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1. HYRJE
1.1. RAPORTET E REPUBLIKËS SË KOSOVËS ME BASHKIMIN EVROPIAN
Samiti i Zagrebit

madh i Kosovës,

Komponentët

2007 2008

2009 2010

Kriteret
Politike, Kriteret Ekonomike dhe Standardet Evropiane.

Acquis

inputit

outputit

outcome

impact

3

fushë,
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3. ZBATIMI I PVPE-së 2010 DHE ADRESIMI I SFIDAVE TË
PROGRESIT
3.1. KRITERET POLITIKE
3.1.1 DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT
a. Institucionet

RAPORTIT TË

b. Administrata Publike
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c. Sistemi gjyqësor

d. Politikat kundër korrupsion
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3.1.3 ÇËSHTJET RAJONALE DHE OBLIGIMET NDËRKOMBËTARE

ad hoc
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3.2 KRITERET EKONOMIKE

3.3. STANDARDET EVROPIANE
3.3.1. TREGU I BRENDSHËM
a. Lëvizja e lirë e mallrave

b. Lëvizja e lirë e kapitalit

c. Doganat dhe tatimet
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d. Konkurrenca
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f. Të drejtat e pronësisë intelektuale

25/127

g. Punësimi dhe politikat sociale

h. Arsimi dhe kërkimet

14

27/127

b. Bujqësia dhe peshkataria

acquis

15

29/127

Siguria e ushqimit dhe veterinaria

c. Mjedisi

acquis
communitaire
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e. Energjia

acquis

18
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f. Shoqëria informative dhe mediat

35/127

g. Kontrolli financiar

h. Statistikat
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3.3.3. DREJTËSIA, LIRIA DHE SIGURIA
a. Vizat, kufijtë, azili dhe migrimi22

Acquis

Acquis

Plani i
Veprimit 2009 për Implementimin e Partneritetit Evropian për Kosovën
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b. Shpëlarja e parave

e. Luftimi i krimit dhe krimit të organizuar

f.

Mbrojtja e të dhënave personale
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4. MATRICA E VEPRIMEVE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR PARTNERITET
EVROPIAN 2011
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EPP Nr

Veripm

Intriëaodk eOutuip(TisteugrPrdo

t ki u )

Aftai

Intsincou

Pesejgr

1

0

2

0

3

0

3

1 3.1 Kompletimi i

Intsincou
Mbtshe

Dotnmeuk
Reesfru

Totlai

BKK

Dotraëon

Zbëzra ti

4

2 4.2 Kompletimi i kornizës
ligjore dhe institucionale
për monitorimin e
zbatimit të normave
ndërkombëtare për të
drejtat e njeriut

1. Ligji për Mekanizmat për Bashkëpunim, Raportim dhe
Promovim të të Drejtave të Njeriut në Kosovë i miratuar
2. Kompetencat e institucioneve që merren me të drejtat
e njeriut të harmonizuara (streamlined) në mes veti
3. NJDNJ-të në MPJ dhe MFSK të t MMPavar ktBT/T1_0 6.72 Tf0 Tc 0 Tw 067( )-7(L) 7(k)3d(BT/T1_0 6(a)4(rT/T6)26(i)-10(n)4(m)-4(y)-4(-7(R)9(a)4-4(M)-4(P-10(m)-4( )-7(t)-7(ë)4( )-4(e)4(t)k-6(a)4( 7(M)-4(M)-4(P1(-)-6(t)-7(ë)4( )N
3. N-7(n)9(J)(i)-10(o)4(n)4()-10(u)4(t)-7( )-7(n)4(( )-7hk4(t)-7(e)4(n)4(c)1(a)4(-7(ë)4(
ETq0.00 t </.00 t <cm1265 141Tz 0991
)-7()8s)1(o)4(v)-17(ë)4(
m1265 280(u 0991)-7(i)-10(
l1330 280(u
)-740991 l1330 141Tz 0991 lhW n8.33368 t <8.33368 t <cm 0 rg1 i /GS0 gs Ts 100 Tz 0 Tr 0 -7(a03346 169.30
n i utretiMPJ-4(aETq0.00 t </.00 t <cm1840 749.91406 m1840 -796u 0991 l1905 -796u 0991 l1905 749.91406 lhW n8.33368 t <8.33368 t <cm 0 rg1 i /GS0 gs Ts 100 Tz 0 Tr 0 227

4

5 4.4 Të përmirësohet
zbatimi i kornizës ligjore
anti-korrupsion

1. Raporte për vlerësimin e zbatimit të legjislacionit antikorrupsion (Ligjit për Agjencinë Kundër Korrupcion,
Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e
Funksionit Publik, Ligjit për Deklarimin dhe Kontrollin e
Pasurisë dhe të Dhuratave të Zyrtarëve të Lartë Publike
dhe Ligji për Financimin e Partive Politike)
2. Strategjia dhe Plani i Veprimit kundër korrupsionit
2012 - 2017 e miratuar
3. Raporte të rregullta tremujore mbi zbatimin e
Strategjisë dhe Planit të Veprimit Anti-korrupsion (që
mbulon të gjitha veprimet e parapara)
4. Lista e zyrtarëve që kanë deklaruar pasurinë
5. Numri i deklaratave të pasurisë që kanë kaluar
procesin e verifikimit
6. Përqindja e deklaratave të pasurisë në të cilat janë
gjetur parregullsi
7. Numri i deklaratave të pasurisë të publikuara
8. Numri i rasteve të zgjidhura të konfliktit të interesit

K4 - 2011

AKK

KQZ
MD
MPB

L. për Deklarimin, /
Prejardhjen dhe
Kontrollin e
Pasurisë dhe te
dhuratave te
zyrtareve te larte,
dhe Ligji për
Agjencinë kundër
Korrupsionit, Ligji
për Parandalimin e
Konfliktit të
Interesit në
Ushtrimin e
Funksionit Publik,
Ligji për
Financimin e
Partive Poltitike,
Strategjia dhe
Plani i Veprimit
Kundër Korrupcion

4

6 4.5 Të përmirësohet më
tej korniza ligjore dhe ajo
e politikave për luftimin e
krimeve ekonomike dhe
financiare

1. Njëzet (20) UA për zbatimin e Ligjit për Parandalimin e K4 - 2011
Shpëlarjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit të
miratuara
2. Gjashtë (6) akte nënligjore për zbatimin e Ligjit për
Menaxhimin e Pasurive të Konfiskuara dhe Sekuestruara
të miratuara

MEF

MD
MPB
MPB/PK
DK
BQK
ATK
KGJK
PSH

Ligjit për
Parandalimin e
Shpëlarjes së
Parave dhe
Financimin e
Terrorizmit
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/

/

/

4

7 4.6 Ngritja dhe avancimi i
kapaciteteve
institucionale dhe teknike
për zbatimin e kornizës
ligjore dhe asaj të
politikave për luftimin e
krimeve ekonomike dhe
financiare

1. Drejtori i NjIF-it i përzgjedhur
K4 - 2012
2. Stafi vendor i QIF/EULEX (16 zyrtarë) i transferuar në
NjIF/MEF
3. Arkiva e QIF/EULEX e transferuar në NjIF/MEF
4. Një sistem i raportimit të detyrueshëm i zhvilluar dhe
funksional
5. Shtatëmbëdhjetë (17) zyrtarë të rekrutuar në
MD/AAPKS
6. Njëzet-e-tetë (28) zyrtarë të rekrutuar në DHEK/PK;
katër (4) ekspertë të fushës dhe njëzet e katër (24)
zyrtarë policorë - përmes transferimeve të brendshme
7. Numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve përgjegjës për
luftimin e krimeve ekonomike dhe financiare
8. Katër (4) raporte tremujore të hartuara nga PK për
secilën nga strategjitë dhe PV-të relevante për luftimin e
krimeve ekonomike dhe financiare (kundër krimit të
organizuar, kundër korrupsionit, kundër terrorizmit,
kundër drogave, kundër TQNJ)
9. Plani i Trajnimeve për NjIF i hartuar dhe miratuar
10. Numri i trajnimeve të mbajtura për NjIF/MEF
11. Pesëmbëdhjetë (15) trajnime për MD/AAPKS-në të
mbajtura
12. Dyqind (200) zyrtarë policorë të trajnuar për hetimin e
luftimin e krimeve ekonimike dhe financiare
13. Automjete dhe pajisje të tjera për MD/AAPKS të
siguruara

MEF

MD
MPB
MPB/PK
DK
BQK
ATK
KGJK
PSH

/
Ligjit për
Parandalimin e
Shpëlarjes së
Parave dhe
Financimin e
Terrorizmit
Strategjia dhe PV
Kundër
Korrupsionit 2011 2013
Plani i Trajnimeve
të PK-së për 2011

4

8 4.7 Zhvillimi i
kapaciteteve të PK-së
për implementimin e
Strategjisë për Polici të
Udhëhequr nga
Inteligjenca (ILP)

K4 - 2011
1. Tri (3) vizita studimore për zyrtarë policorë mbi
konceptin e ILP të ofruara
2. Dyqind e tridhjetë (230) zyrtarë policorë të trajnuar për
hetimin dhe luftimin e krimit të organizuar
3. Katër (4) raporte për vlerësimin e implementimit të
Strategjisë për Polici të Udhëhequr nga Inteligjenca (ILP)
të hartuara
3. Avancimi i sistemit të TI-së për hetimin dhe luftimin e
krimeve
4. SIPK/KPIS (Sistemi Informativ i Policisë së Kosovës) i
ndërlidhur me bazat e të dhënave të MIK-ut, ARC-së,
migracionit, vizave dhe SPIS

MPB

AKI

/
Plani i Punës i
MPB-së për 2011
Strategjia kundër
Krimit të
Organizuar
Trajnimeve të PKsë për 2011

5

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

/

/

5

5

K4 - 2011

MAP

Kuvendi
ZKM
MEF

Plani i Punës MAP /
2011

/

/

/

K4 - 2011

MAP

/

/

/

/

/

/

K4 - 2011
1. PV i miratuar
2. Raportet e rregullta mbi implementimin e Strategjisë
dhe PV për RAP të hartuara dhe miratuara nga KNRAP
3. Vendimet e marra në KNRAP
4. Vendimet e buxhetuara të dala nga takimet e rregullta
të KNRAP-it.
5. Numri i stafit të rekrutuar në DMRAPIE

MAP

KNRAP

/

/

/

/

K4 - 2012

ZKM

MIE
MEF
IL

/

/

/

/

1 5.1 Kompletimi i kornizës 1. Ligji mbi Qeverinë i miratuar.
ligjore për Shërbimin Civil 2. Numri i akteve nënligjore për zbatimin e Ligjit për
Shërbimin Civil të Kosovës të mirautara
të Kosovës
3. Numri i akteve nënligjore për zbatimin e Ligjit për
Pagat e Nëpunësve Civilë të miratuar
4. Numri i akteve nënligjore për zbatimin e Ligjit për
Qeverinë të mirautara
5. Numri i akteve nënligjore për zbatimin e Ligjit për
Administratën Shtetërore të mirautara
2 5.2 Avancimi i sistemit të 1. Baza e avancuar e të dhënave e instaliuar dhe
zhvillimit dhe menaxhimit funksionale
të burimeve njerëzore, në 2. Sistemi i avancuar i raportimit të rregullt tremujor te
DASHC i vendosur
përputhje me
3. Raportet e rregullta vlerësuese të DASHC-së mbi
legjislacionin e ri për
Shërbimin Civil të publikuara
Shërbimin Civil të
4. Numri i trajnimeve të mbajtura per HRM
Kosovës

5

3 5.3 Zbatimi i Strategjisë
dhe PV për RAP

5

4 5.4 Zhvillimi i një sistemi 1. Rregullorja e re e Punës së Qeverisë e miratuar
të planifikimit të integruar 2. Rregullorja për Zyrat për Integrim Evropian dhe
të politikave të Qeverisë Koordinim të Politikave (ZIEKP) në kuadër të Ministrive
të Linjës e miratuar
3. Grupi Drejtues për Planifikim të Integruar i formuar.
4. Doracaku për zhvillimin dhe hartimin e politikave e
miratuar
5. Udhëzuesi për hartimin e dokumenteve strategjike të
Qeverisë (përfshirë buxhetimin sipas këtij sistemi) të
miratuar
6. Numri i stafit të trajnuar në ZPS/ZKM, DB/MEF, dhe
ZIEKP në Ministritë e Linjës

6

0 6. Të avansohet reforma e vetë-qeverisjes dhe të ngriten kapacitetet administrative për të ndihmuar decentralizimin, duke i marrë parasysh synimet dhe interesat e të gjitha komuniteteve në Kosovë, të miratohet korniza

6

1 6.1 Vazhdimi i procesit të 1. Komuna e Mitrovicës Veriore e themeluar
decentralizimit
2. Mbartja e kompetencave e perfunduar;
3. Dokumentacioni nga Komuna amë e Gjilanit në
Komunen e re të Parteshit e përfunduar

K4 - 2011

MAPL

Komunat

Plani i Punës së
Qeverisë

Plani i Veprimit per /
Decentralizim

/

/

7

7

0

7.1 Përmirësimi i
kornizës institucionale në
fushën e mbrojtjes së
minoriteteve

1. Zyret Komunale për Komunitete dhe Kthim në
komunat e reja të themeluara dhe stafi përkatës i
rekrutuar
2. Numri i trajnimeve të mbajtura për stafin e ZKKK-ve
3.Krijimi i databazës per komunitete

K4 - 2011

ZKM

MKK
MAPL
Komunat
MPB

Plani i Veprimit për
Decentralizim

8

8

9
9

1. Ligji për Liritë Fetare i amandamentuar
1 8.1 Përmirësimi i
K4 - 2011 ZKM
MPB
2. Aktet nënligjore të miratuara
kornizës ligjore për
PK
respektimin e lirive fetare 3. Numri i Objekteve të Trashëgimisë Kulturore Fetare
që u ofrohet sigurim nga PK
1. Ligji mbi Hocën e Madhe i miratuar
2 8.2 Plotësimi i kornizës
K4-2011
MMPH
Kuvendi, MKRS
2. Ligji për Mbrojtjen mbi Zonën Historike të Prizrenit i
ligjore dhe asaj të
MAPL, Komuna
miratuar
politikave në fushën e
e Rahovecit,
3. Dokumenti strategjik mbi konservimin e integruar te
trashëgimisë kulturore
Komuna e
tërësive kulturore i miratuar
Prizrenit
0 9. Të krijohet një shoqëri e lirë nga diskriminimi i çfarëdo lloji, dhe të promovohet integrimi i grupeve të disavantazhuara.
1 9.1 Përditesimi i kornizës
së politkave kundër
Diskriminimit dhe ngritja
e vetëdijes nëpermjet
promovimit të Ligjit
Kundër Diskriminimit

1. Plani i Veprimit kundër Diskriminimit i perditesuar
2. Numri i aktiviteteve publike të organizuara (seminare,
punëtori)
3. Fushata mediale të realizuara (spote televizive, etj)

K4 - 2011

ZKM

ML

/

/

/

/

Ligji për
Trashëgiminë
Kulturore

/

/

/

Ligji Kundër
Diskriminimit
Nr.2004/32

/

/

10

0 10. Të vazhdohet me forcimin e të drejtave pronësore, kornizës ligjore dhe qasja në gjykata, me vizion të promovimit të një mjedisi të përshtatshëm për biznes.

10

1 10.1 Vendosja e
1. Numri i Kërkesave të vendosura nga Komisioni
kërkesave në shkallë të
parë nga Komisioni për
Kërkesa Pronësore i
Kosovës
1. Numri i vendimeve të zbatuara
2 10.2 Implementimi i
vendimeve me kthimin e
pronës, administrimi,
aukcion, dëbim apo
ndërmjetësim (numri i
vendimeve të zbatuara)

10

10

3 10.3 Administrimi i
pronave dhe
implementimi i skemës
së qiradhënies

1.Numri i pronave të administruara dhe të dhëna me
qira
2. Numri i pronave nën administrim të kthyera në
riposedim pronarëve)

K2 - 2011

AKProp

Gjykata Supreme Ligji 03/L079 për
e Kosovës
amendamentimin e
(shkalla e dytë) Rregullores së
UNMIK-ut 2006/50

/

K4 - 2011

AKProp

PK

Memorandumi i
mirëkuptimit me
PK

/

K4 - 2011

AKProp

Komunat dhe
MEF

Ligji 03/L079 për
amendamentimin e
Rregullores së
UNMIK-ut 2006/50

/

PriroteAfta-Shrtuka
1KritrePolitek
1.1 Demokracia dhe Sundimi i Ligjit
11

1.1.1 Institucionet
0 11. Të sigurohet funksionimi efektiv i Kuvendit dhe komisioneve të tij, i Qeverisë dhe komunave, përfshirë respektimin e plotë të të gjitha rregulloreve të punës, kodeve të mirsjelljes, si dhe të drejtave dhe interesave të të gjitha
komuniteteve.
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11

11

11

1. Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për
K4 - 2011
Vetëqeverisje Lokale i miratuar
2. Ligji për Dhënien në Shfrytëzim Afatgjatë të Pronës së
Paluajtshme Komunale i miratuar
3. Ligji për Bashkëpunimin dhe Partneritet Ndërkomunal i
miratuar
4. Numri i akteve nënligjore të mirautara për zbatimin e
Ligjeve
5. Raporti mbi identifikimin e kolizioneve në legjislacionin
e vetëqeverisjes lokale i finalizuar
6. Doracaku për ngritjën e cilësisë së akteve të
komunave i finalizuar
7. UA mbi Përgjegjësitë e Zyrave Komunale për Integrim
Evropian i miratuar
8.Projektligji për Qytetin e Prishtinës i miratuar
9.Projektligji për referendumin lokal i miratuar
2 11.2 Ngritja e
K4 - 2011
1. Sistemi i bazuar në indikatorë për vlerësimin e
kapaciteteve
performancës së Komunave të reja i zhvilluar dhe
institucionale të MAPL-së funksional (të konfirmohet afati)
2. Raporti vlerësues mbi kapacitetet e Komunave për
për mbikëqyrjen e
Komunave, në pëputhje planifikim strategjik dhe ekzekutim të politikave i
finalizuar (të konfirmohet, përfshirë afatin)
me parimet e Kartës
3. Raport vlerësues i nevojave të DVQL/MAPL për
Evropiane për
mbikëqyrjen efektive të Komunave i finalizuar
Vetëqeverisje Lokale
4. Numri i trajnimeve të mbajtura shtatë (7) trajnime me
nga dyzet (40) persona
3 11.3 Ngritja e
1. Raporti për vlerësimin e nevojave për Komunat e reja i
kapaciteteve
finalizuar
institucionale të
2. Programi Përkrahës për Zhvillimin e Kapaciteteve të
Komunave të reja
NJDNJK-ve në Komunat e reja i miratuar
3. Tridhjetë e gjashtë (36) zyrtarë të caktuar në NJDNJK
në Komunat e reja
4. Njëzet (20) trajnime për NJDNJK-të në Komunat e reja
dhe për zyrtarë të ri në NJDNJK-të e tjera të mbajtura
1 11.1 Të vazhdohet me
plotësimin dhe
përmirsimin e kornizës
ligjore për vetëqeverisjen
lokale

12

0

12

1 12.1 Të përmirësohet
mbikqyrja e ekzekutivit
nga ana e Kuvendit

12

2 12.2 Ngritja e nivelit të
transparencës dhe
llogaridhëniës mbi
funksionimin e Kuvendit

1. Numri i raportimeve me shkrim nga Ekzekutivi
K4 - 2011
2. Numri i interpelancave
3. Numri i raporteve të Kuvendit mbi vlersimin e
implementimit të legjislacionit
4. Numri i raporteve të institucioneve të pavarura të
shqyrtuara nga Komisionet Parlamentare
1. Konkluzionet e takimeve të Komisioneve Pralamentare

MAPL

Komunat
Kuvendi
MIE

Strategjia
Legjislative e
Qeverisë 2011
Plani i Punës i
MAPL-së për 2011

MAPL

Komunat

Plani i Punës
MAPL për 2011

MAPL

Komunat

Plani i Punës
MAPL 2011

Kuvendi

ZKM

Rregullorja e
Punës së Kuvendit
2010

€7,605.00

€7,605.00

€50,690.00

€50,690.00

€118,800.00

€112,800.00

€6,000.00

12

1. Plani strategjik për menaxhimin e resurseve humane i K4 - 2011
3 12.3 Të zhvillohen më
miratuar
tutje kapacitetet
institucionale të Kuvendit 2. Numri i trajnimeve të mbajtura

13

0 13. Të publikohet Gazeta Zyrtare në periudha të rregullta kohore, dhe të sigurohet që është plotësisht e saktë. Të përmirësohet kontrolli i përkthimeve të versioneve të ndryshme gjuhësore që të sigurohet se versionet janë
identike, si dhe të sigurohet qasja e publikut në Gazetën Zyrtare.

14

0 14. Të rritet edhe më tej përfaqësimi i minoriteteve në të gjitha institucionet dhe shërbimet publike në nivel komunal dhe qendror.

15

1.1.2 Parlamenti / Zgjedhjet
0 15. Të mbahen zgjedhje të lira dhe të drejta. Të përforcohet Komisioni Qendror Zgjedhor, i pavarur dhe shumë-etnik, që të organizojë zgjedhjet në afatin e duhur kohor.
K4 - 2011
1. Ligji i amandamentuar mbi Zgjedhjet i miratuar
2. Ligji për financimin e partive politike i amandamentuar
dhe miratuar (referojuni Veprimit 34.1)
3. Numri i akteve nënligjore të miratuara

Kuvendi

KQZ

/

/

/

€30,000.00

€30,000.00

/

15

1 15.1 Përmirsimi i
kornizës ligjore për
zgjedhjet

15

1. Plani strategjik zhvillimor i miratuar
K4 - 2011 KQZ
/
/
2. Numri i stafit të rekrutuar
3. Numri i trajnimeve të mbajtura
4. Përqindja e rritjes së buxhetit
0 16. Të sigurohen vendvotime adekuate, të sigurta për të gjitha komunitetet me qëllim që të lehtësohet ushtrimi i të drejtës së votimit. Të iu mundësohet personave të zhvendosur dhe refugjatëve të marrin pjesë në zgjedhje edhe
nëse mundësia e kthimit të tyre në Kosovë është e kufizuar.

16

2 15.2 Ngritja e
kapaciteteve të
Sekretariatit të KQZ-së

17

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

17

1 17.1 Ngritja e
kapaciteteve të Kuvendit
me qëllim të përmirsimit
të harmonizimit të
legjislacionit vendor me
Acquis

K4 - 2011
1. Numri i stafit administrativ të rekrutuar për KIE
2. Përqindja e rritjës së buxhetit për KIE
3. Numri i stafit mbështetës të rekrutuar për kontrollin e
pajtueshmërisë me acquis
4. Forma standarde e Deklaratës së Pajtueshmërisë dhe
Tabelës së Pajtueshmërisë e zhvilluar

Kuvendi

/

Rregullorja e
Punës së Kuvendit
2010

17

2 17.2 Ngritja e
kapaciteteve të Qeverisë
me qëllim të përmirsimit
të harmonizimit të
legjislacionit vendor me
Acquis

1. Numri i zyrtarëve të Lartë Për Legjislacion Evropian të K4 - 2011
rekrutuar në Zyrat Ligjore të Ministrive të Linjës
2. Dy (2) zyrtarë te Lartë për legjistlacion Evropian të
rekrutuar në DL/MIE
3. Plani i trajnimit pëe perafrim te legjistlacionit i miratuar
4. Numri i Zyrtarëve të trajnuar

MIE

ZKM
ML

Plani i Punës MIE

18

€20,000.00

€20,000.00

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

51/127

18

1 18.1 Zhvillimi i një sistemi 1. Rregullorja e re e Punës së Qeverisë e miratuar
të planifikimit të integruar 2. Rregullorja për Zyrat për Integrim Evropian dhe
të politikave të Qeverisë Koordinim të Politikave (ZIEKP) në kuadër të Ministrive
të Linjës e miratuar
3. Grupi Drejtues për Planifikim të Integruar i formuar

19

4 19.4 Hartimi dhe
promovimi i politikave të
reja për menaxhimin e
burimeve njerëzore

K4 - 2012
1. Strategjia e përgjithshme për zhvillimin e burimeve
njerëzore e miratuar
2. Numri i aktiviteteve per promovimin e te drejtave dhe
detyrimeve të nëpunësve civile

MAP

/

19

5 19.5 Të vazhdohet me
zbatimin e
rekomandimeve të
rishikimit funksional nga
të gjitha institucionet
qendrore

1. Planet Zhvillimore Strategjike të të gjitha institucioneve K4 - 2011
të Qeverisë të miratuara
2.Planet Zhvillimore Strategjike të të gjitha institucioneve
të Qeverisë të zbatuara(struktura të rishikuara, staf i
rekrtuar etj.)
2. Raporte te DMRAPIE mbi vlerësimin e zbatimit të
Planeve Zhvillimore Strategjike ekzistuese të hartuara

MAP

ZKM, KNRAP

19

K4 - 2011
6 19.6 Zbatimi i Strategjisë 1. PV i miratuar
dhe PV për RAP
2. Raportet e rregullta mbi implementimin e Strategjisë
dhe PV për RAP të hartuara dhe miratuara nga KNRAP
3. Vendimet e marra në KNRAP
4. Vendimet e buxhetuara të dala nga takimet e rregullta
të KNRAP-it
5. Numri i stafit të rekrutuar në DMRAPIE

MAP

KNARP

19

7 19.7 Ofrimi i trajnimeve
për administratën publike
i bazuar në standarte më
të larta cilësore

1. Manuali i standardeve te cilësisë së trajnimit i miratuar K4 - 2010
2. Stafi i IKAP i trajnuar për standardet e cilësisë
3. Njëzet (20) trajnerë të trajnuar për TOT
4. Plani i trajnimit për vitin 2011
5. Gjashtë (60) kurse trajnimi të ofruara për katër (4)
kategoritë funksionale të nëpunsve civil në shtatë (7)
fusha specifike

MAP

IKAP

20

0 20. Të përmirësohet funksionimi dhe të forcohet pavarësia e Bordit të Pavarur Mbikëqyrës dhe e Komisionit për Emërime të Larta Publike.

21

0 21. Përmirësimi i cilësisë dhe disponueshmërisë së shërbimeve publike për të gjitha komunitetet, përfshirë kontributin për të reduktuar kërkesën për shërbime nga strukturat paralele.

21

1 Referohuni Prioritetit: 44, N/A

22

0 22. Të avancohet procesi i decentralizimit dhe të adaptohen, mes të tjerash, ligjet mbi qeverisjen lokale dhe kufijtë komunalë.

22

1 22.1 Vazhdimi i procesit
të decentralizimit

23

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

1. Komuna e Mitrovicës Veriore e themeluar
2. Mbartja e kompetencave e perfunduar
3. Dokumentacioni nga Komuna amë e Gjilanit në
Komunen e re të Parteshit e përfunduar

K4 - 2010

MAPL

Komunat

1.1.4 Sistemi Gjyqësor

53/127

/

/

Plani i Veprimit per
Decentralizim

€4,730.00

€4,730.00

€20,584.00

€20,584.00

€56,000.00

€30,000.00

€145,300.00

€145,300.00

€26,000.00

23

1 23.1 Kompletimi i
kornizës ligjore dhe të
politikave në kuadër të
reformës së gjyqësorit

K4 - 2011
1. Kodi i amandamentuar Penal i Kosoves i miratuar
2. Kodi i amandamentuar i Procedures Penale i Kosoves
i mirautar
3. Aktet nënligjore të parapara të miratuara
4. Plani strategjik për ristrukturimin e gjykatave dhe
prokurorive i miratuar

MD

KGJK
KPK
Kuvendi

Plani i Punës së
MD-së 2011

23

2 23.2 Ristrukturimi i
gjykatave dhe
prokurorive dhe ngritja e
kapaciteteve humane.

K4 - 2011
1. Këshilli Prokurorial i Kosovës i themeluar
2. Sekretariati i Këshillit Prokurorial i Themeluar
3. Drejtori i Sekretariatit të KGJK-së i përzgjedhur
4. Rregullorja për Emërimin e Gjyqetarëve dhe
Prokurëve e miratuar
5. Organogramet e të gjitha gjykatave dhe prokurorive të
miratuara
6. Njëqind e njëzet (120) gjyqëtarë dhe prokurorë të
emëruar/ri-emëruar
7. Përqindja e rritjes së pagave për gjyqtarë dhe
prokurorë
8. Numri i stafit mbështetës administrativ të rekrutuar

KGjK

PSH
KPK

Ligji për KPK
Ligji për KGJK
Ligji për Gjykata
Ligji për Prokurori

€3,414,798.00

€2,664,626.00

23

3 23.3 Përmirësimi i
llogaridhënies së
gjykatave dhe
prokurorive dhe i
bashkëpunimit ndërinstitucional

1. Raportet e rregullta tremujore nga të gjitha prokuroritë K4 - 2011
dhe gjykatat i dërgohen KGJK-së dhe KPK-së
2. Raporet vjetore të publikuara në kuvend, ueb-faqen
zyrtare dhe në aktivitete publike
3. Memorandumet e Bashkëpunimit (me MPB/PK, AKK,
ATK, Doganat) të nënshkruara
4. Informatat dhe raportet e rregullta statistikore mbi
rastet e shqyrtuara - të dërguara institucioneve relevante

KPK

PSH

Plani i Punës së
KGJK-së 2011

€4,825,439.91

€4,825,439.91

23

4 23.4 Ngritja e
kapaciteteve të KPK-së
dhe KGJK-së për të
siguruar funksionimin
efektiv të sistemit
gjyqësor

1. Numri i Trajnuesve për menaxhim, buxhetim,
planifikim strategjik, vlerësim të performancës
2. Numri i stafit të transferuar nga KPGjK në Zyrën për
emërime
3. Rregullorja për Emërimin e Gjyqëtarëve dhe
prokurorëve e miratuar në përputhje me kriteret e
parapara nga IJPC

KGJK

KPK

Plani i Punës së
KGJK-së 2011

€142,301.00

24

0 24. Të forcohen Prokuroritë për të siguruar që janë në gjendje të respektojnë parimet e autonomisë dhe paanshmërisë. Të vazhdohet të forcohet Prokuroria Speciale. Të sigurohet zbatimi i një skeme efiçiente të sigurisë për
mbrojtjen e dëshmitarëve.

24

1 24.1 Ndërtimi i dy
1. Buxheti i siguruar
qendrave të paraburgimit 2. Staf i rekrutuar
(në Gjilan dhe Prishtinë) 3. Lokacioni i siguruar

K4-2011

K4 - 2011

MD

/

54/127

KASH 10-12

€4,538,000.00

€750,172.00

€142,301.00

€238,000.00

€4,300,000.00

1. Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve i miratuar
2. Aktet nënligjore për zbatimin e Ligjit të miratuara
3. Institucioni relevant për menaxhimin e programit për
mbrojtjen e dëshmitarëve i themeluar dhe funksional
4. Objekti për mbrojtjen e dëshmitarëve i përfunduar
5. Buxheti i siguruar

K4 - 2011

MD

Prokuroria e
shtetit, MPB

Plani i Punës së
MD 2011

24

2 24.2 Të zhvillohet dhe
zbatohet një program i
qëndrueshëm për
mbrojtjen e dëshmitarëve

25

0 25. Të miratohen ligjet mbi Gjykatat dhe Prokuroritë dhe zbatimi i tyre. Të zhvillohet një sistem i drejtësisë administrative dhe të qartësohen kompetencat.

€7,200,000.00

€7,200,000.00

26 himit
0 26.
të Rasteve
Të zbatohet
në tëplotësisht
gjitha Gjykatat
Sistemi
dhe
i Automatizuar
Pr
i Mel okuroritë. Të zvoëlohet numri i rasteve të azgjid

26

1 26.1 Funksionalizimi i
plotë i Sistemit për
Menaxhimin e Lëndëve
(SMIL)

K4 - 2011
1. Plani Strategjik për Teknologji Informative i miratuar
2. Numri i stafit shtesë të TI-së të rekrutuar
3. Numri i trajnimeve të mbajtura për përdorimin e SMILit
4. Arkivat digjitale të prokurorive të zhvilluara

KGjK

PSH,MD

Plani i Punës së
KGJK-së 2011

€59,800.00

26

2 26.2 Të reduktohet numri 1. Zyra për Ekzekutimin e Lëndëve Gjyqësore në kuadër K4 - 2011
i lëndëve të grumbulluara të KGJK-së e themeluar
2. Raporte tremujore monitoruese per implementimin e
Strategjise per Reduktimin e Lendeve te Grumbulluara
3. Aktet nënligjore rreth percaktimit të normave të
performancës për gjyqtarë dhe për stimulim shtesë për
gjyqtarë në bazë të performancës së vlerësuar
4. Komisioni për ndërmjetësim funskional
5. Numri i rasteve të zgjidhura përmes ndërmjetësimit

KGjK

MD,KPK

Plani i Punës së
KGJK-së 2011

€200,000.00

27

0

28

0

€59,800.00

€100,000.00

€100,000.00

28

1 28.1 Të vazhdohet me
ngritjen e kapaciteteve të
gjyqtarëve dhe
prokurorëve

1. Numri i kandidatëve që kanë kaluar provimin
përgaditor
1. Numri i kandidatëve të certifikuar nga ILEP
2. Numri i trajnimeve të vazhdueshme për gjyqtarë dhe
prokurorë
3. Numri i trajnimeve të specializuara.
4. Numri i trajnimeve për avancim
4. Numri i gjyqtarëve, prokurorëve dhe kandidatëve
potencial për këto pozita që ndjekin programe të
praktikës jashtë vendit
5. Numri i punimeve shkencore të publikuara që trajtojnë
probleme-7(t)-7(r)8igjore dhe at të praktikës gjyqësore
. Numri i trajnuesve të certifikuar për fshën e

32

0 32. Të vazhdohet marrja e masave për të lehtësuar një përfaqësim të barabartë etnik të gjyqtarëve.

33

0 33. Të forcohen kapacitetet administrative, koordinimi dhe efektiviteti i gjykatave dhe të gjitha agjencive për zbatimin e ligjit. Të sigurohet funksionaliteti i një sistemi gjithëpërfshirës të ndihmës juridike.

34

1.1.5 Politika Kundër Korrupsionit
0 34. Të zbatohet ligji për ndalimin e korrupsionit dhe plani kundër korrupsionit. Të forcohet Agjencia Kundër Korrupsionit dhe të merren masa për të siguruar plotësisht pavarësinë dhe funksionimin e saj.

34

1 34.1 Përmirësimi dhe
plotësimi i kornizës ligjore
dhe të politikave për
parandalimin dhe luftimin
e korrupsionit

K4 - 2011
1. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e
Funksionit Publik i miratuar
2. Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve (Personave
Raportues) i miratuar
3. Ligji për Përgjegjësinë Penale të Personave Juridik i
miratuar
4. Ligji për Financimin e Partive Politike i rishikuar me
qëllim të harmonizimit me standardet evropiane
5. Aktet nënligjore për zbatimin e Ligjeve të miratuara
6. Një (1) koncept-dokument për vendosjen e një qasjeje
sektoriale për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit i
miratuar
7. Planet sektoriale të Veprimit (në fushën e gjyqësorit,
policisë, doganave dhe prokurimit publik) të miratuara

MD

IGJ

L. për Agjencinë
kundër Korrupsion,
L. për Deklarimin,
Prejardhjen dhe
Kontrollin e
Pasurisë dhe te
dhuratave te
zyrtareve te larte,
L. për
Parandalimin e
Konfliktit te
Interesit ne
ushtrimin e
funksioneve
publike.

€205,000.00

€15,000.00

34

2 34.2 Të vazhdohet me
ngritjen e kapaciteteve
institucionale për
parandalimin dhe luftimin
e korrupsionit

1. Mekanizmi për përcjelljen e hetimeve, padive dhe
K4 - 2011
dënimeve në fushën e politikave kundër korrupsionit i
zhvilluar
2. Numri i zyrtarëve të trajnuar për monitorimin e zbatimit
të ligjeve anti-korrupsion

AKK

PK,
Doganat,
IGjK

Strategjia dhe
Plani i Veprimit
kundër Korrupsion
2009-2011

€3,000.00

€3,000.00

57/127

€190,000.00

34

3 34.3 Të përmirësohet
zbatimi i kornizës ligjore
anti-korrupsion

1. Raporte për vlerësimin e zbatimit të legjislacionit antikorrupsion (Ligjit për Agjencinë Kundër Korrupcion,
Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e
Funksionit Publik, Ligjit për Deklarimin dhe Kontrollin e
Pasurisë dhe të Dhuratave të Zyrtarëve të Lartë Publike
dhe Ligji për Financimin e Partive Politike)
2. Strategjia dhe Plani i Veprimit kundër korrupsionit
2012-2017 e miratuar
3. Raporte të rregullta tremujore mbi zbatimin e
Strategjisë dhe Planit të Veprimit Anti-korrupsion (që
mbulon të gjitha veprimet e parapara)
4. Lista e zyrtarëve që kanë deklaruar pasurinë
5 Numri i deklaratave të pasurisë që kanë kaluar
procesin e verifikimit
6 Përqindja e deklaratave të pasurisë në të cilat janë
gjetur parregullsi
7. Numri i deklaratave të pasurisë të publikuara
8. Numri i rasteve të zgjidhura të konfliktit të interesit

K4 - 2011

AKK

KQZ
, MD,
MPB

L. për Deklarimin,
Prejardhjen dhe
Kontrollin e
Pasurisë dhe te
dhuratave te
zyrtareve te larte,
dhe Ligji për
Agjencinë kundër
Korrupsionit, Ligji
për Parandalimin e
Konfliktit të
Interesit në
Ushtrimin e
Funksionit Publik,
Ligji për
Financimin e
Partive Poltitike,
Strategjia dhe
Plani i Veprimit
Kundër Korrupcion

€23,000.00

€23,000.00

34

4 34.4 Të përmirësohet
bashkëpunimi ndërinstitucional në fushën e
politikave kundër
korrupsionit

1. Memorandumet e Bashkëpunimit të nënshkruara
2. Trupi Koordinues Ndërinstitucional Antikorrupsion i
formuar
3. Numri i trajnimeve të përbashkëta

K4 - 2011

AKK

Policia,
Doganat, ATK,
KGJK,PSH,KPK,
EULEX/FIC

Ligji për Agjencinë
kundër
Korrupsionit,
Strategjia kundër
Korrupsionit dhe
Plani i Veprimit
kundër
Korrupsionit 20092011.

€3,500.00

€3,500.00

34

1. Numri i aktiviteteve publike të organizuara (seminare,
5 34.5 Ngritja e vetëdijes
punëtori, debate, trajnime, broshura)
së publikut në fushën e
politikave anti-korrupsion 2. Fushata mediale të realizuara (spote televizive,
emisione radiofonike etj)

K4-2011

AKK

Ligji për Agjencinë
kundër
Korrupsionit,
Strategjia kundër
Korrupsionit dhe
Plani i Veprimit
kundër
Korrupsionit 20092011

€10,500.00

€10,500.00

35

0 35. Të qartësohen kompetencat e Agjencisë Kundër Korrupsionit, Zyrës për Qeverisje të Mirë dhe Këshillit Kundër Korrupsionit.
1.2 Të Drejtat e Njeriut dhe Mbrojtja e Minoriteteve

36

1.2.0 Të Drejtat e Njeriut dhe Mbrojtja e Minoriteteve
0 36. Të kompletohet korniza legjislative dhe të forcohet respekti ndaj mekanizmave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në përputhje me rekomandimet e Këshillit të Evropës. Të miratohet dhe zbatohet një Strategji për të Drejtat
e Njeriut.
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1 36.1 Kompletimi i
kornizës ligjore dhe
institucionale për
monitorimin e zbatimit të
normave ndërkombëtare
për të drejtat e njeriut

1. Ligji për Mekanizmat për Bashkëpunim, Raportim dhe
Promovim të të Drejtave të Njeriut në Kosovë i miratuar
2. Kompetencat e institucioneve që merren me të drejtat
e njeriut të harmonizuara (streamlined) në mes veti

37

1 37.1 Avancimi i kornizës
ligjore për garantimin e
lirisë së shprehjes dhe
implementimi i saj.

1. Kodi i Mirësjelles për Mediat Elektronike i rishikuar
2. Ligji për RTK-në i miratuar (Ligji përmban dispozita që
sigurojnë financim të qëndrueshëm për RTK)
3. Ligji për Shpifje dhe Ofendim dhe Kodi Penal janë
harmonizuar
4. Raport për vlerësimin e implementimit të Ligjit për
V4( )-7(t)-7(ë)75999 Tdiat El6tronikë y4(.)(r)-6( )-7aminaprt n roc9.149 210(k)1(e)igjëktrlerëe t të8(l6)1(t)-7(r)-6(o)4(J145.9650u)4(i)-1-7(r)-61(t)-7(r)-(p)4(l)26(e)4(m)-7(i)-10(m)-4(53)4(r)-61 0 Td[(p)4( )7( )-4( )4(s)1(e(ë)73.266t

40

0 40. Të zbatohet Ligji Kundër Diskriminimit në mënyrë efektive. Posaçërisht të bëhet funksionalizmi i plotë i Njësive për të Drejtat e Njeriut brenda ministrive, dhe të sigurohet pavarësia e tyre dhe koordinimi me aktivitetet e
Ombudspersonit. Të organizohen fushata e vetëdijesimit për të informuar sektorin privat, shoqërinë civile dhe qarqet akademike mbi këtë Ligj. Të monitorohet zbatimi i ligjit dhe të raportohet mbi të.

40

1 40.1 Të ngriten
kapacitetet institucionale
të Komunave të reja në
fushën e të drejtave të
njeriut

40

2 40.2 Perditesimi I
1. Plani I Veprimit kundër Diskriminimit i perditesuar. (të K4 - 2011 ZKM
ML
Ligji Kundër
kornizes se politkave
plotësohet me versionin e fundit)
Diskriminimit
kunder Diskriminimit dhe 2. Numri i aktiviteteve publike të organizuara (seminare, .
Nr.2004/32
ngritja e vetedijes
punëtori)
nepermjet promovimit te 3. Fushata mediale të realizuara (spote televizive, etj).
Ligjit Kundër
Diskriminimit
0 41. Të zhvillohen dhe implementohen shërbime të bazuara në komunitete dhe asistencës për personat e varur, përfshirë fushën e shëndetit mental.

41
41

42
42

1. Raporti për vlerësimin e nevojave
2. Numri i stafit të rekrutuar
3. Programi i trajnimeve i rishikuar
4. Numri i trajnimeve te mbajtura

K4 - 2011

MAPL

ZKM

1 41.1 Përmirësimi i
kornizës ligjore në fushën
e ofrimit të shërbimeve
në komunitet

Plani i veprimit për
te Drejtat e njeriut
2009 - 2011. Plani i
punës se MAPL
2011

K4 - 2011 MPMS
1. UA për Ofrimin e Shërbimeve në Komunitet (për
personat me aftësi të kufizuara mendore dhe për të
moshuarit) i miratuar
2. UA për Licencimin e Profesionistëve dhe Nëpunësve
të Shërbimeve Sociale (përfshirë sektorin jo-qeveritar) i
miratuar gjate vitit 2011
3. UA për Mbledhjen, Shkëmbimin, Krahasimin dhe
Publikimin e të Dhënave të Shërbimeve he Ndihmave
Sociale i miratuar
4. UA për Kthimin e Mjeteve Financiare nga Skema e
Ndihmës Sociale i miratuar ne fuqi
0 42. Të promovohen politika kundër diskriminimit në të gjithë vendin, që përfshijnë të gjitha grupet e rrezikuara.

MAPL, MEF,
MSH, Komunat

Plani i Punës
MPMS 2011

1 42.1 Integrimi i të gjitha
komuniteteve në sistemin
arsimor të Kosovës, duke
respektuar të gjitha
specifikat dhe dallimet

Komunat - DKA

Plani Strategjik për
Arsim në
Republikën në
Kosovës 2011 –
2016.
Strategjia për
Integrimin e
Komuniteteve
Roma, Ashkali dhe
Egjiptian 2009 –
2015.

1. Planprogami i lëndës së gjuhës rome I zbatuar.
2. Tekstet shkollore në gjuhët e komuniteteve për të
gjitha nivelet e shkollimit të pregaditura
3. Teksteve shkollore të nivelit të obligueshëm (kl 1 – 9)
në gjuhët e komuniteteve të shpërndara rregullisht falas
4. Studimi për vlerësimin e nevojave për staf
mësimdhënës dhe akademik në gjuhët e komuniteteve i
pregaditur
5. Numri i stafit shtesë mësimdhënës dhe akademik në
gjuhën rome (20 mësimdhënës) dhe në gjuhët e tjera të
komuniteteve që do të punësohen
6. Numri i mësimdhënësve në gjuhën rome (30
mësimdhënës dhe drejtor shkollave) dhe në gjuhët e
tjera të komuniteteve të trajnuar për plaprogramin dhe
metodologjinë e re të mësimit

K4 - 2011

MASHT
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€29,400.00

€23,400.00

€6,000.00

€25,000.00

€10,000.00

€15,000.00

€530,000.00

€530,000.00

€1,950,000.00

€350,000.00

€1,600,000.00

42

2 42.2 Ofrimi i shërbimeve
shëndetësore të gjitha
komuniteteve minoritare,
me prioritet komuniteteve
romë, ashkali dhe
egjiptas

1. Fushata e vetëdijesimit mbi rrreziqet shëndetësore të
kontaminimit me plumb e përfunduar
2. Raporti vlerësues mbi shkallën e kontaminimit me
plumb i hartuar
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. Aktivitetet e ndërmarra me qëllim të integrimit të
komuniteteve në sistemin shëndetësor

K4 - 2011

MSH

MMPH
, MKK,
MPMS,
MAPL

Plani i Veprimit i
Strategjisë
Sektoriale të
Shëndetësisë 20102014

€20,000.00

€20,000.00
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3 42.3 Zbatimi i
rekomandimeve të
ZCK/ZKM mbi
përfaqësimin
proporcional të
komuniteteve jo-shumicë
në secilin institucion të
Shërbimit Civil të
Kosovës dhe në secilën
ndërmarrje publike (të të
dyja niveleve)

1. Numri i pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë të
punësuar në institucionet përfaqësuese
2. Numri i pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë të
punësuar në institucionet ekzekutive të nivelit qendror
3. Numri i pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë të
punësuar në agjenci ekzekutive dhe institucione të tjera
të pavarura (përfshirë gjyqësorin)
4. Numri i pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë të
punësuar në institucionet ekzekutive lokale
5. Numri i pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë të
punësuar në ndërmarrje publike (të të dyja niveleve)

K4 - 2011

ZKM

MKK, MAP,
MPMS, Kuvendi,
Presidenca,
Komunat

Plani I Punes 2011,
Studimi mbi
Perfaqesimin
Propoporcional te
Komuniteteve Joshumice

€19,360.00

€9,360.00

43

0 43. Të miratohet dhe zbatohet legjislacioni adekuat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
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€10,000.00

43

1 43.1 Parandalimi dhe
eliminimi i punës së
detyruar të fëmijëve

1. UA i plotësuar-ndryshuar për Parandalimin dhe
Eliminimin e Formave të Rrezikshme të Punës së
Fëmijëve i miratuar
2. Hulumtim mbi përfshirjen e fëmijëve në format e rënda
dhe të rrezikshme të të punës së fëmijëve i përfunduar

44

3 44.3 Ngritja e
kapaciteteve
institucionale për
zbatimin e legjislacionit
mbi përdorimin e gjuhëve
zyrtare

1. Rregulloret Komunale mbi Përdorimin e Gjuhëve në
komunat e mbetura të miratuara
2. Studimi mbi Përdorimin e Gjuhëve Zyrtare i finalizuar
3. Numri i trajnimeve të mbajtura për njësitë e përkthimit

47

1 47.1 Përmirësimi i
kushteve për kthim
vullnetar dhe ri-integrim

K4 - 2011
1. Numri i objekteve të banimit të ndërtuara dhe
riparuara
2. Numri i objekteve të trashëgimisë fetare e historike të
riparuara
3. Numri i projekteve për përkrahjen e zhvillimit dhe riintegrimit të komuniteteve pakicë, të qëndrueshmërisë
dhe zhvillimit ekonomik të tyre

MKK

MKRS,
ZKM

Strategjia për
Komunitete dhe
Kthim 2009-2913,
Doracaku mbi
kthimin e
qëndrueshëm,
Rregullorja e
brendshme e MKKsë për financimin e
projekteve të OJQve për zhvillimin
dhe ztabilizimin e
komuniteteve

€16,310,000.00

€7,900,000.00

€8,410,000.00

1.3 Çështjet rajonale dhe obligimet ndërkombëtare
1.3.0 Çështjet rajonale dhe obligimet ndërkombëtare
48

0 48. Të fuqizohet bashkëpunimi rajonal dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore.

48

1 48.1 Të merret pjesë
1. Pjesmarrja e nën-grupit në takimet e CEFTA-s,
aktive në Iniciativën e
2. Takimet e informimit te mbajtura per bizneset
heqjes së barrierave jo- vendore lidhur me kete aktivitet.
tarifore nën kompetencën
e nën -komitetit për
barrierat jo-tarifore dhe
tarifore dhe t'u bëhen
vizita kompanive vendore
për këtë qëllim

K4 - 2011

MTI

ZKM

/

48

1 48.1 Kryesimi i CEFTA-s. 1. Takimet e nën-komiteteve të CEFTA-s të mbajtura
K4 - 2011
2. Takimet e mbajtura në bazë të kërkesave nga shtetet
anëtare të CEFTA-s.
3. Raportet e shkëmbimeve tregtare me vendet e CEFTAs (krahasimi i të dhënave të importit dhe eksportit).

MTI

Dogana e
Kosovës dhe
MBPZHR

Marrëveshja
CEFTA

€1,500,000.00

48

2 48.2 Monitorimi i rregullt i 1. Të dhënat e mbledhura në teren nga bizneset me
zbatimit të Marrëveshjes formularët për barriera tarifore dhe jo-tarifore
mbi Hapësirën për Tregti
të Lirë të Evropës
Qendrore (CEFTA).

MTI

/

Marrëveshja
CEFTA

€3,000.00

K2 - 2011
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€5,000.00

€5,000.00

€1,500,000.00

€3,000.00

48

2 48.2 Të zbatohen
1. Standardet SSH(EN dhe ISO/IEC) qe vijne nga
dispozitat që dalin nga
Shqiperia te miratuara si standarde Kosovare.
Memorandumi i
Mirëkuptimit në fushën e
Standardizimit dhe
Akreditimit, të nënshkruar
në mes të Kosovës dhe
Shqipërisë

K4 - 2011

MTI

/

Memorandumi i
Mirëkuptimit
Kosovë-Shqipëri
në fushën e
Standardizimit dhe
Akreditimit

48

1. Dy mijë (2000) standarde të reja të miratuara.
3 48.3 Miratimi i
Standardeve Evropiane
(EN) dhe atyre
Ndërkombëtare (ISO) si
standarde Kosovare (SK)

K4 - 2011

MTI

/

/

48

4 48.4 Vendosja e një
kornize gjithëpërfshirëse
politikash në fushën e
bashkëpunimit rajonal
(në kuadër të kornizës së
përgjithshme të politikës
së jashtme të Republikës
së Kosovës)

1. Një strategji gjithëpërfshirëse për politikën e jashtme K4 - 2011
(e cila, mes tjerash, të adresojë cështjet e përfaqësimit të
jashtëm, bashkëpunimit rajonal dhe anëtarësimit në
organet dhe organizatat ndërkombëtare) e miratuar
2. Vendimi i Qeverisë mbi një kornizë të koordinimit të
brendshëm ndër-institucional (në nivel politik dhe
operacional) i miratuar
3. Një sistem për vlerësimin e zbatimit të legjislacionit
dhe strategjive relevante i vendosur dhe funksional
4. Numri i zyrtarëve të trajnuar

MPJ

ZKM

Ligji mbi Ministrinë
e Punëve të
Jashtme dhe
Shërbimin
Diplomatik të
Kosovës
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€1,000.00

€50,000.00

€1,000.00

€25,000.00

€25,000.00

48

5 48.5 Të avancohet
korniza ligjore, e
politikave dhe ajo
institucionale që mbulon
aspektet politike dhe
sektoriale relevante për
bashkëpunimin rajonal

1. Kosova kryen obligimet e anëtarit të KBR-së për vitin K4 - 2011
2011, dhe merr pjesë në takimin vjetor, takimet e Bordit,
të koordinatorëve nacionalë, si dhe ato sektoriale, në
kuadër të kësaj iniciative të bashkëpunimit rajonal
2. Pesë (5) takime të CEFTA-s të organizuara - Takimi
Strategjik, Takimi i Nën-Komitetit për Bujqësi, Takimi i
Zv. Ministrave (në kuadër të kryesimit të radhës nga
Kosova)
3. Pyetësori i CEFTA-së për barrierat jo-tarifore i
finalizuar
4. Marrëveshjet në sektorin e energjisë me Kroacinë dhe
me Malin e Zi të nënshkruara
5. Kosova merr pjesë në takimet e rregullta në kuadër të
Traktatit të Komunitetit të Energjisë
6. Njëmbëdhjetë (11) direktiva dhe nëntë (9) rregullore të
KE-së për zbatimin e Marrëveshjes për Hapësirën e
Përbashkët Evropiane të Aviacionit (ECAA) të
transpozuara
7. Gjetja e një zgjidhjeje për vazhdimin e përfshirjes së
Kosovës në Shkollën Rajonale për Administratë Publike
(ReSPA)
8. Institucionet e Kosovës marrin pjesë rregullisht në
trajnimet e organizuara nga Shkolla Rajonale për
Administratë Publike (ReSPA)

ZKM

MPJ,
MTI
, MEM,
AAC,
MAP
, MAPL

Marrëveshja e
Anëtarësimit në
KBR
Marrëveshja për
Tregti të Lirë në
Evropën Qendrore
(CEFTA)
Ligji për Energjinë
Traktati për
Themelimin e
Komunitetit të
Energjisë
Marrëveshja mbi
Hapësirën e
Përbashkët
Evropiane të
Avioacionit
(ECAAA)
Protokolli i
Bashkëpunimit për
Themelimin e
ReSPA-së

€215,000,000.00

€215,000,000.00

48

6 48.6 Ngritja e
kapaciteteve
institucionale dhe
implementimi i projekteve
përkatëse në fushën e
Bashkëpunimit
Ndërkufitar (BNK)

K4 2011
1. Programi i BNK Kosovë - Mali i Zi i finalizuar dhe i
dërguar për miratim në KE
2. Marrëveshjet Financiare për Programmet e BNK-së
Kosovë - Shqipëri dhe Kosovë - Maqedoni të finalizuara
dhe të miratuara
3. Strukturat e përbashkëta për monitorimin e
implementimit të programeve të BNK-së të vendosura
4. Shpalljet për propozime për Programet e BNK-së
Kosovë - Shqipëri dhe Kosovë - Maqedoni të finalizuara
5. Aktivitete informuese në nivelin lokal mbi programet e
BNK-së të organizuara.
6. Numri i trajnimeve mbajtura për stafin e Strukturës
Operacionale
7. Numri i trajnimeve për aplikantët potencialë në nivelin
lokal
8. Implementimi i Fazës I të Programeve të BNK-së me
Shqipërinë dhe Maqedoninë

MAPL

Komunat

Plani i Punës i
MAPL-së për 2011

€122,480.00

49

0 49. Të zbatohet marrëveshja mbi Hapësirën për Tregti të Lirë të E(n)60.693012TJ160.31QTve(E(n)60.6 )-7(T)-1(1)4(()-7(C)-1353r
dht(r)-6(a)7(m)-4(a)4e(r)-6(e)4(57.101]
Td)ë
TJ160.33ë)4(n)(l)26(l)268(L)4(-)-6(s)1(a)4-7( )-7(A)8(k)1(t)-7(i)-10(v(v)-17(e)4(h)4(e)4r)-6

€4,480.00

€118,000.00

50

0

50

1 50.1 Mbajtja e rezervës
stabilizuese

50

2 50.2 Harmonizimi i
politikave ekonomike të
prezentuara me KAS4( 6]TJ-483.51501 -26.039,u)4(m)-45 0 cshja me

1. Në marrëveshje me FMN shuma totale e rezervës
është caktuar 9 % e GDP

K4 - 2011

MF

Marrëveshja me
FMN, Libri i
Buxhetit 2011

€354,000,000.00

€354,000,000.00

50

9 50.9 Monitorimi i buxhetit 1. Raporti tre-mujor i monitorimit të buxhetit si dhe raporti K4 - 2012
2011 sipas kuartaleve
vjetor
për shpenzimet kapitale
sipas modulit për
monitorim të projekteve
përmes sistemit të PIP-it

MF

Të gjitha
organizatat
buxhetore,
Thesari

€11,520.00

€11,520.00

50

10 50.10 Analiza e lëvizjes
së çmimeve dhe
përcaktimi i shumës së
përftimit të asistencës
sociale për familjet që
jetojnë në varfëri

1. Identifikimi i lëvizjes së çmimeve i kompletuar
2. Shuma e ndihmave sociale e caktuar

K4 - 2011

MPMS

ZKM,
MEF,
ESK

Plani i Veprimit të
Strategjisë
Sektoriale të
MPMS-së

€10,000.00

€10,000.00

50

11 50.11 Rishikimi i draftdokumentit te "Letrës se
Bardhë per Politika
Sociale"
12 50.12 Rishikimi i skemës
së ndihmës sociale dhe
aprovimi i ndryshimeve të
kornizës ligjore për
targetim me të mirë të
familjeve që jetojnë në
varfëri

1. Draft dokumenti i rishikuar
2. Letra e Bardhe për Politika Sociale e aprovuar nga
Qeveria

K3 - 2011

MPMS

Plani i punes
MPMS 2011

€10,000.00

€10,000.00

1. Skema Asistence Sociale e Rishikuar
2. Ligjit i SNS 2003/15 i ndryshuar dhe aprovuar

K3 - 2011

MPMS

MF,
MSH,
MASHT
, ESK etj
MF,
Komunat

Plani i Veprimit të
Strategjisë
Sektoriale të
MPMS-së ,
Strategjia
Legjislative për
vitin 2011

€10,000.00

€10,000.00

51

0 51. Të caktohen synimet vjetore për inkasimin më efikas të faturave të shërbimeve publike, dhe definimi dhe zbatimi i strategjive për t’i arritur këto synime.

51

1 51.1 Matja dhe vlerësimi 1. Energjia e faturuar si % e energjisë në disponim për
K4 - 2011 KEK
MZhE, MF
€7,295,000.00
në rritjen e faturimit dhe shitje
2. Eurot e Inkasuara si % e Eurove të Faturuara
inkasimit.
3. Inkasimi si % e vlerës së Energjisë në Disponim për
Shitje
2 51.2 Llogaritja e
K4 - 2011 KEK
MEM,
€72,749.80
1. Humbjet e llogarituara teknike në transformim
humbjeve teknike dhe
ZRRE, MZhE
110/35/10kV, në nivelet e tensioneve 35kV, 10kV, 0.4kV
komerciale në nivelet e
2. Humbjet komerciale ne %
tensionit 35 kV, 10 kV
dhe 0.4 kV
0 52. Të avancohet në mënyrë domethënëse privatizimi i ish-ndërmarrjeve shoqërore në pajtueshmëri me afatet e përcaktuara nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit.

€7,295,000.00

50

51

52
52

1 52.1 Administrimi dhe
1. 20% e aseteve të 36 ndërmarrjeve shpërndarë
shitja e ndërmarrjeve dhe punëtorëve
aseteve në mirëbesim
me qëllim perfitimi për
punetorët

K4 - 2011

AKPriv

/
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Ligji për Agjencinë
Kosovare të
Privatizimit 03/L067

€257,400.00

€72,749.80

€228,600.00

€28,800.00

K4 - 2011

AKPriv

MPB
MTI
FIC

Biznes Plani

€177,000.00

€115,000.00

€62,000.00

K4 - 2011

AKPriv

/

Biznes Plani

€8,692.00

€7,842.00

€850.00

52

2 52.2 Zbatimi i 5 valëve të 1. Numri i valëve përmes shitjes së spinofit te rregullt,
dhe shuma gjeneruese gjate vitit 2011
privatizimit nëpërmjet
shitjës së spinofit të
rregulltë gjatë vitit 2011

52

3 52.3 Të krijohet një
databazë për të gjitha të
dhënat e Ndërmarrjeve
Shoqërore për të cilat
AKP është përgjegjëse

52

4 52.4 Mbajtja e 5 valëve 1. Numri i shitjeve përmes likuidimit vullnetar
K4 - 2011 AKPriv
MPB, MTI, FIC
Biznes Plani
€198,500.00
€112,500.00
€86,000.00
të privatizimit përmes
2. Shuma gjeneruese gjatë vitit 2011
likudimit vullnetar gjatë
vitit 2011
0 53. Të përmirësohet qeverisja, efikasiteti dhe qëndrueshmëria financiare e ndërmarrjeve publike. Të përforcohet më tutje pavarësia operuese dhe financiare e autoriteteve rregullative me qellim të rritjes së transparencës dhe
konkurrencës në sektorët relevantë.

53

1. Databaza e të dhënave për Ndërmarrjet Shoqërore e
krijuar.

53

1 53.1 Miratimi i një skeme 1. Rregullorja e Miratuar nga AAC
të përshtatshme të
taksave dhe pagesave
për licencim, certifikim
dhe aktivitete
mbikëqyrëse të kryera
nga AAC.

K2 - 2011

AAC

MTPT

Rregullorja e
UNMIK-ut 2003/18,
Udhëzimet
Administrative Nr.
2003/14 dhe Nr.
2006/2

€5,000.00

€5,000.00

53

1. Ligji për Shërbimet e Shoqërisë Informative i
2 53.2 Miratimi i
Legjislacionit Primar në amandamentuar
fushën e Telekomunikimit 2. Ligji mbi Telekomunikacionin i ndryshuar
3. Ligji mbi Komunikimet Elektronike i miratuar
3 53.3 Harmonizimi i
1. Tabela e miratuar nga Bordi i ART-së,
tabelës së ndarjes së
2. Tabela e miratuar nga KUVENDI I Republikës së
frekuencave në përputhje Kosovës
me tabelën Evropiane të
rëndomtë të ndarjes dhe
me Vendimin Nr.
676/2002/EC.

K4 - 2011

MI

ART, MTI, API,
KPM, Kuvendi i
Kosovës

€40,000.00

€40,000.00

K2 - 2011

ART

KPM

Strategjia
Legjislative e
Qeverisë së
Kosovës
Ligji I
Telekomunikacionit
; Dokumenti i
politikës së Sektorit
të
Telekomunikacionit
, 2007

€15,000.00

€15,000.00

4 53.4 Krijimi i stacionit fiks 1. Zgjedhja e kompanisë e cila do ta finalizojë këtë
për monitorimin e spektrit proces
2. Kapacitetet e ngritura per monitorim te spektrit
dhe matjen nga distanca te parametrave te emetimit
3. Stacioni Fiks i implementuar

K3 - 2011

ART

/

Ligji I
Telekomunikacionit
2002/7, Dokumenti
i politikës së
Sektorit të
Telekomunikacionit
, te aprovuar me
2007

€1,000,000.00

€1,000,000.00

53

53
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53

5 53.5 Ngritja e
kapaciteteve
Operacionale te Zyrës
Rregullatore për
Ujësjellës dhe Mbeturina
(ZRRUM)

1. Përcaktimi i Tarifave
2. Monitorimi nga ana e Rregullatorit
3. Trajnime për anëtaret e Komisioneve Këshilluese të
Konsumatorëve dhe të stafit të ZRRUM

K4 - 2011

ZRUM

Projekti i Rt atrT KomiIMMi itB(M)E(M)(4)4(6(u)4(e)4(-17(e)4( )-7(d)4(h)4)-7(i)-10( )-7(i)-10(tn)4(i)-10( )-7(a)x8(ë)u )-7(a)ë n7(i)-10(t4(1)(5)4K
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3 54.3 Koordinimi i
veprimeve të
përbashkëta me
institucionet tjera të
mbikqyrjes së zbatimit të
ligjeve në luftimin e
ekonomisë informale

1. Inspektimet e përbashkëta në kuadër të
Memorandumit të Bashkëpunimit në mes të MPMSTEIP (Trupa Ekzekutive e Inspektoratit të Punës) dhe
MEF-ATK për Luftimin e Ekonomisë Informale

55

55

3 55.3 Hulumtimi i rasteve
të dyshuara për
veprimtari antikonkurrencë
4 55.4 Funksionalizimi i
LQMK (Laboratori
Qendror te Metrologjise
se Kosovës)

1. Gjashtë (6) raste të investigimit të perfunduara

K4 - 2011

MTI

1. Laboratori për madhësi elektrike i pajisur me etalon
(me qëllim të matjes së energjisë elektrike)
2. Dy laboratorë të LQMK-së të akredituar (laboratori i
masës dhe laboratori i temperaturës)

K4 - 2011

MTI

/

Strategjia
Zhvillimore për
zhvillimin e sistemit
metrologjisë 20102014
Ligji për shoqëri
tregtare nr 02/L 123
/

55

5 55.5 Ndryshimi i ligjit për 1. Ligji për Shoqërite Tregtare i ndryshuar
shoqëritë tregtare

K3 - 2011

MTI

/

55

6 55.6 Kalimi nga NACE1
në NACE2 me qëllim të
harmonizimit të
aktiviteteve me vendet e
BE-së
7 55.7 Themelimi i
qendrave komunale për
regjistrimin e bizneseve
"one stop shop" në 14
komuna

1. Procedura tenderuese për zgjedhjen e Kompanisë e
cila do ta bëjë implementimin e NACE2 e përfunduar

K4 - 2011

MTI

/

1. Katërmbëdhjetë (14) qendra komunale te themeluara
për regjistrimin e bizneseve (Drenas, Kaçanik,
Kamenicë, Klinë, Malishevë, Rahovec, Pejë, Prizren,
Skënderaj, Ferizaj, Viti, Vushtri, Deçan, Artanë)

K3 - 2011

MTI

Banka Botërore

8 55.8 Perfshirja e
Komunave të reja në
Bazën e të dhënave të
ARBK-së
9 55.9 Akreditimi i
Organizmave për
Vlerësim të Konformitetit

1. Regjistrimi i bartur për të gjitha komunat e formuara

K4 - 2011

MTI

K4 - 2011
1. Laboratorët testues dhe kalibrues te akredituar
2. Organizmat Inspektues dhe Organizmat Certifikues te
akredituar

MTI

TAM BAS EBRD, Ligji I
IPA
Akreditimit,Standar
di ISO/IEC 17025,
ISO/IEC 17021,
ISO/IEC 17024,
ISO/IEC 14001,
ISO/IEC 17011,
Plani vjetor I punës

K4 - 2011

MTI

IPA, EA, ILAC,
IAF

55

55

55

55

1. Politikat e rishikuara të menaxhimit, auditimet e
10 55.10 Funksionalizimi i
Sistemit të Menaxhimit të brendshme (1 në muajin Mars dhe 1 në Tetor) dhe
Cilësisë sipas kërkesave auditimi i jashtëm (1 në muajin Gusht)
të ISO/IEC 17011
(rishikimi menaxhimit,
auditimi i brendshëm,
auditimi i jashtëm i
Sistemit te Menaxhimit të
Cilësisë)
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Projekti ONESTOP-SHOP

Ligji I Akreditimit,
ISO/IEC 17011,
ISO/IEC 19011,
Plani vjetor I punës

€148,000.00

€88,000.00

€260,000.00

€260,000.00

€60,000.00

€5,000.00

€5,000.00

€100,000.00

€100,000.00

€720,000.00

€720,000.00

€100,000.00

€100,000.00

€10,000.00

€10,000.00

€5,000.00

€5,000.00

55

11 55.11 Nënshkrimi i
Memorandumeve të
Mirëkuptimit me: Malin e
Zi, Slloveninë dhe
Bosnjën e shtetet
rajonale
12 55.12 Ngritja e
kapaciteteve të DAK
(Drejtoria e Akreditimit te
Kosoves) përmes
organizimit të trajnimeve

1. Shkëmbimi i kryer për krye-vlerësuesit, vlerësuesit dhe K4 - 2011
ekspertet pas nënshkrimit të Memorandumit të
Mirëkuptimit me vendet e rajonit

MTI

TAM BAS EBRD,
IPA

€3,000.00

€3,000.00

K4 - 2011

MTI

TAM BAS EBRD,
IPA

€2,500.00

€2,500.00

55

13 55.13 Implementimi i
1. Gjashtë (6) qendra këshilluese regjionale për mbrojtjen K4 - 2011
Programit Kosovar për
e konsumatorit të themeluara
Mbrojtjen e Konsumatorit 2. Stafi i rekrutuar në 6 qendra regjionale
(2009 - 2014)

MTI

/

55

14 55.14 Rritja e
kapaciteteve
administrative pranë
Qendrës për Mbrojtjen e
Konsumatorit
15 55.15 Implementimi i
Ligjit për Standardizimin

55

1. Trajnimet e mbajtura per: ISO/IEC- 17011, ISO/IEC
17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 14001,
EN 45000

/

€50,000.00

€50,000.00

€10,000.00

1. Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit e themeluar
2. Stafi i ri i rekrutuar

K4 - 2011

MTI

€10,000.00

1. UA i miratuar për "Organizimin dhe Funksionimin e
Komiteteve Teknike"

K1 - 2011

MTI

€1,000.00

55

16 55.16 Hartimi i
1. Plotësimet dhe ndryshimet sipas Direktivës Evropiane K4 - 2011
Projektligjit për Sigurinë e për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve 2001/ 95 EEC
Përgjithshme të
Produkteve

MTI

55

17 55.17 Kompletimi i
Legjislacionit Sekondar

1. UA për produktet nga qelqi i kristaltë i miratuar
2. UA për "Metodat e Analizës Sasiore të Përzierjeve
Trikomponentëshe të Fibrave të Tekstilit" i miratuar

K4 - 2011

MTI

55

18 55.18 Hartim i Ligjit për
Kërkesat Teknike për
Produktet dhe Vlerësim
të Komformitetit

1. Ligji i ri për Kërkesat Teknike për Produktet dhe
Vlerësim të Komformitetit i draftuar

K2 - 2011

MTI

55

56
56

/

€1,000.00

/

€2,000.00

€2,000.00

Ligji per Kerkesat
Teknike per
Produkte dhe
Vlewresim te
Konformitetit

€3,000.00

€3,000.00

€1,500.00

€1,500.00

3.1.2 Lëvizja e lirë e kapitalit
0 56. Të miratohen kërkesat e duhura (prudential) dhe të forcohet procesi i mbikëqyrjes në sektorin financiar.
1 56.1 Plotësimi i kornizës
ligjore në përputhje me
praktikat më të mira
ndërkombëtare si dhe
kornizën ligjore të
Bashkimit Evropian

1. Lligji për Bankat
2. Ligji për Transaksionet e Pagesave
3. Ligji per sigurimet - Draftligji per sigurimet e
detyrueshme te autopërgjegjësisë ndaj palëve te treta
4.Ligji për Sigurimet e përgjithshme
5. Ligji për Fondin Pensional të Kosovës

K4 - 2011

BQK

Banka Botërore
dhe FMN-ja
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€120,000.00

€100,000.00

€20,000.00

56

2 56.2 Fuqizimi i
K4 - 2011
1. Korniza e mbikëqyrjes së bazuar në rrezik - e
mbikëqyrjes së bazuar në implementuar
2. Manuali i Mbikëqyrjes bazuar në rrezik - i implimentuar
risk
3. Manuali i Mbikëqyrjes bazuar në Rrezik (Sigurime) - i
përgaditur
4. Softueri për Mbikëqyrjen Financiare off-site - i
funksionalizuar

BQK

Banka Botërore

57

2 57.2 Nënshkrimi i
marrëveshjeve të
bashkëpunimit doganor

57

3 57.3 Arritja e
marrëveshjes për
shkëmbimin elektronik të
të dhënave në baza
periodike, për mallrat në
transit dhe eksport me

1. Marrëveshjet e bashkëpunimit doganor të nënshkruara K4 - 2011

DK

MF, MPJ

Korniza strategjike

€8,000.00

€8,000.00

59

59

59

1 59.1 Hartimi dhe miratimi
i Ligjit te ri për lojërat e
fatit
2 59.2 Ngritja e
kapaciteteve për stafin e
ATK-së në bazë të
analizës së nevojave për
trajnime
3 59.3 Vazhdimi i lëshimit
të numrave fiskal për
bizneset e reja të
regjistruara në ATK

1. Ligji për lojërat e fatit i miratuar

K4 - 2011

ATK

Kuvendi

Strategjia
legjislative 2011

€18,000.00

€18,000.00

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

K4 - 2011

ATK

Plani operativ i
punës 2011

€125,000.00

€125,000.00

1. Numri i subjekteve të reja të paisura me numra fiskal

K4 - 2011

ATK

MTI

Ligji Nr.03/L-222
mbi Administratën
Tatimore dhe
Procedurat dhe UA
Nr.15/2010

€35,000.00

€35,000.00

59

1. Numri i subjekteve të pajisura me arka fiskale
4 59.4 Funksionalizimi i
arkave fiskale bazuar në 2. Numri i arkave të instaluara
rekomandimet e GP-ve

K4 - 2011

ATK

MTI

Plani strategjik
2010-2015

€278,000.00

€278,000.00

59

5 59.5 Ngritja e sistemit të 1. Numri i moduleve të reja të krijuara
SIGTAS përmes krijimit
të moduleve të reja

K4 - 2011

ATK

/

Plani strategjik
2010-2015

€350,000.00

€350,000.00

59

6 59.6 Mundësimi i
1. Numri i deklaratave të shkarkuara
shkarkimit të deklaratave 2. Numri i subjekteve që janë deklaruar on-line
elektronike si dhe
mundësimi i deklarimit online për subjektet e
mëdha

K4 - 2011

ATK

/

Plani strategjik
2010- 2015

€120,000.00

€120,000.00

59

7 59.7 Operacionalizimi i
Njësisë për Hetime
Tatimore të ATK-së

1. Numri i aktiviteteve te zhvilluara

K3 - 2011

ATK

/

Ligji Nr.03/L-222
mbi Administratën
Tatimore dhe
Procedurat dhe UA
Nr.15/2010

€230,000.00

€230,000.00

59

8 59.8 Emërimi i një
prokurori të veçantë që
do të merret me rastet e
evazionit tatimor
9 59.9 Promovimi i
politikave tatimore

1. Prokurori i emëruar

K3 - 2011

ATK

MD

Plani Operativ i
Punës 2011

€15,000.00

€15,000.00

1. Numri i tryezave të rrumbullakta
2. Numri i seminareve

K4 - 2011

ATK

OEK, OEA,
SHKQAK

Plani Operativ i
Punës 2011

€150,000.00

€150,000.00

59

60

0 60. Të respektohen parimet e Kodit të Mirësjelljes për tatimin në biznese dhe të sigurohet që masat e reja tatimore të jenë në pajtueshmëri me këto parime.

61

3.1.4 Prokurimi Publik
0 61. Të miratohet korniza për prokurim publik duke adaptuar legjislacionin e nevojshëm sekondar në përputhshmëri me Acquis. Të sigurohet korniza institucionale për prokurim publik me kapacitetet administrative dhe pavarësinë
e bartjes së misionit.

77/127

1. Lista e legjislacionit sekondar:
Rregullat mbi procedurat e prokurimit publik, Kodi etik i
prokurimit, Formularët standard për vlerësimin e
tenderëve, Udhëzuesit mbi procedurat e prokurimit,
Doracakët për prokurim (në tri gjuhët)
2. Amandamentimi i Udhëzuesit për Kontratat Kornizë
3. Dispozitat ligjore që lidhen me zbatimin e koncesionit
(perafrimi i ligjit me Acquis) të reflektuara

61

1 61.1 Përmirësimi dhe
Plotësimi i kuadrit të LPPsë me hartimin dhe
miratimin e legjislacionit
sekondar

61

2 61.2 Plotësimi i stafit të 1. Stafi i punësuar
OSHP-së sipas Ligjit të ri
të Prokurimit Publik

62
62

63

K4 - 2011

KRPP

OSHP, APP

Raporti i Progresit

K3 - 2011

OSHP

/

/

3.1.5 Të Drejtat Pronësore Intelektuale
0 62. Të sigurohen kapacitetet administrative dhe gjyqësore për zbatimin e Ligjit mbi Pronësinë Intelektuale dhe të të drejtave intelektuale.
1 62.1 Nënshkrimi i
1. Memorandumet e Marrëveshjeve Bilaterale të
K2 - 2011 MTI
ZKM
/
memorandumeve,
Nënshkruara me Shqipërine dhe Malin e Zi
marrëveshjeve bilaterale
me zyrat homologe të
rajonit
3.1.6 Punësimi dhe Politikat Sociale
0 63. Të miratohet Strategjia për Punësim, përfshirë përmirësimin e mbledhjes së të dhënave për çështje të punësimit.

€2,015,000.00

€2,000,000.00

€16,800.00

€16,800.00

€3,500.00

€3,500.00

1. Strategjia e
Punësimit 20102012
1. Strategjia e
Punësimit 20102012

€30,000.00

€30,000.00

63

1 63.1 Pastrimi i regjistrit të 1. Treqind e tridhjetë e pesë mijë (335000) regjistra të
të papunëve
papunëve të pastruar në të gjitha SHPP-të

K2 - 2011

MPMS

/

63

2 63.2 Ngritja
marrëdhënieve të punës ,
nëpërmjet ndryshimit të
procedurave
administrative në mes të
Shërbimeve Publike të
Punësimit (SHPP-ve) dhe
Qëndrave të Trajnimit
Profesional(QAP)

1.Procedura të reja administrative të zhvillura
2. Finalizimi i paketës ligjore për SHPP-të i aprovuar (
Ligji per organizmin dhe funksionimin e SHPP-ve dhe
projekt ligji mbi evidencën dhe regjistrimin e
punëkerkuesve)

K4 - 2011

MPMS

/

63

3 63.3 Ngritja e sistemit
informativ të tregut të
punës (SITP)

1. Grupi i Punës i formuar për zhvillimin e sistemit të
SITP-së
2. Plani i veprimit për realizimin e SITP-së i përgatitur
3. Programi për trajnim të stafit për përdorim të sistemit
të SITP-së i pregaditur

K3 - 2011

MPMS

/

1. Strategjia e
Punësimit 20102012,
2. Strategjia e
Sektoriale

€100,000.00

63

4 63.4 Definimi i kornizës
ligjore për PTAP, hartimi i
ligjit mbi funksionim të
SHPP-ve

1. Draftimi i Ligjit për Organizimin dhe Funksionimin e
Shërbimeve Publike të Punësimit
2. Draftimi i Ligjit mbi Nxitjen e Punësimit dhe Mbrojtjen
nga Papunësia

K4 - 2011

MPMS

/

1. Strategjia e
Punësimit 20102012 ,
2. Strategjia
Sektoriale, 20102013

€12,000.00
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€15,000.00

€12,000.00

€12,000.00

€100,000.00

€12,000.00

63

5 63.5 Disenjimi i
mekanizmave të
bashkëpunimit ndërmjet
dy departamenteve të
MPMS për integrimin e
përfituesve të asistencës
sociale

K3 - 2011
1. ToR i pregaditur për bërje të studimit rreth
bashkëpunimit për trajtim të shfrytëzuesve të asistencës
sociale të kategorisë së dytë
2. Konsulenti i rekrutuar
3. Raporti i hartuar

MPMS

/

1. Strategjia e
Punësimit 20102012

64

65
65

5 64.5 Transferimi i
kompetencave nga
MPMS në 3 Drejtoritë
Komunale për
Shëndetësi dhe
Mirëqenie Sociale
0

1. Kompetencat e transferuara në tri komunat

1 65.1 Hartimi dhe
finalizimi i paketës 10(z)19(i)-(t)-7( )-7ri

K4 - 2011

MPMS

MAPL

Plani i Punes se
MPMS 2011

€10,000.00

€10,000.00

66

1 66.1 Inicimi i
1. Takimet e zhvilluara të Grupeve Punuese në çdo vit
procedurave për fillimin e me secilin shtet
negociatave në mes të
2. Numri i marrëveshjeve të nënshkruara.
Republikës së Kosovës
me shtetet e rajonit dhe
të BE-së për hartimin dhe
nënshkrimin e
marrëveshjeve bilaterale
të sigurimeve sociale

K4 - 2012

MPMS

ZKM,MPJ,
MSH,MIE,
Ambasadat

1. Plani i Veprimit
per Strategjine
Sektoriale të
MPMS-së, Plani I
Punes per vitin
2011,

€50,000.00

€50,000.00

66

2 66.2 Rishikimi i skemës 1. Raporti analizues me rekomandimet dhe ndryshimet
së asistencës sociale dhe në kornizën ligjore që duhet bërë
ridefinimi i kategorive që
mundësojnë transferin
nga përfitimet e
asistencës sociale drejt
angazhimit në trajnimet
profesionale dhe
punësim të klientëve

K2 - 2011

MPMS

MF, Komunat

1. Plani Aksional i
Strategjisë
Sektoriale dhe
Plani Punës 2011

€10,000.00

€10,000.00

66

3 66.3 Reduktimi i
1. Numri i gabimeve dhe mashtrimeve të regjistruara
gabimeve dhe identifikimi
i mashtrimeve nga
klientët dhe zyrtarët
përgjegjës gjatë procesit
të vlerësimit të të drejtës
së përfitimit të
beneficioneve të
asistencës sociale

K4 - 2012

MPMS

Komunat

Plani Aksional i
Strategjisë
Sektoriale, Plani
Punës 2011 dhe
Plani i Njësisë së
Kontrollit dhe
Mbikqyrjes

€30,000.00

€30,000.00

66

1. Numri i lëndëve të kontrolluara dhe të verifikuara
4 66.4 Kontrollimi dhe
verifikimi në terren i
implementimit të
kritereve dhe dispozitave
të akteve ligjore dhe
nënligjore,gjatë procesit
të seleksionimit të
përfituesve të asistencës
sociale

K4 - 2011

MPMS

Komunat

1. Plani Aksional i
Strategjisw
Sektoriale, Plani
Punës 2011 dhe
Plani i Njësisë së
Kontrollit dhe
Mbikqyrjes

€10,000.00

€10,000.00

81/127

66

K4 - 2011
1. Numri i marrëveshjeve të nënshkruara me OJQ-të
5 66.5 Bashkëpunimi me
kompanitë dhe OJQ-të të dhe kompanitë vendore e ndërkombëtare për mbështetje
të familjeve të varfëra
cilat zhvillojnë projekte
dhe ofrojnë mbështetje
në implementimin e
shërbimeve te ndryshme
sociale

66

6 66.6 Përmirësimi i
kornziës ligjore dhe asaj
të politikave në fushën e
shërbimeve
shëndetësore

K4 - 2010
1. Ligji i shëndetësisë i plotësuar-ndryshuar
2. Ligji për sigurime shëndetësore që mundëson të hyra
financiare vetëm nga sektori formal i punësimit i miratuar
3. Ligji për produkte mjekësore dhe pajisje medicinale i
miratuar
4. Hartimi i Strategjisë dhe Planit te Veprimit për
Shëndetin e Nënës, fëmijëve, adoleshenteve dhe
shëndetit riprodhues i miratuar
5. Strategjia dhe Plani i Veprimit i rishikuar për Kujdesin
Parësor Shëndetësor (KPSH) e miratuar.

MPMS

Komunat

1. Plani Aksional i
Strategjisë
Sektoriale dhe
Plani Punës 2011

MSH

Kuvendi,MEF,M
PL, Drejtorite
Komunale per
Shendetesi dhe
Mirëqenie
Sociale

1. Strategjia
Legjislative e
Qeverisë 2011,
2. Plani i Veprimit i
Strategjisë
Sektoriale të
Shëndetësisë 20102014 ,KASH

82/127

€200,000.00

€200,000.00

€60,000.00

€60,000.00

66

7 66.7 Ngritja e
kapactiteteve
institucionale në fushën e
shërbimeve
shëndetësore

67

0

67

1 67.1 Projektet kapitale që 1. Dy (2) shkolla të reja të ndërtuara (1 fillore dhe 1 e
K4 - 2011
do të realizohen me
mesme);
buxhet të vitit 2011
2. Tridhjetë e shtatë (37) projekte kapitale (që kanë
filluar në vitin 2010) të përfunduara; (ne vitin 2011 do te
ndertohen 15-20 varesisht nga buxheti)
3. Tridhjetë e pesë (35) shkolla të pajisura me inventar të
ri
0

3.1.7 Arsimi dhe kërkimet

68

1. Struktura e re e Ministrisë së Shëndetësisë e miratuar K4 - 2011
dhe funksionale.
2. Këshilli Kosovar për Protokolle dhe Udhërrëfyes
Klinikë i themeluar dhe funksional.
3. Pesëmbëdhjetë (15) protokolle dhe udhërrëfyes klinikë
të hartuar dhe miratuar.
4. Sistemi i bazuar në indikatorë për vlerësimin e
performancës së institucioneve shëndetësore i zhvilluar
dhe funksional.
5. Pakoja e shërbimeve shëndetësore bazike e zhvilluar.
6. Një raport vjetor për vlerësimin e performancës së
institucioneve shëndetësore i hartuar.
7. Çmimorja e shërbimeve shëndetësore e miratuar në
institucionet publike
8. Numri zyrtarëve të rekrutuar në Agjencinë për
Përkujdesje Shëndetësore (MSH).
9. Numri zyrtarëve të Agjencisë për Përkujdesje
Shëndetësore (MSH) të trajnuar për vlerësim dhe
planifikim të shërbimeve, dhe monitorim të
performancës.
10. Numri i zyrtarëve të trajnuar për kontraktim dhe
negocimi të kontratave për shërbime shëndetësore me
sektorin privat.
11. Numri i punëtorëve shëndetësorë të punësuar.
12. Numri i punëtorëve shëndetësorë të trajnuar.
13. Moduli i Sistemit të Informimit Shëndetësor (SISH)
funksional
14. Sistemi elektronik për Menaxhimin e Stokut
Farmaceutik funksional.
15. Katalogu pilot i Procedurave Mjekësore (ICD 9) i
testuar në tri institucione shëndetësore.
16. Buxheti i identifikuar për shëndetin e nënës fëmijës

MSH

MF,
MPMS,Departam
enti i
Emergjencave i
Ministrise se
Puneve te
Brendshme,
FSK, Kuvendet
Komunale
(Drejtorite
Komunale per
Shendetesi dhe
Mireqenie
Sociale)

1. Plani i Veprimit i
Strategjisë
Sektoriale të
Shëndetësisë 20102014 ,KASH

MASHT

Komunat,
Banka Botërore,
Universiteti i
Prishtinës

1. Plani Strategjik
për Arsim në
Kosovë 20112016.

€790,050.00

€790,050.00

€65,005,000.00

€22,875,000.00

€2,130,000.00

€40,000,000.00

68

1 68.1 Themelimi i
qendrave didaktike në
shkolla të Kosovës.
(Kompjuterizimi i
shkollave: E- learning)

1. Tridhjetë e pesë (35) Qendra Didaktike të themeluara K2 - 2011
në Institucionet arsimore (të pajisura me qendra
kompjuterike).

MASHT

Komunat,
Komisioni
Europian

1. Plani Strategjik
për Arsim në
Kosovë 2011-

70

71
71

3 70.3 Hartimi dhe miratimi 1. Standardet e arritshmërisë të hartuara dhe të
K2 - 2011
i standardeve të
miratuara
arritshmërisë sipas
lëndëve në arsimin
parauniversitar.
0 71. Të sigurohet pjesëmarrje më e madhe në programet e BE-së për arsimin e lartë.

MASHT

MPMS, MEF
dhe UP

1. Plani Strategjik
për Arsim në
Kosovë 20112016.

€20,000.00

€20,000.00

1. Pesëdhjetë (50) përfitues nga programi CEEPUS;
K4 - 2011
2. Pesë (5) përfitues nga programi FP7;
3. Numri i përfituesve nga Programi Tempus në
krahasim me vitin paraprak
4. Numri i përfituesve nga Programi Erasmus në
krahasim me vitin paraprak
5. Numri i Projekteve të aprovuara në kuadër të
Programit IPA në krahasim me vitin paraprak
6. Numri i Projekteve të aprovuara në kuadër të
Programit TAIEX në krahasim me vitin paraprak
7. Pesëdhjetë (50) sesione dhe aktivitete informuese për
programet e BE-së

MASHT

Komisioni
Europian,
Ministria e
Integrimit
Europian,
Institucionet e
Arsimit te Larte.

1. Plani Strategjik
për Arsim në
Kosovë 20112016.
Programit
Kombëtar I
Shkencës I
Republikës së
Kosovës.

€5,100,000.00

€100,000.00

1 71.1 Rritja e numrit të
përfituesve nga
programet e BE-së.

€5,000,000.00

3.2 Politikat Sektoriale
72

72

3.2.1 Industria dhe NVM-të
0 72. Të zbatohet strategjia afat-mesme për përkrahjen e zhvillimit të NVM-ve, përfshirë forcimin e Agjencisë për Përkrahjen e NVM-ve dhe forcimin e Agjencisë për Promovimin e Investimeve. Të vazhdohet me zbatimin e Kartës
Evropiane për Ndërmarrje të Vogla.
1 72.1 Hartimi i Strategjisë
afatmesme se NVM-ve
dhe koordinimi i kësaj
strategjie me strategjitë
tjera që e efektojnë këtë
fushë si dhe ngritja e
kapciteteve të Agjencisë
për NVM

1. Strategjia e hartuar nga Projekti për NVM-të nga
Komisioni Evropian i Kontraktuar "EU- SME support
through MTI", dhe aprovuar nga Qeveria
2. Stafi i Agjencisë i trajnuar për implementimin e kësaj
strategjie

K4 - 2011

MTI

/

85/127

1. Ligji për
mbështetjen e
NVM-ve,nr. 02/L-5,
Ligji për
ndryshimin dhe
plotësimin e ligjit
për mbështetjen e
NVM-ve, nr. 03/L03, Plani Dinamik i
Agjencisë, AENV

€1,000.00

€1,000.00

K4 - 2011

MTI

3 72.3 Finalizimi i
1. Inkubatori i biznesit në Drenas i përfunduar
inkubatorit të ri në parkun 2. Tetëmbëdhjetë (18) hapësira të punës të krijuara për
e Biznesit në Drenas për vendosjen e bizneseve
krijimin e hapësirave të
punës për biznese

K4 - 2011

4 72.4 Vazhdimi i zbatimit 1. Tre mijë (3000) ditë trajnimesh/këshillimesh të
realizuara për bizneset ekzistuese dhe ndërmarresit
të Skemës Vaucher të
potencial
Këshillimeve dhe
Trajnimeve për Biznese
ku janë te parapara 3000
ditë trajnime për biznese
që do të jenë përfitues te
këshillimeve

K4 - 2011

72

2 72.2 Inkurajimi i
bizneseve në bazë të
ofrimit të këshillimeve
dhe trajnimeve si dhe
marketingut për
shfrytëzimin e plotë të
Inkubatorëve të Biznesit,
në Shtime, Gjilan dhe
Deçan.

72

72

1. Realizimi i 30 voucher për ofrimin e trajnimeve
/këshillimeve/marketingut për bizneset e vendosura/që
do të vendosen në inkubatorë të biznesit në Shtime,
Gjilan, dhe Deçan

/

1. Ligji për
mbështetjen e
NVM-ve,nr. 02/L-5,
2. Ligji për
ndryshimin dhe
plotësimin e ligjit
për mbështetjen e
NVM-ve, nr. 03/L03,
2. Plani Dinamik i
Agjencisë, KENV

€120,000.00

€120,000.00

MTI

1. Ligji për
mbështetjen e
NVM-ve,nr. 02/L-5,
2. Ligji për
ndryshimin dhe
plotësimin e ligjit
për mbështetjen e
NVM-ve, nr. 03/L03,
2. Plani Dinamik i
Agjencisë, KENV

€100,000.00

€100,000.00

MTI

1. Ligji për
mbështetjen e
NVM-ve,nr. 02/L-5,
2. Ligji për
ndryshimin dhe
plotësimin e ligjit
për mbështetjen e
NVM-ve, nr. 03/L03,
2. Plani Dinamik i
Agjencisë, KENV

€425,000.00

86/127

€25,000.00

€400,000.00

72

5 72.5 Të vazhdohet me
pjesëmarrjen në takimet
e Aktit Evropian të
Ndërmarrjeve të Vogla

1. Pjesëmarrja ne takimet e rregullta te Aktit Evropian të K4 - 2011
Ndermarrjeve te Vogla

MTI

/

1. Ligji për
mbështetjen e
NVM-ve,nr. 02/L-5,
2. Ligji për
ndryshimin dhe
plotësimin e ligjit
për mbështetjen e
NVM-ve, nr. 03/L03,
2. Plani Dinamik i
Agjencisë, KENV

€16,000.00

€10,000.00

€6,000.00

72

6 72.6 Vlerësimi dhe
Ngritja e vetëdijes për
NVM

1. Publikimi i hulumtimeve për NVM-të
K4 - 2011
2. Anketimi dhe Observimi dhe nxerrja e rekomandimeve
3. Internhsip -biznesi për 250 studentë në kompanitë
vendore

MTI

MTI , ESK,
1. Ligji për
MPMS, MF, BQK mbështetjen e
dhe Doganat
NVM-ve,nr. 02/L-5,
2. Ligji për
ndryshimin dhe
plotësimin e ligjit
për mbështetjen e
NVM-ve, nr. 03/L03,
2. Plani Dinamik i
Agjencisë, KENV

€102,000.00

€50,000.00

€30,000.00

72

7 72.7 Krijimi i Bazës së të 1. Baza e të dhënave për bizneze e krijuar
K4 - 2011
dhënave për biznese
2. Futja në link qeveritar e dhjetë mijë (10,000) e-mailave
për bizneset e perfunduar

MTI

MAP- DTI,
Bizneset

1. Ligji për
mbështetjen e
NVM-ve,nr. 02/L-5,
2. Ligji për
ndryshimin dhe
plotësimin e ligjit
për mbështetjen e
NVM-ve, nr. 03/L03,
2. Plani Dinamik i
Agjencisë, KENV

€5,000.00

€5,000.00

72

1. Përcaktimi i vendeve potenciale
K4 - 2011
2. Percaktimi i sektorëve atraktiv per investime
3. Identifikimi i Kompanive të huaja
4. Konferenca te organizuara ndekombetare jasht dhe
brenda vendit
9 72.9 Ngritja e
1. APIK i certifikuar sipas standardeve
K4 - 2011
Performancës së stafit të 2. Bashkëpunimi me agjencitë e vendeve anetarë të BEAPIK-ut
së per shkembim te pervojave

MTI

BK

Ligji mbi
investimet e huaja
huaja NR-02/L-33

€71,000.00

MTI

BB

Plani i punës APIK-ut

€50,000.00

72

8 72.8 Promovimi i
Kosovës si vend i
përshtatshëm për
investime

€22,000.00

€71,000.00

€50,000.00

72

10 72.10 Nxjerrja e
dokumenteve nga APIK
si rekomandim për
Qeverine per krijimin e
një klime më të mirë
investive

1. Dokumentet rekomadues për Lejet dhe Licenca
2. Evaluimi I Raportit të Bankes Botrore Doing
Bussiness
3. Grupit nderministror për reforma në ambijentin e
Biznesit funksional
4. Dokumetit Unik me rekomandim për krijimin e një
klime më të mirë Investive.

78

78

2 78.2 Krijimi i rrjetit për
1. Caktimi i lokacioneve ku do të vendosen stacionet për K4 - 2011
monitorimin e cilësisë së monitorimin e cilësisë së ajrit
ajrit
2. Numri i stacioneve të vendosura
3. Të dhënat e dala nga monitorimi, të publikuara
1. Autoriteti Rregullativ i themeluar
K4 - 2011
3 78.3 Themelimi i
Autoritetit Rregullativ për 2. Numri i stafit të emëruar
mbrojtje nga rrezatimi

79
79

0 79. Të vazhdohet përafërimi me standardet Evropiane në fushën e mjedisit.
1. Strategjia për Mjedis dhe Plani i Veprimit të miratuara K3 - 2011
1 79.1 Përmirësimi i
politikave strategjike në 2. Strategjia dhe Plani i Veprimit për cilësinë e ajrit të
miratuara dhe aprovuara
fushën e mjedisit dhe
3. Plani Strategjik i Kosovës për administrimin e
miratimi i planeve të
mbeturinave i miratuar
veprimit
4. Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitet të
miratuara
5. Strategjia e Planifikimit Hapësinor 2011-2020 e
miratuar

79

2 79.2 Rishikimi i
legjislacionit ekzistues
dhe hartimi i ligjeve të
reja në fushën e Mjedisit
dhe planifikimit
Hapësinor

79

3 79.3 Hartimi i Planit të
intervenimit në rast të
aksidenteve mjedisore

1. Lista nga korniza legjislative 2011 e miratuar:
1) Projektligji për Inspektoratin e Mjedisit, Ujërave,
Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit;
2) Projektligji për Themelimin e Regjistrit të të Drejtave
të Pronës së Paluajtshme;
3) Projektligji për Kadastrën;
4) Projektligji për Mbeturina;
5) Projektligji për Ujërat e Kosovës;
6) Projektligji për Qendrën Historike të Prizrenit;
7) Projektligji për Hoqën e Madhe;
8) Projektligji për Parqet Nacionale;
9) Projektligji për Fondin për Mbrojtjen e Mjedisit;
10) Projektligji për Ndërtim;
11) Projektligji për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje;
12) Projektligji për shitjen e banesave në të cilat
ekziston e drejta banesore;
13) Projektligji për sigurinë nukleare dhe mbrojtjen nga
rrezatimi;
14) Projektligji për Hipotekat;
15) Projektligji për pasurinë e paluajtshme;
2. Lista e UA-ve të miratuara; -Ligji i Ujrave parasheh
keto UA:
1) Masat dhe veprimet për mbrojtje nga përmbytjet
2) Që përcakton menyrën e punës dhe çështjet tjera me
rëndësi për sistemin informativ ujorë
3) Përcaktimi i masave dhe veprimeve për mbrojtje nga
1. Plani i Intervenimit i hartuar

MMPH

€967,035.00

€965,000.00

MMPH

€200,000.00

€200,000.00

MMPH

€260,000.00

€260,000.00

€50,000.00

€50,000.00

€5,000.00

€5,000.00

K4 - 2011

MMPH

K4 - 2011

MMPH

/

/

89/127

/

/

€2,035.00

79

4 79.4 Të bëhet
1. Ndotësit potencial me gazëra serrë të identifikuar
invertarizimi i gazrave
serrë (Faza e parë 2011)

80

0 80. Të vazhdohet me përpjekjet për të ngritur vetëdijen publike dhe pjesëmarrjen e shoqërisë civile në çështjet e mjedisit.

81

3.2.4 Politika e Transportit
0 81. Të vazhdohet zbatimi i Memorandumit të Mirëkuptimit në zhvillimet e Europës Juglindore (SEE) për zhvillimin e një rrjeti bazë për transport regjional në EJL përfshirë shtojcën në Fushën e Transportit Hekurudhor të EJL-së.
1. Numri i rekomandimeve të realizuara

K4 - 2011

MMPH

€150,000.00

K4 - 2011

MI

MPJ/MEF/HK

K4 - 2011

MI

MF/MMPH/MPB/ Studimi I Fizibilitetit
MKRS
dhe Ndikimi
Mjedisor/Memorna
dumi i Mirekuptimit
per rrjetin bazik te
trnasportit te
EJL/Strategjia
Sektoriale

81

1 81.1 Të realizohen
rekomandimet që dalin
nga takimet e të gjitha
niveleve të SEETO-s,
përfshirë takimet e
Grupeve Punuese mbi
Hekurudhat dhe
Interoperabilitetin në
kuadër të SEETO-së

81

1. Projekti zbatues i miratuar
2 81.2 Kompletimi i
Segmentet 1-3 (Vermicë- Suharekë 34 km) të
projektit zbatues të
rrugës 7, segmentet 1 - 9 përfunduara
(Vermicë-Prishtinë)

82

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

82

1. Numri i marrëveshjeve të arritura
1 82.1 Të vazhdohet me
aktivitetet për arritjen e
marrëveshjeve bilaterale
mbi transportin e
udhëtarëve dhe mallrave
me vendet fqinje dhe të
tjera

2.

K4 - 2011

MI

MPJ

90/127

/

/

€150,000.00

€100,000.00

€100,000.00

€225,000,000.00

€225,000,000.00

€100,000.00

€100,000.00

82

2 82.2 Fillimi i zbatimit të
legjislacionit mbi
Marrëveshjen Evropiane
që ka të bëjë me punën e
ekuipazheve të
automjeteve të
angazhuara në
Transportin
Ndërkombëtar Rrugor
(AETR) si dhe kompletimi
i programit për
implementimin e
tahografëve digital

1. Ligji për tahograf digjital i aprovuar
2. Strategjia e aprovuar
3. Këshilli i themeluar
4. Numri i kartelave të lëshuara Lëshimi i kartelave

K2 - 2012

MI

MPB/MTI

/

€120,000.00

€120,000.00

82

3 82.3 Harmonizimi i
planeve lokale të
transportit për
planifikimin e transportit
në nivel qendror

1. Numri i planeve lokale të harmonizuara me planifikimin K3 - 2011
e transportit në nivel qendror

MI

MAPL/Komunat

/

€25,000.00

€25,000.00

82

1. Numri i menaxherëve dhe shoferëve të transportit të K4 - 2011
4 82.4 Trajnimet
profesionale në fushën e trajnuar dhe certifikuar sipas standardeve të international
road Union (IRU)
transportit rrugor të
udhëtarëve dhe mallrave

MI

OEK

€20,000.00

€20,000.00

82

5 82.5 Trajnimet
profesionale ne fushën e
transportit të mallrave të
rrezikshme
6 82.6 Implementimi i ligjit
mbi transportin e
mallrave të rrezikshme

OEK

€30,000.00

€30,000.00

€30,000.00

€30,000.00

82

82

7 82.7 Të vazhdohet me
vendosjen e linjave në
transportin e rregullt të
udhëtarëve me autobus
me vendet e rajonit dhe

1. Numri i shoferëve dhe manipuluesve të trajnuar dhe
pajisur me certifikata
2. Pesë
(5) këshilltar të sigurisë të trajnuar

K4 - 2011

MI

1. Numri i automjeteve të certifikuar me certifikatë të
ADR
2. Numri i operatorëve të licencuar në transportin e
mallrave të rrezikshëm

K4 - 2011

MI

82

1. Numri i kontratave të nënshkruara për subvencionim
9 82.9 Të vazhdohet me
2. Operimi i trenit në të gjitha linjat e planifikuara për
subvencionimin e
subvencionim
transportit i cili është
ekonomikisht i
paqëndrueshëm por i
domosdoshëm për të
funksionuar në lokalitete
dhe relacione të caktuara

K4 - 2011

MI

MKK, MAPL/
MPB/HK

83

1. Inventarizimi i aseteve rrugore
1 83.1 Të vazhdohet me
përmirësimin e bazave të 2. Baza e të dhënave rrugore e rifreskuar
të dhënave rrugore dhe
vlerësimin ekonomik të
projekt propozimeve si
instrument për
programim dhe buxhetim
të programit për
menaxhim të aseteve
rrugore

K4 - 2011

MI

/

Strategjia e
transportit
Multimodal/Studimi
i bazes sw tw
dhwnave rrugore

€230,000.00

83

2 83.2 Rikategorizimi i
1. Rrjeti i të gjithave rrugëve i ri-kategorizuar
rrjetit ekzistues rrugor
3 83.3 Përmirësimi i
1. Lista e azhurnuar dhe e aprovuar e projekteve
menaxhimit të aseteve
2. Numri i projekteve të futura në baza tre-mujore
publike përmes shtimit të
vazhdueshëm të aseteve
që kalojnë në
menaxhimin sipas
projekteve PPP

K3 - 2012

MI

/

€150,000.00

K4 - 2011

MF

Kuvendet
Komunale/MEF
/

Ligji mbi PPP

€14,400.00

€14,400.00

83

4 83.4 Funskionimi i rregullt 1. Minutat nga takimet
2. Numri i takimeve te mbajtura
i Këshillit Drejtues
3. Numri i vendimeve të marra
Ndërministror - PPP

K4 - 2011

MF

/

Ligji mbi PPP

€14,400.00

€14,400.00

83

5 83.5 Harmonizimi i ligjit
të PPP me atë të
legjislacionit të BE-së
6 83.6 Ngritja e
Kapaciteteve nga niveli
qendor në atë komunal

K4 - 2011

MF

Ligji mbi PPP

€3,600.00

€3,600.00

K4 - 2011

MF

Ligji mbi PPP

€14,400.00

€14,400.00

K4 - 2013

MF

€115,000.00

€15,000.00

83

83

1. Formimi i GP për rishikim të ligjit mbi PPP
2. Drafti i rishikuar
3. Numri i takimev i punës
1. Numri i seminareve të mbajtura
2. Numri i takimeve informuese
3. Numri i broshurave të publikuara

/

Dokumenti I
politikave mbi
kontrollin e
brendshëm dhe
menaxhim
financiar, LMFPP,
Rregulla financiare
mbi menaxhimin
financiare dhe
kontroll 01/ MFK

83

1. Raportet tre-mujore
7 83.7 Zbatimi i
menaxhimit financiar dhe 2. Raportet vjetore mbi implementimin e menaxhimit
financiar dhe kontrollit të organizatave buxhetore
kontrolli i të gjitha
organizatave buxhetore

84

0 84. Të sigurohet që zhvillimi i sektorit të hekurudhave është ne perputhje me strategjinë e zhvillimit ekonomik.

93/127

€30,000.00

€200,000.00

€150,000.00

€100,000.00

K3 - 2011

MI

MF, HK

Ligji mbi
Hekurudhat në
Republikën e
Kosovës
Nr. 03/L-076

€20,000.00

2 84.2 Hartimi dhe miratimi 1. Ligji i Miratuar
i Ligjit të Përgjithshëm
mbi Hekurudhat sipas
direktivave evropiane

K3 - 2011

MI

ARH, HK

€200,000.00

84

1. U.A për licencim te operatorëve hekurudhor të
3 84.3 Të bëhet hapja e
tregut vendor hekurudhor miratuara
për operatorët tjerë
hekurudhor

K4 - 2011

MI

Autoriteti
Rregullativ I
Hekurudhave te
Kosovës

Ligji mbi
Hekurudhat në
Republikën e
Kosovës
Nr. 03/L-076
Ligji mbi
Hekurudhat në
Republikën e
Kosovës

84

4 84.4 Përfundimi i
1. Anëtarësimi i plotë në Unionin Ndërkombëtar të
procedurave për
Hekurudhave
anëtarësimin e
Hekurudhave te Kosovës
në Unionin Ndërkombëtar
të Hekurudhave

K4 - 2011

MI

MPJ

84

5 84.5 Ngritja e kapacitetve 1. Numri i stafit profesional të pranur në sektorin
profesionale në sektorin hekurudhorë
e hekurudhave

K4 - 2011

MI

MTPT/MEF

85

0 85. Të sigurohet që aeroporti i Prishtinës operon në nivel adekuat të sigurisë dhe ka menaxhment të duhur dhe përgjegjës.

86
86

0 86. Të rishikohet dhe të përmirësohet sistemi i lejeve të vozitjes dhe kontrollit teknik të veturave.
K3 - 2011 MI
1. Numri i vijuesve në aftësimet për inspektues të
1 86.1 Licencimi dhe
rilicencimi i inspektuesve automjeteve
2. Numri i kandidatëve që kalojnë testin
të automjeteve si dhe
përmirësimi i mënyrës së
aftësimit dhe testimit të
kandidatëve sipas
standardeve evropiane

86

2 86.2 Aftësimi dhe
licencimi i examinerve
dhe shofereve instruktor

K3 - 2011

86

3 86.3 Vlerësimi praktik i
1. Formulari për testimin praktik i miratuar
K3 - 2011
kandidatëve për shofer
2. Rezultatet nga testimi praktik i kandidatëve për shofer
në përputhshmëri me
rekomandimet e vendeve
anëtare të CIECA – s

84

1 84.1 Përmirësimi i
sistemit të menaxhimit
dhe operimit të
shërbimeve hekurudhore
të Kosovës në përputhje
me praktikat evropaine

84

1. Dy kompani të reja të themeluara:
1) Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës Sh.A
(INFRAKOS),dhe
2) Operimi me Trena i Hekurudhave të Kosovës Sh.A
(TRAINKOS)

1. Numri i vijuesve për aftësim dhe licencim
2. Numri i kandidatëve të licencuar

€20,000.00

€200,000.00

€60,000.00

€60,000.00

€10,000.00

€10,000.00

€150,000.00

€150,000.00

€50,000.00

€50,000.00

MI

€15,000.00

€15,000.00

MI

€75,000.00

€75,000.00

/

94/127

Ligji per siguri ne
komunikacion/
Rekomandimet e
CITA

86

87

4 86.4 Aplikimi i metodave 1. Numri i linjave (Rutave) te caktuara
të rja në testimin e
2. Rezultatet e kandidatëve të testuar
kandidatëve për shofer
(ngasja e pavarur dhe
eko-ngasja)

K3 - 2011

MI

Rekomandimet e
CIECA

€15,000.00

€15,000.00

€15,000.00

€15,000.00

3.2.5 Energjia
0 87. Të sigurohet qëndrueshmëria e shërbimit të ener

87

1. Strategjia për Ngrohje e Repulikës së Kosovës 20111 87.1 Finalizimi i
Strategjisë e Ngrohjës të 2018 e finalizuar.
Repulikës së Kosovës
2011-2018.

K3 - 2011

MZhE

/

Strategjia e
Energjisë së
Kosovës 20092018, PZSEK 20092010, Ligji për
Ngrohje Qëndrore
03/L/116

87

2 87.2 Finalizimi i studimit 1. Studimit i fizibiliteit i miratuar.
për ngrohjen e Prishtinës
me kogjenerim nga TC
Kosova B

K2 - 2011

MZhE

KEK, Termokos

Strategjia e
Energjisë së
Kosovës 20092018

87

3 87.3 Përmirësimi i
K4 - 2011
1. Sasia e djerrinës së larguar
infrastrukturës ekzsituese 2. Nxjerrja e thëngjillit për TC Kosova A dhe B
të furnizimit me thëngjill 3. Punimet/përforcimet në pajisjet e furnizimit me thëngjill
dhe sigurimi i thëngjillit
për kapacitetet
gjeneruese ekzistuese
nga Sibovci JugPerëndim

KEK

MEM, MF

Programi i Zbatimit
te Strategjise së
Energjisë të
Kosovës (SEK)
2009-2011

€119,000,000.00

€119,000,000.00

87

4 87.4 Pëforcimi dhe
rehabilitimi i
infrastrukturës së
prodhimit dhe rrjetit, i te
gjithë shpërndarjes së
energjisë elektrike

K4 - 2011
1. Riparimet në TC Kosova A dhe TC Kosova B
2. Transporti hidraulik i hirit nga TC Kosova A deri në
Mirash
3. Ndërtimi dhe zgjërimi i Trafostacioneve 110/35/10/20
kV
4. Zgjërimi dhe përforcimi i rrjetit të Shpërndarjes, linjave
ajrore, kabllovike10/20 kV dhe TS 10/20/0.4 kV
5.Ngritja e kapaciteteve të HC të dhënë me koncesion

KEK

MEM, MF

Programi i Zbatimit
të SEK 2009-2011
dhe Plani
Zhvillimor 20102014 i Divizionit të
Shpërndarjes

€54,641,706.07

€46,788,842.00

87

5 87.5 Përmirësimi i
matjeve të energjisë
elektrike

1. Grupet matëse 5 A, klasa e saktësisë 0.5 me lexim
nga distanca, te konsumatorët komercial dhe në TS
10/20/0.4 kV, tetë mijë (8000) copë të montuara
2. Njësitë matëse te konsumatorët shtëpiak (familjar),
dhjetë mijë (10.000) copë të montuara

K4 - 2011

KEK

€2,704,400.00

€2,704,400.00

Plani Zhvillimor
2010-2014 i
Divizionit të
Shpërndarjes

€300,000.00

€300,000.00

€7,852,864.07

88

0

88

1 88.1 Zhvillimi i Programit 1. Programi Nacional për Demand Side Management i
zhvilluar
Nacional për Demand
Side Management

88

2 88.2 Dekomisionimi i TC 1. Funksionalizimi i grupit punues për Dekomisionimin e
Kosova A.

K4 - 2011

MZhE

/

Strategjia e
Energjisë së
Kosovës 20092018

88

89

8 88.8 Implemtimi i planit të 1. Data Baza funksionale
K4 - 2011 MZhE
Komuna, MF
PKEE, Strategjia e
€1,000,000.00
€340,000.00
€660,000.00
Energjisë 20092. Procedurat te percaktuara ne funksion te zhvillimi te
Kosovës për EE te
planifikuar për vitin 2011. sistemit te komunikimit zyrtar per mbledhjen e te
2011, TKE, Raporti
dhenave me qellim te raportimit
i progresit për
3. Numri i stafit te trajnuar me qellim te monitorimit te
Kosovë 2010,
masave te EE
pakoja e ligjeve të
4. ToR te pergaditura per Softverin per grumbullimin e te
energjisë.
dhenave
5. Fushata per promovimin e ndriqimit efiqient MEMGTZ -Komuna
6. Auditmi energjetik I ndertesave publike te
ndermarrjeve te tjera te obligueshme-Program
mbeshtetes i realizuar
7. Vlersimi i stokut te ndërtesave sipas kategorive per
Auditimi energjetik i perfunduar
8. Studimimi i fizibilitetit per implementimin e masave te
EE për ndërtesat publike
3.2.6 Shoqëria Informative dhe Media
0 89. Të adaptohet dhe të fillohet zbatimi i politikave lidhur me rrjetet dhe shërbimet për komunikim elektronik, që synojnë të forcojnë liberalizimin e plotë dhe krijimin e një ambienti të hapur dhe konkurrent me qëllim të tërheqjes së
investitorëve të huaj dhe përmirësimit të kualitetit të shërbimeve.
K4 - 2011

MI

ART

Politikat e Sektorit
të
Telekomunikacionit
, Memorandumi i
Mirëkuptimit për
zhvillimin e
infrastrukturës
Brezgjerë në
Evropën Juglindore
(bSEE MoU)

1. Kurrikulat e hartuara
2 89.2 Zhvillimi i
programeve për mësimin
e vazhdueshëm të
zyrtarëve qeveritar në
sferën e teknologjive
bashkëkohore të
informacionit dhe
komunikimit
(ECDL/ICDL)

K4 - 2013

MI

MSHP

/

€840,000.00

3 89.3 Zhvillimi i programit 1. Programi i zhvilluar
për funksionalizmin e
përdorimit të numrit
telefonik standard të
emergjencës “E-112”.

K4 - 2011

ART

MTPT, MPB,
FSK, PK

/

€50,000.00

89

1 89.1 Hartimi dhe
aprovimi i planit për
infrastrukturën dhe
shërbimet e
komunikimeve
elektronike brezgjera

89

89

1. Drafti i Plani i hartuar

97/127

€15,000.00

€15,000.00

€840,000.00

€50,000.00

89

4 89.4 Hartimi i planeve
implementuese për
emergjencë të integruar
dhe i shërbimeve
komunikuese të sigurisë
publike

1. Plani për emergjencë të integruar i miratuar
2. Plani për shërbime komunikuese të sigurisë publike i
miratuar

K4 - 2011

ART

MTPT, MPB,
FSK, PK

/

€30,000.00

89

5 89.5 Krijimi i qendrave
kompjuterike shtetërore
të reagimit në raste
emergjente dhe fillimi i
shkëmbimit të
informacioneve

1. Numri i qendrave kompjuterike shtetërore të krijuara

K2 - 2012

ART

MTPT, MPB,
FSK, PK

/

€3,500,000.00

89

6 89.6 Definimi i regjimit të 1. Rregullorja e Miratuar
Qasjes dhe Shërbimeve 2. Fondi i krijuar për shërbimet universale
3. Shërbimet universale të definuara
Universale

K4 - 2011

ART

MTPT

/

€100,000.00

€80,000.00

89

1. Përfundimi i procedurës së aplikimit për posedimin e K4 - 2011
7 89.7 Sigurimi i Kodit
thirrës për shërbimet
kodit shtetëror telefonik, internet (CCTLD), dhe kodit 'call
telefonike dhe kodit për sign' për shërbimet radio amator
Top Nivelin e Domenit
Nacional për shërbime të
Internetit – Kodit
Shtetëror për Internet si
dhe Kodit "Call Sign" për
radio amator

ART

MTPT /MPJ

/

€10,000.00

€10,000.00

89

8 89.8 Promovimi i nyjës
së përbashkët/
Shkëmbyese të internetit

1. Rikonstruktimi i KOS-IXP i finalizuar

K2 - 2011

ART

MTPT

/

€80,000.00

€20,000.00

89

9 89.9 Analiza e tregjeve 1. Rregullorja për analiza të tregjeve e miratuar
relevante në sektorin e
2. Analiza e tregjeve e përfunduar
komunikimeve
elektronike me qëllim të
definimit të Ofruesve të
Shërbimeve që kanë fuqi
të ndjeshme në treg

K4 - 2011

ART

MTPT dhe
Operatorët

/

€30,000.00

€30,000.00

1. Obligimet rregullative ex-ante të zbatuara për ofruesit K2 - 2012
me fuqi të ndejshme në treg

ART

MTPT

/

€15,000.00

€15,000.00

89

10 89.10 Rregullimi i
shërbimeve që i ofrojnë
Operatorët me fuqi të
ndjeshme në treg

98/127

€30,000.00

€3,500,000.00

€20,000.00

€60,000.00

1. Rregullorja për bartshmërinë e numrave e miratuar
2. Rregullorja për sigurimin e qasjes e miratuar
3. RUO rregullorja e miratuar
4.
Rregullorja për interkoneksion e miratuar

89

11 89.11 Përgatitja dhe
aprovimi i Rregulloreve
për krijimin e kushteve
per konkurrencë efektive
në treg

89

12 89.12 Zhvillimi dhe
1. Sistemi i politikave të çmimeve i zhvilluar
implementimi i detajuar i 2. Sistemi i politikave të çmimeve i implementuar
aplikimit të sistemit të
politikave për
çmimet/tarifat
0

90

K3 - 2011

ART

MTPT

/

€200,000.00

€200,000.00

K4 - 2011

ART

MTPT

/

€150,000.00

€150,000.00

€200,000.00

91

0

92

0

92

1 92.1 Mbajtja e trajnimeve 1. Numri i trajnimeve te organizuara
për personelin financiar, 2. Numri i pjesmarrësve
për MFK (Menaxhimi i
Financave të Kosovës)

K4 - 2011

MF

/

LMFPP

92

2 92.2 Monitorimi i procesit 1. Raporte tre-mujore për shpenzime
2. Raporti vjetor
të decentralizimit të
shpenzimeve të
organizatave buxhetore

K4 - 2011

MF

Organizatat
buxhetore

LMFPP, Udhëzimi
administrativ per
decentralizim

€30,200.00

€14,200.00

€16,000.00

93

0

93

1 93.1 Kompletimi i
kornizës ligjore dhe
ngritja institucionale në
fushën e statistikave

1. Ligji për Statistikat Zyrtare i aprovuar
K4 - 2011
2. Një (1) zyrtar i trajnuar për regjistër të biznesit nga IPA
Multi Beneficiary

ESK

MAP
ZKM

Ligji per Statistikat
zyrtare.

€15,000.00

€1,500.00

€13,500.00

93

2 93.2 Regjistrimi i
popullsisë

K4 - 2011
1. Regjistrimi i popullsisë (pyetësorët e regjistrimitindividual, banesave, ekonomi familjare, persona)
2. Udhëzuesit, Pyetësorët dhe trajnimet e realizuara për
zbatimin e regjistrimit të popullsisë
3. Popullsia e regjistruar
4. Rezultatet preliminare të publikuara në nivel komunal
4. Shtatë mijë (7000) punëtor të angazhuar për procesin
e regjistrimit të popullsisë
5. Të dhënat e koduara në databazë

ESK

KE
SDC zvicrane,
DFID
SIDA

Memorandumi i
mirekuptimit ne
mes MAP, ZNKE,
MEF

€200,000.00

93

3 93.3 Trajnime
profesionale për ngritjen
e kapaciteteve të ZRPZyres për regjistrimin e
popullsisë. (Metodologji,
mostra, programet
softuerike dhe analiza
bazuar në EUROSTAT)

94

0

1. Pesë (5) faza të trajnimit të realizuara
2. Shtatë mijë (7000) persona të trajnuar.

K3 - 2011

ESK

€756,350.00

€756,350.00

95

95

95

1. Një sistem i bazuar në indikatorë për vlerësimin e
K4 - 2012
implementimit të Strategjisë së MIK-ut i zhvilluar dhe
funksional
2. 120 zyrtarë policorë të rekrutuar në Policinë Kufitare /
PK
3. 240 zyrtarë të Policisë të trajnuar për zbatimin e
Strategjisë së MIK-ut.
4. Raportet e rregullta tremujore dhe ato ad hoc të
vlerësimit të përbashkët të kërcënimit dhe rrezikut (për të
mundësuar shpërndarjen e resurseve përkatëse) të
hartuara dhe miratuara nga Bordi i MIK-ut
5. Një plan strategjik për TI në fushën e MIK i hartuar
dhe miratuar nga Bordi i MIK-ut
6. Tetë (8) protokolle për zbatimin e Marrëveshjes për
Bashkëpunim Policor me Republikën e Shqipërisë të
nënshkruara
7. Një (1) protokoll për zbatimin e Marrëveshjes për
Bashkëpunim Policor me Republikën e Maqedonisë i
nënshkruar
8. Planet për patrollime të sinkronizuara me Policinë
Kufitare të Shqipërisë dhe Maqedonisë të hartuara dhe
të nënshkruara nga Drejtori i Policisë Kufitare
9. Sistemi BMS i ndërlidhur me regjistrin civil dhe bazat e
të dhënave të regjistrimit të automjeteve
10. Sistemi BMS i ndërlidhur me bazën e të dhënave të
lëshimit të vizave
11. Vendosja e një (1) pike të re të kalimit kufitar në
kufirin me Maqedoninë
12. Vendosja e një (1) pike të re të kalimit kufitar në
kufirin me Malin e Zi
13. Përmirësimi i infrastrukturës fizike në tri (3) pika të
kalimit kufitar (Hani i Elezit, Dheu i Bardhë dhe Vërmicë)
3 95.3 Vendosja e Politikës 1. Politika e Republikës së Kosovës për Viza e miratuar K4 - 2011
2. Aktet nënligjore për zbatimin e legjislacionit dhe
së Republikës së
politikës së vizave të miratuara (5,000.00)
Kosovës për Viza dhe
3. Kodi i etikës antikorrupsion për zyrtarët e MPB-së dhe
kompletimi i kornizës
ligjore për zbatimin e saj MPJ-së që merren me lëshimin e vizave i miratuar

MPB

DK
MPB/PK
AUV

Strategjia për MIK
2009 - 2011

MPB

ZKM
MPJ

K4 - 2011
1. Një plan trajnimi për zbatimin e legjislacionit dhe
politikës së vizave i hartuar dhe miratuar (5,000.00)
2. Një plan për vetëdijesimin e publikut mbi politikën e
vizave i miratuar (5,000.00)
3. Baza kombëtare e të dhënave mbi lëshimin e vizave e
zhvilluar dhe funksionale (50,000.00)
4. Numri i trajnimeve të mbajtura
5. Njëzet (20) sesione trajnimi për ri-integrimin e
personave të riatdhesuar (për zyrtarët dhe strukturat
komunale përgjegjëse) të mbajtura (MAPL; 20,000.00)

MPB

MPJ
MAPL

2 95.2 Ngritja dhe avancimi
i kapaciteteve
institucionale dhe teknike
për zbatimin e kornizës
ligjore dhe asaj të
politikave në fushën e
cështjeve kufitare dhe të
MIK-ut

4 95.4 Ngritja e kapaciteve
institucionale dhe teknike
për zbatimin e
legjislacionit dhe politikës
së vizave
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€5,143,000.00

€1,843,000.00

Plani i Veprimit për
Liberalizimin e
Vizave 2009 - 2011

€40,000.00

€40,000.00

Plani i Veprimit për
Liberalizimin e
Vizave 2009 - 2011
Strategjia dhe PV
për Ri-integrimin e
Personave të
Riatdhesuar 2010 2012
Plani i Punës i
MPB-së për 2011

€20,000.00

€20,000.00

€3,300,000.00

95

5 95.5 Të përmirësohet më
tej korniza ligjore dhe ajo
e politikave në fushën e
regjistrimit civil dhe
sigurisë së dokumenteve

K4 - 2011
1. Ligji mbi Gjendjen Civile i miratuar
2. Ligji i plotësuar-ndryshuar mbi Letërnjoftimin i miratuar
3. Ligji mbi Sistemin e Adresave i miratuar
4. Trembëdhjetë (13) UA për zbatimin e Ligjit mbi
Gjendjen Civile të miratuara
5. Katër (4) UA-të e plotësuara-ndryshuara pë zbatimin e
Ligjit mbi Letërnjoftimin të miratuara
6. Një plan strategjik zhvillimor për Agjencinë për
Regjistrim Civil i hartuar dhe miratuar

MPB

Kuvendi i
Kosovës

Strategjia
Legjislative e
Qeverisë për 2011
Plani i Punës i
MPB-së për 2011

€1,052,000.00

€52,000.00

€1,000,000.00

95

6 95.6 Ngritja dhe avancimi
i kapaciteteve
institucionale dhe teknike
për zbatimin e kornizës
ligjore dhe asaj të
politikave në fushën e
regjistrimit civil dhe
sigurisë së dokumenteve

1. Qendrat Komunale të Regjistrimit Civil në Komunat e K4 - 2011
reja të themeluara dhe funksionale
2. Njëzet e një (21) zyrtarë të rekrutuar në Qendrat
Komunale të Regjistrimit Civil në Komunat e reja.
3. Të gjitha Qendrat Komunale të Gjendjes Civile dhe ato
të Regjistrimit Civil të lidhura në Internet dhe në rrejtin e
përbashkët të Intranetit
4. Qendrat Komunale të Regjistrimit Civil në komunat e
reja të pajisura me pajisje teknike.
5. Një udhëzues operacional mbi procedurat e marrjes
dhe përpunimit të të dhënave biometrike i miratuar
6. Numri i trajnimeve tw ofruara nga ARC
7. Pajisjet për detektimin e dokumenteve të falsifikuara
(për ARC-në) të siguruara
8. Të gjithë regjistrat e gjendjes civile të digjitalizuar
9. Numri i dokumenteve të udhëtimit/pasaportave
biometrike të lëshuara

MPB

MAPL
Komunat

Plani i Veprimit për
Liberalizimin e
Vizave 2009 - 2011
Plani i Veprimit për
Implementimin e
Decentralizimit
Plani i Punës së
MPB-së për 2011

€4,600,000.00

€2,600,000.00

€2,000,000.00

96

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

96

1 96.1 Aplikimi për
anëtarësim në
Organizatën Botërore të
Doganave.

96

1. Aplikacioni i dërguar në SECI Centre
2 96.2 Aplikimi për
anëtarësim në Southeast
European Cooperative
Initiative (SECI) Centre.

1. Deponimi i instrumentit për antarësim

K4 - 2011

DK

MPJ

Korniza Strategjike
Operacionale e
Doganës 20102012

€10,000.00

€10,000.00

K4 - 2011

DK

MPJ

Korniza Strategjike
Operacionale e
Doganës 20102012

€12,000.00

€12,000.00
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96

3 96.3 Të përmirësohet
bashkëpunimi bilateral
dhe integrimi në
organizata relevante
rajonale dhe
ndërkombëtare në fushën
e cështjeve kufitare dhe
MIK-ut

1. Marrëveshjet për bashkëpunim ndër-kufitar (përfshirë
kontrollin e përbashkët të kufirit) me autoritetet e
vendeve fqinje të nënshkruara
2. Nkr (e)4(j)-1-17(e)4(.17(e)01(n)4(d)4(e)4(v8[1185)-7(m)-268 0 0 8.33368 3)496a(i)-10(n)4(jn)-7(n)4(ë)4(n)4(.-7(n)4(d)e)4(4-7())-67(i)-10(t)-7(a)4e)4(4-(a)4(u)4(t)-7()4(a)4(n))4(d)4(e)4(a)te era-268 0 0 8n(c)1(u)4(k)1(ë)4 3ndea

98

2 98.2 Ngritja dhe avancimi 1. Tre milion e gjashtëqind mijë (3,600,000) euro të
i kapaciteteve
alokuara në Programin (.91404119 nu/T*[()a11257(e)4(v)-4(,)-74(g)4(r)-6,egn-10(n2-7(t)-7(ë)K4( (v)-4(,)-99 Td[(a)4(l)26(148.84-148.83801 -87(e)4(u)4 )-7(k)17(e)4t149.27383 89.4)4(u/T*[()7(e)4JETQBTg( )-7(e10(È(t7(z)19(b3 89.4J
institucionale dhe teknike p.75999 Td[(a)4(l)26(z)19-b9 n-14-7(P)8(r)-6(o)4(g)4(r)-6(a)4(m)-6(aL53)4(
a4.64712
)]Tëe i.75999 Td[(a)4(l)në fush20ath20
për zbatimin e kornizës
ligjore dhe asaj të
politikave në fushën e
riatdhesimit dhe riintegrimit të personave të
riatdhesuar

3.3.3 Drogat
100

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

100

1 100.1 Ngritja dhe
avancimi i kapaciteteve
institucionale dhe teknike
për zbatimin e kornizës
ligjore dhe asaj të
politikave me qëllim të
parandalimit dhe luftimit
të trafikimit dhe abuzimit
me narkotikë

101
102

0 101. Të miratohet ligji për policinë.
0 102. Të përmirësohet efektiviteti i hetimeve të krimit. Të adaptohet dhe zbatohet legjislacioni që themelon Policinë e Kosovës dhe të forcohen kapacitetet hetuese dhe ato të kontrollit të brendshëm. Të forcohet lidershipi e PK-së.

102

1 102.1 Zhvillimi i
kapaciteteve të PK-së
për implementimin e
Strategjisë për Polici të
Udhëhequr nga
Inteligjenca (ILP)

103

0 103. Të adaptohet dhe të zbatohet një strategji për reduktim të krimit. Të zhvillohet një strategji për mbledhjen e armëve, të kompletohet dhe të zbatohet legjislacioni për armë të vogla.

103

1 103.1 Kompletimi i
kornizës së politikave
dhe asaj institucionale në
fushën e sigurisë
kombëtare, sigurisë
publike dhe reduktimit e
luftimit të krimit

1. UA mbi Përdorimin e Metadonit i miratuar (MSH)
K4 - 2012
2. 47 zyrtarë policorë të rekrutuar në DHTN/PK
3. Numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve përgjegjës për
parandalimin dhe luftimin e trafikimit (KGJK)
4. Katër (4) raporte për vlerësimin e implementimit të
Strategjisë dhe PV Kundër Drogave (përfshirë
komponentin e raportimit statistikor) të hartuara
(5,000,00)
5. 100 zyrttarë policorë të trajnuar për hetimin dhe
luftimin e trafikimit të narkotikëve
6. Dymbëdhjetë (12) qenë shtesë të siguruar për Njësinë
K9
3.3.4 Policia/ Luftimi i Krimit të Organizuar

K4 - 2011
1. Tri (3) vizita studimore për zyrtarë policorë mbi
konceptin e ILP të ofruara
2. Dyqind e tridhjetë (230) zyrtarë policorë të trajnuar për
hetimin dhe luftimin e krimit të organizuar
3. Katër (4) raporte për vlerësimin e implementimit të
Strategjisë për Polici të Udhëhequr nga Inteligjenca (ILP)
të hartuara
3. Avancimi i sistemit të TI-së për hetimin dhe luftimin e
krimeve
4. SIPK/KPIS (Sistemi Informativ i Policisë së Kosovës) i
ndërlidhur me bazat e të dhënave të MIK-ut, ARC-së,
migracionit, vizave dhe SPIS

1. PV i Strategjisë së Sigurisë Kombëtare i miratuar
2. Dy (2) raporte mbi vlerësimin e implementimit të PV i
Strategjisë së Sigurisë Kombëtare të hartuara
3. Strategjia për Siguri në Bashkësi e miratuar
4. Këshillat Komunalë për Sigurinë në Komunitet në
Komunat e reja (Novobërdë, Kllokot, Junik, Mamushë,
Graçanicë, Partesh dhe Ranillug) të themeluar dhe
funksionalë.
5. Ekipet Vepruese për Siguri në Bashkësi (EVSB) të të
gjitha Komunave të transferuara nga ICITAP tek
DSP/MPB
6. Katër (4) raporte mbi vlerësimin e implementimit të
Strategjisë për Reduktimin e Krimit të hartuara

K4 - 2014

MPB

MPB

MPB

MSH

AKI

ZKM
MPB/PK
DK
MAPL
Komunat
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Strategjia dhe PV
kundër Drogave
Plani i Trajnimeve
të PK-së për 2011

Plani i Punës i
MPB-së për 2011
Strategjia kundër
Krimit të
Organizuar
Trajnimeve të PKsë për 2011

Strategjia e
Sigurisë
Kombëtare
Plani i Punës i
MPB-së për 2011

€205,000.00

€2,105,000.00

€1,048,700.00

€102,500.00

€105,000.00

€48,700.00

€102,500.00

€2,000,000.00

€1,000,000.00

1. Gjashtë (6) zyrtarë të rekrutuar në Departamentin për
Siguri Publike të MPB-së
2. Numri i zyrtyarëve të rekrutuar në Agjencinë për
Reagim Emergjent (ARE/MPB)
3. Baza e të dhënave dhe sistemi i TI-së për Eksplozivë
të zhvilluara dhe funksionale
4. Baza e të dhënave dhe sistemi i TI-së për armët e
zjarrit të zhvilluara dhe funksionale
5. Depoja për mbajtjen e eksplozivëve komercialë e
ndërtuar dhe funksionale

K4 - 2013

MPB

MPB/PK

Strategjia e
Integruar për
Menaxhimin e
Emergjencave
Strategjia dhe PV
për Armë të Vogla
dhe të Lehta
Plani i Punës i
MPB-së për 2011

€727,000.00

K4 - 2011

MPB

/

Plani i Punës i
MPB-së për 2011

€100,000.00

K4 - 2011

DK

/

Korniza Strategjike
Operacionale e
Doganës 20102012, Plani Unik i
Drejtorisë se
zbatimit te ligjit

103

2 103.2 Ngritja dhe
avancimi i kapaciteteve
institucionale dhe teknike
për zbatimin e kornizës
ligjore dhe asaj të
politikave për armët e
vogla

103

3 103.3 Ngritja e vetëdijes 1. Spotet vetëdijesuese të transmetuar
së publikut mbi rrezikun e
përdorimit të paligjshëm
të armëve të vogla

104

0

104

1 104.1 Intensifikimi i luftës 1. Kontrolli i shtuar në pikat kufitare
kundër kontrabandës dhe 2. Numri i operacioneve të kryera
3. Numri i shkeljeve të gjetura
krimit të organizuar
përmes teknikave të
zbatimit të ligjit

105

0 105. Të kompletohet korniza legjislative lidhur me krimin e organizuar.

106

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

107

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

107

1 107.1 Të kompetohet
1. Strategjia dhe PV për Luftimin e TQNJ 2011 - 2014 e K4 - 2011
korniza e politkave dhe të miratuar
2. Njëzetekatër (24) zyrtarë policorë të rekrutuar në
ngriten kapacitetet
DHTQNJ/PK
institucionale për
parandalimin dhe luftimin 3. Dyzet (40) zyrtarë policorë të trajnuar për hetimin dhe
luftimin e TQNJ
e trafikimit të qenieve
njerëzore
4. Bazat e të dhënave për TQNJ funksionale
3.3.5 Mbrojtja e të Dhënave Personale

108

0 108. Të hartohet dhe të zbatohet një ligj gjithëperfshirës për mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me acquis, në veçanti me Direktivën e BE-se për Mbrojtje

MPB

MD
MPMS
MSH
MASHT
MKRS
KGJK
PSH

Strategjia për
Luftimin e TQNJ
Plani i Trajnimeve
të PK-së për 2011

€677,000.00

€50,000.00

€100,000.00

€10,000.00

€10,000.00

€182,000.00

€182,000.00

108

108

108

1. Aktet nënligjore për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e të K4 - 2012
Dhënave Personale të miratuara
2. Një raport vlerësimi që identifikon legjislacionin
relevant që duhet rishikuar dhe harmonizuar me
legjislacionin kornizë për mbrojtjen e të dhënave
personale
3. Aktet nënligjore relevante të rishikuara me qëllim të
harmonizimit të tyre me Ligjin për Mbrojtjen e të
Dhënave Personale
1. Këshilli Mbikëqyrës për Mbrojtjen e të Dhënave
2 108.2 Të vendoset
K4 - 2011
korniza institucionale për Personale i emëruar nga Kuvendi
mbrojtjen e të dhënave
2. Organogrami, Termat e Referencës dhe Përshkrimet e
personale
Vendeve të Punës të AKMDHP-së të miratuara
3. Shërbyesit civilë të AKMDHP-së (përfshirë zyrtarët
nëpër Komuna) të rekrutuar
4. Stafi civil i AKMDHP-së (përfshirë zyrtarët nëpër
Komuna) të trajnuar
5. Pajisjet teknike për funksionimin efektiv të AKMDHPsë të siguruara

AKMDhP

Kuvendi
ZKM
MPB

Ligji për Mbrojtjen
e të Dhënave
Personale

AKMDhP

Kuvendi
ZKM

Ligji për Mbrojtjen
e të Dhënave
Personale

€100,000.00

€100,000.00

K4 - 2012

AKMDhP

ZKM
MPB

Ligji për Mbrojtjen
e të Dhënave
Personale

€30,000.00

€30,000.00

1 108.1 Kompletimi i
kornizës ligjore dhe të
politikave për mbrojtjen e
të dhënave personale

3 108.3 Ngritja e vetëdijes 1. Aktivitetet vetëdijesuese për qytetarët në lidhje me
së publikut mbi mbrojtjen mbrotjen e të dhënave personale të ndërmarra
e të dhënave personale 2. Spote reklamuese dhe njoftime përmes shtypit lidhur
me mbrojtjen e të dhënave personale të publikuara
PriroteAfta-Memes
1KritrePolitek
1.1 Demokracia dhe Sundimi i Ligjit
1.1.3 Administrata Publike

109

0 109. Të vazhdohet me një reformë të qëndrueshme të administratës publike duke respektuar kufizimet e buxhetit. Të përmirësohen kapacitetet e administratave lokale për t’u ofruar shërbime qytetarëve në mënyrë efektive dhe
të barabartë.
Referohuni Prioritetit: 19 N/A

N/A

1.1.4 Sistemi Gjyqësor
110

0 110. Të definohet dhe të konsolidohet një mase e plotë e ligjit që i respekton të drejtat dhe intereset e të gjitha komuniteteve të zhvendosura nga të gjitha resurset ligjore të zbatuara në Kosovë aktualisht.

111

0 111. Të zhvillohet një mekanizëm alternativ per zgjedhjen e kontesteve.

111

1 111.1 Të kompletohet
korniza ligjore dhe
institucionale për
ndërmjetësim

112

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

1. UA-të e miratuara për Ligjin për Ndërmojetësim
2. Ligji për Procedurën Përmbaruese i miratuar
3. Raporte vlerësuese rreth zbatimit të Ligjit për
Ndërmjetësim dhe atij për Procedurën Përmbaruese

K4 - 2011

MD

KGJK, OAK dhe Ligji për
MPMS
Ndërmjetësim
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€185,000.00

€185,000.00

112

1 112.1 Përmirësimi i
kornizës ligjore dhe asaj
institucionale për
funksionimin e sistemit të
burgjeve

1. Burgu i sigurisë së lartë i ndërtuar
2. Njësia për përcjellje në kuadër të SHKK e kompletuar
3. Numri i zyrtareve femra të rekrutuara në SHKK
4. Numri i marrëveshjeve me organizatat e shoqërisë
civile

K4 - 2011

MD

/

Plani vjetor i punës
2011

118

1 118.1 Të ngriten
kapacitetet institucionale
në fushën e planifikimit
hapësin të përmirësimit
të respektimit të të
drejtave pronësore

1. Sistemi i raportimit vertikal dhe horizontal të
MMPH/AKK dhe Komunave/Zyrave Kadastrale
funksional
2. Shërbimet kadastrale ekzistuese të përfshira në eportalin shtetëror
3. Numri i raporteve monitoruese mbi shitblerjen e
pronave të patundshme

K4 - 2011

MMPH

Komunat

1.3 Çështjet rajonale dhe obligimet ndërkombëtare

1.Ligji i Kadastrit,
Nr. 2003/25
2.Ligji i Regjistrit te
te drejtave mbi
pronesine 2002/5,
3. Ligji per
Hipotekat Nr.
2002/4

€50,000.00

€50,000.00

1.3.0 Çështjet rajonale dhe obligimet ndërkombëtare
119

0 119. Të forcohet edhe më tutje bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar, përfshirë këtu edhe fushën e fuqizimit të ligjit, përmes transferit të të dyshuarve dhe personave të burgosur, si dhe ndihmë e përbashkët ligjore.

119

1 Referohuni Prioritetit: 48 NA
dhe 30
2KritreEkmieokn

NA

2.0 Kriteret Ekonomike
2.0.0 Kriteret Ekonomike
120

0 120. Të forcohen më tutje të drejtat pronësore, sundimi i ligjit, dhe çasja ne gjykata me qëllim të promovimit të një ambienti të përshtatshëm për biznese.

120

1 120.1 Vendosja e
kërkesave në shkallë të
parë nga Komisioni për
Kërkesa Pronësore i
Kosovës

1. Numri i Kërkesave të vendosura nga Komisioni

K2 - 2011

AKProp

Gjykata Supreme Ligji 03/L079 për
e Kosovës
amendamentimin e
(shkalla e dytë) Rregullores së
UNMIK-ut 2006/50.

€1,872,000.00

€780,000.00

€1,092,000.00

120

2 120.2 Implementimi i
vendimeve me kthimin e
pronës, administrim,
aukcion, dëbim apo
ndërmjetësim
3 120.3 Administrimi i
pronave dhe
implementimi i skemës
së qiradhënies .

1. Numri i vendimeve të zbatuara

K4 - 2011

AKProp

PK

Memorandumi i
mirëkuptimit me
PK

€1,440,000.00

€600,000.00

€840,000.00

1.Numri i pronave të administruara dhe të dhëna me
qira
2.Numri i pronave nën administrim të kthyera në
riposedim pronarëve

K4 - 2011

AKProp

Komunat dhe
MEF

Ligji 03/L079 për
amendamentimin e
Rregullores së
UNMIK-ut 2006/50.

€288,000.00

€120,000.00

€168,000.00

120

121

0 121. Të zhvillohet një strategji për privatizim, si dhe aty ku eshte e nevojshme per risktrukturim, te ndermarrjeve publike me qellim te forcimit te qeverisjes se ndermarrjeve dhe performances si dhe redukimin e ndihmave ne
sektorin publik.

121

1 121.1 Privatizimi i
KKDFE (Kompania
kosovare për distribuim
dhe furnizim me energji
elektrike, Kompania e
shkëputur nga KEK)

1. Numri i takimeve i GP Ndërministror
2. Shpallja e shprehjes së interesit
3. Kriteret e përgatitura për parakualifikim

K4 - 2012

MZhE

KEK, USAID,
KOSTT, Banka
Boterore, MEM,
ZRRUM
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Vendimi për
privatizim te
KKDFE-se,

€132,400.00

€132,400.00

121

1. Numri i trajnimeve të bordeve te NP-ve
2 121.2 Përmirësimi i
qeverisjes korporative të 2. Treguesit operativ financiar
3.Raporti vjetor financiar i Auditorit të Jashtëm,
NP-ve
4. Vlerësimi i performancës se Bordit te Drejtorëve nga
NJPMNP-MEF

K4 - 2011

MZhE

IFC,

Ligji mbi
Ndërmarrje Publike

€30,000.00

€30,000.00

121

3 121.3 Privatizimi i PTKse

1. Numri i takimeve të mbajtuara të Komisionit
Ndërministror për privatizim të PTK-së
2. Strategjia e propozuar nga ana e këshilltarit të
transaksionit
3. Shprehja e interesit nga ana e kompanive

K3 - 2011

MZhE

MTPT

Vendimi për futjen
e kapitalit privat në
PTK, LNP, neni 9
(Shitja e
Aksioneve)

€132,400.00

€132,400.00

122

0

122

1 122.1 Ndërtimi i QAP-ve
dhe furnizimi I punëtorive
me mjete dhe vegla të
avancuara për nevoja të
trajnimit të
punëkërkuesëve

1. QAP në Gjilan e ndërtuar
2. Punëtoritë e paisuara me vegla dhe mjete te
nevojshme
3. Numri i personave të trajnuar

K2 - 2012

MPMS

Komunat e
Kosoves

Strategjia
Sektoriale 20102013

€1,000,000.00

€750,000.00

€250,000.00

122

2 122.2 Trajnimi i
punëkërkueseve dhe
ngritja e cilësisë së
ofrimit të shërbimeve të
aftësimeve profesionale

1. Numri i punëkërkuesëve të trajnuar sipas profileve ne K4 - 2011
QAP
2. Numri i të trajnuarëve përmes skemave të trajnimit në
kompani
3. Numri i përfitueseve përmes fondit të trajnimit
4. Numri i përsonave me aftësi të kufizuar i trajnuar

MPMS

MASHT,
Komunat e
Kosoves, AKB,
OEK

Plani i Punës dhe
Strategjia
Sektoriale,
Udhëzimi
Administrativ për
Trajnime

€1,840,178.00

€1,250,678.00

€589,500.00

123

0

123

1 123.1 Zbatimi i Programit
të Trajnimit dhe
Licencimit të
Mësimdhënësve të
Arsimit Parauniversitar

1. Mekanizmat dhe procedurat për funksionalizimin e
K4 - 2011
procesit të licencimit të krijuara
2. Qendrat Didaktike dhe hapësirat trajnuese për ofrimin
e shërbimeve për trajnime të themeluara
3. 80% e mësimdhënësve të trajnuara kanë marrë pjesë
në programe të akredituara të trajnimit dhe kanë përfituar
së paku 60 orë

MASHT

MASHT,
Universiteti i
Prishtinës,
Këshilli për
Licencimin dhe
Trajnimin e
Mësimdhënësve

Plani Strategjik për
Arsim në
Republikën në
Kosovës 2011 –
2016.
Korniza Kombëtare
e Kualifikimeve.

€2,000,000.00

€2,000,000.00

123

2 123.2 Hartimi i
planprogrameve lëndore
në përputhje me
Kornizën e Kurrikulumit
të Kosovës

1. Planprogramet lëndore në përputhje me KKK të
hartuara

MASHT

Komunat,
Komisioni
Evropian.

Plani Strategjik për
Arsim në
Republikën në
Kosovës 2011 –
2016.
Korniza e
Kurrikulumit te
Kosoves.

€373,000.00

€373,000.00

K3 - 2011

K4 - 2011

MASHT

Komunat,
Institucionet
Parashkollore

K1 - 2011

MASHT

/

1. Ekipi për Parandalim dhe Reagim ndaj Mosregjistrimit K4 - 2011
dhe Braktisjes i themeluar në të gjitha shkollat
2. Të dhënat lidhur me braktisjen të siguruara.
3. Transporti për nxënësit që udhëtojnë i siguruar
4. Numri i bursave të dhëna
5. Shërbimet e funksionalizuara pedagogjike në shkolla
(pedagogut, psikologut dhe sociologut)

MASHT

/

K4 - 2011

MTI

1. Përcaktimi i tregjeve eksportuese
2.Përzgjedhja e sektorëve dhe e kompanive exportuese
3. Pjesëmarrja në Panaire jashtë dhe brenda vendit

K4 - 2011

3 124.3 Arritja e
1. Numri i vendeve me të cilat do të lidhen marrëveshjet
marrëveshjeve me
(Planifikohet me Italinë, Turqinë dhe Shqipërinë)
vendet e ndryshme në
drejtim të promovimit dhe
garantimit të
investimeve.
3StterdaEv
n einparo

K4 - 2011

1. 100% të fëmijëve në edukimin parashkollor dhe në
arsimin primar, 70% në arsimin e mesëm dhe 35% në
arsimin universitar

123

3 123.3 Të rritet përfshirja
në të gjitha nivelet e
arsimit.

123

4 123.4 Miratimi i
1. Udhëzimi administrativ për Licencimin e Ofruesve
Udhëzimit Administrativ Privat të arsimit parashkollor i miratuar.
për Licencimin e
Ofruesve Privat të arsimit
parashkollor.

123

5 123.5 Implementimi i
Planit Kombëtar për
Parandalimin e Braktisjes
se shkollës në të gjitha
nivelet.

124

0 124. Të përmirësohen kapacitetet eksportuese.

124

1 124.1 Implementimi i
1. Organizimi i punëtorive me palët e interesit (MBZH,
Strategjisë për Promovim OEK, ABK, SHE)
2. Ngritja e cilësisë së produkteve (Paketim dhe Dizajn)
të eksportit.

124

2 124.2 Përkrahja e
prodhuesve vendor me
kapacitete eksportuese
për pjesëmarrje në
panaire ndërkombëtare.

124

€2,000.00

€2,000.00

Plani Strategjik për
Arsim në
Republikën në
Kosovës 2011 –
2016.
Plani Kombëtar për
Parandalimin e
Braktisjes së
shkollës

€140,000.00

€140,000.00

BK

Ligji për Investime
te Huaja Nr-02/l-33

€25,000.00

MTI

BB

Ligji për Investime
të Huaja Nr-02/l-33

€475,000.00

MTI

/

Plani i punës i
APIK

3.1 Tregu i Brendshëm
3.1.1 Lëvizja e lirë e mallrave
125

Plani Strategjik për
Arsim në
Republikën në
Kosovës 2011 –
2016.
Plani Strategjik për
Arsim në
Republikën e
Kosovës 2011 –
2016.

0 125. Të vazhdohet përafërimi me direktivat e qasjes se re dhe globale si dhe me direktivat e qasjes se vjeter.
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€12,000.00

€25,000.00

€475,000.00

€12,000.00

125

125

1. UA i miratuar për "Monitorimin e Produkteve të
K4 - 2011
Ndërtimit"
2. UA i miratuar për "Miratimet Teknike të Produkteve të
Ndertimit"
2 125.2 Ndertimi i Institutit 1. Punimet e përfunduara në Institutin për Produktet e
për Produktet e Ndërtimit Ndërtimit (IPN)
(IPN)

1 125.1 Implementimi i
Ligjit për Produktet e
Ndertimit

MTI

€3,000.00

€3,000.00

127

1 127.1 Miratimi i
1. Strategjia ndërsektoriale për Inspektoratin e Tregut
Strategjisë ndërsektoriale dhe Mbrojtjen e Konsumatorëve e miratuar
për Inspektoratin e
Tregut dhe Mbrojtjen e
Konsumatorëve

127

2 127.2 Kompletimi i
legjislacionit sekondar në
fushën e mbikqyrjes së
tregut

127

127

K3 - 2011

MTI

/

Plani I Punës 2010

€50,000.00

€50,000.00

1. UA për Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit K3 - 2011
të Tregut i miratuar
2. UA për Dokumentet Formalo-juridike të Inspektoratit të
Tregut I miratuar

MTI

/

Ligji për
Inspektoratin e
Tregut dhe
Mbikëqyrjen e
tregut

€3,000.00

€3,000.00

3 127.3 Krijimi i
1. Ngritja e e Standardit te njësive akomoduese në gjithë K4 - 2011
Standardeve për Njësitë Kosovën. (Softwear)
akomoduese dhe
2. Klasifikimi dhe Kategorizimi në bazë të UA "Për
Agjencitë Turistike
Klasifikim dhe Kategorizim të Objekteve Hoteliere"
4 127.4 Mbështetje
1. Informimet dhe trajnimet e mbajtura lidhur me
K2 - 2010
Ndërmarrjeve prodhuese procedurat e lehtësuara dhe me informata tjera të cilat i
në Kosovë
ndihmojnë bizneset private
3.1.3 Doganat dhe Tatimet

MTI

/

Ligji për
Veprimtaritë
turistike 2004/16

€50,000.00

€37,000.00

MTI

DI/OEK

Plani i Punës I MTIsë 2010

€10,000.00

€13,000.00

€10,000.00

128

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

128

1 128.1 Transferimi i
1. Katër (4) Ligje të miratuara
Rregulloreve të UNMIK-ut
në Ligje të vendit duke i
përafëruar me Acquis

K4 - 2012

DK

128

2 128.2 Thellimi i
bashkëpunimit me
Prokurorinë e vendit
3 128.3 Identifikimi i
mangësive të fushave të
Doganës kundrejt Blue
Print, prioritizimi i tyre
dhe adresimi
4 128.4 Hulumtimi i rasteve
me dyshime korruptive
përmes procedurave të
inspektimit

1. Nënshkrimi i MiM me Doganën dhe Prokurorinë

K4 - 2011

DK

1. Aktivitetet e nëvojshme në strategji të Doganës të
adresuara

K4 2011

DK

KE

Strategjia
operative e
Doganes 20102012

1. Numri i inspektimeve të kryera
2. Numri i rasteve të dyshuara
3. Numri i inspektimeve te kryera e rasteve te zbuluara

K4 - 2011

DK

MPB/PK, ATK,
Prokuroria dhe
QIF

Korniza e
Strategjisë
Operative e DK-së;
MoU me
institucionet
përkrahëse.

128

128

/

Plani Operativ i
Drejtorisë Ligjore
dhe Raporti i
Progresit 2008

€5,000.00

€5,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€10,000.00

€10,000.00

€5,000.00

€5,000.00

3.1.4 Prokurimi Publik
129

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

129

1. Tridhjetë e pesë (35) monitorime te rregullta
1 129.1 Mbikqyrja dhe
monitorimi i zbatimit të
Ligjit për Prokurim Publik

K4 - 2011

KRPP

/
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LPP-ja dhe
Rregullorja e
Punës së KRPP-së

€35,000.00

€35,000.00

129

2 129.2 Shtimi i burimeve
njerëzore dhe ngritja e
kapaciteteve nëpërmjet
organizimit të dy
moduleve të trajnimit

1. Numri i zyrtarëve të trajnuar ne fushën e Prokurimit
Publik
2. Numri i stafit të punësuar

K1 - 2011

APP

Raporti i Progresit

€7,200.00

€7,200.00

129

3 129.3 Ndërtimi i
sistemeve ndihmëse
elektronike për
pasqyrimin e aktiviteteve
në APP
4 129.4 Miratimi i listës së
shërbimeve/furnizimeve
të centralizuara në nivelin
qendror dhe komunal

1. Sistemi i ndihmës elektronike i krijuar

K2 - 2011

APP

Raporti i Progresit

€20,000.00

€20,000.00

1. Lista e shërbimet e përbashkëta në nivelin lokal dhe
qendror të indentifikuara, dhe miratuar
2. Numri i tenderëve të centralizuar

K4 - 2011

APP

Raporti i Progresit

€10,000.00

€10,000.00

1. Numri i ankesave të shqyrtuara
2. Raporti ne % i ankesave të zgjidhura në favor të
operatorëve ekonomikë dhe në favor të autoriteteve
kontraktuese
3. Numri i vendimeve të rishiquara ndaj APP-së

K4 - 2011

OSHP

€75,000.00

€75,000.00

K4 - 2011

KRPP

€1,500.00

€1,500.00

€2,000.00

129

/

129

5 129.5 Shqyrtimi dhe
trajtimi i ankesave të
operatorëve ekonomikë
dhe autoriteteve
kontraktuese ndaj APPsë dhe KRPP-së

129

6 129.6 Sigurimi i
1. Parashikimi ligjor përkates i perfshirë në Nenin e
pavarësisë për zyrtarët e amandementuar të Ligjit për Prokurim Publik
prokurimit publik
nëpërmjet inkorporimit në
ligj të dispozitave
përkatëse
3.1.5 Të Drejtat Pronësore Intelektuale

130

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

130

1 130.1 Plotësimi i
infrastrukturës ligjore

130

2 130.2 Fushatë
senzibilizimi për
Mbrojtjen e pronësisë
Intelektuale

1. Ligji për Treguesit Gjeografik i aprovuar nga Qeveria - K4 - 2011
i aprovuar
2. Ligji për Markat Tregtare - aprovuar
3. Ligji për Patenta - i aprovuar
4. Ligji për Dizajn Industrial - i aprovuar
K4 - 2011
1. Tri seminare te mbajtura dhe puntori
2. Numri i publikimeve dhe fushatave mediale
3. Ueb-faqja e krijuar për ZPI

MTI

Parlamenti I
Republikes se
Kosoves

Strategjia
legjislative per vitin
2011

€2,000.00

MTI

EUAPO

Strategji per
pronesini
intelektuale ne
Kosove 2010/2014,
Plani I punes se
ZPI per vitin 2011

€30,000.00
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€30,000.00

130

3 130.3 Themelimi i
Këshillit kombtar për
Pronësi Intelektuale

1. Këshilli i Pronësisë Intelektuale i themeluar
2. Miratimi i Statutit

K4 - 2011

MTI

Qeveria e
Kosoves

Strategji per
pronesini
intelektuale ne
Kosove 2010/2014,
Plani I punes se
ZPI per vitin 2011

€7,000.00

€7,000.00

131

0

131

1. Krijimi i databazës për numrin e subjekteve të
1 131.1 Mbajtja e të
dhënave për numrin e të inspektuara dhe gjobat e shqpituara
punësuarve në subjektet
e kontrolluara dhe të
dhënave për numrin e
gjobave të shqiptuara

131

2 131.2 Pajisja e TEIP-së

K4 - 2011

MPMS

/

Plani i Punës për
vitin 2011

€220,000.00

€220,000.00

135

1 135.1 Rishikimi i Ligjit
për Veprimtarinë
Kërkimore-shkencore

1. Ligji për veprimtarinë Kërkimore-shkencore i
rishikuar/amandamentuar

K2 - 2011

MASHT

Këshilli Shkencor
i MASHT,
Institucionet e
Arsimit te Larte,
Keshilli Kombtar i
Shkences.

Programi
Kombëtar i
Shkencës i
Republikës së
Kosovës.
Strategjia e Arsimit
te Larte.
Ligji për Hulumtime
dhe Kërkime
Shkencore

€10,000.00

€10,000.00

135

K4 - 2011
2 135.2 Zbatimi i Programit 1. Pesë (5) programe të doktoratës për edukimin e
Kombëtar të Shkencës
shkenctarëve të ri të themeluara
2. Numri i institucioneve shkencore të abonuara në
biblotekat elektronike ndërkombtare
3. Tridhjetë (30) Grante për projekte shkencore të ndara
4. Botimi i punimeve dhe revistave shkencore
5. Kapacitetet hulumtuese te ngritura permes
pesëmbëdhjetë (15) punëtorive trajnuese për shkrimin e
projekteve shkencore dhe krijimin e partneriteteve

MASHT

Këshilli Shkencor
i MASHT,
Institucionet e
Arsimit te Larte,
Keshilli Kombtar i
Shkences.

Programit
Kombëtar i
Shkencës i
Republikës së
Kosovës.
Strategjia e Arsimit
te Larte.
Ligji për Hulumtime
dhe Kërkime
Shkencore

€3,000,000.00

€2,000,000.00

€1,000,000.00

3.2 Politikat Sektoriale
3.2.2 Bujqësia dhe Peshkataria
136

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

136

1 136.1 Miratimi i
Strategjisë së
Konsolidimit të Tokave.

1. Strategjia për Konsolidimin e Tokave Bujqësore e
miratuar nga Qeveria e Kosovës

K2 - 2011

MBPZhR

Komunat, MMPH Plani për Zhvillim
Rural dhe Bujqësor
2007-2013/I
rishikuar 2009/13

136

2 136.2 Rehabilitimi i
sitemit të ujitjes (primar
dhe sekondar) në nivelin
e fermës si dhe shoqatat
e shfrytëzuesve të ujit

1. Sistemi i ujitjes i rehabilituar
2. Pendat e ndërtuara
3. Kanalet e ujitjes të rregulluara (gjatësia në metra)
sipërfaqet në hektarë (ha)
4. Numri i shoqatave të përkrahura me këshillime

K4 - 2011

MBPZHR

/

Plani për Zhvillim
Rural dhe Bujqësor
2009-2013

136

3 136.3 Krijimi i sistemit të 1. Tokat e ndotura të inventarizuara
2. Mostrat e analizuara
informimit për tokat e
3. Shkalla a ndotjes e përcaktuar
ndotura në Kosovë
4. Monitorimi dhe vendosja në GIS
4 136.4 Krijimi i sistemit të 1. Parcelat e tokës pesë mijë hektarë (5.000 ha) të
informacionit të
vendosura në LPIS
thjeshtëzuar të parcelave 2. Komunat pilot (Suhareka, Peja, Istogu, Kaçaniku,
të tokës në 7 komunat i Graqanica, Vitia dhe Prishtina)
bazuar në projektin e
LPIS-it

K4 - 2011

MBPZhR

Pogrami IPA

€200,000.00

€200,000.00

K4 - 2011

MBPZhR

MMPH,
Komunat,
Kompanit
Kontraktuese
MMPH,
Komunat.

PZHRB 2009-2013

€180,000.00

€180,000.00

136
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€625,000.00

€625,000.00

€1,950,000.00

€1,950,000.00

136

1. Projektligji për rregullimin e tokave i miratuar
5 136.5 Krijimi i
infrastrukturës ligjore për
reformën e qëndrueshme
të tokës bujqësore dhe
rrregullimin e saj

K2 - 2011

MBPZhR

MMPH, Komunat Strategjia
legjislative e
Qeverisë 2011

136

6 136.6 Themelimi i
regjistrit të fermave për
qëllim të implementimit të
politikave nacionale dhe
përgatitja për politikat e
përbashkëta bujqësore

K4 - 2011

MBPZHR

Enti i Statistikave Ligji për Bujqesi
dhe Zhvillim Rural
te Kosoves;
Agencioni i
Ushimit dhe
Veterines

136

7 136.7 Përgaditja e
K4 - 2011 MBPZhR
PZHRB 2007-2013
1. Programi i miratuar nga MBPZhR
Programit Vjetor për
2. Dokumenti i masave teknike për vitin 2012 zhvilluar
Bujqësi dhe Zhvillim
dhe miratuar
Rural
0 137. Të vlerësohet perputhshmeria e ndërtimeve të të agro-ushqimit me kërkesat e BE-së dhe përgaditjen e programit për avancimin e këtyre ndermarrjeve.

137

1. Udhëzimi Administrativ për regjistrin e fermave i
hartuar dhe i miratuar
2. Regjistri i fermave i themeluar
3. Numri i fermave të regjistruara

K4 - 2011
1. Programi për avancimin e ndërmarrjeve
agroushqimore i hartuar dhe miratuar
2. Përplimi i procedurave për evidentimin e ndërmarrjeve
agroushqimore

/
MSH, MMPH,
MBPZhR,
Instituti i
Shëndetit Publik

AUV

€40,000.00

€40,000.00

€1,100,000.00

€1,100,000.00

€60,000.00

€60,000.00

€10,000.00

€10,000.00

137

1 137.1 Hartimi i programit
për avancimin e
ndërmarrjeve agroushqimore sipas
kërkesave të BE-së

138

0 138. Të fillohet me kontroll efektiv të prodhimit të bimëve vendore, posaçërisht për produktet për të cilat ekzistojnë kërkesa të specifikuara nga BE.

138

1 138.1 Krijimi i
infrastrukturës ligjore për
çeshtjet që kanë të bëjnë
më procedurat, të drejtat
dhe detyrat e subjekteve
që merren me prodhimin,
grumbullimin, përpunimin
dhe tregtimin e duhanit

1. Projektligji për Prodhimin, grumbullimin, përpunimin
dhe tregtimin e Duhanit i miratuar në Kuvendin e
Kosovës
2. Udhëzimet Administrative të draftuara

K1 - 2011

MBPZhR

Strategjia
ZKM,MEFlegjislative e
Dogana e
Kosoves,MD,MS Qeverisë 2011
H,AUV dhe
Fakulteti i
Bujqësisë, MTI

€13,000.00

€13,000.00

138

2 138.2 Harmonizimi i
Ligjit për Bujqësi
Organike me Direktivat e
BE-së
3 138.3 Harmonizimi i ligjit
për Mbrojtjen e Bimëve
në linjë me standardet e
BE-së
4 138.4 Krijimi i bazës
ligjore për Organizmat e
Modifikuar Gjenetikisht
(OMGJ)

1. Amandamentimet e Ligjit për Bujqësi Organike të
aprovuara nga Kuvendi i Kosovës
2. Udhëzimet Administrtaive të miratuara

K2 - 2011

MBPZhR

ZKM,MEF,MD,M Strategjia
TI,MMPH,Fakulte legjislative e
Qeverisë 2011
ti i Bujqësisë

€10,000.00

€10,000.00

1. Ligji i harmonizuar me standardet e BE-së

K4 - 2011

MBPZhR

ZKM,MEF,MD,M Strategjia
TI,MMPH,Fakulte legjislative e
qeverisë 2011.
ti i Bujqësisë

€9,000.00

€9,000.00

1. Projektligji për OMGJ i miratuar në Kuvendin e
Kosovës

K2 - 2011

MBPZhR

Strategjia
ZKM,
MEF,MD,MMPH, legjislative e
MAPL,MTI,Fakult qeverisë 2011.
eti i Bujqesise.

€15,000.00

€15,000.00

138

138
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138

5 138.5 Aftësimi i
fermerëve dhe i shitësve
per përdorimin dhe
aplikimin e pesticideve,
shitësve në barnatoret
bujqësore

1. Numri i Trajnimeve dhe numri i komunave
pjesëmarrëse
2. Numri i fermerëve që janë trajnuar
3. Numri i shitësve dhe barnatorëve apo kompanive që
kanë marr pjesë në trajnim

K4 - 2011

MBPZHR

Fakulteti i
Bujqesisë

Ligji i produkteve
për mbrojtjen e
bimëve;Ligji për
Mbrojtjen e Bj i Trajniu31(h)4(i)0-4(B)8(0m)-4(r)-B0m-45584B31(h)4(i)0-4(B)8(0m)-4(r)-B0m Td[507.70303 -69.4Num38.5 A

139

3 139.3 Themelimi i dy
1. Dy (2) vend gjuetitë e themeluara në 2011, duke
K3 - 2011
vendgjuetive me rëndësi plotësuar numrin e pesë vendgjuetive të parashikuar nga
të veçantë
viti 2010

MBPZhR

MMPH dhe
Ligji t4(a)4(r)-6[(F)5(G)-6(j)-10(u)4(e)4(t)-7(i)-10( )-7n4(a)4[(1)4(.J)1(T*0147(2)( )-/(1)4 Tm( )-75-371(e)4( 4.89661 2151 -8.75
MAPL,Komunat,
FGjK,OJQ

139

13 139.13 Hartimi i Planeve 1. Planet menagjuese të hartuara
menagjuese

K4 - 2011

139

1. Mekanizmi (Bordi) i themeluar me vendim të Qeverisë K4 - 2011
14 139.14 Ngritja e
mekanizmit institucional së Kosovës
për koordinimin e
implementimit të Planit të
Veprimit të Strategjisë
për zhvillimin e pyjeve

€670,000.00

€200,000.00

€74,000.00

€74,000.00

€5,000.00

€5,000.00

€4,000.00

€4,000.00

€55,000.00

€5,000.00

MMPH

€85,000.00

€85,000.00

MMPH

€10,000.00

€10,000.00

MBPZhR

Qeveria e
Norvegjisë

Strategjia per
zhvillimin e
Pylltarisë 20102020, Ligji per Pyje

ZKM

MBPZhR,
MMPH,
MASHT,
MTI,
MPMS.

Strategjia
për zhvillimin e
pylltarise 20102020

K3 - 2011

MMPH

/

/

K4 - 2011

MMPH

K4 - 2011

MMPH

K4 - 2011

K2 - 2011

€470,000.00

3.2.3 Mjedisi
140

0 140. Të merren masa për fuqizimin e planifikimit hapësinor.

140

1. Plani hapësinor i Parkut Nacional për Malin Sharr i
miratuar në Qeveri
2. Plani Hapësinor i Parkut Nacional për Malin Sharr i
aprovuar në Kuvendin e Kosovës
2 140.2 Themelimi i
1. Këshilli për banim i themeluar
Këshillit për Banim
2. Lista e anëtarëve e miratuar
3 140.3 Hartimi i rregullave 1. Rregullorja: 'Dokumentacioni Projektues' e miratuar
teknike të ndërtimit
nga Ministri

140
140

1 140.1 Hartimi i Planit
hapësinor për Parkun
nacional 'Mali Sharr'

1. Numri i trajnimeve të mbajtura
2. Profilizimi i inspektoratit i përfunduar
3. Numri i inspektorëve të trajnuar
4. Numri i inspektorëve të rinjë të punësuar

MTI, MPB dhe
MTPT

/

€50,000.00

140

4 140.4 Ngritja e
kapaciteteve/resurseve
njerzore dhe profilizimi i
Inspektoratit në nivel
qendror dhe lokal

140

5 140.5 Hartimi i
1. Udhëzuesi për hartimin e programeve tre vjeçare
Udhëzuesit për hartimin e komunale të banimit i hartuar
programeve tre vjeçare
komunale të banimit

141

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

141

1 141.1 Ngritja e
kapaciteteve të
zyrtarëve përgjegjës për
hartimin e lejeve
(mjedisore, ujore,
urbanistike, ndertimore
dhe të përdorimit)

142

0 142. Të bashkërendohen çështjet mjedisore me politikat sektoriale, posaçërisht në energji dhe transport.

1. Numri i trajimeve sipas llojit të lejës
2. Numri i zyrtarëve të trajnuar

K4 - 2011

MMPH

/

121/127

/

€184,800.00

€180,000.00

€1,800.00

€3,000.00

K4 - 2011

MMPH

MEM

/

K3 - 2011

MMPH

/

Ligji nr.2003/14 për
Planifikimin
Hapësinor

MI

MPB/PK/MAShT/ Ligji mbi sigurine
MSh
ne komunikacionin
rrugore

€110,000.00

€40,000.00

€1,500,000.00

€1,500,000.00

€70,000.00

142

1 142.1 Shpallja e zonave 1. Zona në Malin Sharr e caktuar për 2011
IBA (Important Bird Area) 2. Vendimi i nxjerrë nga ana e Ministrit të MMPH-së për
dhe marrja e masave për mbrojten e zonave IBA
mbrojtjen e zonave IBA

142

2 142.2 Hartimi i Planit
Hapësinor për Zonën e
Veçantë “Fusha e Mihjes
së Re”

143

0 143. Të merren masa për të përmirësuar sigurinë rrugore.

143

1 143.1 Implmentimi i
planit të veprimit për
rritjen e sigurisë rrugore

144

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

144

1 144.1 Zbatimi i programit 1. Numri i kontratave të nënshkruara dhe kilometrat e
rrugëve të mirëmbajtura dhe rehabilituara
të mirëmbajtjes dhe
rehabilitimit të rrjetit
rrugor të Kosovës

1. Plani Hapsinor I miratuar në Qeveri. 2. Plani
Hapësinor I aprovuar në Kuvendin e Republikës së
Kosovës. 3. Korniza e Politikave të zhvendosjes e
miratuar në Qeveri. 4. Plani I Veprimit për zhvendosje I
miratuar në Ministri.

3.2.4 Politika e Transportit

1. UA për shenjat i miratuar
K3 - 2011
2. Numri i rrugëve të pajisura me shenja vertikale dhe
horizontale
3. Numri i prospekteve të shpërndara nëpër shkolla fillore
për sigurinë rrugore
4. Fushata vetëdijesuese për patrullat shkollore për
fëmijë të organizuar
5. Fushata për verifikimin e gjendjes teknike të automjetit
të organizuara
6. Numri i takimeve me fëmijë dhe shofer

K4 - 2011

MI

/

/

€33,000,000.00

145

0 145. Të zhvillohet dhe të zbatohet një strategji multi-modale.

145

1. Shërbimet e transportit multimodal te përmirësuara
1 145.1 Ndërmarrja e
K4 - 2011
masave në kuadër të
2. Strategjia Multi Modale e Azhuruar dhe Rishikuar ( EU
zbatimit të strategjisë së - TCA Projekt) e përfunduar
transportit multi-modal

MI

HK/MF

/

€250,000.00

145

2 145.2 Fizibiliteti i linjës
hekurudhore LindjePerëndim
3.2.5 Energjia

MI

HK/MF

/

€600,000.00

146

0 146. Të zhvillohet korniza legjislative dhe rregullative për të inkurajuar partneritetet publike-private dhe investimet mikse në sektorin e energjisë në harmoni me konkluzionet e studimit për investime ne gjenerim.

146

1 146.1 Kompletimi i
kornizës rregullative në
përputhje me zhvillimet e
reja të legjislacionit të
sektorit të energjisë

1. Studimi i Fizibilitetit i përfunduar

1. Rregulli për Pjesëmarrjen e Publikut i miratuar
2. Rregulli për Çmimet e Ngrohjes Qendrore i miratuar
3. Metodologjia e Tarifave për Ngrohje Qendrore e
miratuar

K3 - 2012

K4 - 2011

ZRE

MZhE, KOSTT

122/127

/

€985,600.00

€33,000,000.00

€250,000.00

€600,000.00

€985,600.00

146

2 146.2 Plotësimi i kornizës 1. Tarifat nxitëse për të gjitha burimet e ripërtërishme të
energjisë (BRE) të caktuara
rregullative nxitëse për
përdorimin e BRE në të
gjithë sektorët

147

0

147

1 147.1 Rritja e

K4 - 2011

ZRE

MZhE

Raporti Progresit

€10,000.00

€10,000.00

147

6 147.6 Rritja e Sigurisë së 1. SCADA/EMS & Telekomunikacioni (Supervisory
Control and Data Acquisition/Energy Management
Operimit të Sistemit të
Sytem), e instaluar
Transmisionit
2. Ndërtimi dhe adoptimi i infrastrukturës për të realizuar
rregullimin frekuencë - fuqi me Shqipërinë, e përfunduar
3. NS Prishtina 2 dhe NS Prishtina 3, mbrojtjet rel

149

1 149.1 Përgatitja e
marrëveshjeve të
shkruara të Qeverisë, që
i përcaktojnë
përgjegjësitë e MFK-së

1. Marrëveshjet e përgatitura me të gjitha organizatat
buxhetore nga ana e Qeverisë:
a. Zyrtarët llogaridhënës (SP/ZKA)
b. Mbajtësit e buxhetit (Menaxherët e Shërbimeve)
c. Personeli Financiar

K4 - 2011

MF

LMFPP

€18,000.00

€18,000.00

149

2 149.2 Zbatimi i
obligimeve të dala nga
ligji për Auditimin e
Brendshëm

1. Raporti tre-mujor mbi aktivitetet e auditimit të
brendshëm në SSP
2. Raporti vjetor për funksionimin e auditimit të
brendshëm në Sektorin Publik (Kuvend të Kosovës)

K2 - 2011

MF

Ligji i AB

€12,500.00

€12,500.00

149

3 149.3 Azhurnimi i
doracakut të auditimit
4 149.4 Krijimi i një sistemi
për arsimimin e vazhduar
profesional

1. Doracaku i azhuruar i auditimit

K3 - 2011

MF

Ligji i AB

€7,000.00

€5,000.00

1. Lista e Përcaktuar e Auditorëve të certifikuar me
certifikata ndërkombetare për auditim të brendshëm
2. Identifikimi i organizatës që do të ofroj programin për
arsimimin e vazhduar profesional
3. Programi për arsimimin e vazhduar profesional
(materiali dhe e drejta për shfrytëzim) i aprovuar

K4 - 2012

MF

LAB

/Ligji I AB,
Strategjia per
funskionimin e
Auditimit te
Brendshem

€101,400.00

€101,400.00

1. Programi i Teknologjisë Informative për kryerjen e AB i K4 - 2012
finalizuar

MF

LAB

Ligji I AB,
Strategjia per
funskionimin e
Auditimit te
Brendshem

€500,000.00

€500,000.00

149

149

5 149.5 Krijimi i programit
të teknologjisë
informative për
menaxhimin e
informacionit nga
auditorët e brendshëm

149

6 149.6 Përgatitja e
€2,800.00
€2,800.00
1. Doracaku për menaxhimin e rrezikut
K3 - 2011 MF
Ligji I AB, Ligji I
procedurave për
2. Doracaku i menaxhimit të të dhenave
Menaxhimit te
menaxhimin e rrezikut,
financave publike
dhe menaxhimin e të
dhënave
0 150. Të forcohen kapacitete operative si dhe pavarësia financiare dhe operacionale të Institucionit të Lartë për Auditim. Të përcjellet dhe të implementohen rekomandimet e këtij institucioni.

150
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€2,000.00

ZAP

Qeveria dhe
Kuvendi i
Kosovës

Ligji Nr. 03/L-075
mbi themelimin e
Zyrës së Auditorit
të Përgjithshëm
dhe Zyrës së
Auditimit të
Kosovës Strategjia
e Përbashkët
Zhvillimore Raporti
Vjetor i Auditimit të
ZAP-it për vitin
2008 Raporti
Vjetor i
Performancës së
ZAP-it për vitin
2008Raport

K2 - 2011

ZAP

/

1. Tetëdhjetë e një (81) auditime të rregullsisë
2. Gjashtë (6) auditime menaxheriale
3. Katër (4) auditime të performancës
4. Shtatëmbedhjetë (17) lista të kontrollimit
5. Raporti vjetor i auditimit
6. Pjesëmarrja në ndëgjimet publike në Kuvend

K2 - 2011

ZAP

1. 20% e stafit të ZAP-së e pajisur me certifikime
ndërkombëtare. ky staf do të ketë trajnime të
vazhdueshme nga tetëdhjetë (80) orë për person
2. I gjithë stafi AUDITOR tjetër do të kalojë njëqind e
gjashtëdhjetë (160) orë trajnime për person gjatë vitit
2011

K4 - 2011

1. Marrëveshja e arritur
2. Bashkëpunimi i filluar sipas marrëveshjes

K3 - 2011

1. Draft-Ligji për ZAP-in I dërguar në kuvend që është në K2 - 2011
konsistencë me parimet e INTOSAI-it (deklara e LIMES
dhe MEKSIKOS)
2. Propozimi me amandamete i dorezuar në Qeveri, për
të siguruar konsistencë në kornizën e menaxhimit
financiaar

150

1 150.1 Rishikimi i Ligjit të
ZAP-it, me qëllim të
sigurimit të pavarsisë
organizative, funksionale
dhe financiare
Rishikimi i legjislacionit
në fushen e
llogaridhënies si dhe
menaxhimit financiar dhe
kontrollit publik për të
siguruar konsistencën
midis tyre.

150

1. Strategjia e azhurnuar - e përshtatur objektivave
2 150.2 Të azhurnohet
Strategjia e Zhvillimit të afatgjate të ZAP-it
Përbashkët – Udhëzuesi
ynë në rrugën e zhvillimit
për vitet pasuese

150

3 150.3 Të kontribohet në
forcimin e qeverisjes së
mirë përmes nxitjes së
llogaridhënies,
transparencës dhe e
kontrolleve të mira të
menaxhimit financiar në
kuadër të administratës
pubike në RKS

150

4 150.4 Certifikimi
Profesional: të mbahet
20% e stafit auditor me
Certifikime
Ndërkombëtare dhe të
vazhdohet me trajnimin e
stafit tjetër për
certifikimin e tyre në të
ardhmën
5 150.5 Vendosja e
bashkëpunimit bilateral
me një nga Institucionet
Supreme të Auditimit të
BE-së

150

€10,000.00

€2,500.00

€7,500.00

Referoju 150.1.

€7,000.00

€5,000.00

€2,000.00

Qeveria dhe
Kuvendi i
Kosovës

Referoju 150.1.

€1,157,000.00

€700,000.00

€447,000.00

ZAP

Qeveria dhe
Kuvendi i
Kosovës

/

€63,400.00

€63,400.00

ZAP

Qeveria dhe
Kuvendi i
Kosovës

/

€77,000.00

€75,000.00
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€2,000.00

€10,000.00

150

151
151

Marreveshja ne
€144,900.00
€144,900.00
6 150.6 Rritja e numrit të
1. Katërmbëdhjetë (14) auditor shtesë të punësuar gjatë K2 - 2011 ZAP
Qeveria dhe
mes EU dhe RKS
stafit auditues në kuadër vitit 2011
Kuvendi i
të ZAP-it, deri në 100%,
Kosovës
një rritje prej 20% për një
vit në periudhë prej 5
vitesh
3.2.8 Statistikat
0 151. Të rritet bashkëpunimi dhe koordinimi brenda sistemit statistikor të Kosovës, të zhvillohet dhe të dokumentohet një sistem kualitativ i menaxhmentit, dhe të standardizohet prodhimi dhe ndarja e procedurave.
1 151.1 Ngritja e
kapaciteteve njerëzore
dhe përmes trajnimeve
adekuate në fushat e
teknologjisë informative,
menaxheriale dhe
statistikore dhe në
aplikimin e kodifikimeve
statistikore

1. Dy (2) zyrtarë të punësuar në fushën e IT-së
2. Numri i trajnimeve të organizuara sipas fushave
3. Numri i pjesmarrësve në trajnim

K4 - 2011

ESK

Qeveria

€14,000.00

€14,000.00

3.3 Drejtësia, liria dhe siguria
3.3.1 Vizat, kontrolli kufitar, azili dhe migrimi
152

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

152

1 Referohuni Prioritetit: 95 N/A
N/A
Veprimi: 2
3.3.3 Drogat
0 156. Të sigurohet bashkëpunimi ndërkombëtar si dhe në mes agjencive për të përmirësuar rezultatet në luftën kundër trafikimit të drogave.

156

153
153
154
154
155
155

3.3.4 Policia/ Luftimi i Krimit të Organizuar
0 153. Të zbatohet dhe të azhurohet (freskohet) strategjia për luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit.
1 Referohuni Prioritetit:
104
0 154. Të perforcohen kapacitetet lokale per te hetuar aktivitetet qe lidhen me krimin e organizuar.
1 Referohuni Prioritetit:
102 Veprimi: 1
0 155. Të forcohen kapacitetet gjygjësore për të ndjekur penalisht dhe gjykuar rastet e krimit të organizuar dhe financiar.
1 Referohuni Veprimeve:
23.4 dhe 28.1

157

3.3.5 Mbrojtja e të Dhënave Personale
0 157. Të zbatohet ligji për mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me acquis dhe të sigurohet monitorimi dhe zbatimi efikas i tij.

157

Referohuni Prioritetit:
1 108

N/A

N/A

