ne ceshtje te 
implementimit telegjislacionit mjedisor"- AER

779 77 1 1. Implementimi i U.A për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis deri në 
miratimin e Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis

Në 
vazhdimësi

MMPH Komunat Ligji per mbrojtjen e 
mjedisit

25,000 25,000

780 77 2 2. Miratimi i ligjit Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis. K2-2008 Parlamenti i 
Kosoves

Qeveria Ligji per mbrojtjen e 
mjedisit

781 77 3 3. Zbatimi i Ligjit VNM. Në 
vazhdimësi

MMPH Komunat Ligji I VNM 60,000 60,000

782 77 4 4. Ngritja e kapaciteteve institucionale për zbatimin e Ligjit VNM. Në 
vazhdimësi

MMPH Ligji I VNM 30,000 30,000

783 78 IPA 2008 Mbyllja e 6 deponive të mbeturinave 

784 78 1 1. Zbatimi i Udhëzimit Administrativ për Rregullat dhe Normat e 
Shkarkimeve në Ajër nga Burimet e Palëvizshme të Ndotjes.

Në 
vazhdimësi

MMPH MEM, MTI Strategjia Legjislative e 
Kosovës 2007

3,000 3,000

785 78 2 2. Fillimi i rehabilitimi i deponive ne keto komuna: Kacanik, Fushe 
Kosove, Prishtine,Kline, Gjakove, Podujeve, Ferizaj dhe Lipjan. 

K4-2008 MMPH Komunat Plani I Kosoves per 
Veprim ne Mjedis

5,000,000 1,000,000 4,000,000

786 78 3
3. Fillimi i ndertimit i impijanteve per sterilizimin e mbeturinave infektive K4-2009 MMPH MSH Plani I Kosoves per 

Veprim ne Mjedis, 
Korniza Afatmesme 

1,750,000 1,750,000

787 78 4

4. Fillimi i krijimit të rrjetit per monitorimin e cilesise se ajrit. K4-2008 MMPH Ligji I Ajrit, Plani I 
Kosoves per Veprim ne 
Mjedis, \ligji mbi 
veprimtarin 
hidrometeorlogjike

3,000,000 965,000 2,035,000

788 78 5 5. Plotesimi I Ligjit te Ujerave me Udhezime Administrative. K4-2008 MMPH MBPZHR Ligji I Ujerave 15,000 15,000
6. Hartimi i elaborateve per caktimin e zonave te mbrojtjes sanitare te K4-2009 MMPH MSH, Instituti Ligji I Shendetit, Ligji I 1,000,000 1,000,000

Mjedisi

78. Të zbatohet plani i veprimit për ambientin, sidomos ne cështjet që kanë të bëjnë me shëndetin publik. 

77. Të zbatohet ligji për vlerësimin e ndikimit në mjedis/ambient.

789 78 6

6 a t e abo ate e pe ca t e o a e te b ojtjes sa ta e te
burimeve te ujit qe perdoren per pije. 

009 S , st tut
Komebtar i 
Shendetit Publik, 
Instituti 
Hidrometerologjik i 
Kosoves

gj S e det t, gj
Ujerave, Ligji per 
shendetesi publike, ligji 
per inspekcion sanitar

,000,000 ,000,000

790 78 7

7. Ndermarrja e masave administrative per mbrojtjen e akumulimeve K4-2009 MMPH MSH, IKSH, 
Insittuti 
Hidrometeorologjik 
te Kosoves, 
Agjencioni Kosovar 
per Mbrojtjen e 
Mjedisit.

Ligji I Ujerave 50,000 50,000

791 78 8 8. Të bëhet pyllëzimi i sipërfaqeve të  hapura. K4-2009 Komunat MMPH, MAPL

792 79
CARDS Projekt - Mbështetja në përmisimin e fuqizimit të 
legjislacionit mjedisor në komunat (Dhjetor 2007 - 1 milion 
Euro).

793 79 1 1. Hartimi i Ligjit për produkte biocide. K4-2008 MMPH Strategjija Legjislative se 
Kosoves 2007

22,200 7,200 15,000

794 79 2
2. Miratimi i Ligjit për mbrojtjen e mjedisit. K2-2008 Parlamenti i 

Kosoves
Qeveria Strategjija Legjislative 

Qeverise se Kosoves 
2007

795 79 3 3. Miratimi i Ligjit per Vleresimin Strategjik Mjedisor. K2-2008 Parlamenti i 
Kosoves

Qeveria  Strategjija Legjislative se 
Kosoves 2007

796 79 4 4. Miratimi i Ligjit për rrezatimin Jojonizues, Jonizues dhe Siguria 
Nukleare. 

K3-2008 Parlamenti i 
Kosoves

Qeveria  Strategjija Legjislative se 
Kosoves 2007

797 79 5

5. Miratimi i Ligjit për Parandalimin dhe kontrollen e Integruar te Ndotjes 
(PKIN-IPPC)

K4-2008 Parlamenti i 
Kosoves

Qeveria Ligji per Mbrojtjen e 
Mjedisit, Strategjija 
Legjislative se Kosoves 
2007

798 79 6
6. Të hartohet dhe miratohet i Strategjisë dhe Planit të Veprimit për 
mbrojtjen e ajrit. 

K4-2009 Qeveria MMPH, MSH, 
MBPZHR, MTPT.

Plani I Kosoves per 
Veprim ne Mjedis, Ligji 
per Mbrojtjen e Ajrit

200,000 100,000 100,000

799 79 7 7. Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për mbrojtjen e ajrit. K2-2008 MMPH  Strategjija Legjislative se 
Kosoves 2007

15,000 15,000

800 79 8 8. Miratimi i Udhëzimit Administrativ për cilësinë e ajrit. K2-2008 MMPH Ligji per Mbrojtjen e Ajrit

79. Të vazhdohet përafërimi me standardet Europiane në fushën e ambientit. 
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801 79 9 9. Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për mbrojtjen e natyrës, Reg.nr 
2006/22. 

K4-2008 MMPH  Strategjija Legjislative se 
Kosoves 2007

19,000 19,000

802 79 10 10. Miratimi i Udhëzimit Administrativ për Normat e lejuara të emisioneve 
në ajer nga burimet e lëvizëshme. 

K3-2008 MMPH Ligji per Mbrojtjen e Ajrit

803 79 11
11. Zhvillimi i Strategjise dhe plani i veprimit për Biodiverzitet. K4-2009 MMPH MBPZHR, MASHT Plani i Kosoves per 

Veprim ne Mjedis, Ligji 
per Mbrojtjen e Natyres

200,000 100,000 100,000

804 80

805 80 1 1. Përfshirja e cështjeve mjedisore në programet mësimore të të gjitha 
niveleve të arsimimit. 

K3-2008 MMPH MASHT Plani I Kosoves per 
Veprim ne Mjedis

71,000 71,000

806 80 2 2. Vazhdimi i bashkepunimi me OJQ me qëllim të ngritjes së vetëdijes 
publike dhe pjesëmarrjes së shoqërisë civile në cështjet e ambientit. 

Në 
vazhdimësi

MMPH MSHP PKVM 10,000 10,000

807 80 3 3. Ngritja e bashkepunimit me pushtetin lokal. Në 
vazhdimësi

MMPH MAPL, Komunat PKVM 10,000 10,000

808 80 4 4. Publikimi i Revistës për mjedisin për informimin e vazhdueshëm të 
publikut rreth cështjeve mjedisore. 

Në 
vazhdimësi

MMPH Plani i Kosoves per 
Veprim ne Mjedis

26,360 26,360

809 80 5
5. Organizimi i fushatave për vetëdijësimin e qytetarëve për mbrojtjen e 
ambientit.

Në 
vazhdimësi

Komunat MMPH, MAPL

810 81

811 81 1
1. Të vazhdohet me pjesëmarrje në zbatimin e MeM në të gjitha nivelet, 
përmes Takimeve të Ministrave, Komitetit Drejtues, Koordinatorëve 
Kombëtar dhe Grupet Punuese.

Në 
vazhdimësi

MTPT MeM per EJL 65,000 65,000

2.Të vazhdohet me përgatitjet e duhura rreth projekteve prioritare të 
identifikuara për drejtimet rrugore 6 dhe 7, linjen hekurudhore 10 dhe 
Aeroportin Nderkombetar te Prishtinës. 

Në 
vazhdimësi

MTPT ANP, Hekurudhat e 
Kosoves

Projekti i
Fizibilitetit per drejtimet 
rrugore 6 dhe 7, anexi I 
memorandumit te 

Politika e Transportit

80. Të vazhdohet me përpjekjet për të ngritur vetëdijen publike dhe pjesëmarrjen e shoqërisë  civile në çështjet e ambientit. 

81. Të vazhdohet zbatimi i Memorandumit të Mirëkuptimit në zhvillimet e Europës Juglindore (SEE) për zhvillimin e një rrjeti bazë për transport regjional në EJL përfshirë shtojcën në Fushën e Transportit Hekurudhor të EJL-së. 

812 81 2 mirekuptimit te SEETO-s 
dhe standardet e 
aolikueshme ne 
industrine e aviacionit 
civil

813 81 3 3. Përgatitja për pjesëmarrje në programet dhe fondet e BE-së me qellim 
te zbatimit te MeM.

Në 
vazhdimësi

MTPT MEF Politikat e transportit 
multimodal te Kosoves.

45,000 45,000

814 82
IPA 2007: "Ndertimi i kapaciteteve të institucioneve 
Kosovare për të zhvilluar legjislacionin dhe politikat 
kompatibile me BE " 6 Mil. Euro

815 82 1 1. Hartimi i planit shumë vjeçar të veprimit për transportin e udhëtarëve 
dhe mallrave. 

K2-2009 MTPT Ligji mbi transportin 
rrugor.

25,000 25,000

816 82 2 2. Miratimi i planit shumë vjecar të veprimit për transportin e udhëtarëve 
dhe mallrave. 

K2-2009 MTPT Ligji mbi transportin 
rrugor.

817 82 3 3. Përgatitja e kornizës për zbatimin e planit shumë vjecar të veprimit për 
transportin e udhëtarëve dhe mallrave. 

K2-2009 MTPT Ligji mbi transportin 
rrugor.

818 82 4 4. Të vazhdohet me konkludimin e marrëveshjeve bilaterale mbi 
transportin e udhëtarëve dhe mallrave me vendet fqinje dhe të tjera.

Në 
vazhdimësi

MTPT Ligji mbi transportin 
rrugor.

120,000 120,000

819 82 5 5. Identifikimi, vlerësimi dhe licencimi i terminaleve të mallrave mbi 
kriterin e praktikës së mirë për qendrat e logjistikës.

K3-2008 MTPT Ligji mbi transportin 
rrugor.

8,000 8,000

820 82 6 6. Themelimi i një Qendre Trajnimi të akredituar dhe të pavarur të Unionit 
nderkombetar te rrugeve (IRU-së) për transportin profesional. 

K4-2008 MTPT OEK Ligji mbi transportin 
rrugor.

180,000 180,000

821 82 7
7. Përgatitja e legjislacionit mbi Marrëveshjen Evropiane që ka të bëjë 
me punën e ekuipazheve të automjeteve të angazhuara në Transportin 
Ndërkombëtar Rrugor (AETR).

K1-2009 MTPT Ligji mbi transportin 
rrugor.

822 82 8
8. Fillimi zbatimit të legjislacionit mbi Marrëveshjen Evropiane që ka të 
bëjë me punën e ekuipazheve të automjeteve të angazhuara në 
Transportin Ndërkombëtar Rrugor (AETR).

K1-2009 MTPT Ligji mbi transportin 
rrugor.

72,000 72,000

823 82 9 9. Te iniciohen aktivitetet trajnuese per pergaditjet dhe implementimin e 
tahografit digjital. 

K1-2009 MTPT MPB Ligji mbi transportin 
rrugor.

300,000 300,000

824 82 10 10. Harmonizimi i planeve lokale të transportit per planifikimin e 
transportit në nivel qendror.

K4-2008 MTPT MAPL/Komunat Ligji mbi transportin 
rrugor.

25,000 25,000

825 82 11
11. Të vazhdohet me përmirësimin e kualitetit të rrjetit ekzistues të 
transportit rrugor ndër-urban me qëllim që të jetë ekonomikisht i 
qëndrueshëm për biznesin dhe i mirë dhe i lirë për shfrytëzuesit. 

Në 
vazhdimësi

MTPT Ligji mbi transportin 
rrugor.

40,000 40,000

82. Te implementohen ligjet mbi transportin rrugor dhe mbi sigurinë në rrugë. Të zhvillohet starategjia e transportit multimodal. 
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826 82 12
12. Të vazhdohet me subvencionimin e transportit i cili është 
ekonomikisht i paqëndrueshëm por i domosdoshëm për të funksionuar 
në lokalitete dhe relacione të caktuara. 

K4-2008 MTPT MKK, MAPL, MPB Politika e transportit 
multimodal

5,900,000 5,900,000

827 82 13

13. Të ndryshohen/plotësohen udhëzimet administrative me qëllim të 
ngritjes së nivelit të kritereve për licencim te të gjitha llojeve te 
transportit/udhëtarve, mallrave, mallrave të rrezikshme dhe terminaleve 
të udhëtarve. 

Në 
vazhdimësi

MTPT Ligji mbi transportin 
rrugor.

25,000 25,000

828 82 14 14. Të inicohet pjesëmarrje në iniciativat rajonale që forcojnë lehtësimin 
e tregtisë dhe të transportit. 

Në 
vazhdimësi

MTPT Politika e transportit 
multimodal

30,000 30,000

829 82 15 15. Të vazhdohet anëtarësimi, ne baze vjetore, në Unionin 
Ndërkombëtar të Transportit Publik (UITP). 

Në 
vazhdimësi

MTPT Ligji mbi transportin 
rrugor.

6,000 6,000

830 82 16
16. Miratimi i kartës së sigurisë rrugore dhe e Planit shumë vjeçar të 
Veprimit mbi Sigurinë Rrugore që përfshinë krijimin e caqeve vjetore për 
reduktim të fataliteteve.

K3-2008 MTPT MPB, MASHT, 
MSH, MD

Ligji mbi sigurine ne 
komunikacionin rrugor.

831 82 17
17. Zbatimi i kartës së sigurisë rrugore dhe e Planit shumë vjeçar të 
Veprimit mbi Sigurinë Rrugore, përfshirë krijimin e caqeve vjetore për 
reduktim të fataliteteve.

Në 
vazhdimësi

MTPT MPB, MASHT, 
MSH, MD

Ligji mbi sigurine ne 
komunikacionin rrugor.

50,000 50,000

832 82 18 18. Krijimi i Këshillit mbi Sigurinë Rrugore. K4-2008 MTPT MPB MASHT 
MSH, MD, AQBK

Ligji mbi sigurine ne 
komunikacionin rrugor.

833 82 19
19. Të themelohet një Sekretariat Teknik për mbështetje që do të 
siguronet zbatimin e koordnuar të Planit të Veprimit të Sigurisë Rrugore. 

K1-2009 MTPT MPB MASHT 
MSH, MD, AQBK

Ligji mbi sigurine ne 
komunikacionin rrugor.

834 82 20
20. Të zhvillohet një program i fokusuar për fushatat e sigurisë rrugore 
duke u bazur në bazën e të dhënave për aksidentet rrugore dhe me 
mbështetjen e policisë së trafikut për zbatimin e ligjit. 

K3-2008 MTPT MPB MASHT MSH Ligji mbi sigurine ne 
komunikacionin rrugor.

100,000 100,000

835 82 21 21. Miratimi i Udhëzimit Administrativ mbi Auditimin e Sigurisë Rrugore 
dhe futjen në përdorim të proceseve adekuate.

K4-2008 MTPT Ligji mbi sigurine ne 
komunikacionin rrugor.

836 82 22
22. Zbatimi i Udhezimit Administrativ mbi Auditimin e Sigurise Rugore 
dhe futjen ne perdorim te proceseve adekuate. 

Në 
vazhdimësi MTPT

Ligji mbi sigurine ne 
komunikacionin rrugor.j p p g

837 82 23

23. Përmirësimi i shërbimeve emergjente përmes ngritjes së shkallës së 
koordinimit në mes tyre për tu përgjigjur në aksidentet e trafikut rrugor.

Në 
vazhdimësi

MPB MSH, MTPT Ligji per sherbim 
shendetsor emergjent 
dhe ligji mbi sigurine ne 
komunikacionin rrugor.

838 82 24 24. Pjesëmarrja në aktivitetin e SEETO-së mbi Auditimin e Sigurisë 
Rrugore.

Në 
vazhdimësi

MTPT MeM per rrjetin e 
transportit te EJL.

839 82 25 25. Hartimi i strategjise per transport multimodal dhe Planit te Veprimit 
ndersektorial per transport multimodal. 

K1-2009 MTPT Politikat e Transportit 
Multimodal te Kosoves

1,000,000 1,000,000

840 82 26 26. Ngritja e kapacitetit institucional për planifikimin e transportit 
multimodal.

K1-2009 MTPT Politikat e Transportit 
Multimodal te Kosoves

100,000 100,000

841 82 27 27. Të vazhdohet me grumbullimin e të dhënave të transportit dhe të 
udhëtimit, analizimin dhe parashikimin e tyre.

Në 
vazhdimësi

MTPT Politikat e Transportit 
Multimodal te Kosoves

842 83

1. IPA 2007: "Ndertimi i kapaciteteve të institucioneve 
Kosovare për të zhvilluar legjislacionin dhe politikat 
kompatibile me BE "
2. IPA 2007: "Rindertimi esencial i rrugëve dhe urave" 

843 83 1

1. Të vazhdohet me përmirësimin e bazave të të dhënave të informatave 
rrugore dhe vlerësimin ekonomik të projekt propozimeve si instrument 
për programim dhe buxhetim të programit për menaxhim të aseteve 
rrugore.

Në 
vazhdimësi

MTPT Ligji mbi rruget 300,000 300,000

844 83 2 2. Miratimi i planit shumë-vjeçar të veprimit për menaxhimin e aseteve 
rrugore të rrugëve .

K4-2008 MTPT Ligji mbi rruget

845 83 3
3. Përgatitja dhe miratimi i sistemit të kontraktimit shumë vjeçar bazuar 
në performancë për mirëmbajtjen rrugore verore dhe dimërore.

K1-2009 MTPT Ligji mbi prokurimin

846 83 4 4. Rikategorizimi I rrejtit ekzistues rrugore. K1-2009 MTPT Ligji mbi rruget

847 83 5

5. Qeveria do të vendosë për prioritizimin e projekte të mëdha dhe 
strategjike rrugore dhe transportit dhe të sigurohet që ato janë plotësisht 
të inkuadruara në Planin e Transportit dhe strategjisë së prioritetizimit të 
investimeve.

K3-2008 Qeveria MTPT

848 83 6

6. Të themelohen dhe mirëmbahen marrëdhënie në mes Qeverisë dhe 
Instiutcioneve Ndërkombetare Financiare (Banka Botërore, Banka 
Evropiane për Investime, Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim, 
etc). 

Në 
vazhdimësi

Qeveria MEF, MTPT

83. Të vazhdohet përmirësimi i menaxhimit të aseteve përmes të dhënave për mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e infrastrukturës së transportit. Të sigurohet kompatibiliteti me kornizën legjislative të BE-
së mbi koncesionet, dhe të merren masa për t’i nxitur investitorët, duke përfshirë format përmes partneriteteve publike-private për bashkëfinancimin e punëve të mëdha dhe strategjike të 
infrastrukturës. 
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849 83 7 7. Të rishikohet legjislacioni ekzistent për koncesione në mënyrë që  të 
shihet se sa është kompatibil me legjislacionin e BE-së. 

K1-2009 Qeveria MTPT, MEF, 
MMPH, MEM

850 83 8 8. Të hartohen dhe miratohen ndryshimet e legjislacionit mbi 
koncensionet, që dalin si rezultat i veprimit 83.7. 

K2-2009 Qeveria Parlamenti i 
Kosoves 

851 83 9 9. Të fillohet me një projekt ne sektorin e transport për PPP-të. K4-2009 MTPT MEF
852 84

853 84 1 1. Hartimi i strategjise zhvillimore mbi hekurudhat, e cila mes tjerash 
siguron perputhshmeri me strategjine e zhvillimit ekonomik. 

K1-2009 MTPT Hekurudhat e 
Kosovës

Politikat e transportit 
multimodal

300,000 300,000

854 84 2

2. Themelimi i Autoritetit Rregullativ mbi Hekurudhat.  K4-2008 MTPT Hekurudhat e 
Kosovës

Rregullorja mbi 
rregullimin e 
hekurudhave ne Kosove

330,000 330,000

855 84 3 3. Themelimi i trupave tjere rregullatore mbi hekurudhat K4-2010 MTPT Hekurudhat e 
Kosovës

Aneksi I MeM te SEETO-
se

600,000 600,000

856 84 4 4. Të behet hapja e tregut vendore hekurudhore per operatoret tjere 
hekurudhore. 

K4-2010 MTPT Hekurudhat e 
Kosovës

857 84 5

5. Të kërkohet anëtarësim në Unionin Ndërkombëtar të Hekurudhave. K4-2008 Hekurudhat e 
Kosoves

MTPT Rregullorja mbi 
rregullimin e 
hekurudhave ne Kosove

858 84 6

6. Permiresimi i infrastruktures hekurudhore dhe mjeteve te operimit ne 
derjtim te zhvillimit te sigurte te transportit hekurudhore.

Në 
vazhdimësi

MTPT Hekurudhat e 
Kosovës

Rregullorja mbi 
rregullimin e 
hekurudhave ne Kosove

859 85

860 85 1
1. Rishtresimi i pistës, zgjerimi i parkingut dhe hapësirës së nevojshme 
për manovrimin e avionëve [taxiëay]. 

K4-2008 ANP MTPT Master Plani I ANP dhe 
prioritete e qertifikimit te 
aeroportit sipas ICAO-s.

14,000,000 14,000,000

2  Ndë ti i i ë  i t ik  K4 2008 ANP MTPT M t  Pl i I ANP dh  800 000 800 000

84. Të sigurohet që zhvillimi i sektorit të hekurudhave është ne perputhje me strategjinë e zhvillimit ekonomik. 

85. Të sigurohet që aeroporti i Prishtinës operon në nivel adekuat të sigurisë dhe ka menaxhment të duhur dhe përgjegjës. 

861 85 2
2. Ndërtimi i rrugës perimetrike. K4-2008 ANP MTPT Master Plani I ANP dhe 

prioritete e qertifikimit te 
aeroportit sipas ICAO-s.

800,000 800,000

862 85 3
3. Ndriçimi aeroportual i fushës ajrore  K1-2009 ANP MTPT Master Plani I ANP dhe 

prioritete e qertifikimit te 
aeroportit sipas ICAO-s.

5,882,251 5,882,251

863 85 4
4. Shpronësimi i tokës për nevojat e ANP. Në 

vazhdimësi
ANP MTPT Master Plani I ANP dhe 

prioritete e qertifikimit te 
aeroportit sipas ICAO-s.

6,931,233 6,931,233

864 85 5
5. Drenazhimi i ujrave brenda hapësirës së aeroportit. K1-2009 ANP MTPT, KK Lipjan 

dhe KK Fushe-
Kosove

Master Plani I ANP dhe 
prioritete e qertifikimit te 
aeroportit sipas ICAO-s.

865 85 6 6. Implementimi i planit te cilesise dhe kualitetit dhe menaxhimi i sistemit 
te sigurise.

Në 
vazhdimësi

MTPT ANP, ZRAG Ligji I aviacionit civil.

866 85 7 7. Implementimi i planit trajnues per permbushjen e kerkesave te 
certifikimit dhe licencave

Në 
vazhdimësi

ANP MTPT,  ZRAG Ligji I aviacionit civil.

867 85 8
8. Ndertimi i Pyrgut te ri Kontrollues dhe nderteses se Administrates K4-2009 ANP MTPT Master Plani I ANP dhe 

prioritete e qertifikimit te 
aeroportit sipas ICAO-s.

2,500,000 2,500,000

868 85 9
9. Sistemi I Mbulueshmerise se Radio Komunikimeve. K4-2009 MTPT ANP Master Plani I ANP dhe 

prioritete e qertifikimit te 
aeroportit sipas ICAO-s.

1,350,000 1,350,000

869 85 10
10. Të përpilohët baza adekuate ligjore në bazë të së cilës do të bëhë 
përzgjedhja, struktura dhe përgjegjësia e organeve drejtuëse 
(menagjuëse në ANP) K1-2009 MTPT ZRAC Ligji i aviacionit civil.

870 86

871 86 1 1. Miratimi I Projekt-Ligjit mbi sigurine ne komunikacionin rrugor. K1-2008 Parlamenti i 
Kosoves

872 86 2 2. Hartimi i akteve nenligjore per zbatimin e Ligjit mbi sigurine ne 
komunikacionin rrugore.

K4-2008 MTPT Ligji mbi sigurine ne 
komunikacionin rrugore

25,000 25,000

873 86 3 3. Antarsimi ne komitetin nderkombetare per patent shofer CIECA. K2-2008 MTPT Plani i punes se MTPT-
se 2008

42,000 42,000

874 86 4 4. Aprovimi i formës dhe ndërrimi i patentshoferve. K1-2009 MPB MTPT 500,000 500,000

875 86 5 5. Përmirësimi i mënyrës së testimt të kandidatëve. Në 
vazhdimësi

MTPT 700,000 700,000

86. Të rishikohet dhe të përmirësohet sistemi i lejeve të vozitjes dhe kontrollit teknik të veturave. 
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876 86 6 6. Licencimi dhe rilicencimi i pyetësve (examinerëve). Në 
vazhdimësi

MTPT 300,000 300,000

877 86 7 7. Aftësimi permanent i pyetësve (examinerëve). Në 
vazhdimësi

MTPT 150,000 150,000

878 86 8 8. Zbatimi i kornizës legjislative për kontrollim të reduktimit të gazrave 
ndotësve të liruara nga automjetet.

K4-2009 MTPT Ligji mbi Sigurimin ne 
Komunikacion

170,000 170,000

879 86 9 9. Licencimi dhe rilicencimi i inspektuesve të automjeteve. Në 
vazhdimësi

MTPT 1,500,000 1,500,000

880 86 10 10. Aftësimi permanent i inspektuesve të automjeteve. Në 
vazhdimësi

MTPT 300,000 300,000

881 87

1. IPA 2008: Ndertimi i kapaciteteve institucionale të MEM-
it  për të formuluar dhe implementuar politikat dhe 
strategjitë energjetike  (Janar 2005 - Korrik 2008)
2. Mbeshtetje në përmiresimin e shkathëtësive teknike 
dhe menaxheriale të KEK-ut (Janar 2007)

882 87 1 1. Të rishikohen dhe rifreskohen strategjitë dhe politikat ekzistente të 
sektorit të energjisë. 

Në 
vazhdimësi

MEM 100,000 100,000

883 87 2

2. Hartimi dhe aprovimi i Planit Veprues të KEK sh.a. që ka për synim 
furnizimin e rregullt me energji elektrike, eliminimin e konsumit ilegal dhe 
maksimizimin e nivelit të faturimit dhe inkasimit të energjisë së 
shpenzuar elektrike.

K2-2008 KEK MEM, MPB, MD, 
ZRRE

Plani biznesor i KEK 
sh.a. 

19,000,000 19,000,000

884 87 3 3. Ristrukturimi i KEK sh.a. në përputhje me afatin kohor në kuadër të 
Planit të Veprimit për Energji Elektrike.    

K2-2008 KEK  MEM,  ZRRE Road Map for Elektricity. 23,850,000 23,850,000

885 87 4 4. Formimi i Këshillit të ri Drejtues të KEK sh.a. në bazë të standardeve 
ndërkombëtare. 

K2-2008 MEM MEF Rregullorja mbi shoqatat 
afariste

131,300 131,300

886 88 IPA 2007 Arritja e Standardeve të BE-së në sektorin e 

87. Të sigurohet qëndrueshmëria e shërbimit të energjisë elektrike, duke rritur substencialisht mbledhjen e të ardhurave dhe duke promovuar qeverisjen e mirë. 

88. Të vazhdohet me implementimin e obligimeve të ndërmara mbrenda kornizes së Traktatit të Komunitetit për Energji. Të vazhdohet pregaditja e projektit "Kosova C" për gjenerim dhe furnizim të 
ë ë ë ë ë ë ë

Energjia

886 88 Energjisë, 3 milion Euro

887 88 1
1. Implementimi i "Road Map" të detajuar për energji elektrike. K2-2008 MEM  AKM, MPMS, 

MMPH, KOSTT, 
ZRRE, KEK

Traktati Komunitetit per 
Energji

100,000 100,000

888 88 2 2. Hartimi dhe aprovimi i rregullit mbi autorizimin per ndertimin e 
kapaciteteve gjeneruese

K2-2008 ZRRE MEM, MMPH, 
MPMS

Ligji per Rregullatorin e 
Energjise Nr. 2004/9

150,000 150,000

889 88 3 3. Axhustimi i politikes se taksave dhe doganave për te mbështetur 
importimin e teknologjive te energjisë diellore dhe te erës

K4-2008 MEM MEF, Qeveria

890 88 4 4. Përgatitja e tarifave ‘feed-in’ për energjinë elektrike te prodhuar nga 
burimet e riperteritshme

K1-2009 ZRRE MEM

891 88 5 5. Përgatitja e procedurës se autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve te 
reja gjeneruese nga BRE 

K4-2008 ZRRE MEM

892 88 6 6. Përcaktimi i standardeve dhe normave për izolimin termik (kodi 
energjetik)

K2-2008 MMPH MEM, MTI

893 88 7 7. Plotësimi i bazës ligjore dhe rregullatore për zbatimin e normave për 
kursimin e energjisë ne ndërtesa

K4-2009 MMPH MEM, MTI

894 88 8 8. Zhvillimi i kapaciteteve për auditimin energjetik te ndërtesave Në 
vazhdimësi

MEM MMPH, MTI

895 88 9
9. Hartimi i politikes, një programi dhe planit me veprime konkrete për 
promovimin e përdorimit te burimeve alternative ne biznes dhe amvisëri  

K4-2009 MEM ZRRE, MTI

896 88 10

10. Vazhdimi i zbatimit të programit për efiçiencë të energjisë 2007-2009 K4-2009 MEM ZRRE, KOSTT, 
KEK, 
MAPL/Komunat, 
MMPH

Traktati Komunitetit per 
Energji

1,700,000 100,000 1,600,000

897 88 11

11. Studimet mbeshtetese per zhvillimin e Hidrocentralit te Zhurit 
(studimi I fizibilitetit, Vlersimi I ndikimit ne Mjedis dhe Vlersimi I ndikimit 
Social).

K4-2008 MEM MMPH, ZRRE, 
KPMM, KEK, 
KOSTT

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore IDA 
GRANT H254 KOS.

500,000 500,000

898 88 12

12. Studimi I fizibilitetit per rritjen e kapacitetit te hidrocentralit Ujman dhe 
shendrimi I hidrocentralit ne hidrocentral reversibil.

K4-2008 MEM MMPH, ZRRE, 
KPMM, KEK, 
KOSTT

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore IDA 
GRANT H254 KOS.

rymes elektrike në pajtim të plotë me acquis siq është paraprë me Traktatin e Komunitetit për Energji. 
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899 88 13

13. Finalizimi i projektit sipas marrëveshjes me Bankën Botërore të 
nënshkruar më 13 dhjetor 2006

K4-2009 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore IDA 
GRANT H254 KOS.

900 88 14

14. Implementimi i Kornizes te masave Mbrojtese Mjedisore dhe Sociale 
per TC Kosova C

K4-2009 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

460,000 460,000

901 88 15

15. Pergatitja e Vleresimit Strategjik Mjedisor dhe Social per TC Kosova 
C. Mbajtja e konsultimeve dhe ndegjimeve publike sipas Direktivave te 
BE-se dhe Standardave te Bankes Boterore

K2-2008 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

902 88 16

16. Pergatitja e draft Planit Zhvillimor te Sibovcit. PZhS eshte plan 
hapesinor per zonen e vecant e cila perfshine objektet ekzistuese te 
mihjeve dhe gjenerimit si dhe objektet e reja te mihjeve dhe TC Kosova 
C

K2-2008 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

903 88 17

17. Pergatitja e Termave te References per Vleresimin e Ndikimit ne 
Mjedis te TC Kosova C

K2-2008 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

904 88 18

18. Pergatitja e Termave te References per Vleresimin e Ndikimit Social 
te TC Kosova C

K2-2008 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

905 88 19

19. Pergatitja e Planit te Veprimit per Zhvendosje (per mihjen e re) K4-2008 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

1,570,000 1,570,000

906 88 20

20. Ngritja e kapaciteteve njerezore ne MMPH, AKMM, Komunen e 
Kastriotit ne lidhje me procedurat e shqyrtimit dhe aprovimit te VNM-se 
dhe VS.

K2-2008 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

460,000 460,000

907 88 21

21. Themelimi i "Forumeve per Zhvillimin e Komuniteteve" ne zonen e 
Zhvillimit te projektit dhe sigurimi i qasjes ne informatat mjedisore (sipas 
konventes te Aarhusit)

K2-2008 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

38,000 38,000

908 88 22

22. Regjistrimi i ekonomive familjare ne zonen e zhvillimit/ndikimit te 
projektit "Kosova C". Te anketohet 1,500 amviseri ne vendbanimet: 
Hade, Shipitulle, Sibovc, Lajthishte, Grabovc, Dardhishte, Plemetin, 
Palaj, Janjina Vode, Zhilivode, Hamidi, Kastriot)

K2-2008 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

31,400 31,400

909 88 23

23. Instalimi i sistemit per monitorimin e cilesise te ajrit ne zonen e 
zhvillimit te projektit. Mbledhja e te dhenave dhe monitorimi i mjedisit.

K4-2008 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

380,000 380,000
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910 88 24

24. Zhvillimi i  Kornizes Ligjore dhe Rregullative te domosdoshme per 
zhvillimin e projektit "Kosova C" permes investimeve direkte te huaja

K4-2008 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

1,570,000 1,570,000

911 88 25

25. Plotësimi i kuadrit ekzistues ligjor K2-2008 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

912 88 26

26. Hartimi i legjislacionit te ri të nevojshëm. K4-2008 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

913 88 27

27. Pergatitja e dokumentacionit dhe marreveshjeve te domosdoshme 
per permbylljen me sukses te transaksionit/zhvillimit te 
mihjes/termocentralit te ri. 

K4-2008 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT,  KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

914 88 28

28. Menaxhimi i procesit te ofertimit dhe perzgjedhjes te investitorit 
bazuar ne principet e transparences dhe konkurrences. Procesi  
mbeshtetet nga keshilltaret e transaksionit, keshilltaret ligjor dhe 
keshilltaret mjedisor te kontraktuar permes Bankes Boterore. 

K4-2009 MEM ZKM, MMPH, 
MAPL/Komuna 
MEF, MPMS, 
ZRRE, KPMM, 
KOSTT   KEK

Marreveshja per financim 
me Banken Boterore 
IDA GRANT
H254KOS
H318KOS

2,450,000 2,450,000

KOSTT,  KEK H318KOS

915 89

916 89 1 1. Përgatitja e Planit Aksional për implementimin e Dokumentit "Politikat 
e Sektorit të Telekomunikacionit".

K4-2008 ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

917 89 2 2. Shërbimet mobile:
- Paraqitja e së paku një operatori të Rrjetit Virtual Mobil (MVNO).

K2-2008 ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

918 89 3
3. Përhapja e Internetit Brezgjerë në të gjitha shkollat dhe institucionet 
akademike.

K4-2010 MTPT MASHT, ART eSEE Agjenda Plus &
Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

15,000,000 15,000,000

919 89 4

4.  Zhvillimi i programeve për mësimin e vazhdueshëm të zyrtarëve 
qeveritar në sferën
e teknologjive bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit deri në 
mes të vitit 2009 (ECDL/ICDL)

K4-2013 MTPT MSHP eSEE Agjenda + 840,000 840,000

920 89 5 5.  Zhvillimi i programit per funksionalizimn e përdorimit të numrit 
telefonik standard të emergjencës “E-112” 

K1-2009  MTPT ART. Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

50,000 50,000

921 89 6 6. Krijimi i planeve implementuese për emergjencë të integruar dhe i 
shërbimeve komunikuese të sigurisë publike.

K1-2009  MTPT ART. Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

5,000,000 5,000,000

922 89 7 7.  Krijimi i qendrave kompjuterike shtetrore të reagimit në raste 
emergjente dhe fillimi i shkëmbimit të informacioneve .

K4-2009  MTPT ART. Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

3,500,000 3,500,000

923 89 8 8.  Definimi i regjimit të Qasjes dhe Shërbimeve Universale. K1-2009 ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

100,000 100,000

924 89 9
9.  Angazhimi rreth marrjes se kodit thirrës për shërbimet telefonike dhe 
kodit për Top Nivelin e Domenit Nacional për shërbime të Internetit – 
Kodit Shtetëror për Internet.

Në 
vazhdimësi

 ART MTPT, Zyra e 
Presidentit

Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

100,000 100,000

925 89 10 10. Promovimi i nyjave të përbashkëta/ Shkëmbyese të internetit K4-2010 ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

50,000 50,000

926 89 11
11. Krijimi i grupit studimor i cili do të udhëheq procesin që do të 
rekomandoj opsionet më të mira të partneriteteve publiko/private për 
PTK-në sh.a. dhe kompletimi i punës së grupit studimor.

K2-2009 MTPT ART, MEF, PTK, Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

250,000 250,000

927 89 12 12. Studimi për definimin e tregut me qëllim të definimit të Ofruesve të 
Shërbimeve që kanë fuqi të ndjeshme në treg.

K4-2008 ART MTPT, Operatorët Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

300,000 300,000

928 89 13 13. Analiza e tregjeve relevante në sektorin e komunikimeve elektronike K2-2009 ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

250,000 250,000

Shoqëria Informative dhe Media
89. Të adaptohet dhe të fillohet zbatimi i politikave lidhur me rrjetet dhe shërbimet për komunikim elektronik, që synojnë të forcojnë liberalizimin e plotë dhe krijimin e një ambienti të hapur dhe konkurrent me qëllim të tërheqjes së investitorëve të huaj dhe 
përmirësimit të kualitetit të shërbimeve. 
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929 89 14 14. Rregullimi i shërbimeve që i ofrojnë Operatorët me fuqi të ndjeshme 
në treg

K3-2009 ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

200,000 200,000

930 89 15 15. Përgatitja dhe aprovimi i Rregullores për Bartshmërinë e Numrave 
(ang. Nummber Portability)

K4-2008 ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

100,000 100,000

931 89 16
16. Përgatitja dhe aprovimi i Rregullores për zgjedhjen dhe 
parazgjedhjen e bartësit (ang. Carrier Selection and Carrier Preselection)

K4-2008 ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

150,000 150,000

932 89 17 17. Përgatitja dhe aprovimi i Regullores per RUO (RUO - Refference 
Unbundling Offer)

K4-2008 ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

150,000 150,000

933 89 18 18.  Zhvillimi dhe implementimi i detajuar  i sistemit të politikave për 
çmimet/tarifat

K4-2008 ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

50,000 50,000

934 89 19 19. Implementimi i rebalancimit të tarifave nga PTK. K3-2008 ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

935 89 20
20. Themelimi i kushteve për tregti elektronike, prokurim elektronik dhe 
aplikim i nënshkrimit elektronik.

K4-2009 MTPT MTI, MSHP, 
KRPP, ART

eSEE Agjenda Plus &
Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

6,000,000 6,000,000

936 89 21
21. Krijimi I Regullores bazë mbi mbrojtjen e klientit dhe fshehtësisë së 
përdoruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike  

K4-2009 ART MTPT,  MPB eSEE Agjenda Plus &
Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

50,000 50,000

937 89 22 22. Perfundimi dhe implementimi i Strategjise Kombtare per qasje ne 
Infrastrukturen brezgjere wireless (patela)

K4-2008 ART Ligji dhe politikat e 
Telekomunikacionit

250,000 250,000

938 90

939 90 1

1. Miratimi i buxhetit për vitin 2008, ku kërkesat shtesë do të mirren 
parasysh gjatë rishikimit të BKK 2008. 

K2-2008 Parlamenti i 
Kosoves

Ligjin mbi 
Telekomunikacion, Ligji 
për menaxhimin e 
financave publike dhe 
përgjegjësitë 

940 91
1  Te parashihet financimi I RTK se ne Buxhetin e Kosoves per vitin 208 K2 2008 Parlamenti i Ligji për RTK në

90. Të forcohen kapacitetet administrative të autoritetit të rregullatorit. Të fuqizohet pozita e tij dhe të sigurohet pavarësia operuese dhe ajo financiare. 

91. Të sigurohen fonde stabile dhe të qëndrueshme për Transmetuesin Publik (RTK), për Komisionin e Pavarur për Media si dhe fondin për media.  

941 91 1 1. Te parashihet financimi I RTK-se ne Buxhetin e Kosoves per vitin 208. K2-2008 Parlamenti i 
Kosoves

Ligji për RTK-në

942 91 2 2. Miratimi i buxhetit për vitin 2008 sipas propozimit të Qeverisë. K2-2008 Parlamenti i 
Kosoves

Ligji për komsionin e 
pavarur të mediave

943 92

1. IPA 2008: "Mbështetje gjatë procesit të përmirësimit të 
Kontrollit të menagjimit publik dhe llogaridhënia në 
Kosovë" 
2. AER-KE: "Mbështetje për Kontrollen e Brendshme 
Financiare Publike dhe Auditimi i Brendshëm", 1.5M Euro

944 92 1 1. Zbatimi I Udhëzimit administrativ nr.6/2007- UNIREF-it (numri referent 
për grumbullimin e të hyrave dhe identifikimi i tyre) 

Në 
vazhdimësi

MEF Qeveria LMFPP dhe rregulloret e 
Thesarit

945 92 2 2. Monitorimi I zbatimit te UA nr.6/2007. Në 
vazhdimësi

MEF LMFPP dhe rregulloret e 
Thesarit

946 92 3 3. Përshtatja e rregullores për kontroll të mbrendshëm në bazë të 
urdhëresës administrative 2007/30.

K4 - 2008 MEF LMFPP 1,500 1,500

947 92 4
4.  Rishiqimi i të gjitha urdhëresave administrative të Thesarit që të 
përshaten me ndryshimet që dalin nga ndryshimi i LMFPP dhe ligjet tjera 
që kanë ndikim në kontroll të brendshëm të financave publike.

K4 - 2008 MEF LMFPP 4,500 2,100 2,400

948 92 5 5. Ngritja e strukturës organizative dhe autorizuese për kontroll të 
mbrendshëm pas miratimit të ndryshimit të LMFPP. 

K4-2008 MEF 4,680 2,280 2,400

949 92 6
6. Sigurimi nënshkrimeve per personat e autorizues per shpenzim te 
ndarjeve buxhetore: (Zyrtari autorizues, Zyrtari financiar, Zyrtari zotues, 
Zyrtari qertifikues, Zyrtari i prokurimit)

Në 
vazhdimësi

MEF Organizatat 
Buxhetore

LMFPP dhe rregulloret e 
Thesarit

950 92 7

7. Verifikimi i nënshkrimeve të personave përgjegjës me rastin e 
procesimit të shpenzimeve,verifikimi I dokumenteve qe jane te 
domosdosheme( kontrata , faktura, flet pranimi mallrave te sherbimeve.

Në 
vazhdimësi

MEF Organizatat 
Buxhetore

LMFPP dhe rregulloret e 
Thesarit

951 92 8 8. Trajnimi i vazhdueshëm i zyrtarëve të Organizatave Buxhetore  për 
zbatimin e kontrollit  të brendshëm të financave publike.

Në 
vazhdimësi

MEF Organizatat 
Buxhetore

LMFPP dhe rregulloret e 
Thesarit

9,760 960 8,800

Statistikat

Kontrolli Financiar 
92. Të vazhdohen përpjekjet për zbatim të strategjisë për kontroll të brendshëm publik financiar dhe ligjet relevante si bazë për arritjen e prioriteteve afat-mesme në këtë fushë. 
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952 93

IPA 2008: "Trajnim dhe rekrutim i shërbyesve civil përmes 
KIPA-së ose agjencisë së shërbimit civil" 
IPA 2007 Shumë përfitues: "Përforcimi i sistemeve 
statistikore ne vendet e ballkanit përendimor" 
CARDS: "Përmirësimi i prodhimit të statistikave" 

953 93 1 1. Miratimi I Ligjit mbi statistikat zyrtare te Kosoves. K4-2008 Parlamenti i 
Kosoves

MSHP, ZKM Ligji mbi statistikat 

954 93 2 2. Zbatimi I Ligjit mbi Stastistikat zyrtare te Kosoves permes nxerjeve te 
akteve nenligjore

Në 
vazhdimësi

ESK Institucionet e 
Kosoves

Ligji mbi statistikat 250,000 250,000

955 93 3 3. Kalimi I ESK-se ne Agjencion te Pavarur K2-2009 ESK Ligji mbi statistikat 60,000 60,000
956 93 4 4. Rekrutimi i 30 zyrtarve profesional ne statistika prodhuese K4-2009 ESK Plani I Punes 2008 ESK 120,000 120,000

957 93 5
5. Trajnime profesionale per ngritjen e kapaciteteve te ESK-se 
(Metodologji, praktikat dhe metodat e EUROSTAT-it, mostra, programet 
softverike dhe analiza)

Në 
vazhdimësi

ESK Plani I Punes 59,000 59,000

958 93 6
6. Krijimi i grupeve punuese per fushat e caktuara me qellim te 
permisimit te kualitetit dhe saktesise te dhenave

Në 
vazhdimësi

ESK Institucionet e 
Kosoves

Plani Strategjik 3 vjeqare 
I ESK-se

25,000 25,000

959 93 7 7. Percaktimi I nje pike kontaktuese neper ministrit e linjes per te 
siguruar saktesine dhe kualtetin e te dhenave.

K4-2008 ESK Ministritë Plani Strategjik 3 vjeqare 
I ESK-se

960 93 8 8. Trajnimi i zyrtareve pergjegjes per dhenje te sakt te parametrave qe 
parashtron anketa.                                  

Në 
vazhdimësi

ESK Plani I Punes 2008 ESK 50,000 50,000

961 94

1. CARDS: "Përmisimi i prodhimit të statistikave"
2. CARDS: "Ndertimi i kapaciteteve të ESK-së në 
pregaditjen dhe organizimin e regjistrimit të amvisnisë dhe 
popullates" 
3. CARDS: "Mbështetja e ESK-së për të zhvilluar 
regjistrimin: përfshirë prodhimin e statistikave që buron 
nga regjistrimi i amvisnisë dhe popullates

94. Të vazhdohet zhvillimi i statistikave ekonomike dhe të shpejtohen zhvillimet e statistikave sociale. 

93. Të forcohen kapacitetet administrative të Zyrës Statistikore dhe të përmirësohet pavarësia operacionale dhe financiare e saj. Të sigurohet saktësia e statistikave përfshirë kualitetin e të dhënave të 
mundësuar nga anketat e respodentëve, të cilët sjellin të dhëna rregullisht në zyrën statistikore, pa pagesë. 

nga regjistrimi i amvisnisë dhe popullates

962 94 1
1. Pregaditja dhe Publikimi i Llogarive Kombëtare (qasja e shpenzimeve 
2004 - 2006, tabelat ofruese perdoruese - SUT 2005)

K2-2008 ESK MFE, MTI, 
MBPZHR, 
Doganat,  ABQK

plani vjetor I punes 2,600 2,600

963 94 2 2. Anketa Strukturore e Ndermarrjeve 2007 (Mbledhja, Kontrolli Logjik, 
Perfshirja, Perpunimi dhe Analiza e te dhenave)

K4-2009 ESK ARBK, ATK plani vjetor I punes 23,500 23,500

964 94 3 3. Publikimi I Anketes Strukturore te Ndermarjeve 2007 K4-2009 ESK plani vjetor I punes 1,500 1,500

965 94 4 4. Mbledhja e të dhënave mbi Indeksin e Çmimeve te prodhimit 2008 Në 
vazhdimësi

ESK ARBK, ATK plani vjetor I punes 1,200 1,200

966 94 5 5. Realizimi i Statistikave të Hotelerise 2008 Në 
vazhdimësi

ESK MTI plani vjetor I punes 1,000 1,000

967 94 6
6. Publikimi vjetor i Statistikave të Indeksit te Çmimeve te Konsumit (IÇK-
se) inflacionit dhe Statistikave per Tregetine e Jashtme për vitin 2007.

K3-2008 ESK plani vjetor I punes 2,600 2,600

968 94 7 7. Mbledhja e cmimeve te konsumit dhe Publikimi I Indeksit te Qmimeve 
Konsumit (IÇK) (Statistikave të Inflacionit).

Në 
vazhdimësi

ESK plani vjetor I punes 500 500

969 94 8 8. Publikimi mujor i Statistikave për Tregtinë e Jashtme Në 
vazhdimësi

ESK Doganat plani vjetor I punes 500 500

970 94 9 9. Realizimi dhe publikimi i anketave të ekonomive familjare bujqësore 
dhe nxjerrja e statistikave bujqësore. 

Në 
vazhdimësi

ESK MBZHR plani vjetor I punes 41,500 41,500

971 94 10 10. Hulumtitmi mbi statistikat agro monetare (Çmimet e mjeteve 
bujqesore).

Në 
vazhdimësi

ESK 15,000 15,000

972 94 11 11. Hulumtitmi mbi statistikat e pemtarise dhe vreshtarise (Çmimet e 
mjeteve bujqesore).

Në 
vazhdimësi

ESK 30,000 30,000

973 94 12 12. Realizimi statistikave të mjedisit dhe publikimi I tyre per çdo dy vite K3-2008 ESK Plani vjetor 3,000 3,000

974 94 13 13. Realizimi dhe Publikimi i Anketës së Buxhetit Familjar (ABF) Në 
vazhdimësi

ESK Plani Vjetor 82,500 8,700 73,800

975 94 14 14. Realizimi dhe Publikimi i Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) Në 
vazhdimësi

ESK MSHP, MEF Plani I Punes 28,715 28,715

976 94 15 15. Realizimi dhe Publikimi i statstikave të arsimit Në 
vazhdimësi

ESK MASHT, MTI Plani I Punes 10,000 10,000

977 94 16 16. Realizimi dhe Publikimi i statstikave të sportit Në 
vazhdimësi

ESK MKRS, 
MAPL/Komunat

Plani I Punes 2,700 2,700

978 94 17 17. Realizimi dhe Publikimi I statstikave të Kulturës Në 
vazhdimësi

ESK MKRS, 
MAPL/Komunat

Plani I Punes 900 900
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979 94 18 18. Realizimi dhe Publikimi i statstikave të shëndetësisë Në 
vazhdimësi

ESK MSH, IKSH Plani I Punes 1,800 1,800

980 94 19 19. Realizimi dhe Publikimi i statstikave të Jurispondencës Në 
vazhdimësi

ESK MD Plani I Punes 4,200 4,200

981 94 20 20. Realizimi dhe Publikimi i statstikave të mirqenjës sociale Në 
vazhdimësi

ESK MPMS Plani I Punes 1,500 1,500

982 95

1. IPA 2007 - Projekti Sundimi i Ligjit, Komponenta I - 
Policia Kufitare. 
2. CARDS 2006 - Mbeshtetje e metutjeshme per 
menaxhimin e integruar te kufijve. 

983 95 1

1.Hartimi dhe plotesimi i procedurave standarde per kontrollin e kufirit. Në 
vazhdimësi

MPB MBPZHR, 
MPB/SHPK, 
Doganat

Strategjia për 
Menaxhimin e Kufirit të 
Integruar (MIK )nëntor 
2007

10,000 10,000

984 95 2

2.Hartimi dhe plotesimi i planprogramit te trajnimit. Në 
vazhdimësi

MPB MBPZHR, 
MPB/SHPK, 
Doganat

Strategjia për 
Menaxhimin e Kufirit të 
Integruar (MIK )nëntor 
2007

120,000 120,000

985 95 3
3. Ndërmarrja e vlerësimit të përbashkët të kërcnimit dhe rrezikut në 
lidhje me "kufirin e gjelbërt" dhe pikat e kalimit të kanalizuara për të lejuar 
shpërndarjen e resurseve ndaj rrezikut. 

K4-2008 MPB MBPZHR, 
MPB/SHPK, 
Doganat

200,000 200,000

986 95 4

4. Vazhdimi dhe zhvillimi i bashkëpunimit operacional (përfshirë edhe ato 
të inteligjencës) në mes të të gjitha agjensive kufitare(Sherbimi doganor, 
Fitosanitare, Sanitar dhe veterinare), në baza të rregullta në të gjitha 
nivelet. 

Në 
vazhdimësi

MPB MBPZHR, 
MPB/SHPK, 
Doganat

Strategjia MIK 400,000 400,000

987 95 5 5. Sigurimi i pajisjeve të domosdoshme për forcimin e kontrollit të fluksit K4-2008 MPB SHPK 400,000 400,000

95. Të përmirësohet efiçienca e kontrollit të lëvizjeve të personave në kufi dhe të përmirësohet efektiviteti dhe transparenca e departamentit për polici kufitare. 
Vizat, kontrolli kufitar, azili dhe migrimi
Drejtësia, liria dhe siguria 

987 95 5
të personave. 

988 95 6
6. Të zhvillohet trajnimi bazik per Policine Kufitare. K4-2008 MPB Akademia Policore 

e Kosoves
Programi i trajnimeve 
2008

28,000 28,000

989 95 7
7. Të zhvillohet trajnimi i avancuar per Policine Kufitare. K4-2008 MPB Akademia Policore 

e Kosoves
Programi i trajnimeve 
2008

28,000 28,000

990 95 8
8. Të zhvillohet trajnim i specializuar per Policine Kufitare. K4-2008 MPB Akademia Policore 

e Kosoves
Programi i trajnimeve 
2008

28,000 28,000

991 95 9
9. Të zhvillohet trajnimi bazik per Hetime. K4-2008 MPB Akademia Policore 

e Kosoves
Programi i trajnimeve 
2008

28,000 28,000

992 95 10
10. Të zhvillohet trajnimi i avansuar per Hetime. K4-2008 MPB Akademia Policore 

e Kosoves
Programi i trajnimeve 
2008

28,000 28,000

993 95 11
11. Të zhvillohet trajnimi per dokumenta te falsifikuara. K4-2008 MPB Akademia Policore 

e Kosoves
Programi i trajnimeve 
2008

28,000 28,000

994 95 12
12. Të zhvillohet trajnimi per te Drjetat e njeriut. K4-2008 MPB Akademia Policore 

e Kosoves
Programi i trajnimeve 
2008

28,000 28,000

995 96
IPA 2007 - Sundimi i Ligjit, Komponenta I - Policia 
Kufitare. 

996 96 1

1. Te rishikohet dhe avansohet edhe me tutje Marreveshja e 
bashkepunimit me Shqiperine.

Në 
vazhdimësi

MPB SHPK Memorandum 
mirekuptimi me 
Republiken e Shqiperise 

997 96 2
2. Te rishikohet dhe avansohet  edhe me tutje Marreveshja e 
bashkepunimit me Maqedonine 

Në 
vazhdimësi

MPB SHPK Memorandum 
mirekuptimi me 
Maqedonine  

998 96 3
3. Te rishikohet dhe avansohet edhe me tutje Marreveshja e 
bashkepunimit me Malin e Zi.

Në 
vazhdimësi

MPB SHPK Memorandum 
mirekuptimi me Malin e 
Zi.

999 96 4 4. Te nenshkruhet Marreveshje bashkpunimi me Serbine. K3-2008 MPB SHPK Strategjia e MIK-ut 

96. Të forcohet bashkëpunimi në mes të agjencioneve për menaxhim të kufijëve me vendet fqinje.
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1000 97 IPA 2007 - Sundimi i Ligjit, Komponenta III - Ndertimi i 
Qendres per Azil-kerkuesit. 

1001 97 1 1. Ndertimi i qendres se re per pranimin e azil kerkuesve. K1-2009 MPB MSHP, MMPH, 
MAPL, MSH

Plani I punes I MPB-se 
per vitin 2008

2,000,000 400,000 1,600,000

1002 97 2 2. Funksionalizimi I qendres per strehim te azil kerkuesve. K2-2009 MPB Plani I punes I MPB-se 
per vitin 2008

200,000 200,000

1003 97 3
3. Trajnimi i vazhdueshëm i stafit përkitazi me çështjet e azilit/refugjatëve 
përfshirë edhe standardet e acquis të BE dhe praktikat më të mira. 

Në 
vazhdimësi

MPB Plani i trajnimit te 
zyrtarëve për vitin 2008

15,000 15,000

1004 97 4

4. Zhvillimi dhe avancimi i procedurave të procedimit të aplikacioneve në 
përputhje me ligjin per te huajt, ligji per azil kerkues, ligji per kontrollimin 
dhe mbikqyrjen e kufirit shteteror si dhe strategjite relevante.

Në 
vazhdimësi

MPB Rregullorja  2005/16 mbi 
qarkullimin  e personave 
brenda dhe jasht 
Kosoves

10,000 10,000

1005
5.Të vendoset një organ funksional për menaxhimin e qendrës së  Azilit 
dhe për Implementimin e politikës së Azilit/përpunimin e rasteve të 
kthimeve të detyruara. 

K4 - 2009 MPB Ligji mbi Azilin;                  
Plani i Punës I MPB-së 
për vitin 2008

50,000 50,000

1006 98

1007 98 1

1. Hartimi I projekt- ligjit per azil ne pajtim me acquis të BE. K2-2008 MPB Parlamenti i 
Kosoves, MD, 
MAPL, MSH, 
MASHT, MPMS, 
SHPK

11,500 11,500

1008 98 2 2. Miratimi i ligjit per azil ne pajtim me acquis të BE. K3-2008 Parlamenti i 
Kosoves

Strategjia legjislative e 
Kosovës 2008

1009 98 3

3. Zbatimi i ligjit per azil. Në 
vazhdimësi

MPB Parlamenti i 
Kosoves, MD, 
MAPL, MSH, 
MASHT, MPMS, 
SHPK

Ligji per azil 2,000,000 2,000,000

98. Të adaptohet një ligj për migrim në përputhshmëri me standardet Europiane. 

97. Të themelohen strehimore dhe objektet të pritjes për personat që kërkojnë azil. 

SHPK

1010 98 4

4. Hartimi I projekt- ligjit per te huajt. K2-2008 MPB Parlamenti i 
Kosoves, MD, 
MAPL, MSH, 
MASHT, MPMS, 
SHPK

12,000 12,000

1011 98 5 5. Miratimi i Ligjit per te huajt. K3-2008 Parlamenti i 
Kosoves

Strategjia legjislative e 
Kosovës 2008

1012 98 6

6. Zbatimi I ligjit per te huajt. Në 
vazhdimësi

MPB Parlamenti i 
Kosoves, MD, 
MAPL, MSH, 
MASHT, MPMS, 
SHPK

Ligji per te Huajt 1,200,000 1,200,000

1013 98 7

7. Hartimi I projekt-ligjit per mbikqyrjen dhe kontrollin e kufirit shteteror. K1-2008 MPB Parlamenti I 
Kosoves, 
MBPZHR, MTPT, 
SHPK,  Dogana,  
AKK

10,000 10,000

1014 98 8 8. Miratimi i ligjit per mbikqyrjen dhe kontrollin e kufirit shteteror. K2-2008 Parlamenti i 
Kosoves

Strategjia legjislative e 
Kosovës 2008

1015 98 9
9. Zbatimi i ligjit per mbikqyrjen dhe kontrollin e kufirit shteteror. Në 

vazhdimësi
MPB ligjit per mbikqyrjen dhe 

kontrollin e kufirit 
shteteror

13,615,000 13,615,000

1016 98 10
10. Hartimi strategjise per riintegrimin e personave te riatdhesuar. K1-2008 MPB MMPH, MAPL, 

MPMS, MASHT, 
MSH, AKP

Politika e riatdhesimit 4,000 4,000

1017 98 11
11. Hartimi i planit te veprimit per implementimin e strategjise per 
riintegrimin e personave te riatdhesuar.

K2-2008 MPB MMPH, MAPL, 
MPMS, MASHT, 
MSH, AKP

Strategjia per per 
riintegrimin e personave 
te riatdhesuar.

5,000 5,000

1018 98 12
12. Implementimi i strategjise dhe planit të veprimit përkitazi me migrimin 
përfshirë edhe ri-pranimin.  

Në 
vazhdimësi

MPB MMPH, MAPL, 
MPMS, MASHT, 
MSH, AKP

12,870,000 12,870,000

1019 98 13
13. MAPL do të bashkërendojë aktivitetet në mes MPMQ dhe MAPH dhe 
komunës lidhur me menaxhimin e qendrave për akomodim të 
përkohshëm afatshkurtër dhe qendrave për banim social.

Në 
vazhdimësi

MAPL
ZKM, MPMS
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1020 98 14

14. Mbështetje pushteteve lokale per të bërë identifikimin e donatorëve 
të mundshëm, duke i këmbyer praktikat më të mira për procesin e ri-
integrimit të vendeve të rajonit dhe praktikave të BE-së.

Në 
vazhdimësi

MAPL MPB, Komunat Politikat e riatdhesimit 
dhe strategjia për 
riintegrimin e personave 
të riatdhesuar.

1021 98 15

15. Zhvillimi I projekteve të përbashkëta me komunat, nga të cilat të 
riatdhesuarit do të mund të përfitonin.

Në 
vazhdimësi

MAPL MPB, Komunat Politikat e riatdhesimit 
dhe strategjia për 
riintegrimin e personave 
të riatdhesuar.

1022 98 16

16. Bashkërendimi i aktiviteteve në mes institucioneve të pushtetit lokal 
dhe qendror, dhe  donatorëve, duke  përkufizuar programet e ardhshme 
të ndihmës në procesin e ri-integrimit.

Në 
vazhdimësi

MAPL MPB, Komunat Politikat e riatdhesimit 
dhe strategjia për 
riintegrimin e personave 
të riatdhesuar.

1023 98 17

17. Mbikëqyrja e progresit lidhur me  zbatimin e strategjisë për riintegrim 
nga ana e komunave dhe përgaditja e  raporteve periodike për qeverinë 
me qëllim të informimit lidhur me implemetimin e procesit të riintegrimit 
në nivel komunal.

Në 
vazhdimësi

MAPL MPB, Komunat Politikat e riatdhesimit 
dhe strategjia për 
riintegrimin e personave 
të riatdhesuar.

1024 98 18

18. Rekomandimi i zgjidhjeve të qëndrueshme dhe adoptimi i praktikave 
të  mira lidhur me ri-integrimin për zbatimin e strategjisë nga komunat. 

Në 
vazhdimësi

MAPL MPB, Komunat Politikat e riatdhesimit 
dhe strategjia për 
riintegrimin e personave 
të riatdhesuar.

1025 99
CARDS 2006 - Lufta kunder shperlarjes se parave, 
financimit te terrorizmit, krimit ekonomik dhe financiar.

1026 99 1

1. Shtimi i personelit në njësinë për hetime finaciare të ShPK-së  K4-2008 MPB SHPK Struktura aktuale e 
aprovuar nga Shtylla e 
krimit dhe kryesuesit e 
SHPK-se 

12,000 12,000

2  Trajnimi i stafit te Njesise Hetimore Finaciare te SHPK se Në MPB SHPK Plani i Punes se SHPK 20 000 20 000

Shpërlarja e parave
99. Të ngriten kapacitete e  Njësisë për Hetime Financiare brenda drejtorisë për krim të organizuar të Shërbimit Policor të Kosovës (SHPK). Të trajnohen prokurorë dhe gjyqtarë të specializuar. Të 
qartësohen kompetencat në mes të institucioneve të ndryshme të përfshira në fushën e shpërlarjes së parave.

1027 99 2

2. Trajnimi i stafit te Njesise Hetimore Finaciare te SHPK-se. Në 
vazhdimësi

MPB SHPK Plani i Punes se SHPK-
se; Memorandumi per 
trajnim SHPK- AER 
(B&S) I hartuar nëntor 
2007 - gusht 2008

20,000 20,000

1028 99 3 3. Vazhdimi i funksionimit te Task-forces nes mes te SHPK, MPB, 
Doganave, ATK dhe BPQK.

Në 
vazhdimësi

MPB SHPK, Doganat, 
ATK, AQBK

1029 99 4

4. Zhvillimi i bashkëpunimit operacional i Njësitit Hetimor Financiar të 
Shërbimit Policor të Kosovës (SHPK) me funksion-bartësit tjerë relevant 
përgjegjës për të luftuar dhe parandaluar pastrimin e parave. 

K4-2008 MPB SHPK, FIC, 
Doganat, ATK, 
AQBK

Memorandumi per trajnim 
SHPK- AER (B&S) I 
hartuar nëntor 2007 - 
gusht 2008 MesBE-se 
dhe  Departamentit te 
Trajnimeve te SHPK-se  
agjensioneve te tjera qe 
mirren me kete 
problematik si ATK , 
agjencioni antikorupcin , 
dogane etj

1030 99 5 5. Furnizimi me pajisje adekuate për njësinë e hetimeve financiare në 
raport me numrin e personelit.

K4-2008 MPB SHPK Draft propozimi për 
buxhetin 2008

12,000 12,000

1031 99 6

6. Trajnimi I gjyqtareve ne lemi te specializuara si: shperlarja e parave,  
krimi financiar dhe trafikimi me qenie njerezore  per kategorite e 
gjyqtareve dhe prokuroreve qe zgjidhin lende nga keto lemi. 

Në 
vazhdimësi

IGJK 12,000 4,000 8,000

1032 99 7 7. Krijimi i Task-forces me qellim te sqarimit te kompetencave. K3-2008 Qeveria ZKM, MPB, MD, 
MEF, FIC 

1033 99 8
8. Miratimi i Ligjit kunder Shperlarjes se Parave dhe Financimin e Kunder-
Terrorizmit.

K4-2008 Parlamenti i 
Kosoves

MEF Rregullorja e UNMIK 
2004/02; Strategjia 
Legjislative 2008;

1034 100 CAFAO, 2005( Itali), aprovimi i këtij projekti fillon në Prill 
2006 dhe përfundon në Prill 2009,

1035 100 1

1. Themelimi i nje Grupi Nderministror koordinues qe ka per qellim 
parandalimin, hetimin, luftimin, edukimin dhe trajtimin e narkomanine.

K2-2008 Qeveria MD, MPB, MSH, 
MASHT, MPMS, 
MKRS, KGJK, 
Doganat 

 

100. Të zhvillohet një strategji për parandalimin e drogave dhe një plan përkatës i veprimit për zbatimin e strategjisë. Të forcohen kapacitetet lokale edhe më tutje në sektorin për hetime të narkotikëve.
Drogat
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1036 100 2 2. Krijimi I nje grupi koordinues nderministror per koordinimin e punes 
rreth hartimit dhe implementimit te strategjise. 

K3-2008 Qeveria

1037 100 3
3.Hartimi i strategjise per parandalimin e drogave. K4-2008 Qeveria MASHT, MSH, 

MEF, MPMS, 
SHPK,  Dogana 

20,000 20,000

1038 100 4
4. Hartimi i planit të veprimit për strategjinë e parandalimit të drogave. K2-2009 Qeveria MASHT, MSH, 

MEF, MPMS, 
SHPK,  Dogana 

2,500 2,500

1039 100 5
5. Shtimi i personelit në sektorin për hetimin e narkotikëve ne kuader te 
ShPK-se.

K4-2008 MPB SHPK Struktura organizative 12,000 12,000

1040 100 6 6.Te sigurohen pajisje të mjaftueshme për sektorin e hetimeve të 
narkotikëve - ShPK.

K4-2008 MPB SHPK Plani I veprimit I SHPK-
se per vitin 2008.

50,000 50,000

1041 100 7 7. Ofrimi i trajnimeve të vazhdueshme për zyrtarët policor në sektorin e 
narkotikëve. 

Në 
vazhdimësi

MPB SHPK Plani I trajnimit per vitin 
2008-2010, 

10,000 10,000

1042 101

1043 101 1 1. Miratimi i Ligjit mbi Policinë. K1-2008 Parlamenti i 
Kosoves

MPB, SHPK Pakoja e Ahtisarit.

1044 102
CARDS 2005 - Ndihme Ministrise se Puneve te 
Brendshme. 

1045 102 1

1.Marrja e vendimit nga ana e Komesarit per shtimin e personelit në 
shtyllën e krimit.  

K4-2008 MPB SHPK Urdheresa Administrative 
per Hulumtimin e 
funksionalitietit te 
struktures se SHPK-se. 

1046 102 2 2. Te sigurohen pajisje të mjaftueshme për shtyllën e krimit - SHPK.  K4-2008 MPB SHPK Plani buxhetor  2008-
2010

25,000 25,000

3  Of i i i j i  ë hd h  ë  ë  li  ë h llë  ë Në MPB SHPK Pl i j  I j i  25 000 25 000

101. Të adaptohet ligji për policinë. 

102. Të përmirësohet efektiviteti i hetimeve të krimit. Të adaptohet dhe zbatohet legjislacioni që themelon SHPK-së dhe të forcohen kapacitetet hetuese dhe ato të kontrollit të brendshëm. Të forcohet 
lidershipi e SHPK-së. 

Policia

1047 102 3
3. Ofrimi i trajnimeve të vazhdueshme për zyrtarët policor të shtyllës së 
krimit;në veçanti  në fushën e mjeksisë ligjore. 

Në 
vazhdimësi

MPB SHPK Plani vjetor I trajnimeve 
dhe projektet me 
organizatata te tjera 

25,000 25,000

1048 102 4
4. Zhvillimi i bashkëpunimit operacional të Shërbimit Policor të Kosovës 
(SHPK) me funksion-bartësit e tjerë përgjegjës për luftimin dhe 
parandalimin e krimit.

Në 
vazhdimësi

MPB MAPL, MD, 
Doganat, ATK

Plan Strategjik te SHPK- 
dhe Plani I Punes se 
SHKPK-se.

50,000 50,000

1049 102 5
5. Vazhdimi i bashkepunimit me organizatat nderkombetare per luftimin e 
krimit - Euro-Pol dhe Inter-Pol.

Në 
vazhdimësi

MPB Plan Strategjik te SHPK- 
dhe Plani i Punes se 
SHKPK-se.

1050 102 6 6.Të zbatohet Ligji mbi Policinë. Në 
vazhdimësi

MPB MPMS, MEF 33,009,214 33,009,214

1051 102 7 7. Hartimi i akteve nen-ligjore per zbatimin e Ligjit per Policine. K1-2009 MPB MEF, MPMS, MD, 
MSH

10,000 10,000

1052 103

1053 103 1

1. Hartimi i strategjisë për veprimin e policise ne komunitet per 
parandalimin e krimit. 

K4-2008 MPB MAPL, ZKM, MD, 
MAPL, SHPK, AKK

Dokumentet e hartuara 
nga MPB-ja si analiza për 
njësit e policisë në 
bashkësi si dhe analiza 
veprimi i policisë në 
komunitet në 
parandalimin dhe 
zbulimin e krimit  

10,000 10,000

1054 103 2 2. Pregatitja e një plani të veprimit për implementimin e strategjisë së 
miratuar.  

K2-2009 MPB ZKM, SHPK, 
Doganat, AKK 

2,500 2,500

1055 103 3 3. Zbatimi i planit te veprimit te strategjise per reduktimin e krimit. Në 
vazhdimësi

MPB ZKM, SHPK, 
Doganat, AKK 

500,000 500,000

1056 103 4 4. Hartimi projekt- ligjit mbi armët e vogla. K3-2008 MPB ZKM, SHPK, 
Doganat, AKK 

50,000 50,000

1057 103 5 5. Miratimii i ligjit mbi armët e vogla. K4-2008 Parlamenti i 
Kosoves

Strategjia legjislative 
2008 e Qeverise

1058 103 6

6. Pregatitja dhe miratimi i një strategjie për mbledhjen e armëve në 
Kosovë. 

K4-2008 MPB ZKM, SHPK, 
Doganat, AKK 

5,000 5,000

1059 103 7 7. Zbatimi i legjislacionit në lidhje me armët e vogla. Në 
vazhdimësi

MPB ZKM, SHPK, 
Doganat, AKK 

1,000,000 500,000 500,000

103. Të adaptohet dhe të zbatohet një strategji për reduktim të krimit. Të zhvillohet një strategji për mbledhjen e armëve, të kompletohet dhe të zbatohet legjislacioni për armë të vogla. 
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1060 104

1061 104 1

1. Hartimi i strategjisë për luftimin dhe zvoglimin e krimit të organizuar 
dhe terrorizmit.

K2-2009 MPB ZKM, MD, SHPK, 
Doganat, AKK, 
ATK, FIC,  
Prokuroria 
Speciale e 
Kosoves, Auditori 
Gjeneral  ESK

Plani stratrgjik I MPB 
2007-2010

5,000 5,000

1062 104 2 2. Pregatitja e planit të veprimit për implementimin e strategjisë.  K2-2009 MPB ZKM, Doganat Plani stratrgjik I MPB 
2007-2011

5,000 5,000

1063 105 CARDS 2006 - Ndihme Institucioneve ne Fushen e 
Drejtesise. 

1064 105 1 1. Miratimi i projektligjit mbi plotesimin dhe ndryshimin e kodit te 
perkohshem te procedures penale te Kosoves.

K3-2008 Parlamenti I 
Kosoves

MD Strategjia legjislative 
2008 e Qeverise

1065 105 2 2. Miratimi i projektligjit per plotesimin dhe ndryshimin e kodit te 
perkoheshem penal te Kosoves.

K3-2008 Parlamenti I 
Kosoves

MD Strategjia legjislative 
2008 e Qeverise

1066 105 3 3. Miratimi i projektligjit mbi menaxhimin e pasurise se sekuestruar dhe 
te konfiskuar. 

K3-2008 Parlamenti I 
Kosoves

MD Strategjia legjislative 
2008 e Qeverise

1067 105 4 4. Miratimi i projektiligjit per plotesimin dhe ndryshimin e ligjit per 
ekzekutimin e sankcioneve penale.

K3-2008 Parlamenti I 
Kosoves

MD Strategjia legjislative 
2008 e Qeverise

1068 105 5

5. Zbatimi i ligjit te plotesuar dhe te ndryshuar per ekzekutimin e 
sankcioneve penale

Në 
vazhdimësi

MD MPB/SHPK, 
SHKK, SHSK, 
Sherbimi Sprovues 
dhe Korrektues 

936,000 936,000

1069 106

1070 106 1 1. Ofrimi i trajnimeve stafit policor të drejtorisë së krimit të organizuar. K4-2008 MPB ShPK Plani i trajnimit te 
zyrtarëve për vitim 2008

10,000 10,000

2  Zhvillimi i bashkëpunimit operacional të Shërbimit Policor të Kosovës Në MPB MD  SHPK  Plani strategjik I SHPK 

106. Të forcohet edhe më tutje kapaciteti lokal në drejtorinë për krim të organizuar brenda SHPK-së.

104. Të hartohet një strategji dhe plan veprim për të luftuar krimin e organizuar dhe terrorizmin. 

105. Të kompletohet korniza legjislative lidhur me krimin e organizuar. 

1071 106 2

2. Zhvillimi i bashkëpunimit operacional të Shërbimit Policor të Kosovës 
(SHPK) me funksion-bartësit e tjerë përgjegjës për luftimin dhe 
parandalimin e krimit të organizuar. 

Në 
vazhdimësi

MPB MD, SHPK, 
Doganat, ATK, 
FIC, Prokuroaria, 
KGJK

Plani strategjik I SHPK 
2008-2010

1072 106 3

3. Pajisja e mjaftueshme për drejtorinë kundër krimit të organizuar, siç 
janë: 
a) automjete civile, 
b) pajisje për përgjim audio dhe video, 
c) pajisjet e IT, GPS, dhe
ç) dylbi të natës

K4-2008 MPB Investime kapitale 2008. 1,200,000 1,200,000

1073 107 CARDS 2005 - Ndihme Ministrise se Puneve te 
Brendshme.

1074 107 1
1. Vazhdimi I bashkpunimit me organizatat ndërkombëtare për luftimin e 
krimit të organizuar, siç janë: Euro Pol dhe Inter Pol.

Në 
vazhdimësi

MPB Plani strategjik I SHPK 
2008-2010

1075 107 2

2. Hartimi i koncept dokumentit per hartimin e strategjise kombetare per 
luften kunder trafikimit te qenieve njerezore.

K1-2008 MPB Plani I veprimit te ZQM 
per vitin 2005-2007 ne 
fushen e parandalimit me 
trafikim te qenieve 
njerezore.

1076 107 3 3. Hulumtimi-anketimi i opinionit mbi njohurite ne fushen e trtafikimit me 
qenie njerezore. 

K2-2008 MPB 7,000 7,000

1077 107 4

4. Hartimi i strategjise per luften kunder trafikimit me qenie njerezore. K3-2008 MPB  MPMS, ZKM, MD, 
MASHT, MEF, 
MAPL , SHPK

Kodi penal I Kosoves; 
Reg. e UNMIK-ut 2001/4 
prej 11.02.2005 dhe UA 
nr. 2005/3

2,500 2,500

1078 107 5

5. Hartimi i planit te veprimit per luften kunder trafikimit me qenie 
njerezore. 

K4-2008 MPB  MPMS, ZKM, MD, 
MASHT, MEF, 
MAPL , SHPK

Kodi penal I Kosoves; 
Reg. e UNMIK-ut 2001/4 
prej 11.02.2005 dhe UA 
nr. 2005/4

2,500 2,500

1079 107 6

6. Fillimi i zbatimi i strategjise per luften kunder trafikimit me qenie 
njerezore e cila parasheh edhe forcimin e kapacitetit te Drejtorise per 
Krime te Organizuar brenda SHPK-se.

K1-2009 MPB  MPMS, ZKM, MD, 
MASHT, MEF, 
MAPL , SHPK

Strategjia per vitin 2009 - 
2010 

500,000 500,000

1080 107 7 7. Rishikimi i mekanizmave të bashkëpunimit ndërmjet Njësive Qendrore 
dhe Regjionale Kundër Trafikimit me Qeniet Njerëzore. 

Në 
vazhdimësi

MPB Policia e Kosoves- 
SHTQNJ

Plani i veprimit dhe plani 
strategjik 2008-2011

107. Të zbatohet plani i veprimit, te forcohen dispozitat ligjore dhe strukturat per te luftuar më me efikasitet  trafikimin e qenieve njerëzore.  

170



Total BKK Donacione ZbrastësiraVe
pr

im
i Prioritetet e Partneritetit Evropian

Veprimi Afati Institucioni 
Perkrahës

Projektet EkzistueseNr. Dokumenti Referues BuxhetiInstitucioni 
Përgjegjës

PPE

1081 107 8 8.Rritja e numbit të personelit femëra në njësitë kundër trafikimit me 
qenjet njerëzore.

Në 
vazhdimësi

MPB-Policia 
Kosoves

Policia Kosoves Plani i veprimit dhe plani 
strategjik 2008-2011

1082 107 9
9. Nënshkrimi i Memorandumeve të mirëkuptimit me vendet fqinje 
kundër trafikimit me qenjet njerëzore.                                                        

Në 
vazhdimësi

MPB-Policia 
Kosoves

MPB- Policia 
Kosoves

Memorandumet e 
bashkepunimit  me 
shtetet e rajonit.

1083 108

1084 108 1 1. Miratimi i ligjit per mbrojtjen e te dhenave personale. K3-2008 Parlamenti i 
Kosoves

Strategjia Legjislative e 
Qeverise per vitin 2008

1085 108 2 2. Zbatimi i ligjit per mbrojtjen e te dhenave personale. Në 
vazhdimësi

MPB MD

1086 108 3
3. Krijimi i Organit mbikqyres Kombetare per Mbrojtjen e te dhenave 
personale duke siguruar pavaresine, fuqine e mjaftueshme dhe resurset 
e mjaftueshme njerzore dhe financiare.  

K1-2009 Qeveria Parlamenti i 
Kosoves 

Ligji per Mbrotjen e te 
Dhenave personale 

163,420 163,420

1087 109

1088 109 1

1. Koordinimi dhe monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit te reformes per 
administraten publike (RAP). 

Në 
vazhdimësi

MSHP Qeveria Strategjia dhe Plani i 
Veprimit për Reformën e 
Administratës Publike

Vendimet e  Qeverisë 
05/243  dt 21 03 2007 

108. Të hartohet dhe të zbatohet një ligj gjithëperfshirës për mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me acquis, në veçanti me Direktivën e BE-se për Mbrojtje të të dhënave (95/46/EC). Të vendoset një autoritet mbikqyrës i pavarur për mbrojtjen e të 
dhënave, me fuqi të mjaftueshme dhe me resurse te mjaftueshme njerëzore dhe financiare.

109. Të vazhdohet me një reformë të qëndrueshme të administratës publike duke respektuar kufizimet e buxhetit. Të përmirësohen kapacitetet e administratave lokale për t’u ofruar shërbime qytetarëve në mënyrë efektive dhe të barabartë. 
Administrata Publike
Demokracia dhe Sundimi i Ligjit

Mbrojtja e të Dhënave Personale

Prioritetet Afat-Mesme
Kriteret Politike

nr.05/243, dt.21.03.2007 
dhe nr.03/256, dt 
20.06.2007

1089 109 2
2. Vazhdimi i i implementimit te RAP-it permes mekanizmave te krijuar, 
permes funksionimit te rregullt  të grupit dhe nengrupeve punuese për 
zbatimin e planit të veprimit për RAP-in.

Në 
vazhdimësi

MSHP Qeveria 22,408,679 9,545,136 12,863,543

1090 109 3 3. Te raportohet rregullisht per arritjet dhe sfidat ne procesin e reformes 
se administrates publike.

Në 
vazhdimësi

MSHP Qeveria

1091 109 4 4. Gjate implementimit te RAP-it te bashkpunohet ngusht me MEF-in me 
qellim te sigurimit te mbeshtjetjes financiare per secilin veprim.

Në 
vazhdimësi

MSHP MEF KASH-2009; 2010; 2011 8,150,000 1,430,000         
(2009)

6,720,000 
(2009)

1092 109 5 5. Riorganizimi i drejtorive për administrate dhe personel në të gjitha 
komunat sipas Rreg. 2007/30

K1-2009 Komunat MAPL

1093 109 6 6. Monitorimi i  efikasitetit dhe azhuritetit të organeve të administratës 
komunale dhe publikimi i raporteve te rregullta.

Në 
vazhdimësi

MAPL Komunat

1094 109 7 7. Vlerësimi i nevojave dhe ngritja kapaciteteve njerëzore, në të gjitha 
komunat e Kosovës.

K4-2009 MAPL Komunat, IKAP

1095 109 8 8. Ofrimi i shërbimeve pa dallime etnike dhe religjioze duke respektuar 
dispozitat ligjore ne fuqi.

Në 
vazhdimësi

Komunat

1096 109 9
9. Instalimi i rrjetit të gjërë të internetit në MAPL (ëAN netëork) duke e 
ndërlidhur me të gjitha komunat për të menaxhuar të dhënat në mënyrë 
elektronike.

K2-2010 MAPL Komunat Projekti PIP i MAPL-së 1,395,000 1,395,000

1097 109 10

10. Me qellim te ofrimit te sherbimeve me cilesore të hartohen planet që 
rregullojnë territorin e komunës sipas ligjit mbi planifikim hapsinor:
- planin zhvillimor të komunës
- planin zhvillimor urban dhe 
- planin rregullativ urban.

K3-2009
Komunat MMPH, MAPL

Ligji mbi planifikim 
Hapsinor i Kosvës; Ligji 
mbi kufijte Komunal; 
Strategjia për 
Administratë lokale dhe 
Zhvillim lokal

1098 109 11
11. Te forcohet koordinimi i asistencës profesionale dhe gjetja e 
burimeve financiare, per te siguruar planifikim Strategjik sa me cilesor 
per komuna.

Në 
vazhdimësi

MAPL ZKM

1099 109 12 12. MAPL dhe MEF të përkrah komunat në përgaditjen e buxhetit të tyre. Në 
vazhdimësi

MAPL MEF Ligji mbi menaxhimin e 
financave Publike

1100 109 13 13. MAPL perkrah komunat ne identifikimin dhe prioritizimin e projekteve 
(PIP) dhe i orienton tek donatorët potencial.

Në 
vazhdimësi

MAPL Komunat, ZKM, 
MEF

Sistemi Gjyqësor
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1101 110

1102 110 1
1. Te themelohet dhe funksionalizohet Keshilli Konsultativ per 
Komunitete

K3-2008 Zyra e 
Presidentit

Parlamenti i 
Kosoves, ZKM, 
MKK

10,000 10,000

1103 110 2 2. Pergaditja dhe publikimi i nje  përmbledhje te dispozitave ligjore ne fuçi 
per të drejtat dhe interesat e të gjitha komuniteteve

K2-2008 ZKM MKK 10,000 10,000

1104 111

1105 111 1 1. Miratimii Projektligjit për Ndërmjetësim K3-2008 Parlamenti i 
Kosoves

MD Strategjia Legjislative 
2008

1106 111 2 2. Zbatimi i Ligjit për Ndërmjetësim Në 
vazhdimësi

MD KGJK, OAK, 
MPMS

1,200,000 1,200,000

1107 111 3 3. Te formohet Komisioni per Ndermjetesim  K4-2008 MD Ligji për Ndërmjetësim
1108 111 4 4. Te nxirret Kodi i Etikes Profesionale per Ndermjetesim. K4-2008 MD Ligji për Ndërmjetësim

1109 111 5
5. Te nxirren aktet nenligjore nga Ligji per Ndermjetesim, sic jeshte: akti 
nenligjor per caktimin e taksave qe duhet paguar per proceduren e 
ndermjetesimit 

K4-2008 MD Ligji për Ndërmjetësim

1110 111 6 6. Miratimi I Projektligjit per Proceduren Kontestimore K3-2008 Parlamenti i 
Kosoves

MD Strategjia Legjislative 
2008

1111 111 7 7.Zbatimi I Ligjit per Proceduren Konstestimore Në 
vazhdimësi

KGJK MD Ligji për Procedurën 
Kontestimore

30,000 30,000

1112 111 8 8. Miratimi i Projektligjit per Proceduren Jo-Konstestimore K3-2008 Parlamenti i 
Kosoves

MD Strategjia Legjislative 
2008

1113 111 9 9.Zbatimi i Ligjit per Proceduren Jo-Kontestimore Në 
vazhdimësi

KGJK MD Ligji per Proceduren Jo-
Konstestimore

30,000 30,000

1114 111 10 10.Miratimi i Projektligjit per proceduren Permbaruese K3- 2008 Parlamenti i 
Kosoves

MD Strategjia Legjislative 
2008

1115 111 11 11. Zbatimi i Ligjit per proceduren Permbaruese Në KGJK Ligji per Proceduren 30,000 30,000

110. Të definohet dhe të konsolidohet një organ i plotë i ligjit që i respekton të drejtat dhe intereset e të gjitha komuniteteve të zhvendosura nga të gjitha resurset ligjore të zbatuara në Kosovë aktualisht. 

111. Të zhvillohet një mekanizëm alternativ per zgjedhjen e kontesteve.

1115 111 11 bat gj t pe p ocedu e e ba uese ë
vazhdimësi

GJ gj pe ocedu e
permbaruese

30,000 30,000

1116 111 12 12. Ministria e Drejtesise do te vazhdoj perfaqesimin gjyqesor te 
Qeverise se Kosoves ne te gjitha procedurat gjyqesore

Në 
vazhdimësi

MD Plani i Punes se MD-se 
2008

160,000 160,000

1117 112
Suedia 2006, Projekti: mbështetja në fushën e provës, 
dhe sanksioneve alternative në burgim, në shërbimin 
korrektues të Kosovës.

1118 112 1 1. Instalimi i sistemit të kamerave dhe sistemit te sigurise në burgun e 
Dubravës

K4-2010 MD SHKK Rregullorja për mbrojtje 
nga Zjarri

320,000 320,000

1119 112 2 2. Ristrukturimi i SHKK-së në aspektin e menaxhimit të institucioneve 
korrektuese. 

K2-2008 MD SHKK Ligji mbi ekzekutimin e 
sanksioneve penale

3,000 3,000

1120 112 3

3. Permiresimi I sistemit te burgjeve ne Kosovë, perfshire ndertimin e nje 
burgu të sigurisë së lartë

K4-2009 MD Qeveria Termat e References 
Studimi I Fizibilitetit 
Siguria e Larte e Burgut 
ne Kosove

15,000,000 3,000,000 12,000,000

1121 112 4
4. Ngritja dhe përmirësimi i agrikulturës në burgjet e Dubravës dhe 
Lipjanit

K4-2010 MD SHKK Projekti i  SHKK-së për 
agrikulturë në Burgun e 
Dubravës dhe Lipjanit

620,000 310,000 310,000

1122 112 5 5. Kompletimi i njësisë së transportit për të burgosurit K4-2010 MD 1,200,000 800,000 400,000

1123 112 6 6. Ngritja e kapaciteteve permes trajnimeve per stafin e Sherbimit 
Korrektues te Kosoves

Në 
vazhdimësi

MD QKSPEZH 47,000 47,000

1124 112 7
7. Zbatimi i Kodit te Miresjelljes nga ana e stafit te Sherbimit Korrektues 
te Kosoves dhe raportimi mbi ankesat e te burgosurve ne lidhje me 
keqsjelljen e oficereve korrektues.

Në 
vazhdimësi

MD SHKK

1125 113

1126 113 1 1. Monitorimi i zbatimit te Strategjise se re Kunder Korrupsionit dhe 
Planit te Ri te Veprimit Kunder Korrupsionit.

Në 
vazhdimësi

AKK ZKM

1127 113 2 2. Ngritja e bashkepunimit me institucionet relevante dhe qytetaret me 
qellim te raportimit te rasteve të korrupsionit në AKK.

Në 
vazhdimësi

AKK Qeveria Ligji Kundër-Korrupsion

1128 113 3 3. Vendosja e mekanizmave të bashkëpunimit me prokurorinë publike. K4 - 2008 AKK MD Ligji Kundër-Korrupsion

1129 113 4 4. Organizimi i fushatave vetedijesuese per parandalim dhe luftimin e 
korrupsionit se paku dy here ne vit. K4-2011

AKK ZKM 13,000 13,000

1130 113 5 5. Organizimi i seminareve dhe trajnimeve  te ndryshme vetedijesuese 
kunder korrupsionit.

Në 
vazhdimësi

AKK ZKM 15,000 15,000

112. Të përmirësohet sistemi i burgjeve duke i kushtuar vemendje të veçantë sigurise, kontrollit, menaxhimit, trajnimit dhe skemave për ri-integrim, si dhe kushteve te objekteve. 

Politika Kundër Korrupsion
113. Të zhvillohen plane sektoriale te veprimit për të luftuar korrupsionin dhe për të ngritur vetëdijen e problemit të korrupsionit brenda administratës publike dhe shoqerise civile. 
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1131 114

1132 114 1
1. Vendimi I Qeverisë për themelimin e një 'Mekanizmi Përcjellës', duke 
përfshirë marrëveshjen dhe miratimin e metodologjisë, llojin e të dhënave 
dhe institucionet që do të përfshihen. K2-2008 Qeveria MD, AKK

1133 114 2
2. Të precizohet lista me të gjitha rastet e raportuara të korrupcionit që 
nga themelimi I AKK-së që statusi I tyre aktual.

K3-2008 AKK
MD,  MPB, Zyra e 
Prokurorit, Gjykatat

1134 114 3
3. AKK të përgadis 'Raportin mbi Statusin Paraprak' dhe ta paraqes 
Qeverisë me sqarime të plota për secilin rast.

K4-2008 AKK
MD,  MPB, Zyra e 
Prokurorit, Gjykatat

1135 114 4
4. Qeveria të paraqes tek Parlamenti I Kosovës Raportin dhe Planin për 
masat që do të ndërmirren në luftën kundër korrupcionit. 

K1-2009 Qeveria
MD,  MPB, Zyra e 
Prokurorit, Gjykatat

1136 114 5 5. Parlamenti dhe Qeveria të pajtohen për të rishqyrtuar raportin për 
masat e ndërmarra për anti-korrupcion cdo 3 muaj. K1-2009

Parlamenti i 
Kosoves Qeveria

1137 115

1138 115 1 1. Organizimi I fushatave gjitheperfshirese me Komunitetet ne Kosove 
me qëllim të promovimit te drejtave të njeriut dhe dialogut ndëretnik.

Në 
vazhdimësi

MKK ZKM
5,000 5,000

1139 115 2 2. Organizimi i nje cikli te trajnimeve dhe sesioneve informative në të 
gjitha komunat e Kosovës dedikuar te gjitha komuniteteve.

Në 
vazhdimësi

MKK  ZKM, MSHP, 
MAPL/Komunat  

20,000 20,000
3. Zhvillimi I nje sistemi efikas te sherbimeve juridike, ligjore dhe teknike Në MD Rregullorja e UNMIK-ut ; 

Të Drejtat e Minoriteteve, Kulturore dhe Mbrojtja e Minoriteteve
Të Drejtat e Njeriut dhe Mbrojtja e Minoriteteve

114. Të themelohet një mekanizëm qe përcjell dhe mban te dhena per luftën kundër korrupsionit. 

115. Të sigurohet ekzistenca e qëndrueshme e komuniteteve minoritetare dhe pjesëmarrja e tyre jo diskriminuese në shoqëri, duke marrë masa konkrete për të siguruar sigurinë e tyre dhe lirinë e lëvizjes, si dhe qasjen e barabartë në shërbimet publike. 

1140 115 3
j j , gj

te cilat do te ndikojne ne avancimin e pozites se pakicave ne institucionet 
e Drejtesise.

vazhdimësi
g j ;

2005/53 dhe rregullorja 
2006/25

1141 115 4 4. Krijimi dhe funksionalizimi i një mekanizmi të Monitorimit Sistematik të 
trajtimit të pakicave në Institucionet e Drejtësisë; 

K2-2009 MD Rregullorja e UNMIK-ut ;  
2006/25

145,000 145,000

1142 115 5
5. Ngritja e kapaciteteve  të strukturave udheheqese komunale dhe 
shoqërisë civile për integrimin e të gjitha komuniteteve të Kosovës pa 
dallim.

Në 
vazhdimësi

ZKM MAPL, IKAP

1143 115 6 6. Funksionalizimi i Plotë i të gjitha Zyrave ekzistuese Ndërlidhëse me 
Gjykatat dhe hapja e zyrave te reja konform procesit te decentralizimit.

K3-2009 MD MAPL/Komunat, 
KGJK, IGJK

Rregullorja e UNMIK-ut;  
2006/25

1,300,000 1,300,000

1144 115 7
7. Kompletimi dhe zhvillimi i një sistemi efikas të shërbimeve teknike dhe 
logjistike me qëllim të lehtësimit të qasjes së pakicave në institucionet e 
Drejtësisë

Në 
vazhdimësi

MD Rregullorja e UNMIK-ut; 
2005/53 dhe rregullorja 
2006/25

1145 116

1146 116 1 1. Monitorimi i zbatimit te Ligjit per Barazi Gjinore  Në 
vazhdimësi

MD ZKM 10,000 10,000

1147 116 2 2. Ngritja e kapaciteteve te stafit te ABGJ-se si dhe te strukturave dhe 
kuadrit për barazi gjinore ne nivel qendror dhe lokal    

Në 
vazhdimësi

ZKM Ministritë, Komunat 200,000 57,829 142,171

1148 116 3
3. Perfshirja e zyrtareve per barazi gjinore ne nivel qendror dhe lokal  ne 
hartimin e legjislacionit dhe politikave dhe raportimi I rregullt nga 
ministrite dhe komunat rreth zbatimit te politikave  per Barazi Gjinore 

Në 
vazhdimësi

ZKM MAPL 528,000 120,000 408,000

1149 116 4 4. Raportimi i rregullt nga ministrite dhe komunat rreth zbatimit te 
politikave  per Barazi Gjinore 

Në 
vazhdimësi

ZKM

1150 116 5 5. Raportimi i rregullt ne CEDAë lidhur me zbatueshmerine e politikave 
per barazi gjinore dhe respektimin e te drejtave te gruas ne Kosove

Në 
vazhdimësi

ZKM 30,000 18,000 12,000

1151 116 6 6. Avokim për Ligjin per Barazi Gjinore  përmes fushatave informative 
me media. 

Në 
vazhdimësi

ZKM 40,000 20,000 20,000

1152 116 7 7. Ndërmarrja e hulumtimit mbi dhunën ndaj gruas/ dhuna ne famije K3-2008 ZKM 100,000 21,000 79,000

1153 116 8

8.Hartimi i ligjit kunder dhunes ne familje K4-2009 ZKM
Qeveria, 
Parlamenti i 
Kosoves

7,000 7,000

1154 116 9 9. Hartimi i Stratetegjise Kundër Dhunës ndaj Gruas/ Dhunës ne Familje K1-2010 ZKM
MD, MPB, MPMS

25,000 5,000 20,000

116. Të zbatohet ligji për barazi gjinore. Të sigurohet mbizotërimi i të drejtave të gruas në të gjitha politikat dhe legjislacionin ekzistues.  
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1155 117

1156 117 1 1.Hartimi i politikës së integruar për Trashëgimin Kulturore në nivel të 
vendit  

K3-2009 MKRS 30,000 5,000 25,000

1157 117 2 2. Ngritja e një Grupi punues ndërministror dhe ndërsektoral për mbrojtje 
te trashëgimise kulturore.

K4-2008 MKRS

1158 117 3 3. Nenshkrimi i Deklarates Politike me Ministrite e linjes per Projektin 
Zhvillimor Regjional per Trashegemine Kulturore dhe Natyrore. 

K4-2008 MKRS

1159 117 4 4. Ngritja e Divizionit të Trashëgimisë kulturore në Departament te 
MKRS

K3-2008 MKRS 50,000 50,000

1160 117 5 5. Implementimi i Memorandumit të  Mirëkuptimit per mbrojtje te 
trashegimise kulturore me Policinë dhe Doganat 

Në 
vazhdimësi

MKRS MMPH, MAPL, 
SHPK, Doganat

1161 117 6 6. Nënshkrimi i MoU me Ministrine e Arsimit për trajtimin e Trashëgemise 
Kulturore  në Programet  shkollore. 

K3-2008 MKRS MASHT

1162 117 7 7. Organizimi i vazhdueshem i fushatave vetdijsuese për Trashëgeminë 
Kulturore

Në 
vazhdimësi

MKRS 80,000 20,000 60,000

1163 117 8 8. Organizimi  “Diteve te Trashegemise Europiane” Në 
vazhdimësi

MKRS 80,000 15,000 65,000

1164 118

1165 118 1 1. Te behet analiza e funksionalitetit te AKK dhe ZKK-ve perfshire edhe 
vleresimin e nevojave per funksionim me efikas.

K1-2009 MSHP MAPL/Komunat 

1166 118 2 2. Ngritja e kapaciteteve permes trajnimeve ne fushat perkatese per 
personelin teknik dhe ligjor te AKK dhe ZKK-ve. 

Në 
vazhdimësi

MSHP MAPL/Komunat, 
IKAP

20,000 20,000

1167 118 3 3. Funksionalizimi I sistemit te raportimit te vertikal dhe horizontal te AKK 
perkatsisht ZKK-ve.

Në 
vazhdimësi

MSHP MAPL/Komunat

4. Monitorimi i shitblerjeve te pronave te patundshme per t'u siguruar qe Në MSHP MMPH, MAPL

117. Të zhvillohet një politike e integruar për mbrojtje të trashëgimisë kulturore. Te kete angazhim te shtuar ne ngritjen e vetedijes ne pergjithesi per rrespektimin e trashegimise kulturore.

118. Të sigurohet që Agjencioni Kadastral dhe zyrat komunale kadastrale ofrojnë qasje transparente dhe jo diskriminuese në të gjitha regjistrimet e pronës dhe kanë mekanizma funksional të llogaridhenies. 

1168 118 4 praktikat mashtruese te regjistrimit parandalohen ne menyre efektive. vazhdimësi

1169 118 5
5. Te forcohet bashkepunimi ne mes te ZKK-ve dhe Gjykatave 
kompetente gjate shitblerjeve te pronave te patundshme.  

Në 
vazhdimësi

MAPL MMPH
MSHP, MD, KGJK

1170 119

1171 119 1 1. Nënshkrimi i Marrëveshjeve Bilaterale me vendet e ndryshme mbi 
ndihmën ndërkombëtare juridike pernalo-civile.

Në 
vazhdimësi

Qeveria MD

1172 119 2
2. Të vazhdojë zbatimi i Marrëveshjeve ekzistuese mes UNMIK-ut dhe 
vendeve të ndryshme në mënyrë që MD të jetë palë në vend të UNMIK-
ut.

Në 
vazhdimësi

Qeveria MD

1173 120

1174 120 1
1. Te formohet nje mekanizem koordinues mes MD, KGJK-se, MPB-se, 
MMPH-se dhe Komunave me qellim te mbrojtjes se drejtave pronesore. 

K1-2009 MD MPB, MMPH, 
MAPL/Komunat, 
KGJK

1175 120 2
2. Publikimi i kërkesave per prona private, komerciale dhe bujqesore si 
dhe identifikimi i pronave te kerkuara 

K3-2008 AKP Komunat, Gjykatat 
Komunale

Urdheresa Administrative 
e UNMIK nr.2007/5

13,100,000 3,075,000 3,000,000 7,025,000

1176 120 3
3. Verifikimi i dokumentacioni dhe përgatitja e kërkesave për Komision K2-2009 AKP                 AKK Urdheresa Administrative 

e UNMIK nr.2007/5

1177 120 4 4. Vendosja e kërkesave nga Komisioni për kërkesa pronësore, shkalla 
pare.

K4-2010 AKP                   Rregulloja e UNMIK-ut 
2006/10 dhe 2006/50

1178 120 5 5. Implementimi i vendimeve me ndarje te prones, aukcion, debim apo 
ndermjetsim

Në 
vazhdimësi

AKP SHKP Memorandumi I 
mirekuptimit me SHPK

1179 120 6 6. Administrimi i pronave dhe imlementimi I skemes së qiradhënbjes Në 
vazhdimësi

AKP Komunat, MEF, Rregulloja e UNMIK-ut 
2006/10 dhe 2006/60

1180 121

1181 121 1 1. Te rishiqohet plani egzistues per privatizimin e ndermarrjeve publike. K4-2008 AKM

1182 121 2 2. Te beheti fizibiliteti  për privatizim, PPP (Public-Private Partnership) 
dhe restrukturimi për secilën NP mbi drejtimet strategjike. 

K1-2009 AKM Qeveria 3,000,000 3,000,000

119. Të forcohet edhe më tutje bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar, përfshirë këtu edhe fushën e fuqizimit të ligjit, përmes transferit të të dyshuarve dhe personave të burgosur, si dhe ndihmë e përbashkët ligjore. 

120. Të forcohen më tutje të drejtat pronësore, sundimi i ligjit, dhe çasja ne gjykata me qëllim të promovimit të një ambienti të përshtatshëm për biznese. 
Kriteret Ekonomike

121. Të zhvillohet një strategji për privatizim, si dhe aty ku eshte e nevojshme per risktrukturim, te ndermarrjeve publike me qellim te forcimit te qeverisjes se ndermarrjeve dhe performances si dhe redukimin e ndihmave ne sektorin publik.

 Çështjet rajonale dhe obligimet ndërkombëtare
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1183 121 3

3. Te hartohet nje strategji per te nxite privatizimin e ndermarrjeve 
publike.

K2-2009 AKM Qeveria Udherrefyesi i OECD 
(Organizata per Zhvillim 
dhe Bashkepunim 
Ekonomik

2,000,000 2,000,000

1184 121 4 4. Te permirsohet qeverisja e ndermarrjeve publike duke ju ofruar 
asistence teknike te huaj.

K2-2009 AKM NP

1185 121 5
5. Te ndihmohen NP permes huave bankare të jashtme me qellim te 
sigurimit te mjeteve financiare te cilat do ta pershpejtojne zhvillimin e NP-
ve.

Në 
vazhdimësi

AKM AQBK

1186 121 6

6. Fshirja e Bilanceve të NP-ve nga vendimi i Qeverisë në trajtimin e 
implementimin  e borxhit të dyshimtë/të keq të të hyrave të reja të taksës 
së legjislacionit të TVSH për të rradhitur tatimin për parakushtin e 
legjislacionit të BE-së. 

K4-2009 Qeveria

1187 121 7 7. Te vazhdohet me ndarjet funksionale dhe restrukturimin te NP-ve. Në 
vazhdimësi

AKM Qeveria 20,000,000 20,000,000

1188 121 8 8. Implementimi I projekteve kapitale të operatorit te transmetimit te 
energjise elektrike për të ndihmuar bashkepunimin rajonal. 

K4-2009 AKM Qeveria 100,000,000 100,000,000

1189 122
IPA 2007 Edukimi në Kosovë: Ndër-kulturor dhe procesi i 
Bolonjes

1190 122 1
1. Ngritja e kapaciteteve njerezore permes rekrutimit dhe trajnimeve në 
Sektorin e Dizajnimit të Politikave të Punësimit, me qellim të pregaditjes 
se planeve dhe projekteve konkrete te punesimit.

K4-2009 MPMS IKAP 14,000 14,000

1191 122 2

2. Ngritja e kapaciteteve njerezore permes rekrutimit dhe trajnimeve në 
Sektorin e statistikave të informimit dhe Analizave të tregut të punës.

K4-2009 MPMS IKAP Plani Akcional për 
Punësimin e të Rinjëve 
(2007/2010)    Draft 
Strategjia e Punës për 
Kosovë 2008/2013

14,000 14,000

3. Hartimi i projekteve për ngritjen e shkallës së punësimit për këto grupe K4-2009 MPMS Plani Akcional për 420,000 420,000

122. Të dizajnohet dhe të zbatohet një treg aktiv i punës në bashkëpunim të afërt me komunitetin lokal te biznesit me qëllim të përmirësimit të procesit të perputhshmerise në tregun e punës dhe të 
rritet numri i punëtorëve të kualifikuar në të gjithë fuqinë punëtore. 

1192 122 3
të caktuara ; 
a) të të rinjëve grup-mosha 18-39 vjec,
b) të papunët afatgjatë që presin për punësim mbi 12 muaj,
c) personat me aftësi të kufuzuara.

Punësimin e të Rinjëve 
(2007/2010)    Draft 
Strategjia e Punës për 
Kosovë 2008/2013

1193 122 4 4. Pregaditja e Memorandumeve të  Mirëkuptimit  për ndërmjetësim në 
punësim sezonal në jashte vendit

K3-2009 MPMS

1194 122 5

5. Perpilimi i strategjise afatmesme sektoriale per rikualifikim te fuqise 
punetore.

K2-2009 MPMS Plani Akcional për 
Punësimin e të Rinjëve 
(2007/2010)    Draft 
Strategjia e Punës për 
Kosovë 2008/2013

8,000 8,000

1195 122 6 6. Ngritja e kapaciteteve permes trajnimeve dhe permiresimi i kushteve 
te punes per  Qendrat per Aftesim Profesional.

K4-2010 MPMS Strategjia per Aftesim 
Profesional 2005-2008

800,000 200,000 600,000

1196 122 7 7. Te bashkepunohet me ofertues te jashtem te trajnimeve me qellim te 
shtimit te numrit te punetoreve te kualifikuar 

Në 
vazhdimësi

MPMS IKAP 600,000 200,000 400,000

1197 123

1198 123 1

1. Monitorimi I Implementimit te strategjise dhe planit te veprimit per 
edukim parauniversitar.

Në 
vazhdimësi

MASHT  AKK Korniza Kombëtare e 
Kualifikimeve     Studimi 
mbi Qasjen Nder-
sektoriale ne Arsim

600,000 200,000 400,000

1199 123 2

2. Monitorimi I Implementimit te strategjise dhe planit te veprimit per 
edukim te larte.

Në 
vazhdimësi

MASHT UP,  AKK orniza Kombëtare e 
Kualifikimeve     Studimi 
mbi Qasjen Nder-
sektoriale ne Arsim

300,000 100,000 200,000

1200 123 3

3. Caktimi i niveleve te aftesimit dhe arsimit bazuar ne kornizen e 
kualifikimeve europiane

K4-2009 MASHT MPMS, MSH, MTI, 
MEF, AKK

Strategjia e Arsimit 
Parauniversitar, Korniza 
Kombëtare e 
Kualifikimeve     Studimi 
mbi Qasjen Nder-
sektoriale ne Arsim

50,000 25,000 25,000

1201 123 4
4. Evaluimi i planeve dhe programeve mesimore parauniversitare 
konform permbushjes se cilesive dhe standardeve bashkekohore.

K4-2010 MASHT  AKK Strategjia e Arsimit 
Parauniversitar, Korniza 
e Kurikulit të ri të 
Kosovës         Studimi 
mbi Qasjen Nder-
sektoriale ne Arsim

400,000 25,000 375,000

123. Të zbatohen politika të duhura për rritje të kuantitetit dhe kualitetit të shkollimit në të gjitha nivelet. 
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1202 123 5

5. Caktimi i kritereve te duhura lidhur me licencimin e mesimdhenesve Në 
vazhdimësi

MASHT MAPL/KomunatME
F, UP, AKK

 Strategjia e Arsimit 
Parauniversitar                 
Korniza Kombëtare e 
Kualifikimeve                    
Studimi mbi Qasjen Nder-
sektoriale ne Arsim

1203 123 6

6. Funksionalizimi i plote i agjencionit te akreditimit. Në 
vazhdimësi

MASHT UP,  AKK Strategjia e Arsimit te 
Larte / MoU me Austrin     
Korniza Kombëtare e 
Kualifikimeve                 
Studimi mbi Qasjen Nder-
sektoriale ne Arsim

160,000 35,000 125,000

1204 123 7

7. Hartimi i udhezimeve administrative te politikave te miratuara nga 
MASHT-I per shkollim te larte.

K2-2008 MASHT UP,  AKK Korniza Kombëtare e 
Kualifikimeve                
Studimi mbi Qasjen Nder-
sektoriale ne Arsim

3,000 3,000

1205 123 8

8. Zbatimi i udhezimeve administrative te politikave te miratuara nga 
MASHT-I per shkollim te larte. 

Në 
vazhdimësi

MASHT UP, AKK Korniza Kombëtare e 
Kualifikimeve                    
Studimi mbi Qasjen Nder-
sektoriale ne Arsim

1206 123 9

9.Te sigurohet perfshirje sa me e madhe e grupeve te margjinalizuara 
per shkollim te larte.

Në 
vazhdimësi

MASHT UP, AKK Strategjia e Arsimit te 
Larte     Korniza 
Kombëtare e 
Kualifikimeve                
Studimi mbi Qasjen Nder-Studimi mbi Qasjen Nder-
sektoriale ne Arsim     

1207 124
1208 124 1 1. Hartimi dhe miratimi I strategjise per eksport. K4-2009 MTI Qeveria

1209 124 2 2. Krijimi bazes te dhënave për eksport sipas sektorve dhe vendeve ku 
eksportohet

K2-2008 MTI Doganat Plani I punes I APIK

1210 124 3 3. Ngritja e kapaciteteve te APIK-ut permes trajnimeve dhe rekrutimit te 
stafit profesional.

Në 
vazhdimësi

MTI IKAP 20,000 10,000 10,000

1211 124 4 4. Te sigurohen trajnime dhe seminare per komunitetin e biznesit vendor 
me qellim te promovimit te eksportit. 

Në 
vazhdimësi

MTI IKAP, OEK 64,000 32,000 32,000

1212 124 5 5. Përzgjedhia  e panaireve  ndërkombtare për pjesëmarrjen e 
prodhuesëve vendor në  ato  panaire.

Në 
vazhdimësi

MTI OEK Ligji per investime te 
huaja

45,000 45,000

1213 124 6 6. Promovimi  i resurseve  vendore përmes organizimit  të  dy 
konferencave ndërkombtare  me  investitorët e jashtëm

Në 
vazhdimësi

MTI Plani I punes I APIK 50,000 50,000

1214 124 7
7. Negocimi për  zgjerimin e marrëveshjes për  garantim  të  investimeve 
me  vendet e (CEFTA) Kroaci, Mali i Zi, Bi H , Moldavi dhe Serbi.

Në 
vazhdimësi

MTI Plani I punes I APIK 12,000 12,000

1215 125

1216 125 1 1. Te behet vlersimi i nevojave per trajnimin e staffit, I cili do te mirret me 
implementimin e Direktivave te Qasjes se Re.

K3-2009 MTI

1217 125 2 2. Te sigurohet trajnim adekuat ne pajtueshmeri me vlersimin e 
nevojave.

Në 
vazhdimësi

MTI IKAP

1218 125 3 3. Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Konstruksionet e Betonit K2-2008 MTI Ligji për produkte 
ndërtimore, Nr.02/L-14

15,000 15,000

1219 125 4 4. Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Agregate K3-2008 MTI Ligji për produkte 
ndërtimore, Nr.02/L-14

15,000 15,000

1220 125 5 5.  Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Çelik K2-2009 MTI Ligji për produkte 
ndërtimore, Nr.02/L-14

15,000 15,000

1221 125 6 6. Hartimi I Udhëzimit Administrativ për Asfalte K3-2009 MTI Ligji për produkte 
ndërtimore, Nr.02/L-14

15,000 15,000

124. Të përmirësohen kapacitetet eksportuese.

125. Të vazhdohet përafërimi me direktivat e qasjes se re dhe globale si dhe me direktivat e qasjes se vjeter. 
 Lëvizja e lire e mallrave
Tregu i Brendshëm
Standardet Evropiane
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1222 125 7

7. Hartimi i Udhëzimit Administrative për “Përputhshmërinë 
elektromagnetike'.

K4-2008 MTI Ligji për kërkesat teknike 
për produkte dhe 
vlerësim të konformitetit, 
Nr.02/L-20 

12,000 12,000

1223 125 8

8. Hartimi i Udhëzimit Administrative për “Sigurinë e lodrave” K3-2008 MTI Ligji për kërkesat teknike 
për produkte dhe 
vlerësim të konformitetit, 
Nr.02/L-20 

12,000 12,000

1224 125 9

9. Hartimi i Udhëzimit Administrative për “Teleferikët” K2-2008 MTI Ligji për kërkesat teknike 
për produkte dhe 
vlerësim të konformitetit, 
Nr.02/L-20 

4,000 4,000

1225 125 10

10. Hartimi i Udhëzimit Administrative për  ”Ashensor” K4-2008 MTI Ligji për kërkesat teknike 
për produkte dhe 
vlerësim të konformitetit, 
Nr.02/L-20 

4,000 4,000

1226 125 11

11. Hartimi i Udhëzimit Administrative për  "pajisjet me gazë" K3-2009 MTI MEM Ligji për kërkesat teknike 
për produkte dhe 
vlerësim të konformitetit, 
Nr.02/L-20 

15,000 15,000

1227 125 12

12. Hartimi i Udhëzimit Administrative për "sigurinë për pajisjet mbrojtëse 
vetjake"

K4-2009 MTI Ligji për kërkesat teknike 
për produkte dhe 
vlerësim të konformitetit, 
Nr.02/L-20 

15,000 15,000

1228 126

1229 126 1 1. Themelimi i komiteteve teknike për standardet që janë më të kërkuara 
nga palët e interesit. 

Në 
vazhdimësi

MTI 10,000 10,000

1230 126 2 2. Blerja e Standardeve, prioritet kane standadet e harmonizuara Në 
vazhdimësi

MTI 58,000 58,000

126. Të adaptohen Standardet e mbetura Europiane.

vazhdimësi
1231 126 3 3.Hartimi I katalogut per standarde(CD, hard copy, Online) K4-2009 MTI 10,000 10,000

1232 127 CARDS 2006 'Perkrahje Institutucionale per Ministrine e 
Tregtise dhe Industrise'

1233 127 1

1.Plotsimi me staf te ri ne strukturen aktuale per inpektoratin qendror te 
tregut nga 12 ne 14 persona dhe ristrukturimi I organogramit aktual.

K4-2008 MTI Ligji i Inspeksionit te 
Tregut Nr.02/L-1
Ligji per Veprimtarit 
Hoteliere dhe turistike Nr. 
2004/ 16

47,263 36,716 10,547

1234 127 2 2. Rekrutimi I dy inspektoreve per sektorin e industrisë per 
funksionalizimin e mbikqyrjen se tregut ne kete sektor

K2-2009 MTI 8,250 8,250

1235 127 3

3. Rekrutimi I dy inspektorve per produktet e ndërtimit per mbikqyrje te 
tregut ne sektorin e industrise

K2-2009 MTI Ligji i Inspeksionit te 
Tregut Nr.02/L-1
Ligjit Për Produktet e 
Ndërtimit Nr. 02/L-14, 
Ligji për Inspektoratin e 
produkteve të ndërtimit, 
Nr 02/L-62

8,250 8,250

1236 127 4

4. Rekrutimi i dy inspektorve per metrologji me qellim te funksionalizimit 
te mbikqyrjes te tregut ne kete sektor.

K2-2009 MTI Ligji i Inspeksionit te 
Tregut Nr.02/L-1
dhe aktet tjera ligjore dhe 
nënligjore
Ligji per Metrologji 02/L-
34

16,500 16,500

1237 127 5

5. Rekrutimi I Inspektoreve te rinje ne inspektoratet komunale K2-2009 Komunat MAPL, MTI, MEF Ligji i Inspeksionit te 
Tregut Nr.02/L-1
dhe aktet tjera ligjore dhe 
nënligjore
Ligji per Metrologji 02/L-
34

1238 127 6

6. Organizimi I trajnimeve per inspektoret ne menyre qe te rritet shkalla e 
efikasitetit dhe e zbatimit te legjislacionit ne kete fushe.

Në 
vazhdimësi

MTI IKAP Ligji i Inspeksionit te 
Tregut Nr.02/L-1
Ligji per Metrologji 02/L-
34

10,000 5,200 4,800

127. Të themelohet një strukturë për mbikqyrje të tregut.
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1239 127 7

7. Hartimi i udhëzimit administrativ për librat tregtar K1-2009 MTI
Ligji i Inspeksionit te 
Tregut Nr.02/L-1

400 400

1240 127 8
8. Hartimi i udhëzimit administrativ për shqiptimin dhe ekzekutimin e 
gjobave nga inspektorati

K2-2009 MTI
Ligji i Inspeksionit te 
Tregut Nr.02/L-1

400 400

1241 127 9
9. Hartimi i udhëzimit administrativ për konfiskimin e mallrave, mjeteve si 
dhe ruajtjen e tyre

K2-2009 MTI
Ligji i Inspeksionit te 
Tregut Nr.02/L-1

400 400

1242 127 10 10. Permirsimi I komunikimit me qytetare permes krijimit te linjave te 
hapura te komunikimit.

K3-2008 MTI MSHP Ligji i Inspeksionit te 
Tregut

1243 128

CARDS 2006 'Perkrahje per Menaxhim te Integruar te 
Kufinjeve.
CARDS 2006 'Trajnim Gjetheperfshires per Sherbimin 
Policor ne luftimin e Krimit Nder-nacional dhe lehtesimin e 
levizjes se njerzve dhe mallrave
CARDS 2006 ''Mbeshtetje Doganave dhe asistences 
fiskale. 

1244 128 1

1. Përcjellja e vazhdueshme  e legjislacionit te Aquis me qellim te 
plotësimit dhe ndryshimit te legjislacionit doganor

Në 
vazhdimësi

Doganat MEF, ATK Legjislacioni aktual 
doganor,
Rregulloret dhe Direktivat 
e BE-së

1245 128 2 2. Trajnimi i vazhdueshëm e stafit  
mbi ndryshimet eventuale  te legjislacionit doganor

Në 
vazhdimësi

Doganat Plan programi 
i trajnimeve 

15,000 15,000

1246 128 3

3. Implementimi i ndryshimeve te bera ne legjislacionin doganor. Në 
vazhdimësi

Doganat Legjislacioni aktual 
doganor,
R ll t dh  Di kti t 

3,000 3,000

Doganat dhe Tatimet
128. Të vazhdohet përafërrimi i legjislacionit për tatim dhe doganë me atë të EU acquis. Të rritet më tutje kapaciteti i administratës për shërbime tatimore dhe doganore dhe të fuqizohet legjislacioni 
për luftën kundër korrupsionit, krimit ndër-kufitarë dhe ikjen nga tatimet. 

Rregulloret dhe Direktivat 
e BE-së

1247 128 4

4. Zbatimi i strategjisë afat mesëm për SHDU-në ne lufte kunder 
korrupsionit, krimit nderkufitar dhe shmangjes nga tatimet.

Në 
vazhdimësi

Doganat MPB/SHPK, ATK, 
Prokuroria, QIF 

Korniza e Strategjis 
Operative e SHDU-së; 
MoU me insitucionet 
perkrahese.

4,000 4,000

1248 128 5
5. Ngritja ne  vazhdimësi e komunikimit dhe bashkëpunimit me 
Administratat Doganore te Shteteve fqinje ne nivelin qendror dhe lokal 
me qellim te luftimit te krimit nderkufitar.

Në 
vazhdimësi

Doganat MEF, ATK Memorandumet e 
bashkepunimit  me 
shtetet e rajonit.

1249 128 6
6. Nënshkrimi dhe zbatimi  i marrëveshjeve te bashkëpunimit me shtetet 
me interes te përbashkët ne parandalimin e korrupsionit, krimit 
nderkufitar dhe shmangjes nga tatimet.

Në 
vazhdimësi

Doganat 10,000 10,000

1250 128 7
7. Pjesemarrja e vazhdueshme ne iniciativat dhe konferencat regjionale 
dhe ndërkombëtarë për  luftimin e korrupsionit, falsifikimit, dhe krimit te 
organizuar.

Në 
vazhdimësi

Doganat ZKM 8,000 8,000

1251 128 8
8. Te implementohen rekomandimet per te cilat eshte arrite konsensus 
ne konferencat nderkombetare, veqanerisht ne luften kunder 
korrupcionit, falsifikimit dhe krimit te organizuar.

Në 
vazhdimësi

Doganat ATK 3,000 3,000

1252 128 9 9. Rishikimiimi i legjislacionit tatimor te vendit me qellim te harmonizimit 
me ate te BE-se

Në 
vazhdimësi

ATK MEF

1253 128 10 10. Shtimi i vetedijesimit te punetoreve per etiken dhe kodin e 
miresjelljes

Në 
vazhdimësi

ATK Plani Strategjik 2007 
2010

5,000 5,000

1254 128 11 11.  Permiresimi i identifikimit te mosdeklaruesve dhe atyre qe kane 
nderprere deklarimin

Në 
vazhdimësi

ATK Plani Strategjik 2007 
2010

13,500 13,500

1255 128 12 12. Permiresimi i sistemit te menaxhimit te informatave Në 
vazhdimësi

ATK Plani Strategjik 2007 
2010

30,000 30,000

1256 128 13 13. Permiresimi i sistemeve te bazuara ne rrezik Në 
vazhdimësi

ATK Plani Strategjik 2007 
2010

12,600 12,600

Prokurimi Publik
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1257 129

IPA 2007 'Impelementimi I Standardeve Evropiane mbi 
Prokurimin Publik'
IPA 2007 'Mbeshtetje gjate procesit te permiresimit te 
Kontrollit te Menxhimit Publik dhe Llogaridhenjes'. 
CARDS 2005 'Mbeshtetje e metutjeshme per reformimin e 
Sistemit te Prokurimit Publik ne Kosove'. 

1258 129 1

1. Mbikëqyrja e rregullt e aktiviteteve te prokurimit të Autoriteteve 
Kontraktuese lidhur me zbatimin e dispozitave të Ligjit për Prokurim 
Publik në Kosovë si dhe të rregullave të nxjerra nga KRPP-ja.

Në 
vazhdimësi

KRPP LPP-ja dhe Rregullorja e 
Punës së KRPPsë

1259 129 2
2. Dhenja e Rekomandimeve dhe propozimeve per marrjen e masave 
nga Autoritetet pergjegjese ne rastet kur gjinden shkelje te procedurave 
te prokurimit.

Në 
vazhdimësi

KRPP LPP-ja dhe Rregullorja e 
Punës së KRPPsë

1260 129 3 3. Krijimi i një metodologjie të përshtatshme të raportimit K4-2009 KRPP LPP-ja dhe Rregullorja e 
Punës së KRPPsë

1261 129 4
4. Pregaditja e analizes se nevojave dhe  planit te trajnimeve. K4-2009 KRPP LPP-ja, Rregullorja e 

Punës së KRPP-së dhe 
plani i trajnimeve 2008

12,000 12,000

1262 129 5 5. Identifikimi i stafit profesional dhe mbajtja e trajnimeve konform 
analizes se nevojave dhe planit te trajnimit.

Në 
vazhdimësi

KRPP IKAP

1263 129 6
6. Ngritja e kapaciteteve administartative te KRPP-se permes rekrutimit 
te stafit per mbikqyrje dhe vezhgim te aktiviteteve te prokurimit te 
auroriteteve kontraktuese permes rritjes se numrit te stafit

Në 
vazhdimësi

KRPP LPP-ja, Rregullorja e 
Punës së KRPP-së

1264 130
1. Zbatimi i vazhdueshem I Strategjisë afat mesme  per krijimin e Në MTI Plani I Punes 2,000 2,000
130. Të vazhdohet forcimi dhe fuqizimi i të drejtave pronësore intelektuale, industriale dhe komerciale, në përputhshmëri  me strategjinë afat-mesme. 

129. Të sigurohet që rregullat e prokurimit publik zbatohen në mënyre efektive nga autoritetet kontraktuese dhe entitetet në të gjitha nivelet, përfshirë edhe mënyrën përmes zhvillimit të mjeteve 
operacionale, ofrimit të trajnimeve, dhe ngritjeve të kapaciteteve administrative. 

Të Drejtat Pronësore Intelektuale

1265 130 1 sistemit te mbrojtjes se pronesise industriale.   vazhdimësi

1266 130 2 2. Ngritja e kapaciteteve të Zyrës për të drejtat e autorit dhe të 
subjekteve të çertifikuara sipas ligjit  

Në 
vazhdimësi

1267 130 3

3.Bashkpunimi me Gjykatat, Doganat, Inspektoratin e Tregut, 
inspektoriatet komunale dhe SHPK me qelllim të mbrojtjes së sistemit të 
Pronësisë Industriale.

Në 
vazhdimësi

MTI MD, 
MAPL/Komunat,M
PB/SHPK,  KGJK, 
Doganat 

2,000 2,000

1268 130 4 4.Promovimi i të drejtave të pronësisë industriale në Kosovë permes 
ngritjes se vetëdijës për të Drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta

Në 
vazhdimësi

MTI MKRS 2,950 2,950

1269 131

1270 131 1 1. Miratimi i ndryshimeve të Ligjit nr.2002/9 për Inspektoratin e Punës në 
Kosovë.

K2-2008 Parlamenti i 
Kosoves

MPMS Srategjia Legjislative

1271 131 2
2.Trajnimi në ushtrimin profesional të detyrës së inspektorit në bazë të 
standardeve evropiane.

Në 
vazhdimësi

MPMS IKAP Plani Vjetor I Punes I 
Agjencionit Egzekutiv I 
Inspektoriatit

10,000 10,000

1272 131 3

3. Rekrutimi i 10 inspektoreve të rinjë të punës. K1-2009 MPMS Ligji 2003/19 për Sigurine 
në Punë Mbrojtje të 
shëndetit të të punësuarit 
dhe ambientit të punës 

66,787 66,787

1273 131 4 4. Krijimi i njësive të reja administrative në kuadër të qëndres së 
Agjensionit Ekzekutiv të Inspektoratit të Punës. 

K4-2009 MPMS Rregullorja 2001/27 për 
Ligjin themelor të Punës. 

104,816 104,816

1274 131 5 5. Pajisja e inspektoreve te punes me mjetet e nevojshme per pune 
sipas Konventes Nderkombetare nr. 81.

K4-2010 MPMS 321,603 321,603

1275 132
IPA 2007 'Arsimimi Profesional, dhe sistemi I sigurimit te 
cilesise permes sistemit te certifikimit  dhe kualifikimit te 
mesimdhensve'

1276 132 1 1. Bashkëpunimi me Qendrën për Sigurim të cilësisë në UP dhe inicimi 
për themelimin e zyrave të njejta në të gjitha Institucionet e Arsimit te 
Larte në Kosovë

Në 
vazhdimësi

MASHT UP Strategjia e Arsimit te 
Larte

132. Të forcohen mekanizma për sigurim të cilesise në sektorin e arsimit. 

131. Të forcohen kapacitetet administrative te inspektorateve të punës.

 Edukimi dhe Kërkimi

Punësimi dhe politikat sociale  
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1277 132 2 2. Mbikqyrja profesionale permes sektoreve te inspektimit Në 
vazhdimësi

MASHT Startegjia e Arsimit 
parauniversitar

20,000 20,000

1278 132 3 3. Ofrimi i ekspertizes per Institutin e Studimeve pedagogjike K4-2009 MASHT UP 100,000 100,000

1279 132 4 4. Vlersimi i brendshem dhe i jashtem i Institucioneve te Arsimit te Larte Në 
vazhdimësi

MASHT UP, AAK Ligji i AL dhe Strategjia e 
AL

1280 133

1281 133 1
1. Përshtatja e kurrikulave në Arsimin profesional parauniversitar sipas 
nevojave të tregut

Në 
vazhdimësi

MASHT MPMS, OEK Strategjia e 
parauniversitar

1282 133 2
2. Përshtatja e kurrikulave në Arsimin profesional universitar sipas 
nevojave të tregut

Në 
vazhdimësi

UP MPMS, OEK Strategjia e AL

1283 133 3 3.Zbatimi i ligjit te punes dhe ligjit te arsimit profesional. Në 
vazhdimësi

MASHT MPMS, UP Ligji i Punes dhe Ligji per 
Arsim Profesional

1284 133 4 4. Te forcohet bashkepunimi dhe koordinimi me ndermarjet e vogla dhe 
te mesme

Në 
vazhdimësi

MASHT MPMS, MTI, OEK

1285 134

1286 134 1
1.  Implementimi i Memorandumit te Mirkuptimit me Shqipërinë Në 

vazhdimësi
MASHT UP Memorandumet 

e Mirëkuptimit 

1287 134 2
2.  Implementimi i Memorandumit te Mirkuptimit me Maqedonine Në 

vazhdimësi
MASHT UP Memorandumet 

e Mirëkuptimit 

1288 134 3
3.  Implementimi i Memorandumit te Mirkuptimit me Turqine Në 

vazhdimësi
MASHT UP Memorandumet 

e Mirëkuptimit 

1289 134 4
4.  Implementimi i Memorandumit te Mirkuptimit me Kroacine Në 

vazhdimësi
MASHT UP Memorandumet 

e Mirëkuptimit 

133. Të vazhdohen përpjekjet për të lidhur sektorin për arsim profesional, trajnime dhe sektorin për Arsim të lartë me tregun e punës dhe nevojat ekonomike.

134. Të promovohet bashkëpunimi rajonal në fushën e arsimit të lartë. 

1290 135

CARDS projekte: 
1. Mbështetje në Përdorimin e Tokës Bujqësore (Data e 
fillimit 2006)
2. Strategjitë të zhvillimit Lokal (data fillestare 2007 
implementuar nga BDPA)
3. Asistencë teknike dhe trajnimi për të ndihmuar 
komunitetin lokal në përdorimin dhe menaxhimin e tokës 
bujqësore në bazat qendrushme. (Maj 2007 - Maj 2009)

1291 135 1 1. Hartimi i Udhëzimit Administrativ per themelimin e QITT K4-2008 MASHT Strategjia e AL 3,000 3,000
1292 135 2 2. Themelimi dhe funksionailizimi I QITT-se. K4-2008 MASHT Strategjia e AL 160,000 35,000 125,000

1293 135 3 3. Rishikimi dhe amandamentimi i Ligjit per Veprimtarine Kerkimore-
shkencore

K4-2009 MASHT UP Strategjia e AL 15,000 15,000

1294 135 4 4. Financimi i botimit të punimeve shkencore si dhe ndihme ne botimin e 
revistave shkencore.

Në 
vazhdimësi

MASHT UP Strategjia e AL 50,000 50,000

1295 135 5 5. Themelimi dhe funksionalizimi Keshillit Kombtar per Shkence K1-2009 MASHT Parlamenti 
iKosoves

Ligji per hulumtime dhe 
kerkime shkencore

50,000 50,000

1296 135 6 6. Krijimi i Grupit Punues për Hartimin e Strategjisë Kombëtare për 
Zhvillimin e Shkencës

K4-2008 MASHT

1297 135 7 7. Hartimi I Programit dhe Strategjise Kombetare te Shkencës. K2-2009 MASHT Ligji per hulumtime dhe 
kerkime shkencore

60,000 60,000

1298 135 8
8. Te sigurohet partneritet i qendrueshem me donatore te ndryshem për 
sigurimin e mjeteve për mbështjeten financiare  te projeketeve shkencore 
dhe rritjen e kapaciteteve njerezore

Në 
vazhdimësi

MASHT 10,000 10,000

1299 135 9

9. Inkuadrim ne Zonen Evropiane te Hulumtimeve Në 
vazhdimësi

MASHT Strategjia e arsimit te 
larte dhe Ligji per 
hulumtime dhe kerkime 
shkencore

1300 136
IPA 2007 Arritja e Standardeve të BE-së në fushën e 
Sigurisë së Ushqimit & Shërbimeve Veterinare

1301 136 1
1. Analizimi i gjendjes ekzistuese per te mundesuar reformen e 
qendrueshme te tokave

K2-2009 MBPZHR Plani I Zhvillimit Rural 
dhe Bujqesor 2007 -2013

150,000 3,000 147,000

135. Të zhvillohen politika për inkurajimin e kerkimeve.

136. Të zhvillohet një politikë dhe kornizë rregullative për të përkrahur reformimin e qëndrueshëm të tokave. Të përkrahet mbrojtja e tokave pjellore ndaj zhvillimeve të pa planifikuara urbanistike. 
Bujqësia dhe Peshkataria

180



Total BKK Donacione ZbrastësiraVe
pr

im
i Prioritetet e Partneritetit Evropian

Veprimi Afati Institucioni 
Perkrahës

Projektet EkzistueseNr. Dokumenti Referues BuxhetiInstitucioni 
Përgjegjës

PPE

1302 136 2
2. Bazuar ne analizen e gjendjes ekzistuese te behet Hartimi i Strategjise 
- Planit per reformen e qendrueshme te Tokes ne Kosove

K4-2010 MBPZHR Plani I Zhvillimit Rural 
dhe Bujqesor 2007 -2013

382,500 7,500 375,000

1303 136 3

3. Miratimi i Strategjise per Rregullimin e Tokes K3-2008 MBPZHR Plani I Zhvillimit Rural 
dhe Bujqesor 2007 -
2013, Ligji per Tokat 
Bujqesore

1304 136 4

4. Zbatimi i Ligjit për Tokën Bujqësore duke bere nderlidhjen me zbatimin 
e Ligjit per për Planifikimin Hapësinor, Ligjin për Mjedis, Ligjin për 
Ndërtim dhe Ligjin për Trajtimin e Ndërtimeve Ilegale.

Në 
vazhdimësi

MBPZHR MMPH, Komunat LpTB, LPH, Ligji per 
mjedis, Ligjin për Ndërtim 
dhe Ligjin për Trajtimin e 
Ndërtimeve Ilegale

800,000 800,000

1305 136 5
5. Të themelohet Zyra e Konsolidimit të Tokës, në kuadër të MBPZHR-
së, e cila është përgjegjëse për të menaxhuar dhe mbikëqyrur procesin e 
konsolidimit të tokës. K3-2008 MBPZHR

Ky veprim eshte 
shtuar ne baze te 
komenteve te KE.

1306 136 6 6. Zbatimi I UA 41/2006 per nderrimin e destinimit te tokes bujqesore. Në 
vazhdimësi

MBPZHR MMPH, 
MAPL/Komunat

LpTB 68,000 68,000

1307 136 7 7. Sigurimi i resurseve financiare nga BKK si dhe identifikimi i donatoreve 
potencial per mbeshtetjen e refomes se tokes

K4-2010 MBPZHR MEF Ligji per Token Bujqesore

1308 136 8

8. Reaktivizimi  i Komitetit Bashkërendues Ndërministror për 
Administrimin e Tokës.

K4-2008 MBPZHR Qeveria, MMPH, 
MSHP, Komunat

LpTB, LPH, Ligji per 
mjedis, Ligjin për Ndërtim 
dhe Ligjin për Trajtimin e 
Ndërtimeve Ilegale, 
Vendimi I Qeverise 

1309 136 9

9. Krijimi i bazës së të dhënave për sipërfaqet e tokës te përfshira ne 
komasacion dhe gjendja e dokumentacionit. 

K2-2008 MBPZHR MMPH, AKK, 
Komunat, Gjykatat 
Komunale

PZHRB 2007-13, LpTB, 
U.A. dhe Draft Strategjia 
per Rregullim te Tokes

1,200,000 1,200,000

1310 136 10 10. Përcaktimi i komunave dhe zonave kadastrale që do të përfshihen në 
projektin e rregullimit të tokës.

K2-2008 MBPZHR MAPL/Komunat

1311 136 11 11. Nënshkrimi i memorandumeve të mirëkuptimit me komunat ku do te 
zbatohet  projekti per rregullimin e tokes

K3-2008 MBPZHR MAPL/Komunat

1312 136 12 12. Funksionalizimi i komisioneve komunale për rregullimin e tokës sipas 
propozimeve të kuvendeve komunale.

K4-2008 MBPZHR MAPL/Komunat

1313 136 13 13. Vazhdimi i procesit vullnetar te konsolidimit te tokes Në 
vazhdimësi

MBPZHR MAPL/Komunat

1314 136 14 14. Fushata për informim te pronareve te tokës per projektin e rregllimit 
te tokes. 

K3-2008 MBPZHR MAPL/Komunat

1315 136 15 15. Incizimi themelorë i ngastrave në zonat kadastrale. K2-2008 MBPZHR MAPL/Komunat

1316 136 16 16. Definimi i pronësisë para se pronari te lidh marreveshje per 
rregulluimin e tokes.

K3-2008 MBPZHR MAPL/Komunat

1317 136 17
17. Mbeshtetje pronareve gjate procesit te negocimit per rregullim 
vullnetar te tokes dhe Regjistrimi i pronësisë në Regjistrin e te Drejtes se 
Pasurise Paluajtshme.

K4-2008 MBPZHR MAPL/Komunat

1318 136 18 18. Pregaditja e kontratave standarde per qiradhenien e tokave K4-2008 MBPZHR MEF LpTB 

1319 136 19 19. Reaktivizimit te Grupit Punues Nderministror per Mbrojtjen e Tokave 
Bujqesore nga Ndotja.

Në 
vazhdimësi

MBPZHR MMPH, MSH, 
MEM

1320 136 20
20. Vazhdimi i fushatës per sensibilizimin e popullates per implementimin 
e Ligjit per Tokat Bujqesore.

Në 
vazhdimësi

MBPZHR 8,000 8,000

1321 137

1322 137 1
1. Formimi i i grupit punues per hartimin e programit per avancimin e 
ndermarrjeve te agro-ushqimit.

K4-2009 AVUK MSH, MMPH, 
MBPZHR, Instituti i 
Shendetit Publik

Ligji I Ushqimit

1323 137 2
2. Adresimi i rekomandimeve te grupit punues dhe identifikimi I 
sektoreve dhe ndermarjeve qe do te perfshihen ne programin e 
avancimit te tyre.

K3-2010 AVUK MSH, MMPH, 
MBPZHR, Instituti i 
Shendetit Publik

Ligji i Ushqimit

1324 137 3
3. Hartimi i Programit per avancimin e ndermarjeve agro-ushqimore 
sipas kerkesave te BE-se

K4-2010 AVUK MSH, MMPH, 
MBPZHR, Instituti i 
Shendetit Publik

Ligji I Ushqimit 10,000 2,000 8,000

1325 137 4
4. Zbatimi i Programit per avancimin e ndermarjeve agro-ushqimore Në 

vazhdimësi
AVUK MSH, MMPH, 

MBPZHR, Instituti i 
Shendetit Publik

Ligji I Ushqimit 10,000 10,000

137. Të vlerësohet perputhshmeria e ndërtimeve të të agro-ushqimit me kërkesat e BE-së dhe përgaditjen e programit për avancimin e këtyre ndermarrjeve.
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1326 137 5
5. Evaluimi i zbatimit te Programit per mbingritjen e ndermarjeve agro-
ushqimore. 

Në 
vazhdimësi

AVUK MSH, MMPH, 
MBPZHR, Instituti i 
Shendetit Publik

Ligji I Ushqimit 15,000 15,000

1327 138

1328 138 1 1. Zbatimi i Ligjit dhe akteve nenligjore ekzistuese per mbrojtjen e 
bimeve.

Në 
vazhdimësi

MBPZHR Ligji për Mbrojtjen e 
Bimeve 2007/1

31,200 31,200

1329 138 2 2. Hartimi i akteve nenligjore te listave I /A, II/ A dhe IV/ A të bimëve dhe 
produkteve bimore me kërkesa specifike te BE.

K4-2008 MBPZHR Ligji për Mbrojtjen e 
Bimeve 2007/1

4,500 1,000 3,500

1330 138 3
3. Hartimi i Udhëzimit administrativ për përmbajtjen, formën dhe 
mënyrën e mbajtjes së regjistratve për prodhuesit, përpunuesit, 
importuesit, shpërndaresit dhe deponuesit e bimëve. 

K4-2008 MBPZHR Ligji për Mbrojtjen e 
Bimeve 2007/1

1,000 1,000

1331 138 4 4. Hartimi i Udhëzimit administrativ për determinimin e territorit nën 
mbikqyrje të veçantë. 

K4-2009 MBPZHR Ligji për Mbrojtjen e 
Bimeve 2007/1

1,000 1,000

1332 138 5 5. Hartimi i Udhëzimit administrativ për shpalljen e zonave të mbrojtura. K4-2009 MBPZHR Ligji për Mbrojtjen e 
Bimeve 2007/1

1,000 1,000

1333 138 6 6. Hartimi i Udhëzimit administrativ për përcaktimin e formës dhe 
përmbajtjes së pasaportës bimore. 

K4-2009 MBPZHR Ligji për Mbrojtjen e 
Bimeve 2007/1

600 600

1334 138 7 7. Hartimi i Akteve nënligjore për parandalimin e përhapjes së 
organizmave të dëmshëm bimorë.

K4-2009 MBPZHR Ligji për Mbrojtjen e 
Bimeve 2007/1

600 600

1335 138 8 8. Zbatimi i Akteve nënligjore për parandalimin e përhapjes së 
organizmave të dëmshëm bimorë.

Në 
vazhdimësi

MPBZHR Ligji për Mbrojtjen e 
Bimeve 2007/1

1336 138 9 9. Ngritja e kapaciteteve njerezore dhe infrastruktures laboratorike te 
Institutit Bujqesor te Kosoves ne Peje

Në 
vazhdimësi

MBPZHR Instituti Bujqesor i 
Kosoves

2,400,000 2,400,000

1337 138 10

10. Trajnimi i fermereve që merren me përdorimin dhe aplikimin e 
pesticideve (10 trajnime)

K4-2008 MBPZHR UP Direktivat 91/414 të UE, 
për lejimin e vendosjes 
ne treg dhe përdorimin e 
PMB (Produktet për 
mbrojtjen e bimëve)

4,000 500 3,500

11  Trajnimi per shitesit e barnatoreve bujqesore që merren me K3-2008 MBPZHR UP Direktivat 91/414 të UE  2 000 500 1 500

138. Të fillohet me kontroll efektiv të prodhimit të bimëve vendore, posaçërisht për produktet për të cilat ekzistojnë kërkesa të specifikuara nga BE. 

1338 138 11

11. Trajnimi per shitesit e barnatoreve bujqesore që merren me 
importimin dhe tregtimin e pesticideve (5 trajnime). 

K3-2008 MBPZHR UP Direktivat 91/414 të UE, 
për lejimin e vendosjes 
ne treg dhe përdorimin e 
PMB (Produktet për 
mbrojtjen e bimëve)

2,000 500 1,500

1339 139
1340 139 1 1. Hartimi i Strategjisë së Zhvillimit të pylltarisë së Kosovës 2009-2013     K1-2009 MBPZHR MMPH 20,000 20,000

1341 139 2 2. Hartimi I Planeve të Menaxhimit me pyje për 22 nga gjithsejt 82 njesi 
ekonomike 2008-2011

K4-2011 MBPZHR Ligji mbi Pyjet Nr. 2003/6 1,000,000 158,000 477,860 364,140

1342 139 3 3. Plotësim dhe ndryshimi i Ligjit për Pyje, K3-2008 MBPZHR ZKM, Parlamenti i 
Kosoves

Ligji për Pyjet Nr.2003/6 3,000 3,000

1343 139 4 4. Miratimi i te gjitha akteve te tjera nënligjore. K4-2008 MBPZHR Ligji për Pyjet Nr.2003/6

1344 139 5

5. Tranformimi i Zyrave te APK-se ne Drejtori Rajonale te pylltarise. K3-2008 MBPZHR MAPL Udhëzimit Administrativ 
të MBPZHR për 
Sistematizimin e 
Vendeve të Punës, Nr 
09/2003

1345 139 6

6. Ngritja e kapaciteteve permes rekrutimit te stafit profesional dhe 
trajnimit te 28 inxhiniereve te pylltarise, dhe ofrimi i studimeve post-
diplomike per  6 persona.

K4-2010 MBPZHR Udhëzimit Administrativ 
të MBPZHR për 
Sistematizimin e 
Vendeve të Punës, Nr 
09/2003

511,749 511,749

1346 139 7 7. Krijimi I Kadastrit Pyjor duke perfshire përcaktimi I kufijve në mes te 
pronave private dhe publike dhe zhvillimi i GIS-it

K4-2010 MBPZHR MSHP, 
MAPL/Komunat

Ligji për Pyjet Nr.2003/6

1347 139 8 8. Përcaktimi i vendgjuetive me rendesi te veçante. K4-2008 MBPZHR MMPH, 
MAPL/Komunat

Ligji per gjueti nr. 02/L-53

1348 139 9

9. Ripyllezimi i siperfaqeve te djegura dhe pyllezimi i siperfaqeve te 
zhveshura.

Në 
vazhdimësi

MBPZHR MMPH, 
MAPL/Komunat

Plani Vjetor I Menxhimit 
me Pyje, Raporti I 
Komisionit Qeveritar per 
Zjarre 2007

158,000 158,000

1349 139 10
10. Nenshkrimi i Memorandumeve te Mirekuptimit me Komunat, Gjykatat 
dhe SHPK-ne me qellim te mbrojtjes se pyjeve.

K3-2008 MBPZHR MD, MPB/SHPK, 
KGJK, 
MAPL/Komunat

Ligji për Pyjet Nr.2003/6

1350 139 11 11. Licencimi I ndermarrjeve per perpunimin e drurit. Në 
vazhdimësi

MBPZHR UA per Liqencimin e 
sharave private

139. Të zhvillohet një strukturë adekuate për menaxhim të pyjeve, veçanërisht në luftën kundër prerjeve të drunjëve dhe kundër zjarreve të pyjeve. 
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1351 139 12 12. Licencimi i subjekteve ekonomike që merren me shfrytezimin e 
pyjeve.

Në 
vazhdimësi

MBPZHR UA per Liqencimin e 
sharave private

1352 139 13 13. Implementimi i fushatës mediale per mbrojtjen e pyjeve K4-2009 MBPZHR KPM 40,000 40,000

1353 139 14
14. Hartimi i Planit të Veprimit për Parandalimin e zjarreve pyjore K2-2008 MBPZHR MPB, MAPL, 

MMPH, TMK
UA per Mbrojtjen e 
Pyjeve nga Zjarret Pyjore

1,500 1,500

1354 139 15
15. Implementimi I Planit të Veprimit për Parandalimin e zjarreve pyjore Në 

vazhdimësi
MBPZHR MPB, MAPL, 

MMPH, TMK
UA per Mbrojtjen e 
Pyjeve nga Zjarret Pyjore

150,000 150,000

1355 139 16 16. Hapja e brezave mbrojtës kunder zjarrit ne zonat me te rrezikuara 
pyjore

Në 
vazhdimësi

MBPZHR MMPH 250,000 250,000

1356 139 17 17. Identifikimi i zonave të prekura nga dëmtuesit dhe sëmundjet. K3-2008 MBPZHR MMPH,  APK Plani Menaxhimit per 
Pyje 2008

52,000 52,000

1357 139 18 18. Hartimi I programit për sanimin e siperfaqeve te prekura nga 
demtuesit dhe semundjet

K4-2008 MBPZHR MMPH,  APK

1358 139 19 19. Implementimi I programit për sanimin e siperfaqeve te prekura nga 
demtuesit dhe semundjet

Në 
vazhdimësi

MBPZHR MMPH,  APK 67,500 67,500

1359 140

1360 140 1 1. Shpallja e amandamenteve te Ligjit per Planifikim Hapesinor. K4-2008 Parlamenti i 
Kosoves

MMPH Kushtetuta e Republikes 
se Kosoves

1361 140 2

2. Hartimi i Ligjit mbi themelimin e zonave të veçanta të mbrojtura . K1-2008 MMPH MKRS, 
MAPL/Komunat

Propozimi 
gjithëpërfshirës për 
zgjidhjen e statusit të 
Kosovës (Pakoja e 
Ahtisarit)

1362 140 3

3. Prezentimi i Ligjit mbi themelimin e zonave të veçanta të mbrojtura, 
nëpër komunat e Kosovës 

K4-2008 MMPH MKRS/Komunat Propozimi 
gjithëpërfshirës për 

14,000 14,000

140. Të merren masa për fuqizimin e planifikimit hapësinor. 
Mjedisi

1362 140 3 zgjidhjen e statusit të 
Kosovës (Pakoja e 
Ahtisarit)

1363 140 4
4. Monitorimi i zbatimit të ligjit për Planifikim Hapësinor nr.2003/14 deri e 
shpalljen  të Ligjit mbi Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Planifikim 
Hapësinor si dhe monitorimi i Ligjit të ndryshuar.

Në 
vazhdimësi

MMPH Komunat Ligji per planifikim 
hapesinor nr.2003/14

1364 140 5 5. Zbatimi i Ligjit te Ndertimit. Në 
vazhdimësi

MMPH MTI, MPB, MTPT, 
Komunat

Ligji I Ndertimit 2004/15

1365 140 6

6. Ndryshimi i UA mbi provimin profesional dhe licencimin nga fusha e 
planifikimit hapesionor. 

K1-2009 MMPH Ligji me nr.02/L-120 per 
ndryshimin dhe 
plotesimin e ligjit 
nr.2003/14 per 
planifikimin hapesinor, 
aprovuar nga Kuvendi I 
Kosovës më 26 Qershor 
2007

1,000 1,000

1366 140 7

7. Ndryshimi i UA mbi kushtet e lokacionit, dhënien e pëlqimit urbanistik 
dhe lejes urbanistike.

K1-2009 MMPH Ligji me nr.02/L-120 per 
ndryshimin dhe 
plotesimin e ligjit 
nr.2003/14 per 
planifikimin hapesinor, 
aprovuar nga Kuvendi I 
Kosovës më 26 Qershor 
2007

1,000 1,000

1367 140 8 8. Hartimi i UA për bazën e të dhënave per planifikimin hapesinor K2-2009 MMPH MSHP Ligji per planifikim 
hapesinor nr.2003/14 

10,000 10,000

1368 140 9 9. Hartimi I UA mbi objektet me rendesi per Kosoven per te cilat MMPH 
leshon leje urbanistike. 

K1-2009 MMPH 1,000 1,000

1369 140 10

10. Hartimi i Planit Hapësinor për Parkun Nacional "Mali Sharr". K2-2009 MMPH MBPZHR, 
Komunat 

Ligji per planifikim 
hapesinor nr.2003/14;       
Draft Plani Hapësinor I 
Kosovës 2005-20015

50,000 50,000

1370 140 11 11. Formimi i Këshillit për Planifikim hapësinor në nivelin qendror. K4-2008 Qeveria MMPH Ligji per planifikim 
hapesinor nr.2003/14

50,000 50,000

1371 140 12 12. Formimi i Këshillave të ekspertëve në nivelin komunal per planifikim 
hapesinor

K4-2008 Komunat MMPH, MAPL Ligji per planifikim 
hapesinor nr.2003/14

400,000 400,000
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1372 140 13
13. Themelimi i Zyrës për organzimin e provimeve profesionale dhe 
dhënie të licensave në fushën e planifikimit hapësinor dhe ne fushen e 
ndertimit

K2-2009 MMPH Ligji per planifikim 
hapesinor nr.2003/14
Ligji I Ndertimit 2004/15

20,000 20,000

1373 140 14

14 .Themelimi i njësive komunale për planifikim në 7 qendrat kryesore të 
Kosovës.

K3-2009 Komunat MMPH Ligji me nr.02/L-120 per 
ndryshimin dhe 
plotesimin e ligjit 
nr.2003/14 per 
planifikimin hapesinor

700,000 700,000

1374 140 15
15. Inicimi dhe shtyrja e procesit të themelimit të shkallës së III për 
planifikim, menaxhim, zhvillim urban dhe hapësinor - organizimi i procesit 
mesimor ne dy vitet e para 

K4-2011 MMPH MASHT, UP Ligji për arsimin e lartë 600,000 600,000

1375 140 16 16. Trajnimet në fushën e Geographical Information system (GIS). K4-2008 MMPH MSHP Ligji per planifikim 
hapesinor nr.2003/14

100,000 100,000

1376 140 17

17. Themelimi i zyrave komunale dhe qendrore të GIS-it. K4-2009 Komunat MMPH Ligji per planifikim 
hapesinor nr.2003/14; 
Ligji me nr.02/L-120 per 
ndryshimin dhe 
plotesimin e ligjit 
nr.2003/14 per 
planifikimin hapesinor

300,000 300,000

1377 140 18 18. Krijimi i rrjetit të bazës së të dhënave në GIS. K2-2010 Qeveria MMPH Ligji per planifikim 
hapesinor nr.2003/14 

30,000 30,000

1378 140 19 19. Hartimi i Ligjit per ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit te Ndertimit. K3-2008 MMPH Komunat Ligji I Ndertimit 2004/15 1,000 1,000

1379 140 20 20. Miratimi i Ligjit per ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit te Ndertimit K4-2008 Parlamenti i 
Kosoves

MMPH

1380 140 21 21. Dhenia e lejeve te ndertimit per objekte te rendesise se vecante. Në 
vazhdimësi

MMPH Komunat

1381 140 22 22. Hartimi i rregullave teknike te ndertimit. Ne 
vazhdimesi

MMPH MTI, MPB, MTPT 50,000 50,000
vazhdimesi

1382 140 23
23. Organizimi i provimeve profesionale dhe licencimit ne fushen e 
planifikimt hapesinor dhe ne fushen e ndertimit. 

K2-2009 MMPH MASHT, UP Ligji per planifikim 
hapesinor nr.2003/14
Ligji I Ndertimit 2004/15

700,000 350,000 350,000

1383 140 24 24. Zhvillii I Planit menagjues për Parkun Nacional "Mali Sharr" K4-2010 MMPH Ligji per parqe Nacionale 200,000 100,000 100,000

1384 140 25
25. Zhvillimi i Planit Strategjik të Kosovës për administrimin e 
mbeturinave

K4-2010 MMPH MSH, MBPZHR, 
MTI, Komunat

Plani I Kosoves per 
Veprim ne Mjedis, Ligji I 
Mbeturinave

134,000 134,000

1385 141

1386 141 1 1.Perforcimi i struktures se MMPH-se te parapar me organigram edhe 
per 20 pozita. 

K1-2010 MMPH 174,600 174,600

1387 141 2
2. Koordinimi I MMPH-se me Komunat per zbatimin e pergjegjesive te 
dalura nga Ligjet ne fuqi dhe mbikeqyrja inspektive nga MMPH dhe 
Komunat.

Në 
vazhdimësi

MMPH Komunat Ligji per mbrojtjen e 
mjedisit

1388 141 3 3. Trajnimi I Stafit të zyrës ligjore me qëllim të përafrimit të  legjislacionit 
me legjislacionin e BE-së.

Në 
vazhdimësi

MMPH Plani Vjetor I Punes 2008 3,000 3,000

1389 141 4 4. Trajnimi i inpsektoratit të MMPH-së dhe inspektorve komunal 
mjedisor.

Në 
vazhdimësi

MMPH MAPL/Komunat Plani Vjetor I Punes 2008 3,000 3,000

1390 141 5 5. Trajnimi i hartuesve të lejeve (mjedisore,ujore, urbanistike, 
ndërtimore).

Në 
vazhdimësi

MMPH Plani Vjetor I Punes 2008 3,000 3,000

1391 141 6 6. Trajnimi i zyrtarve komunal për zbatimin e legjislacionit mjedisor nëpër 
komuna.

Në 
vazhdimësi

MMPH MAPL Plani Vjetor I Punes 2008 3,000 3,000

1392 141 7 7. Trajnimi i istafit të Departamenti te Ujerave  për menaxhimin e 
pellgjeve lumore.

Në 
vazhdimësi

MMPH Plani Vjetor I Punes 2008 3,000 3,000

1393 142

1394 142 1

1. Zbatimi i Nenit 4 të Direktivës mbi ruajtjen e zogjëve të egër, 
79/409/EEC, permes transpozimit te Direktives ne Ligjin  e ndryshuar per 
mbrojtjen e natyres. 

K4-2009 MMPH MEM Traktati I Komunitetit te 
Energjise

25,000 25,000

1395 142 2 2. Identifikimi i zonave IBA (important Bird Area) ne Kosovë K4-2009 MMPH MEM Traktati I Komunitetit te 
Energjise

30,000 30,000

1396 142 3 3. Shpallja e zonave  dhe zbatimi i mbrojtjes  K4-2009 MMPH MEM Traktati I Komunitetit te 
Energjise

70,000 70,000

141. Të përmirësohen kapacitetet institucionale të Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, të përmirësohet koordinimi në mes të organeve administrative që janë përgjegjëse për çështjet e mjedisit. 

142. Të bashkërendohen çështjet ambientale me politikat sektoriale, posaçërisht në energji dhe transport.
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1397 142 4 4. Formimi i grupeve punuese ndërsektorale me qëllim të zbatimit të 
legjislacionit për mjedis.

K2-2010 MMPH MAPL, MEM, 
MTPT, Komunat

Legjsilacioni Mjedisor, 
PKVM

1398 143
CARDS: "Asistencë teknike në identifikimin e prioriteteve 
dhe zhvillimin e strategjive dhe sistemeve planifikuese për 
rrjetin e transportit"

1399 143 1 1. Vleresimi dhe analizimi i zbatimit te Ligjit mbi Sigurine Rrugore. K3-2010 MTPT MPB/SHPK Ligji mbi Sigurine 
Rrugore. 

1400 143 2

2. Hartimi i strategjise per rritjen e sigurise rrugore. K4-2008 MTPT MPB/SHPK, 
MASHT, MD, MSH 

Analizat e hartuara nga 
DPM-ja si Analizat e 
trendeve tre mujore, 
gjashtë mujore dhe 
vjetore për gjendjene e 
sigurisë rrugore për vitin 
2006 dhe 2007

10,000 10,000

1401 143 3

3. Përgatitja e planit të veprimit për implementimin e strategjisë për rritjen 
e sigurisë rrugore. 

K4-2008 MTPT MPB/SHPK, 
MASHT, MD, MSH 

Strategjia për rritjen e 
sigurisë rrugore (prioriteti 
142, veprimi 2).

2,500 2,500

1402 144
IPA 2007: "Rindertimi Esencial i rrugëve dhe urave"

1403 144 1 1. Zbatimi i programit te mirembajtejes dhe rehabilitimit te rrejtit rrugor te 
Kosoves.

Në 
vazhdimësi

MTPT Strategjia e transportit 
multi-modal

1404 144 2 2. Zbatimi i projekteve strategjike per drejtimet rrugore 6 dhe 7. K4-2011 MTPT Qeveria Strategjia e transportit 
multi-modal

1405 145
CARDS: "Asistencë teknike në identifikimin e prioriteteve 
dhe zhvillimin e strategjive dhe sistemeve planifikuese për 
rrjetin e transportit"

1  Zbatimi i strategjise se transportit multi modal Në MTPT

143. Të merren masa për të përmirësuar sigurinë rrugore.
Politika e Transportit

144. Të planifikohet dhe të zbatohet mirëmbajtja dhe rehabilitimi i infrastrukturës së transportit duke përfshirë ndërtimin e infrastrukturës së re përmes partneriteteve publike-private, nëse e 
nevojshme. 

145. Të zhvillohet dhe të zbatohet një strategji multi-modale.

1406 145 1 1. Zbatimi i strategjise se transportit multi-modal. Në 
vazhdimësi

MTPT

1407 146

1408 146 1 1. Rishikimi I legjislacionit egzistues me qellim te inkurajimit te PPP-se 
per sektorin e energjise.

K2-2009 MEM Qeveria 15,260 15,260

1409 146 2

2. Hartimi I legjislacionit te nevojshem primar me qellim te inkurajimit te 
PPP-se per sektorin e energjise. 

K4-2011 MEM MMPH, MEF, 
MPMS,  ZKM, 
MAPL/Komunat 
KEK, ZRRE, 
KPMM,KOSTT

600,000 100,000 500,000

1410 146 3
3. Hartimi i Ligjit për Gazin Natyror. K4-2008 MEM Qeveria, 

Parlamenti i 
Kosoves

TKE 16,600 10,000 6,600

1411 146 4 4. Kompletimi i kornizes rregullative në përputhje me zhvillimet e 
legjislacionit të sektorit të energjisë. 

K4-2011 ZRRE MEM, KOSTT Biznis Plani I ZRRE 2005-
2009

1,100,000 1,100,000

1412 147

1413 147 1 1. Modifikimi i rregullave transitore të tregut te aprovuara nga ZRRE-ja. K4-2011 KOSTT ZRRE, MEM Rregullat transitore te 
tregut

120,000 120,000

1414 147 2

2. Organizimi i ankandit te kapaciteteve transmetuese interkonektive. Në 
vazhdimësi

KOSTT ZRRE  -Procedurat 
Operacionale                 - 
Plani i Veprimit te CAO-s 
(Capacity Alocation 
Office)

20,000 20,000

1415 147 3 3. Perkrahje KOSTT-it ne zbatimin e mekanizmit CBT / ITC (Cross 
Border Trade / Inter TSO Compensation for Transit). 

K4-2008 MEM Qeveria, KOSTT, 
ZRRE, KEK

Marrëveshja e ITC-së 6,000 6,000

1416 147 4 4. Pjesëmarrja e vazhdueshme në mekanizmin balancues regjional. Në 
vazhdimësi

KOSTT ZRRE Dizajni i Tregut Regjional 
Balancues 

50,000 50,000

1417 147 5
5. Implementimi i projektit per SCADA/EMS (Supervisory control and 
data acquisition/energy management sytem)

K2-2011 KOSTT MEM, AKM Studimi i fezibilitetit-
specifikacioni teknik ESBI 
(2005) 

18,000,000 18,000,000

1418 147 6

6. Implementimi i projektit OHL 400 kV, Kosovë-Shqipëri                      K2-2011 KOSTT Qeveria,  MEM Studimi i fizibilitetit  
ESTAP II/2, projekti per 
asistence teknike per 
sektorin e energjise.        

18,000,000 18,000,000

146. Të zhvillohet korniza legjislative dhe rregullative për të inkurajuar partneritetet publike-private dhe investimet mikse në sektorin e energjisë në harmoni me konkluzionet e studimit për investime ne gjenerim. 
Energjia

147. Të përmirësohet edhe më tutje performanca e shërbimeve të energjisë elektrike dhe të integrohet në tregun rajonal të të energjisë elektrike. 
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1419 147 7
7. Implementimi i Paket Projektit 400/110 kV  - Peja III    K1-2009 KOSTT Qeveria,  MEM Plani investiv per 

zhvillimin e transmisionit 
TNDP.

24,500,000 11,000,000 13,500,000

1420 147 8

8. Implementimi i projektit Ferizaji 2 400/110 kV K3-2011 KOSTT MEM, MEF, 
BKK,EC

Plani investiv per 
zhvillimin e transmisionit 
TNDP(Transmission 
Netëork Development 
Plan) 

15,000,000 7,500,000 7,500,000

1421 147 9

9. Ngritja e kapaciteteve ne rrjetin  110 kV K3-2011 KOSTT Plani investiv per 
zhvillimin e transmisionit 
TNDP(Transmission 
Netëork Development 
Plan).

50,000,000 25,000,000 25,000,000

1422 147 10 10. Berja e KOSTT Zone Rregulluese (Kontrolluese) K4-2009 KOSTT Qeveria,  MEM Kodi I rrjetit 1,000,000 1,000,000

1423 147 11
11. Anetaresimi i KOSTT ne ETSO (European Transmision System 
Operators) dhe UCTE (Union for the Coordination of Transmision of 
Electricity).

K2-2009 KOSTT Qeveria,  MEM Kodi I rrjetit 100,000 100,000

1424 147 12
12. Ndërtimi i linjës 400 KV Interkoneksioni Kosovë - Maqedoni K4-2011 KOSTT Qeveria,  MEM Plani investiv per 

zhvillimin e transmisionit 
TNDP.

500,000 500,000

1425 148

1426 148 1 1. Analizimi i kundershtive ne mes te Ligjit per Telekomunikacion dhe 
Ligjit per Media dhe Komisionit te Transmetimit

K3-2008 MTPT KPM, ART

1427 148 2 2.  Ndryshimi i Ligjit te Telekomunikacionit dhe Ligjit per Media dhe 
Komision Transmetues ne baze te konkluzioneve nga analizat e bera.

K4-2008 MTPT KPM, ART Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

1428 148 3 3.  Zhvillimi i çmimoreve për spektrin frekuencor. K3-2008 ART Politikat e Sektorit të 

Shoqëria Informative dhe Media
148. Të harmonizohet me kornizën rregullative si dhe të zbatohet, legjislacioni mbi rrjetet dhe shërbimet e komunikimit elektronik, për të krijuar një ambient të hapur dhe konkurrent dhe për të forcuar pozitën dhe pavarësinë operacionale dhe financiare të 
rregullatorit për telekomunikacion. 

1428 148 3
Telekomunikacionit

1429 148 4 4.  Fuqizimi i plotë i ART-së për monitorimin, menagjim dhe zbatimin e 
funksioneve që kanë të bëjnë me spektër frekuencor.

K4-2008  ART MTPT, ZMF,  KPM Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

2,600,000 1,600,000 1,000,000

1430 148 5
5.  Krijimi i kategorive të përshtatshme për licencim/autorizim/regjistrim 
dhe udhëzuesve të përshtatshëm për të kaluar nga regjimi aktual në 
regjimin e kategorive të licencave/autorizimeve/regjistrimeve.

K4-2008  ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

100,000 100,000

1431 148 6
6.  Aprovimi Termeve të Referencës mbi funksionimin e ART-së, 
perfshire aprovimin e Statutit Bazë, kompletimin e urdhëresave 
organizative dhe sistematizuese

K4-2008 ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

1432 148 7 7.  Hartimi i Përshkrimeve të Vendeve të punës për personelin dhe 
zhvillimi i planifikimeve të Personelit.  

K4-2008 ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

1433 148 8 8. Hartimi I rregullores per te drejten per shteg per operatoret e 
lincencuar per te ofruar sherbime telekomunikuese. 

K3-2008 ART MTPT Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit

200,000 200,000

1434 149

CARDS: "Mbështetje kontrolles së brendshme financiare 
publike dhe auditimi i brendshëm", Human Dynamics
IPA 2007: "Ndertimi i kapaciteteve të institucioneve 
Kosovare në zhvillimin e politikave dhe legjislacionit 
kompatibil me BE-në", 
IPA 2008: "Mbështetje gjatë procesit të përmirësimit të 
Kontrollit të menagjimit publik dhe llogaridhënia në 
Kosovë" 

1435 149 1 1. Rishikimi i Ligjit të Audtitimit te Brendshem  dhe Harmonizimi i tij me 
Acquis.

K3-2008 NJQHAB MEF Ligji mbi Auditimin e 
Brendshëm

4,240,874 740,874 1,500,000 2,000,000

1436 149 2 2 Hartimi i akteve sekondare legjislative per zbatimin e Ligjit per Auditim 
te Brendshem. 

K1-2009 NJQHAB MEF Ligji mbi Auditimin e 
Brendshëm

10,000 10,000

1437 149 3 3 Krijimi i Komitieteve te Auditimit te Brendshem konform Ligjit. K2-2008 NJQHAB Qeveria Ligji mbi Auditimin e 
Brendshëm

149. Nën koordinimin e Ministrisë së Financave, të zhvillohen dhe të zbatohen principet e përgjegjësisë së decentralizuar të menaxhimit dhe funksionalitetit, auditimit të brendshëm të pavarur në 
përputhshmëri me standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira të BE-së përmes legjislacionit koherent dhe kapaciteteve adekuate administrative.  

Kontrolli Financiar 
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1438 149 4

4 Hartimi i rregullave per funskionimin e Komiteteve te Auditimit te 
Brendshem

K2-2008 NJQHAB MEF Ligji mbi Auditimin e 
Brendshëm, Dokumenti i 
Kontrollit te Brendshem 
te Financave Publike 
(KBFB),
Strategjia per 
funskionimin e Audtimit te 
Brendshem ne 
Institucioneve te Kosoves 

20,000 20,000

1439 149 5 5. Krijimi i Rregullave per funskionimin e Njesise Qendrore 
Harmonizuese te Auditimit te Brendshem.

K1-2010 NJQHAB MEF 30,000 30,000

1440 149 6 6. Krijimi i Sistemit per licencimin dhe rekrutimin e Auditoreve te 
certifikuar.

K2-2009 NJQHAB MEF

1441 149 7 7. Krijimi i sistemit per trajnime profesionale te vazhdueshem te 
Auditoreve te Brendshem

K2-2010 NJQHAB MEF Ligji mbi Auditimin e 
Brendshëm

1442 149 8 8. Monitorimi dhe vleresimi i punes se Njesive te Auditimit te Brendshem 
ne Organizata Buxhetore. 

Në 
vazhdimësi

NJQHAB MEF Ligji mbi Auditimin e 
Brendshëm

1443 149 9

9. Zbatimi i Strategjise per funksionimin e Auditimit te Brendshem ne 
Institucionet e Kosoves.

Në 
vazhdimësi

NJQHAB MEF Strategjia per 
funskionimin e Auditimit 
te Brendshem ne 
Institucionet e Kosoves

1444 150

CARDS: "Mbështetje për Zyren e Auditorit Gjeneral"
IPA 2008: "Mbështetje për Institucionin suprem të 
auditimit për t’i përmbushur standarded evropiane" 

1445 150 1
1.Të zhvillohet një Kornizë e re Ligjore dhe të përpilohet ligji i ri mbi 
Institucionin Suprem të Auditimit të Kosovës.  

K1-2009 ZAP Qeveria, 
Parlamenti i 
Kosovës

Plani i Ahtisaarit, Draft-
Kushtetuta e Republikes 
se Kosoves

100,000 100,000

150. Të forcohen kapacitete operative si dhe pavarësia financiare dhe operacionale të Institucionit të Lartë për Auditim. Të përcjellet dhe të implementohen rekomandimet e këtij institucioni.

Kosovës se Kosoves.

1446 150 2
2.Të rritet numri i stafit të auditimit në Zyren e Auditorit te Pergjithshem 
deri në 100% - një rritje prej 20% për çdo vit për një periudhë prej pesë 
vitesh.  

K4-2012 ZAP Qeveria, 
Parlamenti i 
Kosovës

Mandiati i Ligjit të ZAP-it 400,000 400,000

1447 150 3
3.Certifikimi Profesional:  20% të stafit të auditimit të Zyres se Auditorit 
te Pergjithshem të marrin Certifikime Ndërkombëtare 

K4 2011 ZAP Qeveria, 
Parlamenti i 
Kosovës

250,000 250,000

1448 150 4

4. Krijimi i partneritetit me nje Institucion Suprem te Auditimit  me qëllim 
të forcimit të mëtutjeshëm të aftësisë së ZAP-it dhe bartjen e njohurive 
dhe përvojave të auditimit nga një institucion i pjekur suprem i auditimit të 
vendeve anëtare.  

K4-2011 ZAP Qeveria 1,000,000 1,000,000

1449 150 5
5. Te sigurohet qe plan veprimet te dorezohen nga secili subjekt 
buxhetor.

Në 
vazhdimësi

ZAP Qeveria, 
Parlamenti i 
Kosovës

Ligji per Auditim te 
Jashtem; Raportet i 
auditimit të ZAP-it

1450 150 6
6. Zyra e Auditorit te Pergjithshem te mbajë regjistrin e të gjitha 
rekomandimeve të auditimit për secilin subjekt dhe të përcjell 
implementimin e atyre rekomandimeve.  

Në 
vazhdimësi

ZAP Qeveria, 
Parlamenti i 
Kosovës

Raportet i auditimit të 
ZAP-it

1451 151

IPA 2007: "Përforcimi i sistemeve statistikore ne vendet e 
ballkanit përendimor"
CARDS: "Përmirësimi i prodhimeve të rregullta dhe 
shpërndarja e statistikave relevante, në kohë dhe të sakta 
nga ESK - Llogaritë Kombëtare" 
CARDS: "Observimi i Regjistrimit të popullates dhe 
misioni Monitorues në Kosovë" 
CARDS: "Mbështetja për të zhvilluar regjistrimin"

1452 151 1 1. Krijimi i Keshillit Statistikor K2-2010 ESK Ligji per statistikat zyrtare 
te Kosoves

30,000 30,000

1453 151 2 2.  Krijimi i Grupit te Eksperteve K2-2010 ESK 30,000 30,000

1454 151 3 3. Bashkepunimi dhe kembimi i informatave statistikore me te gjithe 
akteret relevant

Në 
vazhdimësi

ESK 10,000 10,000

1455 151 4 4. Ngritja e kapaciteteve nderlidhese te tekonologjise informative 
ndermjet ESK dhe Institucioneve tjera.

K4-2011 ESK Qeveria 800,000 800,000

151. Të rritet bashkëpunimi dhe koordinimi brenda sistemit statistikor të Kosovës, të zhvillohet dhe të dokumentohet një sistem kualitativ i menaxhmentit, dhe të standardizohet prodhimi dhe ndarja e 
procedurave. 

Statistikat
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1456 151 5 5. Ngritja e sistemit te GIS-it. Në 
vazhdimësi

ESK Projekti I zyres se 
regjistrimit te popullsise

600,000 600,000

1457 151 6 6. Te standarizohet prodhimtaria statistikore sipas kerkesave te 
eurostatit.

K4-2010 ESK Strategjia e ESK-se 30,000 30,000

1458 151 7 7. Te ngriten kapacitetet permes trajnimeve adekuate ne fushen  
menaxheriale dhe statistikore.

K4-2009 ESK Plani I Punes 30,000 30,000

1459 151 8 8. Te rritet kontrolli per te gjithat fazat e hulumtimeve. Në 
vazhdimësi

ESK Plani I Punes 20,000 20,000

1460 151 9 9. Perkthimi materialeve nga EUROSTAT per kodifikim. K4-2009 EKS 40,000 40,000

1461 151 10 10. Te ngriten kapacitetet permes trajnimeve per personelin ESK-se ne 
kodifikime statistikore.

K4-2010 EKS 10,000 10,000

1462 152
1. IPA 2007 - Sundimi i Ligjit, Komponenta I - Policia 
Kufitare. 

1463 152 1 1. Ngritja e kapaciteteve ne Departamentin per Kufij, Azil dhe Migrim 
permes shtimit te stafit perkates

K3-2009 MPB 14,354 14,354

1464 152 2 2. Sigurimi I hapesirave te mjaftushme per pune te Departamentit per 
Kufij, Azil dhe Migrim.

K3-2008 MPB

1465 152 3 3. Ofrimi i trajnimit të vazhdueshëm për stafin e Departamentit për Kufi, 
Azil dhe Migracion si dhe stafit te SHPK - Drejtoria per te Huaj.

Në 
vazhdimësi

MPB 15,000 15,000

1466 152 4

4. Hartimi i planeve të bashëpunimit operacional të Departamentit të 
MPB-se për Kufij, Azil dhe Migracion me SHPK-Policine Kufitare.

Në 
vazhdimësi

MPB SHPK Ligji per kontrollin dhe 
mbikqyrjen e kufirit 
shteteror; Ligji per te 
huajt; Ligji per azil; 
Strategjia MIK.

1467 152 5
5. Ofrimi i trajnimeve per perdorim te armeve te gjata ne zonen e 
gjelbert  

K4-2008 MPB Akademia Policore 
e Kosoves

Programi I Trajnimit 2008 50,000 50,000

Vizat, kontrolli kufitar, azili dhe migrimi 
152. Të përmirësohet edhe më tutje kapaciteti i drejtoratit për kufij, azil dhe migrim brenda Ministrisë së Brendshme. Të forcohet edhe më tutje kapaciteti operacional i shërbimit policor kufitar brenda 
Shërbimit Policor të Kosovës. 

Drejtësia, liria dhe siguria 

1467 152 5 gjelbert. e Kosoves

1468 152 6
6. Ofrimi i trajnimeve per kontrollim te turmes. K4-2008 MPB Akademia Policore 

e Kosoves
Programi I Trajnimit 2008 50,000 50,000

1469 152 7
7. Ofrimi i trajnimeve per komandant terreni. K4-2008 MPB Akademia Policore 

e Kosoves
Programi I Trajnimit 2008 30,000 30,000

1470 152 8 8. Sigurimi i pajisjeve te mjaftueshme per Policine Kufitare K4-2010 MPB 228,000 228,000

1471 152 9

9. Zhvillimi I bashkepunimit operacional te SHPK-se dhe institucioneve 
relevante ne pajtim me parimet dhe udhezimet e strategjise per 
menaxhim te integruar te kufijve.

Në 
vazhdimësi

MPB MKRS, MTPT, 
MSH, MSHP, 
MAPL, MD, 
Agjensioni 
Kosovare per 

6,000 6,000

1472 152 10
10. Procedurat e aprovuara Standarde te Operimit mbi rrjedhen dhe 
shkembimin efektiv te informatave nga niveli lokal, regjional deri ne 

Në 
vazhdimësi

MPB /Policia 
Kosoves

MPB Plani i Veprimit 2008 - 
DAK

1473 152 11
11.Rishikimi i organizimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme lidhur me 
autoritetin për menaxhimin e kufijëve në pajtim me rakomandimet e 
Komisioni Evropian

Në 
vazhdimësi

MPB

1474 153 CARDS 2005 - Lufta kunder shperlarjes se parave, 
financimit te terrorizmit, krimi ekonmik dhe financiar. 

1475 153 1

1. Implementimi i strategjise per luften kunder krimit te organizuar dhe 
terrorizmit duke u mbeshtetur ne planin e veprimit. 

Në 
vazhdimësi

MPB MD, SHPK, ZKM, 
Doganat, AKK, 
ATK, FIC,  
Prokuroria 
Speciale e 
Kosoves, Auditori i 
Pergjithshem i 
Kosoves  ESK

3,500,000 3,500,000

Luftimi i Krimit të Organizuar
153. Të zbatohet dhe të azhurohet (freskohet) strategjia për luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. 
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1476 153 2

2. Te shqyrtohet strategjia dhe ti pershtatet vazhdimisht rrethanave te 
reja.

Në 
vazhdimësi

MPB MD, SHPK, ZKM, 
Doganat, AKK, 
ATK, FIC,  
Prokuroria 
Speciale e 
Kosoves, Auditori i 
Pergjithshem i 
Kosoves  ESK

1477 153 3

3. Ngritja e kapaciteteve të ShPK-së per implementimin e strategjise. Në 
vazhdimësi

MPB SHPK, ATK, 
Doganat, FIC, 
Prokurori, KGJK 
AKK

Plani strategjik I SHPK-
se 2008 - 2010

400,000 400,000

1478 154

1479 154 1 1. Ngritja e kapaciteve te personelit permes trajnimeve ne luftimin e 
krimit te organizuar.    

Në 
vazhdimësi

MPB ZKM, SHPK, 
Doganat, AKK

Plani strategjik I SHPK-
se 2008-2012

50,000 50,000

1480 154 2 2. Sgurimi i pajisjeve te nevojshme per luftimin e krimit te organizuar. Në 
vazhdimësi

MPB ZKM, SHPK, 
Doganat, AKK

2,000,000 2,000,000

1481 154 3 3. Te krijohen hapesirat e mjaftueshme per pune per te siguruar 
efikasitetin e punes.

K4-2010 MPB ZKM, SHPK, 
Doganat, AKK

600,000 600,000

1482 154 4 4. zhvilimi i bashkëpunimit operacional të Shërbimit Policor të Kosovës 
dhe institucioneve tjera ne luftimin e krimit te organizuar.

Në 
vazhdimësi

MPB ZKM, SHPK, 
Doganat, AKK

1483 154 5 5. Vazhdimi i bashkepunimit me organizatat policore nderkombetare per 
luftimin e krimit te organizuar si: Interpol dhe Europol-i

Në 
vazhdimësi

MPB ZKM, SHPK, 
Doganat, AKK

1484 155
CARDS 2005 - Lufta kunder shperlarjes se parave, 
financimit te terrorizmit, krimi ekonomik dhe financiar. 

154. Të perforcohen kapacitetet lokale per te hetuar aktivitetet qe lidhen me krimin e organizuar.

155. Të forcohen kapacitetet gjygjësore për të ndjekur penalisht dhe gjykuar rastet e krimit të organizuar dhe financiar.
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1485 155 1
1. Trajnimi i gjyqtarëve dhe prokuroreve ne rastet e krimit te organizuar 
dhe financiar.

K3-2008 IGJK KGJK Programi vjetor I 
trajnimeve per vitin 2008

12,000 4,000 8,000

1486 155 2
2. Ndryshimi i menyres se raportimit statistikor per sigurimin e te 
dhenave statistikore te sakta dhe gjitheperfshirese, kualitative nga 
raportimi mujor ne raportim ditor.

Në 
vazhdimësi

KGJK MD Plani strategjik 2007-
2010

1487 155 3
3. Rritja e numrit te gjytareve ne rastet e krimit te organizuar dhe 
financiar.

K4-2008 KGJK Qeveria, 
Parlamenti i 
Kosoves

Analiza e KGJK-se 

1488 155 4 4. Te behet nje analize me qellim te percaktimit te numrit te nevojshme 
te stafti administrativ neper gjykata.

K4-2008 KGJK Plani Strategjik 2007-
2012

1489 155 5 5. Hartimi I rregullave per menaxhmin e gjykatave. K4-2008 KGJK Plani Strategjik 2007-
2012 

1490 155 6 6. Zbatimi I rregullave mbi menaxhimin e gjykatave. K1-2009 KGJK
1491 155 7 7. Hartimi I rregullave mbi veprimtarine e brendshme te gjykatave. K4-2008 KGJK

1492 155 8 8. Zbatimi I rregullave mbi veprimtarine e brendshme te gjykatave. K1-2009 KGJK Qeveria,  MEF Plani strategjik 2007-
2012 

1493 155 9 9. Krijimi I planit strategjik per Teknologji Informative. K4-2008 KGJK 

1494 156

1. IPA 2007 - Sundimi i Ligjit, Komponenta I - Policia 
Kufitare. 
2. CARDS 2006 - Mbeshtetje e metutjeshme per 
menaxhimin e integruar te kufijve. 

1495 156 1 1. Lidhja e marreveshjeve me shtetet fqinjë, ne regjion dhe me gjere. Në 
vazhdimësi

MPB MD, SHPK, 
Doganat

Mandati I MPB-se dhe 
SHPK-se

1496 156 2 2. Zhvillimi i vazhdueshëm i bashkëpunimit operacional me shërbimet 
përkatëse të shteteve fqinje.

Në 
vazhdimësi

MPB MD, SHPK, 
Doganat

1497 156 3 3. Pjesmarrja ne seminare/konferenca dhe task forca nderkombetare. Në MPB SHPK 200,000 200,000

Drogat
156. Të sigurohet bashkëpunimi ndërkombëtar si dhe në mes agjencive për të përmirësuar rezultatet në luftën kundër trafikimit të drogave. 

1497 156 3 j j
vazhdimësi

, ,

1498 156 4
4. Funksionalizimi i mekanizmit operacional mes SHPK-se, Doganave, 
Agjencionit Anti Korrupsion, ATK, Prokurorise, Gjyqesise dhe 
institucioneve relevante me qellim te luftimit te trafikimit te drogave. 

K4-2009 MPB Doganat, AKK, 
ATK, Prokuroria

Plani strategjik I MPB 
2007-2010,

40,000 40,000

1499 157

1500 157 1

1.Implementimi i Lgjiit për mbrojtjen e të dhënave personale. Në 
vazhdimësi

Organi 
mbikqyres 
kombetar per 
mbrojtjen e te 
dhenave 
personale 

Ligji per Mbrojtjen e te 
dhenave Personale 

163,000 163,000

1501 157 2

2. Krijimi i sistemeve per mbrojtjen e te dhenave personale. Në 
vazhdimësi

Organi 
mbikqyres 
kombetar per 
mbrojtjen e te 
dhenave 
personale 

Ligji per Mbrojtjen e te 
dhenave Personale 

163,520 163,520

1502 157 3

3. Ngritja e vetedijes tek qytetaret per rendesine e te dhenave personale 
dhe mbrojtjes se tyre.

Në 
vazhdimësi

Organi 
mbikqyres 
kombetar per 
mbrojtjen e te 
dhenave 
personale 

157. Të zbatohet ligji për mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me acquis dhe të sigurohet monitorimi dhe zbatimi efikas i tij. 
Mbrojtja e të Dhënave Personale
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