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Faqe e zbrazët  



Fjala hyrëse e Kryeministrit 

Në rrjedhën e një dekade, Republika e Kosovës është  
ballafaquar me shumë sfida.  
  
Kemi kaluar një rrugë të gjatë. Duke dalur nga lufta për liri  
nga një regjim tiranik, dhe duke u ngritur në një demokraci  
funksionale, me institucione të qëndrueshme dhe ekonomi  
të lirë të tregut, ku liria e fjalës, fesë, dhe të drejtat e tjera  
themelore janë garantuar nuk ka qenë rrugëtim i lehtë.  
Megjithatë, ne ia arritëm.  

 
Më 17 Shkurt 2008, Kuvendi i Kosovës shpalli Republikën e Kosovës shtet të pavarur dhe 
sovran. Deri më sot, pavarësia e Kosovës është njohur nga gjithsej 105 vende, nga të cilat 23 janë 
shtete anëtare të BE-së. Republika e Kosovës është anëtare në institucionet kryesore 
ndërkombëtare, të tilla si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim, etj.  
 
Procesi i Evropianizimit është më shumë se vetëm miratimi i acquis së BE-së dhe përmbushjes së 
normave dhe standardeve të BE-së. Një shembull i kësaj është Kroacia, e cila me 1 korrik 2013 u 
bë pjesë e familjes së madhe Evropiane. Me trashëgimi përafërsisht të njëjtë historike, politike 
dhe ekonomike, procesi i anëtarësimit të Kroacisë ka sjellë një transformim thelbësor të 
marrëdhënieve shtet-qytetar, reformë të qëndrueshme të administratës publike dhe një cikël të 
zhvillimit ekonomik, investimeve të huaja direkte dhe zbutjen e varfërisë duke përmirësuar 
mirëqenjen e përgjithshme të shoqërisë.  
 
Këtë vitë, Kosova ka hapur një kapitull te ri në fushën e integrimit evropian. Republika e 
Kosovës, më 28 tetor 2013, ka filluar negociatat për Marrëveshjen Stabilizim Asociimi. Kjo u bë e 
mundur vetëm pas përmbushjes së kritereve afat-shkurta të identifikuara në Studimin e 
Fizibilitetit. Nisja e negociatave konfirmoj konkretizimin dhe përkushtimin e qeverisë së 
Kosovës drejt intergrimit të plotë në BE.  
 
Nisja e negociatave për Marrëveshjen Stabilizim Asociimi në mes të vendit tonë dhe BE-së është 
një moment historik në kuadër të procesit integrues të të vendit tonë. Marrëveshja Stabilizim 
Asociimi do të jetë marrëveshja e parë kontraktuale që ofron perspektivë të qartë drejt 
anëtarësimit të plotë të Kosovës në BE. 
 
Qeveria ka shprehur vazhdimisht përkushtimin e saj të lartë për agjendën e BE-së – me vepra, 
po aq sa edhe me fjalë. Bërthama e përkushtimit tonë qëndron në mbështetjen e madhe të 
qytetarëve tanë për reformat që do të transformojnë vendin tonë në një anëtar krenar të familjes 
Evropiane.  
 
Ekziston një rrugë e gjatë përpara nesh. Sundimi i ligjit është prioritet kyç. Në vitet e fundit 
është bërë një punë e madhe në miratimin e legjislacionit modern që ka mundësuar themelimin 
e institucioneve të pavarura të gjyqësorit dhe vendosjen e standardeve të larta evropiane në 
fushen e sundimit të ligjit. Tani është koha për zbatimin e legjislacionit të miratuar dhe arritjes 
së rezultateve konkrete që do të dëshmojnë funksionimin efektiv të gjithë sistemit të gjyqësor. 



Ofrimi efikas i shërbimeve publike mbështetet në një administratë publike profesionale, bazuar 
në parimin e meritokracisë dhe pa ndërhyrje politike. Në fushën e mbrojtjes së minoriteteve dhe 
të drejtave themelore, ne kemi miratuar një legjislacion modern evropian i cili garanton 
standarde më të larta evropiane.  
 
Reformat strukturore ekonomike do të ulin rolin jo-efikas të shtetit dhe do të krijojnë një mjedis 
të favorshem për të bërit biznes. Ne jemi duke zbatuar projekte infrastrukturore që do të jenë 
thelbësore për zhvillimin tonë ekonomik.  
 
Në fjalën përmbyllëse, unë do të doja të shprehë falënderimet e mia për të gjithë kolegët që kanë 
punuar në përgatitjen e Planit të Veprimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. Plani i 
Veprimit për MSA-në përfaqëson përgjigjen e Qeverisë për vizionin e vendit për anëtarësim në 
Bashkimin Evropian.  
 

Progresi përgjatë linjave që kemi përshkruar në këtë dokument do të sjellë qytetarët më afër BE-
së dhe do të sigurojë që Kosova është një vend më i mirë, i ankoruar vendosmërisht në rrugën e 
saj drejt anëtarësimit në BE.  

 

Hashim Thaçi 
Kryeministër i Republikës së Kosovës 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  



Përmbajtja  
 

Marrëdhëniet e Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian .................................................. 6 
2. KRITERET POLITIKE ....................................................................................................................... 11 

2.1. DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT ................................................................................. 11 
2.2. Të Drejtat e Njeriut dhe Mbrojtja e Minoriteteve ..................................................................... 17 
2.3 Çështjet Rajonale dhe Obligimet Ndërkombëtare ..................................................................... 19 

3. KRITERET EKONOMIKE ................................................................................................................ 20 
3.1 Ekzistenca e Ekonomisë Funksionale te Tregut ......................................................................... 20 
3.2. Kapicetit i Përballjes me Presion Konkurrues dhe Forcat e Tregut Brenda Bashkimit 
Evropian ................................................................................................................................................ 24 
Kapitali njerëzor dhe fizik .................................................................................................................. 24 

4. STANDARDET EVROPIANE .......................................................................................................... 26 
4.1. Tregu i Brendshëm ........................................................................................................................ 26 

4.1.1. Lëvizja e Lirë e Mallrave ....................................................................................................... 26 
4.1.2. Lëvizja e lire e punëtoreve, shërbimeve dhe e drejta e themelimit ................................. 30 
4.1.3. Lëvizja e Lirë e Kapitalit ........................................................................................................ 32 
4.1.4. Doganat dhe Tatimet ............................................................................................................. 32 
a. Doganat ......................................................................................................................................... 32 
b. Tatimet ........................................................................................................................................... 33 
4.1.5. Konkurrenca ........................................................................................................................... 34 
4.1.6. Prokurimi Publik .................................................................................................................... 35 
4.1.7. Ligji i Pronësisë Intelektuale ................................................................................................. 36 
4.1.8. Politikat e Punësimit dhe ato Sociale, Politikat e Shëndetit Publik ................................ 37 
4.1.9. Arsimi dhe Hulumtimi .......................................................................................................... 39 
4.1.10. Çështjet e Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT) .......................................................... 40 

4.2. Politikat Sektoriale ........................................................................................................................ 40 
4.2.1. Industria dhe NVM-të ........................................................................................................... 40 
4.2.2. Bujqësia .................................................................................................................................... 42 
4.2.3. Mjedisi ..................................................................................................................................... 44 
4.2.4. Politikat e Transportit ............................................................................................................ 45 
4.2.5. Energjia .................................................................................................................................... 47 
4.2.6. Shoqëria Informative ............................................................................................................. 49 
4.2.7. Kontrolli Financiar ................................................................................................................. 50 
4.2.8. Statistikat ................................................................................................................................. 51 

4.3. Drejtësia, Liria dhe Siguria .......................................................................................................... 52 
4.3.1. Vizat, kufijtë, azili dhe migrimi............................................................................................ 52 
4.3.2. Shpëlarja e parave .................................................................................................................. 53 
4.3.3. Drogat ...................................................................................................................................... 53 
4.3.4. Policia ....................................................................................................................................... 54 
4.3.5. Luftimi i krimit të organizuar............................................................................................... 54 
4.3.6. Mbrojtja e të dhënave personale .......................................................................................... 55 

Aneksi 1. Matrica e Planit te Veprimit për MSA 2014 ..................... Error! Bookmark not defined. 
Aneksi 2. Matrica e Planit te Veprimit me fokus në kriteret afatmesme të Studimit të 

Fizibilitetit 



Marrëdhëniet e Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian  
 
Në vitin 1999, BE-ja propozoi themelimin e procesit të Stabilizim Asociimit për vendet e 
Ballkanit Perëndimor, si kornizë për procesin e anëtarësimit për Ballkanin Perendimor.  
 
Në Nëntor të vitit 2000, procesi i Stabilizim Asociimit zyrtarisht u fillua në samitin e Zagrebit. 
Në Zagreb, BE-ja nënvizoi se perspektiva Evropiane e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të 
përcaktohet në bazë të progresit të tyre drejt një demokracie të qëndrueshme, sundimit të ligjit, 
ekonomisë së tregut dhe bashkëpunimit rajonal. Këshilli Evropian në Selanik i mbajtur në 
Qershor të vitit 2003, konfirmoi se e ardhmja e vendeve të Ballkanit Perëndimor është në BE.  
 
Që nga Selaniku, Kosova është e përfshirë në kornizën e procesit të Stabilizim Asociimit. Në 
prill të vitit 2005, Komisioni Evropian ka miratuar komunikatën ”E ardhmja evropiane për 
Kosovën”. Në vitin 2006, Këshilli ka miratuar Partneritetin e parë Evropian. Partneriteti i dytë 
Evropian për Kosovën është miratuar në vitin 2008. Si një përgjigje ndaj prioriteteve të 
Partneritetit Evropian, Qeveria ka miratuar Planin e Veprimit të Partneritetit Evropian në vitin 
2008, dhe e ka rishikuar atë çdo vit, pas publikimit të Raportit të Progresit.  
 
Më 17 Shkurt 2008, Kuvendi i Kosovës ka shpallur Kosovën shtet të pavarur dhe sovra. Që nga 
17 shkurti 2008, njëqind e pesë (105) shtete e kanë njohur Republikën e Kosovës. 
 
Në Tetor 2009, Komisioni Evropian publikoj komunikatën “Kosova – Përmbushja e 
Perspektivës së saj Evropiane” në të cilën Komisioni Evropian ka propozuar thellimin dhe 
forcimin e perspektivës Evropiane të Kosovës.  
 
Iniciativat kryesore sipas propozimit ishin: (1) Përmirësimi i dialogut politik dhe teknik në 
Procesin e Dialogut të Stabilizim Asociimit; (2) Dialogu i vizave me perspektivë të liberalizimit 
eventual të vizave; (3) Zgjerimi i Masave Tregtare Autonome dhe marrëveshja e mundshme 
tregtare me Bashkimin Evropian; (4) Korniza e marrëveshjes me Kosovën mbi parimet e 
përgjithshme të pjesëmarrjes së saj në programet e Komunitetit; (5) Aktivizimi i komponentit 
IPA për bashkëpunim ndër-kufitar (komponenti II). 
 
Në Tetor të vitit 2012, Komisioni Evropian publikoj Studimin e Fizibilitetit për Marrëveshjen e 
Stabilizim Asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Studimi i Fizibilitetit 
konfirmoi se Kosova “…është kryesisht e gatshme për të filluar negociatat për një Marrëveshje të 
Stabilizim Asociimit.”  
 
Megjithatë, në mënyrë që të fillojnë negociatat për MSA-në, Kosova duhet të vazhdojë zbatimin 
të të gjitha marrëveshjeve të arritura në mes të Beogradit dhe Prishtinës deri më tani dhe të 
angazhohet në mënyrë konstruktive në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhenieve 
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.  
 
Në këtë drejtim, Komisioni Evropian do të propozojë direktivat negociuese për MSA-në, pasi që 
Kosova të ketë përmbushur prioritetet afatshkurtra në fushën e sundimit të ligjit, administratës 
publike, mbrojtjes së minoriteteve dhe të tregtisë.  
 



Më 12 Dhjetor 2012, Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme të BE-së ka marr parasysh Studimin e 
Fizibilitetit për MSA në mes të BE-së dhe Kosovës dhe qëllimin e Komisionit për të propozuar 
direktivat negociuese për MSA-në, pasi që Kosova të ketë përmbushur prioritetet afatshkurtra, 
të cilat janë identifikuar në Studimin e Fizibilitetit.  
 
Në këtë kontekst, në muajin prill 2013, Komisioni Evropian publikoj raportin monitorues për 
zbatimin e kritereve afatshkurta dhe konfirmoj që Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret 
afatshkurta për nisjen e negociatave për MSA.  
 
Duke marr për bazë raportin e prillit të Komisionit Evropian, me 28 qershor 2013, samiti 
Evropian mori vendim për nisjen e negociatave për MSA ndërmjet Kosovës dhe BE-së.  
 
Negociatat për MSA kanë filluar me 28 tetor 2013 me takimin e parë në nivel të 
Kryenegociatorëve. Negociatat pritet të përfundojn në pranverë të vitit 2014. 
 
Përveç kritereve afatshkurta, Studimi i Fizibilitetit identifikoj edhe kriteret afatmesme të cilat 
Kosova duhet të përmbush me qëllim të marrjes përispër të obligimeve që dalin nga 
Marrëveshja e Stabilizim Asociimit. 
 
Studimi i Fizibilitetit ka identifikuar 8 prioritetet afatmesme për Kosovën: 

1. Sundimi i ligjit; 
2. Gjyqesori; 
3. Administrata publike; 
4. Reforma zgjedhore dhe Kuvendi; 
5. Te drejtat e njeriut dhe te drejtat themelore; 
6. Mbrojtja e minoriteteve; 
7. Tregtia dhe tregu i brendshem; 
8. Fitosanitaria dhe veterniaria. 

 
Duke pas parasysh që është esenciale që këto prioritetet të adresohen me një theks të veçantë 
dhe vëmendje më të fokusuar politike dhe teknike, ky plan i veprimit në kuadër të aneksit 2 
parasheh masat konkrete me qëllim të përmbushjes së 8 prioriteve respektive. 
 
Në Janar të vitit 2012, Komisioni Evropian ka vendosur të fillojë dialogun për liberalizimin e 

vizave me Kosovën. Më 14 Qershor 2012, KE ka dorëzuar udhërrëfyesin për liberalizimin e 
vizave. Më 1 Shtator 2012, Kosova ka dorëzuar raportin e parë të gatishmërisë në KE. Me 12 
shkurt 2013, KE-ja publikoj vlerësimin e parë të zbatimit të udhërrëfyesit për liberalizimin e 
vizave. Në muajin dhjetor 2013, KE-ja ka realizuar misionet e radhës për vlerësimin e zbatimit të 
udhërrëfyesit. Pritet qe raporti i radhes mbi vleresimin e zbatimit të udhërrëfyesit te publikohet 
ne pjesen e pare te vitit 2014. 
 
Duke pas parasysh përvojën e mëparshme të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, BE-ja ka 
prezantuar një qasje të re në negociatat për gjyqësorin dhe të drejtat themelore dhe mbi 
drejtësinë, lirinë dhe sigurinë, dhe i ka dhënë një rol të rëndësishëm çështjeve të sundimit të 
ligjit, duke përfshirë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, në qendër të politikës 
së zgjerimit të BE-së. Qasja e re siguron trajtimin e çështjeve të përmendura në fazat e hershme 
të procesit të zgjerimit.  



 
Në vazhdën e kësaj, KE-ja dhe Kosova kanë nisur Dialogun e Strukturuar mbi Sundimin e 

Ligjit më 30 Maj 2012. Dialogu i Strukturuar do të ofrojë një forum të nivelit të lartë me një 
objektiv të dyfishtë: (1) vendosja e prioriteteve për reforma në fushën e sundimit të ligjit, dhe (2) 
monitorimi dhe vlerësimi i rregullt i progresit të Kosovës drejt përmbushjes së prioriteteve. 
Puna e nën-komitetit të DPSA-së mbi Drejtësinë dhe Punët e Brendshme, si dhe takime të 
rregullta të Bordit të Përbashkët për Koordinim mbi Sundimin e Ligjit shërbejnë si forume 
përcjellëse në objektiven e dyfishtë të Dialogut të Strukturuar.  
 
Më 16 Dhjetor 2012, Bordi i Guvernatorëve të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 
ka vendosur që të lejojë Kosovën të bëhet anëtare e BERZH-it. Ne qershor 2013, Kosova eshte 
anetaresuar edhe ne Banken Zhvillimore te Keshillit te Evropes. Me 7 qershor, Kosova ka 
nenshkruar marreveshjen kornize me Banken Evropiane per Investime. 
 
Keto zhvillime nuk jane vetëm shembujet e fundit te përparimit të Kosovës drejt integrimit në 
komunitetin ndërkombëtar, por keto gjithashtu do të lejojnë që Kosova të përfitojë nga një 
financim më i madh dhe do të kontribuojë në promovimin e zhvillimit socio-ekonomik të 
Kosovës.  
 
Në Dhjetor të vitit 2009 Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme ka mirëpritur Komunikatën e 
lëshuar në muajin Tetor të vitit 2009 “Kosova – Përmbushja e Perspektivës së saj Evropiane” dhe, në 
mes të tjerash, ka ftuar Komisionin për të hapur pjesëmarrjen e Kosovës në programet e 

Bashkimit Evropian. Në Dhjetor të vitit 2012, Këshilli i Punëve të Jashtme ka autorizuar 
Komisionin të hapë negociatat mbi një marrëveshje kornizë në emër të Unionit (BE-së) me 
Kosovën dhe të kthehet prapa tek Këshilli në gjysmën e parë të vitit 2013. Keshilli ende nuk ka 
vendosur mbi kete ceshtje. 
 
Që nga viti 2010, Komisioni dhe Kosova kanë përfunduar katër raunde të Procesit të Dialogut 

të Stabilizim Asociimit. Takimet e nën-komitetit të DPSA-së mbahen në shtatë fusha tematike 
dhe gjetjet e tyre janë të përmbledhura në takimin vjetor plenar të DPSA-së. Që nga viti 2013, ka 
filluar edhe takimi i veçantë në fushën e administrates publike. DPSA-ja ka dëshmuar të jetë një 
mekanizëm efektiv për monitorimin dhe këshillimin e Kosovës mbi masat që duhet të 
ndërmerren për të zbatuar agjendën e saj reformuese Evropiane. 
 
BE-ja mbetet donatori më i madh në Kosovë, duke siguruar më shumë burime për kokë banori 
në Kosovë sesa në çdo vend tjetër të botës. BE-ja është duke mbështetur Kosovën nëpërmjet dhe 
Instrumenti të Asistencës së Para-Anëtarësimit (IPA). Nga viti 1999 deri në vitin 2011, BE-ja ka 
dhënë mbi 2.3 miliardë € të asistencës financiare dhe afërsisht 1 miliard € në mbështetje të 
pranisë ndërkombëtare në Kosovë.  
 
Për periudhën e ardhshme, 2014-2020, pritet një asistencë në vlerë të përafërt për Kosovën (70 
milionë në vit), e cila do të ndahet për sektorët: i) sundimi i ligjit, ii) energjia; dhe iii) bujqësia. 
Përveç këtyre, do të përkrahen edhe masa horizontale për ngritjen e kapaciteteve institucionale 
dhe për zhvillimin ekonomik dhe social.  
 



Kosova ka një rrugë të gjatë dhe të vështirë në udhëtimin e saj drejt anëtarësimit të BE. 
Megjithatë, reformat janë para së gjithash në interes të Kosovës dhe qytetarëve të saj. Ambiciet 
evropiane të Kosovës gëzojnë mbështetje të fuqishme nga publiku i gjerë në Kosovë. 
Studimi i Fizibilitetit i KE-së për vitin 2012 dhe konkluzionet e Keshillit te dhjetorit të vitit 2012 
kanë vendosur një rrugë të qartë për pranimin e Kosovës në BE. Në bazë të procesit të zgjerimit 
të Ballkanit Perëndimor ekziston një numër i madh i hapave formal që do të shënojnë rrugën e 
integrimit Evropian të Kosovës në BE:  

1. Negociatat e MSA-së kanë përfunduar dhe MSA-ja është nënshkruar; 
2. Zbatimi i kënaqshëm i MSA-së dhe aplikimi për statusin e kandidatit;  
3. Përgjigja e pyetësorit dhe mendimi i KE-së mbi aplikimin (avis);  
4. Këshilli vendos për dhënien e statusit të kandidatit dhe i jep KE-së mandatin për të 

filluar bisedimet e pranimit;  
5. Shqyrtimi dhe negocimi i kapitujve individual përmes konferencave ndërqeveritare;  
6. Përfundimi i negociatave dhe mendimi i KE-së mbi gatishmërinë e Kosovës për të hyrë 

në BE;  
7. Nënshkrimi i Traktatit të Anëtarësimit dhe statusi i shtetit anëtar;  
8. Anëtarë i BE-së. 

 
Metodologjia dhe Struktura e Planit të Veprimit të MSA-së  
Plani i Veprimit për Marrëveshjen Stabilizim Asociimit paraqet strategjinë kyçe të Qeverisë në 
rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE.  
 
Plani i Veprimit për MSA-n përfaqëson 356 masa, implementimi i të cilave përmbush dy 
objektiva kyçe: (1) përmbushja kritereve afat mesme dhe (2) zbatimi i detyrimeve që do të 
merren përsipër nga MSA-ja.  
 
Bazat për përgatitjen e Planit të Veprimit për MSA-në kanë qenë:  

- Studimi i Fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit në mes të Bashkimit 
Evropian dhe Kosovës si dhe Stafi shoqërues në Përpunimin e Dokumentit;  

- Prioritetet e Partneritetit Evropian 2008; 
- Raporti i Progresit 2013; 
- Konkluzionet e Procesit të Dialogut të Stabilizim Asociimit 2013; 
- Konkluzionet e Dialogut të Strukturuar mbi Sundimin e Ligjit;  
- Udhërrëfyesi për Liberalizimin e Vizave. 

 
Gjatë përgatitjes së Planit të Veprimit për MSA-në, nën koordinimin e Ministrisë së Integrimeve 
Evropiane, janë ofruar të dhëna nga të gjitha institucionet shtetërore. Në bashkëpunim të 
ngushtë me Zyrën e Kryeministrit dhe Ministrinë e Financave, Plani i Veprimit për MSA-në 
është harmonizuar me Ligjin mbi Buxhetin 2014, Planin Vjetor të Punës së Qeverisë për vitin 
2014 dhe Strategjinë Legjislative të Qeverisë për vitin 2014.  
 
Plani i Veprimit për MSA-në është i ndarë në dy pjesë kryesore: (1) përshkrimi dhe (2) tabela e 
veprimeve.  
 
Pjesa përshkruese e Planit të Veprimit për MSA-në ka tre pjesë: (1) Kriteret Politike; (2) Kriteret 
Ekonomike; dhe (3) Standardet Evropiane.  
 



Si shtojcë e këtij dokumenti është një tabelë e detajuar e veprimeve që qartazi identifikon 
objektivat që duhet të plotësohen, masat që duhet të merren, institucionet përgjegjëse, afatin e 
zbatimit dhe koston financiare.  
 
Plani i Veprimit MSA ka një total prej 356 masave, nga të cilat 129 masa janë nën kapitullin e 
kritereve politike, 12 nën kapitullin e kritereve ekonomike dhe 215 janë nën kapitullin e 
standardeve evropiane.  
 
Në përputhje me parimet SMART, janë ngritur tregues të matshëm të nivelit të aktiviteteve. 
Kostoja e përgjithshme e Planit të Veprimit për MSA-në 2014 është vlerësuar të jetë 
598,868,240.54€, nga të cilat 523,520,252.54€ janë planifikuar të mbulohen nga buxheti kombëtar, 
ndërsa 69,767,988.00€ nga donatorët. Këtë vit boshllëku financiar është 5,580,000€.  
 
Plani i Veprimit për MSA-në do të shërbejë si strategji kyçe e Qeverisë në rrugën e saj drejt 
anëtarësimit në BE; si e tillë ajo do të shërbejë si një pikë referimi për institucionet shtetërore kur 
të vendoset për prioritetet vjetore, planet e rekrutimit, planet strategjike për investime, planet 
për TI dhe ndërtimin e kapaciteteve njerëzore, ndihmën e donatorëve, si dhe komunikimin dhe 
aktivitetet informuese.  
 
Monitorimi dhe Rishikimi i Planit të Veprimit për MSA-në  
Pasi që të miratohet Plani i Veprimit i MSA-së nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës, 
duhet që të dorëzohet për komente tek Komisioni Evropian. Pasi që të merren komentet e KE-së 
do të jenë pjesë integrale e dokumentit.  
 
Monitorimi i Planit të Veprimit të MSA-së do të bëhet me anë të monitorimit elektronik dhe 
sistemit të raportimit që është zhvilluar bashkërisht nga Qeveria e Kosovës dhe Komisioni 
Evropian. Që nga viti 2010, Ministria e Integrimeve Evropiane ka përdorur bazën sistematike të 
të dhënave M&R për përgatitjen e raporteve zyrtare për Komisionin Evropian. Për më tepër, që 
nga viti 2012, Ministria e Integrimeve Evropiane ka filluar hartimin e raporteve statistikore 
tremujore që janë diskutuar rregullisht në mbledhjen e Qeverisë.  
 
Në përputhje me praktikën e vendosur, të gjitha veprimet përcjellëse që do të rrjedhin nga cikli i 
DSPA-së i vitit 2014 do të integrohen në kuadër të sistemit të monitorimit dhe raportimit të 
Planit të Veprimit për MSA-në .  
 
Strukturat e integrimit për koordinim evropian – Këshilli Ministror, Komiteti Punues dhe 7 
Komisione Ekzekutive - do të shërbejnë si një mekanizëm institucional mbështetës që do të 
mbikëqyrë zbatimin e Planit të Veprimit për MSA-në.  
 
Duke marrë parasysh rëndësinë e dokumentit, Plani i Veprimit për MSA-në do të dorëzohet në 
Kuvendin e Republikës së Kosovës për shqyrtim dhe miratim. 
 

 

 

  



2. KRITERET POLITIKE  
2.1. DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT  
Legjislativi/Zgjedhjet 
Kuvendi ka vazhduar rritjen graduale të kapaciteteve dhe rolit mbikëqyrës ndaj ekzekutivit. 
Kuvendi ka rritur numrin e debateve parlamentare tematike dhe interpelancat e ministrave. 
Komisionet kanë ndërmarrë aktivitete të mëtejshme për të monitoruar zbatimin e ligjeve dhe 
kanë gjeneruar raporte, disa prej tyre të bazuara në vizitat në terren. Për më tepër, hapa 
konkrete janë ndërmarrë sa i përket rritjes së bashkëpunimit me shoqëri civile në formë të 
hapjes së një pozite për zyrtar për marrëdhënie me shoqërinë civile dhe koordinim të 
donatorëve.  
 
Komisioni Qendror Zgjedhor në korrik të këtij viti ka aprovuar 12 vendime dhe Planin 
Operacional për zgjedhje lokale të Kosovës të cilat janë mbajtur me 3 nëntor. Procesi është 
konsideruar i rregullt, me dalje në votime prej 47.92% të qytetarëve. Me datën 11 nëntor është 
bërë edhe certifikimi i subjekteve politike. Me 1 dhjetor është mbajtur rauni i dytë i zgjedhjeve i 
zgjedhjeve lokale. Procesi zgjedhor është vlerësuar nga të gjithë akterë, vendor dhe 
ndërkombëtarë, si shumë i sukseshshëm dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. 
 
Kuvendi ka luajtur rol të rëndësishëm dhe pozitiv në proces të përmirësimit të bashkëpunimit 
rajonal dhe përmirësimit të marrëdhënieve fqinjësore. Kuvendi, ka miratuar rezolutën për 
dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, si dhe ka ratifikuar këtë marrëveshje 
në qershor. Në korrik Kuvendi ka miratuar Ligjin për Amnistinë.  
 
Pavarësisht progresit të shënuar, në këtë fushë ende mbesim sfida që duhet adresuar, me theks 
të veçantë në ngritjen e kapaciteteve në proces të përafrimit të legjislacionit vendor me acquis. Po 
ashtu, sfidë mbetet sigurimi i pavarësisë financiare dhe administrative të Kuvendit; sigurimi i 
kontrollit të buxhetit sidomos në fusha të tilla si shëndetësia, bujqësia, asistenca sociale, kultura 
dhe arsimi. Gjithashtu, sfiduese dhe me prioritet të lartë mbetet përfundimi i reformës 
zgjedhore dhe kushtetuese. 
 
Me qëllim të adresimit të sfidave të identifikuara, ky plan i veprimit parasheh që gjatë vitit 2014 
të përfundohet reforma zgjedhore duke marrë parasysh rekomandimet e Komisionit Evropian 
si dhe praktikat më të mira nga BE. Gjithashtu, është paraparë të finalizohet dhe miratohet 
projektligji për Kuvendin në mënyrë që të përforcohet kapaciteti legjislativ i Kuvendit për të 
siguruar ekspertize legjislative dhe përputhshmëri me acquis, të harmonizohet plani legjislativ 
në mes të Kuvendit dhe Qeverisë si dhe të sigurohet llogaridhënia dhe shqyrtimi i shpenzimeve 
të buxhetit të Kuvendit. Përveç kësaj, ky plan gjithashtu parasheh pavarsinë buxhetore të 
Kuvendit dhe fuqizimin e rrolit mbikqyrës të Komisionit për Integrime Evropiane në procesin e 
Integrimit Evropian të Kosovës, si dhe përforcimin e kapacitetit administrativ përmes zhvillimit 
të planeve strategjike për trajnimin si dhe ngritjes së kapacitetit për Departamentin Ligjor dhe 
për Çështje Procedurale.  
 
Ekzekutivi 
Qeveria e Kosovës ka rritur kapacitetin e saj për adresimin e prioriteteve për procesin e 
integrimit Evropian përmes ngritjes së kapaciteteve sa i përket zhvillimit dhe koordinimit të 
politikave si dhe planifikimit strategjik. Për më tepër, Qeveria ka përmirësuar dukshëm 
proceset në përputhshmëri me rregullat e procedurës dhe kjo është duke u zbatuar nga të gjitha 



organet kompetente. Gjithashtu, sa i përket koordinimit të procesit të Stabilizim Asocimit, duhet 
theksuar që janë themeluar strukturat për negocimin e MSA-së. Qeveria ka ndërmarr masa në 
përmirësimin e proceseve në harmonizim të legjislacionit vendor me acquis. Janë hartuar 
standardet për draftim ligjor, si është në përfundim e sipër është procesi i vlerësimit i 
kapaciteteve të zyrtarëve ligjor the zyrtarëve përgjegjës për koordinimin e procesit të integrimit 
evropian. Për më tepër, ka vazhduar forcimi i kapaciteteve administrative në nivel lokal përmes 
miratimit të projekt rregulloreve, koncept dokumenteve dhe hartimit të analizave mbi 
funksionimin e organeve komunale në komuna të reja si dhe funksionalizimit të plotë të Zyrës 
Administrative të Mitrovicës Veriore. 
 
Pavarësisht progresit të shënuar në këtë fushë, sfidë ende përmirësimi i kapaciteteve të Qeverisë 
për filtrim të legjislacionit vendor me acquis. Gjithashtu, duhet përmirësuar niveli i 
implementimit të legjislacionit, llogaridhënies dhe transparencës së Qeverisë. Në nivel lokal, 
sfidë mbetet funksionalizimi I tri (3) komunave veriore (Zubim Potok, Zveçan dhe Leposaviq), 
të implementohet legjislacioni për vetëqeverisje lokale si dhe të ngritët transparenca e punës 
dhe vendim-marrjes të nivelit lokal. 
 
Me qëllim të adresimit së sfidave të lartpërmendura, përmes këtij Plani synohet të përmirësohet 
kapaciteti i Qeverisë për të verifikuar dhe konfirmuar përputhshmërinë e legjislacionit 
kombëtar me acquis, koordinimi dhe planifikimi i përbashkët me Kuvendin si dhe duhet rritur 
niveli i mbikëqyrjes së ekzekutivit nga Kuvendi. Gjithashtu, ky plan ka për qëllim që t’i 
përkrahë autoritetet lokale më shumë për të vazhduar procesin e decentralizimit. Për më tepër, 
në nivel lokal planifikohet të identifikohen aktet ligjore që duhet të harmonizohen me acquis nga 
fusha e vetëqeverisjes lokale si dhe të kompletohet korniza legjislative duke pranuar udhëzime 
nga niveli qendror. 
 
Administrata Publike 
Fusha e administratës publike po zhvillohet në mënyrë progresive si rrjedhojë e prioritizimit të 
objektivave nga institucionet e Republikës së Kosovës. Progres të shënuar ka pasur sa i përket 
kompletimit të kornizës ligjore për implementimin e ligjit për shërbim civil, ligjit për pagat e 
shërbyesëve civil si dhe legjislacionit sekondar me qëllim të implementimit të politikave për 
reformën e administratës publike. Për më tepër, pas mbajtjes së takimit të parë të Grupit të 
Veçantë për Reformë të Administratës Publike, është marrë vendim që të ristrukturohet dhe 
funksionalizohet KNRAP dhe si rrjedhojë tani më ky trup kryesohet nga Ministri i 
Administratës Publike.  
 
Sa i përket Avokatit të Popullit, është përmbushur plotësisht kriteri afatshkurtër të studimit të 
fizibilitetit rreth sigurimit të pavarësisë financiare për Institucionin e Avokatit të Popullit, që 
tashmë është rregulluar dhe është reflektuar në projekt-ligjin e ri për buxhet, si dhe sigurimit 
dhe ndarjes së hapësirave për këtë institucion për zyrën qendrore në Prishtinë. 
 
Pavarësisht progresit të shënuar, sfidë në këtë fushë mbetet të kompletohet korniza legjislative 
duke përfunduar në këtë mënyrë me plotësim-ndryshim të Ligjit për Avokatin e Popullit 
bazuar në rekomandimet e Komisionit të Venedikut. Po ashtu, një sfidë tjetër e cila është 
adresuar tek MAPL por ende nuk është kryer është ndarja e hapësirave për zyrat rajonale të 
Institucionit të Avokatit të Popullit. Për më tepër, duhet të miratohen projektligjet mbi 
procedurat administrative dhe për pagat e zyrtarëve të lartë publik. Rregulloret për organizim 



të brendshëm dhe sistematizim të punës janë në fazën përfundimtare, megjithatë jo të gjitha 
institucionet e kanë përmbyllur këtë proces. Në këtë mënyrë do të mundësohej vendosja e 
sistemit të ri të pagave në pajtim me rregulloren për klasifikim të vendeve të punës. Gjithashtu, 
mbetet të miratohen edhe planet zhvillimore strategjike për të gjitha institucionet e Qeverisë.  
 
Me qëllim të adresimit të këtyre sfidave, ky Plan parasheh një numër veprimesh që do të 
ndërmerren gjatë vitit 2014. Së pari, korniza ligjore do të plotësohet përmes miratimit të 
legjislacionit sekondar si dhe amandamentimit të atij primar si dhe miratimit të planeve 
zhvillimore strategjike të mbetura. Për më shumë, në mënyrë që të implementohen politikat për 
reformë të administratës publike, do të sigurohet ngritje kapacitetesh dhe burime financiare, me 
theks të veçantë për Departamentin për Menaxhim të Reformës së Administratës Publike si dhe 
Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave në kuadër të MAP-it. 
Gjithashtu, do të hartohet Udhërrëfyesi për implementimin e Strategjisë për Reformë të 
Administratës Publike i cili do të mbulojë një periudhë një vjeçare dhe për synim ka 
përmbushjen e të gjitha objektivave që derivojnë nga SRAP-i. Pasi që të vendoset sistemi i ri i 
pagave dhe të miratohet kodi i mirësjelljes për shërbyes civil, hap tjetër kyç në këtë proces 
planifikohet të jetë finalizimi i vlerësimeve të performancës së shërbyesve civil. Depolitizomi i 
administratës publike mbetet edhe më tutje sfidë për institucionet e Kosovës, të cilat duhet të 
ndërmarrin masa urgjente dhe konkrete për t’a adresuar këtë sfidë. 
 
Mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë 
Sa i përket këtij sektori, duhet theksuar që në korrik të këtij viti Këshilli i Atlantikut të Veriut ka 
deklaruar që Forca e Sigurisë së Kosovës ka arritur kapacitetin e plotë operacional. Gjithashtu, 
progres është shënuar për faktin që Komiteti parlamentar mbi Punë të Brendshme, Siguri dhe 
Mbikëqyrje i Forcës së Sigurisë së Kosovës ka shqyrtuar me kujdes një numër më të lartë ligjesh 
se në periudha paraprake. 
 
Pavarësisht progresit në këtë sektor, nevojiten përpjekje të mëtejshme për të siguruar 
mbikëqyrje adekuate civile të forcave të sigurisë. 
 
Në mënyrë që kjo sfidë të adresohet, ky Plan parasheh finalizimin e Strategjisë të Sigurisë së 
Kosovës dhe raportimit të rregullt nga Legjislativi sa i përket vlerësimit rreth implementimit të 
legjislacionit dhe numrit të interpelancave në mënyrë që të sigurohet rritje në kuadër të 
mbikëqyrjes së sektorit të sigurisë nga ana e komisioneve parlamentare. 
 
Shoqëria Civile 
Në fushën e bashkëpunimit me shoqërinë civile, progres është shënuar me përfshirjen e 
përfaqësueseve lokal të shoqërisë civile në task-forcat për integrim Evropian dhe Këshill 
Kombëtar për integrimin Evropian. Strategjia e qeverisë dhe plani i veprimit mbi 
bashkëpunimin me shoqërinë civile për vitet 2013-2017 u përgatit me përfshirjen e 
përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe u aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Organet 
propozuese te cilat janë bartëse për hartimin e projekt akteve normative, në përgjithësi i 
realizojnë konsultimet publike me shoqërinë civile. 
 
Sfidë në këtë fushë mbetet që të rritet përfshirja e shoqërisë civile në konsultime publike pasi që 
në shumicën e rasteve, ministritë e linjës i realizojnë konsultimet publike përmes shpërndarjes 
së projekt akteve normative në formë elektronike. Financimi publik për shoqërinë civile mbetet 



ende i kufizuar. Gjithashtu, sfidë mbetet përshkrimi dhe zbatimi i politikave publike në kuadër 
të bashkëpunimit me shoqërinë civile. 
 
Në mënyrë që të adresohen këto sfida, ky Plan parasheh hartimin e kornizës ligjore për 
rregullimin e procedurave të kontraktimit të shërbimeve publike dhe për financim të projekteve 
që zbatohen nga Organizatat e Shoqërisë Civile. Gjithashtu, duhet të themelohet Këshilli 
Kombëtar për bashkëpunim Qeveri – Shoqëri Civile dhe një sistem mbikëqyrës dhe monitorues 
për këtë këshill. Ky Plan Veprimi synon rritjen e numrit të konsultimeve publike për hartim të 
legjislacionit përmes organizimeve të rregullta të tryezave të rrumbullakëta, dialogëve dhe 
formave tjera të konsultimeve me shoqërinë civile. Përveç rritjes së numrit të konsultimeve 
publke, synohet të ndërmerren masa që adresojnë veprimet pasuese të dala nga takimet e 
rregullta me OSHC-të. Ky plan parasheh një bashkëpunim të Kuvendit dhe shoqërisë civile 
rreth përputhshmërisë së legjislacionit me Aquie si dhe për çështje të tjera që ndërlidhjen me 
provesin e integrimit evropian. 
 
Sistemi gjyqësor 

Pavarësia dhe efikasiteti i sistemit gjyqësor paraqet një nga kushtet kryesore për sundimin 
efikas të ligjit në Kosovë. Në vazhdën e përpjekjeve për sigurimin e një kornize gjithëpërfshirëse 
ligjore, që nga 1 Janari 2013 kanë hyrë në fuqi Kodi i ri Penal dhe Kodi i Procedurës Penale, si 
dhe është miratuar Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale. Angazhim i madh është bërë 
edhe për uljen e numrit të rasteve të mbetura në gjykata si dhe rritjen e efikasitetit të sistemit 
gjyqësor, me ç’rast është miratuar Ligji për Procedurën Përmbarimore si dhe aktet nënligjore që 
rrjedhin nga ky Ligj, si dhe është miratuar Strategjia Shtetërore për Reduktimin e Lëndëve të 
Vjetra. Për më tepër është miratuar edhe Ligji për Avokaturën Shtetërore edhe si dhe Ligji për 
kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale.  
 
Me qëllim të fuqizimit të bashkëpunimit me EULEX-in është nënshkruar Marrëveshja 
Kompakte e cila përcakton objektivat e në fushën e sundimit të ligjit, Për më tepër, në drejtim të 
bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, Kosova ka ratifikuar marrëveshjet ndërkombëtare me 
Shqipërinë dhe Italinë si dhe është në përfundim të procesit të funksionalizimit të bazës së të 
dhënave dhe ngritjes së masave të sigurisë së dosjeve konfidenciale dhe sigurimit të të dhënave 
personale. 
 
Progres në këtë fushë është edhe miratimi i strukturës së re organizative të gjykatave me ç’rast 
me qëllim të finalizimit të kornizës për zbatimin e reformës gjyqësore, KGJK dhe KPK kanë 
miratuar rregulloret mbi organizimin e brendshëm dhe punën e gjykatave dhe zyrave të 
prokurorisë. Në kuadër të këtij reformimi janë miratuar edhe rregulloret mbi organizimin e 
brendshëm dhe veprimin e gjykatave dhe zyrave të prokurorisë. Gjithashtu, në drejtim të 
implementimit të kornizës ligjore të reformës gjyqësore, KGJK dhe KPK, kanë miratuar Kodet e 
Etikës, si dhe kanë emëruar të gjithë gjyqtarët si dhe kryeprokurorët e prokurorive themelore 
dhe të apelit. 
 
Për më tepër KPK dhe KGJK kanë arritur nënshkrimin e memorandumeve të mirëkuptimit me 
policinë për të garantuar sigurinë e duhur dhe masat mbrojtëse për gjykatësit, prokurorët dhe 
personelin gjyqësor. Gjithashtu, Instituti Gjyqësor i Kosovës ka organizuar trajnime me qëllim 
të ngritjes së kapaciteteve të të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve në të gjitha fushat ku ata 
punojnë. Progres është shënuar edhe në procesin e ndërmjetësimit, ku një numër i 



konsiderueshëm i rasteve janë zgjidhur përmes këtij mekanizmi dhe janë themeluar zyra për 
ndihmë juridike në 11 komuna të Kosovës. Gjatë vitit 2012 dhe 2013, më shumë se 300 raste i 
janë referuar qendrave të ndërmjetësimit, pothuajse gjysma e rasteve kanë përfunduar me 
sukses gjatë procesit të ndërmjetësimit. 
 
Me gjithë progresin e arritur, sfidë në këtë fushë mbetet miratimi i legjislacionit për certifikimin 
e përkthyesve gjyqësor si dhe miratimi i pakos së ligjeve të gjyqësorit. Në fushën e 
bashkëpunimit juridik ndërkombëtar duhet të bëhet më shumë në ratifkimin e marrëveshjeve 
ndërkombëtare dhe ngritjen e kapaciteteve që merren me trajtimin e rasteve të ndihmës së 
ndërsjellët juridike në ngritjen e kapaciteteteve dhe përvojës në fushën e bashkëpunimi juridik 
ndërkombëtar, çështjet e ekstradimit dhe bashkëpunimit juridik në çështjet penale. 
 
Kurse sa i përket gjyqësorit, sfidë akoma mbetet kompletimi anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të 
Kosovës, si dhe plotësimi i pozitave vakante për gjyqtarë dhe prokuorë nga komuniteti pakicë 
duke i ulur kriteret e përzgjedhjes si mekanizëm i qasjes në sistemin gjyqësor. Pritet të bëhet 
ngritja e kapaciteteve të prokurorëve në trajtimin e rasteve që janë nën juridiksionin e 
Prokurorisë Speciale. Gjithashtu me qëllim të luftimit të korrupsionit brenda sistemit gjyqësor 
duhet të zbatohen me rigorozitet masat e parapara në kodin e mirësjelljes për gjyqtarë si dhe të 
sigurohet që politikat disiplinore të tregojnë rezultate. 
 
Për më tepër duhet t’i kushtohet rëndësi nominimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe KPK e 
KGJK duhet të sigurohen që personat e nominuar të përmbushin kriteret e procesit të emërimit 
dhe të përfundojnë provimin përgatitor dhe programin e trajnimit fillestar për gjyqtarë dhe 
prokurorë të organizuar nga IGJK.  
 
Prioritet duhet të mbetet zvogëlimi i numrit të rasteve të mbetura përmes implementimit të 
Strategjisë Shtetërore për Reduktimin e Lëndëve të Vjetra, prandaj institucionet përkatëse duhet 
të sigurohen për funksionimin e sistemit të përmbaruesve privat. Në të njëjtën kohë përkushtim 
i veçantë duhet ti dedikohet përmirësimit të qasjes në mekanizma alternative të zgjedhjes së 
kontesteve, siç është arbitrazhi si dhe zbatimin e vendimeve civile përmes procedurës së 
ndërmjetësimit, si dhe emërimi dhe licencimi i noterëve shtesë dhe të administratorëve 
falimentues. Në këtë kontekst ky plan parasheh mekanizma në qasjen e drejtësisë për viktimat e 
trafikimit me qenie njerëzore. 
 
Me qëllim të rritjes së efikasitet të sistemit gjyqësor dhe adresimit të sfidave të identifikuara ky 
Plan i Veprimit parasheh miratimin e pakos se ligjeve të gjyqësorit, siç janë: Plotësim 
ndryshimin e Ligjit për Gjykatat, Prokurorin e Shtetit, Këshillin Prokurorial dhe Këshillin 
Gjyqësor të Kosovës, si dhe plotësim/ndryshimin e projektligjit për Prokurorinë Speciale dhe 
amandamentimin e Kushtetutës, në mënyrë që procedurat e votimit të përzgjedhjes së 
anëtarëve të KGJK-së të jenë në pajtueshmëri me rekomandimet e Komisionit e Venedikut. 
Gjithashtu duhet të sigurohet unifikimi i kritereve për përzgjedhjen e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve, harmonizimin e akteve nënligjore për implementimin e ligjeve në nivel të 
gjyqësorit dhe atij prokurorial, si dhe mbetja e provimit përgatitor i organizuar nga IGJK si 
pjesë e procedurave për nominimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. 
 
Plani gjithashtu parasheh sigurimin e funksionalizmit të plotë të sistemit të menaxhimit të 
rasteve dhe koordinimin në distribuimin e lëndëve në mes të gjykatave. Me qëllim të 



përmbushjes së numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve parashihet sigurimi i alokimit të mjeteve 
buxhetore për pozita shtesë. Për më tepër, në mënyrë që të sigurohet rrjedhshmëria e punës në 
gjykata, ky plan parasheh përmirësim në administrimin e gjykatave, finalizimin e renovimit të 
gjykatoreve të cilat kanë mbetur pa u rinovuar si dhe alokimin e mjeteve për ndërtimin e 
objekteve te gjykatave themelore siaps Ligjit të ri të gjykatave pasi që objektet aktuale nuk 
përmbushin nevojat që dalin nga kompetencat e reja të gjykatave themelore. Ndërhyrjet politike 
duhe të dënohen dhe të evitohen në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, kurse është e 
rëndësishme të merren masa për mbrojtjen e gjyqëtarëve dhe prokurorëve si dhe për familjarët 
e tyre, sipas nevojës. 
 
Politikat kundër korrupsion 
Sa i përket luftës kundër korrupsionit, korniza legjislative në këtë fushë është pothuajse e 
kompletuar. Është amandamentuar Ligji për Financimin e Partive Politike duke adresuar 
mangësitë ekzistuese, gjithashtu është rishikuar Kodi Penal dhe janë inkorporuar si vepra 
penale konflikti i interesit si dhe deklarimi i rremë i pasurisë nga zyrtarët publikë. Për më tepër 
është miratuar Strategjia dhe plani i ri i veprimit anti-korrupsion si dhe strategjia për 
bashkëpunim ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.  
 
Sa i përket ngritjes së kapaciteteve institucionale KPK ka themeluar një rrjet të prokurorëve që 
merren me rastet e korrupsionit në shtatë zyra prokuroriale përreth Kosovës, si dhe ka 
funksionalizuar mekanizmin përcjellës për hetimin dhe dënimin e rasteve të korrupsionit dhe 
krimit të organizuar ndërmjet institucioneve të zbatimit të ligjit. Gjithashtu progres është arritur 
edhe në deklarimin e pasurisë nga zyrtarët publik ku vlen të theksohet se gjatë vitit 2012 rreth 
99% të zyrtarëve të obliguar e kanë deklaruar pasurinë.  
 
Sfidë në sferën e politikave kundër korrupsionit mbetet zbatimi i kornizës legjislative duke 
arritur rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit. Institucionet përkatëse duhet të 
vazhdojnë përpjeket për të siguruar llogaridhënien nga ana e zyrtarëve të nivelit të lartë. 
Gjithashtu si pjesë e angazhimeve në luftën kundër korrupsionit, duhet të forcohet 
bashkëpunimi në mes të agjencive përkatëse duke krijuar mekanizma adekuat në vlerësimin e 
riskut të korrupsionit për sektorët e ndjeshëm, si dhe vlerësimin mbi kompetencat dhe 
përgjegjesit institucionale të mekanizmave kundër korrupsionit. Për më tepër duhet të 
intensifikohen përpjekjet për përmbushjen e numrit të prokurorëve që punojnë në Taskforcën 
kundër korrupsionit në kuadër të prokurorisë speciale, si dhe në sigurimin e hapësirave të 
nevojshme për punë. 
 
Për të adresuar sfidat në këtë sferë ky plan parasheh plotësim/ndryshimin e Ligjit për 
Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e pasurisë të zyrtarëvë të lartë publik dhe deklarimin, 
prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të gjithë personat zyrtar, dhe Ligji për Parandalimin 
e Konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Sa i përket zbatimit të strategjisë 
kundër korrupsionit parashihet një vlerësim i kostos financiare dhe burimeve të nevojshme për 
zbatimin efikas si dhe të sigurohen mekanizma detyrues në mënyrë që institucionet të veprojnë 
në pajtueshmëri me përgjegjësitë e tyre si dhe të kenë përkrahje të vazhdueshme nga niveli i 
lartë politikë. Si rrjedhojë pritet efikasitet i vazhdueshëm i menaxhimit të bazës së përbashkët të 
të dhënave në mes të institucioneve të zbatimit të ligjit, për rastet e krimit të organizuar dhe 
korrupsionit. 
 



Gjithashtu duhet të sigurohet rrjedhueshmëria dhe efikasiteti i punës së Këshilli Kombëtar 
kundër Korrupsionit. Për më tepër është e një rëndësie të veçantë që të shqyrtohet fakti që 
deklarimet e rrejshme dhe konflikti i interesit trajtohen ende si kundërvajtje administrative, 
përderisa Kodi Penal parasheh trajtimin e tyre si vepra penale. Plani parasheh ndërmarrjen e 
masave në mënyrë që të rritet numri i kallximeve penale të ushtruara për rastet e konfliktit të 
interesit dhe deklarimit të rrejshëm të pasurisë. Sa i përket ngritjes së kapaciteteve institucionale 
mbetet sfiduese krijimi i modaliteteve në mes të AKK dhe institucioneve të zbatimit të ligjit në 
hetimin e rasteve korruptive përmes trajnimeve të specializuara. Në këtë drejtim IGJK ka 
organizuar një varg trajnimesh për gjyqtarë e prokurorë si dhe profesionist tjerë dhe ka në 
programin e vet trajnues vazhdimin e mëtejmë në organizimin e këtyre trajnimeve.  
 
2.2. Të Drejtat e Njeriut dhe Mbrojtja e Minoriteteve  
Institucionet e Kosovës kanë treguar shkallë të lartë të angazhimit dhe përkushtimit për 
respektimin e të drejtave të njeriut dhe minoriteteve. Si rrjedhojë e këtij përkushtimi, ka 
vazhduar përmirësimi i kornizës ligjore me miratimin e legjislacionit në fushën e të drejtave të 
punëtorëve si dhe amandamentimi i kornizës ekzistuese legjislative në fushën e lirisë së 
shprehjes. Gjithashtu është miratuar legjislacioni sekondar për implementimin e Ligjit kundër 
dhunës në familje, si dhe janë miratuar dhe implementuar masat e nevojshme për zbatimin e 
legjislacionit në fushën e trashëgimisë kulturore. Për më tepër, është avancuar edhe korniza 
ligjore në fushën e të drejtave pronësore, por realizimi i të drejtave pronësore nga ana e grave 
mbetet sfidë e veçantë e cila duhet të adresohet si nga aspekti i rishikimit të legjislacionit, ashtu 
edhe sa i përket zbatimit të tij. 
 
Me qëllim të zbatimit të kornizës legjislative në fjalë, janë miratuar strategji dhe plane veprimi 
për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, të drejtat e fëmijëve si dhe strategjia për 
bashkëpunim me shoqërinë civile.  
 
Sa i përket kornizës institucionale, është funksionalizuar Zyra e Koordinatorit për të drejtat 
pronësore, si dhe është shtyrë mandati i Agjencisë Kosovare për Prona deri në vitin 2016. Në 
kuadër të ngritjes së kapaciteteve të gjyqtarëve, prokurorëve, stafit të shërbimit korrektues, si 
dhe me qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe kualitetit të inspektorëve të punës, janë mbajtur 
një numër trajnimesh për këta zyrtarë. 
 
Me gjithë progresin e shënuar, mbetet një numër i sfidave të cilat duhet të adresohen në këtë 
fushë, e posaçërisht finalizimi dhe miratimi i pakos së ligjeve për të drejtat e njeriut, reformimi i 
strukturave institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut si dhe zbatimi i rekomandimeve 
të Avokatit të Popullit nga ana e institucioneve publike të Kosovës. Për me tepër, në fushën e 
lirisë së shprehjes sfidë mbetet konsolidimi i legjislacionit dhe definimi i fushëveprimit të 
institucioneve përgjegjëse. Në të njëjtën kohë duhet të bëhet më shumë për përmirësimin e 
kushteve për të burgosurit, si dhe të luftohen korrupsioni, nepotizmi, kontrabanda dhe 
diskriminimi brenda sistemit të burgjeve. Gjithashtu duhet të rritet angazhimi për hetimin e 
rasteve të vjedhjeve dhe vandalizmit ndaj objekteve fetare, sulmeve ndaj komunitetit LGBTI si 
dhe ato ndaj medieve.  
 
Me qëllim të adresimit të sfidave në këtë sektor, Plani i veprimit parasheh një numër masash, 
duke filluar nga finalizimi i pakos ligjore për të drejtat e njeriut (ku përfshihen Ligji kundër 
diskriminimit, Ligji për barazi gjinore, për tetraplegjikë dhe paraplegjikë, Ligji për avokatin e 



popullit, Ligji për mbrojtjen e fëmijëve) si dhe strategjitë dhe planet përkatëse të veprimit për 
implementimin e legjislacionit në fjalë.  
 
Gjithashtu parashihet edhe përmirësimi i funksionimit të strukturave institucionale që merren 
me të drejtat e njeriut si dhe mekanizmave institucionalë që zbatojnë rekomandimet e Avokatit 
të Popullit. Sa i përket të drejtave pronësore parashihet definimi i financimit të Agjencisë 
Kosovarë të Pronave si dhe të rritet numri i stafit dhe fondit në Zyrën e Koordinatorit për të 
drejta pronësore. Për më tepër, me këtë plan parashihen masa për përmirësimin e shërbimit 
shëndetësor brenda burgjeve, kategorizimi adekuat i të burgosurve si dhe alokimin e mjeteve të 
mjaftueshme për financimin e strehimoreve për viktimat e trafikimit dhe dhunës në familje. Sa i 
përket lirisë së shprehjes, plani i veprimit parasheh sigurimin e qëndrueshmërisë financiare për 
transmetuesin publik RTK, si përmbushjen e numrit të anëtarëve të Komisioni të Pavarur të 
Medieve dhe numrit të anëtarëve të bordit të RTK-së. Në të njëjtën kohë parashihen masa 
vetëdijësuese për mos diskriminimin e grave, personave me aftësi të kufizuara dhe anëtarëve të 
komunitetit LGBTI.  
 
Institucionet e Kosovës duhet të zbatojnë obligimin e tyre kushtetues që në interpretimin e të 
drejtave të njeriut të respektojnë vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Sfidë 
gjithashtu mbetet zbardhja e fatit të personave të pagjetur dhe zhvillimi i kapaciteteve në fushën 
e mjeksisë ligjore.  
 
Mbrojtja dhe respektimi i të drejtave të minoriteteve 
Progres është shënuar edhe sa i përket mbrojtjes dhe respektimit të drejtave të minoriteteve. 
Ministria për Komunitete dhe Kthim ka vazhduar implementimin e projekteve për 
përmirësimin e kushteve të jetesës për anëtarët e minoriteteve në Kosovë si dhe për refugjatët 
dhe personat e kthyer. Gjithashtu vlerësohet lartë mbyllja e kampit Osterode si dhe 
funksionalizimi i Këshillave Komunal për Siguri në Bashkësi. 
 
Në vazhdën e përkushtimit të treguar është shënuar progres edhe sa i përket të drejtës së 
përdorimit të gjuhës, me ç’rast është funksionalizuar Zyra e Komisionarit për Gjuhët si dhe 
është emëruar Komisionari për Gjuhët, për më tepër ka filluar punën kanali televiziv në gjuhën 
serbe në kuadër të transmetuesit publik. Sa i përket përfshirjes së minoriteteve në 
Administratën Publikë, ka arritur përqindja e punësimit të tyre deri në 10.29% e të punësuarve. 
 
Në fushën e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore është miratuar UA për themelimin e Këshillit 
Zbatues dhe Monitorues i cili tanimë është funksional si dhe janë hartuar direktivat për 
vlerësimin e përfshirjes dhe integrimit të trashëgimisë kulturore në planifikimin urban dhe 
hapësinor të nivelit lokal. 
 
Me gjithë angazhimin e treguar sa i përket mbrojtjes së minoriteteve, sfidë mbetet implementimi 
i Strategjisë dhe Planit të veprimit për komunitetin RAE, e në veçanti alokimi i buxhetit të 
përshtatshëm për këtë komunitet si dhe rritja e bashkëpunimit në mes të nivelit qendror dhe atij 
lokal. Në të njëjtën kohë duhet të vazhdohet me angazhimin për përmirësimin e qasjes së 
refugjatëve dhe personave të zhvendosur në pronat e tyre dhe shërbime publike, si dhe tu 
ofrohen mundësi më të mëdha ekonomike. Sfidë mbetet akoma konsolidimi i kornizës 
strategjike për rregullimin e vendbanimeve joformale. Përkushtim më i madh duhet të tregohet 



gjithashtu sa i përket planifikimit hapësinor për trashëgimi kulturore dhe të ndërmerren masa 
konkrete për luftimin e ndërtimeve ilegale në zona të mbrojtura.  
 
Plani i veprimit parasheh një mori masash për përmirësimin e kushteve të jetesës për 
minoritetet, e një ndër to është edhe miratimi i strategjisë së re për Komunitete dhe Kthim. Në të 
njëjtën kohë, përkushtim i veçantë duhet të tregohet për mbylljen e kampit së Leposaviqit si dhe 
për trajtimin e fëmijëve të kontaminuar me plumb. Plani gjithashtu parasheh masa për rritjen e 
numrit të nxënësve në shkolla nga komunitetet si dhe hartimin e kurrikulave në gjuhën serbe. 
Gjithashtu pritet themelimi i Këshillit lokal për implementimin e Ligjit për Hoqën e Madhe si 
pjesë e angazhimit për implementimin e legjislacionit për trashëgimi kulturore.  
 
2.3 Çështjet Rajonale dhe Obligimet Ndërkombëtare 
Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhenieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të 
lehtësuar nga BE-ja, me 19 prill 2013, u arrit Marrëveshja e parë për parimet që qeverisin 
normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo Marrëveshje është plotësuar 
nga një plan veprimi gjithëpërfshirës të hartuar në maj të këtij viti. Gjithashtu, me 28 shkurt 
është amandamentuar Statuti i Këshillit Rajonal për Bashkëpunim Rajonal (KBR) në mënyrë që 
të reflektojë me ndryshimin e fundit për këtë institucion, pra anëtarësimin e Kosovës si anëtare 
e plotë dhe e barabartë. Qeveria e Republikës së Kosovës ka përmbushur kontributin vjetor 
financiar për KBR-në me datën 5 prill të këtij viti.  
 
Përkundër progresit të shënuar në këtë fushë, sfidë mbetet të emërohet koordinatori i ri 
kombëtar i Kosovës në KBR. Sfidë gjithashtu mbetet zbardhja e fatit të personave të pagjetur 
dhe zhvillimi i kapaciteteve në fushën e mjekësisë ligjore. 
 
Në mënyrë që këto sfida të adresohen, ky plan parasheh kompletimin e kornizës ligjore me 
miratimin e akteve ligjore dhe nënligjore që kanë të bëjnë me fushën për mjekësi ligjore si dhe 
persona të zhdukur. Gjithashtu, ky Plan parasheh përmirësimin e kapaciteteve të Qeverisë 
përmes trajnimeve dhe specializimeve të stafit aktual dhe rekrutimit të ekspertëve mjeko-ligjorë 
në mënyrë që të plotësohen standardet e kërkuara për rimarrjen, analizimin dhe identifikimin e 
qëndrueshëm dhe adekuat të mbetjeve të njerëzve. Për më shumë, gjatë vitit të ardhshëm, 
parashihet të emërohet koordinatori i ri kombëtar që do të përfaqësojë Kosovën në KBR. 
 
  



3. KRITERET EKONOMIKE 
3.1 Ekzistenca e Ekonomisë Funksionale te Tregut 
Politikat Ekonomike Esenciale 
Institucionet e Kosovës kanë implementuar me sukses politika të matura ekonomike që kanë 
rezultuar me përmbushjen e objektivit të ruajtjes së stabilitetit makro-ekonomik dhe konsolidim 
fiskal. Kjo ka qenë veçanërisht e rëndësishme marrë parasysh trendin e zhvillimeve ekonomike 
në vendet evropiane dhe në regjion përfshirë këtu efektet e krizës globale në rritjen ekonomike 
dhe financat publike në disa nga këto vende. Në pjesën e parë të vitit, është aprovuar Korniza 
Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) për periudhën 2014-2016. 
 
Performanca makroekonomike është vlerësuar pozitivisht edhe nga disa misione te stafit teknik 
te FMN-së qe janë bërë në kuadër të vlerësimit të Marrëveshjes Stand-By. Zhvillime shumë 
pozitive janë bërë sa i përket marrëdhënieve të vendit me institucionet financiare 
ndërkombëtare. Kosova është anëtarësuar në Bankën Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim (EBRD), në Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës, si dhe ka nënshkruar 
Marrëveshjen Kornizë me Bankën Evropiane për Investime (EIB). Në tetor është mbajtur takimi 
i dytë i Mekanizmit të Mbikëqyrjes Fiskale mes Qeverisë së Kosovës dhe Komisionit Evropian. 
 
Në kuadër të përgatitjeve për Programin Ekonomik-Fiskal të para-anëtarësimit, Plani i Veprimit 
parasheh realizimin e disa aktiviteteve të cilat në dy vitet e ardhshme synojnë ngritjen e 
kapaciteteve për hartimin dhe implementimin efektiv të këtij program. 
 
Stabiliteti makroekonomik 
Rritja reale e Bruto Produktit Vendor (BPV) ka qenë 2.5% në vitin 2012, ndërsa BPV për kokë 
banori ka arritur në 2,721 Euro në vitin 2012. Konsumi final i ekonomive shtëpiake vazhdon të 
jetë komponenti kryesor i BPV-së, me rreth 90.5% i përcjellur nga investimet totale me rreth 
28.2% 
 
Inflacioni i çmimeve të konsumit në vitin 2012 ishte 2.5%, i ndikuar kryesisht nga lëvizja e 
çmimeve ndërkombëtare të ushqimit dhe naftës. Shkalla e papunësisë sipas Anketës së Fuqisë 
Punëtore të ASK-së ishte 30.9%. në gjysmën e dytë të vitit 2012. Ndërsa, sipas të dhënave të 
MPMS, në fund të vitit 2012 kishte rreth 260 mijë të regjistruar si të papunë apo rreth 21% më 
pak se një vit më parë). Mbi 57% e të papunëve janë nga kategoria e të pakualifikuarve. 
 
Sektori financiar vazhdon të jetë stabil. Edhe pse i dominuar nga bankat ne pronësi te huaj, 
sektori bankar ka qenë likuid pasi që operacionet e bankave janë të financuara kryesisht nga 
depozitat vendore. Ne vitin 2012, asetet e sektorit financiar arritën vlerën 3.8 miliardë euro 
(78.2% e BPV). Raporti kredi-depozita qëndroi në 78.6% në mars të 2013.  
 
Bilanci tregtar është karakterizuar me një deficit tregtar prej rreth 41.9% e BPV edhe në vitin 
2012. Bilanci tregtar pritet te këtë tendence për një rënie të vogël në periudhën 2012-2015 si 
rezultat i rritjes më të shpejtë te eksportit te mallrave dhe tregtisë se shërbimeve. Deficiti i 
llogarisë rrjedhëse në vitin 2012 ishte 7.7% e BPV që paraqet nivelin më të ulët në vitet e fundit. 
Për dallim nga tregtia e mallrave, tregtia e shërbimeve vazhdon performancën pozitive. Kjo 
kategori pati rritje vjetore prej rreth 30% në 2012. Ndërsa në tremujorin e parë të 2013 suficiti i 
kësaj llogarie u rrit edhe për 25%. Edhe llogaria e të ardhurave dhe trasfereve ka vazhduar me 
trend rritës në vitin 2012. Llogaria kapitale dhe financiare edhe pse mbeti në bilanc pozitiv, në 



vitin 2012 pësoi një rënie prej rreth 66% krahasuar me vitin paraprak kryesisht si pasojë e rënies 
së investimeve të huaja direkte. 
 
Deficiti buxhetor u rrit krahasuar me 2011 duke shënuar 2.6% të BPV në vitin 2012. Shpenzimet 
e përgjithshme buxhetore në vitin 2012 ishin rreth 29.1% e BPV. Kategoria e shpenzimeve 
kapitale ka mbetur në nivelin e njëjtë të vitit paraprak (11% e BPV). Edhe kategoria e pagave ka 
qenë gati e njëjtë me vitin paraprak, ndërsa subvencionet dhe mallrat e shërbimet kanë pasur 
një rritje në vitin 2012. Të hyrat e përgjithshme ishin rreth 26.7% e BPV në këtë vit. Të hyrat nga 
doganat u rritën me 2.1% në vitin 2012 edhe pse me një ritëm më të ngadalshëm sesa që ishin 
parashikuar. Ndërsa të hyrat vendore u rritën me 9% më shumë se në vitin paraprak. Ndërsa në 
6 mujorin e parë të vitit 2013, të hyrat vendore u rritën për 10% krahasuar me periudhën e njëjtë 
të vitit paraprak. 
 
Për të rritur qëndrueshmërinë e financave publike dhe për të mbështetur politika fiskale stabile, 
në harmoni me rekomandimet e FMN-së, në Ligjin e rishikuar për Menaxhimin e Financave 
Publike dhe Përgjegjësitë është inkorporuar rregulla fiskale që limiton deficitin buxhetor vjetor 
në 2% të Bruto Produktit Vendor. Ngjashëm, në kuadër të reformës fiskale janë amandamentuar 
Ligji për TVSH-në dhe Ligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat. 
 
Plani i Veprimit parasheh implementimin e rregullës fiskale nga viti 2014. Institucionet po ashtu 
kanë në plan të ndërmarrin masa qe kontribuojnë në menaxhimin dhe monitorimin efikas të 
borxheve publike përfshirë këtu aprovimin në Qeveri të Strategjisë Afatmesme të Borxhit 
Publik, Strategjinë Vjetore dhe publikimeve të rregullta të raporteve periodike të borxhit. 
Kosova duhet që edhe më tutje të përmirësojë politikat fiskale makroekonomike me qëllim të 
zhvillimit ekonomik. 
 
Ndërveprimi i forcave të tregut 
Sektori privat ka vazhduar të zgjerohet në vazhdimësi që nga viti 2009. Si konsumi ashtu edhe 
investimet private të shprehura në raport me BPV, pas një rritje konsekutive, në 2012 kanë 
mbetur në nivel afërsisht të njëjtë me vitin paraprak (10,7% dhe 26.1% e BPV respektivisht) me 
tendencë rënëse në pjesën e parë të 2013. 
 
Ndërmarrjet publike qendrore dhe regjionale kanë vazhduar përmirësimin e performancës së 
tyre. Shumica e ndërmarrjeve publike, kanë operuar me fitim në vitin 2012. Ka përfunduar me 
sukses privatizimi i Kompanisë së Distribuimit dhe Furnizimit me Energji Elektrike (KEDS). Po 
ashtu, këtë vit janë përmbyllur procedurat teknike dhe ofertimi financiar i përzgjedhjes së 
fituesit për privatizimin e Postës dhe Telekomit të Kosovës. Konsorciumi Axos Capital GMBH 
dhe Najafi Company është përzgjedhur si oferta më e mirë. Sidoqoftë, nënshkrimi i kontratës së 
blerjes nuk është bërë ende. 
 
Sa i përket privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, rreth 54 ndërmarrje janë futur në procesin e 
privatizimit. Gjithsej 11 kontrata spin-off dhe 44 marrëveshje likuidimi janë përmbyllur me një 
vlerë prej 10,151,682 dhe 5,363,233 respektivisht. Kanë përfunduar të gjitha procedurat e 
likuidimit për 4 ndërmarrje, ndërsa janë iniciuar procedurat e likuidimit për 53 NSh për të cilat 
janë emëruar autoritetet e likuidimit. 
 



Sidoqoftë, sfidë kryesore në këtë fushë mbetet përshpejtimi i procesit të likuidimit të 
ndërmarrjeve shoqërore dhe përfundimi i privatizimit të ndërmarrjeve të mbetura. 
 
Në këtë kontekst, Plani i Veprimit parasheh masa konkrete për vendosjen e ndërmarrjeve në 
procesin e likuidimit, shqyrtimin e kërkesave eventuale të kreditorëve dhe arkëtimin e 
distribuimin e fondeve të likuidimit. 
 
Hyrja dhe dalja nga tregu 
Në periudhën shtator 2012-prill 2013 rreth 6,560 biznese të reja janë regjistruar (rreth 5.3%e 
numrit total të bizneseve).Ndërsa 876 biznese kanë shuar veprimtarinë e tyre në periudhën e 
njëjtë. Në periudhën maj-shtator të 2013 janë regjistruar gjithsej 2,463 biznese të reja dhe janë 
shuar 428 biznese. 

 
Gjatë vitit 2012 janë ndërmarrë edhe një varg masash në kuadër të reformës së Të Bërit Biznes 
përfshirë edhe eliminimin e një varg licencash dhe barrierash për bizneset. Këto masa kanë 
ndikuar pozitivisht në përmirësimin e ambientit të biznesit të reflektuara edhe në ngritjen e 
Kosovës në ranglistën e “Të Bërit Biznes 2014” të Bankës Botërore. Po ashtu, janë hapur edhe tri 
qendra komunale që ofrojnë shërbime “one stop shop” për bizneset duke e rritur numrin e 
këtyre qendrave në gjithsej 28. Institucionet janë duke punuar për finalizimin e regjistrit të 
bizneseve që do të bëjë të mundur kalimin nga sistemi i klasifikimit NACE Rev1 në NACE 
Rev2. 

 
Edhe përkundër progresit të bërë, kjo fushë ende ballafaqohet me shumë sfida dhe pengesa, 
sidomos sa i përket ambientit rregullativ dhe sistemit efikas ligjor, konkurrencës dhe mungesës 
së qasjes në financa. 

 
Plani i Veprimit parasheh një varg masash në kuadër të vazhdimit të reformës së të bërit biznes 
dhe përmirësimit të ambientit të biznesit. Institucionet synojnë të vazhdojnë me aktivitetet për 
zvogëlimin e barrierave për biznes me fokus të veçantë në nivelin komunal. Po ashtu, do të 
vazhdojnë masat për lehtësimin e hyrjes në treg të bizneseve përmes ofrimit të shërbimeve 
online të regjistrimit, pagesës së tatimeve dhe unifikimit të numrit të bizneseve. Gjithashtu 
duhet ndërmarrë disa masa për përmirësimin e të bërit biznes, siç janë konsolidimi i qasjes në 
financa, përmirësimin e furnizimit me energji elektrike, krijimin e një konkurrence të ndershme 
dhe luftimin e korrupsionit.  
 
Sistemi ligjor 
Sa i përket masave në sistemin ligjor që lidhen me ambientin e biznesit dhe kapacitetet 
administrative në funksion të bizneseve, është shënuar progres i konsiderueshëm në 
infrastrukturën pronësore. Korniza ligjore është zhvilluar mëe tej me adoptimin e ligjit të 
ndërtimeve dhe ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të 
komunave. Janë zgjidhur një numër i madh i kontesteve pronësore si dhe janë realizuar me 
sukses procedurat e administrimit të pronave.  
 
Institucionet kanë filluar me implementimin e regjistrit elektronik të pronave të luajtshme. Me 
këtë regjistër janë digjitalizuar regjistrimi i këtyre pronave, tarifat, si dhe certifikatat digjitale. 
Progres është shënuar edhe sa i përket regjistrimit të transaksioneve të pronës dhe rritjes së 



numrit të hipotekave për qëllime kreditore. Kjo konfirmohet edhe nga pozicionimi i Kosovës 
mbi mesataren e regjionit në raportin e Të Bërit Biznes të Bankës Botërore 2014. 
 
Sidoqoftë, sektori akoma ballafaqohet me sfida sa i përket zhvillimit dhe implementimit të 
kornizës legjislative. Zbatimi i kësaj infrastrukture është një tjetër sfidë që ndikon në ambientin 
e biznesit. 
 
Në kuadër të Planit të Veprimit janë paraparë masa që synojnë të përmirësojnë çështjet 
pronësore në funksion të një ambienti më të përshtatshëm për biznes. 
 
Zhvillimet në sektorin financiar 
Asetet totale të sektorit financiar në fund të 2012 ishin 3.8 miliard euro. Sistemi financiar 
përbëhet nga bankat komerciale, kompanitë e sigurimeve, fondet pensionale, institucionet 
mikrofinanciare dhe institucionet financiare jobankare. Ky sektor është i dominuar nga sektori 
bankar i cili përbëhet nga 9 banka komerciale. Struktura e aseteve te sistemit bankar dominohet 
nga kreditë. Ndërsa raporti kredi-depozita u rrit nga 79.9% në 2011, në 80.6 në 2012. 
 
Niveli i kapitalizmit vazhdon te jetë i lartë, treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit në dhjetor të 
2012 ishte 14.42% (krahasuar me 17% në periudhat e mëhershme) edhe përkundër kërkesave të 
reja rregullative të kapitalit për rrezikun operacional . Në qershor të 2013 treguesi i 
mjaftueshmërisë së kapitalit qëndroi në 15%, që është mbi nivelin e kërkuar nga rregullatori. 
Treguesi i mjaftueshmerisë së kapitalit sipas kërkesave rregullative duhet të jetë së paku 12%. 
 
Sistemi bankar vazhdon te karakterizohet me nivel te kënaqshëm të likuiditetit dhe të jetë 
profitabil. Indikatorët e kthimit mesatar në asete dhe kthimit mesatar në kapital ishin pozitiv 
edhe pse me një rënie në vitin 2012 krahasuar me vitin paraprak. Niveli i kënaqshëm i 
likuiditetit reflektohet edhe në raportin kredi-depozita, i cili në qershor të 2013 qëndroi në 83% 
që është mbi nivelin e rekomanduar. Raporti i kredive jo-performuese ka qenë 7.5% në dhjetor 
të 2012. Ky tregues u rrit lehtë në gjashtëmujorin e parë të 2013, duke arritur në 7.8% në qershor 
2013, krahasuar me vendet tjera të regjionit ku ka pësuar një rritje të konsiderueshme. 
 
Gjithsej kreditë e lëshuara nga sistemi bankar në 2012 arritën në 1.76 miliardë euro. Ndërsa, 
depozitat e sistemit bankar të njëjtin vit arritën ne 2.28 miliard euro.  
 
Institucionet kanë aplikuar një qasje të matur për të ruajtur qëndrueshmërinë e sistemit bankar, 
e shprehur në mënyrë të vazhdueshme edhe përmes nivelit të lartë të adekuatshmërisë së 
kapitalit. Përveç kësaj, Banka Qendrore e Kosovës vazhdimisht bën analiza stres-test të sistemit 
bankar, të fokusuara në veçanti në riskun kreditor dhe riskun e likuiditetit. 
 
Ndërsa tregu i sigurimeve përbëhej nga 13 kompani në fund të vitit 2012 të cilat ofrojnë 
sigurime jetë dhe produkte të sigurimeve jo-jetë. Pjesëmarrja e sistemit të sigurimeve në 
sektorin financiar në vitin 2012 ishte e ulët me rreth 3.4% e gjithsej aseteve financiare (ose 2.7% e 
BPV) 
 
Në kuadër të zhvillimit të mëtutjeshëm të kornizës ligjore të sistemit financiar, Plani i Veprimit 
parasheh adoptimin e legjislacionit të nevojshëm primar dhe atij sekondar për implementimin e 
kornizës rregullatore të sigurimeve, pagesave , mbikëqyrjes bankare dhe pensioneve. Kjo do të 



ndikojë edhe në përafrimin e mëtutjeshëm të legjislacionit me atë të BE-së në këtë fushë. Plani 
parasheh edhe zhvillimin e rregullativës së nevojshme për mbikëqyrjen e tregut të letrave me 
vlerë. 
 
3.2. Kapicetit i Përballjes me Presion Konkurrues dhe Forcat e Tregut Brenda Bashkimit 
Evropian 
Kapitali njerëzor dhe fizik 
Sa i përket kapitalit njerëzor, ka vazhduar reforma në sistemin e arsimit. Institucionet kanë bërë 
investime të konsiderueshme në zhvillimin e infrastrukturës fizike dhe politikave 
gjithëpërfshirëse. Ministria e Arsimit ka ndarë në buxhetin e vitit 2012 mbi gjysmë milioni euro 
për programet e hulumtimit, financim të projekteve të vogla shkencore, mbështetje studimeve 
të doktoraturës dhe publikime shkencore. 
 
Në arsimin dhe aftësimin profesional, janë zgjeruar dhe pajisur Qendrat e Aftësimit Profesional 
me pajisjet e nevojshme për ofrimin e disa programeve profesionale. Autoriteti Kombëtar i 
Kualifikimeve ka verifikuar dhe akredituar një varg programesh profesionale. 
 
Sistemi i Menaxhimit Informativ të punësimit është plotësuar me harduer dhe module 
softuerike duke u bërë një databazë plotësisht operative e punësimit. Me qëllim të zbutjes së 
papunësisë afatgjatë, shërbimet publike të punësimit kanë vazhduar aktivitetet e 
ndërmjetësimit të punëkërkuesve përmes projekteve publike dhe skemave të trajnimit 
profesional. 
 
Në lidhje me kapitalin fizik, treguesit e investimeve publike dhe private tregojnë se janë rritur 
investimet edhe private edhe publike. Në vitin 2012, investimet private ishin rreth 1 miliard 
euro, ndërsa ato publike ishin rreth 550 milionë euro. 
 
Investimet publike kanë qenë të orientuara në ndërtimin dhe modernizimin e infrastrukturës 
rrugore. Autostrada kryesore është tashmë në përfundim të punimeve ndërsa kanë nisur 
punimet edhe në zgjerimin e disa rrugëve regjionale. 
 
Përkundër këtyre zhvillimeve pozitive, në fushat e kapitalit njerëzor dhe fizik ende mbesin 
shumë sfida në zhvillimin adekuat të tyre. Ndër to janë edhe pamjaftueshmëria e kapaciteteve 
dhe laboratorëve shkencor dhe siguria e kualitetit në fushën e arsimit. Investime të 
konsiderueshme në kapital njerëzor janë të nevojshme për të mbështetur zhvillimin social dhe 
kërkesat e tregut të punës. 
 
Me qëllim të adresimit të disa prej këtyre sfidave, institucionet kanë paraparë disa masa në 
kuadër të Planit të Veprimit. Ndër to janë edhe aktivitetet për përmirësimin e qasjes dhe cilësisë 
së arsimit dhe aftësimit profesional në linjë me kërkesat e tregut. Këtu përfshin edhe zhvillimi 
dhe licencimi i kurrikulave dhe programeve të aftësimit profesional dhe pajisja e Qendrave të 
Aftësimit Profesional me mjete dhe hapësira të nevojshme. Po ashtu plani fokusohet edhe në 
forcimin e lidhjeve të domosdoshme të bashkëpunimit midis institucioneve arsimore dhe 
ndërmarrjeve. Me qëllim të zhvillimit ekonomik duhet të forcohet sundimi i ligjit, të bëhet 
evitimi i ekonomisë joformale dhe të krijohet një kornizë e politikave e mirëfilltë zhvillimore. 
 
Struktura sektoriale dhe e ndërmarrjeve 



Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) vazhdojnë të dominojnë strukturën e ndërmarrjeve 
me rreth 99% të numrit të përgjithshëm të ndërmarrjeve. Ndërsa struktura e ndërmarrjeve sipas 
pronësisë dominohet nga bizneset individuale me rreth 88% pasuar nga ndërmarrjet me 
përgjegjësi të kufizuar me rreth 7.4% të të gjitha ndërmarrjeve. Struktura sektoriale e 
ndërmarrjeve të reja vazhdon të dominohet nga tregtia me rreth 29.5% sipas statistikave të 
tremujorit të tretë të 2013 (rreth 31% në shtator 2012) pasuar nga hoteleria dhe restorantet. 
 
Me gjithë progresin e bërë për përmirësimin e ambientit të biznesit, sektori ende ballafaqohet 
me shumë vështirësi. Kosto dhe qasja në financa, ekonomia jo-formale dhe zbatimi i dobët i 
ligjit janë ndër sfidat kryesore në këtë fushë. 
 
Në përpjekje për të adresuar disa nga këto sfida, institucionet kanë paraparë disa masa në 
Planin e Veprimit. Rritja e fondit për garantimin e kredive dhe shtimi i fondeve për 
subvencionimin e NVM-ve synojnë të zbusin sadopak koston dhe qasjen në financa të 
ndërmarrjeve. Hartimi i një programi për parandalimin e ekonomisë informale bashkë me 
planin implementues që do të involvonte kontribut ndërinstitucional është një tjetër masë që 
targeton ekonominë informale. 
 
Ndikimi i shtetit në konkurrencë 
Tarifat e energjisë elektrike dhe mbeturinave kanë vazhduar të caktohen nga rregullatorët 
respektiv. Ka përfunduar me sukses privatizimi i Kompanisë së Distribuimit dhe Furnizimit me 
Energji Elektrike (KEDS). Po ashtu, këtë vit janë përmbyllur procedurat teknike dhe ofertimi 
financiar i përzgjedhjes së fituesit për privatizimin e Postës dhe Telekomit të Kosovës. 
Konsorciumi Axos Capital GMBH dhe Najafi Company është përzgjedhur si oferta më e mirë. 
Edhe në këtë periudhë ka vazhduar subvencionimi i projekteve kapitale dhe mbulimi i kostos 
në sektorin e energjisë, subvencionimi i shpenzimeve të mazutit për ngrohje qendrore, dhe 
subvencionimi i sektorëve të hekurudhave dhe shërbimeve të ujit. 
 
Sidoqoftë, korniza institucionale për monitorimin dhe aprovimin e ndihmës shtetërore është 
ende e pa funksionalizuar plotësisht. 
 
Për përafrimin e mëtejmë të ndihmës shtetërore me acquis, Plani i Veprimit parasheh zhvillimin 
e legjislacionit primar dhe sekondar. Po ashtu, në aspektin institucional Plani parasheh edhe 
masa për funksionalizimin e Zyrës së Ndihmës Shtetërore. 
 
Integrimi ekonomik me BE 
Ekonomia e Kosovës ka mbetur relativisht e hapur edhe në vitin 2012. Sipas treguesit të hapjes 
së ekonomisë i matur si proporcion i shkëmbimit tregtar me BPV, shkalla e hapjes së ekonomisë 
ishte rreth 71%. Eksporti për në vendet e BE ishte më i vogël se në 2011 duke shënuar 39.6% e 
eksportit total. Edhe sa i përket importit, vendet e BE-së janë partneri kryesor i Kosovës me 
rreth 41.6% të gjithsej importeve. Pas vendeve të BE-së, CEFTA është partneri më i rëndësishëm 
tregtar i Kosovës me rreth 37% të ekporteve dhe 34% të importeve të përgjithshme të vendit, 
kurse vendet e BE-së mbeten investitorët më të mdhenj në Kosovë. 
  



4. STANDARDET EVROPIANE 
4.1. Tregu i Brendshëm 
4.1.1. Lëvizja e Lirë e Mallrave 
Sa i përket zhvillimit të kapaciteteve ligjore, institucionale, si dhe administrative, Ministria e 
Tregtisë dhe Industrisë ka shënuar përparim të theksuar në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave. 
Korniza ligjore është plotësuar tutje me miratimin e tetë direktivave të hartuara sipas qasjes së 
re dhe katër prej tyre sipas qasjes së vjetër në përputhje me direktivat e BE-së. Po ashtu janë 
miratuar disa udhëzime administrative dhe rregullore teknik. 
 
Korniza institucionale e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë ka pësuar një ri-strukturim të 
theksuar përbrenda njësive të saj me qëllim të funksionalizimit të plotë dhe ngritjes së 
efektshmërisë, e cila është hartuar në bazë të praktikave më të mira të BE-së dhe shembujt e 
marra nga vendet e tjera. Më në detaje, Departamenti i Tregtisë është ristrukturuar dhe 
përfshinë tri divizione: Divizioni për Marrëveshjet Tregtare, ai i Mbrojtjes së Tregtisë, si dhe i 
Politikave Tregtare; janë themeluar dy njësi të veçanta: një për mallrat strategjike dhe një për 
rezervat e detyrueshme të naftës; Zyra e Pronësisë Industriale dhe Departamenti i Metrologjisë 
janë transformuar në nivelin e agjencive; Departamenti i Buxhetit dhe Financave është vendosur 
si divizion nën Departamentin e Financave dhe Shërbimet e Përgjithshme; Departamenti i 
Mbrojtjes së Konsumatorit është themeluar si njësi e veçantë; si dhe Divizioni i Infrastrukturës 
së Cilësisë është themeluar si një njësi e veçantë në kuadër të Departamentit të Industrisë. 
Këshilli Ndërministror për Politika Tregtare është zëvendësuar me Këshillin Kombëtar për 
Zhvillim Ekonomik, i cili ka themeluar grupin e nivelit teknik, i ashtuquajturi Grupi Punues për 
Politika Tregtare (GPPT).  
 
Përkundër arritjeve në fushën e legjislacionit dhe kapaciteteve institucionale, pjesë e sfidave të 
cilat do të adresohen në Planin e Veprimit, mbetet përafrimi i mëtejmë i legjislacionit vendor me 
acquis të BE-së, në veçanti përafrimi i legjislacionit në fushën e sigurisë së produkteve. 
Ngjashëm, mbetet të përmirësohen kapacitetet administrative dhe profesionale, si dhe 
koordinimi i agjencive të ndryshme të cilat janë aktive në këtë fushë. 
 
Në funksion të adresimit të sfidave në këta sektorë, në këtë Plan të Veprimit janë paraparë një 
varg aktivitetesh. MTI të vazhdojë me përmirësimin dhe ristrukturimin i cili do të përfshijë 
Agjencinë për Promovim të Investimeve dhe Agjencinë për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të 
Vogla dhe të Mesme, të cilat do të bashkohen dhe do të krijohet si Agjenci për Zhvillim të 
Sektorit Privat. Inspektorati i Tregut do të funksionalizohet në tërësi duke i përfshirë edhe 
inspektorët komunal të cilët do të jenë pjesë e inspektimit të rregullt të tregut në të gjitha 
komunat e Kosovës. 
 
Në drejtim të përmirësimit të mekanizmave për konsultim me palët e interesuara të politikave 
tregtare, GPPT do të organizojë takime të rregullta brenda GPPT si dhe nëngrupet për 
Shërbime, Industri, Bujqësi, Marrëveshje Tregtare dhe Lehtësim të Tregtisë. Në kuadër të kësaj, 
do të përfshihet edhe pjesëmarrja aktive e komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile. Për më 
tepër, do të realizohen takime të rregullta të komisioneve ekzekutive relevante. 
 
Me qëllim të monitorimit të rregullt të zbatimit të Marrëveshjes mbi Hapësirën për Tregti të Lirë 
të Evropës Qendrore (CEFTA) dhe aktivitetet në kuadër të CEFTA-s, MTI do të vazhdojë me 
mbledhjen e të dhënave në teren nga bizneset me formularët për barriera tarifore dhe jo-tarifore, 



identifikimi i tyre, si dhe më pastaj adresimin e këtyre sfidave me qëllim të eliminimit të tyre. 
Lidhur me këtë, autoritetet përgjegjëse përbrenda MTI-së do të jenë pjesëmarrëse të rregullta të 
nën-grupit në takimet e CEFTA-s, si dhe do të organizojnë takimet e rregullta me bizneset 
vendore me qëllim të lehtësimit dhe mënjanimit të barrierave tarifore. 
 
Tregtia me mallra industriale 
Sa i përket prioriteteve tregtare të Kosovës, MTI ka përcaktuar në bashkëpunim me autoritetet 
përgjegjëse tregtare të Turqisë produktet industriale dhe bujqësore të cilat do të jenë të përfshira 
në kuadër të tregtisë së lirë, siç janë produktet 8-shifrore sipas Sistemit të Harmonizuar të cilat 
janë të importuara në Kosovë nga Turqia; listën e produkteve të liberalizuar plotësisht sipas 
kërkesës së Turqisë; si dhe pjesën tjetër të produkteve të mbetur dhe produktet e tjera 
industriale. Gjithashtu, në kuadër të përgatitjeve për liberalizim të tregut vendor lidhur me 
aspektet negociuese të MSA-së, MTI ka përgatitur listën e produkteve industriale të ndjeshme 
dhe ato bujqësore me 2, 4 dhe 8 shifra sipas Sistemit të Harmonizuar. 
 
Standardizimi, Akreditimi, Vlerësimi i Konformitetit, Metrologjia dhe Mbikëqyrja e Tregut 
Standardizimi 
Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS) si institucion kyç në fushën e standardeve, ka 
miratuar legjislacionin përkatës të Këshillit Profesional të Standardizimit. Numri i standardeve 
kosovare të miratuara sipas standardeve Evropiane (EN) është mjaft i lartë edhe për periudhën 
e kaluar. Në këtë aspekt, tregu kosovar është duke u plotësuar gradualisht me standardet e 
nevojshme. 
 
Megjithatë, në këtë fushë ende mbeten disa sfida në lidhje me ngritjen e kapacaiteteve ligjore 
dhe ato institucionale në funksion të ngritjes së efektshmërisë së punës së AKS-së.  
 
Për të adresuar këto sfida, AKS do të vazhdojë ecurinë e punës së adaptimit të rreth 1,400 
standardeve të reja, përkthimin e standardeve kosovare të aprovuara në gjuhët zyrtare të 
Republikës së Kosovës, si dhe organizimin e disa aktiviteteve me qëllim të ngritjes së vetëdijes 
së bizneseve për zbatimin e standardeve në fuqi.  
 
Akreditimi  
Korniza ligjore në fushën e akreditimit është plotësuar më tej, duke përfshirë edhe miratimin e 
Udhëzimit Administrativ të amandamentuar Nr. 19/2012 mbi formën, përmbajtjen dhe 
përdorimin e emblemës së Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit të Kosovës (DPAK).  
 
Në aspektin institucional, kapacitetet janë zhvilluar më tej përmes zgjerimit të Laboratorit për 
Kontrollin e Cilësisë së Produkteve Farmaceutike, rekrutimit të punonjësve, si dhe trajnimit 
profesional të stafit përgjegjës. 
 
Me gjithë arritjet e realizuara deri më tani në fushën e akreditimit, pjesë sfiduese e DPAK 
mbetet avancimi i bashkëpunimit evropian në këtë drejtim. Në funksion të adresimit të kësaj 
çështje, DPAK do të zhvillojë tutje aktivitet profesionale për arritjen e Marrëveshjes me 
institucionin përgjegjës Evropian të Akreditimit (European Co-operation for Accreditation).  
 

Vlerësimi i konformitetit 



Kjo fushë ka shënuar progres të konsiderueshëm. Janë miratuar katërmbëdhjetë rregulloreve 
mbi kërkesat teknike (nëntë të mbuluara nga direktivat e qasjes së re, pesë nën direktivat e 
qasjes së vjetër), si dhe dy rregullore mbi produktet që përbëjnë rrezik për konsumatorët 
(njoftimi dhe shkëmbimi i shpejtë i informacionit).  
 
Në kuadër të zhvillimeve institucionale të fundit, është bërë akreditimi i një organi të 
inspektimit të produkteve të naftës (ISO 17020) dhe pesëmbëdhjetë laboratorëve testues të cilat 
janë akredituar në përputhje me standardet evropiane EN/ISO. Gjithashtu është bërë çertifikimi 
i dy laboratorëve inspektues dhe dy organeve inspektuese në përputhje me standard EN/ISO 
në fushën e lëndëve djegëse me bazë të naftës. Zhvillimet tjera pozitive përfshijnë përfundimin 
e laboratorit për magnitudë elektrike me sistemin e matjes për testimin e njehsorëve të energjisë 
elektrike dhe të 24 krahasuesve me klasën e saktësisë së lartë të 0,01 për kalibrimin e etalonëve 
të sistemit matës dhe referent. 
 
Me gjithë zhvillimet pozitive, institucionet duhet të fokusohen në zhvillimin e kapaciteteve 
administrative dhe implementuese. 
 
Me qëllim të adresimit të sfidave në këtë fushë, Plani parasheh transpozimin e direktivave dhe 
rregulloreve teknike mbi vlerësimin e konformitetit. Fillimisht, do të zhvillohet një studim mbi 
zbatimin e rregulloreve teknike të transpozuara në Kosovë, si dhe raportimi mbi zbatimin e tyre 
në praktikë. Ndërsa, pjesë e transpozimit të direktivave dhe rregulloreve teknike do të jenë një 
varg direktivash për produkte dhe pajisje të ndryshme. Gjithashtu, DPAK do të vazhdojë me 
mbikëqyrjen e vazhdueshme të Trupave të Vlerësimit të Konformitetit (TVK-të), shtimin e 
numrit të tyre, si dhe organizimin e takimeve të rregullta të trupave koordinues të procesit të 
akreditimit. 
 
Metrologjia 
Korniza legjislative në fushën e metrologjisë është zhvilluar më tej me qëllim të përafrimit me 
acquis të BE-së, përfshirë adoptimin e disa Udhëzimeve Administrative të cilat përfshijnë tarifat 
e agjencisë, peshat dhe kërkesa për testim.  
 
Në funksion të përmirësimit të bashkëpunimit ndërshtetëror, Agjencia e Metrologjisë së 
Kosovës (AMK) ka nënshkruar Memorandum të Mirëkuptimit me autoritetet përgjegjëse të 
Turqisë dhe Shqipërisë në fushën e metrologjisë.  
 
Me gjithë zhvillimet e theksuara në fushën e metrologjisë, sfidë mbeten kapacitetet 
administrative përfshirë aftësinë për të përfituar nga asistenca teknike e ofruar. Kjo ngase disa 
laboratorë janë themeluar në Prishtinë dhe Prizren, mirëpo funksionet e tyre nuk janë plotësisht 
në përputhje me standardet e kërkuara të cilësisë. 
 
Duke pasur në fokus përmirësimin e këtyre ngecjeve, AMK do të vazhdojë veprimtarinë e saj 
për kalibrimin e etanoleve, mirëmbajtjen dhe sigurimin e funksionalizimit të laboratorëve 
ekzistues, si dhe krijimin e laboratorëve të rinj të metrologjisë. Ndërsa, në vazhdën e ngritjes së 
kapaciteteve profesionale të stafit dhe nivelit të efektshmërisë, do të bëhet rekrutimi i stafit të 
rinj, trajnimi profesional i tyre dhe funksionalizimi i plotë i mbikëqyrjes metrologjike me qëllim 
të përmirësimit të kualitetit të ofrimit të shërbimeve në laboratorët ekzistues. Laboratorët e 



krijuar në Prishtinë dhe Prizeren duhet të jenë funksional dhe në përputhje me standardet e 
nevojshme cilësore. 
 
Mbikëqyrja e tregut 
Ka vazhduar zhvillimi i infrastrukturës ligjore me qëllim të përafrimit me acquis të BE-së. Në 
funksion të kësaj janë amandamentuar Ligji për Inspektoratin e Tregut si dhe Ligji mbi Sigurinë 
e Përgjithshme të Produkteve.  
 
Në funksion të mbrojtjes së të drejtave të pronësisë intelektuale dhe luftimit të piraterisë, janë 
realizuar marrëveshjet e bashkëpunimit me njësitë doganore për verifikimin e produkteve jo-
ushqimore industriale, si dhe me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. 
 
Mbikëqyrja e Tregut në vete ngërthen një spektër mjaft të gjerë të tregut, e cila ende sfidohet me 
ngecje mbi kapacitetet administrative, profesionale dhe ekspertiza mbi përmirësimin e zbatimit 
të legjislacionit në fuqi mbi sigurinë e produkteve. 
 
Me qëllim të adresimit të sfidave në këtë fushë, Inspektorati Kosovar i Mbikëqyrjes së Tregut do 
të zhvillojë trajnime profesionale për inspektorët e tregut lidhur me zbatimin e direktivave dhe 
rregulloreve teknike të produkteve industriale jo ushqimore, si dhe rekrutimin e inspektorëve të 
rinj. Ndërsa lidhur me aspektin administrativ, është duke u krijuar databaza për shkëmbim të 
informacioneve, konform RAPEX-it. 
 
Mbrojtja e konsumatorit  
Në këtë sektor janë bërë hapa të rëndësishëm pozitiv si në aspektin e legjislacionit, ashtu edhe 
në aspekt të kapaciteteve institucionale dhe të implementimit të politikave. Është aprovuar Ligji 
për Mbrojtjen e Konsumatorit. Ligji në fjalë, i rregullon dhe mbron të drejtat themelore të 
konsumatorit gjatë blerjes së mallrave, shërbimeve dhe formave tjera në tregun e lirë si dhe 
detyrimet e shitësit, prodhuesit dhe furnizuesit.  
 
Gjithashtu, në funksion të implementimit të legjislacionit është aprovuar Plani i Zbatimit të 
Programit për Mbrojtjen e Konsumatorit për periudhën 2014-2016. Krahas kapaciteteve 
institucionale, me strukturimin e brendshëm të MTI-së është themeluar Departamenti për 
Mbrojtjen e Konsumatorit i cili përveç tjerash propozon, harton dhe siguron zbatimin e 
dokumenteve strategjike dhe legjislacionin përkatës. Me vendim të qeverisë së Republikës së 
Kosovës është themeluar Këshilli për Mbrojtjen e Konsumatorit, i cili përbehet nga shtatë anëtar 
duke përfshirë Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, 
përfaqësuesit e biznesit, shoqërinë civile dhe një ekspert të pavarur. Për organizimin e punës 
dhe fushëveprimit të Këshillit, së fundmi është nxjerr Rregullorja për Punën e Këshillit për 
Mbrojtën e Konsumatorit.  
 
Përkundër përparimit të dukshëm në këtë sektor, mbeten ende një numër sfidash për tu 
adresuar. Përkushtim të plotë kërkon kompletimi i akteve dytësore, që do të plotësonin 
kornizën ligjore. Si rrjedhojë, sfiduese mbete edhe monitorimit i zbatimit të Programit për 
Mbrojtën e Konsumatorit. Edhe me tutje nevojitet ngritja e kapaciteteve të stafit, si dhe ngritja e 
vetëdijes së konsumatorëve për të drejtat e tyre. Njëkohësisht, monitorimi dhe shqyrtimi i 
ankesave të konsumatorëve drejtuar Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorit kërkon 
korrektësi dhe angazhim të vazhdueshëm. 



 
Me qëllim të adresimit të sfidave në këtë sektor, Plani i veprimit parasheh një numër masash që 
duhet ndërmarr. Në kuadër të kompletimit të kornizës ligjore, parashihet nxjerrja e UA-së për 
Shitje me Aksion dhe Mallra me Defekt, si dhe hartimi dhe aprovimi i Rregullores 2006/2004 
për bashkëpunim në mes të autoriteteve përgjegjëse për zbatimin e legjislacionit të 
konsumatorit. Më tutje, zbatimi i Programit për Mbrojtje të Konsumatorit do të monitorohet 
përmes raporteve periodike dhe takimeve të Këshillit për Mbrojtjen e Konsumatorit. Me që rast, 
do të ilustrohen arritjet dhe ngecjet në zbatim të programit në fjalë. Si tërësi, ndërmarrja e 
hapave të sipërm do të ishte vështirë e realizueshme, po qe se nuk merret parasysh kapaciteti 
administrativ dhe profesional i stafit kompetent. Si rrjedhojë, Plani i veprimit parasheh trajnime 
për ngritje profesionale të stafit në fushën e mbrojtjes së konsumatorit. Përveç tjerash do të 
organizohen edhe aktivitete me qëllim të ngritjes së vetëdijes së konsumatorëve në përgjithësi 
për të drejtat e tyre dhe veprimtarinë e Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorit. 
Paralelisht, monitorimi dhe shqyrtimi i ankesave të konsumatorëve parashihet të bëhet përmes 
numrit total të ankesave të pranuara duke analizuar numrin e ankesave të zgjidhura dhe atyre 
që mbeten në shqyrtim e sipër. Sa i përket kësaj fushe, Ministria dhe agjencitë e tjera 
kompetente, duhet të kenë një koordinim më të mirë mes tyre, dhe gjithashtu të përmirësojnë 
kapacitetet administrative dhe profesionale të cilat sigurojnë zbatim më të mirë të legjislacionit. 
 
4.1.2. Lëvizja e lire e punëtoreve, shërbimeve dhe e drejta e themelimit 
E drejta e themelimit 
Korniza ligjore është plotësuar me miratimin e Ligjit për Tregti të Jashtme si dhe Ligjit për 
Masat Mbrojtëse në Importe. Progres është bërë edhe sa i përket lehtësirave në kuadër të 
reformës së të bërit biznes, përfshirë thjeshtësimet sa i përket regjistrimit të biznesit. Është 
larguar dispozita që kërkon depozitimin fillestar të kapitalit minimal për kompanitë me 
përgjegjësi të kufizuar; kapitali fillestar për kompanitë aksionare është ulur në 10,000 €; është 
hequr po ashtu tarifa për regjistrimin e biznesit. Janë hapur 28 qendra që ofrojnë shërbime të 
ndryshme për bizneset. 
 
Megjithatë, e drejta e themelimit është ende në një fazë të hershme të zhvillimit. Përafrimi i 
legjislacionit vendor me standardet evropiane mbi tregtinë e shërbimeve dhe të drejtën e 
kompanive dhe nevoja për ngritjen e kapaciteteve administrative mbeten pjesë sfiduese për 
institucionet e Kosovës.  
 
Andaj, në funksion të plotësimit të kornizës ligjore si dhe përafrimit të mëtejmë të legjislacionit 
vendor me acqius të BE-së, institucionet përgjegjëse të Republikës së Kosovës planifikojnë 
ndryshim-plotësimin e Ligjit për Shoqëritë Tregtare, si dhe plotësimin e legjislacionit parësor 
përmes miratimit të Udhëzimeve Administrative përkatëse në këtë fushë. 
 
Tregtia e shërbimeve 
Infrastruktura ligjore mbi shërbimet është plotësuar tutje me miratimin e Ligjit mbi Tregtinë e 
Jashtme (duke përfshirë tregtinë e shërbimeve), si dhe Ligjin mbi Mbrojtjen e Konsumatorit (që 
mbulon shitjen e produkteve dhe ofrimin e shërbimeve, si dhe shërbimeve financiare të 
konsumatorit).  
 
Në funksion të avancimit të kapaciteteve institucionale në fushën e tregtisë së shërbimeve, MTI 
ka krijuar bazën e të dhënave të shërbimeve, e cila është në fazat fillestare dhe ka nevojë për të 



dhëna shtesë. Autoriteti i Kualifikimeve të Kosovës ka ndërtuar hapat e saj drejt zhvillimit me 
rastin e miratimit dhe regjistrimit të gjashtë kualifikimeve profesionale në sistemin e Kosovës, e 
cila është në përputhje me kornizën evropiane të kualifikimeve. I njëjti ka akredituar 
dymbëdhjetë ofrues të programeve të aftësimit profesional. 
 
Edhe përkundër një progresi të lehtë në këtë drejtim, përafrimi i legjislacionit vendor me acquis 
të BE-së është në një fazë të hershme dhe ka disa kufizime për shtetasit e vendeve të treta në 
ofrimin e shërbimeve në Kosovë. Më në detale, institucionet përgjegjëse janë duke negociuar 
liberalizimin e tregtisë së shërbimeve përbrenda CEFTA-s. Pjesë tjetër sfiduese në këtë fushë 
mbetet përafrimi mbi njohjen reciproke të kualifikimeve profesionale dhe programeve të 
aftësimit profesional të cilat mbeten ende të kufizuara.  
 
Me synim të lehtësimit të ofrimit të shërbimeve në treg, Plani planifikon të adresojë reduktimin 
e disa sfidave përmes një mori veprimesh. Kjo synohet të realizohet përmes përafrimit të 
mëtejmë të legjislacionit vendor me atë të BE-së, më detalisht fillimin e procesit të transpozimit 
të Direktivës së Shërbimeve në legjislacionin vendor përmes inicimit të miratimit të një ligji 
përkatës vendor. Po ashtu, në këtë kontekst, do të bëhet një analizë mbi tregtinë e shërbimeve 
përmes së cilës do të bëhet identifikimi i mangësive dhe ngecjeve kyçe në këtë drejtim dhe efekti 
i tyre në tregtinë vendore.  
 
Lëvizja e lirë e punëtorëve 
Lëvizja e lirë e punëtorëve, veçanërisht pjesa në lidhje me ofrimin e mundësisë së punësimit të 
shtetasve të huaj në Kosovë është duke u ndërtuar dhe përafruar gradualisht me standardet e 
BE-së. Ligji për dhënien e lejeve për punë dhe punësimin e shtetasve të huaj në Republikën e 
Kosovës është abroguar dhe provizionet e tij që kanë të bëjnë me punësimin e të huajve janë 
bartur në Ligjin e ri për të huajt. Në bazë të procedurave të parapara me legjislacion, edhe në 
vitin 2012 institucionet kanë përcaktuar numrin e lejeve të punës për të huajt. Ndërsa në fushën 
e sigurimeve sociale, janë përmbyllur me sukses marrëveshjet për njohjen bilaterale të së drejtës 
pensionale me Maqedoninë dhe me Malin e Zi. 
 
Sidoqoftë, legjislacioni në këtë fushë është ende në fazën fillestare të zhvillimit. Sfidues mbeten 
kapacitetet e limituara në këtë fushë dhe përafrimi i mëtejmë i legjislacionit me acquis.  
 
Plani i Veprimit parasheh masa përmes të cilave institucionet do të zbatojnë legjislacionin 
ekzistues dhe zhvillojnë atë më tutje. Në vazhdën e krijimi të platformës administrative për 
Koordinim të limituar të Sistemeve të Sigurimeve Sociale, do të përcaktohet numri i lejeve të 
punësimit për personat e huaj për vitin e ardhshëm, përcaktimi i statistikave për nevojat 
afatshkurtra dhe afatgjata të fuqisë punëtore të huaj në Kosovë, si dhe do të bëhet përcaktimi i 
numrit të nevojshëm të punonjësve për rekrutim të punëtorëve të vendeve të treta në tregun 
kosovar të punës. Qeveria e Kosovës edhe më tutje do të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve 
institucionale për Koordinim të limituar të Sistemeve të Sigurimeve Sociale. Më saktësisht, do të 
funksionalizohet nga MPMS, Komisioni Koordinues për Marrëveshjet Bilaterale në fushën e 
Sigurimeve Sociale. Me qëllim të zgjerimit të tregut të punëtorëve, do të zhvillohen negociatat 
me shtetet partnere me qëllim të lidhjes së Marrëveshjeve Bilaterale në fushën e Sigurimeve 
Sociale. 
 



4.1.3. Lëvizja e Lirë e Kapitalit  
Sa i përket kornizës legjislative, ka pasur progres të konsiderueshëm në zhvillimin e 
legjislacionit primar dhe sekondar në harmoni me standardet ndërkombëtare për pagesat dhe 
lëvizjen e lirë të kapitalit. Është adoptuar Ligji për pagesat si dhe janë aprovuar një varg 
rregullash e rregulloresh për implementimin e legjislacionit të sistemit financiar, bankar dhe te 
sigurimeve. Po ashtu, Republikës së Kosovës i është caktuar një kod shtetëror nga SWIFT – i, i 
cili kod do të mundësoj kryerjen e rregullte të pagesave mes institucioneve financiare dhe 
bankare vendore dhe atyre të vendeve të huaja.  
 
Mirëpo edhe pse janë bërë përparime të mëdha në këtë sektor, sfidë mbetet reforma e 
mëtutjeshme për avancimin e mbikëqyrjes financiare, më konkretisht kërkesave të Bazel II për 
mbikëqyrjen bankare dhe direktivat e BE-së dhe avancimi i kornizës ligjore ne harmoni me 
standardet e BE-se. Institucionet duhet të përfundojnë rishikimin funksional të rregullativës në 
këtë fushë. 
 
Plani parasheh një varg aktivitetesh me qëllim të avancimit te mbikëqyrjes financiare në pajtim 
me Standardet Basel II/III për Banka dhe Solvenca II për Sigurimet. Ligji i përgjithshëm mbi 
Sigurimet është në fazën finale te përgatitjes, gjithashtu do të bëhet rishikimi i manualeve 
ekzistuese mbikëqyrjes bankare dhe mbikëqyrjes së sigurimeve, për t’i përafruar me standardet 
dhe direktivat e BE-se, si dhe do te behet përafrimi i rregullatives se Mbikëqyrjes pensionale 
dhe manualeve te mbikëqyrjes se pensioneve ne harmoni me EIOPA (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority), direktivat e BE-se dhe IOPS (International Organization of 
Pension Supervisors), dhe do të hartohet rregullativa mbi mbikëqyrjen e tregut të letrave më 
vlerë. 
 
4.1.4. Doganat dhe Tatimet  
a. Doganat 
Dogana e Kosovës karakterizohet me legjislacion të avancuar që është gjerësisht në përputhje 
me kodin doganor të BE-së. Për të implementuar këtë legjislacion në mënyrë efektive, është 
miratuar Plani Strategjik 2013-2015. Doganat kanë vazhduar implementimin e Kornizës së 
Strategjisë Operative 2012-2014 (KSO) si dokument trevjeçar që orienton njësitë operative të 
doganave në përmbushjen e objektivave.  
 
Sa i përket kapaciteteve institucionale dhe bashkëpunimit ndër-institucional, është miratuar 
Procedura Standarde e Operimit (PSO) për analizën e rrezikut të përbashkët midis Doganës, 
Policisë dhe Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, kjo u pasua me miratimin e PSO për 
operacionin e përbashkët të tri agjencive kufitare brenda Qendrës Koordinuese Kombëtare për 
kontrollin kufitar. Gjithashtu është miratuar Kodi i Etikës për zyrtarët kufitarë.  
 
Janë ndërmarrë një varg aktivitetesh dhe një numër të operacioneve kundër kontrabandës dhe 
krimit të organizuar. Me qëllim që të rritë bashkëpunimin ndërkombëtar doganor Kosova ka 
nënshkruar tre marrëveshje dypalëshe. Sistemi elektronik i doganave ASYCUDA Ëorld është 
plotësisht operacional. Njëkohësisht, shkëmbimi sistematik elektronik i të dhënave (SSED) është 
plotësisht operacional në mes të doganës të Kosovës dhe Doganave të Shqipërisë, Maqedonisë 
dhe Malit të Zi.  
 
Objektet kufitare të Merdares dhe Vërmicë janë modernizuar dhe ndërtimi i garazhit për 



ekzaminim të hollësishëm në Vërmicë ka përfunduar. Përveç kësaj, gjashtë pikat kufitare me 
Serbinë janë bërë funksionale në përputhje me dispozitat të memorandum mirëkuptimi dhe 
protokollin teknik të dakorduar në negociatat mes dy vendeve.  
 
Përkundër arritjeve të mëdha nga Dogana, ende mbesin disa sfida të tilla si lufta kundër 
aktiviteteve joformale, sidomos në vijën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Sfidë për doganat 
gjithashtu është që të siguron grumbullimin e plotë të të hyrave të projektuara. Trajnimet e 
mëtejshme të stafit dhe rritja e kapaciteteve është e nevojshme për lehtësimin e tregtisë dhe 
bashkëpunimit doganor. 
 
Që të adresohen sfidat e doganës të Kosovës një numër masash do të merren të përfshira edhe 
në planin e veprimit. Njësitë anti-kontrabandë të doganave do të intensifikojë angazhimin e 
tyre, në të njëjtën kohë dogana do të ngrit bashkëpunimin me agjencionet tjera të zbatimit të 
ligjit për të luftuar aktivitetet joformale, veçanërisht në vijën kufitare me Serbinë. Doganat e 
Kosovës do të siguron grumbullimin e plote të të hyrave të projektuara duke ndërmarrë masa 
dhe duke bërë raporte tremujore. Ndërsa për të ngritur kapacitet administrative dogana do të 
mbaj trajnime brenda dhe jashtë vendit bazuar në bashkëpunim me Agjencitë tjera relevante për 
ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimit profesional të stafit. 
 
b. Tatimet 
Në kuadër të reformës fiskale, janë aprovuar ndryshim plotësimet e legjislacionit tatimor 
konkretisht Ligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat, Ligji për Tatimin në të Ardhurat 
Personale, Ligji për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, Ligji për Tatimin Mbi Vlerën e Shtuar 
dhe Ligji për Lojërat e Fatit.  
 
Është miratuar rregullorja mbi pagesën e pagave dhe mëditjeve të kryesuesit dhe anëtarëve të 
Bordit të Pavarur Shqyrtues për ankesa, Komisioneve të Auditimit dhe Këshillit të Raportimit 
Financiar të Kosovës. 
 
Sa i përket kapaciteteve institucionale, autoritetet tatimore kanë ndërmarrë një sërë aktivitetesh 
për të ngritur përmbushjen vullnetare dhe për të luftuar evazionin tatimor. Aplikacioni i ri për 
menaxhimin e rasteve të mbledhjes së detyrueshme (SMRM) është bërë plotësisht operacional. 
Gjithashtu, një ekip është krijuar që të merret kryesisht me zbatimin e procedurave për 
mbledhjen e borxheve të ndërmarrjeve në pronësi shoqërore. Numri i tatimpaguesve që kanë 
deklaruar tatimet e tyre përmes sistemit elektronik EDI është rritur ndjeshëm. Administrata 
tatimore dhe Agjencia e Regjistrimit të Biznesit kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi 
për të lehtësuar regjistrimin e biznesit. Njëkohësisht, sistemi i ATK-së është ndërlidhur me 
sistemet e informimit të 8 institucioneve të tjera qeveritare. 
 
Edhe përkundër arritjeve ende mbesin sfida që ndërlidhen me zhvillimin në fushën e tatimeve. 
Zbatimi i legjislacionit tatimor mbetet një sfidë për autoritetin tatimor. Njëkohësisht autoritetet 
tatimore duhet të jetë në gjendje për të përshtatur politikat dhe për të identifikuar mjete për të 
luftuar ekonominë joformale dhe evazionin tatimor. Me qëllim të rritjes së efikasitetit të 
teknologjisë informative, sistemi aktual (SIGTAS) duhet të zëvendësohet nga një infrastrukturë 
moderne si dhe struktura tatimore duhet të jetë më shumë në përputhje me atë të BE-së.  
 
Sa i përket Bordit të Pavarur, përkundër progresit të evidentuar në zgjidhjen e ankesave 



teknikisht nuk mund të shqyrtohen të gjitha ankesat me këtë strukture të Bordit deri në afatin e 
parapare me ligjin e mëparshëm (fund viti 2013). Prandaj është plotësua ndryshimi i ligjit me 
afat për zgjidhjen e ankesave deri në fund të vitit 2014. 
 
Sfidat e Administratës Tatimore janë adresuar në Planin e Veprimit nëpërmjet një sërë masash 
dhe aktivitetesh. ATK do të plotësoj legjislacionin primar dhe sekondar në mënyrë që të 
zhvillojë më tutje legjislacionin tatimor. Për të luftuar evazionin tatimor do të organizohen 
fushata mediale për informimin e tatimpaguesve lidhur me obligimet tatimore, vizita dhe 
kontrolle me qëllim parandalimin e dështimit të përmbushjes së obligimeve tatimore si dhe 
vizita vëzhguese të rastit. ATK gjithashtu ka nevojë për Asistencë teknike të donatorëve për të 
siguruar furnizimin me një sistem informativ bazë dhe asistencë teknike dhe financiare në 
ndërtimin/zhvillimin e mëtutjeshëm dhe integrimin me nën-sistemet ekzistuese informative në 
ATK.  
 
Ndërsa, që të forcohet Bordi i Pavarur për Rishqyrtime dhe Ankesa do të kompletohet me 
anëtarë nga Kuvendi i Kosovës njëkohësisht duke iu ofruar përkrahje administrative për bordin 
edhe nga MF gjë që do të rezultojë në zvogëlimin e numrit të rasteve që presin zgjidhje. 
 
4.1.5. Konkurrenca  
Zhvillimet e fundit në këtë sektor kanë të bëjnë me zhvillimin e legjislacionit dytësor për 
implementimin e Ligjit për Ndihmë Shtetërore. Për këtë qëllim është aprovuar Rregullorja mbi 
Procedurat dhe Format e Njoftimit mbi Ndihmën Shtetërore. Rregullorja përcakton procedurat 
për njoftimin e ndihmës shtetërore, në rast të ndihmës së paligjshme, skemave ekzistuese si dhe 
procedurave raportuese dhe monitoruese. Autoriteti Kosovar i Konkurrencës duke u bazuar në 
Ligjin për Mbrojtje të Konkurrencës ka zhvilluar aktivitete të ndryshme duke përfshirë: 
vendime në lidhje me marrëveshjet e ndaluara, aktivitete monitoruese, rekomandime për 
institucionet relevante për raste abuzimi me pozitë dominuese si dhe ka dhënë opinione në 
lidhje me draft legjislacionin për institucionet e ndryshme të vendit. Sa i përket zhvillimeve 
institucionale, është themeluar komisioni për Ndihmë Shtetërore, si dhe janë emëruar anëtarët e 
saj.  
 
Me gjithë progresin e shtuar, ky sektor vazhdon të ballafaqohet me sfida të mëdha të cilat janë 
kyçe për përmbushjen e obligimeve të Kosovës ndaj Komisionit Evropian. Sfiduese është 
vlerësuar kompletimi i kornizës ligjore për mbrojtje të konkurrencës. Përkundër faktit që Ligji 
për Ndihmë Shtetërore ka me pak se dy vite që ka hyrë në fuqi, është cilësuar që përmbajtja e tij 
duhet të plotësohet dhe ndryshohet krahas legjislacionit të BE-së. Në ndërkohë, sfidues mbetet 
monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit të ligjit aktual për ndihme shtetërore. Autoriteti Kosovar i 
Konkurrencës ka nevojë të rris kapacitetin e tij, duke u fokusuar në ekspertizë dhe përvojë të 
stafit. Përveç kësaj, sfiduese vlerësohet edhe emërimi i katër anëtareve të ri të Komisionit 
Kosovar të Konkurrencës, duke ditur që në mungesë të tyre, AKK do të jetë praktikisht jo 
funksionale. Për më tepër, rregullat e konkurrencës dhe mbrojtja e tyre duhet të promovohen 
më tepër me qëllim të ndërgjegjësimit të akterëve relevant.  
 
Plani i veprimit parasheh adresimin e sfidave të lartcekura duke filluar nga aprovimi i Ligjit të 
plotësuar dhe ndryshuar për Mbrojtje të Konkurrencës pasuar me aprovimin e legjislacionit 
sekondar përkatës. Do të ndërmerren masa konkrete për ndryshimin dhe plotësimin e 
legjislacionit parësor dhe dytësor për Ndihme Shtetëror. Njëkohësisht, ky plan parasheh 



monitorimin e zbatimit të ligjit në fjalë përmes disa aktiviteteve, përfshirë mbajtjen e një regjistri 
mbi zbatimin e ligjit, kontrollimin e mjeteve të ndara të ndihmës, marrjen e vendimit për 
kthimin e mjeteve dhe përgatitjen e raportit vlerësues për ndihma. Sa i përket ngritjes së 
kapaciteteve, ky plan parasheh emërimin e katër komisionarëve të Autoritet Kosovar të 
Konkurrencës nga Kuvendi i Kosovë si dhe rekrutimin e stafit për ndihme shtetërorë, ku si 
rrjedhoje do të bëhet edhe funksionalizimi i zyrës për ndihmë shtetërore. 
 
4.1.6. Prokurimi Publik 
Legjislacioni për Prokurim Publik është pasuruar edhe më tutje me legjislacion dytësor, me që 
rast është nxjerr Udhëzime Administrativ (UA) mbi dorëzimin e planifikimeve për prokurim 
dhe informatave plotësuese si dhe UA për qartësimin e bazës ligjore për zbatimin e 
procedurave të prokurimit. Hapa zhvillimor janë ndërmarr nga Organi Shqyrtues i Prokurimit 
dhe Agjencia Qendrore e Prokurimit, ku si rrjedhojë dy institucionet kanë miratuar rregulloret e 
brendshme të punës.  
 
Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve, staf i ri profesional dhe administrativ është punësuar në 
Komisionin Regullativ për Prokurim Publik (KRPP) dhe Organin Shqyrtues për Prokurim 
(OSHP). Me qëllim që të ketë trajtim korrekt dhe profesional ndaj ankesave te operatoreve 
ekonomik drejtuar OSHP-së, ky i fundit ka bërë rekrutimin e eksperteve të jashtëm, të cilët 
angazhohen në bazë të specifikes së ankesës. Përveç kësaj, stafi aktual është trajnuar mbi 
prokurim publik nga Instituti i Kosovës për Administratë Publike, me që rast janë certifikuar 
530 prej 600 zyrtarëve.  
 
Përkundër arritjeve të deritanishme, ky sektor vazhdon të ballafaqohet me sfida të cilat kërkojnë 
vullnet dhe përkushtim të plotë të institucioneve kompetente. Korrupsioni në prokurim publik 
vlerësohet si shqetësues, dhe si i tillë po përkeqëson perceptimin publik mbi transparencën dhe 
drejtësinë e prokurimit publik në vend. Vëmendje të plotë kërkon edhe përgatitja e qartë e 
specifikave teknike në publikimin e tenderëve duke pasur parasysh që një numër i rasteve 
kthehen në rivlerësim dhe ri-tenderim. Gjithashtu, sfiduese konsiderohet forcimi i menaxhimit 
të kontratës dhe kapaciteti planifikues i saj.  
 
Angazhim i mëtutjeshëm nevojitet për adresimin sfidave ne këtë fushe përfshirë edhe ngritjen 
e kapaciteteve humane dhe administrative në institucionet kyçe të prokurimit publik. Me 
theks të veçantë, sfiduese konsiderohet emërimi i bordit të OSHP-së, i cili nga Gushti 2013 
është jofunksional si rezultat i skadimit të mandatit të tre anëtareve të bordit drejtues. Krahas 
kësaj, vazhdon me qenë sfidë emërimi i Drejtorit të AQP-së. Ky i fundit edhe më tutje është 
duke ngecur në ushtrimin e plotë të mandatit të tij , si rezultat i mos aprovimit të listës së 
shërbimeve dhe furnizimeve të centralizuara nga ana e Qeverisë së Kosovës. Përveç tjerash, 
sfiduese mbetet ngritja e vetëdijes sa i përket procedurave të prokurimit publik dhe zbatimit të 
tyre.  
 
Për adresimin e sfidave të lartcekura, plani i veprimit parasheh një numër masash që duhet 
ndërmarr, përfshirë raportimet që deklarojnë shkeljet nga ana e autoriteteve kontraktuese, 
raportimet periodike të cilat tregojnë publikimin e shpalljes së tenderëve, monitorimet e 
planifikuara dhe ato të rastit si dhe raportimet e vendimeve që merren nga ana e OSHP-së. 
Përveç kësaj, planifikohet organizimi i një forumi publik, përfshirë shoqërinë civile dhe 



operatoret ekonomik i cili do synon të ofroj informata shtesë mbi procedurat e prokurimit 
publik.  
 
Për adresimin e çështjes së specifikimeve teknike të tenderëve, do të shqyrtohen ankesat 
relevante, gjobat e shqiptuara për Autoritetet Kontraktuese(AK) si dhe rastet e kthyera për 
rivlerësim dhe ri-tenderim. Plani i veprimit parasheh ngritjen e kapaciteteve, duke punësuar 
staf të ri, dhe duke organizuar trajnime për shërbyesit civil që merren me procedurat e 
prokurimit publik. Parashihet edhe emërimi i tre anëtarëve të bordit të OSHP-së, si dhe emërimi 
i drejtorit të AQP-së. Më tutje, Qeveria e Kosovës do të bëjë miratimin e listës së shërbimeve dhe 
furnizimeve të centralizuara, gjë do të fuqizoj AQP-në në zbatimin e përgjegjësive të saj. 
Gjithashtu, menaxhimi i kontratës publike do të realizohet përmes monitorimeve që do ti bëhen 
autoriteteve kontraktuese dhe gjetjeve nga këto raporte monitoruese. 
 
4.1.7. Ligji i Pronësisë Intelektuale  
Në këtë sektor, progres i dukshëm është shënuar në kompletimin e bazës ligjore, përfshirë 
miratimin e Ligjit mbi Treguesit Gjeografik dhe Emërtimet e Origjinës. Për implementimin e 
legjislacionit, është nxjerr Udhëzimi Administrativ mbi Përfaqësuesit e Autorizuar në fushën e 
pronësisë industriale. Dispozita për shkeljen e Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe shmangja e 
masave teknologjike janë futur në Kodin Penal të Republikës së Kosovës.  
 
Strategjia Nacionale kundër Piraterisë dhe Falsifikimit 2012-2016 është miratuar. Me qëllim të 
zbatimit të strategjisë, është themeluar Task Forca kundër Piraterisë dhe Falsifikimit. Kjo e 
fundit në muajin Gusht të këtij viti ndërmori hapin e parë duke konfiskuar 10000 CD që 
përmbajnë muzikë, filma, video lojëra dhe programe kompjuterike, pastaj janë sekuestruar 
edhe afro 150 libra të ndryshëm. Vlen të ceket që Inspektorati i Tregut ka ndërmarrë 
procedurat ligjore të procedimit të rasteve në gjykatat kompetente. Njëkohësisht, është 
hartuar, dhe ka filluar implementimi i Rregullores për Ndërmjetësim në të Drejtën e Autorit, 
dhe është bërë trajnimi i ndërmjetësve për çështjet nga e drejta e autorit.  
 
Në kuadër të kapaciteteve institucionale, baza e automatizuar e të dhënave për regjistrimin e 
objekteve të pronësisë industriale është e krijuar dhe plotësisht funksionale. Gjatë vitit që po e 
lëmë pas një numër memorandumesh të mirëkuptimit janë nënshkruar ndërmjet 
institucioneve kyçe të IPR-it, përfshirë Inspektoratin e Tregut, Dogana dhe policinë e Kosovës. 
Në saj të mekanizmave të krijuara, hynë edhe Komisioni për shqyrtimin e ankesave drejtuar 
kundër vendimit të Agjencisë për Pronësi Industriale dhe Komisioni Shtetëror për Pronësi 
Intelektuale. Sa i përket ngritjes së kapaciteteve, Agjencia për Pronësi Industriale ka bërë 
rekrutimin e dy zyrtareve të rinj.  
 
Me gjithë progresin e arritur, sektori i IPR-it vazhdon të ballafaqohet me një numër sfidash të 
cilat kërkojnë përkushtim të madh nga institucionet kompetente. Edhe pse gjatë vitit që lamë 
pas, korniza ligjore dukshëm është përparuar, megjithatë përveç përafrimit të mëtutjeshëm 
sfiduese mbetet edhe zbatimi i legjislacionit në fuqi. Angazhim të mëtutjeshëm nevojitet edhe 
në adresimin e lëndëve të pranuara në Agjencinë për Pronësi Industriale. Krahas tjerash kjo e 
fundit reflekton edhe mungesën e resurseve humane në këtë Agjenci. Përveç tjerash, ngritja e 
kapaciteteve konsiderohet sfiduese duke u fokusuar në aspektin e avancimit profesional të 
stafit të institucioneve të IPR-it si dhe vetëdijesimin e popullatës së gjerë mbi të drejtat e 



pronësisë intelektuale. Angazhim profesional vazhdon të kërkohet krahas luftimit të mallrave 
të falsifikuara, të cilat e dëmtojnë dukshëm tregun e Kosovës.  
 
Me qëllim të adresimit të sfidave në këtë sektor, Plani i veprimit parasheh një varg masash, 
duke filluar nga nxjerrja e akteve nënligjore të cilat do të plotësojnë Ligjin për Treguesit 
Gjeografik dhe Emërtimet e Origjinës. Gjithashtu, do të rregullohen procedurat e kundërshtimit 
për marka tregtare me që rast do të vihen afate për Agjencinë për Pronësi Industriale. Sa i 
përket zyrës për të Drejtat e Autorit, parashihet vazhdimi i zbatimit të Rregullores për 
Ndërmjetësim në të Drejtën e Autorit. Gjithashtu, planifikohet rregullimi i skemave private të 
autorit, respektivisht kompensimeve të veçanta. Vlerësimi i adresimit të ankesave drejtuar API-
së do të bëhet përmes identifikimit të numrit të lëndëve të shqyrtuara dhe rasteve të zgjidhura. 
Në kontekst të ngritjes së kapaciteteve, ky plan parasheh rekrutim të ri të stafit dhe organizimin 
e trajnimeve të cilat do të ndihmojnë ngritjen profesionale të stafit të IPR-it. Me qëllim të 
parandalimit dhe luftimit të rasteve që dëmtojnë pronësinë intelektuale, ky plan parasheh 
identifikimi dhe specializimin e së paku dy hetuesve policorë për fushën e IPR-it. Këshilli 
Shtetëror për Pronësi Intelektuale parashihet të takohet rregullisht dhe të jetë në ushtrim të 
funksionit të tij. Njëkohësisht, do të ndërmerren aktivitete për vetëdijesimin e qytetarëve mbi të 
Drejtën e Pronësisë Intelektuale. Më tutje, për luftimin e mallrave të falsifikuara, plani i veprimit 
parasheh identifikimin e numrit të ngarkesave komerciale me qëllim të identifikimit të mallrave 
të falsifikuara. Krahas kësaj, do të krijohen profile të riskut për mallra të falsifikuara, dhe me 
përpikëri do të raportohet rritja e numrit të rasteve ex officio. 
 
4.1.8. Politikat e Punësimit dhe ato Sociale, Politikat e Shëndetit Publik  
Në sektorin e politikave të punësimit me qëllim të implementimit sa më të mirë të kornizës 
ligjore si dhe përafrimit të legjislacionit me BE-në, në gjysmën e dytë të vitit 2012 Kuvendi i 
Kosovës ka miratuar Ligjin për Grevat si dhe ka miratuar Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin 
e Ligjit për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë. Për zbatimin e ligjit në fjalë është miratuar 
Udhëzimi Administrativ për llogaritjen e shumave mujore të asistencës sociale. Gjithashtu gjatë 
kësaj periudhe është aprovuar Udhëzimi Administrativ për kompensimin e normës së lëndimit 
dhe sëmundjeve profesionale të shkaktuara në punë, për të ndihmuar në zbatimin sa më të mirë 
të Ligjit të Punës. Në mënyrë që të rregullohet bashkëpunimi në mes të Qendrës për Punë 
Sociale dhe Zyrave Komunale të Punësimit, në prill 2013 u miratua Udhëzimi Administrativ për 
Procedurat e Regjistrimit, Certifikimit dhe Kërkimit të Punësimit për të Papunësuarit që 
Aplikojnë në Skemën e Ndihmës Sociale.  
 
Në maj të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, 
ndërsa Ligji për lëshimin e lejeve të punës dhe punësimin e shtetasve të huaj është anuluar por 
disa prej dispozitave të këtij ligji janë inkorporuar në Ligjin e ri për të Huajt të miratuar në 
korrik.  
 
Në funksion të implementimit të legjislacionit në këtë fushë, është miratuar Strategjia për 
Decentralizimin e Shërbimeve Sociale 2013-2017 e cila parasheh zbatimin e formulës për 
decentralizimin e buxhetit në komuna. Zbatimi i programeve dhe projekteve aktive në tregun e 
punës kanë vazhduar nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) në 
bashkëpunim me donatorët e huaj. Në kuadër të këtyre projekteve janë angazhuar në trajnime 
në punë dhe praktikë në punë grupe të ndryshme punëkërkuesish. Poashtu, bazuar në ligjin për 



Shëndetin në Punë, janë organizuar edhe trajnime për inspektoret shëndetësore dhe ata të 
sigurisë. 
 
Sidoqoftë, në kuadër të politikave sociale mbeten një varg sfidash për t’u plotësuar duke 
përfshirë këtu edhe amandamentimin e ligjit të punës dhe mbështetjen e tij nga burime të 
mjaftueshme financiare. Numri i inspektorëve të punës të cilët janë bartës kryesorë të zbatimit 
të ligjeve mbetet ende shume i vogël për t’i mundësuar këtij Inspektorati ushtrimin e plotë të 
kompetencave. Ofrimi i shërbimeve arsimore si dhe të punësimit duhet të bëhet në mënyrë të 
barabarte duke përfshirë këtu grupet e margjinalizuara. Decentralizimi i shërbimeve sociale ka 
hasur në ngecje për shkak të problemeve të lidhura me formulën e buxhetit për decentralizim të 
zhvilluar në vitin 2012 e cila ende nuk është funksionale.  
 
Për t’i adresuar këto sfida, Qeveria e Kosovës e ka miratuar Planin e Veprimit. Ky Plan i 
Veprimit ndër të tjera parasheh ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Punës. Përmes një draft 
ligji për Agjencionin e Punësimit i cili është aktualisht në Kuvend, do të themelohet Agjensioni i 
Kosovës për Punësim, si organ vartës i MPMS-se, për zbatimin e politikave te punësimit dhe 
aftësimit profesional. 
 
Ky plan gjithashtu parasheh vazhdimin e decentralizimit e shërbimeve sociale sipas Strategjisë 
për Decentralizimin e Shërbimeve Sociale. Gjithashtu parashihet edhe rritja e numrit të 
inspektorëve të punës për t’ia mundësuar këtij Inspektorati funksionimin sa më të mirë si dhe 
përmbushjen e kompetencave të veta.  
 
Në fushën e Shëndetit publik janë shënuar një varg të arriturash, ku si e arritur kryesore është 
miratimi i Ligjit për Shëndetësi. Implementimi i ligjit në fjalë ka për qëllim rregullimin e sistemit 
shëndetësor në të gjitha nivelet., Po ashtu është miratuar edhe Ligji për Kontrollin e Duhanit, i 
cili parasheh ndalimin e pirjes së duhanit në vendet publike që kontribuon në ruajtjen dhe 
përmirësimin e shëndetit të popullatës..  
 
Shërbimet shëndetësore vazhdojnë të ju ofrohen komunitetit Roma, Ashkali dhe Egjiptian si 
dhe komuniteteve tjera në vendbanime ku shtrihen këto komunitete me theks të veçantë 
mbikëqyrjen dhe trajtimin e rasteve me nivel të lartë të plumbit në gjak si dhe në rritjen e nivelit 
të vaksinimit. Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve institucionale në fushën e shërbimeve 
shëndetësore, është miratuar nga qeveria Statuti i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të 
Kosovës, janë themeluar Odat e profesionistëve shëndetësor deh është zgjedhur kryetari i saj, 
janë nënshkruar kontratat e para me QKUK dhe Spitalet Rajonale për shërbimet shëndetësore. 
Gjithashtu do të vazhdohet me pagesat për performancë me institucionet shëndetësore. 
Rregullorja e brendshme për strukturën e Ministrisë së Shëndetësisë është miratuar në qeveri. 
  
Me gjithë progresin e arritur, në sektorin e shëndetësisë mbeten një varg sfidash që duhen 
adresuar në të ardhmen. Ndër më kryesoret është financimi i qëndrueshëm në sektorin e 
shëndetësisë për arsye të aplikimit sa më të mirë të reformës shëndetësore që është duke u bërë, 
që përfshinë edhe riorganizimin e sistemit shëndetësor, dhe decentralizimin e menaxhimit 
profesional të burimeve njerëzore në shëndetësi.  
 
Gjithashtu nevojitet funksionalizimi i Sistemit Informativ Shëndetësor (SISH), me qëllim të 
ofrimit të dhënave shëndetësore . Në këtë drejtim, nevojitet zgjerimi i rrjetit nëpër të gjitha 



institucionet shëndetësore si dhe integrimi i sektorit privat në kuadër të Sisteimit të Informiti 
Shëndetësor unik. 
 
Me qëllim të adresimit të sfidave në këtë sektor, Plani i Veprimit për negocimin e Marrëveshjes 
së Stabilizim-Asociimit parasheh një mori masash që duhet ndërmarrë. Parashihet plotësimi 
dhe miratimi i kornizës ligjore duke përfshirë Projektligjin për Sigurime Shëndetësore, 
Projektligjin për Transplantimin e Indeve dhe Qelizave i cili aktualisht ka kaluar leximin e parë 
në Kuvend, Projektligjin për Produkte Medicionale dhe Pajisje, Projektligjin për Shëndetin 
Mendor, Projektligjin për Emergjenca, Projektligjin për Shëndet Publik, Projektligjin për të 
Ushqyerit me Qumësht Gjiri, Projektligjin për Inspektoratin Shëndetësor, dhe Projektligjin për 
Transfuzionin e Gjakut. Me qëllim të zbatimit të legjislacionit në fuqi nevojitet monitorimi dhe 
inspektimi dënimeve vazhdueshëm. Zhvillimi i Politikave në fushën e shërbimeve shëndetësore 
është njeri ndër synimet kryesore të Ministrisë së Shëndetësisë ku parashihet të miratohet 
Strategjia Shëndetësore 2014-2020, përfshirë udhërrëfyesit, protokollet klinike, planin zhvillimor 
institucional dhe planin e integritetit institucional. Në të njëjtën kohë, parashihen fushata për 
vetëdijesimin mbi rreziqet shëndetësore të kontaminimit me plumb si dhe vaksinimit të 
komunitetit rom ashkali, dhe egjiptas në pjesën Veriore të Mitrovicës. Me qëllim të adresimit sa 
më të drejtë të stigmës, për risocializimin dhe ri-integrimin e personave parashihen aktivitete 
ndërinstitucionale. 
 
Ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e shërbimeve shëndetësore synohet të bëhet 
përmes krijimit të Agjencionit për Financim Shëndetësor që do të jetë parardhës i Fondit të 
sigurimeve shëndetësore. Gjtihashtu parashihen,trajnime për stafin shëndetësorë për SISH-,si 
dhe aktivitete promovuese dhe trajnime në fushën e shëndetit të nënës dhe fëmijës. 
 
4.1.9. Arsimi dhe Hulumtimi 
Në sektorin e arsimit, në kuadër të zhvillimit të kornizës legjislative dhe përafrimit të saj me atë 
të BE-së, në dhjetor 2012 Kuvendi i Kosovës miratoi një ligj për arsimin e të rriturve dhe në 
shkurt 2013 e rishikoi ligjin për arsimin dhe formimin profesional. Në periudhën nga shtatori 
2012 deri në prill 2013, janë miratuar 31 Udhëzime Administrative për zhvillimin e sistemit të 
arsimit për mësimdhënësit, financimin e këtij sektori, dhe kompetencat e mësimdhënësve në 
sistemin e menaxhimit të arsimit. Një grup prej njëmbëdhjetë Udhëzimeve Administrative e 
kanë plotësuar Ligjin për arsimin e lartë. Ndërsa Udhëzimi Administrativ Nr. 16/2013 për 
Zhvillimin Profesional të Arsimtarëve dhe Udhëzimi Administrativ Nr. 14/2013 për Vlerësimin 
e Performancës së Mësimdhënësve janë miratuar për të plotësuar legjislacionin e nevojshëm 
dytësor për zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Në kuadër të hulumtimit dhe 
inovacionit, në mars u rishikua dhe u miratua ligji për veprimtari kërkimore-shkencore. 
 
Në tremujorin e fundit të vitit 2012 u themelua Bordi për Mbikëqyrjen e Planit Strategjik të 
Arsimit në Kosovë (PSAK) 2011-2016 si dhe filloi zbatimi i programit për trajnimin dhe 
licensimin e mësimdhënësve të arsimit parauniversitar. Ky program ka për synim sigurimin e 
cilësisë në këtë sektor. Në fund të vitit 2012, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 
finalizoi Kurrikulumin themelor të Kosovës. Në dhjetor të vitit 2012 MASHT miratoi 
udhëzuesin për normat dhe standardet e ndërtesave shkollore. Në arsimin e lartë u miratua një 
vendim ministror mbi reformën e cilësisë së programeve të trajnimit të mësimdhënësve të 
Universitetit të Prishtinës. Në Prizren, Pejë, Mitrovicë dhe Gjilan u hapën Universite të reja 
publike.  



 
Në shkurt, në kuadër të shqyrtimit të dytë vjetor të përbashkët për arsim, Ministria e Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë përpiloi një raport progresi sektorial dhe një aide memoire që i 
përcakton prioritetet e politikave për periudhën 2013-2014.  
 
Gjatë vitit 2013, Ministria e Arsimit ka organizuar trajnime të ndryshme për mësimdhënësit në 
përpjekje për zhvillimin e mëtutjeshëm profesional të tyre. Në mbështetje të zhillimit të 
kapaciteteve kërkimore, Ministria ka financuar kandidatë për PhD në studimet e tyre jashtë 
vendit. Gjithashtu është organizuar edhe një trajnim lidhur me projektet kërkimore 
ndërkombëtare për komunitetin shkencor. Deri në tre mujorin e parë të vitit 2013, Agjencia e 
Akreditimit e Kosovës (AAK) ka akredituar 12 programe te studimeve të doktoratës në 
Universitetin e Prishtinës.  
 
Sidoqoftë, sektori i Arsimit përballet me sfida të shumta. Mungesa e hapësirës ndikon që 
gjysma e shkollave të punojnë me dy ndërrime por edhe një numër i tyre (rreth 2% e 
institucioneve) detyrohen të punojnë në tri ndërrime. Në shkolla mungojnë laboratorët 
shkencorë dhe objektet sportive, si dhe nuk ka mirëmbajtje të përshtatshme për ndërtesat. 
Normat e ulëta të regjistrimit në shkolla të fëmijëve nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, 
normat e larta të braktisjes së shkollës dhe performancsa akademike e dobët e nxënësve nga ky 
komunitet janë shqetësuese. Edhe fëmijët me aftësi të kufizuara përballen me të njejtat 
probleme. Në anën tjetër, burimet financiare, kapaciteti administrativ dhe angazhimi janë të 
pamjaftueshme për të arritur nivelin e hulumtimit dhe inovacionit të shënuar brenda BE-së.  
 
Për adresimin e këtyre sfidave, Plani i Veprimit parasheh përmirësimin e infrastrukturës 
shkollore si dhe reduktimin e ndërrimeve në shkolla. Parashihet të përmirësohet edhe raporti 
nxënës-kompjuter në shkolla, për të arritur kështu që secila shkollë të ketë një kompjuter për 20 
nxënës. Në përpjekje të rritjes së numrit të nxënësve nga rradhët e komuniteti rom, ashkali dhe 
egjiptian, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë parasheh sigurimin e teksteve 
shkollore në gjuhën rome. Përkrahja e 6 Qendrave mësimore për komunitetin rom, ashkali dhe 
egjiptian në 5 komuna të ndryshme si dhe krijimi i skemës së granteve dhe bursave për këtë 
komunitet parashihet të ndikojnë në rritjen e numrit të nxënësve nga këto rradhë. Ndërsa në 
përkrahje të hulumtimit dhe inovacionit në vend, parashihet që fondi shtetëror për hulumtime 
shkencore dhe inovacion të rritet pas vitit 2015. Gjithashtu parashihet të përkrahen së paku 40 
kandidatë të studimeve të doktoratës dhe post-doktoratës në studimet e tyre. 
 
4.1.10. Çështjet e Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT) 
Institucionet e Republikës së Kosovës do të fillojnë procesin e përgatitjeve për fillim e negocimit 
të anëtarësimit në Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT). Pjesë e përgatitjeve do të jetë hartimi 
i një plani për anëtarësim në OBT, emërimi i stafit përgjegjës, si dhe inicimi i kontesteve 
ekzistuese me të cilat ballafaqohet tregu kosovar. Përgatitja e pozicioneve mbi procesin e 
negocimit do të jetë pjesë përmbajtësore për fillimin e negocimit të procesit. Do të bëhet 
përgatitja profesionale e ekipit përgjegjës të cilët do të udhëheqin procesin e negocimit. 
 
4.2. Politikat Sektoriale 
4.2.1. Industria dhe NVM-të 
Institucionet kosovare kanë vazhuar me intenzitet të shpejtuar në thjeshtësimin e legjislacionit 
vendor në fushën e politikës industriale dhe të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM). 



Është miratuar Ligji mbi Zonat Ekonomike, i cili përcakton qartë rolin e qeverisë dhe të 
komunave në krijimin e zonave të lira ekonomike (zonave të lira, parqeve industriale, parqeve 
teknologjike dhe inkubatorëve të biznesit).  
 
Sa i përket politikave, ka vazhduar me implementimi i reformës së Të Bërit Biznes me qëllim të 
krijimit të një ambienti më të mirë për bizneset. Si rezultat i kësaj reforme, Kosova ka bërë 
përparim në rangimin e “Të Bërit Biznes” të Bankës Botërore. Në mars 2013, Qeveria e Kosovës 
ka miratuar Strategjinë për Zhvillimin e Sektorit Privat 2013-2017 me qëllim të zhvillimit të 
sektorit privat konkurrues. Kjo strategji identifikon sektorët strategjikë industrial të cilët duhet 
t’i kenë në konsideratë institucionet gjegjëse kosovare, si dhe prioritetet në aspektin ligjor të 
përafrimit të legjislacionit vendor me acquis të BE-së, e në veçanti në fushën e lëvizjes së lire të 
mallrave dhe të tregtisë.  
 
Përkundër arritjeve të lartpërmendura, mbeten një mori sfidash në të cilat institucionet 
kosovare duhet të adresojnë mekanizmat efikas për eliminimin e tyre. Më në detale, nevojitet 
përgatitja e vlerësimit të ndikimit të rregullatorit, sigurimi i zbatueshmërisë së kontratave, 
reduktimin edhe më tej të rregullave të panevojshme të biznesit dhe krijimin e një mjedisi që 
lehtëson qasjen në financa për akterët e biznesit. Gjithashtu, zhvillimi i kornizës institucionale 
mbetet pjesë e përgatitjes së autoriteteve vendore për zbatimin e politikave të NVM-ve, me 
theks të veçantë zbatimi i strategjisë për zhvillimin e sektorit privat, si dhe planit të veprimit i 
cili duhet të monitorohet në mënyrë më efikase. 
 
Në funksion të adresimit të sfidave evidente të lartpërmendura, MTI do të bëjë zhvillimin e një 
sistemi të kategorizimit të ndërmarrjeve. Kjo do të arrihet përmes përmirësimit të dhënave 
ekzistuese mbi NVM-të, si dhe klasifikimi i tyre duke i kategorizuar në baza sektoriale.  
 
Lidhur me përmirësimi e mëtejmë të ambientit të të bërit biznes, MTI së bashku me Komunat 
do të vazhdojnë me zvogëlimin e mëtejmë të barrierave në të bërit biznes, me fokus në barrierat 
të cilat janë në kompetencë të komunave. Mundësimi i regjistrimit të bizneseve online po ashtu 
do të jetë një indikator stimulues për ndërmarrësit e rinje për lehtësimin e procedurave. Në 
kuadër të avancimeve administrative në këtë drejtim, do të bëhet unifikimi i numrit të 
bizneseve të cilat do të shërbejnë si statistika të sakta për zhvillimin e planifikimeve tjera në 
vijim. 
 
Me synim të përmirësimit të qasjes në financa për ndërmarrjet dhe sektorin privat në tërësi, MTI 
do të realizojë aplikimin për anëtarësim në institucionet zhvillimore të BE-së (CIP, EU SME 
Ëeek, COSME) dhe donatorëve tjerë, me qëllim të krijimit të instrumentëve financiarë për 
lehtësimin e qasjes së NVM-ve në financa. Njëherit do të punohet në rritjen e fondeve të 
dedikuara për skemën e garantimit të kredive, si dhe shtimi i fondeve për subvencionimin e 
NVM-ve. 
 
Ngritja e bashkëpunimit në mes të institucioneve arsimore dhe NVM-ve do të bëhet përmes 
realizimit të ciklit të programit "Internship Biznesi" për 600 studentë, i zbatuar në bashkëpunim 
në mes të MTI, MASHT, dhe MKRS. Poashtu, synohet që lënda për ndërmarrësi do të përfshihet 
në kurrikulën e Arsimit të Ulët (MASHT). 
 



Së fundmi, Strategjia për Zhvillimin e Sektorit Privat 2013-2017 është planifikuar të monitorohet 
në baza të rregullta, me qëllim të identifikimit të ngecjeve dhe mundësisë së shtimit të 
indikatorëve shtesë që do të ngrisin efektshmërinë në zhvillimin e sektorit privat. 
 
4.2.2. Bujqësia 
Në procesin e krijimit të kornizës ligjore fusha e bujqësisë dhe zhvillimit rural, karakterizohet 
me legjislacion të avancuar, sepse janë miratuar një numër i konsiderueshëm ligjesh të cilat kanë 
krijuar kushte të favorshme për zhvillimin e sektorit në përgjithësi. Gjithashtu është miratuar 
edhe legjislacioni sekondarë sidomos në fushën e inspektimit dhe mbikëqyrjes së pyjeve, si dhe 
janë krijuar mekanizma të nevojshëm për inspektim duke shtuar kontrollet dhe inicim të 
procedurave penale dhe kundërvajtje për prerësit ilegal të pyjeve. 
 
Me qëllim të zbatimit të kornizës legjislative, MBPZHR ka plotësuar më tutje kornizën 
strategjike duke miratuar kështu edhe Strategjinë për Shërbimet Këshillimore 2013-2020. 
 
Sa i përket kornizës institucionale, me qëllim të zbatimit me efikasitet të politikave bujqësore 
dhe të zhvillimit rural, janë themeluar edhe strukturat kompetente administrative (Autoritetin 
Menaxhues, Komitetin Monitorues, Agjencinë e Zhvillimit te Bujqësisë etj) të cilat 
korrespondojnë me Politikat e Përbashkëta Bujqësore (PPB) dhe programin e IPARD-it. Në 
kuadër të Programit Nacional për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2007- 2013, MBPZHR ka zgjeruar 
ndërmarrjen e masave edhe në sektor të ri duke përfshirë sektorët e produkteve të qumështit, 
frutave dhe verës, si dhe janë lansuar projekte specifike të zhvillimit rural për të ndihmuar 
ristrukturimin e sektorit në përgjithësi.  
 
Edhe për kundër progresit të arritur, sektori i bujqësisë ballafaqohet me disa sfida si 
harmonizimi i mëtutjeshëm i ligjeve me acqui-në dhe implementimi i ligjeve ekzistuese. Duke 
pasur parasysh volumin e madh të punës në implementimin e skemës së subvencioneve dhe 
grandeve, Agjencia e Zhvillimit te Bujqësisë ballafaqohet me sfida të cilat janë regjistrat e vjetër 
kadastral dhe të pronës si dhe prirjet për mashtrim nga ana e parashtruesve të kërkesave. Sfidë 
e vazhdueshme mbetet çështja e shërbimeve këshillimore, ndonëse është bërë një punë e 
madhe, ato akoma nuk janë efikase dhe në nivel të kënaqshëm, e kjo për shkak të mungesës së 
mjeteve buxhetore që reflekton në konsolidimin e departamentit si dhe numrit të kufizuar të 
këshilltareve. Për më tepër, toka bujqësore po vazhdon të shkatërrohet nga veprimtaritë e 
pakontrolluara duke ndërruar destinimin e sajë pa kriter. Në të njëjtën kohë duhet të bëhet më 
shumë në përafrimin e të dhënave statistikore (import-eksport) me të dhënat e BE-së ku 
bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ngritja e kapaciteteve në këtë aspekt është krucial. 
Gjithashtu, sektori i pylltarisë ballafaqohet me sfida të mëdha për shkak të prerjeve ilegale dhe 
zjarreve të pyjeve të cilat po shkaktohen nga koordinimi jo i pamjaftueshëm i institucioneve 
relevante (APK, Komunat, Policia dhe Gjykatat). 
 
Me qëllim të harmonizimit të politikave bujqësore me Politikat e Përbashkëta Bujqësore të BE, 
nga Janari 2014 do të filloj të implementohet Strategjia për Bujqësi dhe Zhvillimit Rural 2014-
2020, me të cilën synohet rritja e prodhimit, përmirësimi i konkurrencës, krijimi i të ardhurave 
nga fermat, qëndrueshmëria e tyre, gjenerimi i vendeve të reja të punës dhe përmirësimi i 
infrastrukturës rurale. 
 



Plani i veprimit parasheh një mori masash për përmirësimin e kornizës ligjore siç janë ligjet 
bazike dhe aktet nënligjore. Parashihet që edhe më tutje të vazhdohet përkrahja e fermave 
bujqësore dhe modernizimi i tyre përmes skemës se subvencioneve dhe grandeve investuese 
për sektorët të cilët janë strategjik dhe konkurrues në treg. Në lidhje me implementimin më të 
lehtë të skemës së projekteve për subvencione dhe grandeve investuese nga Agjencioni i 
Zhvillimit Rural, synohet që të krijohet sistemi i menaxhimit të informacionit për administrimin 
dhe kontrollin e pagesave direkte dhe për programin e zhvillimit rural, i cili është në përputhje 
me nevojat specifike të Kosovës. 
 
Sa i përket efikasitetit më të madh të shërbimeve këshillimore bujqësore, parashihet 
funksionalizimi i Departamentit të Shërbimeve Këshillimore dhe themelimi i qendrave për 
këshillime bujqësore në të gjitha komunat me qëllim të ofrimit të shërbimeve këshilluese teknik 
për fermerë. 
 
Për mbrojtjen e tokave bujqësore nga ndërtimet e ndryshme do të ndërmerren masa për 
mbrojtjen e saj, bazuar në Ligjin për Token bujqësore si dhe do të implementohet Strategjia për 
Konsolidimin e tokave e cila parasheh Rregullimin e pa Përfunduar të Tokave (RrPT) dhe 
Rregullimin Vullnetar i Tokave (RrVT) në disa zona kadastrale të Kosovës. 
 
Përafrimi i të dhënave statistikore me të dhënat e BE-s, do të bëhet me një koordinim më të mirë 
me gjithë arteret të cilët janë të përfshirë në grumbullim, përpunim dhe publikim e të dhënave. 
 
Sa i përket sektorit të pylltarisë, përkatësisht mbrojtjes së pyjeve nga prerjet ilegale, me planin e 
veprimit parashihet miratimi i Ligjit të ri për Pyjet në të cilin parashihen masat ndëshkuese për 
prerësit ilegal. Gjithashtu parashihet pyllëzimi i sipërfaqeve të reja dhe hartimi i planeve 
menagjuese për pyje etj. Me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës rurale sidomos në zonat 
rurale, MBPZHR do ti mbështesë projektet e hartuara nga Grupet Lokale të Veprimit. 
 
Në fushën e sigurisë së ushqimit, kontrolleve veterinare dhe fitosanitare, është shënuar progres 
në përmirësimin e kornizës ligjore, respektivisht me plotësim-ndryshimin e një sërë ligjesh, si 
Ligji për Ushqim, Ligji për Veterinari, , Ligji për Bagëtinë dhe Ligji për Mbrojtjen e Bimëve, të 
cilat janë shoqëruar me një numër të konsiderueshëm të proceduarave standarde të operimit 
dhe udhëzuesve për inspektorë.  
 
Në drejtim të zhvillimit të politikave dhe planeve në këtë sektor, është adoptuar dhe ka filluar 
zbatimin Plani Zyrtar për Kontroll dhe Mostrim të Ushqimit dhe Shëndetit të Kafshëve dhe 
Bimëve. Gjithashtu, është finalizuar kategorizimi i Pikave të Kontrollit Kufitar dhe janë 
miratuar Procedurat Standarde të Operimit për mostrimin e mishit dhe produkteve të tij.  
 
Në vazhdën e përmirësimit të kornizës institucionale dhe profesionale, AUV ka punësuar 
numër të konsiderueshëm të inspektorëve veterinarë, sanitarë, fitosanitarë dhe atyre ligjorë. Sa i 
përket identifikimit, regjistrimit dhe lëvizjes së kafshëve, janë marrë disa hapa në drejtim të 
vendosjes së një sistemi elektronik të të dhënave, si dhe të gjitha palët e përfshira në këtë 
dikaster, si veterinarët e terrenit, inspektorët dhe pronarët e thertoreve, janë trajnuar në futjen e 
të dhënave në këtë sistem. Për më tepër, një numër i konsiderueshëm i inspektorëve të AUV-së 
janë trajnuar për kryerjen e kontrolleve zyrtare, përderisa stafi i Laboratorit të Ushqimit dhe të 
Veterinarisë (LUV) është trajnuar për kryerjen e analizave përkatëse laboratorike. Po ashtu, 



është treguar përkushtim në përmirësimin e punës së LUV me blerjen e pajisjeve të reja dhe 
moderne.  
 
Sidoqoftë, përkundër kornizës së kënaqshme ligjore në fushën e sigurisë së ushqimit dhe 
kontrolleve veterinare, autoritetet e Kosovës duhet të përqendrohen më tepër në plotësimin dhe 
zbatimin më efikas të legjislacionit përkatës. Kësisoj, me masat e parapara në Plan të Veprimit, 
pritet të miratohen një mori ligjesh, rregulloresh, strategjish e planesh të veprimit. Sistemi i 
sigurisë së ushqimit në Kosovë duhet të organizohet më mirë brenda institucioneve përgjegjëse, 
përmes koordinimit më të mirë në mes të institucioneve në të gjitha nivelet. Gjithashtu, duhet të 
konsolidohen më tej kontrollet fitosanitare dhe të sigurisë ushqimore, si në kufij ashtu edhe 
brenda vendit.  
 
Në drejtim të ngritjes së kapaciteteve institucionale dhe profesionale, parashihet themelimi i 
disa zyrave rajonale si dhe investime të konsiderueshme në resurset njerëzore dhe ato 
infrastrukturore, për të ndërlidhur të gjitha elementet në zinxhirin ushqimor. Plani i Veprimit 
parasheh akreditimin e Laboratorit të Ushqimit dhe Veterinarisë, si dhe funksionalizimin e 
plotë të tij, me qëllim të ofrimit të një game më të gjerë të shërbimeve testuese. Për më tepër, ky 
plan adreson edhe çështjen e përmirësimit sistematik të databazës sa i përket regjistrimit të 
kafshëve (lindjet, regjistrimi, lëvizja dhe therjet e tyre).  
 
Gjithashtu, duhet të përfundojë ndërtimi i fabrikës së përpunimit të nënprodukteve me origjinë 
shtazore dhe të përmirësohen kapacitetet për transferimin e mostrave. Me kontrollin e 
prodhimeve me origjine bimore dhe shtazore merren edhe institucionet komunale përmes 
inspektorëve komunalë për veterinari, sanitari dhe bujqësi, mirëpo roli dhe përgjegjësitë e tyre 
nuk janë të përkufizuara tërësisht, prandaj sipas Planit të Veprimit parashihet edhe transferimi i 
inspektorëve komunalë në kuadër të AUV-së. 
 
4.2.3. Mjedisi 
Në funksion të mbrojtës dhe përmirësimit të gjendjes së mjedisit, institucionet e Kosovës kanë 
vazhduar të avancojnë edhe më tutje në plotësimin e kornizës ligjore kryesisht në fushën e 
menaxhimit të mbeturinave, ujërave, mbrojtës së natyrës, planifikimit urban dhe në sektorë të 
ndërtimit. Po ashtu është shënuar progres në fushën e politikave mjedisore duke miratuar nga 
ana e Qeverisë Strategjinë për Mbrojtje të Mjedisit, Strategjinë për Mbeturina, Strategjinë për 
Cilësi të Ajrit së bashku me Planet e Veprimit. Këto strategji janë me shumë rëndësi për sektorin 
e mjedisit me të cilat synohet përmirësimi i gjendjes së mjedisit duke ndjekur parimin e 
zhvillimit të qëndrueshëm, dhe ngritjes së mirëqenies së popullatës.  
 
Krahas progresit të shënuar në legjislacion, MMPH vazhduar punën në procesin e 
implementimit të legjislacionit dhe politikave mjedisore duke hartuar dhe miratuar Planet 
Zhvillimore Komunale (PZHK) dhe Planet Zhvillimore Urbanistike (PZHU) në shumicën e 
komunave të Kosovës. Në anën tjetër, inspektorati mjedisor ka arritur të ndaloj operimin e 
gurëthyesve ilegal dhe ndalimin e eksploatimit të materialeve inerte nga shtretërit e lumenjve 
dhe duke rehabilituar dhe përmirësuar gjendjen e tyre. Krahas kësaj, janë shpallur edhe 16 zona 
të mbrojtura për burimet e ujit të pijshëm. Ndërsa, rrjeti i monitorimit të cilësisë së ajrit tani më 
është i kompletuar dhe funksional duke mbuluar tërë territorin e Kosovës. Për më tepër, 
AMMK tanimë ka krijuar një konsistencë në raportet vjetore të përgatitura për Gjendjen e Ajrit, 



për Hotspotet Mjedisore dhe Raporti për Zonat e Mbrojtura të cilat dërgohen në Agjencinë 
Evropiane te Mjedisit-EEA/EIONET. 
 
Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve njerëzore dhe institucionale janë mbajtur vazhdimisht 
trajnime të ndryshme në fushën VNM dhe VSM, krimeve mjedisore, trajtimin e ujërave te zeza, 
menaxhimin e mbeturinave,dhe adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike. 
 
Megjithatë edhe përkundër arritjeve në sektorin e mjedisit mbetet një numër i sfidave të cilat 
duhet të adresohen, e posaçërisht në zbatimin dhe fuqizimin e legjislacionit si në nivelin 
qendror po ashtu dhe lokal. Sfidë mbetet akoma konsolidimi i kornizës strategjike për sektorin e 
mjedisit në përgjithësi. Për më tepër politikat mjedisore dhe ato të ndryshimeve klimatike nuk 
janë të kanalizuara në politikat e tjera e veçanërisht në sektorin e energjisë, transportit, 
pylltarisë, bujqësisë dhe industrisë. Zbatimi i standardeve evropiane për menaxhimin e 
mbeturinave është në një fazë të hershme, dhe përpjekje substanciale janë të nevojshme për të 
zbatuar standardet e BE-së ne këtë fushë. 
 
Në këtë kontekst, institucionet e Kosovës duhet që të avancojnë përafrimin e legjislacionit 
mjedisorë me atë të BE-së, si dhe në ngritjen e kapaciteteve për implementim e politikave si në 
nivel qendror dhe në atë lokal. Gjithashtu, duhet të rritet angazhimi për përmirësimin e 
kapaciteteve njerëzore/ institucionale sa i përket monitorimit, raportimit dhe planifikimit 
strategjik. Krahas kësaj, burimet financiare/ rritja e investimeve kapitale në këtë sektor është e 
pamjaftueshme për të adresuar problemet mjedisore. 
 
Megjithatë, me qëllim të adresimit të sfidave në këtë sektor, plani i veprimit parasheh një numër 
masash, duke filluar nga miratimi i Strategjisë për Mbrojtje të Mjedisit, Cilësisë së Ajrit, Ujërave, 
Menaxhimit të Mbeturinave, dhe të përafrimit të legjislacionit mjedisor me atë të BE-së. Po 
ashtu parashihet miratimi i Strategjisë për Ndryshime Klimatike, fushë kjo e cila nuk ka pasur 
progres dhe zhvillime të mjaftueshme deri më tani.  
 
Në anën tjetër, planifikohen investime kapitale në përmirësimin e infrastrukturës komunale me 
projekte konkrete duke zgjeruar dhe avancuar rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit. Kapacitetet 
administrative brenda sektorit të mjedisit dhe ndryshimeve klimatike do të fuqizohen e 
posaçërisht në fushën e inspektimit, monitorimit dhe të raportimit. Përfundimisht, plani 
parasheh një numër të aktiviteteve kryesisht lidhur me inventarizimin, raportimin dhe 
monitorimi e Gazrave Serrë, monitorimin e ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë, masave për 
zonat e mbrojtura të natyrës, e shumë aktivitete tjera të cilat në përgjithësi do të ndikojnë në 
implementimin e politikave mjedisore me qëllim të përmirësimit të gjendjes së mjedisit. 
 
4.2.4. Politikat e Transportit 
Në sektorin e transportit është shënuar progres sa i përket kompletimit dhe përafrimit të 
kornizës legjislative primare dhe sekondare me acquis communautaire. Më tej, me qëllim të 
zbatimit të kornizës legjislative, janë miratuar një numër i konsiderueshëm aktesh nënligjore 
duke përfshirë transportin rrugor, hekurudhat si dhe aviacionin civil. Ndërkaq, në funksion të 
hartimit të politikave efektive është shkrire Strategjia e Transportit Multimodal me Strategjinë 
Sektoriale në një dokument të vetëm strategjik, përkatësisht në Strategjinë Sektoriale dhe 
Multimodale qe pritet te miratohet në nja afat sa me te shpejt kohor. Për më tepër, me këtë 



strategji synohet të krijohet një ambient i përshtatshëm për zhvillim të sigurt, kualitativ dhe 
funksional të sistemeve të transportit dhe kapaciteteve njerëzore. 
 
Po ashtu, në ndjekje të modeleve evropiane të zhvillimit të hekurudhave, janë shënuar 
zhvillime pozitive me ndarjen e Hekurudhave të Kosovës në dy kompani publike, përkatësisht 
ARH në bashkëpunim me MI janë duke zbatuar kornizën ligjore për hapjen graduale të tregut 
të transportit hekurudhorë. 
 
Në fushën e aviacionit civil, është përmbyllur marrëveshja për zbatim në mes të Qeverisë së 
Hungarisë dhe Forcës Ndërkombëtare të Sigurisë së Kosovës (KFOR) për ofrimin e shërbimit të 
navigimit ajror dhe aktiviteteve të tjera përkatëse në hapësirën ajrore të Kosovës. Si rezultat i 
kësaj, periudha e synuar për ri-hapjen e hapësirës ajrore të Kosovës është gjysma e parë e vitit 
2014. Për me tepër, si rezultat i angazhimeve konsistente në Marrëveshjen për Hapësirën e 
Përbashkët Evropiane të Aviacionit (HPEA), Kosova ka bërë hapa progresiv në miratimin e 
rregulloreve ekonomike dhe atyre të sigurisë, si kërkesa të drejtpërdrejta nga faza e parë e 
marrëveshjes së HPEA-së dhe është e gatshme për kalim në fazën e dytë të kësaj marrëveshje. 
 
Gjithashtu, në pajtueshmëri me kornizën institucionale, MPB ka amandamentuar 
programet kombetare për sigurim të aviacionit civil. Sa i përket aktiviteteve operacionale, 
në fushën e sigurimit të aviacionit civil, janë kryer inspektime të vazhdueshme në ANP "Adem 
Jashari" si dhe inspektimet në "Catering Prishtina" që është përgjegjës për furnizimin e 
aeroplanët me ushqim dhe pije. Në anën tjetër, numri i udhëtarëve në ANP-në "Adem Jashari" 
deri ne qershor 2013 ka pasur ngritje për 15 % në krahasim me periudhën e njëjtë gjatë vitit 
2012.  
 
Në fushën e infrastrukturës rrugore, zbatimi i projektit R7 është në zbatim e sipër, përkatësisht, 
pas përfundimit të segmentit (Morinë-Gjurgjicë), puna është duke vazhduar me të njëjtën 
dinamik në segmentet 7-8-9 Prishtina Jugore-Besi (20km). Në ndërkohë, pas përfundimit të 
procedurave tenderuese, kompania fituese për ndërtimin e R6 është shpallur Bechtel-Enka, dhe 
pritet që gjatë ditëve në vijim të nënshkruhet kontrata dhe të fillon zbatimi i projektit të R6. Për 
me tepër,në kuadër Qeveria e Kosovës synon përmirësimin e gjithëmbarshëm në rehabilitimin 
dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës rrugore. duke përfshirë autostradën R7. 
 
Sa i përket sinjalizimit horizontal dhe vertikal të rrugëve, projekti është kryer 100%. 
Ndërkohë, ka vazhduar procesi i dhënies se licencave për transportimin e mallrave, 
për transportimin e mallrave të rrezikshme licenca për transportimin e udhëtarëve. Në 
kontekstin e aktiviteteve të inspektimit janë ndërmarrë masat konkrete ndaj operatoreve qe nuk 
kanë respektuar ligjet në fuqi. Në fushën e ngritjes së kapaciteteve njerëzore dhe profesionale, 
kane vazhduar trajnime ne të gjitha fushat e transportit me ç’rast zyrtaret e fushave të 
ndryshme janë pajisur me diploma dhe certifikua si nga institucionet vendore ashtu edhe nga 
ato ndërkombëtare.  
 
Megjithatë, edhe përkundër arritjeve substanciale, sektori i transportit ende vazhdon të 
ballafaqohet me sfida shumëdimensionale në procesin e integrimit evropian. Në ketë kontekst, 
sfidë vazhdon të mbetet harmonizimi i mëtejme i legjislacionit primar dhe sekondar me acquis 
communautaire. Po ashtu, siguria në komunikacionin rrugor, përkatësisht shkalla e lartë e 
aksidenteve rrugore vazhdon të sfidojë MI dhe institucionet tjera përgjegjëse sektoriale. Për më 



tepër, kapacitetet e kufizuara të inspektimit, automjetet e vjetra si dhe cilësia e ulët e 
infrastrukturës rrugore janë disa prej sfidave të cilat janë duke pamundësuar zbatimin e plotë të 
legjislacionit nga MI. 
 
Në sektorin e hekurudhave, sfida kryesore janë mungesa e investimeve në infrastrukturën 
hekurudhore dhe trajnimi i stafit ARH-s. Përkundër një varg të arriturash në sektorin e 
aviacionit, kapacitetet për sigurimin e aviacionit civil që menaxhohet nga MPB duhet të 
përmirësohen edhe më tej. Ndërkaq, pengesat politike për pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e 
Kosovës në institucione të ndryshme ndërkombëtare janë sfidat kryesore sa i përket avancimit 
të bashkëpunimit ndërkombëtar në sektorin e transportit që njëkohësisht po ndikojnë 
negativisht edhe në zbatimin e legjislacionit dhe përmbushjen e standardeve të BE. 
 
Megjithatë, në funksion të përmirësimit të gjendjes së përgjithshme të sektorit të transportit, 
institucionet përkatëse do të marrin masa konkrete në drejtim të miratimit dhe zbatimit të plotë 
të legjislacionit. Në kontekst të avancimit dhe përafrimit të kornizës legjislative, Kosova do të 
miratoj Ligjit mbi Sigurinë në Komunikacionin dhe Ligjin për Agjencinë e Shërbimeve të 
Navigacionit Ajror Krahas zhvillimeve legjislative, në rrafshin operacional Qeveria do të miratoj 
strategjinë për siguri në komunikacionin rrugor me qëllim të zvogëlimit të numrit të 
aksidenteve dhe përmirësimit të sigurisë në komunikacionin rrugor. Ndërkaq, sa i përket 
orientimit të politikave strategjike, përmes realizmit të projektit të R7 si dhe fillimit të zbatimit 
të projektit të R6, Qeveria do të vazhdoi të përmirësoj infrastrukturën rrugore si faktor 
përcaktues i nxitjes së mëtejmë të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik.  
 
Në anën tjetër, me qëllim të balancimit të investimeve në sektorin e transportit, Qeveria do të 
intensifikoj përpjekjet që strategjinë aktuale të investimeve në ndërtimin e rrugëve të reja ta 
plotësoj me investime adekuate edhe në sektorët tjerë, veçanërisht përfshirje më të lartë do të 
këtë sektori i hekurudhave. Rrjedhimisht, rëndësi e veçantë do t’i kushtohet prioriteteve 
afatgjata nga fusha e transportit siç janë ristrukturimi dhe modernizmi i sistemeve të transportit 
si dhe integrimi i plotë i Kosovës në rrjetin rajonal dhe evropian të transportit rrugor, 
hekurudhor dhe ajror. Sa i përket zhvillimeve institucionale në sektorin e transportit, 
përkatësisht në fushën e aviacionit civil, pritet që brenda një afati sa më të shkurt kohor AAC të 
çertifikoi Ofruesin e Shërbimeve të Navigacionit Ajror (OShNA). Për më tepër, Qeveria në 
vijimësi do t’i forcoj dhe zhvilloj kapacitetet administrative dhe profesionale përmes thellimit të 
reformave institucionale duke bërë që institucionet përgjegjëse të jenë të përgatitura për të 
menaxhuar dhe koordinuar në mënyrë sa më të suksesshme sfidat e procesin të integrimit në 
BE. 
 
4.2.5. Energjia 
Kosova ka shënuar progres në krijimin e kornizës legjislative të energjisë në përputhje me 
pakon e dytë të ligjeve të BE-së dhe në plotësimin e obligimeve ndaj Komunitetit të Energjisë 
(KE). Kjo kornizë përmban gjashtë ligje kyçe, siç janë: Ligji për Energjinë, Ligji për Energjinë 
Elektrike, Ligji për Rregullatorin e Energjisë, Ligji për Efiçiencën e Energjisë, Ligji për Gazin 
Natyror dhe Ligji për Ngrohjen Qendrore. Për më tepër, institucionet e Kosovës kanë miratuar 
Udhëzime Administrative për caqet e Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë si dhe për të 
promovuar efiçiencën e energjisë. 
 



Sa i përket kornizës institucionale tanimë është funksionalizuar Agjencia e Kosovës për Mbrojtje 
nga Rrezatimi dhe Siguria Bërthamore (AKMRrSB) e cila operon si agjenci e pavarur që i 
përgjigjet Zyrës së Kryeministrit. Ndërkaq, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) ka 
themeluar dhe funksionalizuar njësinë për rezerva të detyrueshme të naftës. 
 
Nga aspekti politik është e rëndësishme të theksohet se Qeveria e Republikës së Kosovës ka 
arritur marrëveshje me Qeverinë e Republikës së Serbisë për sektorin e energjisë. Kjo 
marrëveshje, ndër të tjera pritet t’i zgjidhë problemet ekzistuese ndërmjet KOSTT-it dhe 
kompanisë homologe nga Serbia.  
Sa i përket zbatimit të kornizës ligjore dhe politikave të këtij sektori, Korporata Energjetike e 
Kosovës (KEK) ka bërë investime në filtrat elektrikë për të ulur nivelin e hedhjes së grimcave të 
ngurta nga TC Kosova A. Gjithashtu, janë bërë investime edhe në procesin e palosjes së hirit nga 
termocentralet në miniera, duke eliminuar kështu tërësisht ndotjen në mjedis, si dhe është bërë 
eliminimi i materieve të rrezikshme nga impianti i Gazifikimit. Ndërkaq, investimet e realizuara 
në rrjet kanë ndikuar që të rritet siguria e furnizimit me energji elektrike si dhe të zvogëlohen 
humbjet teknike. KOSTT, përveç investimeve në shumë projekte tjera, ka filluar me realizimin e 
procesit të rëndësishëm të realizimit të linjës 400 kV që lidhë Kosovën me Shqipërinë. Në 
kuadër të krijimit të kornizës rregullative për hapjen e Tregut të Energjisë Elektrike është krijuar 
dhe aprovuar Dizajni i Tregut në bazë të së cilit janë draftuar edhe Rregullat e Tregut të 
Energjisë Elektrike. 
 
Megjithatë, karshi progresit të arritur në këtë sektor mbeten një numër sfidash të cilat 
institucionet kosovare duhet të adresojnë. Në radhë të parë harmonizimin e mëtutjeshëm të 
kornizës ligjore me acquis communautaire, ku bënë pjesë hartimi i ligjeve të reja apo ndryshimi 
dhe plotësimi i legjislacionit ekzistues primar apo sekondar në sektor. Sfidë tjetër e rëndësishme 
e Kosovës është edhe zhvillimi i politikave strategjike në përputhje me obligimet e Traktatit të 
Komunitetit të Energjisë, siç është vazhdimi me zhvillimin dhe ristrukturimin e sektorit, 
përkatësisht zhvillimi i kapaciteteve të reja gjeneruese të cilat edhe mundësojnë mbylljen e 
termocentralit Kosova A.  
 
Sfidë për institucionet kosovare mbetet edhe ruajtja e pavarësisë profesionale dhe financiare të 
rregullatorit të energjisë dhe institucioneve tjera të pavarura. Nga ana tjetër, Kosova përveç që 
duhet të rrisë sigurinë e furnizimit me energji elektrike, duhet që të investojë edhe në rritjen 
efiçiencës së energjisë si dhe në përqindjen e pjesëmarrjes së përgjithshme të burimeve të 
ripërtërishme të energjisë në prodhim. Krijimi i një fondi për efiçiencë të energjisë si dhe 
lehtësimi i procedurave administrative dhe financiare për licencim në këtë sektor mbetet sfidë 
në vete. 
 
Me qëllim të tejkalimit të suksesshëm të këtyre sfidave, institucionet e Kosovës do të hartojnë 
dhe miratojnë ligjin e ri për tregti me naftë dhe produkte të naftës si dhe atë për energji termike. 
Në të njëjtën kohë, do të miratohen edhe amendamentet e ligjeve ekzistuese në sektorin e 
energjisë elektrike, energjisë termike, të naftës, gazit natyror, por edhe të ligjit për mbrojtje nga 
rrezatimi dhe siguria bërthamore. Ndërkaq, strategjia për energji dhe ajo për rezerva të naftës 
do të rishikohen ashtu që të bëhet e mundur implementimi i rregullave të BE-së. 
 
AKMRrSB dhe ZRrE do të shtojnë numrin e stafit të punësuar si dhe të rrisin kapacitetet e tyre 
profesionale duke investuar në trajnimin e tyre. Njëkohësisht do të rritet edhe vet buxheti i tyre, 



ashtu që të rritet pavarësia e këtyre institucioneve të pavarura. Procesi për ngritjen e 
kapaciteteve të reja gjeneruese, në veçanti të termocentralit Kosova e Re duhet të përshpejtohet, 
e që njëkohësisht ndikon edhe në përshpejtimin e hapave për dekomisionimin e termocentralit 
Kosova A. Në këtë aspekt, është planifikuar që gjatë vitit 2014 të bëhet miratimi i transaksionit 
për projektin Kosova e Re si dhe të bëhet shpallja e fituesit të ofertës për TC Kosova e Re. Sa i 
përket procesit të dekomisionimit të TC Kosova A, fillimisht do të nisë procesi i dekomisionimit 
dhe çmontimit të azotikut, gazifikimit, ngrohtores dhe objekteve tjera përcjellëse të cilat nuk e 
pengojnë operimin normal të njësive aktive. Në kuadër të rritjes së efiçiencës së energjisë, 
projekti i kogjenerimit të energjisë termike për qytetin e Prishtinës nga termocentrali Kosova B 
pritet të përfundohet në vijim gjatë vitit 2014. Nga ana tjetër, Agjencia e Statistikave të Kosovës 
do të mbledhë dhe krijojë të dhëna statistikore lidhur me efiçiencën dhe kursimin e energjisë 
elektrike. Planifikimi i investimeve të ardhshme në Rrjetin e Transmisionit konsiston në rritjen e 
sigurisë së furnizimit dhe në zvogëlimin e humbjeve teknike në rrjet. 
 
4.2.6. Shoqëria Informative 
Sektori i komunikimeve elektronike dhe politikave audiovizuele ka shënuar progres substancial 
me miratimin e një numri të konsiderueshme të legjislacionit primar dhe sekondar. Në funksion 
të krijimit dhe implementimit të politikave të përshtatshme për zhvillimin e shoqërisë 
informative është miratuar nga Qeveria e Kosovës dokumenti strategjik "Politikat e Sektorit të 
Komunikimeve Elektronike - Agjenda Digjitale për Kosovë 2013-2020". Përveç kësaj, Qeveria e 
Kosovës ka miratuar vendimin për liberalizimin e mëtejshëm të shërbimeve të telefonisë 
mobile, si dhe vendimin për aprovimin e shenjës Z6 si shenjë e thirrjes për shërbime Radio 
Amatore në tërë hapësirën gjeografike të Republikës së Kosovës. Sa i përket zhvillimeve në 
fushën e radio frekuencave, plani i përdorimit të radio frekuencave është miratuar nga Bordi i 
ARKEP-it si dhe njëkohësisht është hartuar plani për monitorimin e shfrytëzimit të radio 
frekuencave. Ndërkaq, në fushën e interoperabilitetit për ndërveprueshmërinë e sistemit të TIK, 
Qeveria e Kosovës ka aprovuar Korniza e Interoperabilitetit. 
 
Sa i përket zhvillimeve institucionale në fushën e medieve, në kuadër të procesit të 
kompletimit të emërimit të anëtareve të Komisionit të Pavarur për Media (KPM), Kuvendi i 
Kosovës ka emëruar edhe një anëtarë të KPM nga radhët e komunitetit serb duke emëruar 6 
nga 7 anëtarët që duhet të ketë KPM. Më tej, Kuvendi i Kosovës zgjodhi 3 anëtarë të Bordit për 
Ankesa të KPM. Për më tepër, KPM ka marrë 33 vendime ndaj subjekteve transmetuese. 
Gjithashtu KPM ka marrë vendim të publikojë listën me frekuenca të lira për radio dhe TV 
lokale. Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve profesionale në fushën e TIK-ut dhe politikave 
aduiovizuele, janë mbajtur një varg trajnimesh dhe vizita të ndryshme në institucionet 
ndërkombëtare. 
 
Megjithatë, përkundër progresit substancial në sektorin e komunikimeve elektronike, shoqërisë 
së informacionit dhe politikave audiovizuele, një varg sfidash komplekse me të cilat 
ballafaqohen institucionet përgjegjëse e vështirësojnë implementimin efektiv të standardeve të 
BE-së, përfshirë kompletimin dhe përafrimin e kornizës legjislative me acquis communautaire si 
dhe ngritjen e kapaciteteve profesionale për monitorim dhe implementim të reformave. 
Ndërkaq, në aspektin operacional të politikave audiovizuele, sfidë mbetet miratimi i strategjisë 
për kalim nga sistemi analog në sistemin digjital të transmetimit. 
 



Po ashtu, pavarësisht miratimit të Ligjit për RTK, sfidë esenciale mbetet qëndrueshmëria 
afatgjate financiare e RTK-së. Për më tepër, sa i përket sfidave që ndërlidhjen me zhvillimet 
institucionale sektoriale janë ruajtja e pavarësisë financiare si dhe ngritja e kapaciteteve 
profesionale në ARKEP dhe KPM. Në anën tjetër, pamundësia e anëtarësimit të institucioneve 
të Kosovës në organizma ndërkombëtare për shkaqe politike vazhdon ta sfidojë sektorin e 
komunikimeve elektronike dhe politikave audiovizuele duke shkaktuar probleme në çështjet si 
marrja e kodit shtetëror për telefon, për internet si dhe shpërndarje të pamjaftueshme të spektrit 
frekuencor, përfshirë edhe transmetimet digjitale. 
 
Me qëllim të përmbushjes së sfidave të lartpërmendura, Kosova do të intensifikoj përpjekjet në 
agjendën e përafrimit të legjislacionit, implementimit efektiv të politikave dhe thellimit të 
reformave institucionale. Në kontekst të avancimit dhe përafrimit të kornizës legjislative, 
Kosova do të miratoj Ligjin për Digjitalizim të Transmetimeve Radiodifuzive Tokësore. 
Ndërkaq, me qëllim të implementimi të politikave në mënyre efektive, Qeveria do të zhvilloj 
dhe miratoj strategji sektoriale siç është ajo për E-qeverisje dhe planin e veprimit si dhe 
Strategjinë për Teknologji Informative me qëllim të përcaktimit të prioriteteve, objektivave dhe 
detyrave të zhvillimit të TIK-ut. Gjithashtu, Qeveria do të miratoj edhe Strategjinë për 
Digjitalizim si dokument themelor për kalimin nga sistemi analog në sistemin digjital të 
transmetimit.  
 
Megjithatë, përveç miratimit të legjislacionit dhe strategjive sektoriale, Qeveria do të 
angazhohet në ruajtjen e pavarësisë financiare, forcimin e kapaciteteve institucionale dhe 
profesionale të rregullatorëve si ARKEP dhe KPM. Për më tepër, në këtë vijimësi angazhimesh, 
MZhE do të forcojë kapacitet profesionale sa i përket koordinimit të politikave për TIK-un dhe 
çështjet që rrjedhin nga Agjenda Digjitale e Evropës. Rrjedhimisht, përmes reformave 
institucionale, forcimit të kapaciteteve profesionale, dhe intensifikimit të bashkëpunimit 
ndërkombëtar për të siguruar kodin shtetëror për telefon, domenin shtetëror për internet, dhe 
anëtarësimin në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU), Kosova synon 
modernizimin e rrjetit të telekomunikacionit, integrimin në rrjetet Evropiane dhe pjesëmarrje 
aktive në programet e BE-së për sektorët përkatës. 
 
4.2.7. Kontrolli Financiar 
Sa i përket kapaciteteve implementuese të auditimit të brendshëm dhe kontrollit financiar, është 
zhvilluar edhe më tej korniza institucionale për menaxhimin financiar dhe kontrollin. Është 
rritur numri i njësive të auditimit në gjithsej 65, janë krijuar edhe 6 komitete të auditimit si dhe 
është rritur numri i auditorëve të brendshëm. Nga njësia e auditimit të brendshëm janë pranuar 
54 raporte të auditimit nga organizatat buxhetore. Ka vazhduar certifikimi i auditorëve për 
module të ndryshme të menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe janë mbajtur disa trajnime 
për komitetet dhe njësitë e auditimit. 
 
Pavarësisht shume zhvillimeve pozitive në fushën e kontrollit financiar, ende ekzistojnë sfida në 
këtë sektor përfshirë nevojën për rritjen e efikasitetit të Njësive të Auditimit të Brendshëm dhe 
plotësimin e stafit sipas standardeve ndërkombëtare. Gjithashtu për të zbatuar legjislacionin për 
certifikimin e auditorëve të brendshëm duhet të bëhet rishikimi i kurrikulës për trajnime 
specifike dhe rregullave të certifikimit. Sfidë tjetër tejet me rëndësi është që institucionet duhet 
t’i kushtojnë rëndësi të veçantë ngritjes së llogaridhënies menagjeriale në fushën e kontrollit 
financiar për një mirëkuptim më të madh dhe marrje e përgjegjësisë brenda organizatave 



buxhetore për të krijuar një kulturë të delegimit të përgjegjësive dhe autoriteteve. Njësia 
Qendrore Harmonizuese për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin ka nevojë për ngritje të 
kapaciteteve. 
 
Me qëllim të adresimit të disa nga këto sfida, Plani i Veprimit parasheh një varg masash për 
ngritjen e efikasitetit të Njësive të Auditimit të Brendshëm. Do të bëhet rishikimi i kurrikulave 
specifike dhe rregullave të certifikimit dhe kompletimi i njësive të auditimit më auditor të 
brendshëm. 
 
Ndërsa për rritje të efikasitetit dhe funksionimit më të mirë institucional, do të ridizajnohet 
statusi funksional i Njësisë Qendrore Harmonizuese për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin. 
Po ashtu Plani parasheh një varg masash për ngritjen e kapaciteteve dhe llogaridhënies 
menaxheriale në fushën e auditimit dhe kontrollit financiar. 
 
Sa i përket auditimit të jashtëm, ka filluar implementimi i strategjisë së re zhvillimore bashkë 
me planin implementues një vjeçar. Zyra e Auditorit Gjeneral ka publikuar gjithsej 115 raporte 
të auditimit, përfshirë këtu raportet vjetore të rregullsisë për pasqyrat financiare të organizatave 
buxhetore, auditimet menaxheriale dhe të performancës, dhe auditive tjera të organizatave jo-
qeveritare. 
 
Për të kontribuar në qëndrueshmërinë e ZAP-it marrëveshja për zbatimin e Skemës së 
Certifikimit të ri u nënshkrua me Shoqatën e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Kosovës. Kjo 
skemë është projektuar për auditorët e sektorit publik dhe është e bazuar në Standardet 
Ndërkombëtare të Institucionit Suprem të Auditimit (ISSAI). Kanë vazhduar aktivitetet për 
ngritjen e kapaciteteve edhe në auditimin e jashtëm. Është rritur numri i auditorëve të licencuar 
dhe kontabilistëve të certifikuar dhe janë mbajtur një varg trajnimesh të stafit të Zyrës së 
Auditorit të Përgjithshëm.  
 
Sidoqoftë, ekziston nevoja të sigurohet qëndrueshmëria institucionale e Zyrës së Auditorit 
Gjeneral (ZAP) si dhe të kontribuohet edhe më tutje në forcimin e qeverisjes së mirë së ZAP-it. 
 
Me qëllim të sigurohet qëndrueshmëria institucionale e ZAP do të miratohet një ligj i ri për në 
pajtim me standardet e auditimit të njohura ndërkombëtarisht për sektorin publik dhe që 
siguron pavarësinë organizative, funksionale dhe financiare. Po ashtu Plani parasheh zhvillimin 
e legjislacionit të nevojshëm sekondar.  
 
Gjithashtu parashihet aprovimi i Strategjisë së Zhvillimit të Përbashkët për periudhën 2014 – 
2020, rritje e kapaciteteve administrative dhe certifikimit të auditorëve. Në Plan parashihen 
hapa konkret në kontribuimin për forcimin e qeverisjes së mirë siç janë audimet e obligueshme 
të Rregullsisë për të gjithë shpenzuesit buxhetor, auditimet e përformances dhe menaxhimit. Do 
të vazhdojë auditimi i fondeve të donatorëve dhe projekteve si pjesë e integruar e portfolios së 
veprimtarisë së ZAP. Njëkohësisht do të zhvillohet edhe më tej Raporti Vjetor i Auditimit dhe 
do të rritet komunikimi dhe bashkëpunimi me palët e interesit. 
 
4.2.8. Statistikat 
Ka pasur një progres sa i përket legjislacionit mbi statistikat përfshirë legjislacionin sekondar të 
nevojshëm për implementimin e ligjeve. Janë miratuar Udhëzimi Administrativ (UA) për 



ruajtjen dhe shfrytëzimin e materialit statistikor dhe UA për kushtet dhe mënyrën e ofrimit të të 
dhënave statistikore të fituara me përpunime të veçanta të statistikave zyrtare. Njëkohësisht, 
disa rregullore janë miratuar në lidhje me riorganizimin e brendshëm, zbatimin e NACE dhe 
funksionimin e Këshillit Statistikor. 
 
Përveç kësaj, për zbatimin e politikave zhvillimore në fushën e statistikave, janë përgatitur Plani 
Vjetor i Statistikave 2013 dhe Planin Strategjik 2013-2017 për statistika zyrtare. Këto dokumente 
synojnë zhvillimin dhe përmirësimin e kualitetit të të dhënave statistikore në përputhje me 
standardet ndërkombëtare.  
 
Sa i përket zhvillimit të statistikave të biznesit, Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka 
përfunduar mbledhjen e të dhënave për projektin e transferimit të klasifikimit të aktivitetit 
ekonomik nga NACE Rev.1 NACE Rev 2. Ndërsa, lidhur me përgatitjet për regjistrimin e 
bujqësisë, janë harmonizuar me metodologjinë e Eurostat dhe me nevojat e vendit pyetësori, 
udhëzimet dhe metodologjia e regjistrimit të bujqësisë.  
 
Sa i përket ngritjes së kapacitetit ASK ka rekrutuar nëntë punëtorë: dy në fushën e TI, gjashtë në 
fushën e prodhimit të statistikave dhe një në administratë. 
 
Sidoqoftë. kjo fushë ende ballafaqohet me shumë sfida. Një prej sfidave është edhe përmirësimi 
i cilësisë së statistikave në të gjitha fushat statistikore, por sidomos në fushën e biznesit dhe 
llogarive kombëtare. Në këtë kontekst, Kosova duhet të prodhojnë statistikat afatshkurtra në 
baza tremujore (indikator afatshkurtër). Ndër të tjera, është i nevojshëm forcimi i menaxhimit të 
agjencisë që do të çojë në zhvillimin e institucionit dhe sistemit statistikor të Kosovës, është 
gjithashtu e nevojshme e kapaciteteve në fushën e statistikave prodhuese dhe administrative. 
Sfide tjetër e ASK është që duhet të bëjë përgatitjet për regjistrimin e bujqësisë. Gjithashtu 
vazhdimi i ndërtimit të kapaciteteve të ASK-së është i nevojshëm për të lehtësuar prodhimin e 
statistikave më cilësore. 
 
Me qëllim të adresimit të këtyre sfidave janë parashikuar një numër i aktiviteteve në Planin e 
Veprimit. Në aspektin e zhvillimin institucional, do të bëhen ndryshime në ligjin për statistikat 
zyrtare të pasuara me harmonizimin e legjislacionit sekondar dhe me rekomandimet e Eurostat-
it që në të njëjtën kohë do të përforconin menaxhmentin e ASK-së. Për të përmirësuar statistikat 
të bizneseve dhe llogarit kombëtare do të zbatohen rekomandimet e Eurostat-it, të tilla si kalimi 
nga platforma NACE Rev.1 në NACE Rev.2, do të bëhet përfshirja e njësive lokale në Regjistrin 
Statistikor të Bizneseve si dhe do të themelohet regjistri për grupet e ndërmarrjeve dhe 
bizneseve. Më pas, do të filloj transferimi i të dhënave nga ESA 95 dhe SNA 93 në ESA 2010. 
Përveç kësaj, do të fillojnë të publikohen statistikat tremujore sektoriale dhe të llogarive 
kombëtare. Ndërsa për të adresuar regjistrimin e bujqësisë do të ndryshohet ligji për 
regjistrimin e bujqësisë dhe si rrjedhojë do të finalizohet kalendari i buxhetit dhe aktiviteteve. 
Kapaciteti administrativ do të forcohet nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në seminare, vizita 
studimore, punëtori të cilat synojnë trajnimin profesional të personelit të ASK-së. 
 
4.3. Drejtësia, Liria dhe Siguria 
4.3.1. Vizat, kufijtë, azili dhe migrimi 
Me miratimin e ligjeve kyçe në fushën e kufirit, azilit dhe migrimit, konsiderohet se legjislacioni 
bazë në këto fusha është pothuajse i kompletuar. Për më tepër, regjimi i vizave ndaj shtetasve të 



huaj që kanë nevojë të pajisen me viza për të hyrë në Kosovë, ka nis të zbatohet nga 1 korriku 
2013.  
 
Kjo fushë, megjithatë karakterizohet me një sërë sfidash. Në fushën e azilit dhe migrimit 
mungon legjislacioni sekondar apo ekziston nevoja që ai të rishikohet në pajtim me ndryshimet 
legjislative që kanë ndodhur gjatë këtij viti. Fusha e menaxhimit të kufirit kërkon hartimin e 
legjislacionit sekondar si dhe përfundimin e demarkimit të kufirit me Malin e Zi. Sa i përket 
riatdhesimit, është e domosdoshme të nënshkruhen marrëveshje të riatdhesimit jo vetëm me 
shtetet e BE-së, por posaçërisht me shtetet e origjinës dhe ato transit.  
 
Me qëllim te adresimit të sfidave në këtë fushë, plani i veprimit parasheh finalizimin dhe 
aprovimin e legjislacionit sekondar në fushën e vizave, menaxhimit të kufirit, azilit dhe 
migrimit si dhe nënshkrimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe 
realizimin e demarkacionit në terren. Përveç kësaj, ky plan parasheh adresimin e sfidave të 
përmendura në fushën e azilit dhe migrimit përmes masave për ngritjen e kapaciteteve në 
departamentin e ri-integrimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme.  
 
4.3.2. Shpëlarja e parave  
Sa i përket parandalimit dhe luftimit të shpëlarjes së parave, Kosova ka vazhduar me 
përmirësimin dhe plotësimin e kornizës ligjore ekzistuese. Plotësim-ndryshimi i ligjit kundër 
shpëlarjes së parave zgjeron dhe forcon mandatin e Njësitit të Inteligjencës Financiare (NJIF) në 
luftimin dhe parandalimin e shpëlarjes së parasë. Për më tepër, memorandumet e 
bashkëpunimit të nënshkruara nga NJIF me a) Policinë e Kosovës, b) Departamentin e 
Regjistrimit të OJQ-ve përbrenda Ministrisë së Administratës Publike dhe c) Bankën Qendrore, 
mundësojnë një bazë të mirëfilltë për realizimin e bashkëpunimit më këto institucione.  
 
Me gjithë të arriturat dhe angazhimin e institucioneve, sfidë ne këtë fushë mbetet mungesa e një 
plani të veprimit për strategjinë kundër shpëlarjes së parasë, dhe mos emërimi i 
autoritetit/koordinatorit që do të mbikëqyrte dhe koordinonte zbatimin e strategjisë kundër 
shpëlarjes së parasë dhe financimit të terrorizmit. Duke marrë parasysh natyrën komplekse të 
krimeve financiare dhe aktiviteteve kundër shpëlarjes së parasë, sfidë tjetër në këtë fushë është 
mungesa e ekspertizës së gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit mbështetës që punojnë në këto 
çështje. Me qëllim të adresimit të kesaj qështje, IGJK parasheh organizimin e trajnimeve për 
ngritjen e shkathtësive të gjyqtarëve e prokurorëve në zbatim të ligjit kundër shpëlarjes së 
parave. 
 
Me qëllim të adresimit të sfidave të cekura në raportin e progresit, parashihet rishikimi i 
strategjisë kundër shpëlarjes së parasë dhe financimit të terrorizmit, hartimi i planit të veprimit 
për këtë strategji dhe emërimi i autoritetit/koordinatori nacional për zbatimin e saj. Ky plan, po 
ashtu do të parasheh masat e nevojshme për tu ndërmarrë me qëllim të përmirësimit të 
ekspertizës së gjyqtarëve dhe prokurorëve që merren me krime financiare.  
 
4.3.3. Drogat 
Lufta kundër narkotikëve vazhdon të mbetet ndër prioritet kryesore të Policisë së Kosovës dhe 
autoriteteve tjera relevante. Në këtë drejtim, Kosova ka miratuar strategjinë dhe planin e 
veprimit kundër trafikimit të narkotikëve si dhe ka shënuar rritje të sasisë së narkotikëve të 
konfiskuara. Për më tepër, Kosova është në proces të themelimit të Observatorit të drogave, 



trup ky i cili do të ofrojë një pasqyrë të qartë mbi drogat në Kosovë, përfshirë këtu aspektin e 
parandalimit, luftimit dhe zvogëlimit të dëmit.  
 
Me gjithë të arriturat në këtë fushë, një sërë sfidash mbeten për t’u tejkaluar. Kosova vazhdon të 
jetë vend transit për transportimin dhe deponimin e narkotikëve, sidomos heroinës. Në anën 
tjetër, mungojnë analistë dhe hetues financiar të cilët do të mund të shqyrtonin dhe hetonin 
aspektet financiare të ndërlidhura me trafikimin e narkotikëve.  
 
Me qëllim të adresimit të sfidave të lartpërmendura në këtë fushë, ky plan i veprimit, parasheh 
zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve (ndër të tjera) doganore përmes trajnimeve të cilat 
ndihmojnë zbulimin dhe konfiskimin e narkotikëve në pikat kufitare, si dhe rekrutimin e 
analistëve dhe hetuesve financiarë me qëllim të ndërlidhjes së hetimeve kundër trafikimit të 
drogave me ato financiare.  
 
4.3.4. Policia 
Angazhimi dhe përkushtimi i Policisë së Kosovës ka bërë që ky institucion të perceptohet si një 
nga institucionet më të besueshme në fushën e sundimit të ligjit. Avancimi i kornizës ligjore 
përmes miratimit të ligjeve dhe një numri të udhëzimeve administrative, nënshkrimi i 
memorandumit të mirëkuptimit në mes të Policisë dhe Njësisë së Inteligjencës Financiare me 
anë të të cilit mundësohet shkëmbimi i informatave elektronike në mënyre të shpejtë dhe të 
sigurt, si dhe përmirësimi i strukturës së brendshme të Policisë së Kosovës janë vetëm disa nga 
të arriturat e Policisë së Kosovës.  
Me gjithë progresin, një numër sfidash mbeten për t’u adresuar. Ato prekin kryesisht fushën e 
mbrojtjes së dëshmitarëve, si finalizimi dhe aprovimi i legjislacioni sekondar në këtë fushë dhe 
hartimi i programeve të veçanta për mbrojtjen e dëshmitarëve. Për më tepër vërehet mungesë e 
ekspertizës adekuate për trajtimin e të miturve si të dyshuar, viktima apo dëshmitarë të krimit 
si dhe mungesë e rezultateve nga zbatimi i strategjisë së policimit në komunitet.  
 
Me qëllim të adresimit të sfidave të lartë përmendura, plani i veprimit parasheh hartimin e 
legjislacionit sekondar dhe programeve përkatëse në fushën e mbrojtjes dëshmitarëve, si dhe 
hartimin e një udhëzimi administrativ për trajtimin e të miturve që janë të dyshuar për kryerje 
të veprave penale, viktima apo dëshmitarë të veprave penale që do të përcillet me trajnimet e 
nevojshme për stafin e policisë që do të zbatojnë këtë udhëzim. Masa adekuate janë paraparë në 
mënyrë që strategjia për policimin në komunitet të prodhojë rezultatet e pritura, duke përfshirë 
informata inteligjente për sektorët e tjerë të policisë.  
 
4.3.5. Luftimi i krimit të organizuar 
Zhvillimi i mëtejshëm i kornizës ligjore në luftën kundër krimit të organizuar, miratimi i katër 
strategjive dhe planeve të veprimit, nënshkrimi i marrëveshjeve për bashkëpunim 
ndërkombëtarë dhe ngritja e kapaciteteve njerëzore të institucioneve të zbatimit të ligjit dhe 
atyre gjyqësore, janë identifikuar si disa nga të arriturat kryesore në luftimin e krimit të 
organizuar.  
 
Me qëllim të përmirësimit të saktësisë dhe të harmonizimit të statistikave për rastet e krimit të 
organizuar, baza e përbashkët e të dhënave në mes të institucioneve të zbatimit të ligjit është në 
proces të funksionalizmit. Kjo bazë e të dhënave do të ofrojë informata lidhur me hetimet, 
ndjekjet penale, dhe vendimet përfundimtare të gjykatës për rastet qe lidhen me veprat penale 



të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për më tepër, kjo bazë e të dhënash do të ofrojë 
statistika edhe mbi konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale. Kur është fjala tek 
konfiskimi i pasurisë, vlen të theksohet se është shënuar një rritje e ndjeshme në numrin dhe 
sasinë e pasurisë së konfiskuar, përderisa Kosova është anëtarësuar në CARIN (Camden Asset 
Recovery Inter-Agency Netëork).  
 
Me gjithë të arriturat, sfidat nuk mungojnë sa i përket luftimit të krimit të organizuar, e ndër më 
të dukshmet janë ngecjet në zbatimin e legjislacionit në fuqi. Për më tepër, Kosovës i mungon 
korniza rregullative dhe infrastrukturore qe do të siguronte mbrojtjen e dëshmitarëve, si dhe 
kornizë e mirëfilltë që do të rregullonte fushën e përgjimit të telekomunikacionit. Mungesa e një 
qasje më proaktive ndaj konfiskimit të pasurisë së fituar me vepër penale dhe e ekspertizës për 
hetim të krimit të organizuar, konsiderohen si çështje që duhen adresuar. Gjithashtu, nevojitet 
një sensibilizim më i madhë i institucioneve për zbatimin e ligjit lidhur me rolin dhe 
përgjegjësitë e Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose Konfiskuar. 
Gjithashtu, nevojitet një rritje e vetëdijësimit të institucioneve për zbatimin e ligjit lidhur me 
rolin dhe përgjegjësitë e Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose Konfiskuar. 
 
Plani i veprimit, ka paraparë kompletimin e kornizës ligjore në fushën e mbrojtjes së 
dëshmitarëve, përgjimit të telekomunikacionit, si dhe intensifikimin e shfrytëzimit të 
dispozitave për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale. Ky plan gjithashtu parasheh 
masa për ngritjen e nivelit të ekspertizës të zyrtarëve që hetojnë rastet e krimit të organizuar.  
 
4.3.6. Mbrojtja e të dhënave personale 
Progresi në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale është karakterizuar me miratimin e një 
numri të udhëzimeve administrative që burojnë nga Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  
 
Megjithatë, sfidat janë të dukshme sa i përket mbrojtjes së të dhënave personale. Mbrojtja e të 
dhënave personale në Kosovë konsiderohet të jetë në fazë fillestare. Ekziston një nivel i ulët i 
ndërgjegjësimit të sektorit publik dhe privat në këtë fushë, ndërsa në anën tjetër mungon 
ekspertiza e nevojshme për të adresuar në mënyrë të duhur vështirësitë. Sektori i policisë, 
mbetet si më i ndjeshmi sa i përket mbrojtjes adekuate të të dhënave personale.  
 
Me qëllim të adresimit të sfidave të cilat paraqiten në këtë fushë, ky plan i veprimit parasheh 
ngritjen e kapaciteteve të Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale përmes 
rekrutimit të zyrtarëve shtesë (sidomos prej komunitetit pakicë) dhe trajnimeve te specializuara 
për zyrtarët e agjencisë. Për më tepër, janë paraparë masa në lidhje me ndërgjegjësimin e 
sektorit publik dhe privat për mbrojtjen e të dhënave personale dhe ofrimit të mbështetjes për 
këta sektorë që të zbatojnë plotësisht kornizën ligjore relevante.  
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  2. KRITERET POLITIKE                  
  

  2.1. Demokracia dhe Sundimi i Ligjit                  

  2.1.1. Kuvendi                    

1 Te perfundohet reforma 
zgjedhore duke marre 
parasysh rekomandimet e 
Komisionit Evropian si 
dhe praktikat me te mira 
nga BE 

1. Plotesim-ndryshimi i 
Ligjit per Zgjedhjet ne 
pajtim me 
rekomandimet e KE-se, 
i miratuar 

K1-2014 Kuvendi / / / / / / 

2 Te perforcohet kapaciteti 
administrativ dhe 
legjislativ i Kuvendit si 
dhe te permiresohet 
procedura legjislative per 
te siguruar ekspertize 
legjislative dhe 
perputhshmeri me Acquis  

1. Projektligji mbi 
statusin e shërbyesëve 
civil për Kuvendin, i 
miratuar 
2. Plani strategjik per 
trajnimin e burimeve 
njerezore, i miratuar 
3. Rregullorja e re e 
Kuvendit, e miratuar 
4. Numri i stafit te 
rekrutuar ne pajtim me 
Rregulloren per 
Pergjegjesite dhe 
Organizimin e 
Administrates se 
Kuvendit ne 
Departamentin Ligjor 
dhe per Ceshtje 
Procedurale 
5. Numri i trajnimeve  

1.K2-2014  
3.K3-2014 

Kuvendi / / / / / / 



3. Të sigurohet pavarsia 
buxhetore e Kuvendit të 
Kosovës 

1. Buxheti i Kuvendit, 
si edhe propozimet mbi 
ndryshimet në 
administrimin e tij, 
duhet të miratohen nga 
Qeveria dhe të kenë 
prioritet nevoja e 
Kuvendit 

K4-2014 Kuvendi        

4 Te permiresohet 
koordinimi dhe 
planifikimi i perbashket 
mes Kuvendit dhe 
Qeverise 

1. Koordinatoret per 
harmonizimin e 
agjendes legjislative 
nga Kuvendi dhe 
Qeveria, te emeruar 
2. Plani legjislativ 
Kuvend - Qeveri, i 
harmonizuar 

K1-2014 Kuvendi / / / / / / 

5 Të fuqizohet roli 
mbikqyrës i Komisionit 
për Integrime Evropiane 
në procesin e Integrimit 
Evropian 

1. Bashkëpunimi dhe 
bashkërendimi i 
aktiviteteve të 
ministrive të linjës me 
Kosmisionin për 
Integrime Evropiane në 
procesin e Integrimit 
Evropian dhe procesin 
e liberalizimit të vizave; 
2. Konsultimi dhe 
bashkërendimi me 
Komisionin Evropian 
për Integrime 
Evropiane rreth 
çështjeve që 
negociohen me 
Bashkimin Evropian 

K4-2014 Kuvendi        



6 Kuvendi te perforcoje 
funksionet mbikeqyrese 
ndaj ekzekutivit dhe 
organizatave buxhetore 

1, Numri i raportimeve 
me shkrim nga 
Ekzekutivi / 
organizatat buxhetore 
2. Numri i 
interpelancave 
3. Numri i raporteve te 
Kuvendit mbi 
vleresimin e 
implementimit te 
legjislacionit 
4. Numri i raporteve te 
institucioneve te 
pavaruara, të 
shqyrtuara 

K4-2014 Kuvendi / / / / / / 

7 Te sigurohet llogaridhenja 
dhe shqyrtimi I 
shpenzimeve te buxhetit te 
Kuvendit pergjate vitit 
fiskal 

1. Numri i Raporteve 
per shpenzim të 
buxhetit të Kuvendit, te 
shqyrtuara në 
Komisionin 
Parlamentar per Buxhet 
dhe Financa dhe 
Komisioni per 
Mbikqyrjen e 
Financave Publike 

K4-2014 Kuvendi / / / / / / 



8 Te konsultohet Kuvendi 
gjate procesit te 
modifikimit te draft 
buxhetit te tij, para se te 
dergohet per miratim ne 
Kuvend si dhe te sigurohet 
kontrolli I buxhetit nga 
Kuvendi 

1. Propozim buxheti 
per 2013-2014 ne 
harmoni me ligjin per 
menaxhimin e 
financave publike 
2. Numri i raportimeve 
mbi buxhetin me theks 
të veçantë në fushën e 
shëndetësisë, bujqësisë, 
asistencës sociale, 
kulturës dhe arsimit. 
3. Mekanizmi mbi 
mbikëqyrjen dhe 
përcjelljen e 
rekomandimeve që u 
jepen organizatave 
buxhetore dhe 
Ekzekutivit, i vendosur 

K4-2014 Kuvendi / / / / / / 

9 Te ngritet mbikeqyrja e 
sektorit te sigurise nga ana 
e komisioneve 
parlamentare 

1, Numri i raportimeve 
me shkrim  
2. Numri i 
interpelancave 
3. Numri i raporteve te 
Kuvendit mbi 
vleresimin e 
implementimit te 
legjislacionit 

K4-2014 Kuvendi / / / / / / 

  2.1.2. Qeveria                    

1 Të përmirësohet 
koordinimi dhe 
planifikimi i përbashkët 
ndërmjet Kuvendit dhe 
Qeverisë 

Shih veprimin 3 tek 
2.1.1 Kuvendi 

K1-2013 ZKM / / / / / / 



2 Të ngriten kapacitetet për 
zhvillimin dhe 
koordinimin e politikave 
dhe planifikimit strategjik, 
si dhe te sigurohet që 
agjenda legjislative 
korrespondon me 
kapacitetet individuale të 
ministrive dhe buxhetin 
aktual 

1. Strategjia legjislative, 
plani vjetor i punes dhe 
buxheti, te 
harmonizuara  
2. KASH-i dhe buxheti 
vjetor i harmonizuar 
me deklaraten e 
prioriteteve te Qeverise 
3. Plani vjetor i punes i 
hartuar ne baze te 
deklarates se 
prioriteteve te qeverise 
dhe prioriteteve te 
ministrive 
4. Vleresimi i 
pajtueshmerise me 
udhezimin 
administrativ 02/2012 
per secilin dokument 
strategjik, i hartuar 
5. Dokumentet 
strategjike, të miratuara 
6. Numri i stafit te 
rekrutuar ne Zyren per 
Planifikim Strategjik 
7. Numri i trajnimeve 
per ZPS 

K4-2014 ZKM / / / / / / 



3 Të ngriten strukturat per 
koordinimin e procesit te 
Stabilizim Asociimit, si 
dhe te ngriten kapacitetet 
e Qeverise me qellim 
permiresimin e 
harmonizimit te 
legjislacionit vendor me 
Aqcuis, koordinimin e 
politikave dhe absorbimin 
e asistences 

1. Vlerësimi i 
kapaciteteve të 
Qeverisë për 
harmonizimin e 
legjislacionit vendor 
me acquis, koordinim 
të politikave, i 
përfunduar 
2. Planet e ngritjes së 
kapaciteteve dhe 
rekrutimit, të hartuara 
4.Numri i zyrtarëve të 
rekrutuar dhe trajnuar 
në fushën e acquis, 
asistencës dhe 
koordinim të politikave 

K4-2014 MIE / / / / / / 

4 Të forcohen kapacitetet e 
administratës në nivelin 
lokal, përfshirë komunat e 
sapo formuara, duke 
ofruar udhëzime nga 
niveli qëndror tek ai lokal 

1. Ligji për Emrat, 
Numrat dhe Kufinjtë 
Administrativ të 
Komunave, i miratuar 
2. Aktet ligjore nga 
fusha e vetëqeverisjes 
lokale qe duhet te 
harmonizohen me 
Acquis, te identifikuara  
3. Strategjia për 
Vetëqeverisjen Lokale 
2014-2023, e miratuar 
4. Programi për 
ngritjen e kapaciteteve 
të zyrtarëve të nivelit 
lokal për komunat e 
krijuara në procesin e 
decentraliziimit, i 
hartuar 
5. Programi për 
investime publike për 

 K4-2014 MAPL  / / € 2,390,590.00 € 2,390,590.00 / / 



komunat e formuara në 
procesin e 
decentralizimit, i 
hartuar 
6. Programi për 
ngritjen e kapaciteteve 
të zyrtarëve të nivelit 
lokal sa i përket 
menaxhimit të tokës, i 
hartuar.  
7. Doracaku për 
inaugurimin e 
organeve të Komunës, i 
hartuar.  
8. Doracaku për 
funksionalizimin e 
organeve lokale pas 
zgjedhjeve lokale 2013, 
i hartuar 

5 Të forcohen kapacitetet e 
administratës në nivelin 
lokal, përfshire komunat e 
sapo formuara, duke 
ofruar udhëzime nga 
niveli qendror tek ai lokal 

1. Ligji për Emrat, 
Numrat dhe Kufijtë 
Administrativ të 
Komunave, i miratuar  

 K3-2014 Kuvendi   / / / / / 

6 Të vazhdohet procesi i 
decentralizimit për 
komunën e veriut të 
Kosovës 

1. Komuna e Mitrovicës 
Veriore, e 
funksionalizuar 
2. Plani i Veprimit për 
Funksionalizim të katër 
komunave, i miratuar.  
3. Buxheti i Komunave, 
i alokuar)  

K4-2013 MAPL   / € 13,322.57 € 13,322.57 / / 



7 Të ngritet transparenca e 
punës dhe vendimmarrjes 
të nivelit lokal 

1. Aktet normative dhe 
vendimet e komunave, 
të publikuara 
2. Mbledhjet e 
Kuvendeve të 
komunave, të hapura 
për publikun, 
3. Qasja e qytetarëve në 
punën e Kuvendeve të 
Komunave përmes 
teleprezencës, e 
funksionalizuar 
4. Fushata 
vetëdijësuese për 
qytetarët për 
teleprezencën, e 
organizuar 
5. Fushata për qasjen në 
dokumentat publike, e 
organizuar 
6. Trajnimet për qasjen 
në dokumentat publike 
për zyrtarët lokal, OJQ-
të dhe Mediat, e 
organizuar 

K4- 2014 MAPL / / € 326,188.07 € 326,188.07 / / 



8 Monitorimi i zbatimit të 
ligjshmërisë në Komuna 

1. Plani vjetor i 
monitorimit, i 
publikuar 
2. Raportet tremujore të 
Komunave, të hartuara 
3. Numri i vlerësimeve 
ligjore të vendimeve të 
komunave nga organet 
mbikqyrëse 
4. Mbledhjet e 
Kuvendeve të 
Komunave, të 
monitoruara 

K4 - 2014 MAPL / / € 75,384.60 € 75,384.60 / / 

9 Përmirësimi i veprimtarisë 
së organeve lokale për 
përmbushjen e mandatit të 
tyre ligjor  

1. Databaza për 
menaxhimin e tokës 
komunale, e 
funksionalizuar 
2. Raporte të auditorit 
të përgjithshëm mbi 
vlerësimin e kualitetit 
të menaxhimit 
financiar, të publikuara 
3. Raport vjetor mbi 
zbatimin e projekteve 
kapitale të Kuvendeve 
të Komunave, i hartuar. 
4. Raport mbi plane të 
integruara komunale 
për zhvillimin e 
Komunës, i hartuar  

K4-2014 MAPL / / € 210,500.00 € 210,500.00 / / 

  2.1.3. Administrata Publike                  



1 Te kompletohet korniza 
ligjore per Reformë të 
Administratës Publike 

1. Ligji për Shërbim Civil, 
i plotësuar-ndryshuar 
2. Projektligji për 
Inspektim Administrativ, 
I miratuar 
3. Projektligji për Pagat e 
Nepunësve Publik që nuk 
janë pjesë e Sherbimit 
Civil, i miratuar 

K1-2014 MAP / / / / / / 

2 Te kompletohet korniza 
ligjore per Reformë të 
Administratës Publike 

1. Projektligji mbi 
Qeverine, i miratuar 
2. Projektligji mbi 
Procedurat 
Administrative, i miratuar 
3. Projektligji per Pagat e 
Zytarëve te Larte Publik, i 
miratuar 
4. Projektligji për 
Inspektim Administrativ, 
I miratuar 
5. Projektligji për Pagat e 
Nepunësve Publik që nuk 
janë pjesë e Sherbimit 
Civil, i miratuar 

K2-2014 Kuvendi / / / / / / 

3 Të përmirësohen kushtet për 
funksionin e Institucionit të 
Avokatit të Popullit 

1. Plotesim-ndryshimi i 
Ligjit per Avokatin e 
Popullit duke marre 
parasysh rekomandimin e 
Komisionit te Venedikut 

K1-2014 MD / / / / / / 



4 Të përmirësohen kushtet për 
funksionin e Institucionit të 
Avokatit të Popullit  

1. Plotesim-ndryshimi i 
Ligjit per Avokatin e 
Popullit duke marre 
parasysh rekomandimin e 
Komisionit te Venedikut 
2. Propozim buxheti per 
2013 per Ombudspersonin 
ne perputhje me Ligjin 
per Avokatin e Popullit 
dhe Ligjin per 
Menaxhimin e Financave 
Publike 
3. Propozim buxheti per 
2013 per Ombudspersonin 
ne perputhje me ligjin per 
Avokatin e Popullit dhe 
ligjin per menaxhimin e 
financave publike  

K2-2014 Kuvendi / / / / / / 



5 Te implementohen politikat 
per reformen e administrates 
publike duke siguruar buxhet 
si dhe kapacitete te 
mjaftueshme 

1. Udhërrëfyesi për 
implementimin e SRAP-it, 
i hartuar 
2. Burimet financiare për 
zbatimin e Udhërrëfyesit, 
të siguruara 
3. Rregulloret për 
Organizimin e Brendshëm 
dhe Sistematizimin e 
Vendeve të Punës të të 
gjitha institucioneve të 
Qeverise, të miratuara  
4. Kodi i ri i mirësjelljes në 
Shërbimin Civil të 
Kosovës, i miratuar 
5. Sistemi i ri i pagave ne 
pajtim me Rregulloren për 
Klasifikimin e Vendeve te 
Punës, i vendosur 
6. Katalogu për vendet e 
punës, i përfunduar 
7. Vlerësimet e rezultateve 
në punë të nëpunësve 
civilë sipas sistemit të ri, 
të realizuara 
8. Numri i stafit te 
rekrutuar ne DMRAP dhe 
DIEKP 
9. Numri i trajnimeve 

K4-2014 MAP / / / / / / 

6 Te sigurohet pajtueshmeri me 
vendimet e Bordit te Pavarur 
Mbikeqyres I Shërbimit Civil 
të Kosovës 

1. Numri i vendimeve dhe 
rekomandimeve te 
leshuara 
2. Numri i raportimeve 
rreth implementimit të 
vendimeve të lëshuara 
nga KPMShCK 

K4-2014 KPMShCK / / / / / / 



7 Te sigurohet pajtueshmeri me 
vendimet e Bordit te Pavarur 
Mbikeqyres I Shërbimit Civil 
të Kosovës 

1.Numri i vendimeve dhe 
rekomandimeve te 
leshuara 
2. Numri i raportimeve 
rreth implementimit të 
vendimeve të lëshuara 
nga KPMShCK 

K4-2014 MAP / / / / / / 

8 Te sigurohet pajtueshmeri me 
vendimet e Bordit te Pavarur 
Mbikeqyres I Shërbimit Civil 
të Kosovës 

1.Numri i vendimeve dhe 
rekomandimeve te 
leshuara 
2. Numri i raportimeve 
rreth implementimit të 
rekomandimeve të 
lëshuara nga KPMShCK 

K4-2014 ZKM  / / / / / / 

9 Te sigurohet pajtueshmeri me 
vendimet e Bordit te Pavarur 
Mbikeqyres 

1.Numri i raporteve te 
shqyrtuara nga Kuvendi 

K4-2014 Kuvendi / / / / / / 

10 Të ndahen hapësirat e 
institucionit të Avokatit të 
Popullit  

1. Bartja dhe vendosja e 
Zyrës Qendrore të IAP 
nga objekti privat në 
objektin e Gjykatës 
Kushtetuese, e 
përfunduar 

K4-2014 MAP / / / / / / 

11 Të ndahen hapësirat e 
institucionit të Avokatit të 
Popullit. 

1. Lista e hapesirave te 
zyreve rajonale të IAP, e 
evidentuar dhe e 
percjellur tek IAP. 
2. Zyrat rajonale të IAP në 
pajtim me listën për 
hapësira të ndara nga 
MAPL dhe Kuvendet 
Komunale, të vendosura. 

K4-2014 MAPL / / / / / / 

  2.1.4. Shoqëria Civile                    



1 Të rritet bashkëpunimi në 
mes organizatave të 
shoqërisë civile dhe 
institucioneve të Qeverisë 
së Kosovës 

1. Korniza ligjore për 
rregullimin e 
procedurave të 
kontraktimit të 
shërbimeve publike 
nga Organizatat e 
Shoqerise civile, e 
hartuar. 
2. Raporti monitorues 
mbi zbatimin e 
Strategjisë Qeveritare 
për bashkëpunim me 
shoqërinë civile 2013 -
2017, i hartuar 
3. Këshillit Nacional 
për bashkëpunim 
Qeveri – Shoqëri Civile, 
i themeluar 
4. Numri i 
konsultimeve publike 
me shoqërinë civile për 
hartim të legjislacionit. 

K4 - 2014 ZKM / / / / / / 

2 Të sigurohet financim 
publik për shoqërinë civile 

1. Statusi për përfitim 
publik, i përshtatur dhe 
standardizuar 
2.Numri i projekteve të 
financuara për 
shoqërinë civile nga 
Qeveria 
3. Raport mbi shumën e 
alokuar rreth 
financimit të projekteve 
për shoqërinë civile, i 
publikuar 

K4 - 2014 ZKM / / / / / / 

  2.1.5. Sistemi Gjyqësor                   



1 Të sigurohet që 
kompetencat e Prokurorisë 
Speciale përgjegjëse për 
rastet e krimit te 
organizuar, krimet e luftes 
dhe korrupsion mbesin të 
pandryshuara gjate 
procesit të hartimit të 
Projektligjit për 
Prokurorinë Speciale të 
Republikës së Kosovës 

1. Projektligji për 
Prokurorinë Speciale, i 
miratuar 

K3-2014 MD / / / / / / 

2 Të sigurohet që 
kompetencat e Prokurorisë 
Speciale përgjegjëse për 
rastet e krimit te 
organizuar, krimet e luftes 
dhe korrupsion mbesin të 
pandryshuara gjate 
procesit të hartimit të 
Projektligjit për 
Prokurorinë Speciale të 
Republikës së Kosovës 

1. Projektligji për 
Prokurorinë Speciale, i 
miratuar 

K3-2014 Kuvendi / / / / / / 

3 Të sigurohet që 
kompetencat e Prokurorisë 
Speciale përgjegjëse për 
rastet e krimit te 
organizuar, krimet e luftes 
dhe korrupsion mbesin të 
pandryshuara. 

 1. Caktimi i 5 
prokurorëve të 
specializuar në 
Prokurorinë Speciale 

K1-2014 KPK / / € 5,892.00 € 5,892.00 / / 



4 Te permiresohet 
pavaresia, efektiviteti, 
llogaridhenia dhe paanesia 
e gjyqesorit.  

1. Amandamentimi i 
Kushtetutes, në menyrë 
që procedurat e votimit 
të perzgjedhjes së 
anëtareve teë KGJK-së 
të jenë në pajtueshmeri 
me rekomandimet e 
Komisionit të 
Venedikut, i miratuar 
2. Emërimi i dy 
anëtarëve të KGJK 
3. Gjyqtarët në 
Gjykatën Kushtetuese, 
të emëruar 

K3-2014 Kuvendi / / / / / / 



5 Te permiresohet 
pavaresia, efektiviteti, 
llogaridhenia dhe paanesia 
e gjyqesorit, duke siguruar 
alokimin e mjeteve te 
mjaftueshme buxhetore 
dhe burimeve njerezore, 
per te realizuar reformen 
gjyqesore.  

1.Baza ligjore për 
certifikimin e 
përkthyesve dhe 
interpretëve gjyqësor, e 
miratuar 
2. Rregullorja për 
certifikimin e 
përkthyesve dhe 
interpretëve gjyqësor 
në procedura  
penale, e harmonizuar 
me Kodin e Procedurës 
Penale të Kosovës 
3. Plotesim/ndryshimi 
i Ligjit për Gjykatat e 
Kosovës , i miratuar 
4 .Plotesim/ndryshimi 
i Ligjit për Prokurorin e 
Shtetit, i miratuar 
5.Provimi për gjyqtar 
dhe prokurorë të 
mbetet pjesë e kritereve 
të përshtatshmërisë për 
kandidatët për gjyqtar 
apo prokuror.  
6. Unifikimi I kritereve 
për përzgjedhjen e 
gjyqtarëve dhe 
prokuorëve, i 
përfunduar  
7. Raporti për 
vlerësimin e të drejtës 
penale, i përfunduar 

K3-2014 MD / / / / / / 



6 Te permiresohet 
pavaresia, efektiviteti, 
llogaridhenia dhe paanesia 
e gjyqesorit, duke siguruar 
alokimin e mjeteve te 
mjaftueshme buxhetore 
dhe burimeve njerezore, 
per te realizuar reformen 
gjyqesore.  

1. Plotesim/ndryshimi 
i Ligjit për Gjykatat e 
Kosovës , i miratuar 
2.Plotesim/ndryshimi i 
Ligjit për Prokurorin e 
Shtetit, i miratuar 

K3-2014 Kuvendi / / / / / / 

7 Te permiresohet 
pavaresia, efektiviteti, 
llogaridhenia dhe paanesia 
e gjyqesorit, duke siguruar 
alokimin e mjeteve te 
mjaftueshme buxhetore 
dhe burimeve njerezore, 
per te realizuar reformen 
gjyqesore.  

1. Aktet nënligjore për 
implementimin e 
ligjeve në nivel të 
gjyqësorit,të 
harmonizuara 

K3-2014 KGjK / / / / / / 

8 Te permiresohet 
pavaresia, efektiviteti, 
llogaridhenia dhe paanesia 
e gjyqesorit, duke siguruar 
alokimin e mjeteve te 
mjaftueshme buxhetore 
dhe burimeve njerezore, 
per te realizuar reformen 
gjyqesore.  

1. Aktet nënligjore për 
implementimin e 
ligjeve në nivel 
prokurorial, të 
harmonizuara 

K3-2014 KPK / / / / / / 

9 Te permiresohet 
pavaresia, efektiviteti, 
llogaridhenia dhe paanesia 
e gjyqesorit, duke siguruar 
alokimin e mjeteve te 
mjaftueshme buxhetore 
dhe burimeve njerezore, 
per te realizuar reformen 
gjyqesore.  

1. Alokimi i mjeteve 
buxhetore për pozita 
shtesë për gjyqtarë 
prokurorë dhe staf 
mbështetës 

K3-2014 MF / / € 1,768,053.00 € 1,768,053.00 / / 



10 Te permiresohet 
pavaresia, efektiviteti, 
llogaridhenia dhe paanesia 
e gjyqesorit, duke siguruar 
alokimin e mjeteve te 
mjaftueshme buxhetore 
dhe burimeve njerezore, 
per te realizuar reformen 
gjyqesore.  

1. Përqindja e 
reduktimit të Lëndëve 
të vjetra 
2. Periudha provuese e 
gjyqtarëve të 
përzgjedhur në 
pajtueshmeri me 
rekomandimet e 
Komisionit të 
Venedikut, e zgjidhur 
3. Vlerësimi i 
performancës për 
gjyqtarë, i realizuar 
4. Numri i stafit 
mbështetes për gjykata, 
i rekrutuar 

K4-2014 KGjK / / € 440,000.00 € 440,000.00 / / 

11 Te permiresohet 
pavaresia, efektiviteti, 
llogaridhenia dhe paanesia 
e gjyqesorit, duke siguruar 
alokimin e mjeteve te 
mjaftueshme buxhetore 
dhe burimeve njerezore, 
per te realizuar reformen 
gjyqesore.  

1. Periudha provuese e 
prokurorëve te 
përzgjedhur në 
pajtueshmeri me 
rekomandimet te 
Komisionit te 
Venedikut, e zgjidhur 
2. Numri i 7 
prokurorëve për 
trajtimin e rasteve 
senzitive, i rekruituar 
3. Vlerësimi i 
performancës për 
prokurorë, i realizuar 
4. Numri i stafit 
mbështetës për 
prokurori, i rekrutuar 

K4-2014 KPK / / € 355,892.00 € 355,892.00 / / 



12 Te permiresohet 
pavaresia, efektiviteti, 
llogaridhenia dhe paanesia 
e gjyqesorit, duke siguruar 
alokimin e mjeteve te 
mjaftueshme buxhetore 
dhe burimeve njerezore, 
per te realizuar reformen 
gjyqesore 

1. Rregullorja për 
caktimin e masave 
diciplinore për 
prokuror, e miratuar 
2. Numri dhe lloji 
masave diciplinore për 
prokuror, të shqiptuara 
3. Koordinimi në 
distribuimin e lëndëve 
në prokurori, e 
përmirësuar 
4. Numri i rasteve të 
mashtrimit në procesin 
zgjedhor 2010, të 
zgjidhura 
5. Numri i dhomave të 
gjykimit në prokurori, 
të renovuara 
6. Numri i dhomave të 
marrjes ne pyetje ne 
prokurori në Pejë dhe 
Ferizaj, të ndërtuara 

K4-2014 KPK / / / / / / 

13 Te krijohen mekanizmat te 
sigurise per mbrojtje te 
afert per gjyqetar, 
prokurore, stafin 
mbeshtetes dhe 
deshmitareve mbrojtes  

1. Numri i rasteve të 
kërcnimeve ndaj 
gjyqtarëve dhe 
prokurorëve, 
raportuara 
2. Numri i masave të 
ndërmarra 
3. Legjislacioni 
sekondar në fushën e 
mbrojtjes së 
dëshmitarëve, i 
miratuar 

K4-2014 KPK 
KGjK 
PK 
MPB 
MD 

/ /         



14 Të ngriten kapacitetet për 
gjyqtarë prokurorë dhe 
stafin mbështetës  

1. Numri i kandidatëve 
që kanë kaluar 
Provimin Përgatitor  
2.Numri i kandidatëve 
që kanë ndjekur 
trajnimet në Programin 
e Trajnimit Fillestar 
(PTF) 
3. Numri i trajnimeve të 
specializuara per 
gjyqtare prokurore dhe 
staf mbeshtetes 

K3-2014 IGjK / / € 147,611.98 € 147,611.98 / / 

15 Te perfundohet procesi i 
perzgjedhjes per gjyqtare 
dhe prokurore si dhe te 
plotesohet numri I 
pozitave vakante per 
minoritetet, te parapara 
me ligj 

1. Lehtësimi i kritereve 
për përzgjedhjen e 
prokurorëve për 
komunitetin pakicë, i 
realizuar 
2. Pozitat vakante për 
minoritete, të 
plotësuara 

K4-2014 KPK / / / / / / 

16 Te perfundohet procesi i 
perzgjedhjes per gjyqtare 
dhe prokurore si dhe te 
plotesohet numri I 
pozitave vakante per 
minoritetet, te parapara 
me ligj 

1. Lehtësimi i kritereve 
për përzgjedhjen e 
gjyqtarëve për 
komunitetin pakicë, i 
realizuar 
2. Pozitat vakante për 
minoritete, të 
plotësuara 

K4-2014 KGjK / / / / / / 



17 Te intensifikohet 
bashkepunimi juridik 
ndërkombetar, dhe të 
ngriten kapacitetet e 
DBNJ-së 

1. Numri i 
marrëveshjeve të 
nënshkruara në fushën 
e BJN 
2. Numri i marrveshje 
të inicuara 
3. Mekanizem per 
percjelljen e procesit te 
iniciimit, negocimit dhe 
arritjes se 
marreveshjeve, e 
hartuar 
4. Numri i rasteve të 
proceduara dhe të 
trajtuara në cështjet e 
bashkëpunimit juridik 
ndërkombëtar 
5.Baza e të dhenave, 
funksionale 
6. Vlerësimi i 
kapaciteteve të DBNJ-
së, i realizuar 
7. Plani i punës së 
DBNJ-së, i hartuar 
8. Plani i trajnimeve të 
specializuara të 
përbashkëta në mes të 
institucioneve të 
zbatimit të ligjit,i 
realizuar 

K4-2014 MD / / € 20,000.00 € 20,000.00 / / 



18 Funksionalizmi i sistemit 
të përmbarimit privat 

1. Numri i 
përmabruesve privat, 
të emëruar 
2. Numri i rasteve të 
ekzekutuara sipas 
procedurës së 
përmbarimit privat 
3. Numri i raporteve të 
publikuara 
4. Numri i trajnimeve të 
mbajtura 

K4-2014 MD / / / / / / 

19 Te sigurohet zbatimi 
vendimeve civile dhe 
penale si dhe te sigurohen 
mekanizma per 
implementimin e ligjeve 
dhe vendimeve te 
gjyqesorit. 

1.Numri i vendimeve të 
ekzekutuara 
2.Numri i notereve të 
licencuar 
3.Numri i rasteve të 
zgjidhura përmes 
ndërmjetësimit 
4. Numri i 
administratorëve 
falimentues, të emëruar 
5. Raporte të rregullta 
mbi rastet e zgjidhura 
me ndërmjetësim, të 
hartuara 
6. Numri i rasteve të 
zgjidhura përmes 
procedurës së 
ndërmjetësimit 

K4-2014 MD / / / / / / 



20 Te sigurohet zbatimi 
vendimeve civile dhe 
penale si dhe te sigurohen 
mekanizma per 
implementimin e ligjeve 
dhe vendimeve te 
gjyqesorit. 

1. Numri i rasteve të 
ndihmës juridike falas 
për viktimat e 
trafikimit, të ofruara 

K4-2014 ANJF / / € 6,000.00 € 6,000.00 / / 

  2.1.6. Lufta kundër korrupcionit          

1 Të ngritet bashkëpunimi i 
institucioneve gjyqësore 
dhe atyre zbatuese të ligjit 
si dhe të përmirësohet 
saktësia dhe harmonizimi i 
statistikave në luftën 
kundër korrupsionit 

1. Grupi Punues në mes 
të institucioneve të 
zbatimit të ligjit për 
implementimin e 
Strategjisë, i themeluar 
2. Vlerësimi vjetor i 
riskut të korrupsionit 
për sektorët të 
ndjeshëm, i rishikuar 
3. Numri i raporteve të 
publikuara mbi 
monitorimin e zbatimit 
te Strategjisë dhe Planit 
të Veprimit  

K4-2014 AKKorr / / / / / / 



2 Të ngritet bashkëpunimi i 
institucioneve gjyqësore 
dhe atyre zbatuese të ligjit 
si dhe të përmirësohet 
saktësia dhe harmonizimi i 
statistikave në luftën 
kundër korrupsionit 

1. Plani i Veprimit mbi 
implementimin e 
Strategjisë për 
bashkëpunim ndër-
institucional në luftën e 
krimit të organizuar 
dhe korrupsionit, e 
miratuar 
2. Vlerësimi mbi 
kompetencat dhe 
përgjegjësitë 
institucionale të 
mekanizmave kundër 
korrupsion, i hartuar 
3. Raportet e rregullta 
nga mekanizmi 
përcjellës për rastet e 
korrupsionit dhe krimit 
të organizuar, të 
publikuara 
4. Raporti vjetor i 
përbashkët në mes të 
institucioneve zbatuese 
të ligjit, i publikuar 

K4-2014 KPK / / / / / / 

3 Të ngritet bashkëpunimi i 
institucioneve gjyqësore 
dhe atyre zbatuese të ligjit 
si dhe të permirësohet 
saktësia dhe harmonizimi i 
statistikave në luftën 
kundër korrupsionit 

1.Grupet/komisionet 
për vlerësimin dhe 
monitorimin e zbatimit 
të strategjisë, të 
themeluara 
2. Raporti vjetor i 
përbashkët në mes të 
institucioneve zbatuese 
të ligjit, i publikuar 

K4-2014 AKKorr / / / / / / 



4 Të ngritet bashkëpunimi i 
institucioneve gjyqësore 
dhe atyre zbatuese të ligjit 
si dhe të përmiresohet 
saktësia dhe harmonizimi i 
statistikave në luftën 
kundër korrupsionit 

1. Baza e përbashkët e 
të dhënave në mes të 
institucioneve të 
zbatimit të ligjit, për 
rastet e krimit të 
organizuar dhe 
korrupsionit, e 
funksionalizuar 

K4-2013 KGjK / / / / / / 

5 Të ngritet bashkëpunimi i 
institucioneve gjyqësore 
dhe atyre zbatuese të ligjit 
si dhe të permirësohet 
saktësia dhe harmonizimi i 
statistikave në luftën 
kundër korrupsionit 

1. Raportet e rregullta 
nga mekanizmi 
përcjellës për rastet e 
korrupsionit të 
publikuara 
2. Numri i 
memorandumeve 
ekzistuese, të 
rishikuara 

K2-2014 AKKorr / / / / / / 

6 Të ngritet bashkëpunimi i 
institucioneve gjyqësore 
dhe atyre zbatuese të ligjit 
si dhe të përmirësohet 
saktësia dhe harmonizimi i 
statistikave në luftën 
kundër korrupsionit 

1. Raport i rregullt i 
grupit teknik kundër 
korrupsionit, i hartuar 
2. Grupi teknik punues 
i mekanizmave kundër 
korrupsion, i themeluar 
dhe funksional 

K2-2014 KPK / / / / / / 

7 Të ngritet bashkëpunimi i 
institucioneve gjyqësore 
dhe atyre zbatuese të ligjit 
si dhe të permirësohet 
saktësia dhe harmonizimi i 
statistikave në luftën 
kundër korrupsionit 

1. Numri i trajnimeve të 
specializuara për 
gjyqtarë dhe prokurorë 
në fushën kundër 
korrupsion 

K2-2014 IGJK / / € 5,800.00 € 5,800.00 / / 



8 Të krijohen mekanizma 
për raportim obligativ 
lidhur me konfliktin e 
interesit si dhe të 
ashpërsohen sanksionet 
lidhur me mos deklarimin 
e pasurisë dhe konfliktin e 
interesit. 

1. Ligji për Deklarimin, 
Prejardhjen dhe 
Kontrollin e pasurisë të 
zyrtarëvë të lartë 
publik dhe deklarimin, 
prejardhjen dhe 
kontrollin e dhuratave 
për të gjithë personat 
zyrtar, i miratuar 
2. Ligji për 
Parandalimin e 
Konfliktit të interesit në 
ushtrimin e funksionit 
publik, i miratuar 
3. Aktet nënligjore dhe 
dokumentet e tjera 
përcjellëse, të miratuara  

K4-2013 MD / / / / / / 

9 Të krijohen mekanizma 
për raportim obligativ 
lidhur me konfliktin e 
interesit si dhe të 
ashpërsohen sanksionet 
lidhur me mos deklarimin 
e pasurisë dhe konfliktin e 
interesit. 

1. Ligji për Deklarimin, 
Prejardhjen dhe 
Kontrollin e pasurisë të 
zyrtarëvë të lartë 
publik dhe deklarimin, 
prejardhjen dhe 
kontrollin e dhuratave 
për të gjithë personat 
zyrtar, i miratuar 
2. Ligji për 
Parandalimin e 
Konfliktit të interesit në 
ushtrimin e funksionit 
publik, i miratuar 

K4-2013 Kuvendi / / / / / / 



10 Të krijohen mekanizma 
për raportim obligativ 
lidhur me konfliktin e 
interesit si dhe të 
ashpërsohen sanksionet 
lidhur me mos deklarimin 
e pasurisë dhe konfliktin e 
interesit. 

1.Numri i kallximeve 
penale të ushtruara për 
rastet e konfliktit të 
interesit dhe deklarimit 
të rrejshëm 

K4-2014 AKKorr / / / / / / 

11 Të krijohen mekanizma 
për raportim obligativ 
lidhur me konfliktin e 
interesit si dhe të 
ashpërsohen sanksionet 
lidhur me mos deklarimin 
e pasurisë dhe konfliktin e 
interesit. 

1. Numri i rasteve të 
trajtuara nga 
prokuroritë për veprat 
penale të konfliktit të 
ineresit dhe deklarimit 
të rrejshëm 

K4-2014 KPK / / / / / / 

12 Të krijohen mekanizma 
për raportim obligativ 
lidhur me konfliktin e 
interesit si dhe të 
ashpërsohen sanksionet 
lidhur me mos deklarimin 
e pasurisë dhe konfliktin e 
interesit. 

1. Numri i rasteve të 
zgjidhura për konfliktit 
të interesit dhe 
deklarimit të rrejshëm 
të pasurisë 

K4-2014 KGjK / / / / / / 

13 Luftimi i korrupcionit, 
nepotizmit dhe 
diskriminimit në sistemin 
e burgjeve 

1.Numri i rasteve të 
aktiviteteve kriminale 
në burgje, të raportuara 
2. Dispozitat perkatese 
nenligjore mbi luftimin 
e korrupsionit ne 
legjislacionin sekondar 
per implementimin e 
LESP, te përfshira 
3. Numri i 
inspektimeve në 
burgje, dhe raportet 
periodike mbi gjetjet 

K3-2014 MD / / € 40,400.00 € 40,400.00 / / 



nga inspektimet e 
realizuara 
4. Numri i masave 
disiplinore të 
ndërmarra dhe 
shqiptuara 
5. Bashkëpunimi me 
Policinë e Kosovës dhe 
EULEX-in rreth hetimit 
te rasteve te 
kontrabandës dhe 
korrupsionit, i realizuar 
6. Numri i rasteve të 
hetuara lidhur me 
aktivitetet kriminale në 
burgje 
7. Instalimi i pajisjeve 
për pengimin e valëve 
te telefonave celular, i 
perfunduar. 
8. Task Forca për ShKK, 
e themeluar, 
9. Mekanizmi i 
brendshëm i ankesave, 
i përmirësuar; 
10. Numri i ankesave, 
të shqyrtuara  
11. Stafi në institucionet 
korrektuese, i 
risistemuar 
12. Kontrollimet 
periodike (3 mujore) 
mbi funksionimin e 
bazës së të dhënave në 
QK Dubravë"  

   2.1.7. Luftakundër krimit të organizuar                  



1 Të demonstrohet 
përkushtimi i qartë në 
arritjen e rezultateve në 
luftën kundër krimit të 
organizuar dhe 
korrupsionit, duke 
përfshirë nisjen e hetimeve 

1. Raporte tre-mujore 
(statistika) në lidhje me 
hetimin e trafikimit të 
qenieve njerëzore, sipas 
mekanizmit përcjellës 
2. Raporte tre mujore 
(statistika) në lidhje me 
hetimin e trafikimit me 
imigrant, sipas 
mekanizmit përcjellës 
3.Raporte tre-mujore 
(statstika) në lidhje me 
luftimin e trafikimit me 
armë, sipas mekanizmit 
përcjellës 
4. Stastika në lidhje me 
hetimin e krimeve 
kibernietik, sipas 
mekanizmit përcjellës 
5. Statistika në lidhje 
me hetimin e 
terrorizmit sipas 
mekanizmit përcjellës 
6. Staistika në lidhje më 
hetimin e falsifikimit të 
dokumenteve, sipas 
mekanizmit përchjellës 

K4-2014 KPK / / / / / / 



2 Të zbatohen politikat 
lidhur me konfiskimin e 
pasurisë  

1.Vlerësimi i nevojave 
për plotësim 
ndryshimin e ligjit për 
AAPSK, i përfunduar 
2. Vënia në zbatim e 
instrumentit të 
planifikimit të para-
sekuestrimit, të 
ndërmarrë 
3. Baza e të dhënave, e 
funksionalizuar 
4. Raporte tre mujore 
mbi vlerën e pasurisë 
së konfiskuar, përfshirë 
ankandet dhe të hyrat e 
realizuara  
5. Fushata 
vetëdijësuese për 
policinë, prokurorinë, 
këshillin gjyqësor, 
doganat etj në lidhje me 
kompetencat e AASPK-
së 
6. Numri i trajnimeve të 
organizuara për stafin e 
AASPK-së 

K4-2014 MD / / € 6,000.00 € 6,000.00 / / 



3 Të përmiresohet saktësia 
dhe të behet harmonizimi i 
statistikave në fushën e 
luftimit të krimit të 
organizuar 

1. Raporti vjetor i 
perbashkët në mes të 
institucioneve zbatuese 
të ligjit, i publikuar 
2. Raporte të rregullta 
tre mujore mbi 
zbatimin e strategjive 
në vijim:  
a. kundër krimit të 
organizuar,  
b. terrorizmit,  
c. drogave,  
d. trafikimit me qenie 
njerëzore 
e. parandalimi i krimit 
f. menaxhimin e 
integruar të kufirit 
g. trafikim të armëve 
3. Forma (template) e 
unifikuar për hartimin 
e raporteve të zbatimit 
të strategjive, e hartuar 
dhe e shfrytëzuar për 
raportim 

K4-2014 MPB   / /     / 

4 Të përmiresohet saktësia 
dhe të behet harmonizimi i 
statistikave në fushën e 
luftimit të krimit të 
organizuar 

1. Baza e perbashkët e 
të dhënave në mes të 
institucioneve të 
zbatimit të ligjit, për 
rastet e krimit të 
organizuar dhe 
korrupsionit, e 
funksionalizuar 
2. Raporti vjetor i 
përbashket në mes të 
institucioneve zbatuese 
të ligjit, i publikuar 

K4-2014 KPK   / /     / 



5 Të specializohen gjyqtarë 
dhe prokurorë në fushën e 
trafikimit me njerëz  

1. Numri i trajnimeve të 
specializuara të 
gjyqtarëve dhe 
prokurorevë 

K4-2014 IGjK   / / / / / 

6 Të sigurohet buxhet i 
nevojshem për strehimoret 
dhe riintegrimin e 
viktimave të trafikimit.  

1. Buxheti për 
strehimoret dhe 
riintegrimin e 
viktimave, i alokuar 

K4-2014 MF   / / / / / 

7 Të sigurohet korniza e 
nevojshme institucionale 
për strehimin dhe 
riintegrimin e viktimave  

1. Buxheti për 
strehimoret dhe 
riintegrimin e 
viktimave, i alokuar 
2. Numri i 
strehimoreve të 
licensuara për rastet e 
trafikimit me njerëz 
3. Numri i OJQ-ve të 
subvencionuara për 
menaxhimin e 
strehimoreve për 
mbrojtje dhe riintegrim 
të viktimave  
4. Programe për 
riintegrimin e fëmijëve 
viktima të trafikimit 
dhe punës së 
detyrueshme, në 
sistemin arsimor, të 
realizuara 

K4-2014 MPMS / / € 100,000.00 € 100,000.00 / / 

8 Të sigurohet korniza e 
nevojshme institucionale 
për strehimin dhe 
riintegrimin e viktimave  

1. Fushata 
vetëdijësuese në lidhje 
me trafikimin e 
fëmijëve, të realizuara 
2. Numri i viktimave të 
identifikuara 

K4-2014 MPB / / / / / / 



9 Të intensifikohet puna me 
fëmijët viktima të 
trafikimit apo të punës së 
detyrueshme 

1. Programe për 
riintegrimin e fëmijëve 
viktima të trafikimit 
dhe punës së 
detyrueshme, në 
sistemin arsimor, të 
realizuara 

K4-2014 MASHT / / / / / / 



10 Të intensifikohet 
bashkëpunimi 
ndërkombetarë në fushën 
e luftimit të krimit të 
organizuar 

1. Numri i 
marrëveshjeve 
ndërkombetare për 
bashkëpunim dhe luftë 
kundër krimit të 
organizuar, të 
nenshkruara 
2. Numri i atasheve 
policor në përfaqesi 
diplomatike, të 
emëruar 
3. Numri i hetimeve 
dhe operacioneve të 
përbashketa 
ndërkombëtare kunder 
krimit të organizuar, të 
realizuara 
4. Numri i 
opereacioneve policore 
të realizuara në 
bashkëpunim me 
EULEX 
5. Numri i 
operacioneve 
policore/asistimeve të 
realizuara me Interpol  
6. Numri i 
operacioneve 
policore/asistimeve të 
realizuara me Europol 

K4-2014 MPB / / / / / / 



11 Të intensifikohet 
bashkëpunimi 
ndërkombetarë në fushën 
e luftimit të krimit të 
organizuar 

1. Numri i 
marrëveshjeve 
ndërkombetare për 
bashkëpunim dhe lufte 
kundër krimit të 
organizuar, të 
nenshkruara 
2. Numri i atasheve 
policor në perfaqësi 
diplomatike, të 
emëruar 
3. Numri i 
marrëveshjeve për 
bashkëpunim juridik 
ndërkombëtarë në 
cështjet penale, të 
nënshkruara 

K4-2014 MPJ / / / / / / 

12 Të intensifikohet 
bashkëpunimi 
ndërkombëtar në fushën e 
luftimit të krimit të 
organizuar 

1. Numri i 
marrëveshjeve 
ndërkombetare për 
bashkëpunim dhe luftë 
kundër krimit të 
organizuar, të 
nënshkruara 
2. Numri i 
marrëveshjeve për 
bashkëpunim juridik 
ndërkombëtarë në 
cështjet penale, të 
nënshkruara 

K4-2014 MD / / / / / / 

13 Të intensifikohet 
bashkëpunimi 
ndërkombetarë në fushën 
e luftimit të krimit të 
organizuar 

1. Numri i hetimeve 
dhe operacioneve të 
përbashkëta kundër 
krimit të organizuar, të 
realizuara 

K4-2014 KPK / / / / / / 



14 Të miratohet legjislacioni 
sekondar lidhur me 
mbrojtjen e deshmitarëve, 
të ngriten kapacitetet e 
Njësitit për Mbrojtje të 
Dëshmitarëve dhe të 
sigurohet autonomia e tij 
buxhetore  

1. Legjislacioni 
sekondar në fushën e 
mbrojtjes së 
dëshmitarëve, i 
miratuar  
2. Programet e veçanta 
për mbrojtjen e 
dëshmitarëve, të 
hartuara 
3. Numri i 
marrëveshjeve për 
bashkëpunim rajonal 
me shtete të ndryshme 
në zbatim të 
programeve për 
mbrojtjen e 
dëshmitarëve, të 
nënshkruara 
4. Buxheti për 
Drejtorinë për Mbrojtje 
të Dëshmitarëve, i 
alokuar 
5. Numri i stafit në 
Drejtorinë për Mbrojtje 
të Dëshmitarëve, të 
rekrutuar 
6. Numri i trajnimeve 
për zyrtarët policor në 
Drejtorinë për Mbrojtje 
të Dëshmitarëve  

K4-2014 MPB / / € 90,000.00 € 90,000.00 / / 

15 Të sigurohet 
infrastruktura e 
nevojshme në gjykata për 
dëshmitarët e mbrojtur 

1. Hapësirat e posacme 
për dëshmitarë të 
mbrojtur në gjykata, të 
siguruara 

K4-2014 KGjK / / / / / / 



16 Të sigurohet një bazë e 
mirëfilltë ligjore në fushën 
e përgjimeve në 
telekomunikim duke 
siguruar mekanizma të 
kontrollit që mundësojne 
dallimin midis ndërhyrjes 
gjyqësore dhe asaj për 
qëllime të inteligjencës.  

1. Projektligji për 
Përgjime në përputhje 
me rekomandimet e 
KE-së, i hartuar 
2. Legjislacioni 
sekondar në përputhje 
me rekomandimet e 
KE-së, në fushën e 
përgjimeve, i miratuar 

K4-2014 ZKM / / / / / / 

17 Të sigurohet një bazë e 
mirëfilltë ligjore në fushën 
e përgjimeve në 
telekomunikim duke 
siguruar mekanizma të 
kontrollit që mundësojnë 
dallimin midis ndërhyrjes 
gjyqësore dhe asaj për 
qëllime të inteligjencës.  

1. Projektligji për 
Përgjime në përputhje 
me rekomandimet e 
KE-së, i miratuar 

K2-2014 Kuvendi / / / / / / 

18 Të intensifikohet 
shfrytëzimi i dispozitave 
lidhur me konfiskimin e 
pasurisë nga ana e 
gjyqësorit 

1. Numri i vendimeve 
për konfiskim të 
pasurisë, të 
ekzekutuara 

K4-2014 KGjK / / / / / / 

19 Të intensifikohet 
shfrytëzimi i dispozitave 
lidhur me konfiskimin e 
pasurisë nga ana e 
gjyqësorit 

1. Numri i rasteve kur 
urdhëri për konfiskim 
është lëshuar nga 
prokurorët, sipas 
mekanzimit përcjellës 

K4-2014 KPK / / / / / / 

20 Të intensifikohet 
shfrytëzimi i dispozitave 
lidhur me konfiskimin e 
pasurisë nga ana e 
gjyqësorit 

1. Numri i trajnimeve 
për gjykatës dhe 
prokurorë në lidhje me 
konfiskim të pasurisë 

K4-2014 IGjK / / / / / / 



21 Të ngriten kapacitetet 
institucionale lidhur me 
parandalimin dhe luftimin 
e trafikimit dhe abuzimit 
me nartkotike, trafikimit 
me armë dhe krimeve 
ekonomike 

1. Raporti për 
vleresimin e 
kërcënimeve të krimit 
të organizuar përfshire 
edhe trafikimit me 
armë (SOCTA), i 
hartuar  
2. Numri i 
informacioneve të 
shkëmbyera për rastet e 
trafikimit me narkotikë, 
trafikimit me armë dhe 
krimeve ekonomike 
3. Numri i hetimeve 
dhe operacioneve të 
përbashketa kundër 
trafikimit me narkotikë 
kundër trafikimit me 
armë dhe krimeve 
ekonomike 
4.Paisjet për hetime të 
trafikimit me narkotikë 
dhe trafikimit me armë, 
të siguruara 
5.Numri i trajnimeve 
dhe stafit të rekrutuar 
kundër trafikimit të 
drogave 
6. Numri i trajnimeve 
dhe stafit të rekrutuar 
kundër trafikimit me 
qenie njerëzore, si dhe 
tarfikimit me imigrant 
7. Numri i trajnimeve 
dhe stafit të rekrutuar 
kundër trafikimi të 
armëve 

K4-2014 MPB / / € 450,000.00 € 450,000.00 / / 



8. Numri i tarjnimeve 
dhe stafit të rekrutuar 
kundër terrorizmit  
9. Numri i trajnimeve 
dhe stafit të rekrutuar 
kundër krimit 
kibernetik 

  2.2. Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e minoriteteve                  

1 Të rishikohen dhe 
thjeshtësohen strukturat 
që merren me të drejtat e 
njeriut  

1. Ligji për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit 
për Barazi Gjinore, i 
miratuar 
2. Ligji për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit 
Kundër Diskriminimit, 
i miratuar  
3.Rregullorja për 
thjeshtësimin e 
strukturave që merren 
me të drejtat e njeriut, e 
miratuar 

K2-2014 ZKM / / / / / / 

2 Të rishikohen dhe 
thjeshtësohen strukturat 
që merren me të drejtat e 
njeriut  

1. Ligji për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit 
për Barazi Gjinore, i 
miratuar 
2. Ligji për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit 
Kundër Diskriminimit, 
i miratuar  
3. Ligji për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit 
për Avokatin e 
Popullit, i miratuar 

K2-2014 Kuvendi / / / / / / 



3 Të rishikohen dhe 
thjeshtesohen strukturat 
që merren me të drejtat e 
njeriut  

1. Ligji për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit 
për Avokatin e 
Popullit, i miratuar 

K1-2014 MD / / / / / / 

4 Të kompletohet korniza 
ligjore për te drejtat 
pronesore si dhe të 
zvogëlohen rastet e 
grumbulluara dhe të 
përmirësohet ekzekutimi i 
vendimeve gjyqësore dhe 
atyre administrative në 
fushën e të drejtave 
pronësore  

1. Ligji për Agjencinë 
Kosovare për Krahasim 
dhe Verifikim të 
Pronës, i miratuar  
2. Strategjia për të 
drejtat pronësore, e 
miratuar 
3. Hapësirat, burimet 
njerëzore dhe buxheti 
për Zyrën e 
Koordinatorit për të 
drejtat pronësore, të 
alokuara 

K4-2014 ZKM / / / / / / 

5 Të kompletohet korniza 
ligjore për të drejtat 
pronësore si dhe të 
zvogelohen rastet e 
grumbulluara dhe të 
përmirësohet ekzekutimi i 
vendimeve gjyqësore dhe 
atyre administrative në 
fushën e të drejtave 
pronësore 

1. Ligji për Agjencinë 
Kosovare për Krahasim 
dhe Verifikim të 
Pronës, i miratuar 
2. Qëndrueshmëria 
financiare dhe buxheti 
për Agjencinë Kosovar 
për Prona, e siguruar 

K3-2014 Kuvendi / / / / / / 



6 Të kompletohet korniza 
ligjore për të drejtat 
pronësore si dhe të 
zvogelohen rastet e 
grumbulluara dhe të 
përmirësohet ekzekutimi i 
vendimeve gjyqësore dhe 
atyre administrative në 
fushën e të drejtave 
pronësore  

1. Numri i kërkesave të 
vendosura nga 
Komisioni për Kërkesa 
Pronësore i Kosovës 
(KKPK) 
2. Numri i vedimeve të 
shpërndarë palëve 
3. Numri i vendimeve, 
të zbatuara  
4. Numri i urdhër-
dëbimeve, të 
ekzekutuara 
5. Numri i pronave nën 
administrim të 
Agjencisë dhe të 
përfshira në skemen e 
qirasë. 
6. Numri i pronave të 
dhëna me qira 
7. Skema për 
kompensimin e 
banesave shoqërore, 
rastet e zbatuara. 

K4-2014 AKP / / € 1,782,771.00 € 1,782,771.00 / / 

7 Përmirësimi i sistemit të 
institucioneve korrektuese 
si dhe parandalimi i 
torturës dhe keq-
trajtimeve brenda burgjeve 

1. Legjislacioni 
sekondar për 
implementimin e Ligjit 
për Ekzekutimin e 
Sanksioneve Penale, i 
miratuar 
2. Akte normative për 
inspektimin e 
institucioneve 
korrektuese, të 
miratuara 
3. Raporte monitoruese 
nga Komiteti Drejtues i 
përbërë nga Avokati i 

K3-2014 MD / / € 46,000.00 € 46,000.00 / / 



Popullit, Qendra 
Kosovare për 
Rehabilitimin e 
Viktimave të Torturës 
dhe Këshilli për 
Mbrojtjen e të Drejtave 
të Njeriut, të hartuara 
4. Renovimi i repartit të 
veçantë në QKUK për 
vendosjen e të 
burgosurve për trajtime 
shëndetësore (me siguri 
maksimale), i 
përfunduar 
5. Kategorizimi 
adekuat i të 
burgosurve, i 
përfunduar  
6. Mekanizmi i 
brendshëm i ankesave, 
i përmirësuar 
7. Ofrimi i shërbimeve 
mjekësore për të 
burgosur, i përmirësuar  
8. Numri i rasteve të 
aktiviteteve kriminale 
në burgje, të raportuara 
9. Numri i ankesave, të 
shqyrtuara 



8 Përmirësimi i sistemit të 
institucioneve korrektuese 
dhe parandalimi i torturës 
dhe keq-trajtimeve brenda 
burgjeve 

1. Rregullorja mbi 
funksionimin e kujdesit 
shëndetësor në burgje 
dhe Protokollet për të 
gjitha shërbimet 
shëndetësore në burgje, 
të miratuara 
2. Numri i trajnimeve të 
specializuara për stafin 
shëndetësor brenda 
institucioneve 
korrektuese 
3. Ofrimi i shërbimeve 
mjekësore për të 
burgosur, i përmirësuar 

K4-2014 MSH   / € 296,000.00 € 296,000.00 / / 

9 Të vazhdohet me ngritjen 
profesionale të stafit të 
shërbimit korrektues 

1. Numri i 
inspektimeve në 
burgje, të realizuara 
2. Raporte periodike 
mbi gjetjet nga 
inspektimet e 
realizuara, të hartuara 
3. Numri i masave 
disiplinore të 
ndërmarra dhe 
shqiptuara 
4. Plani i trajnimeve, i 
hartuar 
5. Numri i trajnimeve të 
mbajtura 
6. Numri i trajnimeve të 
specializuara për stafin 
shëndetësor brenda 
institucioneve 
korrektuese 

K4-2014 MD   / / / / / 



10 Të promovohet dhe 
fuqizohet mbrojtja e të 
drejtave të njeriut 
përfshirë, të drejtat e 
femrave dhe barazia 
gjinore, të drejtat e 
fëmijëve, të drejtat e 
grupeve të cenueshme dhe 
personave me nevoja të 
veçanta, të drejtat e 
komunitetit LGBTi si dhe 
të drejtat e sindikatave, të 
punëtorëve dhe 
punëdhënësve 

1. Strategjia dhe Plani i 
Veprimit për të drejtat 
e njeriut 2014-2018, i 
miratuar 
2. Plani i Veprimit për 
Zbatimin e Ligjit 
kundër Diskriminimit 
2014-2016, i miratuar 
3. Vlerësimi i kornizës 
ligjore për të drejtat e 
fëmijëve, i përfunduar 
4. Buxheti shtesë për 
mbrojtjen e të drejtave 
të fëmijëve, i alokuar 
5. Grupi këshilledhënës 
dhe koordinues për të 
drejtat e Komunitetit 
LGBTI, i themeluar 
6. Fushata 
vetëdijësuese kundër 
diskriminimit të 
komunitetit LGBTI, të 
realizuara 

K4-2014 ZKM / / / / / / 



11 Të promovohet dhe 
fuqizohet mbrojtja e të 
drejtave të njeriut 
përfshirë, të drejtat e 
femrave dhe barazia 
gjinore, të drejtat e 
fëmijëve, të drejtat e 
grupeve të cenueshme dhe 
personave me nevoja të 
veçanta, të drejtat e 
komunitetit LGBTi si dhe 
të drejtat e sindikatave, të 
punëtorëve dhe 
punëdhënësve 

1. Raport monitorues 
mbi implementimin e 
ligjit për statusin dhe të 
drejtat e personave 
paraplegjikë dhe 
tetraplegjikë, i hartuar 
2. Raport monitorues 
mbi implementimin e 
ligjit për barazinë 
gjinore, i hartuar 
3. Raport monitorues 
mbi implementimin e 
ligjit kundër 
diskriminimit, i 
hartuar.  
4. Raport monitorues 
mbi implementimin e 
Planit të Veprimit për 
zbatimin e ligjit kundër 
diskriminimit, i hartuar  
5. Raport monitorues 
mbi implementimin e 
Planit të Veprimit për 
zbatimin e Strategjisë 
Nacionale për të drejtat 
e Personave me Aftësi 
të Kufizuara 2013-2015, 
i hartuar 

K4-2014 ZKM / / / / / / 



12 Të promovohet dhe 
fuqizohet mbrojtja e të 
drejtave të njeriut 
përfshirë, të drejtat e 
femrave dhe barazia 
gjinore, të drejtat e 
fëmijëve, të drejtat e 
grupeve të cenueshme dhe 
personave me nevoja të 
veçanta, të drejtat e 
komunitetit LGBTi si dhe 
të drejtat e sindikatave, të 
punëtorëve dhe 
punëdhënësve 

1. Ligji për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit 
për statusin dhe të 
drejtat e dëshmorëve, 
invalidëve, veteranëve, 
pjesëtarëve të ushtrisë 
çlirimtare të Kosovës, 
personave të dhunuar 
gjatë luftës,viktimave 
civile të luftës dhe 
familjarët e tyre, duke 
përfshirë njohjen e 
statusit të mbijetuarave 
të dhunës seksuale në 
luftë si viktima të 
luftës, i miratuar 
2. Ligji për statusin dhe 
të drejtat e personave 
paraplegjikë dhe 
tetraplegjikë, i miratuar 
3. Buxheti shtesë për 
mbrojtjen e të drejtave 
të fëmijëve, i alokuar 

K3-2014  Kuvendi / / / / / / 



13 Të promovohet dhe 
fuqizohet mbrojtja e të 
drejtave të njeriut 
përfshirë, të drejtat e 
femrave dhe barazia 
gjinore, të drejtat e 
fëmijëve, të drejtat e 
grupeve të cenueshme dhe 
personave me nevoja të 
veçanta, të drejtat e 
komunitetit LGBTi si dhe 
të drejtat e sindikatave, të 
punëtorëve dhe 
punëdhënësve 

1. Numri i raporteve 
monitoruese mbi 
implementimin e Ligjit 
për statusin dhe të 
drejtat e personave 
paraplegjikë dhe 
tetraplegjikët, i 
miratuar, dhe 
rekomandimet te dala 
nga monitorimet, te 
publikuara 
2.Numri i raporteve 
monitorues mbi 
implementimin e ligjit 
për barazinë gjinore 
dhe rekomandimet të 
dala nga monitorimet, 
të publikuara 
3. Numri i raporteve 
monitorues mbi 
implementimin e ligjit 
kundër diskriminimit, 
dhe rekomandimet të 
dala nga monitorimet, 
të publikuara 
4.Numri i raporteve 
monitorues mbi 
implementimin e ligjit 
për Avokatin e 
Popullit, të publikuara 

K4-2014  Kuvendi / / / / / / 



14 Të promovohet dhe 
fuqizohet mbrojtja e të 
drejtave të njeriut 
përfshirë, të drejtat e 
femrave dhe barazia 
gjinore, të drejtat e 
fëmijëve, të drejtat e 
grupeve të cenueshme dhe 
personave me nevoja të 
veçanta, të drejtat e 
komunitetit LGBTi si dhe 
të drejtat e sindikatave, të 
punëtorëve dhe 
punëdhënësve 

1. Numri i rasteve të 
hetimeve, përndjekjeve, 
të ndërmarra për sulme 
kundër komunitetit 
LGBTI  

K4-2014 MPB / / / / / / 

15 Të promovohet dhe 
fuqizohet mbrojtja e të 
drejtave të njeriut 
përfshirë, të drejtat e 
femrave dhe barazia 
gjinore, të drejtat e 
fëmijëve, të drejtat e 
grupeve të cenueshme dhe 
personave me nevoja të 
veçanta, të drejtat e 
komunitetit LGBTi si dhe 
të drejtat e sindikatave, të 
punëtorëve dhe 
punëdhënësve 

1. Numri i rasteve të 
hetimeve, përndjekjeve, 
të ndërmarra për sulme 
kundër komunitetit 
LGBTI  

K4-2014 KPK / / / / / / 



16 Të promovohet dhe 
fuqizohet mbrojtja e të 
drejtave të njeriut 
përfshirë, të drejtat e 
femrave dhe barazia 
gjinore, të drejtat e 
fëmijëve, të drejtat e 
grupeve të cenueshme dhe 
personave me nevoja të 
veçanta, të drejtat e 
komunitetit LGBTi si dhe 
të drejtat e sindikatave, të 
punëtorëve dhe 
punëdhënësve 

1. Numri i rasteve të 
gjykimeve dhe 
vendimeve të 
ekzekutuara për sulme 
kundër komunitetit 
LGBTI  

K4-2014 KGjK / / / / / / 

17 Të promovohet dhe 
fuqizohet mbrojtja e të 
drejtave të njeriut 
përfshirë, të drejtat e 
femrave dhe barazia 
gjinore, të drejtat e 
fëmijëve, të drejtat e 
grupeve të cenueshme dhe 
personave me nevoja të 
veçanta, të drejtat e 
komunitetit LGBTi si dhe 
të drejtat e sindikatave, të 
punëtorëve dhe 
punëdhënësve 

1. Numri i 
rekomandimeve nga 
Avokati i Popullit, të 
lëshuara  
2. Numri i raporteve 
mbi implementimin e 
rekomandimeve të 
lëshuara nga Avokati i 
Popullit  
3. Raport mbi 
adresimin e rasteve të 
grumbulluara 

K4-2014 Avokati i 
Popullit 

/ / / / / / 

18 Të sigurohet liria e 
shprehjes, liria e tubimit 
dhe protestës, liria e të 
menduarit, religjionit dhe 
vetëdijes,  

1. Vlerësimi i 
legjislacionit që 
rregullon lirinë e 
shprehjes, i përfunduar 

K4-2014 ZKM / / / / / / 



19 Të sigurohet liria e 
shprehjes, liria e tubimit 
dhe protestës, liria e të 
menduarit, religjionit dhe 
vetëdijes  

1. Numri i anëtarëve të 
Komisioni të Pavarur të 
Mediave, i kompletuar 
2. Qëndrushmëria 
financiare dhe buxheti i 
mjaftueshëm për RTK, i 
alokuar 
3. Numri i anëtarëve të 
bordit të RTK-së, i 
kompletuar 

K4-2014 Kuvendi / / / / / / 

20 Të sigurohet liria e 
shprehjes, liria e tubimit 
dhe protestës, liria e të 
menduarit, religjionit dhe 
vetëdijes,  

1. Numri i hetimeve të 
inciuara për rastet e 
sulmeve dhe 
kërcënimeve ndaj 
gazetarëve 
2. Numri i hetimeve të 
inciuara për rastet e 
vjedhjes dhe 
vandalizmit ndaj 
varrezave dhe 
objekteve fetare 
3.Cilësia e raportimit 
dhe përcjelljes të 
rasteve të vjedhjeve 
dhe vandalizmit ndaj 
varrezave dhe 
objekteve fetare, 
dukshëm e përmirësuar  

K4-2014 MPB / / / / / / 



21 Të sigurohet liria e 
shprehjes, liria e tubimit 
dhe protestës, liria e të 
menduarit, religjionit dhe 
vetëdijes,  

1. Numri i hetimeve të 
inciuara për rastet e 
sulmeve dhe 
kërcënimeve ndaj 
gazetarëve 
2. Numri i hetimeve të 
inciuara për rastet e 
vjedhjes dhe 
vandalizmit ndaj 
varrezave dhe 
objekteve fetare 

K4-2014 KPK / / / / / / 

22 Të sigurohet liria e 
shprehjes, liria e tubimit 
dhe protestës, liria e të 
menduarit, religjionit dhe 
vetëdijes,  

1. Numri i 
aktgjykimeve për rastet 
e vjedhjes dhe 
vandalizmit ndaj 
varrezave dhe 
objekteve fetare 

K4-2014 KGjK / / / / / / 

23 Të përmirësohet 
implementimi i ligjit 
kundër dhunës në familje 
dhe ligjit kundër 
diskriminimit  

1. Fondi adekuat për 
financimin e 
stehimoreve për 
viktimat e trafikimit 
dhe dhunës në familje, i 
alokuar 
2. Numri i rasteve të 
viktimave të trafikimit 
dhe dhunës në familje, 
të hetuara 

K4-2014 MPB / / / / / / 

24 Të përmirësohet 
implementimi i ligjit 
kundër dhunës në familje 
dhe ligjit kundër 
diskriminimit  

1. Numri i rasteve te 
hetimeve, përndjekjeve, 
të inicuara  

K4-2014 KPK / / / / / / 



25 Të përmirësohet 
implementimi i ligjit 
kundër dhunës në familje 
dhe ligjit kundër 
diskriminimit  

1. Numri i rasteve të 
gjykimeve dhe 
vendimeve të 
ekzekutuara 

K4-2014 KGjK / / / / / / 

26 Të përmirësohet 
implementimi i ligjit 
kundër dhunës në familje 
dhe ligjit kundër 
diskriminimit  

1. Numri i rasteve të 
viktimave të trafikimit 
dhe dhunës në familje, 
të trajtuara 

K4-2014 MPMS / / / / / / 



27 Të avancohen politikat në 
fushën e të drejtave të 
punëtorëve, si dhe të 
ngriten kapacitetet e 
inspektorëve të punës 

1. Strategjia dhe Plani i 
Veprimit për 
Zhvillimin e 
inspektoratit të Punës, i 
aprovuar 
2. Koncept-dokumenti 
për riorganizimin dhe 
funksionimin e 
inspektoriatit të punës, 
i aprovuar 
3. Sistemi i menaxhimit 
të performances, i 
themeluar  
4. Sistemi informativ i 
inspektoratit të punes, i 
dizajnuar 
5. Raporte 
gjashtëmujore mbi 
implementimin e 
politikave në fushën e 
të drejtave të 
punëtorëve  
6. Numri i 
inspektimeve të 
realizuara 
7. Numri i masave 
diciplinore të 
shqiptuara 
8. Sistemi i trajnimeve 
për inspektorët e punes 
i instaluar 
9. Numri i trajnimeve 
për inspektorë të punës 

K4-2014 MPMS / / € 256,558.00 € 256,558.00 / / 



28 Të implementohet 
legjislacioni që ka të bëj 
me mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore  

1. Projektligji për 
Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Ligjit për 
Trashëgiminë 
Kulturore, i miratuar 
2. Projekligji për 
Muzetë, i miratuar  
3. Strategjia Kombëtare 
për Mbrojtjen e 
Trashëgimisë 
Kulturore, e miratuar 

K4-2014 MKRS / / / / / / 

29 Të implementohet 
legjislacioni që ka të bëjë 
me mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore  

1. Njësisë së Veçantë 
për Mbrojtjen e 
Trashëgimisë Kulturore 
dhe Fetare serbe, e 
funksionalizuar 
2. Numri i policëve 
serb në Njësinë së 
Veçantë për Mbrojtjen e 
Trashëgimisë Kulturore 
dhe Fetare serbe, të 
rekrutuar 
3. Numri i shkeljeve 
dhe ndërtimeve ilegale 
në zonat e mbrojtura, i 
raportuar 
4. Masat e ndërmarra 
ndaj shkeljeve të 
evidentuara të 
ndërtimeve pa leje në 
zonat e mbrojtura 

K4-2014 MPB / / / / / / 



30 Të implementohet 
legjislacioni që ka të bëjë 
me mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore  

1. Këshilli lokal për 
implementimin e Ligjit 
për Hoqën e Madhe, i 
themeluar 
2. Numri i shkeljeve 
dhe ndërtimeve ilegale 
në zonat e mbrojtura, i 
raportuar 
3. Masat e ndërmarra 
ndaj shkeljeve të 
evidentuara të 
ndërtimeve pa leje në 
zonat e mbrojtura 
4. Caktimin e 
inspektorëve për 
mbikëqyrjen e 
zhvillimeve në 
Qendrën historike të 
Prizrenit 

K4-2014 MAPL   / / / / / 

31 Të implementohet 
legjislacioni që ka të bëjë 
me mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore  

1. Raport monitorues 
mbi punën e KZM, i 
hartuar 

K4-2014 MMPH / / / / / / 

32 Te hetohen rastet e 
sulmeve fizike te 
motivuara etnikisht ose në 
baza fetare dhe kryesit e 
këtyre veprave të sillen 
para drejtësisë 

1. Numri i rasteve të 
hetimeve, përndjekjeve, 
të ndërmarra  

K4-2014 MPB / / / / / / 

33 Të hetohen rastet e 
sulmeve fizike të 
motivuara etnikisht ose në 
baza fetare dhe kryesit e 
këtyre veprave të sillen 
para drejtësisë 

1. Numri i rasteve të 
hetimeve, përndjekjeve, 
të ndërmarra  

K4-2014 KPK / / / / / / 



34 Të hetohen rastet e 
sulmeve fizike të 
motivuara etnikisht ose në 
baza fetare dhe kryesit e 
këtyre veprave të sillen 
para drejtësisë 

1. Numri i rasteve të 
gjykimeve dhe 
vendimeve të 
ekzekutuara  

K4-2014 KGjK / / / / / / 

35 Të sigurohet buxheti për 
implementimin e 
strategjisë dhe planit të 
veprimit për komunitetet 
RAE 

1. Plani i veprimit për 
implementimin e 
strategjisë për 
komunitetet RAE, i 
buxhetuar 
2. Raporti mbi 
buxhetimin e strategjisë 
RAE, i hartuar 
3. Raport i rregullt mbi 
implementimin e 
strategjisë RAE, i 
hartuar 
4. Numri i shërbimeve 
të ofruara për fëmijët e 
kontaminuar me plumb 

K4-2014 ZKM / / / / / / 

36 Të rritet numri i 
pjesëtarëve te 
komuniteteve minoritare, 
të punësuar në 
administratën publike 

1. Numri i pjesëtarëve 
të minoriteteve të 
punësuar  

K4-2014 MAP / / / / / / 



37 Të vazhdohet 
implementimi I kurrikulës 
në gjuhët serbe dhe rome; 
të sigurohet qasja në arsim 
si dhe të luftohet braktisja 
e shkollimit  

1. Kurrikula në gjuhën 
serbe, e hartuar  
2. Kurrikula në gjuhën 
rome, e hartuar 
3. Numri i nxënësve 
romë të regjistruar 
4. Numri i nxënësve të 
rikthyer dhe të 
riatëdhesuar, të 
regjistruar dhe të 
përkrahur me bursa 
5. Numri i nxënësve të 
rikthyer në shkolla (pas 
braktisjes) 

K4-2014 MASHT / / € 133,000.00 € 133,000.00 / / 

38 Të ofrohen mundësi për 
kthim për personat e 
zhvendosur 

1. Strategjia për 
Komunitete dhe Kthim, 
e miratuar 
2. Numri i shtëpive të 
ndërtuara, rindërtuara 
3. Numri i të 
zhvendosurve të kthyer 
4. Vlerësimi i nevojave 
për perfituesit e 
mundshëm të procesit 
të kthimit vullnetar 
bazuar në kërkesat 
ekzistuese, i zhvilluar 
5. Numri i projekteve të 
përkrahura në funksion 
të kthimit, reintegrimit 
dhe stabilizimit të 
komuniteteve të 
realizuara 
6. Kampi i Leposaviqit, 
i mbyllur  

K4-2014 MKK / / € 9,600,000.00 € 6,300,000.00 € 
3,300,000.00 

/ 



39 Të funksionalizohet Zyra e 
Komisionerit për Gjuhët 

1. Politikat e 
propozuara nga 
Komisioneri për gjuhë, 
të miratuara 
2. Numri i 
rekomandimeve të 
Komisionerit për gjuhë, 
të lëshuara 
3. Raport mbi 
implementimin e 
rekomandimeve të 
lëshuara nga 
Komisioneri i gjuhëve, i 
hartuar 
4. Numri i trajnimeve, 
të mbajtura 

K4-2014 ZKM / / € 135,000.00 € 135,000.00 / / 

  2.3. Çështjet regjionale dhe obligimet ndërkombëtare              

1 Te sigurohet bashkepunim 
aktiv dhe konstruktiv me 
te gjithe partneret rajonal 

1. Numri i Takimeve te 
Bordit në bazë të 
Statutit të KBR 
(Këshillit për 
Bashkëpunim Rajonal). 
2. Numri i Takimeve të 
Nën-Komitetit 
Financiar në KBR. 
3. Takimi Vjetor i 
Këshillit për 
Bashkëpunim Rajonal 
4. Obligimi vjetor 
financiar në KBR, i 
permbushur 
5. Koordinatori 
kombëtar për KBR, i 
emëruar 

K4-2014 ZKM / / € 40,000.00 € 40,000.00 / / 



2 Te sigurohet bashkepunim 
aktiv dhe konstruktiv me 
te gjithe partneret rajonal 

1. Përmbushja e 
kritereve dhe aplikimi 
për anëtarësim në 
mekanizmat Rajonal, i 
përfunduar 
2. Numri i 
marreveshjeve te 
nenshkruara me 
partneret rajonal 

K4-2013 MPJ / / / / / / 

3 Te vazhdohet 
implementimi i te gjitha 
marreveshjeve te arritura 
ne mes te Beogradit dhe 
Prishtines, si dhe te 
angazhohet ne menyre 
konstruktive ne te gjitha 
ceshtjet me ndermjetesim 
te BE-se 

1. Raport mbi 
implementimin e 
marreveshjeve me 
Serbine 

K4-2014 MPJ / / / / / / 

4 Te vazhdohet 
implementimi i te gjitha 
marreveshjeve te arritura 
ne mes te Beogradit dhe 
Prishtines, si dhe te 
angazhohet ne menyre 
konstruktive ne te gjitha 
ceshtjet me ndermjetesim 
te BE-se 

1. Raport mbi 
implementimin e 
marreveshjeve me 
Serbine 

K4-2014 ZKM / / / / / / 



5 Të intensifikohen 
përpjekjet për zbardhjen e 
fatit të personave të 
pagjetur 

1. Memorandumi i 
Bashkëpunimit me 
Departamentin e 
Mjekësisë Ligjore në 
kuadër të MD-së, i 
nënshkruar 
2. Aktet nënligjore me 
qëllim të zbatimit të 
Ligjit për Persona të 
Zhdukur, të miratuara  
3. Numri i varrezave të 
identifikuara 
4. Numri i personave të 
zhdukur të identifikuar 
5. Informatat për 
varrezat e mundshme 
masive (si Rasti i 
Butelit - Maqedoni, 
Rasti i Rashkes - Serbi 
etj), të shkëmbyera dhe 
proceduara  

K4-2014 ZKM / / / / / / 

6 Të intensifikohen 
përpjekjet për zbardhjen e 
fatit të personave të 
pagjetur 

1. Memorandumi i 
Bashkëpunimit me 
Komisionin Qeveritar 
për Persona të 
Zhdukur, i nënshkruar 
2. Kapacitetet për 
marrje, analizim dhe 
identifikim për mbetje 
njerëzore të 
Departamentit për 
Mjekësi Ligjore, të 
ngritur 
3. Numri i ekspertëve 
mjeko-ligjorë, të 
rekrutuar 

K4-2014 MD / / / / / / 



7 Ristrukturimi i 
Departamentit të 
Mjekësisë Ligjore, ngritja e 
vazhdueshme e 
kapaciteteve profesionale 
të stafit si dhe rekrutimi 
dhe zhvillimi i 
kapaciteteve të ekspertëve 
në fushën mjeko-ligjore 

1. Ligji për Agjencionin 
e Mjekesise Ligjore, i 
miratuar  
2. Specializimet ne 
fushën e mjekësisë 
ligjore, te përfunduara 
3. Vlerësim i 
kapaciteteve ekzistuese 
në DML, i përfunduar; 
4. Ndertimi dhe vënia 
në funksion e 
Laboratorit të ADN-së, 
i perfunduar 
5. Baza e të dhënave, e 
funksionalizuar  
6.Mjetet per trajnimin e 
antropologeve, të 
siguruara 
7. Numri i rasteve të 
proceduara dhe të 
trajtuara në çështjet e 
personave të pagjetur 
8. Rekrutimi dhe 
zhvillimi i ekspertëve 
që nevojiten për një 
praktikë të 
qëndrueshme mjeko-
ligjor, i përfunduar 
9. Numri i trajnimeve të 
realizuara lidhur me 
fushën e Mjekësisë 
Ligjore; 

K4-2014 MD / / € 30,000.00 € 30,000.00 / / 

  

3. KRITERET 
EKONOMIKE  

                  

  3.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut                  

  3.1.1. Bazat e politikës ekonomike                  



1 Përgatitja për pjesëmarrje 
në programin ekonomik 
dhe fiskal të para-
anëtarësimit 

1. Raportet e Projektit 
IPA 2012 për EFP 
2. Strukturat e 
nevojshme të 
themeluara / Buxheti 
3. Ngritja e 
kapaciteteve të 
strukturave për 
implementim efektiv të 
programit / Buxheti & 
Pol. Ekonomike 
4. Hartimi i Programit 
Ekonomik Fiskal / 
Buxheti & Pol. 
Ekonomike 

K4-2015 MF MIE, 
ZPS/ZK

M  

 Raporti i 
Progresit 

2013, 
Projekti 

IPA 2012  

/ / / / 

  3.1.2. Stabiliteti makroekonomik                  

1 Implementimi i rregullës 
fiskale 

1. Deficiti buxhetor në 
nivel maksimal prej 2% 
të BPV për çdo vit 
fiskal duke lejuar 
bartjen e 
nënshpenzimit dhe të 
hyrave të njëhershme 
për shpenzime kapitale  
2. Të dhënat nga 
Raportet periodike për 
nivelin e të hyrave dhe 
shpenzimeve  

K4-2014 MF / LMFPP 
Marrëvesh
ja SBA me 

FMN-në 

/ / / / 



2 Menaxhimi dhe 
monitorimi i borxhit 
publik 

1. Programi i Borxhit 
Publik i aprovuar në 
Qeveri  
2. Strategjia Afatmesme 
e Borxhit Publik e 
harmonizuar 
3. Strategjia Vjetore për 
vitin në vijim 
4. Raportet e rregullta 
mujore për Ministrin e 
Financave 
5. Raportet tremujore 
që publikohen në 
webfaqe të MF-së 

K4-2014 MF BQK Ligji për 
Borxhet 
Publike 

Nr 03/L-
175 

€ 35,880.00 € 35,880.00 / / 

  3.1.3. Ndërveprimi i forcave të tregut                  



1 Likuidimi i NSH-ve dhe 
riorganizimi/privatizimi i 
NSH-ve "të mëdha" 

1. Numri i 
ndërmarrjeve të futura 
në likuidim 
2. Numri i kërkesave të 
pranuara për 
ndërmarrjet e futura në 
likuidim 
3. Numri i njoftimeve 
për vendimet e 
lëshuara lidhur me 
kërkesat e kreditorëve  
4. Numri i raporteve 
finale, vlera e mjeteve 
për distribuim 
krahasuar me fondet e 
likuidimit (e shprehur 
në vlerë monetare ose 
përqindje). 
Trepça 
1. Rishikimi i kerkesave 
te kreditoreve 
2. Vleresimi i rezervave 
minerare 
3. Regjistrimi kontabel i 
aseteve dhe detyrimeve 
nga Ekipi Financiar 
4. Adresimi i aspekteve 
ambientale dhe sociale 

K4-2014 AKP / Raporti i 
Progresit 

€ 12,275,324.00 € 12,275,324.00 / / 

  3.1.4. Hyrja dhe dalja nga tregu                 



1 Përmirësimi i mëtejmë i 
ambientit të të bërit biznes. 

1. Zvogëlimi i mëtejmë 
i barrierave në të bërit 
biznes me fokus në 
barrierat të cilat janë në 
kompetencë të 
komunave. (MTI 
/Komunat). 
2. Bizneset e 
regjistruara online 
3. Numri I biznesit i 
unifikuar 

K3-2015 MTI Komuna
t 

Strategjia 
për 

Zhvillimin 
e Sektorit 

Privat 
2013-2017 

/ / / / 

  3.1.5. Zhvillimet në sektorin financiar                  

1 Përafrimi i legjislacionit të 
sektorit financir më atë të 
BE-së 

1. Legjislacioni 
sekondar për Ligjin e 
Sistemit të Pagesave i 
miratuar 
2. Legjislacioni 
sekondar per ligjin e 
Përgjithshem mbi 
Sigurimit i aprovuar 
3. Legjislacion 
sekondar per 
Mbikqyrjen Bankare i 
aprovuar 
4. Legjislacion 
sekondar per 
Mbikqyrjen e 
Pensioneve i aprovuar 
5. Rregullativa mbi 
mbikëqyrjen e tregut të 
letrave me vlerë të 
Republikës së Kosovës 
te nxjerrura. 

K4-2014 BQK   * Kriteret 
Afatmesm

e të 
Studimit 

të 
Fizibiliteti

t 

€ 335,000.00  € 310,000.00 € 25,000.00 

2 Përafrimi i legjislacionit të 
sektorit financir më atë të 
BE-së 

1.Ligji i Përgjithshëm 
mbi Sigurimet i 
aprovuar  

K4-2014 Kuvendi / / / / / / 



3.2. 
Kapaciteti i përballjes me presionin konkurrues dhe forcat e tregut brenda Bashkimit 
Evropian  

          

  3.2.1. Kapitali njerzor dhe fizik                  

1 Ngritja e bashkëpunimit 
në mes të institucioneve 
arsimore dhe NVM-ve  

1. Programi "Internship 
Biznesi" për 600 
studentë, i zbatuar 
(MTI/MASHT/MKRS). 
2. Lënda për 
ndërmarrësi e përfshirë 
në kurrikulën e Arsimit 
të Ulët (MASHT). 

K4 - 2015 
 

MTI MASHT
MKRS 

Strategjia 
për 

Zhvillimin 
e Sektorit 

Privat 
2013-2017 

€ 60,000.00 € 60,000.00 / / 



2 Të përmirësohet 
qasja,cilësia dhe relevanca 
e AAP  

1.Strategjia për ngritjen 
e praktikës 
profesionale, e 
miratuar;  
2. Strategjia për 
orientim në karrierë, e 
miratuar; 
3. 50 trajnerë dhe 
mësimdhënës të 
trajnuar me programe 
më të avancuara dhe 
per gjitheperfshirje ne 
shkollat te AAP-se. 
4. Planprograme të reja 
sipas kërkesave të 
tregut të punës, të 
hartuara; 
5. Programet e 
Aftësimit Profesional të 
licencuara/certifikuara;  
6. Kushtet adekuate të 
shkollave dhe qendrave 
të trajnimit të 
nevojshme për 
zhviilimin e 
shkathtësive, të 
krijuara; 
7. Module të aftësimit 
profesional, të 
hartuara; 
8. Ndërtimi i shkollave 
dhe pajisja e tyre me 
laboratorë shkencorë, 
objekte sportive dhe 
mirëmbajtje të 
përshtatshme, të 
përfunduara. 

K4-2016 MASHT / / € 3,262,000.00 € 17,000.00 € 
3,245,000.00 

/ 



  3.2.2. Struktura sektoriale dhe e ndërmarrjeve                 

1 Përmirësimi i qasjes në 
financa për ndërmarrjet. 

1. Aplikimi për 
anëtarësim në 
institucionet 
zhvillimore të BE-së 
(CIP, EU SME Week, 
COSME) dhe 
donatorëve tjerë me 
qëllim të krijimit të 
instrumentëve 
financiarë për 
lehtësimin e qasjes së 
NVM-ve në financa, i 
kryer. 
2. Rritja e fondeve të 
dedikuara për skemën 
e garantimit të kredive 
3. Shtimi i fondeve për 
subvencionimin e 
NVM-ve. 

K4 - 2014 MTI AMNV
M  

Strategjia 
për 

Zhvillimin 
e Sektorit 

Privat 
2013-2017 

€ 4,200,000.00 € 1,200,000.00 € 
3,000,000.00 

/ 

2 Luftimi dhe parandalimi 
ekonomisë jo-formale 

1. Hartimi dhe 
aprovimi i Programit 
për parandalimin e 
ekonomisë joformale 
2. Plani implementues i 
Veprimit i përgatitur 
2. Raporti gjashtë 
mujor për zbatimin e 
Strategjisë për 
Parandalimin e 
ekonomisë joformale 

K4-2014 MF / Raporti i 
Progresit 

2013 

/ / / / 

  3.2.3. Ndikimi i shtetit në konkurrencë                 



1 Përafrimi i mëtejmë i 
legjislacionit për Ndihmë 
Shtetërore me Acquis. 

1. Ligji per Ndihme 
Shteterore i ndryshuar 
dhe plotesuar 
2. Legjislacioni 
sekondar ekzistues i 
ndryshuar dhe 
plotesuar  
3. Legjislacioni 
sekondar i ri i zhvilluar 

K4 2015 MF MIE, 
AKK, 

Komisio
ni për 

Ndimën 
Shtetëro

re 

Ligji për 
Ndihmë 

Shtetërore
, 

Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 10,000.00 € 10,000.00 / / 

2 Përafrimi i mëtejmë i 
legjislacionit për Ndihmë 
Shtetërore me Acquis.  

1. Ligji për Ndihmën 
shtetërore i aprovuar 

K4-2015 Kuvendi / Ligji për 
ndihmë 

Shtetërore
, Raporti i 
Progresit 

2013  

/ / / / 

  4. STANDARDET EUROPIANE                  

  4.1. Tregu i brendshëm                 

  4.1.1. Politikat tregtare                   



1 Ristrukturimi i 
Departamenteve të MTI-
së. 

1. Agjencia për 
Promovim të 
Investimeve dhe 
Agjencia për 
Mbështetjen e 
Ndërmarrjeve të Vogla 
dhe të Mesme, të 
fuzionuara në 
Agjencinë për Zhvillim 
të Sektorit Privat. 
2. Inspektoriati i Tregut 
duke i përfshirë edhe 
inspektorët komunal i 
funksionalizuar. 

K3-2014 MTI / Raporti i 
Progresit 

2013 

/ / / / 

2 Mekanizmat për 
konsultim me palët e 
interesuara të politikave 
tregtare. 

1. Takime të rregullta të 
Grupit për politika 
tregtare dhe nëngrupet 
për Shërbime, Industri, 
Bujqësi, Marrëveshje 
Tregtare dhe Lehtësim 
të Tregtisë dhe 
pjesëmarrja aktive e 
komunitetit të biznesit 
dhe shoqërisë civile i 
siguruar.  
2. Takimi i rregullt i 
Komisioneve 
Ekzekutive relevante.  

K4-2014 MTI / Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 500.00 € 500.00 / / 



3 Monitorimi i rregullt i 
zbatimit të Marrëveshjes 
mbi Hapësirën për Tregti 
të Lirë të Evropës 
Qendrore (CEFTA) dhe 
aktivitetet në kuadër të 
CEFTA-s. 

1. Takimet e rregullta 
me bizneset vendore të 
mbajtura. 
2. Te dhenave ne teren 
nga bizneset me 
formularët për barriera 
tarifore dhe jo-tarifore 
te mbledhura. 
3. Pjesëmarrje të 
rregullt të 
nëngrupevenë takimet 
e CEFTA-s. 

K4-2014 MTI / Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 12,500.00 € 12,500.00 / / 

  4.1.2.Standardizimi, Akreditimi, Metrologjia, Vlerësimi i Konformitetit dhe Mbikëqyrja e tregut         

1 Adaptimi i i standardeve 
të reja dhe ngritja e 
vetëdijes për zbatimin e 
Standardeve në fuqi.  

1. Mbajtja e 3 aktivitete 
të organizuara me 
qëllim të ngritjes së 
vetëdijes të bizneseve 
për implementimin e 
standardeve.  
2. Standardet e 
adaptuara dhe te 
perlkhyera në gjuhët 
zyrtare të Kosovës. 
3. 1,400 standardeve te 
adaptuara gjatë vitit 
2014. 

K4-2014 MTI / Strategjia 
për 

Zhvillimin 
e Sektorit 

Privat 
2013-2017 

/ / / / 



2 Ngritja e kapaciteteve të 
Akreditimit. 

1.Trupat e Vlerësimit të 
Konformitetit (TVK-të) 
të mbikqyrura 
2. Rritja e numrit të 
TVK-ve 
3. Zhvillimi i 
aktiviteteve për arritjen 
e Marrëveshjes me 
European co-operation 
for Accreditation. 
4. Takimi i rregullt i 
trupave koordinues të 
procesit të akreditimit. 

K4-2014 MTI / Strategjia 
për 

Zhvillimin 
e Sektorit 

Privat 
2013-2017 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 4,500.00 € 4,500.00 / / 

3 Ngritja e kapaciteteve të 
Metrologjisë. 

1. Etanolet e Kalibruar 
2. Funksionalizimi i 
laboratoet ekzistues 
dhe krijimi i 
laboratoreve të rinjë të 
Metrologjisë 
3. Stafi i Metrologjisë i 
trajnuar 
4. Pese zyrtare të rinjë 
te rekrutuar (duke e 
plotësuar rregulloren e 
re të organizimit të 
Agjencisë së 
Metrologjisë).  
5. Funksionalizimi i 
mbikqyrja metrologjike 
me qëllim të 
përmirësimit të 
kualitetit të ofrimit të 
shërbimeve në 
laboratorët ekzistues. 

K4-2014 MTI / Strategjia 
për 

Zhvillimin 
e Sektorit 

Privat 
2013-2017 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

/ / / / 



4 Përafrimi dhe zbatimi i 
legjislacionit vendor me 
atë të BE-së mbi 
Vlerësimin e 
Konformitetit. 

1. Trajnimi dhe njoftimi 
i trupave përgjegjës për 
direktivat/rreguloret 
teknike të transpozuara 
të konformitetit 
2. Studimi i kryer mbi 
zbatimi. i rregulloreve 
teknike të transpozuara 
si dhe raportimi mbi 
zbatimin. 
3.Transpozimi i 
Direktives 94/25/EC 
për Pajisjet (Artizanalet 
) Rekreative 
4. Transpozimi i 
Direktivës për 
Produktet Kozmetike 
76/768/EEC 
5.Transpozimi i 
Rregullores Nr. 
648/2004/EC për 
Detergjentet 
6. Transpozimi i 
Direktives 305/2011 
për Reklamimin e 
Produkteve te 
Ndërtimit 
7. Transpozimi i 
Direktives 94/9/EC 
për Paisjet që punojnë 
në atmosfera 
potencialisht 
shpërthyese 
8. Transpozimi i 
Direktivës 2000/9/EC, 
për Teleferikët për 
Bartjën e Njerëzve 

K4-2014 MTI / Strategjia 
për 

Zhvillimin 
e Sektorit 

Privat 
2013-2017 

/ / / / 



9. Transpozimi i 
Direktivës 1999/5/EC, 
për Paisjet e Radios dhe 
Telekomunikacionit 

5 Ngritja e kapaciteteve në 
Inspektoriatin e Tregut.  

1. Inspektorët e tregut 
të trajnuar për zbatimin 
e direktivave dhe 
rregulloreve teknike të 
produkteve industriale 
jo ushqimore. 
2. Databaza për 
shkëmbim të 
informacioneve e 
konform RAPEX-it e 
krijuar. 
3. Zyrtarët e rinj të 
rekrutuar. 

K4-2014 MTI / Strategjia 
për 

Zhvillimin 
e Sektorit 

Privat 
2013-2017 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

/ / / / 

  4.1.3. Mbrojtja e konsumatorit                 

1 Kompletimi i kornizës 
ligjore dhe zbatimi  

1. UA për shitje me 
aksion dhe mallra me 
defekt  
2. Rregullorja 
2006/2004 për 
bashkpunim në mes 
autoriteteve përgjegjëse 
për zbatimin e 
legjislacionit të 
Konsumatorit.  

K3-2014 MTI / Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 1,500.00 € 1,500.00 / / 



2 Monitorimi i zbatimit të 
programit për mbrojtje të 
konsumatorit 

1.Raportet periodike të 
zbatimit të programit 
për mbrojtje të 
konsumatorit 
2. Mbajtja e rregullt e 
Këshilli për mbrojtjen e 
konsumatorit duke 
siguruar pjesemarrjen 
aktive të insitucioneve 
relevante, bizneseve 
dhe shoqerisë civile. 

K4-2014 MTI / Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 3,000.00 € 3,000.00 / / 

3 Ngritja e kapaciteteve 
administrative 

1. Numri i trajnimeve 
dhe zyrtareve të 
trajnuar.  
2. Aktivitetet e 
organizuara me qellim 
të ngritjes se vetëdijes 
së konsumatorëve. 
3. Një zyrtar shtesë i 
rekrutuar. 

K4-2014 MTI / Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 27,000.00 € 17,000.00 € 10,000.00 / 

4 Monitorimi dhe shqyrtimi 
I ankesave te pranuara  

1. Numri i ankesave të 
pranuara 
2. Numri i ankesave të 
zgjidhura 
3. Numri i ankesave në 
shqyrtim e sipër 
4. Numri i ankesave të 
pa shqyrtuara 

K4-2014  MTI / Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 5,000.00 € 5,000.00   / 

  
4.1.4. Lëvizja e përsonave, shërbimeve dhe e drejta e 
themelimit      

            



1 Plotesimi i kornizës ligjore 
për koordinim të kufizuar 
të sistemeve të sigurimeve 
shoqërore dhe punësimin 
e të huajve në Kosovë 

1. Ligji për të Huaj, i 
monitoruar. 
2.U.A. për të Huaj, të 
miratuara. 
3.Ligji për "Skemat 
Pensionale të 
Financuara nga Shteti ", 
i miratur. 
4.U.A. për Skemat 
Pensionale të 
Financuara nga Shteti, 
të miratuara. 

K4-2014 MPMS MPB Strategjia 
Sektoriale 
2009-2013, 

Plani I 
Veprimit 

2011-2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 174,717,164.00 € 174,717,164.00 / / 

2 Krijimi i platformës 
administrative për 
Koordinim të limituar të 
Sistemeve të Sigurimeve 
Sociale. 

1.Kuota vjetore për 
punësimin e të huajve, 
e përcaktuar. 
2.Statistikat për nevojat 
afatshkurtra dhe 
afatgjata të fuqisë 
punëtore të huaj në 
Kosovë, të përcaktuara. 

K4-2014 MPMS MPB * Kriteret 
Afatmesm

e të 
Studimit 

të 
Fizibiliteti

t 

€ 45,000.00 € 45,000.00 / / 



3 Ngritja e kapaciteteve 
institucionale për 
Koordinim të limituar të 
Sistemeve të Sigurimeve 
Sociale. 

1.Komisionit 
Koordinues per 
Marrëveshjet Bilaterale 
në fushën e Sigurimeve 
Sociale, i 
funksionalizuar. 
2.Divizioni për 
Marrëveshje bilaterale 
në fushën e Sigurimeve 
Sociale dhe Punësimit, i 
krijuar. Numri i 
takimeve bilaterale te 
mbajtura 
3.Negociatat me shtetet 
partnere me qëllim të 
lidhjes së 
Marrëveshjeve 
Bilaterale në fushën e 
Sigurimeve Sociale, të 
zhvilluara. 
4.Numri i trajnimeve të 
personelit përkatës për 
Koordinimin e 
Sigurimeve Sociale, i 
përcaktuar. 
5.Hulumtimet dhe 
studimet e nevojshme 
rreth Koordinimit të 
Sistemeve të 
Sigurimeve Sociale, të 
përfunduara 
6. Punëtori rreth 
Koordinimit të 
Sistemeve të 
Sigurimeve Sociale, 
brenda dhe jasht 
vendit, të realizuara 

K4-2014 MPMS / Strategjia 
Sektoriale 
2009-2013, 

Plani I 
Veprimit 

2011-2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 50,000.00 € 50,000.00 / / 



4 Përafrimi i mëtejmë i 
legjislacionit vendor me 
atë të BE-së. 

1.Analizë mbi tregtinë e 
shërbimeve  
2.Fillimi i procesit të 
transpozimit të 
Direktivës së 
Shërbimeve  
3.Draftimi i nje akti të 
shërbimeve (act on 
services) qe e reflekton 
direktivën e 
shërbimeve te BE-së ku 
do të bëhet 
përmbledhja e komplet 
legjislacionit që mbulon 
këtë fushë në një 
dokument të vetëm.  

K4-2014 MTI ML Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 20,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 / 

5 Përafrimi i legjislacionit 
vendor me acquis të BE-së. 

1. Ligji për Shoqëritë 
Tregtare i aprovuar. 
2. Udhëzimet 
Administrative për 
Ligjin për Shoqëritë 
Tregtare të aprovuara. 

K4-2014 MTI IFC, 
UNDP 

Raporti i 
Progresit 

213 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 50,000.00 / € 50,000.00 / 

  4.1.5. Lëvizja e lirë e kapitalit                 



1 1. Avancimi i Mbikëqyrjes 
Financiare në pajtim me 
standardet e Basell-it 
(Banka), IAIS (Sigurimet) 
dhe IOPs-it (Pensione) dhe 
direktivat e BE-së 

1. Manualet ekzistuese 
të Mbikëqyrjes 
Bankare, IMF dhe IFJB 
të rishikuara konform 
legjislacionit ne fuqi 
dhe direktivave të BE-
së 
2. Manualet ekzistuese 
të Mbikëqyrjes së 
Sigurimeve të 
rishikuara konform 
legjislacionit në fuqi 
dhe direktivave të BE-
së 
3. Manualet e 
mbikqyrjes se 
Pensioneve te 
pergaditura konform 
standardeve dhe 
parimeve te EIOPA, 
IOPS dhe direktivave te 
BE-së. 

K4-2014 BQK / * Kriteret 
Afatmesm

e të 
Studimit 

të 
Fizibiliteti

t 

€ 10,000.00  / € 10,000.00 

  4.1.6. Doganat dhe tatimet                  



1 Luftimi i aktiviteteve të 
paligjshme veçanërisht në 
kufirin ndërmjet Kosovës 
dhe Serbisë 

1. Angazhim i shtuar i 
njësiteve anti-
kontrabandë sidomos 
në kufirin ndërmjet 
Kosovës dhe Serbisë / 
DK 
2. Numri i 
bashkëpunimi me 
agjensionet tjera të 
zbatimit të ligjit i 
rritur/ DK 
3. Numri i 
operacioneve të 
organizuara / DK 
4. Numri i rasteve të 
zbuluara / DK 

K4-2014 MF PK, 
ATK, 

Gjykata 

1. 
Marrëvesh

ja 
ndërmjet 
Kosovës 

dhe 
Serbisë 

2. Plani i 
Veprimit 

për 
Implemen

timin e 
Marrëvesh

jes  
3. 

Strategjia 
e DK 

2013-2015 

€ 50,000.00 € 50,000.00 / / 

2 Dogana të sigurojë 
grumbullimin e plote të të 
hyrave të projektuara 

1. Struktura e re e të 
hyrave e aprovuar / 
DK 
2. Raportet tre mujore 
të formuluara / DK 

K4-2014 MF ATK, 
PK 

1. 
Strategjia 

e DK 
2013-2015 

€ 20,000.00 € 20,000.00 / / 



3 Ndërtimi i kapaciteteve 
administrative të Doganës 

1.Trajnimet e mbajtura 
brenda dhe jashtë 
vendit / DK 
2. Numri i zyrtarëve 
doganor të trajnuar / 
DK 
3. Raportet e projektit 
të binjakëzimit nga IPA 
2013 / DK 

K4-2014 MF   1. 
Strategjia 

e DK 
2013-2015 
2. Korniza 

e Planit 
Afat -

Mesëm të 
trajnimeve 

të DK-së.  
3. Projekti 

IPA 2013 e 
Binjakëzi

mit 

€ 150,000.00 € 50,000.00 € 100,000.00 / 

4 Rritja e përpjekeve të 
vazhdueshme në zbulimin 
dhe konfiskimin e 
narkotikëve në kufij. 

1. Numri i rasteve të 
zbuluara / DK 
2. Sasia e konfiskuar / 
DK 

K4-2014 MF PK, 
ATK 

1. 
Strategjia 

e DK 

€ 30,000.00 € 30,000.00 / / 

5 Të fuqizohet legjislacioni 
tatimor 

1. Legjislacioni primar 
dhe sekondar i 
plotësuar MF / ATK 
2. Zbatimi i 
legjislacionit i 
monitoruar / ATK 
3. Ngritja e vetëdijes së 
tatimpaguesve / ATK 

K4-2014 MF / Plani 
Vjetor i 

Punës së 
Qeverisë, 

Plani 
Strategjik i 

ATK-së 
2010-2015, 
Strategjia 

e 
Përmbushj

es 2012-
2015, Plani 

Vjetor i 
trajtimit të 
rreziqeve 

€ 1,500,000.00 € 1,500,000.00 / / 



6 Intensifikimi i luftës 
kundër ekonomisë 
joformale dhe evazionit 
tatimor. 

1. Numri i fushatave 
vetëdijësuese mediale / 
ATK 
2. Numri i aktiviteteve 
me qëllim 
parandalimin e 
evazionit tatimor / 
ATK  
3. Numri i rasteve të 
zbuluara / ATK 

K4-2014 MF DK, PK, 
Prokuro
ria, NJIF 

1.Strategji
a e 

Përmbushj
es 2012-

2015 ATK 
2. Plani 

Paraprak 
Vjetor i 

Trajtimit 
të 

Rreziqeve 

€ 600,000.00 € 600,000.00 / / 

7 Rritja e pjesëmarrjes së të 
hyrave nga tatimet 
vendore në të hyra të 
përgjithshme. 

1. Baza tatimore e 
zgjeruar/ ATK, MF 
2. Rritja e pjesëmarrjes 
së tatimeve direkte në 
të hyrat e mbledhura 
nga ATK / ATK 

K4-2014 MF / Raporti i 
Progresit 

2013  

/ / / / 

8 Zëvendësimi i sistemit 
aktual SIGTAS me një 
sistem të ri të TI-së. 

1. Projekti i hartuar / 
ATK 
2. Mjetet e siguruara / 
MF 
3. Sistemi i ri i 
përzgjedhur / ATK 
4. Sistemi i ri 
funksional / ATK 

K4-2014 MF / Plani 
Strategjik 
2010-2015 
i ATK-së, 
Strategjia 

e TI-së 
2012-2015 

€ 10,000,000.00 € 4,500,000.00 / € 5,500,000.00 

9 Intensifikimi i punës i 
Njësisë së hetimeve 
tatimore dhe intelegjencës 
së ATK-së. 

1. Ngritja e 
kapaciteteve / ATK 
2. Numri i aktiviteteve 
/ ATK 
3. Numri i informatave 
të intelegjences / ATK 

K4-2014 MF / Raporti i 
Progresit 

2013  

€ 600,000.00 € 600,000.00 / / 



10 Ngritja e kapaciteteve 
njerëzore të ATK-së. 

1. Numri i trajnimeve 
sipas fushave / ATK 
2. Numri i 
pjesëmarrësve / ATK 

K4-2014 MF / 1. Plani 
Strategjik 
2010-2015 

ATK, 
Plani 

vjetor I 
trajnimeve 

ATK 

€ 300,000.00 € 300,000.00 / / 

11 Zgjidhja e të gjitha 
ankesave deri në fund të 
vitit 2014 

1. Bordi i kompletuar 
me anëtarë / Kuvendi 
2. Plani i shqyrtimit të 
rasteve i zbatuar / 
Sekretariati i BPSHA 
3. Raportet për numrin 
e rasteve të zgjidhura / 
Sekretariati i BPSHA 
4. Sigurimi i kualitetit 
të vendimeve të 
BPSHA / BPSHA 

K4-2014 MF / Ligji mbi 
Administr

atën 
Tatimore 

dhe 
Procedura

t 

/ / /   

  4.1.7. Konkurrenca                   

1 Kompletimi i Kornizës 
Ligjore për Konkurrencën. 

1. Ligjit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës i 
harmonizuar me atë të 
BE-së, në veçanti:  
a). Përkufizimi i pozitës 
dominuese dhe 
abuzimi me këtë pozitë 
b). Përqëndrimet e 
ndërmarrjeve në treg 
dhe përjashtimet 
grupore  
2. Legjislacionit 
sekondar për 
implementimin e Ligjit 
për Mbrojtjen e 
Konkurrencës i 
aprovuar. 

K2-2014 AKKonk MF Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 10,000.00 € 10,000.00 / / 



2 Kompletimi i Kornizës 
Ligjore për Konkurrencën. 

1. Ligjit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës në 
harmoni me atë të BE-
së, i aprovuar 

K1-2014 Kuvendi / Raporti i 
Progresit 

2013 

/ / / / 

3 Monitorimi i zbatimit të 
Ligjit për Ndihmë 
Shtetërore.  

1. Dhënia e pëlqimit 
dhe mbajtja e një 
regjistri mbi zbatimin e 
Ligjit për Ndihmën 
Shtetërore 
2. Numri i Kontrollave 
të mjeteve të ndara të 
ndihmës  
3. Raporti vlerësues për 
ndihma i përgatitur. 

K4-2014 AKKonk / Raporti i 
Progrest 

2013, Ligji 
për 

Ndihme 
Shtetore, 

2012 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

/ / / / 

4 Ngritja e kapaciteteve 
administrative të 
Autoritetit të 
Konkurrencës. 

1. Stafi i kompletuar 
për ndihmë shtetërore 
2. Stafi i trajnuar për 
ndihmë shtetërore dhe 
konkurencë 
3. Numri i trajnimeve të 
mbajtura 
4. Numri i trajnimeve të 
mbajtura për rritjen e 
vetëdijes për rregullat e 
konkurrencës përfshirë 
avokimin. 

K4-2014 AKKonk MF Raporti i 
Progresit 

2013, Ligji 
per 

Ndihme 
Shtetore, 

2012 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 20,000.00 € 20,000.00 / / 

5 Ngritja e kapaciteteve 
administrative të 
Autoritetit Kosovar të 
Konkurrencës. 

5. Katër Komisionerët 
në Autoritetin Kosovar 
të Konkurrencës të 
emëruar. 

K3-2014 Kuvendi / Raporti i 
Progresit 

2013 

/ / / / 



  4.1.8. Prokurimi publik                  

1 Luftimi i korrupsionit dhe 
përmirsimi i përceptimit 
publik sa i përket 
transparences në 
procedurat e prokurimit 
publik 

1. Numri i zbuluar i 
shkeljeve në raportet e 
monitorimeve të 
dispozitave dhe 
rregullave të LPP-së, 
nëpër AK 
2. Numri i raporteve të 
paraqitura me 
rekomandime konkrete 
dhe përmirsime 
3. Një forum me publik 
i organizuar, përfshirë 
shoqerinë civile, 
operatorët ekonomik 
dhe palet tjera të 
interesuara mbi 
procedurat e 
prokurimit publik 
4. Numri i publikimeve 
të shpalljes së 
tenderëve në faqen 
elektronike të KRPP-së 
5. Numri i 
monitorimeve sipas 
planit dhe sipas rastit 
nëpër AK të publikuara 
në faqen elektronike të 
KRPP-së. 

K4-2014 KRPP OSHP, 
AQP 

Raporti i 
Progresit 

2013 

€ 52,500.00 € 52,500.00 / / 



2 Përgatitja e 
specifikacioneve teknike 
në bazë të dispozitave dhe 
rregullave të percaktuara 
në LPP, dhe udhezuesin 
operativ për prokurim 
publik 

1. Numri i ankesave të 
shqyrtuara sa I përket 
specifikacionit teknik 
2. Numri i gjobave të 
shqiptuara për 
autoritetet 
kontraktuese të cilat 
nuk iu kanë përfillur 
vendimet e OSHP-së sa 
I përket 
specifikacioneve 
teknike  
3. Numri i rasteve të 
kthyera në rivlersim sa 
i përket specifikacionit 
teknik 
4. Numri i rasteve të 
kthyera në ritenderim 
sa i perket 
specifikacionit teknik 
5. Numri I ankesave në 
total të shqyrtuara nga 
OSHP 
6. Numri i gjobave të 
shqiptuara në total për 
AK 

K4-2014 OSHP KRPP, 
AQP 

Raporti i 
Progresit 

2013 

€ 124,900.00 € 124,900.00 / / 



3 Ngritja e kapaciteteve 
humane dhe 
administrative te të gjithë 
trupat në prokurim publik 

1. Numri i trajnimeve të 
organizuara nga 
IKAP/KRPP për 
zyrtaret e prokurimit 
publik përshirë OE-të 
2. Numri i stafit të 
trajnuar dhe numri i të 
certifikuarve nga 
IKAP/KRPP 
3. Numri i trajnimeve 
tjera për prokurim 
publik të mbajtura nga 
zyrtaret e KRPP-së, dhe 
numri i zyrtareve të 
trajnuar 
4. Numri i stafit të 
punësuar në KRPP 
5. Numri i vendimeve 
të publikuara në faqen 
elektronike të OSHP-së 
sa i përket ankesave të 
shqyrtuara. 

K4-2014 KRPP OSHP, 
AQP, 
IKAP 

Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 31,600.00 € 31,600.00 / / 

4 Ngritja e kapaciteteve 
humane dhe 
administrative te të gjithë 
trupat në prokurim publik 

1. Anëtart e bordit të 
OSHP-së të emëruar  
2. Numri i trajnimeve të 
organizuara  
3. Numri i stafit të 
trajnuar 
4. Numri i stafit të 
punësuar  

K4-2014 OSHP KRPP, 
AQP 

Raporti i 
Progresit 

2013 

€ 179,500.00 € 179,500.00 / / 



5 Ngritja e kapaciteteve 
humane dhe 
administrative te të gjithë 
trupat në prokurim publik 

1. Drejtori i AQP-së i 
emeruar 
2. Numri dhe fushat e 
trajnimeve të 
organizuara  
3. Numri i stafit të 
trajnuar 
4. Numri i stafit të 
punesuar  

K4-2014 AQP KRPP Raporti i 
Progresit 

2013 

€ 20,000.00 € 20,000.00 / / 

6 Aprovimi i listës së 
shërbimeve, furnizimeve, 
të centralizuara në nivelin 
qëndror dhe komunal. 

1. Lista e artikujve të 
përdorimit të 
përbashkët e miratuar 
2. Numri i tenderëve të 
centralizuar 

K4-2014 AQP KRPP, 
OSHP 

Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 10,000.00 € 10,000.00 / / 

7 Monitorimi i menaxhimit 
të kontratave publike  

1. Numri i AK të 
monitoruara  
2. Numri i të gjeturave 
në këto raporte 
monitoruese 

K4-2014 KRPP AQP, 
OSHP 

Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 20,000.00 € 20,000.00 / / 

  4.1.9. E drejta e pronësisë intelektuale                  



1 Përafrimi i legjislacionit 
dhe zbatimi i tij  

1. UA për procedurat e 
regjistrimit të 
tregueseve gjeografik 
dhe emërtimeve të 
origjinës i hartuar  
2. UA për procedurat e 
regjistrimit të treguesve 
gjeografik dhe 
emërtimeve të origjines 
i miratuar 
3. Aktivitetet e 
ndërmarra për 
vetëdijesimin e 
qytetareve mbi të 
Drejtat e Pronesisë 
Intelektuale  
4. Procedurat e 
kundershtimit për 
marka tregtare të 
rregulluara (vënja e 
afateve për API-në) 

K4-2014 MTI IPA-
EUIPR, 
MKRS, 

DK/MF, 
PK/MP

B. 

Raporti i 
Progresit 

2013 

€ 14,000.00 € 12,000.00 € 2,000.00 / 

2 Përafrimi i legjislacionit 
dhe zbatimi i tij 

1. Rregullorja për 
ndërmjetësim në të 
drejten e autorit e 
zbatuar 
2. Skemat private të 
autorit të rregulluara 
3. Aktivitetet e 
ndërmarra për 
vetëdijesimin e 
qytetareve mbi të 
Drejtat e Pronesisë 
Intelektuale  

K4-2014 MKRS / Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 30,000.00 € 30,000.00 / / 



3 Adresimi i lëndeve të 
pranuara në Agjencinë për 
Pronësi Industriale 

1. Numri i lëndëve të 
shqyrtuara 
2. Numri i rasteve të 
zgjidhura 

K4-2014 MTI  Policia, 
DK 

Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

/ / / / 

4 Ngritja e kapaciteteve në 
fushën e të Drejtave të 
Pronësisë Intelektuale 

1. Numri i stafit të 
rekrutuar në API  
2. Numri i trajnimeve te 
organizuara dhe llojet e 
trajnimeve 
3. Numri i stafit të API-
së i trajnuar 
4. Takimi i rregullt i 
Këshilli Shtetëror për 
Pronësi Intelektuale  

K4-2014 MTI IPA 
/EUIPR  

Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 44,000.00 € 41,000.00 € 3,000.00 / 

5 Ngritja e kapaciteteve në 
fushën e të Drejtës së 
Pronësisë Intelektuale 

1. Numri i trajnimeve të 
organizuara dhe lloj i 
trajnimeve 
2. Numri i trajnimeve të 
përbashkëta me 
agjencionet që kanë 
mision parandalimi 
dhe luftimin në fushën 
e DPI (PK, Dogana, 
MTI, MKRS, 
Prokuroria etj)  
3. Numri i rasteve të 
hetuara 
4. Identifikimi dhe 
specializimi i së paku 
dy (2) hetuesve per 
kete fushë në DHKEK. 

K4-2014 MPB / Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

€ 20,000.00 € 20,000.00 / / 



6 Ngritja e kapaciteteve në 
fushën e të Drejtës së 
Pronësisë Intelektuale 

1. Një punëtor i 
rekrutuar  
2. Numri i trajnimeve të 
organizuara dhe llojet e 
trajnimeve 
3. Numri i stafit të 
ZDA-së i trajnuar 

K4-2014 MKRS / Raporti i 
Progresit 

2013 

€ 10,000.00 / € 10,000.00 / 

7 Vazhdimi i luftimit të 
mallrave të falsifikuara  

1. Numri i kontrollave 
të ngarkesave 
komerciale me qëllim të 
identifikimit të 
mallrave të falsifikuara 
2. Krijimi i profileve të 
riskut për mallra të 
falsifikuara 
3. Numri i rasteve të 
zbuluara Ex officio 
4. Rritja e numrit të 
rasteve Ex officio 

K4-2014 DK / Raporti i 
Progresit 

2013 
* Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t 

/ / / / 

  
4.1.10. Politikat e punësimit dhe ato sociale, politikat e shëndetit 
publik    

            



1 Të vazhdohet me 
përafrimin e kornizës 
legjislative 

1. Ligji për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit 
nr.03/L-212 për Punë, i 
hartuar; 
2. Ligji për plotësimin 
dhe ndryshimit i Ligjit 
nr.03/L-019,për 
Aftësim, Riaftësim 
Profesional dhe 
Punësimin e Personave 
me Aftësi të Kufizuara, 
i hartuar; 
3. Ligji i ri për Sigurinë 
dhe Shëndetin në Punë, 
i monitoruar; 
4. Rregullorja mbi 
transponimin e 
Direktivës së parë 
89/654/EEC, e hartuar; 
5. Rregullorja mbi 
transponimin e 
Direktivës 
89/665/EEC, e hartuar; 
6. Udhëzimi 
Administrativ për 
formën, përmbajtjen, 
kategoritë dhe 
procedurat e aplikimit 
për lejeqëndrim për 
punë, i miratuar. (MPB) 

K4-2014 MPMS / Strategjia 
Sektoriale 
2009-2013, 

Plani i 
Veprimit 

2011-2013, 

€ 4,035,700.00 € 4,035,700.00 / / 



2 Të vazhdohet me 
përafrimin e kornizës 
legjislative 

1.Ligji për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit 
nr.03/L-212 për Punë, i 
miratuar; 
2. Ligji për plotësimin 
dhe ndryshimit të Ligjit 
Nr.03/L-019,për 
Aftësimin, Riaftësimin 
Profesional dhe 
Punësimin e Personave 
me Aftësi të Kufizuar, i 
miratuar. 

K4-2014 Kuvendi / / / / / / 



3 Përmirësimi dhe 
promovimi i dialogut 
social, si dhe krijimi i të 
dhënave për numrin e 
anëtarëve të sindikatave 

1. Fushata të ngritjes së 
vetëdijes së Partnerëve 
Socialë, të realizuara; 
(KES/Parterët Socialë) 
2. Trajnime për 
udhëheqësit, anëtarë të 
Komisioneve 
Profesionale, Zyrtarëve 
të Sekretariatit dhe 
Partnerëve Socialë mbi 
Legjislacionin 
Kombëtar dhe 
Direktivat e BE-së, të 
realizuara; 
(KES/Partnerët Socialë) 
3. Takime të Këshillit 
Ekonomik Social (KES) 
për ngritjen e dialogut 
në mes të sindikatave 
dhe qeverisë dhe 
partnerëve socialë, të 
mbajtura; (KES) 
4. Vizita studimore të 
anëtarëve të KES-it dhe 
zyrtarëve të 
Sekretariatit në vendet 
e BE-së, të realizuara; 
(KES) 
5. Baza e të dhënave 
për anëtarësinë e 
sindikatave dhe 
anëtarëve, e krijuar. 

K4-2014 MPMS  / Strategjia 
Sektoriale 
2009-2013, 

Plani i 
Veprimit 

2011-2013, 

€ 670,620.00 € 70,620.00 € 600,000.00 / 

4 Përmirësimi dhe 
reformimi i Politikave të 
Punësimit si dhe të 
Politikave Sociale 

1. Ligji për plotësimin 
dhe ndryshimin e Ligjit 
Nr.03/L-019,për 
Aftësimin, Riaftësimin 
Profesional dhe 

K4-2014 MPMS  / Plani i 
Veprimit 

2011-2013, 
Strategjia 

e 

€ 2,137,988.00 € 1,937,988.00 € 200,000.00 / 



Punësimin e Personave 
me Aftësi të Kufizuar, i 
zbatuar;  
2. UA për kalimin e 
përfituesve nga skemat 
sociale në tregun e 
punës, i miratuar; 
3. Strategjia e 
Punësimit dhe 
Mirëqenies Sociale 
2014-2020, e hartuar;  
4. Ligji për Agjencinë e 
Punësimit të 
Republikës së Kosovës, 
i miratuar; 
5. Shërbimi Publik i 
Punësimit, i avancuar  
6. Sistemi i informatave 
për menaxhimin e 
punesimit, i 
funksionalizuar; 
7. Softveri per sistemin 
informativ të tregut të 
punës, i 
operacionalizuar; 
8. Masat aktive të 
tregut të punës për 
nxitjen e punësimit të 
rinjëve, personave me 
aftësi të kufizuara, 
femrave dhe të 
papunëve afatgjatë, të 
zgjeruara; 
8. Buxheti dedikuar 
masave aktive të 
punësimit, i rritur; 
9. Numri i 

Aftësimit 
Profesiona

l 2012-
2014, 

Strategjia 
e 

Punësimit 
2010-2012, 
Strategjia 

e 
Decentrali

zimit te 
Shërbimev

e Sociale 
2013-2017 



punëkërkues, të 
ndërmjetësuar; 
10. Kapaciteti i 
ministrive dhe 
institucioneve për të 
kryer analizë të 
hollësishme dhe për të 
hartuar politika dhe 
programe të 
ndërhyrjeve, i ngritur; 
11. Monitorimi dhe 
vlerësimi i politikave 
aktuale sociale, i 
përmiresuar; 
12. Vlerësimi i ndikimit 
të pushimit të lehonisë 
në punësimin e grave, 
posaçërisht në sektorin 
privat, i kryer; 
13. Numri i 
inspektorëve të punës, i 
rritur; 
14. Trajnime për 
inspektorë, të ofruara; 
15. Mospërputhja e 
aftësive të kërkuara 
dhe atyre të ofruara në 
tregun e punës, e 
adresuar; 
16. Statistikat e tregut 
të punës duke përfshirë 
edhe punësimin 
informal, të 
përmirësuara.  



5 Përmirësimi dhe 
reformimi i Politikave të 
Punësimit si dhe të 
Politikave Sociale 

1. Ligji për Agjencinë e 
Punënsimit të 
Republikës së Kosovës, 
i miratuar; 

K4-2014 Kuvendi / / / / / / 

6 Adoptimi i politikave të 
përfshirjes sociale dhe 
antidiskriminuese si dhe 
masave për përmirësimin 
e situatës së grupeve të 
cenuara 

1. Integrimi i politikave 
të punësimit dhe atyre 
sociale në strategjitë 
komunale, i arritur; 
2. Decentralizimi i 
shërbimeve sociale, i 
vazhduar; (Komunat) 
3. Mekanizmat për 
financim, të krijuara 
dhe fuqizuara; 
(Komunat) 
4. Përfshirja e OJQ-ve 
në ofrimin e 
shërbimeve të 
mirëqenies sociale, e 
mundësuar. 

K4-2015 MPMS / Strategjia 
Sektoriale 
2009-2013, 

Plani i 
Veprimit 

2011-2013, 
Strategjia 

e 
Decentrali

zimit te 
Shërbimev

e Sociale 
2013-2017 

€ 1,000,000.00 € 500,000.00 € 500,000.00 / 



7 Kompletimi i Kornizës 
Ligjore 

1. Projektligji për 
Sigurime Shëndetësore 
i miratuar 
2. Projektligji për 
Transplantimin e 
Indeve dhe Qelizave i 
miratuar 
3. Projektligji për 
Produkte medicionale 
dhe pajisje i miratuar 
4. Projektligji për 
Shëndetin Mendor i 
miratuar 
5. Projektligji për 
Emergjenca i miratuar 
6. Projektligji për 
Shëndet publik i 
miratuar 
7. Projektligji për te 
ushqyerit me qumësht 
gjiri i miratuar 
8. Projektligji për 
Inspektoratin 
shëndetësor i miratuar 
9. Projektligji për 
Transfuzion të gjakut i 
miratuar 

K3-2014 MSH / Strategjia 
Sektoriale 
2010 2014 

€ 45,000.00 € 45,000.00 / / 



8 Kompletimi i Kornizës 
Ligjore 

1. Projektligji për 
Sigurime Shëndetësore 
i miratuar 
2. Projektligji për 
Transplantimin e 
Indeve dhe Qelizave i 
miratuar 
3. Projektligji për 
Produkte medicionale 
dhe pajisje i miratuar 
4. Projektligji për 
Shëndetin Mendor i 
miratuar 
5. Projektligji për 
Emergjenca i miratuar 
6. Projektligji për 
Shëndet publik i 
miratuar 
7. Projektligji për te 
ushqyerit me qumësht 
gjiri i miratuar 
8. Projektligji për 
Inspektoratin 
shëndetësor i miratuar 
9. Projektligji për 
Transfuzion të gjakut i 
miratuar 

K3-2014 Kuvendi / / / / / / 

9 Zhvillimi i Politikave në 
fushën e shërbimeve 
shëndetësore. 

1. Strategjia Sektoriale 
Shëndetësore 2014-2020 
e miratuar 
2. Udhërrëfyesit dhe 
protokollet klinike të 
miratuara 
3. Plani Zhvillimor 
institucional i miratuar 
4. Plani i integritetit 
institucional i miratuar 

K3-2014 MSH / Strategjia 
Sektoriale 
2010 2014 

€ 42,000.00 € 42,000.00 / / 



10 Ofrimi i shërbimeve 
shëndetësore për të gjitha 
komuniteteve minoritare, 
me prioritet komuniteteve 
romë, ashkali dhe egjiptas 
dhe grupet vulnerabile 

1. Numri i fushatave 
për vetëdijesim mbi 
rreziqet shëndetësore të 
kontaminimit me 
plumb 
2. Raporti vlerësues 
mbi shkallën e 
kontaminimit me 
plumb i përfunduar 
3. Numri i personave të 
trajtuar për 
kontaminim me plumb 
dhe të mjekuar 
4. Raporti për furnizim 
me terapi specifike 
(DMSA) për pacientët e 
trajtuar për helmim me 
plumb i hartuar 
5. Numri i aktiviteteve 
të ndërmarra me qëllim 
të integrimit të 
komuniteteve në 
sistemin shëndetësor 
6. Numri i fëmijëve të 
vaksinuarve 
7. Fushatat e vaksinimit 
të përfunduara 
8. Zbatimit i terapisë 
mbajtëse me metadon i 
përfunduar 
9. Numri i aktiviteteve 
ndërinstitucionale për 
të adresuar stigmën, 
risocializimin dhe ri 
integrimin 

K3-2014 MSH / Strategjia 
Sektoriale 
2010 2014 

€ 1,000,976.00 € 800,488.00 € 200,488.00 / 



11 Ngritja e kapactiteteve 
institucionale në fushën e 
shërbimeve shëndetësore 

1. Agjencionit për 
Financim 
Shëndetësor/Fondi 
sigurimeve 
shëndetësore i 
themeluar  
2. Shërbimi Klinik 
Universitar Spitalor i 
Kosovës i themeluar 
3. Odat e 
profesionisteve 
shëndetësor të 
themeluara 
4. Qendra e 
Sëmundjeve të varësisë 
e themeluar  
5. Modulet Softuerike: 
Stokun farmaceutik 
(MSF), Resurset 
humane (MRH), 
Sistemin e Evidentimit 
të statistikave 
Shëndetësore (SESSH) 
të zhvilluara dhe të 
mirëmbajtura  
6. Kontrata për 
shërbime për 
NOC/CC-Outsorsing e 
nënshkruar 
7. Qendrat e trajnimit 
për SISH të 
funksionalizuara 
8. Trajnime për stafin e 
SISH dhe stafin 
shëndetësorë të 
përfunduara 
9. Kontraktimi i 

K4-2014 MSH / Strategjia 
Sektoriale 
2010 2014 

€ 25,206,965.00 € 24,906,965.00 € 300,000.00 / 



shërbimeve për WAN i 
përfunduar 
10. Finalizimi i SISH në 
Spitalet Regjionale i 
përfunduar  
11. Numri i Trajnimeve 
në fushën e shëndetit të 
nënes dhe fëmijes  
12. Numri iaktiviteteve 
promovuese nё fushën 
e shëndetit të nënes 
dhe fëmijes  
13. Numri i aktiviteteve 
nё shërbimet e 
planifikimit familjar  
14. Numri i 
Ekzaminimeve 
mamografike të  
15. Numri i 
Programeve pilot të 
skreningut për 
kancerin e gjirit dhe 
kancerin e qafës së 
mitrës  
16. Numri i 
Investimeve në 
infrastrukturë dhe 
pajisje 

  4.1.11. Arsimi dhe hulumtimi                  



1 Monitorimi i 
implementimit të Planit 
Strategjik të Arsimit në 
Kosovë 2011-2016 

1. Programi i qendrave 
burimore për fëmijë me 
dëmtime intelektuale 
sipas fushave të 
aktiviteteve, i hartuar; 
2. Për arsimin 
gjithëpërfshirës me 
fokus fëmijët me nevoja 
të veçanta 1900 
mësimdhënës, të 
trajnuar; 
3. 17 asistentë dhe 
instruktorë të shenjave 
dhe gjuhës, të trajnuar; 
4. Në 7 Komuna ekipet 
vlerësuese me nevoja të 
veçanta, të themeluara 
dhe funksionale;  
5. Infrastruktura 
shkollore dhe 
reduktimi i ndërrimeve 
në shkolla, të 
përmirësuara;  
6. Kushtet 
infrastrukturore të TIK-
ut, të përmirësuara; 
7. Raporti në mes të 
numrit të kompjuterëve 
dhe nxënesve (së paku 
1 me 20), i përmirësuar;  
8. Burime njerëzore për 
integrimin e TIK-ut në 
Sistemin arsimor të 
Kosovës, të përgatitura 
profesionalisht;  
9. Përmbajtje 
elektronike të gatshme 

K4-2014 MASHT / PSAK  € 16,975,500.00 € 16,975,500.00 / / 



dhe të integruara në 
kurrikulën ekzistuese, 
të përgatitura; 
10. Vetëdija për 
potencialin që ofron 
TIK-u për ngritje të 
cilësisë së arsimit, e 
ngritur. 

2 Zbatimi i aktiviteteve 
Kërkimore-shkencore për 
inovacion dhe teknologji 

1. Strategjia kombëtare 
e inovacioneve, e 
miratuar  
2. Fondi shtetëror për 
hulumtime shkencore 
dhe inovacion (pas vitit 
2015), i rritur;  
3. Minimumi 40 
kandidatë të studimeve 
të doktorates dhe post- 
doktoratës të 
përkrahur; 
4. Ngritja e 
Kapaciteteve të 
Universiteteve për 
hartim dhe akreditim të 
programeve aktuale 
dhe të reja të 
doktoratës;  
5.Krijimi i databazës 
për futjen e të dhënave 
për Arsimin e Lartë. 

K4-2015 MASHT / PSAK, 
kompone

nta 7. caku 
4,5,6,7.10,1

2. 

€ 580,000.00 € 580,000.00 / / 



3 Integrimi i Kosovës në 
zonën europiane të 
hulumtimit  

1.Themelimi i sistemit 
të pikës kombëtare të 
kontaktit përmes 
emërimit të 
personave/pikave të 
fushave tematike; 
2.Trajnimi i 
personave/pikave të 
kontaktit të fushave 
tematike rreth 
programit Kornizë; 
3. Së paku 20 sesioneve 
informuese për 
komunitetin shkencor 
në Kosovë për 
programin Korrnizë të 
BE-së Horizoni 2020, të 
organizuara; 
4. Inkuadrimi i Kosovës 
në mekanizmat 
ndërkombëtare të 
shkencës dhe 
hulumtimit (Horizon 
2020); 
5. Aplikimi dhe 
pranimi në së paku 5 
projekte kërkimore në 
Programin Kornizë për 
Kërkim dhe Zhvillim të 
Teknologjisë - Horizoni 
2020 

K4-2015 MASHT / / € 60,000.00 € 44,000.00 € 16,000.00 / 



4 Trajnimi dhe aftësimi 
profesional  

1. Programet për 
ZHPM, të hartuara dhe 
akredituara; 
1. Aftësimi i 
mësimdhënësve në 
përshtatshmëri të 
ndryshimeve në 
kurrikula dhe në 
teknologjinë e 
përparuar;  
2. Licencimi i 
mësimdhënesve, 
funksional; 
3. Mekanizmat për 
menaxhimin e aftësimit 
të mësimdhënësve, të 
krijuara; 
4. Përkrahja e 
institucioneve të 
arsimit të lartë për 
definimin e nevojave 
për zhvillim të 
infrastrukturës 
kërkimore. 
5. Rritja e numrit të 
stafit arsimor për të 
përballur kërkesat në 
përputhje me numrin e 
nxënësve në shkolla; 
6. Rritja e buxhetit për 
rritjen e numrit të 
mësimdhënësve për 
evitimin e mësimit me 
dy e më shumë 
ndërrime. 

K4-2015 MASHT / PSAK, 
kompone

nta 7. caku 
4,5,6,7.10,1

2. 

€ 5,475,415.00 € 1,975,415.00 € 
3,500,000.00 

/ 



5 Të sigurohet qasje 
gjithëpërfshirëse dhe e 
barabartë për të gjithë 
fëmijët në edukimin 
cilësor dhe jo-
diskriminues nga mosha 0 
deri në moshën 6 vjeçare 

1. Kurrikula bërthamë 
për moshën 0-5 vjeç, e 
hartuar;  
2. Kurrikula për 
edukim parashkollor 3-
6 vjeç, e rishikuar; 
3. Dokumenti i 
Standardeve të 
Zhvillimit dhe të të 
Mësuarit në Fëmijërinë 
e Hershme (0-6 vjet), i 
implementuar;  
4. Fushata vetëdijësimi 
për rëndësinë dhe 
investimin në 
fëmijërinë e hershme, të 
organizuara; 
5. Edukatoret e 
edukimit parashkollor, 
të trajnuara; 
6. Hulumtime në 
edukimin parashkollor, 
të organizuara. 

K4-2015 MASHT / / € 76,000.00 € 76,000.00 / / 



6 Përmirësimi i kushteve 
adekuate për arsimin e 
minoriteteve, përfshirë 
qasjen në arsim në gjuhën 
e tyre 

1. Anëtarësimi i 
Kosovës në Dekadën e 
Romëve; 
2. Tekstet shkollore në 
gjuhën rome, të 
siguruara;  
3. Bashkëpunimi me 
komunitetin serb 
lidhur me integrimin 
në procesin e arsimit, i 
rritur;  
4. Mësimdhënësit e 
komuniteteve bosnjake 
dhe turke, të trajnuar 
në fusha të ndryshme;  
5. 6 Qendra mësimore 
në 5 Komuna për 
komunitetin RAE dhe 
krijimi i skemës së 
granteve dhe bursave, 
të përkrahura;  
6. Numri i nxënësve 
dhe studentëve romë, 
ashkalinjë e egjiptian, i 
rritur. 

K4-2015 MASHT / Projekti i 
Binjakëzi

mit, 
Konkluzio

net e 
DPSA-ve 

Sektoriale, 
Dokument

i për 
Asistencë
n e BE-së, 
Studimi i 

Fizibiliteti
t 

€ 75,000.00 € 75,000.00   / 

4.1.12. Çështjet eorganizatës botërore te tregtisë                 

1 Fillimi i procesit të 
anëtarësimit në 
Organizatën Botërore të 
Tregtisë (OBT). 

1. Koncept dokumenti 
per anetaresim i 
hartuar.  
2. Kontestet e inicuara 
dhe ekipi punues i 
emëruar.  
3. Pozicionet mbi 
procesin e negociimit të 
draftuara.  
4. Ekipi përgjegjës për 
OBT i trajnuar. 

K4 - 2014 MTI ML Strategjia 
për 

Zhvillimin 
e Sektorit 

Privat 
2013-2017 

€ 25,000.00 € 14,000.00 € 11,000.00 / 



  4.2. Politikat Sektoriale                  

  4.2.1. Industria dhe NVM-të                 

1 Zhvillimi i një sistemi të 
kategorizimit të 
ndërmarrjeve. 

1. Të dhenat për NVM-
të e përmirësuara. ( 
harmonizimi i të 
dhënave të ARBK dhe 
ATK)  
2. Studimi mbi 
ndërmarrjet ekzistuese, 
duke i klasifikuar dhe 
kategorizuar në baza 
sektoriale.  

K2 - 2014 MTI  ARBK, 
ATK, 

AMNV
M, 

Departa
menti i 

Industri
së 

Strategjia 
për 

Zhvillimin 
e Sektorit 

Privat 
2013-2017 

€ 10,000.00 € 10,000.00 / / 

2 Funksionalizimi i mëtejmë i 
trupave koordinues të 
polikave mbi Industrinë 
dhe NVM-të. 

1. Këshilli Konsultativ i 
NVM-ve i 
funksionalizuar.  
2. Takime te rregullta te 
Këshilli Kombëtar për 
Zonat Ekonomike duke 
siguruar pjesëmarrjen 
aktive të komunitetit të 
biznesit dhe të 
shoqërisë civile. 

K4-2014 MTI AMNV
M 

Strategjia 
për 

Zhvillimin 
e Sektorit 

Privat 
2013-2017 

€ 15,000.00 € 15,000.00 / / 

3 Monitorimi i rregullt mbi 
zbatimin e Strategjisë për 
Zhvillimin e Sektorit Privat 
2013-2017. 

1. Strategjia për 
Zhvillimin e Sektorit 
Privat 2013-2017 e 
monitoruar ne menyre 
te rregullt.  

K4 2014 MTI   Strategjia 
për 

Zhvillimin 
e Sektorit 

Privat 
2013-2017 

/ / / / 

  4.2.2. Bujqësia dhe Peshkataria                  

1 Përafrimi i mëtejmë i 
kornizës legjislative me BE 

1. Ligji për Pyjet, i 
miratuar; 
2. Ligji për Ushqimin, i 
miratuar; 
3. Ligji për Farërat dhe 

K4-2014 MBPZHR / Programi 
legjislativ 

2014 

/ / / / 



Materialin Fidanor, i 
miratuar; 
4. Ligji për Regjistrimin 
e Bujqësisë, i miratuar; 
5. Ligji për OMGJ-të, i 
miratuar; 
6. Ligji për Gjuetinë, i 
miratuar; 
7. Ligji për Ushqimin, i 
miratuar; 
8. Ligji për 
Veterinarinë, i 
miratuar; 
9. Ligji për 
Inspektoratin Sanitar, i 
miratuar; 
10. Ligji për Pije 
Alkoolike, i miratuar; 
11. Plotësim-ndryshimi 
i Ligjit për Produktet e 
Mbrojtjes së Bimëve, i 
miratuar; 
12.Plotësim-ndryshimi i 
Ligjit për Plehrat 
Artificiale, i miratuar; 
13. U.A. për 
regjistrimin e 
distiluesit, i miratuar;  
14. U.A. për kriteret e 
marrjes së mostrave 
dhe vlerësimin 
organoleptik të verës, i 
miratuar;  
15. U.A.-të për 
Shërbimet Këshilluese, 
të miratuara. 



2 Përafrimi i mëtejmë i 
kornizës legjislative me BE 

1. Ligji për Pyjet, i 
miratuar; 
2. Ligji për Ushqimin, i 
miratuar; 
3. Ligji për Farërat dhe 
Materialin Fidanor, i 
miratuar; 
4. Ligji për Regjistrimin 
e Bujqësisë, i miratuar; 
5. Ligji për OMGJ-të, i 
miratuar; 
6. Ligji për Gjuetinë, i 
miratuar; 
7. Ligji për Ushqimin, i 
miratuar; 
8. Ligji për 
Veterinarinë, i 
miratuar; 
9. Ligji për 
Inspektoratin Sanitar, i 
miratuar; 
10. Ligji për Pije 
Alkoolike, i miratuar; 
11. Plotësim-ndryshimi 
i Ligjit për Produktet e 
Mbrojtjes së Bimëve, i 
miratuar; 
12.Plotësim-ndryshimi i 
Ligjit për Plehrat 
Artificiale, i miratuar. 

K4-2014 Kuvendi / Strategjia 
legjislative 

2014 

/ / / / 



3 Hartimi i politikave, 
planeve dhe programeve 
zhvillimore për sektorin e 
bujqësisë dhe zhvillimit 
rural 

1. Programi vjetor për 
Bujqësi dhe Zhvillim 
Rural me masat 
teknike, i miratuar; 
2. Plani vjetor dhe i 
veprimit për zhvillimin 
e bujqësisë organike, i 
miratuar; 
3. Autoriteti i Kontrollit 
për Bujqësi Organike, i 
themeluar; 
4. Programi kombëtar 
për Bujqësinë 
Organike, i përgatitur; 
5. Baza e të dhënave 
për bujqësinë organike, 
e krijuar; 
6. Raportit i gjelbër për 
analizat bujqësore, i 
përfunduar; 
7. Plan programi për 
akreditimin e 
Laboratorit të Verës, i 
përgatitur; 
8. Regjistrimi i 
Bujqësisë, i përfunduar; 
9. Regjistri i fermërëve, 
i azhurnuar; 
10. Rrjeti i të Dhënave 
të Kontabilitetit të 
Fermave Bujqësore, i 
kompletuar; 
11. Prejardhja e 
mbrojtur gjeografike e 
verës dhe përshkrimi i 
lokaliteteve me 
indikacione të 

K4-2014 MBPZhR / Ligji per 
Bujqësi 

dhe 
Zhvillim 

Rural, 
Ligji për 

Tokat 
Bujqësore, 
Strategjia 

për 
Konsolidi

min e 
Tokave 

Bujqësore 

€ 644,800.00 € 644,800.00 / / 



mbrojtura gjeografike, i 
përfunduar; 
12. Verërat e 
çërtifikuara dhe të 
kategorizuara; 
13. Sipërfaqja e tokës, e 
konsoliduar (në ha); 
14. Masat e ndërmarra 
për mbrojtjen e tokës 
bujqësore (numri i 
kërkesave të 
parashtruara, lejeve të 
lëshuara, inspektimeve, 
kontrolleve dhe numri i 
fletëparaqitjeve të 
ushtruara); 
15. Rregullorja për 
organizimin e 
brendshëm dhe 
sistematizimin e 
vendeve të punës, i 
miratuar. 



4 Modernizimi i fermave 
bujqësore dhe i 
ndërmarrjeve 
agropërpunuese përmes 
skemës së grandeve si dhe 
përmirësimi i kushteve për 
marketing 

1. Buxheti (grante dhe 
subvencione 
9.400.000.00 euro nga 
BK) për fermerë dhe 
ndërmarrjet 
agropërpunuese, i 
sigururar; 
2. Investimet në 
ndërmarrjet 
agropërpunuese dhe 
fermat e ndryshme të 
cilat përmbushin 
standardet e BE-s 
(numri i ndërmarrjeve 
agropërpunuese, 
fermave, lloji i 
investimeve etj), të 
siguruara;  
4. Sistemi (softueri) i 
informacionit të tregut 
për çmimet për artikujt 
kryesor bujqësor, i 
funksionalizuar dhe 
azhurnuar; 
5. Raporti për 
këmbimin tregtar 
(importi dhe eksporti), i 
përgatitur; 
6. Produktet bujqësore 
brenda dhe jashtë 
Kosovës,të 
promovuara; 
7. Fermerët dhe 
shoqatat e ujitjes të 
përkrahura me grante 
(lloji i investimeve, nr. i 
perfituesve etj). 

K4-2014 MBPZhR / PZHRB 
2014-2020 

€ 24,361,071.00 € 17,016,071.00 € 
7,300,000.00 

45,000 



5 Përmirësimi i 
infrastrukturës në zonat 
rurale 

1. Infrastruktura në 
zonat rurale e 
përmirësuar (rrugët, 
rrjeti elektrik, furnizimi 
me ujë dhe transporti); 
2. Projektet e realizuara 
nga Grupet Lokale të 
Veprimit (GLV). 

K4-2014 MBPZhR / PZHRB 
2014-2020 

/ / / / 

6 Përmirësimi i 
infrastrukturës në zonat 
rurale 

1. Infrastruktura në 
zonat rurale e 
përmirësuar (rrugët, 
rrjeti elektrik, furnizimi 
me ujë dhe transporti). 

K4-2014 MAPL / PZHRB 
2014-2020 

/ / / / 

7 Përmirësimi i 
infrastrukturës në zonat 
rurale 

1. Infrastruktura në 
zonat rurale e 
përmirësuar (rrugët, 
rrjeti elektrik, furnizimi 
me ujë dhe transporti). 

K4-2014 Komunat / PZHRB 
2014-2020 

/ / / / 



8 Shfrytëzimi dhe menaxhimi 
i qëndrueshëm i pyjeve 

1. Sipërfaqet e 
pyllëzuara në ha; 
2. Planet menaxhuese 
për pyjet (në ha), të 
miratuara; 
3. Strategjia për 
zhvillimin e gjuetisë, e 
miratuar; 
4. Strategjia për 
Zhvillimin e 
Ekoturizmit, e 
miratuar;  
6. Strategjia për 
menaxhimin e 
qëndrueshëm të 
prodhimeve pyjore 
jodrunore, e miratuar;  
7. Masat e ndërmarra 
nga APK për mbrojtjen 
e pyjeve nga prerjet 
ilegale dhe zjarret 
(numri i 
fletëparaqitjeve të 
ushtruara, inspektimet, 
dënimet për 
kundërvajtje dhe 
veprat penale për 
dëmtuesit dhe 
shfrytëzuesit ilegal të 
pyjeve). 

K4-2014 MBPZhR / Ligji për 
Pyjet; 

Strategjia 
për 

Pylltarinë 
2010-2020 

€ 900,000.00 € 900,000.00 / / 



9 Ngritja e kapaciteteve 
institucionale për fusha të 
ndryshme të sektorit të 
bujqësisë dhe fuqizimi i 
mëtejshëm i shërbimeve 
këshillimore bujqësore dhe 
rurale për fermer, grupe të 
fermerëve, OJQ. 

1. Departamenti për 
Shërbime Këshilluese i 
konsoliduar; 
2. Numri i zyrtarëve të 
trajnuar për sektorët e 
ndryshëm; 
3. Qendrat informative 
dhe këshilluese të 
themeluara dhe të 
funksionalizuara;  
4. Shërbimet 
këshillimore teknike të 
ofruara (numri i 
fermerëve, lloji i 
këshillimeve, numri i 
publikimeve, 
broshurave, 
fletëpalosjeve etj); 
5. Fushata për 
vetëdijesimin e 
qytetarëve për 
rëndësinë, mbrojtjen 
dhe shfrytëzimin e 
pyjeve, të realizuara; 
6. Asistenca teknike 
nga TAIEX-it e 
siguruar. 

K4-2014 MBPZhR / Plani i 
Punës i 

MBPZHR, 
Ligji për 

Shërbimet 
Këshillim

ore, 
Strategjia 

për 
Shërbimet 
Këshillues

e për 
Bujqësi 

dhe 
Zhvillim 

Rural 
2012-2016, 
Strategjia 

për 
Pylltari 

2010-2020 

€ 247,700.00 € 247,700.00 / / 



10 Përafrimi i legjislacionit 
sekondar në fushën e 
sigurisë së ushqimit, 
shëndetit dhe mirëqenies së 
kafshëve dhe të bimëve 

1. Rregullorja për 
sëmundjet e peshqve, e 
miratuar; 
2. Rregullorja për 
aprovimin dhe 
regjistrimin e 
operatorëve të biznesit 
(bimorë dhe shtazorë), 
e miratuar; 
3. Rregullorja për 
kontrollet fitosanitare, e 
miratuar; 
4. Rregullorja për 
importin e produkteve 
ushqimore me 
prejardhje shtazore, e 
miratuar; 
5. Rregullorja për 
nënproduktet shtazore, 
e miratuar; 
6. Përdorimi sistematik 
i tabelave të 
përputhshmërisë, i 
siguruar.  

K4-2014 AUV / / / / / / 

11 Përafrimi i legjislacionit 
sekondar në fushën e 
sigurisë së ushqimit, 
shëndetit dhe mirëqenies së 
kafshëve dhe të bimëve 

1. Rregullorja për 
kontrollet fitosanitare, e 
miratuar; 
2. Rregullorja për 
importin e produkteve 
ushqimore me 
prejardhje shtazore, e 
miratuar. 

K4-2014 MBPZHR / / / / / / 



12 Krijimi i politikave dhe 
planeve për sigurinë e 
ushqimit, shëndetit të 
bimëve dhe të kafshëve 

1. Plani nacional për 
kontrollet zyrtare dhe 
mostrim, i 
implementuar;  
2. Plani shumëvjeçar 
për kontrollin e 
sëmundjeve të 
kafshëve, i përditësuar 
dhe përfunduar; 
3. Plani i monitorimit të 
shëndetit të kafshëve, i 
implementuar; 
4. Plani nacional për 
kontrollet zyrtare dhe 
mostrim të ushqimit të 
kafshëve, i miratuar; 
5. Plani për 
monitorimin e 
mbetjeve, i 
implementuar; 
6. Strategjia për 
ndalimin e therjeve 
ilegale, e miratuar; 
7. Strategjia për 
licencimin dhe 
kontrollin e tregjeve të 
kafshëve, e miratuar; 
8. Strategjia për 
avancimin e 
stabilimenteve për 
përpunimin e 
produkteve të 
qumështit dhe të 
mishit, thertoreve dhe 
depove ftohëse, e 
miratuar; 
9. Buxheti i AUV-së, i 

K4-2014 AUV / / € 1,733,325.00 € 1,733,325.00 / / 



rritur; 
10. Lista e sëmundjeve 
të kafshëve dhe 
prevalencës së tyre, e 
përpiluar; 
11. Procedurat 
standarde të operimit 
për kontrollet 
fitosanitare, të 
miratuara; 
12. Procedurat 
standarde të operimit 
për marrje të mostrave, 
të miratuara;  
13. Futja dhe 
harmonizimi sistematik 
i të dhënave në 
databazë mbi 
identifikimin, 
regjistrimin, lëvizjen, 
therjen, ngordhjen e 
kafshëve nga terreni, i 
siguruar; 
14. Numri i kontrolleve 
për kontrabandim të 
kafshëve, i rritur;  
15. Raporti mbi 
kategorizimin e PIK, i 
përfunduar; 
16. Numri i trajnimeve 
mbi përdorimin e 
sistemit TRACES, të 
mbajtura; 
17. Informata të 
detajuara lidhur me 
mostrimin, vlerësimin e 
rrezikshmërise së 



proporcioneve të 
ngarkesave të testuara, 
të raportuara; 
18. Informata shtesë 
mbi I&R të kafshëve (jo 
vetëm për gjedhet), të 
ofruara;  
19. Informata mbi 
sëmundjet e shkaktuara 
nga ushqimi, të 
raportuara. 

13 Krijimi i politikave dhe 
planeve për sigurinë e 
ushqimit, shëndetit të 
bimëve dhe të kafshëve 

1. Strategjia për 
avancimin e 
stabilimenteve për 
përpunimin e 
produkteve të 
qumështit dhe të 
mishit, thertoreve dhe 
depove ftohëse, e 
miratuar; 
2. Futja e masës për 
stimulimin e 
raportimeve 
sistematike për 
identifikimin, 
regjistrimin, lëvizjen, 
therjen, ngordhjen e 
kafshëve nga terreni, e 
realizuar.  

K4-2014 MBPZHR / / / / / / 

14 Krijimi i politikave dhe 
planeve për sigurinë e 
ushqimit, shëndetit të 
bimëve dhe të kafshëve 

1. Buxheti i AUV-së, i 
rritur. 

K4-2014 MF / / / / / / 

15 Krijimi i politikave dhe 
planeve për sigurinë e 
ushqimit, shëndetit të 
bimëve dhe të kafshëve 

1. Informata mbi 
sëmundjet e shkaktuara 
nga ushqimi, të 
raportuara. 

K4-2014 MSH / / / / / / 



16 Krijimi i politikave dhe 
planeve për sigurinë e 
ushqimit, shëndetit të 
bimëve dhe të kafshëve 

1. Numri i kontrolleve 
për kontrabandim të 
kafshëve, i rritur;  

K4-2014 MIK / / /       

17 Ngritja e kapaciteteve 
institucionale dhe 
profesionale në AUV 

1. Numri i zyrave 
rajonale, të themeluara; 
2. Makinat për bartjen e 
mostrave, të sigururara; 
3. Transferimi i 
inspektorëve komunalë 
në AUV, i përfunduar; 
4. Numri i zyrtarëve 
për bartjen e mostrave, 
i shtuar; 
5. Numri i zyrtarëve të 
AUV-së, të trajnuar; 
6. Ndërtimi i fabrikës së 
përpunimit të 
nënprodukteve me 
origjinë shtazore, i 
përfunduar; 
7. Numri i trajnimeve të 
mbajtura për 
veterinarët e 
kontraktuar nga AUV; 
8. Raporti mbi 
strukturat e reja, stafin 
e zyreve rajonale dhe 
inspektorëve të AUV-
së, i përgatitur;  
9. Numri dhe struktura 
organizative e 
inspektorëve, e 
raportuar. 

K4-2014 AUV / / € 1,050,000.00 € 1,050,000.00 / / 



18 Ngritja e kapaciteteve 
institucionale dhe 
profesionale në AUV 

1. Transferimi i 
inspektorëve komunalë 
në AUV, i përfunduar; 
2. Ndërtimi i fabrikës së 
përpunimit të 
nënprodukteve me 
origjinë shtazore, i 
përfunduar. 

K4-2014 MF / / / / / / 

19 Ngritja e kapaciteteve 
institucionale dhe 
profesionale në AUV 

1. Transferimi i 
inspektorëve komunalë 
në AUV, i përfunduar. 

K4-2014 MAPL / / / / / / 



20 Qëndrueshmëria e 
metodave të akredituara 
dhe zgjerimi i fushës së 
akreditimit 

1. Numri i mostrave 
sipas planit nacional të 
monitorimit të 
sëmundjeve dhe 
kontrollit të ushqimit 
në Kosovë (sipas 
planeve të DSHMK dhe 
DSHP), të testuara;  
2. Numri i stafit në 
laboratorin e ushqimit 
dhe veterinarisë (LUV), 
të trajnuar;  
3. Numri i pjesëmarrjes 
së zyrtarëve të LUV në 
Testet e Proficiencës, i 
raportuar; 
4. Furnizimi i LUV me 
pajisje adekuate, i 
realizuar;  
5. Akreditimi i LUV 
sipas ISO 17025, i 
përfunduar;  
6. Prioritetet për 
metodat e akredituara 
sipas ISO 17025, të 
përcaktuara; 
7. Lista e pajisjeve 
laboratorike, e 
raportuar; 
8. Raporti mbi 
kapacitetet testuese të 
laboratorit, i ofruar; 
9. Kontrata për 
servisimin dhe 
mirëmbajtjen e 
pajisjeve laboratorike, e 
nënshkruar. 

K4-2014 AUV / / € 572,000.00 € 572,000.00 / / 



  4.2.3. Mjedisi dhe ndryshimet klimatike                 

1 Përafrimi i metejmë i 
kornizës legjislative me BE-
në 

1. Ligji për Ndryshimin 
dhe Plotësimin e Ligjit 
për Kimikate, i 
miratuar; 
2. Ligji për Legalizimin 
e Ndërtimeve pa Leje, i 
miratuar;  
3. Ligji për Zyrën 
Rregullatore për 
Ujësjellës dhe 
Kanalizim, i miratuar.  

K4-2014 Kuvendi / / / / / / 

2 Përafrimi i metejmë i 
kornizës legjislative me BE-
në 

1. Ligji për Ndryshimin 
dhe Plotësimin e Ligjit 
për Mbrojtjen nga 
Zhurma, i miratuar; 
2. Ligji për 
Infrastrukture dhe 
Informatat hapësinore 
(Direktiva INSPIRE), i 
miratuar; 
3. Ligji për 
performancen e 
energjisë në ndërtesa, i 
miratuar; 
4. Ndryshimi dhe 
plotësimi i Ligjit për 
financimin e 
programeve të veçanta 
të banimit, i miratuar; 
5. Ndryshimi dhe 
plotësimi i Ligjit për 
Mbrojtjen e Ajrit nga 
ndotja, i miratuar. 

K4-2014 MMPH / Strategjia 
legjislative 

2014 

/ / / / 



3 Plotësimi i kornizës ligjore 
me legjislacionin sekondarë  

Udhëzimet 
Administrative, të 
miratuara: 
1. U.A. për mënyrën 
dhe kushtet për 
kryerjen e punëve të 
rojtarëve të natyrës; 
2. U.A. për rrjetin 
ekologjik dhe sistemin 
e zonave të 
rëndësishme 
ekologjike; 
3. U.A. për licencën për 
menaxhimin e 
mbeturinave; 
4. U.A. për mbeturinat 
medicinale dhe 
veterinare; 
5. U.A. pët klasifikim, 
etiketimi dhe paketimi i 
kimikateve të 
rrezikshme; 
6. U.A. për arsen, 
kadmium, merkur, 
nikel dhe 
hidrokarburet 
aromatike policiklike 
në ajër; 
7. U.A. për 
menaxhimin e 
mbeturinave 
biodegraduese; 
8. U.A. për 
menaxhimin e 
mbeturinave nga 
pajisjet elektrike dhe 
elektronike; 

K4-2014 MMPH / Strategjia 
legjislative 

2014 

/ / / / 



9. U.A. për ambalazhet 
dhe ambalazhet 
mbeturinë; 
10. U.A. për mënyrën e 
evidentimit dhe formën 
e legjitimacionit të 
inspektorit për ujërat; 
11. U.A. për strukturën 
e pagesave të ujit; 
12. U.A. për 
përmbajtjen, formën, 
kushtet, mënyrën, 
ruajtjen dhe çështjet e 
tjera me rëndësi, lidhur 
me dhënien dhe 
humbjen e të drejtës së 
Lejes Ujore; 
13. U.A. për vlerat 
kufizuese të efluentit që 
shkarkohet në trup ujor 
dhe në rrjetin e 
kanalizimit publik; 
14. U.A. për 
përcaktimin e zonave të 
mbrojtura ujore; 
15. U.A. për 
procedurën, përbërjen 
dhe strukturën e 
Autoriteteve të 
Rajoneve të Pellgjeve 
Lumore; 
16. U.A. mbi 
përmbajtjen themelore 
te Planit Hapësinor të 
Kosovës; 
17. U.A. mbi 
përmbajtjen themelore 



të Planit Zhvillimor të 
Komunës; 
18. U.A. mbi 
procedurën e 
shqyrtimit publik për 
planet hapësinore dhe 
urbanistike; 
19. U.A. e Hartës 
Zonale të Kosovës; 
20. U.A. e Hartës 
Zonale të Komunës; 
21. Kodi Unik i 
ndërtimit i plotësuar; 
22. U.A. për çertifikim e 
ndërtesave për 
performancë të 
energjisë; 
23.U.A. për 
përcaktimin e formës, 
përmbajtjes dhe 
mënyrës së mbajtjes së 
regjistrit të 
administratorëve; 
24. Rregulloret 
mandatore për normat 
minimale teknike të 
ndërtesave në 
bashkëpronësi si dhe 
normat minimale 
hapësinore për 
hapësirat në funksion 
të tyre; 
25. U.A. për formën 
dhe elementet 
obliguese të 
përmbajtjes së 
procesverbalit për 



mbikëqyrje 
inspektuese; 
26. U.A. për formën 
dhe përmbajtjen e 
legjitimacionit të 
inspektorëve; 
27. U.A. për mënyrën 
dhe procedurat e 
marrjes së mostrave; 
28. U.A. për mënyrën 
dhe procedurat e 
konfiskimit; 
29. U.A. për mënyrën e 
kompensimit të 
pagesave shtesë; 
30. U.A. për 
përmbajtjen e 
programit të trajnimit 
për administrim të 
ndërtesave në 
bashkëpronësi; 
31. U.A. për 
përmbajtjen e Planit të 
Lokacionit dhe 
planimetritë. 

4 Plotësimi i kornizës ligjore 
me legjislacionin sekondarë  

1. Nxjerrja e urdhëresës 
tarifore për shërbime të 
ujit me shumicë dhe 
pakicë. 

K4-2014 ZRRUK / / / / / / 



5 Përmirësimi i politikave 
strategjike në fushën e 
mjedisit dhe miratimi i 
planeve të veprimit 

1. Strategjia e Kosovës 
për Mjedis, e miratuar; 
2. Strategjia për 
Cilësinë e Ajrit, e 
miratuar; 
3. Strategjia e Kosovës 
për Menaxhimin e 
Mbeturinave, e 
miratuar; 
4. Strategjia e 
Përafrimit të 
legjislacionit mjedisor 
me atë të BE-së, e 
miratuar; 
5. Strategjia e Ujerave 
të Kosovës, e miratuar;  
6. Strategjia për 
Ndryshime Klimatike, 
e miratuar; 
7. Dokumenti për 
investimet kapitale në 
sektorin e mjedisit, i 
draftuar; 
8. Planet Hapësinore 
dhe Urbanistike të 6 
komunave te 
miratuara: Kamenicë, 
Fushë Kosovë, 
Graçanicë, Mamushë, 
Prishtinë dhe Partesh. 

K4-2013 Kuvendi / 1. Ligji për 
Mbrojtjen 

e Mjedisit; 
2. Ligji për 
Mbrojtjen 

e Ajrit nga 
Ndotja; 3. 

Ligji për 
mbeturina

t;  
4. Ligji për 

Ujërat e 
Kosovës; 

5. Ligji për 
Planfikim 

Hapësinor 

/ / / / 



6 Ngritja e kapaciteteve 
njerzore dhe institucionale 
në sektorin e mjedisit në 
nivelin qendror dhe lokal 

1. Numri i trajnimeve 
me Programin ECRAN;  
2. Numri i punëtorive 
në kuadër të 
Agjensionit Evropian të 
Mjedisit; 
3. Numri i trajnimeve të 
mbajtura me inspektorë 
komunal; 
4. Strukturimi dhe 
profilizimi i 
inspektoratit, i 
përfunduar;  
5. Numri i trajnimeve 
për zyrtarët komunal 
në trajtimin e 
vendbanimeve 
joformale; 
6. Numri i trajnimeve 
për planerët urban në 
komuna për 
interpretimin e Ligjit të 
ri për Planifikim 
Hapësinor; 
7. Numri i trajnimeve 
për Parqet e Harkut 
Dinarik; 
8. Numri i trajnimeve 
në 7 regjione të KS, për 
menaxhimin e 
mbeturinave; 
9. Numri i zyrtarëve të 
trajnuar për 
monitorimin, 
mbledhjen dhe 
raportimin e të 
dhënave për cilësinë e 

K4-2014 MMPH / Ligjet 
mjedisore 

në fuqi 
dhe 

strategjitë 
sektoriale  

/ / / / 



ajrit; 
 10. Trajnimi i 6 
zyrtarëve të AMMK 
për inventarin dhe 
raportimin e Gazrave 
Serrë; 
11. Numri i trajnimeve 
për krimet mjedisore. 

7 Të thellohet bashkëpunimi 
mes institucioneve që kanë 
ndikim dhe përgjegjësi në 
sektorin e mjedisit 

1. Aktivitetet e 
përbashkëta me 
shoqërinë civile, të 
realizuara; 
2. Planet e mbetura 
komunale për 
menaxhimin e 
mbeturinave, të 
hartuara; 
3. Numri i aktiviteteve 
rreth ngritjes së 
vetëdijes mjedisore në 
nivel vendi; 
4. Aktivitetet rreth 
promovimit të 
legjislacionit mjedisor, 
të realizuara. 

K4-2014 MMPH / / € 80,000.00 € 80,000.00 / / 

8 Implementimi i politikave 
mjedisore me qëllim të 
përmirësimit të gjendjës së 
mjedisit 

1. Mirëmbajtja e 
sistemit të rrjetit të 
monitorimit të cilësisë 
së ajrit, e përmirësuar; 
 2. Inventarizimi, 
Raportimi dhe 
Monitorimi i Gazrave 
Serrë, i përfunduar;  
3. Këshilli për Banim, i 
themeluar; 
4. Masat për ruajtjen 
nga ndotja në zonat e 

K4-2014 MMPH / / / / / / 



mbrojtura të ujit të 
pijshëm, të ndërmarra; 
5. Studimi i 
parafizibilitetit për 
trajtimin e ujërave të 
ndotura për zonën e 
Mitrovicës, i 
përfunduar;  
6. Programi për 
monitorimin e ujërave 
sipërfaqësore dhe 
nëntokësore, i miratuar; 
7. Monitorimi dhe 
raportimi i cilësisë së 
ujërave sipërfaqësore, i 
realizuar;  
8. Raporti mbi gjendjen 
e lumenjve në fushën e 
eksploatimit të 
materialeve inerte, i 
publikuar; 
9. Raportet për gjendjen 
e mjedisit në Kosovë të 
dërguara në 
Agjensionin Evropian 
të Mjedisit; 
10. Raportet e gjendjes 
së mjedisit; ujërave; 
natyrës; mbeturinave; 
të publikuara; 
11. Vendimi për 
shpalljen e zonës së 
mbrojtur Henc, i 
nxjerrur; 
12. Raporti për 
trajtimin e mbeturinave 
të Azbestit, i përgatitur; 



13. Plani i punës për 
përzgjedhjen e zonave 
Natura 2000 me tregues 
për të dhënat e 
nevojshme, 
përgjegjësitë, afatet 
kohore dhe buxhetin, i 
zhvilluar;  
14. Planet dhe 
Programet për zonat e 
mbrojtura të natyrës, te 
miratuara; 
15. Raporti mbi 
Kornizën legjislative 
për mbrojtjen e natyrës 
dhe biodiversitetit në 
përputhje me 
Vlerësimin e Ndikimit 
Mjedisor dhe 
Vlerësimin Strategjik 
Mjedisor, i përgatitur; 
16. Lista e harmonizuar 
e klasifikimit dhe 
etiketimit të 
substancave të 
rrezikshme, e 
përfunduar; 
17. Numri i 
operatorëve që kanë 
plotësuar kriteret e reja 
për pikat e 
grumbullimit të 
automjeteve mbeturinë 
dhe komponentëve të 
tyre.  



9 Implementimi i politikave 
mjedisore me qëllim të 
përmirësimit të gjendjës së 
mjedisit 

1. Të dhënat për caqet e 
faturimit dhe inkasimit 
për sektorët e ujit dhe 
kanalizimit si dhe 
fragmentimi për sektor, 
të raportuara; 
2. Të dhënat për 
mbulueshmërinë me 
shërbime të ujit dhe 
kanalizimit të 
raportuara si më 
poshtë: 
a) Mbulueshmëria me 
shërbime të ujit (%); 
b) Mbulueshmëria me 
shërbime të kanalizimit 
(%); 
3. Të dhënat për 
investimet në sektorin e 
ujit dhe kanalizimit, të 
raportuara si më 
poshtë: 
a) Investimet vetanake 
(nga KRU-të);  
Investimet në rrjetin 
ekzistues të ujësjellësit, 
Investimet në zgjerim 
të rrjetit të ujësjellësit, 
Investimet në rrjetin 
ekzistues të 
kanalizimit; 
b) Investimet nga 
donatorët;  
Investimet në rrjetin 
ekzistues të ujësjellësit, 
Investimet në zgjerim 
të rrjetit të ujësjellësit, 

K4-2014 ZRRUK / / € 22,954,332.00 € 7,971,332.00 € 
14,983,000.00 

/ 



Investimet në rrjetin 
ekzistues të 
kanalizimit, 
Investimet në zgjerim 
të rrjetit të kanalizimit, 
Ndërtimi i impianteve 
për trajtimin e ujërave 
te zeza. 

10 Implementimi i politikave 
mjedisore me qëllim të 
përmirësimit të gjendjës së 
mjedisit 

1. Metodologjia e 
monitorimit të cilësisë 
se ujit të pijshëm, e 
përpiluar; 
2. Rezultatet nga 
IKSHPK për cilësinë e 
ujit të pijshëm, të 
raportuara. 

K4-2014 IKSHPK / / / / / / 

  4.2.4. Politikat e transportit                 

1 Përafrimi i mëtejmë i 
kornizës legjislative me BE 

1. Ligji mbi Sigurinë në 
Komunikacionin 
Rrugor, i miratuar; 
2. Ligji për Agjencinë e 
Shërbimeve të 
Navigacionit Ajror, i 
miratuar. 

K4-2014 Kuvendi i 
Kosovës 

/ / / / / / 



2 Përafrimi i mëtejmë i 
kornizës legjislative me BE 

1. Ligji mbi Sigurinë në 
Komunikacionin 
Rrugor, i përafruar dhe 
miratuar; 
2. Ligji për Agjencinë e 
Shërbimeve të 
Navigacionit Ajror, i 
miratuar; 
3. U.A. mbi Auditimin 
e Sigurisë Rrugore, i 
miratuar; 
4. Metodologjia e 
statistikave për 
aksidente rrugore sipas 
praktikave 
ndërkombëtare, e 
miratuar. 

K4-2014 MI / / / / / / 



3 Krijimi dhe implementimi i 
politikave të përshtatshme 
për zhvillimin e transportit 
ekonomikisht të 
qëndrueshëm  

1. Strategjia Sektoriale 
dhe Multi Modale, e 
miratuar; 
2. Shërbimet e 
transportit multimodal, 
të përmirësuara;  
3. Mbështetja financiare 
për InfraKOS, e 
siguruar; 
4. Studimi i fizibilitetit 
për opsionet e 
mirëmbajtjes afat-gjatë 
të R7, i finalizuar; 
5. Këshilli për lëshimin 
e kartelave për tahograf 
digjital, i themeluar; 
6. Aparatura për 
kontrollin e gazrave, të 
instaluara; 
7. Numri i 
autorizimeve për 
transportin e 
brendshëm të 
udhëtarëve, të 
lëshuara. 

K4-2014 MI / / € 500,000.00 € 500,000.00 / / 



4 Ristrukturimi dhe 
modernizimi i sistemeve të 
transportit duke përfshirë 
zhvillimin dhe 
mirëmbajtjen e 
infrastrukturës 

1. Implementimi i 
projektit R 7, segmentet 
1 - 9 (Vermicë-Prishtinë 
Veri), i përfunduar; 
2. Implementimi i 
projektit të autostradës 
R6, segmenti Prishtinë-
Hani i Elezit, i filluar; 
3. Kilometrat e rrugëve 
të mirëmbajtura dhe 
rehabilituara; 
5. Niveli i investimeve 
në hekurudha, i rritur; 
6. Fondet adekuate për 
mirëmbajtje të 
infrastrukturës rrugore, 
të siguruara; 
7. Rrjeti i të gjithave 
rrugëve, i ri-
kategorizuar; 
8. Baza e të dhënave 
rrugore, e rifreskuar. 

K4-2014 MI   / € 195,000,000.00 € 195,000,000.00 / / 

5 Ristrukturimi dhe 
modernizimi i sistemeve të 
transportit duke përfshirë 
zhvillimin dhe 
mirëmbajtjen e 
infrastrukturës 

1. Agjencia për 
Navigacion Ajror, e 
çertifikuar. 

K1-2014 AAC / / / / / / 



6 Përmirësimi i sigurisë ne 
komunikacion si dhe 
kushteve te lëvizjes se lire 
te udhëtareve dhe mallrave.  

1. Strategjia për siguri 
në komunikacion, e 
miratuar; 
2. Konkluzionet e 
takimeve të Këshillit 
për Siguri Rrugore, të 
zbatuara; 
3. Rrugët e pajisura me 
sinjalizim vertikal dhe 
horizontal; 
4. Fushatat 
sensiblizuese për rritjen 
e sigurisë rrugore, të 
realizuara (numri i 
takimeve me fëmijë dhe 
shoferë, numri i 
prospekteve të 
shpërndara, numri i 
spoteve televizive); 
5. Numri i kontratave 
për subvencionim, të 
nënshkruara; 
6. Operimet e trenit në 
linjat e planifikuara për 
subvencionim. 

K4-2014 MI / / € 4,150,000.00 € 4,150,000.00 / / 

7 Pjesëmarrja aktive në 
bashkëpunimin rajonal dhe 
më gjerë duke përfshirë 
anëtarësimin në organizatat 
ndërkombëtare. 

1. Numri i takimeve 
rajonale, evropiane dhe 
ndërkombëtare të 
mbajtura dhe 
konkluzionet e arritura; 
2. Anëtarësimi i plotë 
në organizatat rajonale, 
evropiane dhe 
ndërkombëtare;  
3. Numri i 
marrëveshjeve 
bilaterale të arritura. 

K4-2014 MI / / € 150,000.00 € 150,000.00 / / 



8 Pjesëmarrja aktive në 
bashkëpunimin rajonal dhe 
më gjerë duke përfshirë 
anëtarësimin në organizatat 
ndërkombëtare. 

1. Numri i takimeve 
rajonale, evropiane dhe 
ndërkombëtare të 
mbajtura dhe 
konkluzionet e arritura; 
2. Anëtarësimi i plote 
ne organizatat rajonale, 
evropiane dhe 
ndërkombëtare;  
3. Numri i 
marrëveshjeve 
bilaterale të arritura. 

K4-2014 AAC   / / / / / 

9 Pjesëmarrja aktive në 
bashkëpunimin rajonal dhe 
më gjerë duke përfshirë 
anëtarësimin në organizatat 
ndërkombëtare. 

1. Numri i takimeve 
rajonale, evropiane dhe 
ndërkombëtare të 
mbajtura dhe 
konkluzionet e arritura 
nga fusha e aviacionit 
civil; 
2. Anëtarësimi i plotë 
në organizatat rajonale, 
evropiane dhe 
ndërkombëtare nga 
fusha e aviacionit civil;  
3. Numri i 
marrëveshjeve 
bilaterale të arritura 
nga fusha e aviacionit 
civil. 

K4-2014 MPB / / € 11,000.00 € 11,000.00 / / 



10 Pjesëmarrja aktive në 
bashkëpunimin rajonal dhe 
më gjerë duke përfshirë 
anëtarësimin në organizatat 
ndërkombëtare. 

1. Numri i takimeve 
rajonale, evropiane dhe 
ndërkombëtare të 
mbajtura dhe 
konkluzionet e arritura; 
2. Anëtarësimi i plotë 
në organizatat rajonale, 
evropiane dhe 
ndërkombëtare;  
3. Numri i 
marrëveshjeve 
bilaterale të arritura 
nga fusha e aviacionit 
civil. 

K4-2014 ARH / / / / / / 

11 Pjesëmarrja aktive në 
bashkëpunimin rajonal dhe 
më gjerë duke përfshirë 
anëtarësimin në organizatat 
ndërkombëtare. 

1. Numri i takimeve 
rajonale, evropiane dhe 
ndërkombëtare të 
mbajtura dhe 
konkluzionet e arritura; 
2. Anëtarësimi i plotë 
në organizatat rajonale, 
evropiane dhe 
ndërkombëtare;  
3. Numri i 
marrëveshjeve 
bilaterale të arritura.  

K4-2014 KHIAA / / / / / / 



12 Ngritja e kapaciteteve 
institucionale dhe 
profesionale në sektorin e 
transportit 

1. Numri i stafit 
profesional të trajnuar 
në fushën e inspektimit 
të komunikacionit 
rrugor; 
2. Numri i 
menaxherëve dhe 
shoferëve të trajnuar 
dhe certifikuar sipas 
standardeve të 
International Road 
Union (IRU); 
3. Numri i shoferëve 
dhe manipuluesve të 
trajnuar dhe pajisur me 
certifikata; 
4. Instruktorët e 
trajnuar; 
5. Inspektuesit e 
automjeteve për 
kontrollimin e gazrave 
të trajnuar; 
6. Përkrahja nga TAIEX 
për Tahografet Digjital, 
e siguruar (MI); 
7. Përkrahje nga TAIEX 
për hartimin e 
metodologjisë se 
aksidenteve sipas 
praktikave 
ndërkombëtare, e 
siguruar; 
8. Përkrahja nga TAIEX 
për aktivitetet 
inspektuese për MI, e 
siguruar. 

K4-2013 MI / / € 30,000.00 € 30,000.00 / / 



13 Ngritja e kapaciteteve 
institucionale dhe 
profesionale në sektorin e 
transportit 

1. Numri i trajnimeve të 
përfunduara. 

K4-2014 ARH   / € 50,000.00 € 50,000.00 / / 

14 Ngritja e kapaciteteve 
institucionale dhe 
profesionale në sektorin e 
transportit 

1. Kompetencat e 
KHIAA sa i përket 
sigurisë se 
hekurudhave dhe 
hetimit të aksidenteve 
ajrore, të definuara. 

K4-2014 KHIAA / / / / / / 

15 Ngritja e kapaciteteve 
institucionale dhe 
profesionale në sektorin e 
transportit 

1. Sigurimi i aviacionit 
civil, i përmirësuar; 
2. Numri i inspektorëve 
për sigurimin e 
aviacionit civil, të 
trajnuar. 

K4-2014 MPB / / € 44,999.00 € 44,999.00   / 

  4.2.5. Energjia                   



1 Përafrimi i kornizës 
legjislative dhe rregullative 
të sektorit dhe tregut të 
brendshëm të energjisë, 
përfshirë edhe sigurinë 
bërthamore.  

1. Amandamentimi i 
Ligjit për Energji, i 
miratuar; 
2. Amandamentimi i 
Ligjit për Energji 
Elektrike, i miratuar; 
3. Amandamentimi i 
Ligjit për Rregullator të 
Energjisë, i miratuar; 
4. Amandamentimi i 
Ligjit për Gazin 
Natyror, i miratuar; 
5. Ligji për Energji 
termike, i miratuar. 

K4-2014 MZhE / 8.Ligji për 
Energji 

03/L-184; 
Direktiva 

2009/28 
EC 9.Ligji 

për 
Energji 

03/L-184; 
Ligji për 

Energji 
Elektrike 
Nr.03/L-
201, Ligji 

për 
Rregullato

rin e 
Energjisë 
Nr.03/L-
185; Ligji 

për 
Ngrohjen 
Qendrore 
Nr.03/L-

116; 
Direktiva 

2009/28 
EC 

/ / / / 

2 Përafrimi i kornizës 
legjislative dhe rregullative 
të sektorit dhe tregut të 
brendshëm të energjisë, 
përfshirë edhe sigurinë 
bërthamore.  

1. Amandamentimi i 
Ligjit për Energji, i 
miratuar; 
2. Amandamentimi i 
Ligjit për Energji 
Elektrike, i miratuar; 
3. Amandamentimi i 
Ligjit për Rregullator të 
Energjisë, i miratuar; 

K4-2014 Kuvendi / 8.Ligji për 
Energji 

03/L-184; 
Direktiva 

2009/28 
EC 9.Ligji 

për 
Energji 

03/L-184; 

/ / / / 



4. Ligji i Ri për tregti 
me naftë dhe produkte 
të naftës, i miratuar; 
5. Legjislacioni 
sekondar për rezervat 
obligative të naftës, i 
miratuar; 
6. Amandamentet e 
Ligjit për Mbrojtje nga 
Rrezatimi dhe Siguri 
Bërthamore, të 
miratuara; 
7. Amandamentimi i 
Ligjit për Gazin 
Natyror, i miratuar; 
8. Ligji për Energji 
termike, i miratuar. 

Ligji për 
Energji 

Elektrike 
Nr.03/L-
201, Ligji 

për 
Rregullato

rin e 
Energjisë 
Nr.03/L-
185; Ligji 
përkatës 

për 
naftën; 

Direktiva 
2009/28 
EC; Ligji 

për 
Mbrojtje 

nga 
rrezatimi 

jojonizues,
jonizues 

dhe 
siguria 

nukleare 
Nr.03/L-
104; Ligji 

për 
Agjencinë 
e Kosovës 

për 
mbrojtje 

nga 
rrezatimi 

dhe 
siguria 



bërthamor
e Nr.04/L-

067 

3 Përafrimi i kornizës 
legjislative dhe rregullative 
të sektorit dhe tregut të 
brendshëm të energjisë, 
përfshirë edhe sigurinë 
bërthamore.  

1. Modeli i Dizajnit të 
Tregut të brendshëm të 
energjisë elektrike, i 
miratuar; 
2. Rregullat e Tregut të 
brendshëm të energjisë 
elektrike sipas Modelit 
të Tregut, të miratuara;  
3. Korniza Rregullative 
për zhvillimin e 
Burimeve të 
Ripërtrishme të 
Energjisë (BRE), e 
miratuar.  

K4-2014 ZRE   8.Ligji për 
Energji 

03/L-
184;Direkt

iva 
2009/28 

EC 9.Ligji 
për 

Energji 
03/L-184 ; 

Ligji për 
Energji 

Elektrike 
Nr.03/L-
201 ,Ligji 

për 
Rregullato

rin e 
Energjisë 
Nr.03/L-
185 ;Ligji 
përkatës 

për naftën 
;Direktiva 

2009/28 
EC 

/   / / 



4 Përafrimi i kornizës 
legjislative dhe rregullative 
të sektorit dhe tregut të 
brendshëm të energjisë, 
përfshirë edhe sigurinë 
bërthamore.  

1. Ligji për tregti me 
naftë dhe produkte të 
naftës, i miratuar; 
2. U.A. për produktet e 
naftës që i nënshtrohen 
licencimit, për mënyrën 
e aplikimit dhe taksën e 
licencimit, i miratuar; 
3. U.A. për kushtet 
teknike për pikat e 
shitjes së karburanteve 
me pakicë, i miratuar; 
4. U.A. për kushtet 
teknike për deponim, 
përpunim dhe shitje me 
shumicë të 
karburanteve të naftës, 
i miratuar; 
5. U.A. për 
biokarburantet në 
transport, i miratuar; 
6. U.A. për tarifën 
shtesë në produktet e 
naftës, i miratuar; 
7. U.A. për obligimin e 
përdorimit të 
biokarburanteve në 
transport, i miratuar. 

K4-2014 MTI / 8.Ligji për 
Energji 

03/L-
184;Direkt

iva 
2009/28 

EC 9.Ligji 
për 

Energji 
03/L-184 ; 

Ligji për 
Energji 

Elektrike 
Nr.03/L-
201 ,Ligji 

për 
Rregullato

rin e 
Energjisë 
Nr.03/L-
185 ;Ligji 
përkatës 

për 
naftën; 

Direktiva 
2009/28 

EC 

/ / / / 



5 Përafrimi i kornizës 
legjislative dhe rregullative 
të sektorit dhe tregut të 
brendshëm të energjisë, 
përfshirë edhe sigurinë 
bërthamore.  

1. Plotësim/ndryshimi 
i Ligjit për Mbrojtje nga 
Rrezatimi dhe Siguria 
Bërthamore, i miratuar;  
2. Rregullorja mbi 
menaxhimin e 
mbeturinave 
radioaktive, e miratuar; 
3. Rregullorja mbi 
transportimin e 
burimeve radioaktive, e 
miratuar; 
4. Rregullorja mbi 
ekspozimin e 
punëtorëve të 
shëndetësisë dhe 
pacientëve, e miratuar. 

K4-2014 AKMRrSB / Ligji per 
Mbrojtje 

nga 
rrezatimi 

jojonizues, 
jonizues 

dhe 
siguria 

nukleare 
Nr.03/L-
104; Ligji 

per 
Agjencinë 
e Kosovës 

për 
mbrojtje 

nga 
rrezatimi 

dhe 
siguria 

bërthamor
e Nr.04/L-

067; 
Direktivat 
nga IAEA-

BSS- 
Safety 
Series 

nr.115; 
Direktiva 

për 
ekspozime 

mjeksore 
97/43 - 

Euroatom; 
Direktiva 

për 

/ / / / 



Standarde
t Bazë të 
Sigurisë 

92/29; 
Direktiva 

për 
menaxhim

ine 
mbeturina

ve 
radioaktiv
e 2011/70 

-
Euroatom; 
Direktiva 

për 
ekspozime 

të 
puntorëve 

90/641- 
Euroatom  

6 Zhvillimi i politikave 
strategjike në sektor në 
përputhje me obligimet e 
Traktait të Komunitetit të 
Energjisë. 

1. Strategjia e rishikuar 
e Energjisë së Kosovës 
për periudhën 2013-
2022, e miratuar; 
2. Plani i Veprimit i EE, 
i miratuar; 
3. Plani i Kosovës për 
BRE 2011-2020, i 
miratuar. 

K4-2014 MZHE   6.Ligji për 
Energji 

Nr.03/L-
184; 

Direktiva 
2009/28 

EC 

/     / 



7 Zhvillimi i politikave 
strategjike në sektor në 
përputhje me obligimet e 
Traktait të Komunitetit të 
Energjisë. 

1. Strategjia e rishikuar 
e Energjisë së Kosovës 
për periudhën 2013-
2022, e miratuar; 
2. Strategjia për 
krijimin dhe 
menaxhimin e 
rezervave të naftës, e 
miratuar 

K4-2014 Kuvendi / 6.Ligji për 
Energji 

Nr.03/L-
184;Direkt

iva 
2009/28 

EC 

/ / / / 

8 Zhvillimi i politikave 
strategjike në sektor në 
përputhje me obligimet e 
Traktait të Komunitetit të 
Energjisë. 

1. Eliminimi i 
subvencionimit të 
tërthortë për tarifat e 
kostove reflektuese. 

K4-2014 ZRrE / 6.Ligji për 
Energji 

Nr.03/L-
184;Direkt

iva 
2009/28 

EC 

/ / / / 

9 Zhvillimi i politikave 
strategjike në sektor në 
përputhje me obligimet e 
Traktait të Komunitetit të 
Energjisë. 

1. Strategjia për 
krijimin dhe 
menaxhimin e 
rezervave të naftës, e 
miratuar; 
2. Plani Shtetëror i 
veprimit emergjent me 
rezerva obligative të 
naftës, i miratuar; 
3. Përqindja e tarifës 
shtesë e mbledhur në 
produkte të naftës. 

K4-2014 MTI / 6.Ligji për 
Energji 

Nr.03/L-
184; 

Direktiva 
2009/28 

EC 

/ / / / 

10 Zhvillimi i politikave 
strategjike në sektor në 
përputhje me obligimet e 
Traktait të Komunitetit të 
Energjisë. 

1. Marrëveshja e 
mirëkuptimit ndërmjet 
KOSTT dhe kompanisë 
homolge serbe, e 
nënshkruar. 

K1-2014 KOSTT / Marrëvesh
ja me 

Serbinë 
për energji 

/ / / / 



11 Zhvillimi dhe përforcimi 
institucional i sektorit të 
energjisë, përfshirë edhe 
sektorin bërthamor.  

1. Udhërrëfyesi për 
implementimin e 
direktivës për 
impiantet e mëdha me 
djegie, i përfunduar 
dhe dorëzuar në SKE.  

K4-2014 MMPH / / / / / / 

12 Zhvillimi dhe përforcimi 
institucional i sektorit të 
energjisë, përfshirë edhe 
sektorin bërthamor.  

1. Numri i zyrtarëve të 
rinj të punësuar në 
AKMRrSB;  
2. Numri i trajnimeve të 
organizuara në 
AKMRrSB; 
3. Numri i stafit të 
trajnuar në AKMRrSB;  
4. Anëtarësimi në 
konventat 
ndërkombëtare për 
siguri nukleare, 
përfunduar. 

K4-2014 AKMRrSB / / € 26,264.00 € 26,264.00 / / 

13 Zhvillimi dhe përforcimi 
institucional i sektorit të 
energjisë, përfshirë edhe 
sektorin bërthamor.  

1. Katër zyrtarë të rinj 
të punësuar në ZRrE; 
2. Numri i trajnimeve të 
organizuara në ZRrE;  
3. Numri i stafit të 
trajnuar në ZRrE;  
4. Buxheti për ZRrE, i 
rritur;  
5. Licensimi i një 
kompanie të furnizimit 
për veriun e Kosovës, 
përfunduar.  

K4-2014 ZRrE / / € 60,000.00 € 60,000.00 / / 

14 Zhvillimi dhe përforcimi 
institucional i sektorit të 
energjisë, përfshirë edhe 
sektorin bërthamor.  

1. Buxheti për ZRrE, i 
rritur. 

K4-2014 Kuvendi / / € 5,000.00 € 5,000.00 / / 



15 Zhvillimi dhe përforcimi 
institucional i sektorit të 
energjisë, përfshirë edhe 
sektorin bërthamor.  

1. Inkasimi i energjisë 
së faturuar, i rritur;  
2. Masat për sigurinë e 
punëtorëve në terren, të 
ndërmarra. 

K4-2014 KEDS / / / / / / 

16 Zhvillimi dhe përforcimi 
institucional i sektorit të 
energjisë, përfshirë edhe 
sektorin bërthamor.  

1. Masat për sigurinë e 
punëtorëve në terren, të 
ndërmarra. 

K4-2014 Policia / / / / / / 

17 Zhvillimi dhe përforcimi 
institucional i sektorit të 
energjisë, përfshirë edhe 
sektorin bërthamor.  

1. Masat për sigurinë e 
punëtorëve në terren, të 
ndërmarra. 

K4-2014 Këshilli 
Gjyqësor 

/ / / / / / 

18 Zhvillimi dhe përforcimi 
institucional i sektorit të 
energjisë, përfshirë edhe 
sektorin bërthamor.  

1. Statistikat për 
efiçiencën dhe 
kursimin e energjisë, të 
ofruara. 

K4-2014 ASK / / € 10,000.00 € 10,000.00 / / 

19 Ndërtimi dhe zhvillimi i 
kapaciteteteve të reja 
gjeneruese 

1. Transaksioni për 
projektin TC Kosova e 
Re, i realizuar; 
2. Fituesi i ofertës për 
TC Kosova e Re, i 
shpallur; 
3. Kogjenerimi i 
ngrohjes së qytetit nga 
TC Kosova B, i 
përfunduar. 

K4-2014 MZhE / / € 32,229,000.00 € 4,229,000.00 € 
28,000,000.00 

/ 

20 Ndërtimi dhe zhvillimi i 
kapaciteteteve të reja 
gjeneruese 

1. Numri i 
autorizimeve për 
ndërtimin e 
kapaciteteve të reja të 
BRE-ve, i lëshuar. 

K4-2014 ZRE / / / / / / 

21 Ndërtimi dhe zhvillimi i 
kapaciteteteve të reja 
gjeneruese 

1. Kogjenerimi i 
ngrohjes së qytetit nga 
TC Kosova B, i 
përfunduar. 

K4-2014 KEK / / /   / / 



22 Ndërtimi dhe zhvillimi i 
kapaciteteteve të reja 
gjeneruese 

1. Kogjenerimi i 
ngrohjes së qytetit nga 
TC Kosova B, i 
përfunduar. 

K4-2014 TermoKos / / / / / / 

23 Dekomisionimi i TC 
Kosova A 

1. Njësia për procesin e 
dekomisionimit brenda 
KEK-ut, e themeluar. 

K4-2014 KEK / / / / / / 

24 Dekomisionimi i TC 
Kosova A 

1. Raportet e punës 
vjetore të tre grupeve 
punuese, të dorëzuara; 
2. Studimi për 
pastrimin, çmontimin 
dhe deponimin e 
pajisjeve të Azotikut, 
gazifikimit dhe 
tertores, i filluar. 

K4-2014 MZhE / / € 250,000.00 € 250,000.00 / / 

25 Promovimi i mbrojtjes nga 
rrezatimi dhe sigurisë 
bërthamore, si dhe 
menaxhimi i mbeturinave 
radioaktive  

1. Inventarizimi i 
burimeve radioaktive, i 
kompletuar;  
2. Numri i burimeve 
radioaktive të 
menaxhuara; 
3. Numri i licencave, 
lejeve dhe autorizimeve 
të lëshuara. 

K4-2014 AKMRrSB / / / / / / 



26 Përmirësimi i 
infrastrukturës së 
transmisionit dhe përfshirja 
në mekanizmat regjional 
për kompenzimin e transitit 
energjisë elektrike dhe 
alokimi i kapaciteteve 

1. Rehabilitimi i 
paisjeve të Tensionit të 
Lartë në NS 110/10 kV 
Prizreni 3, i realizuar; 
2. Rehabilitimi i 
paisjeve të Tensionit të 
Lartë në NS 110/10 kV 
Gjakova 2, i realizuar; 
3. Ndërrimi i përcuesve 
dhe izolatorëve dhe 
pajisjeve lidhëse në 
linjat 110kV LP 125/3, i 
realizuar; 
4. Rialokimi i linjës 
110kV, nr 1806 , NS 
110/35kV Gjakova 1 - 
Ns 110/10kV Gjakova 2 
& Ndërrimi i pajisjeve 
të TL 110kV në Gjakova 
1, i realizuar; 
5. Instalimi i 
transformatorit të dytë 
në NS 110/10 kV 
Skenderaj dhe NS 
110/10 kV Burimi, i 
realizuar; 
6. Instalimi i 
transformatorit të tretë 
në NS 110/10 kV 
Prishtina 2, i realizuar; 
7. Marrja e kodit EIC 
me karakterin Y nga 
ana e ETSO-E për 
KOSTT si zonë tregtare 
dhe rregullues, i 
realizuar; 
8. Vendosja e zonës 

K4-2014 KOSTT / / € 18,138,043.00 € 15,608,043.00 € 
2,530,000.00 

/ 



rregulluese të pavarur 
në kooperim me 
Shqipërinë, e realizuar; 
9. Operimi i Sistemit të 
Transmisionit mbi 
bazën e Doracakut të 
Operimit të ENTSO-E, i 
realizuar; 
10. Kyçja e NS Lipjanit 
në linjën 110 kV LP 112, 
e realizuar; 
11. Rehabilitimi i 
stabilimenteve të TL në 
NS 110/35kV Ferizaji 1 
dhe NS Gjilani 
110/35(10) kV, e 
realizuar. 

27 Përmirësimi i 
infrastrukturës së 
transmisionit dhe përfshirja 
në mekanizmat regjional 
për kompenzimin e transitit 
energjisë elektrike  

1. Humbjet teknike të 
energjisë elektrike, të 
zvogëluara; 
2. Humbjet komerciale 
të energjisë elektrike, të 
zvogëluara. 

K4-2014 KEDS   / / / / / 

28 Ruajtja e pavarësisë së 
rregullatorëve, reforma të 
përshtatshme institucionale 
dhe ngritja e kapaciteteve 
profesionale në sektorin e 
energjisë. 

1. Pavarësia 
profesionale dhe 
financiare e ZRrE-së, e 
siguruar. 

K4-2014 Kuvendi / / / / / / 

  4.2.6. Shoqëria informative dhe mediat                  

1 Përafrimi i mëtejmë i 
kornizës legjislative me BE 

1. Ligji për Digjitalizim, 
i miratuar. 

K4 2014 Kuvendi  / / / / / / 

2 Përafrimi i mëtejmë i 
kornizës legjislative me BE 

1. Ligji për Digjtalizim, 
i miratuar. 

K4 2014 MZhE / / /   / / 



3 Përafrimi i mëtejmë i 
kornizës legjislative me BE 

1. Legjislacioni 
sekondar në fushën e 
medieve, i rishikuar 
dhe harmonizuar me 
direktivat AVMSD. 

K4 2014 KPM / / / / / / 

4 Përafrimi i mëtejmë i 
kornizës legjislative me BE 

1. Legjislacioni 
sekondar në fushën e 
komunikimeve 
elektronike i 
harmonizuar me 
direktivat 2002/21/EC 
dhe 2009/140/EC;  
2. Korniza rregullatore 
për shërbimet 
universale, e krijuar; 
3. Objektivat e kornizës 
rregullatore për 
zhvillimin e qasjes 
brezgjerë, të zbatuara; 
4. Regjimi i 
autorizimeve të 
përgjithshme, i 
miratuar. 

K4 2014 ARKEP / / € 20,000.00 € 20,000.00 / / 

5 Krijimi dhe implementimi i 
politikave të përshtatshme 
për zhvillimin e shoqërisë 
informative dhe medieve, 
që synojnë liberalizimin e 
plotë të tregut dhe 
përmirësimin e kualitetit të 
shërbimeve 

1. Strategjia për 
Teknologji Informative, 
e miratuar; 
2. Plani për mbledhjen 
e statistikave për 
shoqërinë e 
informacionit, i 
miratuar. 

K4-2014 MZhE / / / / / / 



6 Krijimi dhe implementimi i 
politikave të përshtatshme 
për zhvillimin e shoqërisë 
informative dhe medieve, 
që synojnë liberalizimin e 
plotë të tregut dhe 
përmirësimin e kualitetit të 
shërbimeve 

1. Strategjia për 
Digjitalizim, e 
miratuar. 

K4-2014 KPM / / € 400,000.00 € 400,000.00 / / 

7 Krijimi dhe implementimi i 
politikave të përshtatshme 
për zhvillimin e shoqërisë 
informative dhe medieve, 
që synojnë liberalizimin e 
plotë të tregut dhe 
përmirësimin e kualitetit të 
shërbimeve 

1. Mbështetja financiare 
për Fondin për 
Minoritete, e siguruar. 

K4-2014 ZKM / / / / / / 

8 Krijimi dhe implementimi i 
politikave të përshtatshme 
për zhvillimin e shoqërisë 
informative dhe medieve, 
që synojnë liberalizimin e 
plotë të tregut dhe 
përmirësimin e kualitetit të 
shërbimeve 

1. Sistemi i politikave të 
çmimeve, i 
implementuar; 
2. Obligimet 
rregullative ex-ante për 
ofruesit me fuqi të 
ndjeshme në treg, të 
zbatuara dhe 
monitoruara; 
3. Brezet për dhënien 
në shfrytëzim të 
shërbimeve të 
komunikimeve 
elektronike, të 
definuara; 
4. Plani për 
monitorimin dhe rritjen 
e efikasitetit të 
shfrytëzueshmërisë së 
radio-frekuencave, i 
hartuar; 

K4-2014 ARKEP / / € 5,110,000.00 € 5,110,000.00 / / 



5. Qendra Nacionale 
për monitorim të 
spektrit frekuencor, i 
funksionalizuar; 
6. Programi për 
përdorimin e numrit 
telefonik të 
emergjencës “E-112”, i 
funksionalizuar; 
7. Njësia për reagim 
ndaj emergjencave, e 
themeluar; 
8. Plani për emergjencë 
të integruar, i miratuar; 
9. Plani për shërbime të 
komunikimeve 
elektronike të sigurisë 
publike, i miratuar; 
10. Numri i qendrave 
kompjuterike 
shtetërore, të krijuara; 
11. Fondi për shërbimet 
universale, i themeluar. 

9 Ruajtja e pavarësisë së 
rregullatorëve, reforma të 
përshtatshme institucionale 
dhe ngritja e kapaciteteve 
profesionale në sektorin e 
shoqërisë informative dhe 
medieve 

1. Qëndrueshmëria 
financiare për RTK e 
siguruar; 
2. Bordi i RTK i 
kompletuar; 
3. Pavarësia financiare 
dhe profesionale e 
siguruar për KPM; 
4. Bordi i KPM i 
kompletuar; 
5. Pavarësia financiare 
dhe profesionale për 
ARKEP e siguruar. 

K4-2014 Kuvendi  / / / / / / 



10 Ngritja e kapaciteteve 
institucionale dhe 
profesionale  

1. Numri i trajnimeve, 
të përfunduara. 

K4-2014 ARKEP / / € 40,000.00 € 40,000.00 / / 

11 Ngritja e kapaciteteve 
institucionale dhe 
profesionale  

1. Numri i trajnimeve, 
të përfunduara. 

K4-2014 KPM / / € 10,000.00 € 10,000.00 / / 

12 Ngritja e kapaciteteve 
institucionale dhe 
profesionale  

1. Numri i stafit 
profesional nga fusha e 
TIK, të pranuar; 
2. Numri i trajnimeve 
nga fusha TIK, të 
përfunduara. 

K4-2014 MZhE / / / / / / 

13 Pjesëmarrja aktive në 
bashkëpunimin rajonal 
duke përfshirë 
anëtarësimin në organizatat 
ndërkombëtare 

1. Kodi shtetëror për 
telefoni dhe internet 
(ccTLD), i siguruar; 
2. Numri i 
marrëveshjeve 
bilaterale, të arritura; 
3. Anëtarësimi i plotë 
në organizatat rajonale, 
evropiane dhe 
ndërkombëtare, i 
përfunduar. 

K4-2014 MZhE / / / / / / 

14 Pjesëmarrja aktive në 
bashkëpunimin rajonal 
duke përfshirë 
anëtarësimin në organizatat 
ndërkombëtare 

1. Numri i 
marrëveshjeve 
bilaterale, të arritura; 
2. Anëtarësimi i plotë 
në organizatat rajonale, 
evropiane dhe 
ndërkombëtare, i 
përfunduar. 

K4-2014 MAP / / / / / / 



15 Pjesëmarrja aktive në 
bashkëpunimin rajonal 
duke përfshirë 
anëtarësimin në organizatat 
ndërkombëtare 

1. Kodi shtetëror për 
telefoni dhe internet 
(ccTLD), i siguruar; 
2. Numri i 
marrëveshjeve 
bilaterale, të arritura; 
3. Anëtarësimi i plotë 
në organizatat rajonale, 
evropiane dhe 
ndërkombëtare, i 
përfunduar. 

K4-2014 ARKEP / / € 39,000.00 € 39,000.00 / / 

16 Pjesëmarrja aktive në 
bashkëpunimin rajonal 
duke përfshirë 
anëtarësimin në organizatat 
ndërkombëtare 

1. Numri i 
marrëveshjeve 
bilaterale, të arritura; 
2. Anëtarësimi i plotë 
në organizatat rajonale, 
evropiane dhe 
ndërkombëtare, i 
përfunduar. 

K4-2014 KPM / / / / / / 

  4.2.7. Kontrolli financiar                  

1 Rishikimi i Kurrikulës për 
trajnime specifike dhe 
rregullave të certifikimit 

1. Kurrikula e rishikuar 
/ NJQHAB 
2. Procedurat për 
certifkim të përgaditura 
/ NJQHAB 
3. Numri i Auditorëve 
të Brendshëm të 
certifikuar / NJQHAB 

K4-2014 MF Organiz
atat 

Buxheto
re 

Ligji për 
AB, 

Strategjia 
për 

funksioni
min e AB 
2014-2016 

€ 107,000.00 € 7,000.00 € 100,000.00 / 



2 Rritja e efikasitetit të 
Njësive të Auditimit të 
brendshëm 

1.Numri i raporteve të 
auditimit të brendshëm 
/ NJQH AB 
2. Numri i 
rekomandimeve të 
adresuara nga 
Institucionet. / NJQH 
AB 
3. Kompletimi i NJAB 
me auditor të 
brendshëm konform 
standardeve / NJQH 
AB 

K4-2014 MF Njësitë e 
Auditim

it të 
Brendsh

ëm 
(NJAB) 

Ligji për 
AB, 

Strategjia 
për 

funksioni
min e AB 
2014-2016 

€ 15,000.00 € 15,000.00 / / 

3 Ngritja e llogaridhënies 
menagjeriale në fushen e 
kontrollit Financiar(MFK)  

1. Numri i trajnimeve të 
mbajtura në fushën e 
MFK / NJQHMFK 
2. Raporti vjetor i 
NJQHMFK i përgatitur 
3. Monitorimi i zbatimit 
të sistemit të Kontrollit 
të Brendshëm i 
Financave Publike 

K4-2014 MF / Ligji i 
Menaxhi

mit të 
Financave 

Publike 
dhe 

Përgjegjësi
të, 

(LMFPP) 
Dokument

i i 
Politikave 
për KBFP 

€ 215,000.00 € 15,000.00 € 200,000.00 / 

4 Funksionimi i NJQH MFK i 
përmirësuar  

1. Legjislacioni dytësor 
i kompletuar / NJQH 
MFK 
2. Statusi i NJQH MFK 
i definuar 
3. Stafi i NJQH MFK i 
kompletuar / NJH 
MFK 
4. Raportet e zbatimit të 
reformës në MFK / 
NJQH MFK  

K4-2014 MF / LMFPP, 
Dokument

i i 
politikave 
për KBFP 

€ 105,000.00 € 5,000.00 € 100,000.00 / 



5 Ngritja e kapaciteteve të 
NJQH MFK 

1.Numri i trajnimeve të 
mbajtura për stafin e 
MFK / NJQH MFK 
2.Numri i pjesëmarrsve 
të trajnuar / NJH 
MQFK 
3.Zbatimi i MFK-së në 
Pilot organizata 
buxhetore  

K4-2015 MF / Dokument
i i 

politikave 
për KBFP, 

Projekti i 
IPA 2011 
për MFK.  

€ 105,000.00 € 5,000.00 € 100,000.00 / 

6 Të sigurohet 
qëndrueshmëria 
institucionale 

1. Strategjia e 
Zhvillimit të 
Përbashkët për 
periudhen 2014 - 2020 e 
adoptuar. 
2. Numri i stafit në 
pajtim me objektivat e 
PVPE 
3. Përqindja e 
auditorëve që kalojnë 
nivele të ndryshme të 
skemës së re të 
certifikimit për 
Auditorët e Rregullsisë. 
4. Skema e certifikimit 
për Auditorët e 
Performancës 
5. Përqindja e 
auditorëve që kalojnë 
nivele të ndryshme të 
skemës së re të 
certifikimit për 
Auditorët e 
Performancës. 
6. Menaxhimi i cilësisë i 
zhvilluar më tej si dhe 
strukturat në 
organizatë që sigurojnë 

K4-2014 ZAP / Standarde
t 

Ndërkom
bëtare të 

Auditimit 
për 

sektorin 
Publik, 

Ligji i Ri, 
Strategjia 

e 
Zhvillimit 

të 
Përbashkë

t,  
Rezultatet 
e testeve, 
Manuali 

për 
menaxhim 
të Cilësisë, 
Memoran

dumet e 
Miëkupti

mit 

€ 1,060,931.08 € 735,931.08 € 325,000.00 / 



perspektivë të 
menaxhimit të 
ndryshimeve, pronësi 
dhe fokus në rezultate. 
7. Një çasje e 
vazhdueshme dhe 
fleksibile në 
bashkëpunimet me 
partnerët 
ndërkombëtar 
(projektet e financuara 
nga BE dhe BB dhe 
bashkëpunimet 
bilaterale me ZKA të 
Suedisë). 

7 Të sigurohet 
qëndrueshmëria 
institucionale 

1. Një ligj i ri per ZAP 
adoptuar ne pajtim me 
standardet e auditimit 
te njohura 
nderkombetarisht per 
sektorin publik dhe 
siguron pavarësinë 
organizative, 
funksionale dhe 
financiare  

K1-2014 Kuvendi   / /  /  /  / 

8 Të sigurohet 
qëndrueshmëria 
institucionale 

2. Ligji i ri i ZAP i 
implementuar 
3. Legjislacioni dytësor 
i aprovuar 

K3-2014 ZAP / / € 188,020.12 € 81,770.12 € 106,250.00 / 



9 Kontribuimi në forcimin e 
qeverisjes së mirë 

1. Audimet e 
obligueshme të 
Rregullsisë për të gjithë 
shpenzuesit buxhetor 
të kryera nga zyra 
(përfshirë të gjitha 
komunat). 
2. Auditimet e 
Përformances 
(përfshirë auditimet e 
menaxhimit) 
gradualisht arrijnë një 
përqindje më të madhe 
të resurseve totale 
3. Auditimi i fondeve të 
donatorëve dhe 
projekteve si pjesë e 
integruar e portfolios së 
veprimtarisë së ZAP. 
4. Raporti Vjetor i 
Auditimit i zhvilluar 
më tej për të dhënë 
input në a) reformimin 
e mëtejmë të kërkesave 
raportuese; b) kufij të 
qartë në mes të 
strukturave shoqërore 
(horizontalisht) dhe 
Përgjegjësive 
(vertikalisht) në të 
gjitha institucionet 
publike dhe c) fokus në 
rezultate dhe shërbime 
për qytetarët. 
5. Raporti Vjetor i 
Performancës i 
përgatitur dhe 

K3-2014 ZAP / 1. 
Raportet e 
Auditimit 

të 
Rregullsis

ë 
2. 

Raportet e 
Auditimit 

të 
Performan

cës 
3. 

Raportet e 
Auditimit 

të 
Menaxhi

mit 
4. Raporti 

Vjetor i 
Auditimit 
5. Raporti 

Vjetor i 
Performan

es 
6. Projekte 

për 
zhvillim 

institucion
al 

€ 1,872,801.80 € 1,226,551.80 € 646,250.00 / 



diskutuar në Kuvend  
6. Komunikimi dhe 
bashkëpunimi me palët 
e interesit i zhvilluar në 
partneritet ku është e 
aplikueshme. 
7. Numri i këshillave i 
dhënë Kuvendit dhe 
Qeverisë në proceset e 
vendim marrjes në 
rritje. 
8. Bashkëpunimi 
ndërkombëtar i 
vazhdueshem si pjesë e 
ngulitur e portfolios së 
veprimtarisë. 

  4.2.8. Statistikat                    

1 Zhvillimi institucional dhe 
forcimi i menaxhmentit i 
ASK-së. 

1. Ligji egzistues për 
statisika zyrtare i 
ndryshuar. 
2. Ligji për statistika 
zyrtare me ndryshime i 
aprovuar / Kuvendi 
3. Legjislacioni 
sekondar i 
harmonizuar. 
4. Rekomandimet e 
Eurostat-it të zbatuara. 

K4-2014 ASK ZKM, 
MAP 

Raporti i 
Progresit 

2013, 
Programi 
strategjik 

2013-2017, 
Të gjeturat 

e 
Eurostat-it 

maj 2013 

/ / / / 



2 Përmirësimi i statistikave 
ekonomike veçanërisht 
llogarive kombëtare dhe 
statistikave të biznesit sipas 
standardeve të Eurostat-it. 

1. Statistikat sektoriale 
në baza tre mujore të 
lansuara. 
2. Llogaritë kombëtare 
në baza tre mujore të 
lansuara. 
3. Regjistri i biznesit i 
azhurnuar. 
4. Regjistri i grup 
ndërmarrjeve i krijuar. 
5. NACE Rev.2 i 
implementuar. 
6. Burimi i të dhënave i 
përmirësuar 
(nënshkrimi i 
memorandumeve të 
mirëkuptimit) 
7. Kalimi i të dhënave 
nga ESA 95 dhe SNA 
93 tek ESA 2010 e re i 
finalizuar. 

K4-2014 ASK / Plani 
vjetor i 
punës 
2014, 

Programi 
strategjik 

2013-2017, 
Raporti i 
Progresit 
*Kriteret 

Afatmesm
e të 

Studimit 
të 

Fizibiliteti
t  

€ 10,000.00 / € 10,000.00 / 

3 Përgatitja për regjistrimin e 
bujqësisë. 

1. Ligjit i regjistrimit të 
bujqësisë me 
ndryshime i miratuar / 
Kuvendi 
2. Kalendari i 
aktiviteteve dhe 
buxhetit i ndryshuar. 
3. Të dhënat nga tereni 
të mbledhura. 
4. Të dhënat e 
mbledhura të 
sistemuara. 
5. Rezultatet e 
përkohshme të 
regjistrimit të 
shpërndara. 

K4-2014 ASK ZKM, 
MBZHR

, 
Kuvendi 

Vendimi i 
presidente

s për 
mbajtjen e 
zgjedhjeve 

lokale ne 
te njejten 
kohe me 

regjistrimi
n e 

bujqesis 

/ / / / 



4 Ngritja e kapaciteteve 
administrative. 

1. Numri i punëtorve të 
rekrutuar. 
2. Numri i 
pjesëmarrsve në 
trajnim. 
3. Numri i trajnimeve të 
mbajtura. 

K4-2014 ASK / Raporti i 
Progresit 

2013, 
Programi 
strategjik 

2013-2017, 
Të gjeturat 

e 
Eurostat-it 

maj 2013 

€ 141,658.32 € 141,658.32 / / 

  4.3. Drejtësia, liria dhe siguria                 

  4.3.1. Vizat, menaxhimi i kufijve, azili dhe migrimi                  

1 Të miratohet korniza 
legjislative në fushën e 
azilit dhe të ngriten 
kapacitetet e institucioneve 
përgjegjëse në këtë fushë  

1. UA për azil-kerkuesit 
me nevoja të vecanta, i 
miratuar  
2. PSO për pranimin 
dhe akomodimin e 
azilkerkuesve, të 
rishikuara 
3. Legjislacioni 
sekondar në fushën e 
azilit i rishikuar dhe 
miratuar 
4. Numri i trajnimeve 
për zyrtaret e 
Divizionit për Azil dhe 
Qendrës së azil-
kërkuesve të mbajtura 
5. Buxheti për nevojat e 
Qendrës për 
Azilkërkues, i ndarë. 

K4-2014 MPB / / € 250,000.00 € 250,000.00 / / 



2 Të hartohet legjislacioni 
sekondar i ligjit për të huaj  

1. Legjislacioni 
sekondar i ligjit për të 
huaj, i miratuar 
2. UA për procedurën e 
dëbimit dhe largimit të 
shtetasve të vendeve të 
treta me qëndrim të 
paligjshëm, e miratuar  

K3-2014 MPB / / / / / / 

3 Të hartohet legjislacioni 
sekondar i ligjit për të huaj  

1. Legjislacioni 
sekondar i ligjit për të 
huaj, i miratuar 

K3-2014 MPJ / / / /  / / 

4 Të sigurohet procedurë 
efikase për dëbimin e të 
huajve me qëndrim të 
paligjshëm  

1. Numri i të huajve të 
pajisur me 
fletëudhëtim për kthim  
2. Numri i të huajve me 
qëndrim të paligjshëm 
të larguar nga Kosova 
3. Fushata 
vetedijësuese lidhur me 
migrimin e parregullt, 
te lansuara 

K4-2014 MPB / / € 50,000.00 € 50,000.00 / / 

5 Të permirësohet 
koordinimi ndër- 
institucional dhe të ngriten 
kapacitetet administrative 
në fushën e migracionit  

1. Baza e të dhënave e 
migracionit, e integruar 
2. Numri i azil 
kërkuesve të pajisur me 
dokumente të 
identifikimit 
3. Numri i azil 
kërkuesve të cilëve i 
janë ofruar shërbime 
shëndetësore dhe 
sociale  
4. Numri i stafit, të 
rekrutuar 
5. Numri i trajnimeve 

K4-2014 MPB / / / / / / 



6 Të përmirësohet 
koordinimi ndër-
institucional për të 
parandaluar migrimin e 
parregullt në shtetet e BE-së 

1. Numri i kontrollave 
të inpektoratit të 
policisë, në policinë 
kufitare për të 
parandaluar 
korrupsionin 
2. Numri i shkeljeve 
nga transportuesit e 
pasagjerëve  
2. Numri i trajnimeve 
për policinë kufitare 
për identifikimin e 
dokumenteve të 
falsifikuara dhe 
parandalim të migrimit 
të parregullt 

K4-2014 MPB / / / / / / 

7 Të intensifikohen aktivitetet 
vetëdijësuese për të 
parandaluar migrimin e 
parregullt në shtetet e BE-së 

1. Fushata 
vetëdijësuese lidhur me 
migrimin e parregullt, 
të lansuara 

K4-2014 MIE / / / / / / 

8 Të përmiresohet 
bashkëpunimi në mes 
institucioneve përgjegjëse 
në fushën e ripranimit si 
dhe të zbatohen afatet 
kohore të parapara me ligj 
dhe me marrëveshje të 
ripranimit 

1. Numri i 
Marrëveshjeve për 
Ripranim me shtetet 
anëtare të BE-së dhe 
shtetet e treta (origjinës 
së azil-kërkuesve) 
2. Raporte mbi numrin 
e kërkesave për 
ripranim dhe numri i të 
ripranuarve, të 
hartuara 
3. Raporte për rastet e 
pazgjidhura për 
ripranim, të hartuara 
4. Modalitetet për 
bashkëpunim me 
Zyrën Evropiane për 

K4-2014 MPB / / / / / / 



Mbeshtetje të Azilit 
(EASO) e inicuar 
5. Anëtaresimi në 
MARRI, i realizuar 
6. Plani i përbashkët 
MPB - MPJ për 
prioritizimin e 
marrëveshje për 
riatdhesim, me fokus 
në marrëveshjet me 
shtete të treta  
7. Raporte tremujore në 
llidhje me realizimn e 
planit të përbashkët 
dhe zbatimit të 
marrëveshjeve për 
riatdhesim 8. 
Mekanizmi për 
njoftimin e rregullt të 
zyrës pritëse ne 
Aeroport për cdo rast 
që riatdhesohet nga 
Divizioni per Ripranim 



9 Të permirësohet 
bashkëpunimi në mes 
institucioneve gjegjëse në 
fushën e ripranimit si dhe 
të zbatohen afatet kohore të 
parapara me ligj dhe me 
marrëveshje të ripranimit 

1. Numri i 
Marrëveshjeve për 
Ripranim me shtetet 
anëtare të BE-së dhe 
shtetet e treta (origjinës 
së azil-kërkuesve), të 
inicuara 
2. Plani i përbashkët 
MPB - MPJ për 
prioritizimin e 
marrëveshje për 
riatdhesim, me fokus 
në marrëveshjet me 
shtete të treta  
3. Raporte tremujore në 
llidhje me realizimn e 
planit të përbahskët 
dhe zbatimit të 
marrëveshjeve për 
riatdhesim  

K4-2014 MPJ / / / / / / 



10 Të vazhdohet me 
decentralizimin e fondit për 
riintegrim, të thjeshtësohet 
procedura e aplikimit për 
këtë fond dhe të 
përmirësohet 
bashkëpunimi midis nivelit 
qendror dhe lokal  

1. ToR dhe struktura 
organizative për 
Departamentin për 
Riintegrim, të hartuara 
2. Numri i nevojshëm i 
shërbyesve civil në 
Departamentin e 
Riintegrimit, i 
plotësuar 
3. Pagat e stafit të 
Departamentit për 
Riinetgrim, të paguara 
nga buxheti i Kosovës 
4. Komisionet 
Komunale për 
Riintegrim, të 
themeluara 
5. Numri i plan-
bizneseve, te aprovuara 
dhe ekzekutuara 
6. Numri i personave të 
riatdhesuar, me 
punësim të 
qëndrueshëm  
7. Raport statistikor 
lidhur me shpenzimet e 
fondit të publikuara 
8. Takime të rregullta 
me shoqërine civile, 
organizatat 
ndërkombetare, atashet 
e migracionit, të 
organizuara 
9. Sistemi elektronik 
për menaxhimin e 
rasteve, funksional në 
të gjitha komunat 

K4-2014 MPB / / € 149,300.00 € 149,300.00 / / 



10. Sistemi elektronik 
për menaxhimin e 
rasteve i ndërlidhur me 
bazat e të dhenave 
relevante 
11. Numri i trajnimeve 
për personat që 
punojnë me sistemin 
elektronik për 
menaxhim të rasteve, 
në lidhje me mbrojtjen 
dhe konfidencialitetin e 
të dhënave personale 
12. Punësimi i 
zyrtarëve shtesë në 
zyrën për ripranim në 
Aeorpoertin 
Ndërkombëtar të 
Prishtinës, i realizuar 
13. Raport mbi ri-
integrimin e 
komunitetit RAE, i 
hartuar 



11 Të sigurohet inkuadrim në 
sisitemin e arsimimit, të 
personave të riatdhesuar, 
posacërisht nga komunitet 
jo-shumice 

1. Numri i personave të 
riatdhesuar , të 
inkuadruar në sistemin 
shkollor  
2. NUmri i fëmijëve të 
riatdhesuar , të 
inkuadruar në sistemin 
shkollor 
3. NUmri i fëmijëvë të 
ripranuar nga 
komuniteti RAE, të 
inkuadruar në sistemin 
shkollor 
4. Numri i shkollave ku 
zhvillohen kurset e 
gjuhës për fëmijët e 
ripranuar 
5. Numri i fëmijëve të 
ripranuar që ndjekin 
kurset e gjuhës 

K4-2014 MASHT / / / / / / 



12 Të sigurohet qasje në 
programin për ri-integrim 
personave të riatdhesuar që 
i takojnë komuniteteve jo-
shumicë 

1. Numri i shtëpive të 
ndërtuara dhe 
rindërtuara, me fokus 
në komunitet jo-
shumicë  
2. Numri i takimeve të 
rregullta midis MPB, 
MAPL dhe ZKK-ve, me 
fokus në komunitetitn 
pakicë  
3. Numri personave te 
riatdhesuar të cilëve u 
janë ofruar shërbime 
shëndetësore, me fokus 
në komunitetin pakicë 
4. Numri i planeve të 
bizneseve të miratuara 
dhe ekzekutuara me 
fokus në komunitetitn 
jo-shumice 

K4-2014 MPB / / / / / / 

13 Të komunikohen më kohë 
raportet e rregullta 
periodike në fushën e azilit 
dhe migrimit me 
Komisionin Evropian dhe 
shtetet anëtare  

1. Numri i raporteve 
mbi ripranimin dhe 
riintegrimin, të ndara 
me KE  
2. Numri i raporteve 
mbi azil-kërkuesit dhe 
të huajt, të ndara me 
KE  

K4-2014 MPB / / / / / / 

14 Të komunikohen me kohë 
raportet e rregullta 
periodike në fushën e zilit 
dhe migrimit me 
Komisionin Evropian dhe 
shtetet anëtare  

1. Numri i raporteve 
mbi ripranimin dhe 
riintegrimin, të ndara 
me Sh.A 
2. Numri i raporteve 
mbi azil-kërkuesit dhe 
të huajt, të ndara me 
SH.A 

K4-2014 MPJ / / / / / / 



15 Të përmiresohet dhe 
kompletohet korniza ligjore 
dhe ajo e politikave në 
fushën e vizave 

1. Udhëzimit 
Administrativ 07/2012 
dhe 08/2012, të 
rishikuara  
2. Vendimi mbi 
politkën e vizave, i 
rishikuar 
3. Rregullat e 
procedurës lidhur me 
vizat e lëshuara në kufi, 
tw hartuara 
4. Databaza e Qendrës 
për Viza e krijuar dhe e 
ndërlidhur me 
databazat relevante 
5. Kodi i Etikes për 
zyrtarët e perfshirë në 
lëshimin e vizave, i 
hartuar 
6. Marrëveshje 
bashkëpunimi për 
shërbime konsullore 
me Republikën e 
Shqipërisë, të 
përfunduara 
7. Marrëveshjes 
bashkëpunimi për 
sherbime konsullore 
me ndonjë shtet të 
rajonit, të perfunduara 
7. Numri i stafit të 
rekrutuar 
8. Numri i trajnimeve 

K4-2013 MPJ / / / / / / 

16 Të intensifikohet puna e 
ministrive të linjes në 
procesin e riintegrimit 

1. Raportet periodike 
mbi aktivitetet në 
fushën e ri-integrimit, 
të hartuara  

K4-2014 MPB / / / / / / 



17 Të ngritet siguria e 
dokumenteve  

1.Linja e njoftimit 
direkt nga PK tek ARC-
se lidhur me rastet e 
dokumenteve të 
humbura/vjedhura, e 
vendosur 
2. Baza e të dhënave të 
regjistrit civil dhe 
gjendjes civile, e 
integruar 
3. Kriteret për 
ndryshimin e të 
dhënave personale në 
gjendjen civile, të 
ashpërsuara 
4.Skenimi i regjistrave 
civile të kthyer nga 
Serbia, i përfunduar  
5.Digjitalizimi i 
regjistrave, përfshirë 
regjistrat e kthyer, i 
përfunduar  
6.Përshkrimi i 
regjistrave, përfshire 
regjistrat e kthyer, i 
përfunduar 
7.Numri i inspektimeve 
në terren të kryera me 
vet iniciative nga 
Inspektoriati i ARC-se 
8. Raporte periodike 
mbi regjistrimet e 
vdekjeve, posacërisht 
në zonat rurale 
9. Numri i 
lëshimeve/gabimeve të 
identifikuara nga ARC 

K4-2014 MPB / / € 12,000.00 € 12,000.00 / / 



gjatë verifikimit të të 
dhënave me kopjet e 
skenuara nga Serbia 
10. Numri i 
inspektorëve të 
rekrutuar në 
Inspektoratin e ARC-së 
11. Numri i trajnimeve 
ne fushen e sigurise se 
dokumenteve per 
nivelin qendror dhe 
lokal. 

18 Të ngritet siguria e 
dokumenteve  

1. Kriteret për 
ndryshimin e të 
dhënave personale në 
gjendjen civile, të 
ashpersuara 

K4-2014 KGjK / / / / / / 

19 Të miratohet korniza 
legjislative dhe e politikave 
në fushën e menaxhimit të 
integruar të kufirit 

1. Legjislacioni 
sekondar i ligjit për 
kontroll dhe mbikqyrje 
të kufirit, i miratuar 
2. Legjislacioni 
sekondar i ligjit për 
menaxhimin e 
integruar të kufirit, i 
miratuar 

K3-2014 MPB / / / / / / 

20 Te zbatohet strategjia e 
MIK-ut 

1. Raportet periodike 
për zbatimin e 
strategjisë, të hartuara  

K4-2014 MPB / / / / / / 

21 Të përfundohet 
demarkacioni i kufirit me 
Malin e Zi 

1. Demarkacioni i 
kufirit me Malin e Zi, i 
përfunduar 

K1-2014 MPJ / / / / / / 

22 Të përfundohet 
demarkacioni i kufirit me 
Malin e Zi 

1. Demarkacioni i 
kufirit me Malin e Zi, i 
perfunduar 

K1-2014 ZKM / / / / / / 



23 Të ngritet bashkëpunimi 
rajonal dhe ndërkombëtarë 
si dhe të ngriten kapacitetet 
institucionale dhe teknike 
për zbatimin e politikave në 
cështjet kufitare 

1. Marrëveshje per 
MIK, me shtetet fqinje 
të nënshkruara 
2. Numri i pikë 
kalimeve të reja 
kufitarve, të vendosura 
3. Qendra për 
bashkërendim me 
Republikën e 
Maqedonise, e 
funksionalizuar 
4. Marrëveshje e 
bashkëpunimit me 
FRONTEX, e 
nënshkruar 
5.Paisje të avancuara 
për mbikqyrjen dhe 
kontrollin e kufirit, të 
siguruara  
6. Pikëkalimet kufitare, 
të renovuara/ 
ndërtuara  
7. Sistemi BMS, 
funksional në të gjitha 
pikë kalimet kufitare 
8. Kontrata për 
mirëmbajtjen e BMS-it, 
e nësnhkruar 

K4-2014 MPB / / € 100,000.00 € 100,000.00 / / 



24 Të kryhen analiza të 
rregullta për MIK në të 
gjitha pikat kufitare 

1. Raporte nga 
vlerësimi i përbashkëta 
i rrezikut për MIK, të 
rregullta dhe ad hoc 
2. Raporte nga 
vlerësimi i rrezikut të 
ndara për MIK (të 
rregullta dhe ad hoc) të 
kryera nga PK, DK dhe 
AUV 
3. Stafi përgjegjës i 
trajnuar për analizë të 
rrezikut  

K4-2014 MPB / / / / / / 

25 Të ngriten kapacitetet 
teknike për zbatimin e 
politikave në cështjet 
kufitare 

 1. Paisje të avancuara 
për mbikqyrjen dhe 
kontrollin e kufirit, të 
siguruara  

K4-2014 MF / / € 80,000.00 € 80,000.00 / / 

26 Të ngriten kapacitetet 
teknike për zbatimin e 
politikave në cështjet 
kufitare 

 1. Paisje te avancuara 
për mbikqyrjen dhe 
kontrollin e kufirit, të 
siguruara 

K4-2014 AUV / / / / / / 

  4.3.2. Pastrimi i parave                  



1 Të rishikohen dhe 
miratohen politikat kundër 
shpërlarjes së parasë  

1. Strategjia kundër 
shpërlarjes së parasë, e 
rishikuar  
2.PV i strategjisë 
kundër shpërlarjes së 
parasë i miratuar  
3. Struktura 
koordinuese për 
zbatimin e startegjisë 
kundër shpërlarjes së 
parasë, e caktuar 
4. Raporte të rregullta 
tre mujore për zbatimin 
e strategjisë, të hartuara 
5. Numri i 
rasteve/raporteve për 
transaksione të 
dyshimta, të shqyrtuara 
nga NjIF 

K4-2014 MF / Ligji 
kundër 

shpërlarje
s së parasë 

dhe 
financimit 

të 
terrorizim

it 

€ 5,000.00 € 5,000.00 / / 

2 Të hartohet legjislacioni 
sekondar kundër 
shpërlarjes së parasë 

1. Legjislacioni i 
nevojshëm sekondar, i 
miratuar 
2. PSO të nevojshme, të 
hartuara 
3. Raport vlerësues mbi 
kërcnimin e brendshëm 
dhe të jashtëm në 
fushën e shpërlarjes së 
parasë dhe financimit 
të terrorizmit, i kryer 

K3-2014 MF / Ligji 
kundër 

shpërlarje
s së parasë 

dhe 
financimit 

të 
terrorizim

it 

€ 5,000.00 € 5,000.00 / / 



3 Të ngriten kapacitetet e 
NJIF-it dhe institucioneve 
tjera relevante në fushën e 
shpërlarjes së parasë  

1. Numri i trajnimeve të 
specializuara analitike 
dhe hetuese per 
zyrtaret e NJIF-it  
2. Numri i trajnimeve të 
specializuara për 
prokurorë 
3. Numri i trajnimeve të 
specializuara për 
gjykatës 

K4-2014 MF / Ligji 
kundër 

shpërlarje
s së parasë 

dhe 
financimit 

të 
terrorizim

it 

€ 5,000.00 € 5,000.00 / / 

4 Të ngriten kapacitetet e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve 
në fushën e shpërlarjes së 
parasë  

1. Numri i trajnimeve të 
specializuara për 
prokurorë  
2. Numri i trajnimeve të 
specializuara për 
gjykatës 

K4-2014 IGJK / / € 2,000.00 € 2,000.00 / / 

  4.3.3. Droga                  

1 Të demonstrohet 
përkushtim i qartë në 
arritjen e rezultateve në 
luftën kundër drogave 

1. Raporte tre -mujore 
në lidhje me zbatimin e 
strategjisë kundër 
drogave 
2. Observatori i drogës, 
i themeluar 
3. Numri i raporteve të 
observatorit të drogës, 
dërguar EMCDDA-së 
4. Raporti i brendshëm 
vjetor i hartuar  

K4-2014 MPB / / / / / / 

2 Të demonstrohet 
përkushtimi i qartë në 
arritjen e rezultateve në 
luftën kundër drogave 

1. Statistikat në lidhje 
me hetimin e trafikimit, 
posedimit dhe 
kultivimit të drogave, 
sipas mekanizmit 
përcjellës për veprat 
penale 

K4-2014 KPK / / / / / / 



3 Të intensifikohet puna në 
fushën e parandalimit të 
drogave dhe reduktimit të 
dëmit 

1. Numri i personave 
që i janë nënshtruar 
trajtimit me metadon 
nëpër cdo qendër të 
Kosovës, përfshirë 
shërbimin korrektues 
(statistika tre-mujore) 
2. Numri i shkollave të 
mesme të përfshira në 
fushatën vetëdijësuese 
kundër përdorimit të 
drogave  

K4-2014 MSH / / / / / / 

4 Të intensifikohet puna në 
fushën e parandalimit të 
drogave dhe reduktimit të 
dëmit 

1. Aktivitete 
vetëdijësuese të 
realizuara 

K4-2014 MKRS / / / / / / 

5 Të ngriten kapacitetet e 
doganës për zbulimin e 
trafikimit të drogave  

1. Numri i trajnimeve 
për zyrtarët doganor, 
në zbulimin e drogave 
2. Numri i zyrtarëve 
doganor të rekrutuar 
për qëllim të zbulimit 
të drogave në pikat 
kufitare 
3. Numri i rasteve të 
drogave të zbuluara 
nga Doganat 

K4-2014 MF / / / / / / 



6 Të krijohen kapacitete në 
mënyrë që hetimet 
financiare të realizohen 
njëkohësisht me hetimin në 
lidhje me trafikimin apo 
posedimin e drogave  

1. Numri i analistëve 
dhe hetuesve financiar 
të rekrutuar 
2. Numri i trajnimeve 
në fushën e hetimit të 
krimit financiar 
3. Numri i hetimeve 
financiare, i nisur 
njëkohësisht me 
hetimet për trafikim të 
drogës dhe posedim të 
drogës 

K4-2014 MPB / / / / / / 

  4.3.4. Policia                    



1 Te miratohet legjislacioni 
sekondar lidhur me 
mbrojtjen e dëshmitareve, 
të ngriten kapacitetet e 
Njësitit për Mbrojtje të 
Dëshmitarëve dhe të 
sigurohet autonomia e tij 
buxhetore  

1. Legjislacioni 
sekondar në fushën e 
mbrojtjes së 
dëshmitareve, i 
miratuar  
2. Programet e vecanta 
për mbrojtjen e 
dëshmitareve, të 
hartuara 
3. Numri i 
marrëveshjeve për 
bashkëpunim rajonal 
me shtete të ndryshme 
në zbatim të 
programeve për 
mbrojtjen e 
dëshmitarëve, të 
nënshkruara 
4. Buxheti për 
Drejtorinë për Mbrojtje 
të Dëshmitarëve, i 
alokuar 
5. Numri i stafit në 
Drejtorinë për Mbrojtje 
të Dëshmitarëve, i 
rekrutuar 
6. Numri i trajnimeve 
për zyrtarët policor në 
Drejtorinë për Mbrojtje 
të Dëshmitarëve  

K2-2014 MPB / / € 390,000.00 € 390,000.00 / / 



2 Të sigurohet funksionimi i 
mirëfilltë i policisë së 
udhëhequr nga inteligjenca 

1. Policia kufitare, e 
përfshirë si pjesë e 
programit të policimit 
në komunitet 
2. Numri i informatave 
inteligjente të 
mbledhura nga policia 
kufitare dhe 
shkëmbimi i tyre me 
departamentet 
përkatëse 
3. Numri i informatave 
inteligjente të pranuara 
nga policia në 
komunitet 
4. Numri i rasteve 
disiplinore dhe penale 
të identifikuara nga 
Inspektorati Policor 
5. Numri i zyrtarëve 
policor ndaj të cilëve 
janë ekzekutuar masat 
disiplinore 
6. Numri i hetimeve 
penale ndaj zyrtarëve 
policor, të realizuara 
7. Raporte tremujore 
per zbatimin e 
strategjise se policimit 
te udhehequr nga 
inteligjenca, te hartuara 
dhe shperndara 

K4-2014 MPB / / / / / / 



3 Të ofrohen kushte të 
përshtatshmë për trajtimin 
e fëmijëve gjatë procedurës 
së hetimeve 

1. Numri i fëmijëve të 
intervistuar në dhomat 
e posacme për femijë 
2. Numri i zyrtarëve të 
specializuar për 
intervistim të fëmijëve 

K4-2014 MPB / / € 20,000.00 € 20,000.00 / / 

4 Të ofrohet një qasje 
gjithpërfshirëse ndaj 
fëmijëve që kanë rënë 
ndesh me ligjin, qe janë 
viktima apo dëshmitar të 
krimit  

1. UA dhe PSO që 
rregullojnë çështjen e 
trajtimit të fëmijëve që 
kanë rënë ndesh me 
ligjin, që janë viktima 
apo dëshmitar të 
krimit, të hartuara 

K2-2014 ZKM / / / / / / 

5 Të ofrohet një qasje 
gjithpërfshirëse ndaj 
fëmijëve që kanë rënë 
ndesh me ligjin, qe janë 
viktima apo dëshmitar të 
krimit  

1. Aktet nënligjore nga 
Ligji për ekzekutimin e 
sanksioneve penale-
pjesa për fëmijë, të 
hartuara  
2. PSO për trajtimin e 
fëmijëve në konflikt me 
ligjin  
3. Numri i fëmijëve të 
trajtuar nga SHKK dhe 
SHSK  

K4-2014 MD / / / / / / 

6 Të ofrohet një qasje 
gjithpërfshirëse ndaj 
fëmijëve që kanë rënë 
ndesh me ligjin, qe janë 
viktima apo dëshmitar të 
krimit  

1. Numri i fëmijëve 
viktima të krimit, të 
trajtuar. 

K4-2014 MPMS / / / / / / 

  4.3.5. Mbrojtja e te dhenave personale         



1 Të ngriten kapacitete e 
agjencisë për mbrojtjen e të 
dhënave personale  

1. Numri I akteve 
nënligjore në përputhje 
me aquis, të finalizuara 
2. Numri I trajnimeve 
për zyrtarët e 
ASHMDHP-së 
3. Numri I zyrtarëve të 
rekrutuar nga 
ASHMPDHP 
4. Numri I zyrtarëve 
nga komuniteti 
joshumicë ASHMDHP, 
I rekrutuar 

K4-2014 AShMDhP / / /   / / 

2 Të ekzistojë një qasje më 
proaktive e ASHMDHP-së 
ndaj sektorit publik dhe 
privat  

1. Numri I 
inspektimeve në 
sektorin publik 
2. Numri I 
inspektimeve në 
sektorin privat 
3. Numri I 
rekomandimeve dhe 
numri I opinioneve të 
lëshuara 

K4-2015 AShMDhP / / / / / / 

  Total: 
          € 598,868,240.54 € 523,520,252.54 € 69,767,988.00 € 5,580,000.00 

 

 



Aneksi 2. Matrica e Planit te Veprimit me fokus në kriteret afatmesme të Studimit të 
Fizibilitetit 

  Action Output Indicators 
(Product Indicators) 

Deadline Responsible 
Institution 

Supportive 
Institution 

Reference 
Document 

Total BKK Donors Gaps 

  1. Rule of Law         

1 Ofroni evidencë 
konkrete te 
rezultateve të luftimit 
të krimit të 
organizuar dhe 
korrupcionit si çështje 
prioritare 

1. Ligji për Deklarimin, 
Prejardhjen dhe Kontrollin e 
pasurisë të zyrtarëvë të lartë 
publik dhe deklarimin, 
prejardhjen dhe kontrollin e 
dhuratave për të gjithë 
personat zyrtar, i miratuar 
2. Ligji për Parandalimin e 
Konfliktit të interesit në 
ushtrimin e funksionit publik, i 
miratuar 
3. Aktet nënligjore dhe 
dokumentet e tjera përcjellëse, 
të miratuara  
4.Plani i Veprimit mbi 
implementimin e Strategjisë 
për bashkëpunim ndër-
institucional në luftën e krimit 
të organizuar dhe korrupsionit, 
e miratuar 
5. Vlerësimi mbi kompetencat 
dhe përgjegjësitë institucionale 
të mekanizmave kundër 
korrupsion, i hartuar 
6. Raportet e rregullta nga 
mekanizmi përcjellës për rastet 
e korrupsionit dhe krimit të 
organizuar, të publikuara 
7. Raporti vjetor i përbashkët 

K4-2014 MD 
KPK 
AKK 
MPB  
KGJK 

/ / / / / / 



në mes të institucioneve 
zbatuese të ligjit, i publikuar 
8. Grupi Punues në mes të 
institucioneve të zbatimit të 
ligjit për implementimin e 
Strategjisë kundër korrupsion, i 
themeluar 
9. Vlerësimi vjetor i riskut të 
korrupsionit për sektorët të 
ndjeshëm, i rishikuar 
10. Numri i raporteve të 
publikuara mbi monitorimin e 
zbatimit te Strategjisë dhe 
Planit të Veprimit kundër 
korrupsion 



  11. Numri i marrëveshjeve 
ndërkombetare për 
bashkëpunim dhe luftë kundër 
krimit të organizuar, të 
nenshkruara 
12. Numri i hetimeve dhe 
operacioneve të përbashketa 
ndërkombëtare kunder krimit 
të organizuar, të realizuara 
13. Numri i operacioneve 
policore/asistimeve të 
realizuara me Interpol  
14. Numri i operacioneve 
policore/asistimeve të 
realizuara me Europol 
15. Baza e përbashkët e të 
dhënave në mes të 
institucioneve të zbatimit të 
ligjit, për rastet e krimit të 
organizuar dhe korrupsionit, e 
funksionalizuar 
16. Numri i kallximeve penale 
të ushtruara për rastet e 
konfliktit të interesit dhe 
deklarimit të rrejshëm 
17. Numri i rasteve të trajtuara 
nga prokuroritë për veprat 
penale të konfliktit të ineresit 
dhe deklarimit të rrejshëm 
18. Numri i rasteve të 
zgjidhura për konfliktit të 
interesit dhe deklarimit të 
rrejshëm të pasurisë 

K4-2014 MD 
KPK 
AKK 
MPB  
KGJK 

/ /         

2 Të përforcohet 
legjislacioni dhe 
zbatimi i tij, 
veçarnërisht në 
parandalimin dhe 
luftën kundër 
trafikimit me çenije 

1. Strategjia kundër 
shpërlarjes së parasë, e 
rishikuar  
2.PV i strategjisë kundër 
shpërlarjes së parasë i 
miratuar  
3. Struktura koordinuese 

K4-2014 MF 
MPB 

/ / € 455,000.00 € 455,000.00     



njerzore, drogat, 
perkursorëve të tyre 
dhe trafikimin të 
armëve. 

për zbatimin e startegjisë 
kundër shpërlarjes së 
parasë, e caktuar 
4. Raport vlerësues mbi 
kërcnimin e brendshëm dhe 
të jashtëm në fushën e 
shpërlarjes së parasë dhe 
financimit të terrorizmit, i 
kryer 
5. Raporte tre -mujore në 
lidhje me zbatimin e 
strategjisë kundër drogave 
6. Observatori i drogës, i 
themeluar 
7. Raporte tre-mujore 
(statistika) në lidhje me 
hetimin e trafikimit të 
qenieve njerëzore, sipas 
mekanizmit përcjellës 
8. Raporte tre mujore 
(statistika) në lidhje me 
hetimin e trafikimit me 
imigrant, sipas mekanizmit 
përcjellës 
9.Raporte tre-mujore 
(statstika) në lidhje me 
luftimin e trafikimit me 
armë, sipas mekanizmit 
përcjellës 
10.Paisjet për hetime të 
trafikimit me narkotikë dhe 
trafikimit me armë, të 
siguruara 
11. Raporti vjetor i 
perbashkët në mes të 
institucioneve zbatuese të 
ligjit, i publikuar 



  12. Raporte të rregullta tre 
mujore mbi zbatimin e 
strategjive në vijim:  
a. kundër krimit të 
organizuar,  
b. terrorizmit,  
c. drogave,  
d. trafikimit me qenie 
njerëzore 
e. parandalimi i krimit 
f. menaxhimin e integruar të 
kufirit 
g. trafikim të armëve 
13. Forma (template) e 
unifikuar për hartimin e 
raporteve të zbatimit të 
strategjive, e hartuar dhe e 
shfrytëzuar për raportim 
14. Raporti për vleresimin e 
kërcënimeve të krimit të 
organizuar përfshire edhe 
trafikimit me armë 
(SOCTA), i hartuar  

K4-2014 MF 
MPB 

/ /         



3 Të përmirsohet 
besueshmëria e 
statistikave mbi luftën 
kundër krimeve 
serioze dhe të 
organizuar si dhe 
korrupcionit. 

1. Baza e përbashkët e të 
dhënave në mes të 
institucioneve të zbatimit të 
ligjit, për rastet e krimit të 
organizuar dhe 
korrupsionit, e 
funksionalizuar 
2. Raporte të rregullta tre 
mujore për zbatimin e 
strategjisë, të hartuara 
3. Numri i 
rasteve/raporteve për 
transaksione të dyshimta, të 
shqyrtuara nga NjIF 
4. Numri i raporteve të 
observatorit të drogës, 
dërguar EMCDDA-së 
5. Raporti i brendshëm 
vjetor i hartuar  
6. Stastika në lidhje me 
hetimin e krimeve 
kibernietik, sipas 
mekanizmit përcjellës 
7. Numri i hetimeve dhe 
operacioneve të 
përbashketa kundër 
trafikimit me narkotikë 
kundër trafikimit me armë 
dhe krimeve ekonomike 

K4-2014 KGJK 
MF 
MPB 

/ / € 450,000.00 € 450,000.00     



4 Në mënyrë aktive të 
mbështetet zbatimi i 
mandatit të EULEX-it, 
duke përfshirë edhe 
Task Forcën për 
Investigime Speciale 

1. Numri i opereacioneve 
policore të realizuara në 
bashkëpunim me EULEX 
2. Bashkëpunimi me 
Policinë e Kosovës dhe 
EULEX-in rreth hetimit te 
rasteve te kontrabandës dhe 
korrupsionit në 
institucionet korrektuese, i 
realizuar 

K4-2014 MPB 
MD 

/ /         

5 Të sigurohet 
ripranimi prej 
Shteteve Anëtare 

1. Numri i Marrëveshjeve 
për Ripranim me shtetet 
anëtare të BE-së dhe shtetet 
e treta (origjinës së azil-
kërkuesve) 
2. Numri i raporteve mbi 
ripranimin dhe 
riintegrimin, të ndara me 
KE 
3. Raporte mbi numrin e 
kërkesave për ripranim dhe 
numri i të ripranuarve, të 
hartuara 
4 Raporte për rastet e 
pazgjidhura për ripranim, të 
hartuara 

K4-2014 MPB / /         

  2. Gjyqësori         

1 Të merren masa për 
reduktimin e numrit 
të përgjithshëm të 
rasteve. 

1. Përqindja e reduktimit të 
Lëndëve të vjetra 
2. Koordinimi në 
distribuimin e lëndëve në 
prokurori, e përmirësuar 
3. Numri i rasteve të 
mashtrimit në procesin 
zgjedhor 2010, të zgjidhura 
4. Numri i dhomave të 
gjykimit në prokurori, të 

K4-2014 KGJK  
KPK 
MD 

/ /         



renovuara 
5. Numri i dhomave të 
marrjes ne pyetje ne 
prokurori në Pejë dhe 
Ferizaj, të ndërtuara 
6.. Numri i përmabruesve 
privat, të emëruar 
7. Numri i rasteve të 
ekzekutuara sipas 
procedurës së përmbarimit 
privat 
8. Numri i raporteve të 
publikuara1.Numri i 
vendimeve të ekzekutuara 
9. Numri i notereve të 
licencuar 
10.Numri i rasteve të 
zgjidhura përmes 
ndërmjetësimit 
11. Numri i 
administratorëve 
falimentues, të emëruar 
12. Raporte të rregullta mbi 
rastet e zgjidhura me 
ndërmjetësim, të hartuara 
13. Numri i rasteve të 
zgjidhura përmes 
procedurës së 
ndërmjetësimit 



2 Të zbatohet reforma 
gjyqësore, duke 
përfshirë sigurimin e 
konsistencës mes 
ligjeve në gjykata, 
Këshillit Gjyqësor dhe 
Prokurorial si dhe 
prokurorisë 

1. Amandamentimi i 
Kushtetutes, në menyrë që 
procedurat e votimit të 
perzgjedhjes së anëtareve 
teë KGJK-së të jenë në 
pajtueshmeri me 
rekomandimet e Komisionit 
të Venedikut, i miratuar 
2. Plotesim/ndryshimi i 
Ligjit për Gjykatat e 
Kosovës, i miratuar 
3 .Plotesim/ndryshimi i 
Ligjit për Prokurorin e 
Shtetit, i miratuar 
4.Baza ligjore për 
certifikimin e përkthyesve 
dhe interpretëve gjyqësor, e 
miratuar 
5. Emërimi i dy anëtarëve të 
KGJK 
6. Gjyqtarët në Gjykatën 
Kushtetuese, të emëruar 

K4-2014 Kuvendi 
MD 

/ /         



3 Ofroni masa të 
përshtatshme të 
sigurisë për gjykatës 
dhe stafin e 
gjyqësorit, por edhe 
për prokurorët, 
dëshmitarët dhe 
paditësit dhe ofroni 
mbrotje efektive 
kundër kërcënimeve 
dhe frikësimit. 

1. Numri i rasteve të 
kërcnimeve ndaj gjyqtarëve 
dhe prokurorëve, 
raportuara 
2. Numri i masave të 
ndërmarra 
3. Legjislacioni sekondar në 
fushën e mbrojtjes së 
dëshmitarëve, i miratuar  
4. Programet e veçanta për 
mbrojtjen e dëshmitarëve, të 
hartuara 
5. Numri i marrëveshjeve 
për bashkëpunim rajonal 
me shtete të ndryshme në 
zbatim të programeve për 
mbrojtjen e dëshmitarëve, të 
nënshkruara 

K4-2014 KGJK 
KPK 
MPB 

/ / € 390,000.00 € 390,000.00     

4 Sigurohuni qe 
gjykimet mbahen në 
hapësira të 
përshtatshmë dhe në 
përputhje me 
procedurat gjyqësore 

1. Numri i dhomave të 
gjykimit në prokurori, të 
renovuara 
2. Numri i dhomave të 
marrjes ne pyetje ne 
prokurori në Pejë dhe 
Ferizaj, të ndërtuara 

K4-2014 KPK / /         



5 Të vazhdohet me 
rekrutimin e 
gjykatësve dhe 
prokurorëve nga 
pakicat, siq është 
vendosur me 
kornizën ligjore. 

1. Plotesim/ndryshimi i 
Ligjit për Gjykatat e 
Kosovës, i miratuar 
2 .Plotesim/ndryshimi i 
Ligjit për Prokurorin e 
Shtetit, i miratuar 
3 Unifikimi I kritereve për 
përzgjedhjen e gjyqtarëve 
dhe prokuorëve, i 
përfunduar  
4. Lehtësimi i kritereve për 
përzgjedhjen e prokurorëve 
për komunitetin pakicë, i 
realizuar 
5. Lehtësimi i kritereve për 
përzgjedhjen e gjyqtarëve 
për komunitetin pakicë, i 
realizuar 
6. Pozitat vakante për 
minoritete, të plotësuara 

K4-2014 MD 
KPK 
KGJK 

/ /         

  3. Administrata Publike         

1 Të bëhet progres në 
zbatimin e Strategjisë 
për Administratën 
Publike dhe Planit të 
Veprimit si dhe 
ligjislacionin 
përkatës. 

1. Ligji për Shërbim Civil, i 
plotësuar-ndryshuar 
2. Projektligji për Inspektim 
Administrativ, i miratuar 
3. Projektligji për Pagat e 
Nepunësve Publik që nuk 
janë pjesë e Sherbimit Civil, 
i miratuar 
4. Projektligji mbi Qeverine, 
i hartuar 
5. Projektligji mbi 
Procedurat Administrative, 
i miratuar 
6. Projektligji per Pagat e 
Zytarëve te Larte Publik, i 
miratuar 

K4-2014 MAP 
ZKM 

/ /         



2 Të sigurohet një 
reforme e 
qendrueshme e 
administratës 
publike, duke 
përfshire financimin e 
nevojshëm dhe stafin.  

1. Udhërrëfyesi për 
implementimin e SRAP-it, i 
hartuar 
2. Burimet financiare për 
zbatimin e Udhërrëfyesit, të 
siguruara 
3. Rregulloret për 
Organizimin e Brendshëm 
dhe Sistematizimin e 
Vendeve të Punës të të 
gjitha institucioneve të 
Qeverise, të miratuara 
4. Kodi i ri i mirësjelljes në 
Shërbimin Civil të Kosovës, 
i miratuar 
5. Sistemi i ri i pagave ne 
pajtim me Rregulloren për 
Klasifikimin e Vendeve te 
Punës, i vendosur 
6. Katalogu për vendet e 
punës, i përfunduar 
7. Vlerësimet e rezultateve 
në punë të nëpunësve civilë 
sipas sistemit të ri, të 
realizuara 
8. Numri i stafit te rekrutuar 
ne DMRAP dhe DIEKP 

K4-2014 MAP / /         

3 Të rritet numri i 
përgjithshëm i 
përsonave që i 
përkasin pakicave në 
administratën publike 

1. Propozim buxheti per 
2013-2014 ne harmoni me 
ligjin per menaxhimin e 
financave publike 
2. Numri i Raporteve per 
shpenzim të buxhetit të 
Kuvendit, te shqyrtuara në 
Komisionin Parlamentar per 
Buxhet dhe Financa dhe 
Komisioni per Mbikqyrjen e 

K4-2014 MAP / /         



Financave Publike 

  4. Reforma Zgjedhore dhe Kuvendi         

1 Të sigurohet që 
korniza ligjore për 
zgjedhje reflekton 
praktikat më të mira 
të BE-së dhe që 
zbatimi i saj është në 
përputhje me 
standarded 
ndërkombëtare. 

1. Amandamentimi i 
Kushtetutes, i miratuar 
2. Plotesim-ndryshimi i 
Ligjit per Zgjedhjet ne 
pajtim me rekomandimet e 
KE-se, i miratuar 

K4-2014 Kuvendi / /         

2 Kuvendi të rritë 
mbikqyrjen ndaj 
ekzekutivit, duke 
përfshirë sektorin e 
sigurisë, përmes 
përmirësimit të 
mbikqyrjes së 
legjislacionit dhe 
monitorimit të 
zbatimit të politikave 
dhe ligjeve. 

1, Numri i raportimeve me 
shkrim  
2. Numri i interpelancave 
3. Numri i raporteve te 
Kuvendit mbi vleresimin e 
implementimit te 
legjislacionit 

K4-2014 Kuvendi / /         

3 Financimi dhe 
administrata e 
Kuvendit të bëheet 
më e pavarur prej 
qeverise, sidomos 
përmes adoptimit të 
legjislacionit mbi 
statusin e shërbyesve 
civil të Kuvendit. 

1. Projektligji për Kuvendin, 
i miratuar 
2. Rregullorja e re e 
Kuvendit, e miratuar 
3. Numri i Raporteve per 
shpenzim të buxhetit të 
Kuvendit, te shqyrtuara në 
Komisionin Parlamentar per 
Buxhet dhe Financa dhe 
Komisioni per Mbikqyrjen e 
Financave Publike 

K4-2014 Kuvendi / /         



4 Të sigurohet që draft 
buxheti i Kuvendit 
është modifikuar nga 
qeveria në konsultim 
me Kuvendin para se 
të dorëzohet në 
Kuvend për miratim. 

1. Propozim buxheti per 
2013-2014 ne harmoni me 
ligjin per menaxhimin e 
financave publike 
2. Numri i Raporteve per 
shpenzim të buxhetit të 
Kuvendit, te shqyrtuara në 
Komisionin Parlamentar per 
Buxhet dhe Financa dhe 
Komisioni per Mbikqyrjen e 
Financave Publike 

K4-2014 Kuvendi / /         

  5. Të drejtat e Njeriut dhe të Drejtat Fundamentale         

1 Të investigohet dhe 
ndjeken penalisht çdo 
sulm fizik ndaj 
gazetarëve. 

1. Numri i hetimeve të 
inciuara për rastet e 
sulmeve dhe kërcënimeve 
ndaj gazetarëve 

K4-2014 MPB 
KPK 

/ /         

3 Të riorganizohen dhe 
thjeshtohen 
grumbulli i 
institucioneve që 
mirren me mbrojtjen e 
të drejtave që 
sigurojne monitorim 
dhe fuqizim të 
efektshëm të kornizës 
ligjore në këto fusha. 

1. Ligji për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për 
Barazi Gjinore, i miratuar 
2. Ligji për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit Kundër 
Diskriminimit, i miratuar  
3.Rregullorja për 
thjeshtësimin e strukturave 
që merren me të drejtat e 
njeriut, e miratuar 
4. Ligji për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për 
Avokatin e Popullit, i 
miratuar 

K4-2014 ZKM 
MD 

/ /         



4 Të shënohet përparim 
në fuqizimin e të 
drejtave mbi 
pronësine 
përshembull përmes 
uljes së rasteve dhe 
përmirsimi i fuqizimit 
të vendimeve 
gjyqësore dhe 
administrative. 

1. Ligji për Agjencinë 
Kosovare për Krahasim dhe 
Verifikim të Pronës, i 
miratuar  
2. Strategjia për të drejtat 
pronësore, e miratuar 
3. Hapësirat, burimet 
njerëzore dhe buxheti për 
Zyrën e Koordinatorit për të 
drejtat pronësore, të 
alokuara 
4. Qëndrueshmëria 
financiare dhe buxheti për 
Agjencinë Kosovar për 
Prona, e siguruar 
5. Numri i kërkesave të 
vendosura nga Komisioni 
për Kërkesa Pronësore i 
Kosovës (KKPK) 
6. Numri i vedimeve të 
shpërndarë palëve 
7. Numri i vendimeve, të 
zbatuara  
8. Numri i urdhër-
dëbimeve, të ekzekutuara 
9. Numri i pronave nën 
administrim të Agjencisë 
dhe të përfshira në skemen 
e qirasë. 
10. Numri i pronave të 
dhëna me qira 
11. Skema për kompensimin 
e banesave shoqërore, rastet 
e zbatuara. 

K4-2014 ZKM 
Kuvendi 
AKP 

/ / € 
1,782,771.00 

€ 
1,782,771.00 

    



5 Të harmonizohet 
legjislacioni mbi 
mbtojtejn e të 
dhënave personale 
me standated e BE-së 
me fokus 
implementimin e tyre, 
sidomos draftimi i 
legjislacionit dytësor 
dhe ngritja e 
kapaciteteve 
administrative 

1. Numri I akteve nënligjore 
në përputhje me aquis, të 
finalizuara 
2. Numri I inspektimeve në 
sektorin publik 
3. Numri I inspektimeve në 
sektorin privat 
4. Numri I rekomandimeve 
dhe numri I opinioneve të 
lëshuara 
5. Numri I trajnimeve për 
zyrtarët e ASHMDHP-së 
6. Numri I zyrtarëve të 
rekrutuar nga ASHMPDHP 
7. Numri I zyrtarëve nga 
komuniteti joshumicë 
ASHMDHP, I rekrutuar 

K4-2014 AShMDhP             

  6. Mbrojtja e pakicave         



1 Promovimin e 
Kosovës multi-etnike; 
të krijohen kushte për 
serbët e Kosovës që të 
ndjehen pjesë e të 
ardhmen dhe kushtet 
për kthimin e 
personave të cilët 
dëshirojnë të bëjnë 
këtë. 

1. Strategjia për Komunitete 
dhe Kthim, e miratuar 
2. Numri i pjesëtarëve të 
minoriteteve të punësuar 3 
Kurrikula në gjuhën serbe, e 
hartuar  
3. Numri i shtëpive të 
ndërtuara, rindërtuara 
4. Numri i nxënësve të 
rikthyer dhe të 
riatëdhesuar, të regjistruar 
dhe të përkrahur me bursa 
5. Numri i nxënësve të 
rikthyer në shkolla (pas 
braktisjes) 
6. Numri i të zhvendosurve 
të kthyer 
7. Vlerësimi i nevojave për 
perfituesit e mundshëm të 
procesit të kthimit vullnetar 
bazuar në kërkesat 
ekzistuese, i zhvilluar 
8. Numri i projekteve të 
përkrahura në funksion të 
kthimit, reintegrimit dhe 
stabilizimit të komuniteteve 
të realizuara 

K4-2014 MKK 
MAP 
MASHT 
 

/ / € 960,000.00 € 960,000.00     

2 Të vazhdoj zbatimi i 
decentralizimit, 
sidomos në komunat 
e rea. 

1. Komuna e Mitrovicës 
Veriore, e funksionalizuar 
2. Plani i Veprimit për 
Funksionalizim të katër 
komunave, i miratuar.  
3. Buxheti i Komunave, i 
alokuar 

K4-2014 MAPL / / € 13,322.57 € 13,322.57     



3 Të sigurohet buxheti, 
stafi dhe hapësirat 
për Zyren e 
Komisionerit të 
Gjuhëve. 

1. Politikat e propozuara 
nga Komisioneri për gjuhë, 
të miratuara 
2. Numri i rekomandimeve 
të Komisionerit për gjuhë, të 
lëshuara 
3. Raport mbi 
implementimin e 
rekomandimeve të lëshuara 
nga Komisioneri i gjuhëve, i 
hartuar 
4. Numri i trajnimeve, të 
mbajtura 

K4-2014 ZKM / / € 135,000.00 € 135,000.00     



4 Të zbatohet 
legjislacioni që ka të 
bëje me mbrojtjen e 
trashegëmisë 
kulturore dhe Kishën 
Ortodokse Serbe. Të 
sigurohet transmetim 
në Gjuhen Serbe nga 
transmetuesi publik. 

1. Projektligji për 
Ndryshimin dhe Plotësimin 
e Ligjit për Trashëgiminë 
Kulturore, i miratuar 
2. Projekligji për Muzetë, i 
miratuar  
3. Strategjia Kombëtare për 
Mbrojtjen e Trashëgimisë 
Kulturore, e miratuar 
4. Njësisë së Veçantë për 
Mbrojtjen e Trashëgimisë 
Kulturore dhe Fetare serbe, 
e funksionalizuar 
5. Numri i policëve serb në 
Njësinë së Veçantë për 
Mbrojtjen e Trashëgimisë 
Kulturore dhe Fetare serbe, 
të rekrutuar 
6. Numri i shkeljeve dhe 
ndërtimeve ilegale në zonat 
e mbrojtura, i raportuar 
7. Masat e ndërmarra ndaj 
shkeljeve të evidentuara të 
ndërtimeve pa leje në zonat 
e mbrojtura 
8. Këshilli lokal për 
implementimin e Ligjit për 
Hoqën e Madhe, i 
themeluar 
9. Caktimin e inspektorëve 
për mbikëqyrjen e 
zhvillimeve në Qendrën 
historike të Prizrenit 
10 Raport monitorues mbi 
punën e KZM, i hartua 

K4-2014 MKRS 
MPB 
MAPL 
MMPH 

/ /         



5 Të investigohet dhe 
ndjeket penalisht çdo 
sulm fizik i motivuar 
etnikisht apo në bazë 
fetare dhe kryesit të 
sjellen para gjyqit. 

1. Numri i rasteve të 
hetimeve, përndjekjeve, të 
ndërmarra  

K4-2014 MPB 
KPK 
KGJK 

/ /         

6 Të arrihet progres në 
zbatimin e strategjisë 
dhe planit të veprimit 
për Romët, Ashkalit 
dhe Egjyptianës, duke 
përfshirë alokimin e 
burimeve të 
nevojshme. 

1. Plani i veprimit për 
implementimin e strategjisë 
për komunitetet RAE, i 
buxhetuar 
2. Raporti mbi buxhetimin e 
strategjisë RAE, i hartuar 
3. Raport i rregullt mbi 
implementimin e strategjisë 
RAE, i hartuar 
4. Numri i shërbimeve të 
ofruara për fëmijët e 
kontaminuar me plumb 

K4-2014 ZKM / /         

  7. Tregëtia dhe çështjet e tregut të brendshëm         



1 Të zbatohet korzniza 
ligjore mbi tregëtinë 

1. Takime të rregullta të 
Grupit për politika tregtare 
dhe nëngrupet për 
Shërbime, Industri, Bujqësi, 
Marrëveshje Tregtare dhe 
Lehtësim të Tregtisë dhe 
pjesëmarrja aktive e 
komunitetit të biznesit dhe 
shoqërisë civile i siguruar.  
2. Takimi i rregullt i 
Komisioneve Ekzekutive 
relevante. 
3. Takimet e rregullta me 
bizneset vendore të 
mbajtura. 
4. Të dhenave në teren nga 
bizneset me formularët për 
barriera tarifore dhe jo-
tarifore të mbledhura. 
5. Pjesëmarrje të rregullt të 
nëngrupeve në takimet e 
CEFTA-s. 

K4-2014 MTI / Raporti i 
Progresit 
2013 
* Kriteret 
Afatmesme 
të Studimit 
të 
Fizibilitetit 

€ 13,000.00 € 13,000.00     

2 Të implementohet 
korniza ligjore mbi 
konkurencën 

Konkurrenca 
1. Ligjit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës i 
harmonizuar me atë të BE-
së, në veçanti:  
a). Përkufizimi i pozitës 
dominuese dhe abuzimi me 
këtë pozitë. 
b). Përqëndrimet e 
ndërmarrjeve në treg dhe 
përjashtimet grupore. 
2. Legjislacioni sekondar 
për implementimin e Ligjit 
për Mbrojtje të 
Konkurrencës i aprovuar. 

K4-2014 AKKonk MF Raporti i 
Progresit 
2013 
* Kriteret 
Afatmesme 
të Studimit 
të 
Fizibilitetit 

€ 10,000.00 € 10,000.00     



Ndihma shteterore 
1. Dhënia e pëlqimit dhe 
mbajtja e një regjistri mbi 
zbatimin e Ligjit për 
Ndihmë Shtetërore. 
2. Numri i Kontrollave të 
mjeteve të ndara të 
ndihmës.  
3. Raporti vlerësues për 
ndihma i përgatitur. 

K4-2014 AKKonk MF Raporti i 
Progrest 
2013, Ligji 
për 
Ndihme 
Shtetore, 
2012 
* Kriteret 
Afatmesme 
të Studimit 
të 
Fizibilitetit 

        

1. Stafi i kompletuar për 
ndihmë shtetërore 
2. Stafi i trajnuar për 
ndihmë shtetërore dhe 
konkurencë 
3. Numri i trajnimeve të 
mbajtura 
4. Numri i trajnimeve të 
mbajtura për rritjen e 
vetëdijes për rregullat e 
konkurrencës përfshirë 
avokimin. 

K4-2014 AKKonk MF Raporti i 
Progresit 
2013, Ligji 
per 
Ndihme 
Shtetore, 
2012 
* Kriteret 
Afatmesme 
të Studimit 
të 
Fizibilitetit 

€ 20,000.00 € 20,000.00     

3 Të implementohet 
korniza ligjore mbi 
tregun e brendshëm 

Standardizimi 
1. Standardet e adaptuara 
dhe të përkthyera në gjuhët 
zyrtare të Kosovës. 
2. 1,400 standardeve të 
adaptuara gjatë vitit 2014. 

K4-2014 MTI / Strategjia 
për 
Zhvillimin 
e Sektorit 
Privat 
2013-2017 

        



Akreditimi 
1.Trupat e Vlerësimit të 
Konformitetit (TVK-të) të 
mbikqyrura. 
2. Rritja e numrit të TVK-ve. 
3. Zhvillimi i aktiviteteve 
për arritjen e Marrëveshjes 
me European co-operation 
for Accreditation. 
4. Takimi i rregullt i trupave 
koordinues të procesit të 
akreditimit. 

K4-2014 MTI / Strategjia 
për 
Zhvillimin 
e Sektorit 
Privat 
2013-2017 
* Kriteret 
Afatmesme 
të Studimit 
të 
Fizibilitetit 

€ 4,500.00 € 4,500.00     

Metrologjia 
1. Etanolet e Kalibruar. 
2. Funksionalizimi i 
laboratorve ekzistues dhe 
krijimi i laboratoreve të rinjë 
të Metrologjisë. 
3. Stafi i Metrologjisë i 
trajnuar. 
4. Pesë zyrtarë të rinjë të 
rekrutuar (duke e plotësuar 
rregulloren e re të 
organizimit të Agjencisë së 
Metrologjisë).  
5. Funksionalizimi i 
mbikqyrja metrologjike me 
qëllim të përmirësimit të 
kualitetit të ofrimit të 
shërbimeve në laboratorët 
ekzistues. 

K4-2014 MTI / Strategjia 
për 
Zhvillimin 
e Sektorit 
Privat 
2013-2017 
* Kriteret 
Afatmesme 
të Studimit 
të 
Fizibilitetit 

        



Vleresimi i konformitetit 
1. Trajnimi dhe njoftimi i 
trupave përgjegjës për 
direktivat/rreguloret 
teknike të transpozuara të 
konformitetit. 
2. Studimi i kryer mbi 
zbatimin e rregulloreve 
teknike të transpozuara si 
dhe raportim mbi zbatimin. 
3.Transpozimi i Direktives 
94/25/EC për Pajisjet 
(Artizanalet ) Rekreative. 
4. Transpozimi i Direktivës 
për Produktet Kozmetike 
76/768/EEC. 
5.Transpozimi i Rregullores 
Nr. 648/2004/EC për 
Detergjentet. 
6. Transpozimi i Direktives 
305/2011 për Reklamimin e 
Produkteve te Ndërtimit. 
7. Transpozimi i Direktives 
94/9/EC për Paisjet që 
punojnë në atmosfera 
potencialisht shpërthyese. 
8. Transpozimi i Direktivës 
2000/9/EC, për Teleferikët 
për Bartjën e Njerëzve. 
9. Transpozimi i Direktivës 
1999/5/EC, për Paisjet e 
Radios dhe 
Telekomunikacionit. 

K4-2014 MTI / Strategjia 
për 
Zhvillimin 
e Sektorit 
Privat 
2013-2017 

        



Inspektorati i tregut 
1. Inspektorët e tregut të 
trajnuar për zbatimin e 
direktivave dhe 
rregulloreve teknike të 
produkteve industriale jo 
ushqimore. 
2. Databaza për shkëmbim 
të informacioneve e 
konform RAPEX-it e krijuar. 
3. Zyrtarët e rinj të 
rekrutuar. 

K4-2014 MTI / Strategjia 
për 
Zhvillimin 
e Sektorit 
Privat 
2013-2017 
* Kriteret 
Afatmesme 
të Studimit 
të 
Fizibilitetit 

        

Mbrojtja e konsumatorit 
1. Rregullorja 2006/2004 për 
bashkpunim në mes 
autoriteteve përgjegjëse për 
zbatimin e legjislacionit të 
Konsumatorit. 
2. UA për shitje me aksion 
dhe mallra me defekt. 
3. Raportet periodike të 
zbatimit të programit për 
mbrojtje të konsumatorit. 
4. Mbajtja e rregullt e 
Këshilli për mbrojtjen e 
konsumatorit duke siguruar 
pjesemarrjen aktive të 
insitucioneve relevante, 
bizneseve dhe shoqerisë 
civile.  
5. Numri i ankesave të 
pranuara. 
6. Numri i ankesave të 
zgjidhura. 
7. Numri i ankesave në 
shqyrtim e sipër. 
8. Numri i ankesave të pa 

K4-2014 MTI / Raporti i 
Progresit 
2013 
* Kriteret 
Afatmesme 
të Studimit 
të 
Fizibilitetit 

€ 1,500.00 € 1,500.00     



shqyrtuara. 

Levizja e lire e puntoreve 
1. Ligji për të Huaj, i 
monitoruar. 
2. U.A. për të Huaj, të 
miratuara. 
3. Ligji për "Skemat 
Pensionale të Financuara 
nga Shteti ", i miratur. 
4. U.A. për Skemat 
Pensionale të Financuara 
nga Shteti, të miratuara. 
5. Kuota vjetore për 
punësimin e të huajve, e 
përcaktuar. 
6. Statistikat për nevojat 
afatshkurtra dhe afatgjata të 
fuqisë punëtore të huaj në 
Kosovë, të përcaktuara. 
Komisionit Koordinues per 
Marrëveshjet Bilaterale në 
fushën e Sigurimeve 
Sociale, i funksionalizuar. 
7. Divizioni për Marrëveshje 
bilaterale në fushën e 
Sigurimeve Sociale dhe 
Punësimit, i krijuar. Numri i 
takimeve bilaterale te 
mbajtura 
8. Negociatat me shtetet 
partnere me qëllim të 
lidhjes së Marrëveshjeve 
Bilaterale në fushën e 
Sigurimeve Sociale, të 
zhvilluara. 

K4-2014 MPMS MPB Strategjia 
Sektoriale 
2009-2013, 
Plani I 
Veprimit 
2011-2013 
* Kriteret 
Afatmesme 
të Studimit 
të 
Fizibilitetit 

€ 269,000.00 € 269,000.00     



Lëvizja e lirë e shërbimeve 
1.Analizë mbi tregtinë e 
shërbimeve  
2.Fillimi i procesit të 
transpozimit të Direktivës 
së Shërbimeve  
3.Draftimi i nje akti të 
shërbimeve (act on services) 
qe e reflekton direktivën e 
shërbimeve te BE-së ku do 
të bëhet përmbledhja e 
komplet legjislacionit që 
mbulon këtë fushë në një 
dokument të vetëm 

K4-2014 MTI ML Raporti i 
Progresit 
2013 
* Kriteret 
Afatmesme 
të Studimit 
të 
Fizibilitetit 

€ 20,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00   

1. Ligji për Shoqëritë 
Tregtare i aprovuar. 
2. Udhëzimet 
Administrative për Ligjin 
për Shoqëritë Tregtare të 
aprovuara. 

K4-2014 MTI IFC, 
UNDP 

Raporti i 
Progresit 
213 
* Kriteret 
Afatmesme 
të Studimit 
të 
Fizibilitetit 

€ 50,000.00   € 50,000.00   

Lëvizja e lirë e kapitalit 
1. Legjislacioni sekondar 
për Ligjin e Sistemit të 
Pagesave i miratuar 
2. Legjislacioni sekondar 
për ligjin e Përgjithshëm 
mbi Sigurimit i aprovuar 
3. Legjislacion sekondar per 
Mbikqyrjen Bankare i 
aprovuar 
4. Legjislacion sekondar per 
Mbikqyrjen e Pensioneve i 
aprovuar 
5. Rregullativa mbi 
mbikëqyrjen e tregut të 

K4-2014 BQK / * Kriteret 
Afatmesme 
të Studimit 
të 
Fizibilitetit 

€ 335,000.00  € 310,000.00  € 
25,000.00 



letrave me vlerë të 
Republikës së Kosovës te 
nxjerrura. 

Prokurimi Publik 
1. Numri i zbuluar i 
shkeljeve në raportet e 
monitorimeve të 
dispozitave dhe rregullave 
të LPP-së, nëpër AK 
2. Numri i raporteve të 
paraqitura me 
rekomandime konkrete dhe 
përmirsime 
3. Një forum me publik i 
organizuar, përfshirë 
shoqerinë civile, operatorët 
ekonomik dhe palet tjera të 
interesuara mbi procedurat 
e prokurimit publik 
4. Numri i publikimeve të 
shpalljes së tenderëve në 
faqen elektronike të KRPP-
së 
5. Numri i monitorimeve 
sipas planit dhe sipas rastit 
nëpër AK të publikuara në 
faqen elektronike të KRPP-
së. 

K4-2014 KRPP OShP, 
AQP 

Raporti i 
Progresit 
2013 

€ 52,500.00 € 52,500.00     



1. Numri i ankesave të 
shqyrtuara sa i përket 
specifikacionit teknik 
2. Numri i gjobave të 
shqiptuara për autoritetet 
kontraktuese të cilat nuk iu 
kanë përfillur vendimet e 
OSHP-së sa i përket 
specifikacioneve teknike  
3. Numri i rasteve të 
kthyera në rivlersim sa i 
përket specifikacionit teknik 
4. Numri i rasteve të 
kthyera në ritenderim sa i 
perket specifikacionit teknik 
5. Numri i ankesave në total 
të shqyrtuara nga OSHP 
6. Numri i gjobave të 
shqiptuara në total për AK 

K4-2014 KRPP OShP, 
AQP 

Raporti i 
Progresit 
2013 

€ 124,900.00 € 124,900.00     

Pronesia industriale 
1. UA për procedurat e 
regjistrimit të tregueseve 
gjeografik dhe emërtimeve 
të origjinës i hartuar  
2. UA për procedurat e 
regjistrimit të treguesve 
gjeografik dhe emërtimeve 
të origjines i miratuar 
3. Aktivitetet e ndërmarra 
për vetëdijesimin e 
qytetareve mbi të Drejtat e 
Pronesisë Intelektuale  
4. Procedurat e 
kundershtimit për marka 
tregtare të rregulluara 
(vënja e afateve për API-në) 

K4-2014 MTI IPA-EUIPR, 
MKRS, 
DK/MF, 
PK/MPB 

Raporti i 
Progresit 
2013 

€ 14,000.00 € 14,000.00     



Pronesia Industriale 
1. Numri i lëndëve të 
shqyrtuara 
2. Numri i rasteve të 
zgjidhura 

K4-2014 MTI Policia, 
DK 

Raporti i 
Progresit 
2013 
* Kriteret 
Afatmesme 
të Studimit 
të 
Fizibilitetit 

        

Lufta kundër mallrave të 
falsifikuara (DK) 
1. Numri i kontrollave të 
ngarkesave komerciale me 
qëllim të identifikimit të 
mallrave të falsifikuara 
2. Krijimi i profileve të 
riskut për mallra të 
falsifikuara 
3. Numri i rasteve të 
zbuluara Ex officio 
4. Rritja e numrit të rasteve 
Ex officio 

K4-2014 MTI DK Raporti i 
Progresit 
2013 
* Kriteret 
Afatmesme 
të Studimit 
të 
Fizibilitetit 

        

4 Të rritet kontrolli i 
tregtisë dhe therrjeve 
të vazhdueshme të 
paligjshme të 
kafshëve dhe të 
forcohen kontrollet në 
tregjet e bagëtive. 

1. Strategjia për ndalimin e 
therjeve ilegale, e miratuar; 
2. Strategjia për licencimin 
dhe kontrollin e tregjeve të 
kafshëve, e miratuar; 
3. Numri i kontrolleve për 
kontrabandim të kafshëve, 
të shtuara. 

K4-2014 AUV MIK / € 190,000.00 € 190,000.00     



5 Të përmirsohen 
statistikat biznesore. 

1. Statistikat sektoriale në 
baza tre mujore të lansuara. 
2. Llogaritë kombëtare në 
baza tre mujore të lansuara. 
3. Regjistri i biznesit i 
azhurnuar. 
4. Regjistri i grup 
ndërmarrjeve i krijuar. 
5. NACE Rev.2 i 
implementuar. 
6. Burimi i të dhënave i 
përmirësuar (nënshkrimi i 
memorandumeve të 
mirëkuptimit) 
7. Kalimi i të dhënave nga 
ESA 95 dhe SNA 93 tek ESA 
2010 e re i finalizuar. 

K4-2014 ASK ZKM, 
MTI, 
BQK, 
MF, 
MAP 

Plani vjetor 
i punës 
2014, 
Programi 
strategjik 
2013-2017, 
Raporti i 
Progresit 

€ 10,000.00 € 9,000.00 € 1,000.00   

  8. Çështjet Fitosanitare dhe Veterinare         

1 Të 
rriten/përmirësohen 
hapësirat e 
kontrolleve 
fitosanitare dhe 
veterinare të importit 

1. Makinat për bartjen e 
mostrave, të siguruara;  
2. Numri i zyrtarëve për 
bartjen e mostrave, i shtuar. 

K4-2014 AUV / / € 50,000.00 € 50,000.00     



2 Të 
rriten/përmirësohen 
kapacitetet për 
bartjen e mostrave 

1. Transferimi i 
inspektorëve në AUV, i 
përfunduar; 
2. Rregullorja për kontrollet 
fitosanitare, e miratuar; 
3. Plani nacional i kontrollit 
dhe mostrimit të ushqimit 
të kafshëve, i hartuar; 
4. Plani nacional për 
kontrollet zyrtare dhe i 
mostrimit, i implementuar; 
5. Plani për monitorimin e 
mbetjeve, i implementuar; 
6. Procedurat standarde të 
operimit për kontrollet fito-
sanitare, të miratuara; 
7. Procedurat standarde të 
operimit per marrje të 
mostrave, të miratuara. 

K4-2014 AUV MF, MAPL 
MBPZHR 

/ € 540,000.00 € 540,000.00     

3 Të fuqizohen pikat e 
kontrollit fitosanitar 
dhe veterinar, duke 
përfshirë finalizimin e 
transferit të 
inspektorëve 
fitosanitar dhe 
veterinar prej 
komunave tek 
Agjencia e Ushqimit 
dhe Veterinarisë. 

1. Futja dhe harmonizimi 
sistematik i të dhënave në 
databazë mbi identifikimin, 
regjistrimin, lëvizjen, 
therrjen, ngordhjen e 
kafshëve nga terreni, i 
ofruar; 
2. Informata shtesë mbi I&R 
të kafshëve, jo vetëm të 
gjedheve, të ofruara. 

K4-2014 AUV MBPZHR, 
MIK 

/ € 450,000.00 € 450,000.00     



4 Klasifikimi i të 
dhënave të hyrjes në 
bazë të identifikimit 
të kafshëve, 
regjistrimin dhe baza 
e të dhënave lëvizëse. 
Të akreditohen 
laboratorët e përfshirë 
në kontrollin e 
ushqimit. 

1. Akreditimi i LUV sipas 
ISO 17025, i përfunduar. 

K1-2014 AUV / / € 50,000.00 € 50,000.00 

    

  Total:            
€ 

6,390,493.57 
€ 

6,019,493.57 € 371,000.00   



 


