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NR 
AKTET KOMBËTARË QË   

DO TË HARMONIZOHE 

AKTET E ACQUIS SË BE 

QË DO TË 

TRANSPOZOHEN 

PERIUDHA  

INSTITUCIONET 

PËRGJEGJËSE 

/MBËSHTETËSE 

PERFORMANCA BRENDA PERIUDHËS 

KOHORE 
VLERESIMI 

PERIUDHA K3 - 2017 

1 

Ligji për Konflikt Administrativ, 

i miratuar 

NA K3 2017 MAP. ZKM MD Është miratuar nga Qeveria Koncept 

Dokumenti për Konfliktet Administrative. 

Hartimi i projektligjit është në fazën e formimin 

të Grupit Punues. 

E 

paplotësuar 

2 

Rregullorja për trajnim të 

nëpunësve civil, e miratuar   

 

NA K3 2017 MAP. MF Është hartuar drafti final i Rregullores për 

trajnim të nëpunësve civil, mirëpo, ende nuk 

është miratuar. 

E 

paplotësuar 

3 

Rregullojra për pozitat e punës 

të Administratës Publike dhe 

procedimin në SMBNJ/Sistem të 

Pagave, e miratuar 

NA K3 2017 MAP. MF Është planifikuar të aprovohet pasi të 

miratohet ligji për pagat nga buxheti i shtetit. E 

paplotësuar 

4 

Koncept Dokmenti për 

Përgjegjësinë Jashtëkontraktore 

të Administratës Publike, i 

miratuar 

NA K3 2017 MAP. MF Është hartuar drafti fillestar i Koncept 

dokumentit për pergjegjësinë 

(jashtëkontestimore) të Administratës Publike. 

E 

paplotësuar 

5 

Amendamentet kushtetuese që 

kanë të bëjnë me ristrukturimin 

e Forcës së Sigurisë dhe 

misionin e Forcave të 

Armatosura; (Amendament për 

ngritjen Institucionit të 

Komisionoerit Parlamentar)  

NA K3 2017 Kuvendi. Kuvendi 

ZKM MFSK 

Kjo objektive është e lidhur me Forcat e 

Ushtrisë së Kosovës, andaj, siq dihet ushtria 

nuk është formuar dhe kjo objective rezulton e 

parealizuaar si rezultat i kësaj arsyeje. 
E 

paplotësuar 

6 

Ligji për ndryshimin dhe 

plotësimin e Ligjit për 

Klasifikimin e Informacioneve 

dhe Verifikimin e Sigurisë 

NA K3 2017 ZKM. Kuvendi AKI 

ZKM MPB MPJ MD 

MF 

Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e 

Ligjit për Klasifikimin e Informacioneve dhe 

Verifikimin e Sigurisë, është në fazën e hartimit 

dhe konsultimit me të gjitha palët e interesit të 

cilët janë të afektuara nga ky projektligj, i njëjti 

pritet të miratohet nga Qeveria e Republikë së 

Kosovës më 29.06.2018.    

E 

paplotësuar 

7 

Ligjit për mbikëqyrjen e 

produkteve në treg, i miratuar 

Rregullorja e KE 765/2008 

(Vendosja e organizimit dhe 

funksionimit te organeve 

inspektuese lidhur me 

K3 2017 MTI. MZhE MMPH 

MPB MSh MI MF 

Ligji për mbikëqyrjen e produkteve në treg 

eshte fuzionuar ne Ligjin për Kërkesat Teknike 

për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit. 

Do te jete vetem nje ligj. Qasja e zhvillimit te 

E 

paplotësuar 



PËRFORMANCA E INSTITUCIONEVE NË GJASHTË MUJORIN I DYTË, PËR VITIN 2017. 

2 

 

mbikëqyrjen e produkteve ne 

treg) 

progresit per kete aktivitet shkon konform 

progresit te projektligjit per kerkesa teknike 

per produkte dhe vleresim te konformitetit. 

 

Dhe pasi qe Ligji për Kërkesat Teknike për 

Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit nuk 

eshte vleresuar ende atehere kjo objective 

mbetet e paplotesuar. 

8 Rregullore për shishet si enë 

matëse, e miratuar (akt 

nënligjor i ri) 

Direktiva 75/107 / EEC e 

Këshillit e datës 19.12.1974 

mbi përafrimin e ligjeve të 

Shteteve Anëtare në lidhje me 

shishet si mjete matëse për 

produktet e parapaketuara 

K3 2017 MTI. AKM ASK 

DAK 

Kane përfunduar të gjitha procedurat konform 

akteve ligjore per miratimin e Draft 

Rregullores dhe është proceduar në Kabinet të 

Ministrit për miratim. 

E 

paplotesuar 

9 

Rregullorja (MTI) Nr 02/2016 

për Këshillin e Akreditimit, e 

miratuar 

Rregullorja e KE 765/2008 K3 2017 MTI. Draft Rregullorja eshte miratuar në muajin Maj 

2017. E plotesuar 

10 

Rregullorja (MTI) Nr 04/2016 

për Këshillin Profesional, e 

miratuar 

Rregullorja e KE 765/2008 K3 2017 MTI. Draft Rregullorja është hartuar, ka kaluar 

procedurat e konsultimeve publike dhe është 

përcjell në kabinetin e Ministrit për nënshkrim 

nga Ministri. 

E 

paplotesuar 

11 

Udhëzim Administrativ nr. 

2009/02 për organizimin dhe 

funksionimin e Drejtorisë së 

Akreditimit të Kosovës, i 

miratua 

Rregullorja e KE 765/2008 K3 2017 MTI. Kjo fushë do të rregullohet me Rregulloren 

për organizimin e bredshëm të MTI-së. 
E 

paplotesuar 

12 

Udhëzim Administrativ nr. 

19/2012 për caktimin e formës, 

përmbajtjes dhe përdorimin e 

emblemës së akreditimit, i 

miratuar 

Rregullorja e KE 765/2008 K3 2017 MTI. Draft U.A. i ka kryer të gjitha procedurat 

konform akteve ligjore dhe është proceduar në 

Kabinet të Ministrit për miratim. 
E 

paplotesuar 

13 

Udhëzim Administrativ nr. 

04/2013 për caktimin e tarifave 

për akreditim, i miratuar 

Rregullorja e KE 765/2008 K3 2017 MTI. Draft U.A. ka kryer të gjitha procedurat 

konform akteve ligjore dhe është proceduar në 

Kabinbet të Ministrit për miratim. 

E 

paplotesuar 

14 

Rregullorja nr. 05/2013 për 

ndërmjetësim në fushën e të 

drejtës së autorit, e miratuar 

(plotësim ndryshim) 

Direktiva 98/83/e BE-së e 

Parlamentit Evropian dhe 

Këshilli e datës 27 Shtator 

1993 mbi lehtësimin e 

transmetimit ndërkufitar të 

K3 2017 MKRS.  DK PK MTI  
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programeve audio-vizuale, 

përkatësisht transmetimit me 

satelit dhe ritransmetimit 

kabllorë. 

15 

U.A per perjashtimin grupor te 

marreveshjeve ne sektorin e 

transportit, i miratuar (i ri)  

Rregullorja e Komisionit te 

BE-se nr 169/2009, rregullorja 

Nr 3976/87 

K3 2017 AKK. MTI Ky UA është miratuar me datë 21.11.2017, 

mund të gjendet në web faqen e AKK-së. E plotësuar 

16 

Rregullorja për përcaktimin e 

vlerave minimale të 

parametrave të kualitetit të 

shërbimeve, (USO) (akt 

nënligjor i ri), e miratuar   

Direktiva nr.2002/22/KE për 

shërbimet universale 

K3 2017 ARKEP. Kjo rregullore ka kaluar proceduren e 

këshillimit publik (24.10.17-23.11.17), përfshirë 

këtu komentet e ekspertëve nga asistenca e 

TAIEX dhe EBRD dhe shumë shpejt pritet 

finalizimi dhe miratimi formal nga Bordi 

drejtues i ARKEP. 

 

Pjesërishtë 

e plotësuar 

17 

Rregullorja për planin kombëtar 

të numeracionit, (plotësim-

ndryshim i Rregullores nr. 26 

Për Planin Kombëtar të 

Numeracionit për Rrjetet e 

Komunikimeve Elektronike në 

Republikën e Kosovës Ref. 

ARKEP nr. Prot 023/B/14), e 

miratur 

Direktiva nr.2002/22/KE për 

shërbimet universale   

Direktiva nr.2009/136/KE për 

të drejtat e qytetarëve   

K3 2017 ARKEP. Kjo rregullore është miratuar me 9 Qershor 

2017, pasi ka kaluar procedurat e nevojshme. 

E plotësuar 

18 

Rregullorja për pronësi të 

mediave dhe parandalim të 

koncentrimit të mediave (akt 

nënligjor i ri) 

Direktiva për Shërbimet 

Mediale Audio-Vizuele - 

AVMSD 

K3 2017 KPM. Ka kaluar në matricen e PKZMSA-së për 2018. 

E 

paplotësuar 

19 

UA për përcaktimin e sasive të 

vogla të bimëve për hyrjen ose 

qarkullimin e dërgesave bimore, 

i miratuar 

Direktiva e Këshillit 

2000/29/EC e datës 8 Maj 

2000 për masat mbrojtëse 

kundër futjes së organizmave 

të dëMShëm në Komunitet 

për bimët apo produktet 

bimore 

K3 2017 MBPZHR. Është hartuar draft i parë i UA nga GP. 

 

Pjesërisht e 

plotësuar 

20 

Rregullore mbi mbrojtjen e 

punëtorëve nga rreziqet që 

lidhen me ekspozimin ndaj 

agjentet kancerogjen ose 

Direktiva e Keshillit dhe 

Parlamentit Evropian 

2004/37/EC te 29 Prillit 2004 

mbi mbrojtjen e punëtorëve 

nga rreziqet që lidhen me 

K3 2017 MPMS. MMPH MIE Rregullore mbi mbrojtjen e punëtorëve nga 

rreziqet që lidhen me ekspozimin ndaj agjentet 

kancerogjen ose mutagjene në vendin e punës 

është miratuar. 

E plotësuar 
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mutagjene në vendin e punës, e 

miratuar 

ekspozimin ndaj agjentet 

kancerogjen ose mutagjene në 

vendin e punës (Direktiva e 

gjashte brenda kutpimit 

16(1)te Direktives 

89/391/EEC); 

21 

Rregullore mbi mbrojtjen e 

punëtorëve nga rreziqet që 

lidhen me ekspozimin ndaj 

agjentëve biologjikë në punë, e 

miratuar 

Direktiva 2000/54/EC e 

Parlamentit Evropian dhe e 

Keshllit te dates 18 Shtator 

2000 per mbrojten e 

punetoreve nga rreziku lidhur 

me ekspozimin e agjenteve 

biologjike ne pune (Direktiva 

e shtate brenda kuptimit të 

Nenit 16(1)te Direktives 

89/391/EEC); 

K3 2017 MPMS. MMPH MIE Rregullore mbi mbrojtjen e punëtorëve nga 

rreziqet që lidhen me ekspozimin ndaj 

agjentëve biologjikë në punë është miratuar. 

E plotësuar 

22 

Rregullore për parandalimin e 

lëndimeve të mprehta në 

sektorin e spitalit dhe kujdesit 

shëndetësor, e miratuar 

Direktiva e Keshillit 

2010/32/EU te 10 Majit 2010 

duke e zbatuar Mareveshjen 

Kornize per parandalimin e 

lendimeve nga gjerat e 

mprehta ne spitale dhe ne 

sektoret e shendetit e 

konkluduar nga HOSPEEM 

dhe EPSU; 

K3 2017 MPMS. MSH MIE Rregullore për parandalimin e lëndimeve të 

mprehta në sektorin e spitalit dhe kujdesit 

shëndetësor është miratuar. 

E plotësuar 

23 

Ligji për pezullimin përkatësisht 

largimit nga detyra të zyrtarëve 

të lartë publik të akuzuar apo te 

dënuar për vepër penale të 

korrupsionit, i miratuar 

NA K3 2017 MD. Kuvendi MAP 

KGjK KPK KQZ 

MPMS AKK  

Grupi punues i Kodit Penal ka inkorporuar 

dispozita te reja qe ndërlidhen me çështjen e 

pezullimit dhe largimit te zyrtarëve publik, po 

ashtu dispozitat do te përfshihen në Kodin e 

Procedurës Penale. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

24 

Ligji për mbrojtjen dhe 

promovimin e të drejtave të 

komuniteteve dhe pjesëtarëve 

të tyre në Republikën e 

Kosovës (plotësim, ndryshim) 

NA K3 2017 ZKM. Qeveria e Republikës së Kosovës me nr. te 

vendimit 02/12 të dates 03.11.2017 ka 

tërhequr nga Programi Legjisaltiv 2017 

Projektligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e 

Ligjit Nr.03/L-047 për Mbrojtjen dhe 

Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve 

dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën e 

Kosovës, pasi që finalizimi i këtij projektligji 

varet nga marrëveshja për krijimin e 

E 

paplotësuar 
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asociacionit të komunave me shumicë serbe e 

arritur më 25 gusht 2015 nga Republika e 

Kosovës dhe Serbia. 

25 
Rregullorja për Komisionin për 

Administrimin e Prokurorive 

NA K3 2017 KPK. Kjo rregullore është miratuar me 16.05.2017. 

 
E plotësuar 

26 

Rregullore për shpenzimet e 

dëshmiratrëve gjatë procedurës 

penale 

NA K3 2017 KGJK. Një UA me Nr.03/2017 për Caktimin e 

Lartësisë së Shpenzimeve dhe Mënyrës së 

Pagesës së Dëshmitarëve në Procedurën 

Penale, është mitatuar me 7 dhjetor 2017. 

E plotësuar 

27 

Plotesim-ndryshimi i UA nr.09-

2014 Per Kthimin e te Huajve 

me Qendrim te Paligjshem ne 

RKS. 

Direktiva 2008/115/EC e 

Parlamentit Evropian dhe 

Këshilli mbi standardet dhe 

procedurat e perbashketa ne 

shtetet anetare per kthimin e 

shtetasve te vendeve te treta 

me qendrim te paligjshem   

K3 2017 MPB. MPJ PK Plotësim ndryshimi i ligjit për të Huajt nuk 

është miratuar në qeveri deri në dhjetor të vitit 

2017. Rrjedhimisht, UA për kthim të të huajve 

me qëndrim të paligjshëm në RKS, i cili rrjedh 

nga Ligji për të Huajt, është finalizuar mirëpo 

nuk mund të miratohet deri sa nuk miratohet 

Ligji për të Huajt në Kuvend. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

28 

Udhëzimi Administrativ për 

kushtet dhe kriteret që drejton 

themelimin e formave duale të 

Arsimit dhe aftësimit 

profesional, në të cilën aftësimi 

paraprak dhe përvoja realizohen 

ne ndërmarrje, i miratuar 

NA K3 2017 MAShT. MPMS OEK Nuk ka zhvillime 

E 

paplotesuar 

29 

Udhëzimi Administrativ për 

licencim të Bartësve Privat të 

Arsimit të Lartë, i miratuar 

NA K3 2017 MASHT. Nuk ka zhvillime 
E 

paplotesuar 

30 

Ligji nr. 02/L-102 për mbrojtjen 

nga zhurma (plotësim -

ndryshim), i miratuar 

Direktiva nr. 2002/49/KE 

lidhur me vlerësimin dhe 

menaxhimin e zhurmës në 

mjedis 

K3 2017 MMPH.   

Kuvendi MSh MIE 

MAPL   

Komunat 

Projekt ligji për mbrojtjen nga zhurma është 

dërguar në kuvendin e Republikës së Kosovës 

qysh në vitin 2016. Projekt ligji ka kaluar leximn 

e parë dhe është në fazën e pritjes për lexim të 

dytë. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

31 

Ligji nr. 02/L-53 për gjuetinë 

(plotësimndryshim), i miratuar 

Direktiva 92/43/KEE për 

ruajtjen e vendbanimeve 

natyrore, florës dhe faunës së 

egër  

Direktiva 79/409/KEE për 

shpezët   

3. Konventa e Bonit-për 

mbrojtjen e llojeve 

K3 2017 MBPZhR. Kuvendi Është hartuar Drafti i Projektligjit për Gjuetinë 

nga GP. Ky ligj është bartur në Programin 

Legjislativ të Qeverisë për vitin 2018. 

 E 

paplotësuar 
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shtegëtuese të kafshëve të 

egra Konventa e Bernit- për 

ruajtjen e florës dhe faunës së 

egër dhe habitateve natyrore 

Evropiane   

5. Konventa e Rios-për 

Biodiversitet 

32 

Ligji nr. 02/L-102 për mbrojtjen 

nga zhurma (plotësim-

ndryshim), i miratuar 

Direktiva nr. 2002/49/KE 

lidhur me vlerësimin dhe 

menaxhimin e zhurmës në 

mjedis 

K3 2017 MMPH.   

Kuvendi MSh MIE 

MAPL   

Komunat 

Projekt ligji për mbrojtjen nga zhurma është 

dërguar në kuvendin e Republikës së Kosovës 

qysh në vitin 2016. Projekt ligji ka kaluar leximn 

e parë dhe është në fazën e pritjes për lexim të 

dytë. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

33 

Vendimi për shpalljen nën 

mbrojtje të parkut të natyrës " 

Mali Pashtrik " dhe " Liqeni i 

Vërmicës" , i nxjerr 

Direktiva e Keshillit Nr 

92/43/KEE e ndryshuar me 

Direktinven nr. 97/62/KE, 

Direktiven nr. 2006/105/KE 

dhe Rregulloren e KE nr. 

1882/2003 

K3 2017 MMPH.  

ZKM MBPZhR MIE 

MF Komunat 

Nxjerrja e këtij vendimi është pezulluar nga 

Ministri për shkak të arsyeshmerisë e cila ka 

rezultuar negative. E 

paplotësuar 

34 

Përmirësimi i mëtejshëm i 

kornizës së politikave në fushën 

e mbikëqyrjes demokratike 

civile të Forcave të armatosura 

Strategjia Kombëtare e 

Sigurisë, e miratuar 

K3 2017 ZKM. MFSK MPB 

MPJ MD AKI MF 

E paraparë në PKZMSA të 2018. 

E 

paplotësuar 

35 

Vazhdimi i reformave 

institucionale në fushën e 

mbikëqyrjes demokratike civile 

të Forcave të armatosura me 

qëllim të zbatimit të dispozitave 

të MSAsë 

Agjencia për mbrojtjen e 

Informacioneve te 

Klasifikuara, e themeluar 

K3 2017 ZKM. AKI MF MPB 

MFSK MPJ MD 

Themelimi i Agjencisë varet nga miratimi i 

Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e 

Ligjit për Klasifikimin e Informacioneve dhe 

Verifikimin e Sigurisë, i cili pritet të miratohet 

nga Qeveria e Republikës së Kosovës më 

29.06.2018. 

E 

paplotësuar 

36 

Përmirësimi i mëtejshëm i 

kornizës së politikave në fushën 

e bashkëpunimit rajonal dhe 

obligimeve ndërkombëtare të 

Republikës së Kosovës 

Strategjia për Qasje të 

Përbashkët, e miratuar 

K3 2017 ZKM. Ministritë 

përbërëse të 

Komisionit; Kuvendi 

PSh Agjenica e 

Forensikës 

Nuk ka filluar ende hartimi i strategjise. 

E 

paplotësuar 

37 

Përmirësimi i mëtejshëm i 

kornizës së politikave në fushën 

e bashkëpunimit rajonal dhe 

obligimeve ndërkombëtare të 

Republikës së Kosovës 

Marrëveshja me Republikën e 

Kroacisë, e nënshkruar 

K3 2017 MPJ. ZKM Është aprovuar nisma nga Qeveria për fillimin e 

negociatave me shtetin e Kroacisë. 
Pjeserisht e 

plotesuar 
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38 

Vazhdimi i reformave 

institucionale në fushën e 

bashkëpunimit rajonal dhe 

obligimeve ndërkombëtare 

Ngritja e kapaciteteve 

mjekoligjore (numri i 

antropologëve mjekoligjorë) 

K3 2017 MD. MAShT MKRS 

ZKM 

Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve të 

antropologëve mjekoligjor, me mbështetje nga 

Ambasada Britanike në Kosovë, dy 

antropologët mjekoligjor të Institutit të 

Mjekësisë Ligjore kanë vazhduar trajnimin 

(distance learning) në Universitetin e Leicester. 

Moduli I pare ka përfunduar, ndërsa tani janë 

duke ndjekur modulin e dytë. Gjithashtu, 

përmes projektit IPA I cili do të mbështes IML-

në, do të vazhdohet në mbështetjen e kësaj 

fushe, ku pritet edhe të vazhdohet me 

specializimin i cili do të mundëson 

certifikimin/licencimin e këtij kuadri 

Pjeserisht e 

plotesuar 

39 

Analiza e zbraztësive sa i përket 

legjislacionit horizontal në lidhje 

me harmonizimin e 

mëtutjeshëm me Direktivën e 

Shërbimeve 

Analiza e zbrazëtive të 

legjislacionit, e përfunduar 

K3 2017 MTI. MAShT MPB 

MPMS MD MAPL 

MIE MZhE MSh 

ZKM MF  

K3 

Në dhjetor 2017 ka përfunduar shqyrtimi i 

legjislacionit kombëtar, ku janë analizuar të 

gjitha ligjet dhe aktet nënligjore nëse janë në 

përputhje me Direktivën e BE-së 2006/123 / 

BE. Nga 218 ligje dhe akte nënligjore të 

shqyrtuara, 52 ligje dhe aktet nënligjore janë 

identifikuar për ndryshime në të ardhmen. 

E plotesuar 

40 

Zbatimi i Strategjisë Kombëtare 

dhe Planit të Veprimit të 

Republikës së Kosovës për 

Parandalim dhe Luftim të 

Ekonomisë Joformale, Pastrimit 

të Parave Financimit të 

Terrorizmit dhe Krimeve 

Financiare 2014-2018 

Plani i Veprimit i Strategjisë 

Kombëtare 2014-2018, i 

rishikuaR 

K3 2017 MF. NjIF PK DK 

ATK MD KPK 

MMPH MTI 

Komunat  

Rishikimi i Planit të Veprimit të Republikës së 

Kosovës për Parandalimin dhe Luftimin e 

Ekonomisë Joformale, Pastrimit të Parave 

Financimit të Terrorizmit dhe Krimeve 

Financiare 2014-2018 është rishikuar nga 

ana e Sekretariatit për sa i përket vitit të 

fundit 2018. Për shkak te specifikave, rishikimi 

është bazuar në analizat sektoriale si dhe në 

vlerësimet e fundit mbi shtrirjen e ekonomisë 

jo formale. Këto janë përfunduar gjatë vitit 

2017 me mbështetjen nga asistenca teknike e 

Bashkimit Evropian.  

 

Në pjesën e dytë të vitit 2018, Strategjia dhe 

Plani i veprimit pritet të rishikohet dhe 

hartohet për periudhën e re 5 vjeçare 

(2019-2023). 

Pjeserisht e 

plotesuar 

41 
Zbatimi i Strategjisë Kombëtare 

dhe Planit të Veprimit të 

Vlerësimi i rrezikut sektorial 

për sektorët më të ndjeshëm 

K3 2017 MF. NjIF PK DK 

ATK MD KPK 

Gjatë vitit 2017, është bërë vlerësimi i rrezikut 

sektorial ne sektorin e Lojërave te Fatit dhe në 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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Republikës së Kosovës për 

Parandalim dhe Luftim të 

Ekonomisë Joformale, Pastrimit 

të Parave Financimit të 

Terrorizmit dhe Krimeve 

Financiare 2014-2018 

ndaj pastrimit të parave dhe 

financimit të terrorizmit, 

krijimi i grupit punues dhe 

identifikimi i rreziqeve për 

PPP/FT, i përfunduar 

MMPH MTI 

Komunat 

sektorin e ndërtimtarisë dhe patundshmërive. 

Grupi punues, pasi ka bërë vlerësimin e 

rrezikut, i ka miratuar raportet përfundimtare, 

dhe i ka dorëzuar në Ministrinë e Financave. 

Është duke vazhduar procesi i vlerësimit të 

rrezikut në sektorin e OJQ-ve. Është në proces 

Intervistimi dhe plotësimi i pyetësorit nga ana e 

zyrtarëve të institucioneve të Qeverisë së 

Kosovës, Sektorit Privat dhe OJQ-ve. Vlerësimi 

i të dhënave të grumbulluara, do të bëhet në 

fillim të vitit 2018. 

42 

Zbatimi i Strategjisë Kombëtare 

dhe Planit të Veprimit të 

Republikës së Kosovës për 

Parandalim dhe Luftim të 

Ekonomisë Joformale, Pastrimit 

të Parave Financimit të 

Terrorizmit dhe Krimeve 

Financiare 2014-2018 

Masat për menaxhimin e 

rreziqeve të identifikuara nga 

vlerësimi sektorial dhe 

adresimi i tyre 

K3 2017 MF. NjIF PK DK 

ATK MD KPK 

MMPH MTI 

Komunat 

Në vitin 2017 janë ndërmarrë dy vlerësime të 

rrezikut sektorial: 

• Vlerësimit të rrezikut në sektorin e 

ndërtimeve dhe patundshmërive. 

• Vlerësimi i Rrezikut Specifik Sektorial për 

Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe 

Financimit të 

Terrorizmit mbi kazinotë dhe lojërat e fatit, dhe 

• Vlerësimi i Rrezikut Specifik Sektorial për 

Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe 

Financimit të Terrorizmit mbi OJQ 

 

• Vlerësimi lidhur me shtrirjen e ekonomisë 

joformale ne kuadër te asistencës teknike te BE-

se ka përfunduar ne Nëntor 2017.  

 

Raporti final i vlerësimit të ekonomisë jo-

formale do të shërbejë për draftimin e 

Strategjisë së re për luftën e ekonomisë jo-

formale dhe pastrimit të parave në vitin 2018, 

meqë strategjia e aktuale përfundon në vitin 

2018. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

43 

Monitorimi i aktiviteteve në 

kuadër të Strategjisë 

Kombetare dhe Planin e 

Veprimit të Republikës së 

Kosovës për Parandalim dhe 

Luftim të Ekonomisë Joformale, 

Raporti për monitorimin e 

aktiviteteve të Strategjisë, i 

publikuar 

K3 2017 MF. NjIF PK DK 

ATK MD KPK 

MMPH MTI 

Komunat 

Gjatë vitit 2017 është vazhduar me monitorimin 

e aktiviteteve të implementuara ku statusi i tyre 

është i ilustruar në raportet vjetore për 

periudhën 2015 dhe 2016.  

Pjeserisht e 

plotesuar 
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Pastrimit të Parave Financimit të 

Terrorizmit dhe Krimeve 

Financiare 2014-2020 

Këto raporte janë publikuar në ueb faqe të MF-

së. Ndërsa sa i përket raportit për vitin 2017, 

është paraparë të përfundojë në K1 2018. 

44 

Miratimi i kornizes së re 

strategjike, implementuese dhe 

monitorimi 

Strategjia Kombëtare për 

Prokurim Publik (2015-2020) 

dhe Plani i Veprimit (2017), të 

miratuara 

K3 2017 KRPP. OShP AQP Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka 

hartuar Strategjinë Kombëtare për Prokurim 

Publik (2017-2021), e cila ka hyrë në fuqi në 

muajin shkurt të vitit 2017, duke ja bashkangjit 

Planin e Veprimit për zbatimin e Strategjisë 

Kombëtare për Prokurimin Publik, e cila 

mbulon sfidat ekzistuese me veprime të 

zbatueshme të vendosura me afate kohore 

është e publikuar në web faqen e KRPP-së. 

E plotësuar 

45 

Funksionalizimi i sistemit të 

prokurimit elektronik të 

Prokurimit 

6 zyrtarë: 3 zyrtare të IT-së 

për e-prokurim dhe 3 Zyrtare 

tjerë, të rekruatuar 

K3 2017 KRPP. MF KRPP ka rekrutuar 3 zyrtarë për monitorim, të 

cilët kanë filluar punën nga data 01.05.17. Si 

dhe, 3 zyrtarë të IT-së, njëri ka filluar punën 

nga data 01.08.17, ndërsa 2 zyrtarët tjerë të IT-

së nga 15.11.17. 

E plotësuar 

46 

Lehtësimi i procedurave të 

bërjes biznes   

Numri i regjistrimit të 

bizneseve online, i rritur 

K3 2017 MTI. Gjatë vitit 2017 janë regjistruar 127 biznese 

duke e shfrytëzuar platformën online / 

elektronike. 

E plotesuar 

47 

Zhvillimi i kornizës së politikave 

në fushën e pronësisë 

intelektuale 

Strategjia dhe plani i veprimit 

për zbatimin për Pronësi 

Intelektuale në Kosovë 2016 - 

2020, të miratuara 

K3 2017 MTI. ZKM MKRS 

MIE MF DK PK 

Është planifikuar për periudha të mëvonshme 

E 

paplotesuar 

48 

Zhvillimi i kornizës së politikave 

në fushën e pronësisë 

intelektuale  

Strategjia dhe Plani i veprimit 

për Masat për Uljen e Nivelit 

të Piraterisë 2017- 2020, të 

miratuara 

K3 2017 MKRS. MTI MD MF 

MPB PK KPM 

 

 

49 

Ngritja e kapaciteteve për 

luftimin e piraterisë fizike dhe 

digjitale 

Trajnim për mbikqyrjen e 

zbatimit të drejtave të autorit 

dhe luftimin piraterise fizike 

dhe digjitale për inspektorë të 

tregut, policë të krimëve 

ekonomike, komisioni i 

pavarur për media, i mbajtur 

K3 2017 MKRS. MTI KPM 

MPB KP 

 

 

50 

Planifikimi dhe vlerësimi i 

brezeve frekuencore me 

rëndësi të posaçme ekonomike. 

Plani i shpërndarjes dhe 

shfrytëzimit të brezeve për 

ofrimin e shërbimeve mobile 

brezgjëra, i zbatuar 

K3 2017 ARKEP. "Plani i shpërndarjes dhe shfrytëzimit te Brezit 

Frekuencor 2GHz per shërbime IMT-2000 dhe 

UMTS"  është miratuar me 19.04.17 dhe ka 

hyrë në fuqi me datë 25.04.2017. 

E plotësuar 
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51 
Ndërkombtarizimi i KOS-CERT   Akreditimi i KOS-CERT në 

TRUSTED INTRODUCER 

K3 2017 ARKEP. MPB MZhE Më datë 03 Korrik 2017 KOS-CERT është 

akredituar. 
E plotësuar 

52 

Ndërkombtarizimi i KOS-CERT   Antarësimi i KOS-CERT në 

FIRST 

K3 2017 ARKEP. MPB MZhE KOS-CERT është prezentuar në Bordin e 

Drejtorëve të FIRST dhe pritet fillimi i 

kompletimit i dokumentacionit të nevojshëm 

për anëtarësim. 

E 

paplotësuar 

53 

Përmirësimi i mbrojtjes së 

shëndetit publik dhe shëndetit 

të kafshëve 

Numri i kafshëve të 

vaksinuara kundër sëmundjes 

së Anthrax (Plasja) dhe 

sëmundjeve Klostridiale 

K3 2017 AUV. MBPZhR MF  

 

54 

Përmirësimi i mbrojtjes së 

shëndetit publik dhe shëndetit 

të kafshëve 

Raporti për rezultatet e 

gjurmimit të sëmundjes së 

TBC-së tek gjedhi, i përgatitur 

K3 2017 AUV. MBPZhR  

 

55 

Përmirësimi i mbrojtjes së 

shëndetit publik dhe shëndetit 

të kafshëve 

Numri i hulumtimeve përmes 

gjakut në sëmundjet infektive 

të gjedhit: bruceloza, leukoza 

dhe gjuha e kaltër, të 

realizuara 

K3 2017 AUV. MBPZhR  

 

56 

Vendosja e sistemit inteligjent 

të transportit dhe krijimi i 

qendrës kontrollues për 

menaxhimin e trafikut 

Projekti për vendosjen e SIT 

në rrjetin kryesor (auto 

udhë), i përfunduar 

K3 2017 MI.. Jane definuar termat e references per punnimin 

e projektit zbatues per Sistemin ITS te 

Autostrades R6 dhe segmenteve 7-8-9 te 

Autostrades R7. Projekti pritet te filloj gjate 

ketij kuartalit te dyte dhe pritet te perfundoje 

deri ne fund te K4, 2018. 

Pjeserisht t 

plotesuar 

57 

Zhvillimi i mëtejshëm i 

politikave në fushën e energjisë 

me qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSAsë dhe 

acquis-së së transpozuar 

Strategjia dhe plani i veprimit 

për mbrojtje nga rrezatimi 

dhe siguria bërthamore, e 

miratuar 

K3 2017 AKMRrSB. MIT MSh Drafti i Staretegjise dhe Plani i Veprimit janë të 

përfunduar, paraprakisht do të dërgohen në 

Ministrinë e Financave për vlerësimin e efektit 

financiar dhe pastaj për miratim ne Qeveri. 

Por, Strategjia dhe Plani i Veprimit janë të 

lidhura me Projektligjin e ri sepse në Strategji 

do të vendoset numri i Projektligjit të miratuar 

dhe dispozitat ligjore. Projektligji është 

miratuar nga Qeveria në dhjetor të vitit 2017 

dhe me datë 29.01.2018 ka kaluar në 

Komisionin Parlamentar për Mjedisin. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

58 

Fuqizimi i kapaciteteve 

administrative në kuadër të 

KIESA 

Ristrukturimi i KIESA për t’i 

mundësuar që të përmbush 

me efikasitet përgjegjësitë dhe 

të zbatojë prioritetet e saj 

K3 2017 MTI. Është themeluar grupi punues në kuadër të MTI-

së për të shqyrtuar të gjitha nevojat për 

ristrukturim të të gjitha agjencive dhe 

departamenteve. 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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59 

Fuqizimi i kapaciteteve 

administrative në kuadër të 

KIESA 

Themelimi i Bordit Këshillues 

në kuadër të KIESA me 

pjesëmarrjen e komunitetit 

afarist dhe përfshirjen e 

fuqishme të Zyrës së 

Kryeministrit 

K3 2017 MTI. Nga ana e KIESA-se është përpiluar lista 

propozuese për themelimin e Bordit Këshillues 

në kuadër të KIESA-s dhe është dërguar tek 

kabineti i Ministrit/es së Tregtisë dhe Industrisë. 

Nuk ka zhvillime ne 3 mujorin e fundit. 

E 

paplotesuar 

60 

Zbatimi i politikave për 

zhvillimin e sektorit privat 

Hulumtimi për zinxhirët e 

vlerës për sektorët potencial 

të industrisë - percaktimi i 

hallkave që mungojnë dhe 

masave për zhvillimin e tyre i 

hartuar dhe i publikuar 

K3 2017 MTI. 1. Eshtë publikuar në web faqe të MTI-së i 

Studimit i zingjirit të vlerës për sektorin e 

produkteve të ndërtimit; 2. Eshtë selektuar 

sektori i përpunimit të drurit për produktet e 

mobilerisë dhe materialeve ndërtimore; Eshtë 

finalizuar raporti i anketës me biznese. Finalizimi 

i raportit do të bëhet në K 1 2018. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

61 

Analiza gjitheperfshirese e 

sektorit te sundimit te ligjit 

Databaza, e krijuar K3 2017 MD. ZKM MF MPB 

KGjK KPK AKI 

 

Nuk ka pasur zhvillime te reja ne këtë drejtim 
E 

paplotesuar 

62 

Miratimi i Strategjisë për 

Reduktimin e Lëndëve dhe 

Procedurave Alternative 

Pilot-projekti që rregullon 

procedurën e ndermjetësimit 

të referuar nga gjykata në 

Gjykatën Themelore të 

Prishtinës, e realizuar 

K3 2017 KGJK. Pilot- projekt ka filluar të zbatohet në Gjykatën 

Themelore në Prishtinë në fillim të vitit 2017, 

ku një numër i vogël i rasteve janë kryer - 

përmes Ndërmjetësimit. Në terma specifikë, 

statistikat e përpiluara nga Komisioni për 

Ndërmjetësim tregojnë numrin e përgjithshëm 

të rasteve të referuara për ndërmjetësim për 

periudhën raportuese. 

 

2016: Të referuara 1506; Kriminalistike 1207; 

Civile 317; Të zgjidhura 1324; Të pazgjidhura 

82; 

 

2017: Të referuara 1155; Kriminalistike 218; 

Civile 218; Të zgjidhura 1103; Të pazgjidhura 

54; 

Pjesërisht e 

plotësuar 

63 

Vleresimi ex post I egjiclacionit 

në fushën e luftës kundër 

korrupsionit 

Vleresimi ex post i Ligjit per 

Mbrojtjen e Informatoreve, i 

perfunduar 

K3 2017 MD. ZKM MPB 

KGjK PK 

Lidhur me vleresimin ex post të këtij 

Projektligji nuk eshte ndërmarrë veprim, 

mirepo është paraparë me PVPQ 2018 për të 

njejtin të hartohet një Koncept Dokument 

E 

paplotesuar 

64 

Përmirësimi i kornizës 

legjislative në fushën e luftës 

kundë korrupsionit 

Koncept dokumenti për 

deklarimin dhe prejardhjen e 

pasurisë; 

K3 2017 MD. Kuvendi MAP 

KGjK KPK KQZ 

MPMS AKK  

Qeveria e ka miratuar ketë Koncept 

Dokument me datën 20.12.2017, me miratimin 

e këtij dokumenti MD ka parapare hartimin e 

E plotesuar 
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Ligjit per AKK, dhe Ligjin per Deklarimin dhe 

Kontrollin e pasurisë 

 

Me vonese 

65 

Avancimi i kornizës së 

politikave për të drejtat 

pronësore 

3. Koncept dokument per 

blerjen e pasurise se 

paluajtshme nga shtetasit e 

huaj, i miratuar 

K3 2017 MD. MTI Qeveria e Kosovës ne mbledhjen e saj te 

rregullt, me datë 29 Janar 2018, ka miratuar 

Koncept Dokumentin per Pronësinë dhe të 

Drejtat tjera Sendore. Sipas rekomandimeve te 

dala nga ky Koncept Dokument gjate procesit 

te hartimit te projektligjit per te Drejtat 

Sendore dhe Çështjet Pronësore, ne dispozitat 

e saj, do te trajtohet edhe çështja e blerjes se 

pronës se paluajtshme nga shtetasit e huaj, ne 

veçanti nga shtetasit e BE-se. 

E plotesuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me vonese 

66 

Avancimi i mbrojtjes së 

trashëgimisë kulturore 

1. Udhëzues për definimin dhe 

trajtimin e perimetrave, 

zonave të mbrojtura dhe 

sipërfaqeve të mbrojtura të 

aseteve të TK, i hartuar 

K3 2017 MKRS. QRTK-të 

përkatëse, 

Komunat, KKTK 

 

 

67 

Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës   

5. 4 zyrtarë/e në Njësin për 

Përgjimin e Komunikimeve 

Elektronike, të rekrutuar 

K3 2017 KPK. KGjK PK AKI KPK përmes kërkesës për rishikim të buxhetit 

ka kërkuar plotësimin e këtyre pozitave. 
E 

paplotësuar 

68 

Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

14. 5 zyrtarë në Sekretariatin 

e KPK-së, të rekrutuar duke 

respektuar indeksin gjinor 

K3 2017 KPK. Janë rekrutuar 5 zyrtarët në sekretariatin e 

KPK-së. E plotësuar 

69 

Përmirësimi i sistemit të 

institucioneve korrektuese dhe 

ngritja profesionale e stafit të 

shërbimit korrektues 

4. Njesia ekonomike e 

Sherbimit Korrektues, e 

themeluar 

K3 2017 MD. MF MTI MZhE 

MBPZhR MPMS 

Ne kuadër te hartimit te projektligjit per 

Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, janë 

përgatitur dispozitat përkatëse per vënien ne 

funksion te kësaj Njësie. Gjithashtu, përmes 

projektit të binjakëzimit i financuar nga 

Komisioni Evropian, është paraparë mbështetja 

në funksionalizim të kësaj Njësie 

E 

paplotesuar 

70 

Monitorimi i zbatimit të 

Strategjisë dhe Planit te 

Veprimit Kunder Korrupsion 

1. Raporti mbi monitorimin 

dhe zbatimin e Strategjisë dhe 

Planit të Veprimit kunër 

korrupsionit 2013-2017 (dy 

herë brenda vitit- periudhë 6 

mujore) 

K3 2017 AKK.  

 

71 
Përmirësimi i mëtejshëm i 

kornizës së politikave në fushën 

1. Nënshkrimi i protokollit 

operativ për funksionalizimin e 

K3 2017 MPB.  MPJ Me 30 maj në Plavë të Malit të Zi është 

nënshkruar Protokolli për themelimin e 
E plotësuar 
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e menaxhimit të kufirit, me 

qëllim të zbatimit të dispozitave 

të MSAsë dhe të legjislacionit të 

përafruar 

Qendrës së përbashkët tre-

laterale Kosovë-Shqipëri-Mal i 

Zi 

Qendrës së përbashkët tre-laterale Kosovë-

Shqipëri-Mal i Zi. 

72 

Përmirësimi i mëtejshëm i 

kornizës së politikave në fushën 

e migracionit, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të MSA-

së dhe të legjislacionit të 

përafruar 

Plani i Reagimit për 

Menaxhimin e fluksit të 

mundshëm me migrant, i 

përditësuar 

K3 2017 MPB. PK FSK MFSK 

MSh MPMS MAPL 

MAP MAShT 

Komunat 

Përditësimi ka përfunduar në nëntor të 

vitit 2017. 

 
 

E plotësuar 

73 

Të përforcohen strukturat e 

Kosovës në parandalimin dhe 

eliminimin e akteve terroriste 

dhe financimit të tyre 

2. Krijimi i manualeve për 

identifikim e personave të 

radikalizuar 

K3 2017 MPB. MAShT MAPL 

MPMS MD 
Është bartur në PKZMSA për vitin 2018, 

pasi që nuk është përfunduar gjatë vitit të 

kaluar. 

E 

paplotësuar 

74 

Të intensifikohet bashkëpunimi 

juridik ndërkombëtar 

1. Koncept dokumenti për 

Bashkëpunimin Juridik 

Ndërkombëtar në çështjet 

Penale dhe Cicile i miratuar 

K3 2017 MD. MPJ ZKM 

KGjK KPK 

 

Lidhur me këtë Koncept Dokument, grupi 

punues ka vazhduar punen, janë mbajtur takime 

me grupet punuese për hartim të koncept 

dokumentit për fushën e Bashkëpunimit Juridik 

Ndërkombtar në çështje penale dhe civile, i 

njejti eshte parapare me PVPQ 2018. 

E 

paplotesuar 

75 

Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja e 

kapaciteteve institucionale në 

fushën e luftës kundër krimit të 

organizuar dhe bashkepunimit 

policor, me qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar 

7. Zbatimi i programit per 

kompensimin e viktimave: 

numri i viktimave te 

kompenzuara 

K3 2017 MD. KGjK KPK 

MSh MF ZKM 

Gjate vitit 2017 - Komisioni përgjegjës për 

kompensim ka pranuar shtatë (7)  kërkesa (2 

të aprovuara, 2 të refuzuara dhe 3 janë në 

proces të shqyrtimit). Pjeserisht e 

plotesuar 

76 

Përmisimi i cilësisë së 

përgjithshme të arsimit të lartë 

2. Shqyrtimi i programeve 

studimore dhe politikave të 

regjistrimit i kryer 

K3 2017 MAShT. IAL Te gjitha IAL kane mekanizmat e brendshëm të 

sigurimit te cilësisë e njeherit i nënshtrohen 

edhe vlerësimit te jashtëm përmes procesit te 

akreditimit.  

Në bazë të takimit të fundit të mbajtur me datë 

22 shtator 2017 nga Bordi i Agjenisioni i 

Akreditimit të Kosoves, me c’rast janë 

suspenduar rreth 150 programe te cilat nuk 

kane plotesuar kriteret minimale per sigurim te 

cilësisë. Mbetet qe me miratimin e bordit e ri 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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nga Kuvendi i Kosovës këto programe të 

suspenduara të rishikohen edhe një herë. 

77 

Zbatimi i kurrikulave të reja në 

arsimin parauniversitar 

2. Kurrikula e bazuar në 

kompetenca, në të gjitha 

shkollat dhe nivelet e arsimit 

parauniversitar në Kosovë, 

zbatohet si dhe planet dhe 

programet e reja per klasat: 

pergaditore, kl.1, 6, 10 si dhe 

planprogramet e reja per 

klasat: 2, 7, 11, të zbatuara në 

95 shkolla 

K3 2017 MASHT. Kurrikula e bazuar në kompetenca, në të gjitha 

shkollat dhe nivelet e arsimit parauniversitar në 

Kosovë, zbatohet si dhe planet dhe programet 

e reja per klasat: pergaditore, kl.1, 6, 10 si dhe 

planprogramet e reja per klasat: 2, 7, 11, të 

zbatuara në 95 shkolla eshte realizuar 
E plotesuar 

78 

Harmonizimi i programeve 

arsimore të AAP me nevojat e 

tregut të punës 

1.Kurrikula për 10 profile 

prioritare, e rishikuar dhe 

mësimdhënësit për zbatimin e 

kësaj kurrikule, të trajnuar 

K3 2017 MAShT.   OEK Në kuadër te Arsimit dhe Aftesimit Profesional 

është hartuar Korniza e Kurrikulës bërthamë 

me fusha sektoriale dhe gjatë vitit shkollor 

2017/2018 është planifikuar të diskutohet dhe 

të informohen mësimdhënësit me qasjen e 

integruar të kurrikulave, ndërsa me kurrikula te 

integruara bazuar në standarde të profesionit 

është filluar me 24 profile për klasen e dhjetë 

(10). Është formuar grupi i ekspërteve të 

fushave sektoriale për hartimin e standardeve 

të profesionit së bashku me sektorin e 

ekonomisë dhe grupeve të interesit të cilat 

bashkarisht do të bëjnë për të gjitha profilet 

standardet e profesionit e nga ato do të 

hartohen planprograme për profilet që do të 

dalin nga kërkesat e sektorit ekonomik. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

79 

Zhvillimi i mëtejm i politikave 

për mbrojtjën dhe përmirësimin 

e cilësisë së ajrit   

1. Plani i veprimit për cilësin e 

ajrit, i miratuar   

K3 2017 MMPH. Kuvendi 

ZKM MZhE MF MIE 

MTI MI Operatoret 

Hartimi i Draft Planit të  veprimit për cilësin e 

ajrit ka përfunduar dhe së bashku me të gjitha 

dokumentet përcjellëse dhe është dërguar në 

Qeveri për miratim. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

80 

Përmirësim i sistemit të 

monitorimit (kontrollit) të 

ndotjës së ajrit 

1. Numri i matjeve të 

realizuara të emisioneve në 

ajër nga Impiantet me djegie 

të mëdha   

K3 2017 MMPH. KEK MZhE  

  

 

Matjet janë zhvilluar në 5 njësitë e KEK-ut gjatë 

muajve mars - korrik. Për çdo muaj janë 

realizuar nga 5 matje në TC Kosova A dhe TC 

Kosova B. ëMatjet kanë vazhduar deri në 

Korrik por jo më tutje. 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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81 

Përmirësim i sistemit të 

monitorimit (kontrollit) të 

ndotjës së ajrit 

1. Raporti për emisionet në 

ajër nga Impiantet me djegie 

të mëdha, i publikuar 

 

  

K3 2017 MMPH. KEK MZhE Ky raport për matjet e kryera në impiantet me 

djegie të mëdha(TC Kosova A dhe B) është 

prezentuar para eksperteve të JICA në muajin 

nëntor 2017. 

E plotësuar 

82 

Monitorimi i ujërave 

nëntokësor 

1. Studimi preliminar për 

ngritjen e rrjetit të 

monitorimit të ujërave 

nëntokësore, i përfunduar 

K3 2017 MMPH. MZhE Ende nuk është bërë përzgjedhja e ekspertit 

ndërkombëtar dhe atyre vendore për kryerjen 

e Studimit preliminar për ngritjen e rrjetit të 

monitorimit të ujërave nëntokësor.  

E 

paplotësuar 

 

83 

Edukimi mjedisor dhe 

vetedijësimi për mbrotjen e 

natyrës (Kopshti Botanik) 

1. Projekti zbatues i Kopshtit 

Botanik, i përgatitur 

K3 2017 MMPH. MAShT 

MBPZhR UP 

Komuna e 

Prishtinës 

Nuk është realizuar sepse varet nga monitorimi 

i ujërave nëntokësor. E 

paplotësuar 

84 

Përmirësimi i cilësis së 

Auditimeve të obligueshme të 

Rregullsisë dhe Auditimeve 

jostatutore të Përformances 

1. Numri i auditimeve 

jostatutore të përformances 

dhe auditimeve të TI, i rritur 

K3 2017 ZKA. Si masë të rëndësishme për ngritjen e cilësisë 

në procesin e auditimit, ZKA ka themeluar një 

departament të veçantë për Kontrollin e 

Cilësisë në Auditim. Ky department, që ka 

filluar punën vitin e kaluar, ka rritur intensitetin 

e punës duke shtuar numrin e kontrolleve të 

cilësisë që nga planifikimi, ekzekutimi dhe 

raportimi. Në planifikimin e auditimeve është 

rritur numri i kontrolleve për 62, në krahsim 

me vitin paraprak; për fazën e ekzekutimit të 

auditimeve është rritur për 33 dhe në fazën e 

raportimit për 18 kontrolle në krahasim me 

vitin paraprak.   

 

Në krahasim me sezonën audituese 2015/2016, 

në sezonën audituese 2016/2017, numri i 

auditimeve të performancës është në rritje. 

Janë planifikuar 17 auditime, nga të cilat 9 

raporte janë publikuar kurse 8 janë në proces 

të auditimit. Në kuadër të këtyre 17 

auditimeve, 5 nga to janë auditime të sistemeve 

të TI që janë në porces të përfundimit e që 

është  rritje për 4 auditime në krahasim me 

vitin paraprak.. 

 

 

 

 

 

E plotësuar 

 

 
Në realizim e 
sipër 
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NR 
AKTET KOMBËTARË 

QË   DO TË 

HARMONIZOHE 

AKTET E ACQUIS SË BE QË DO TË 

TRANSPOZOHEN 
PERIUDHA 

MONITORUESE 

INSTITUCIONET 

PËRGJEGJËSE 

/MBËSHTETËSE 

PERFORMANCA BRENDA 

PERIUDHËS KOHORE 
VLERESIMI 

PERIUDHA K4 - 2017 

1 Ligji për Administratën 

Publike (ligj i ri), i 

miratuar 

NA K4 2017 MAP. ZKM  

MF MIE 

Në mbledhjen e Qeverisë të dt.15 maj 

2017, është aprovuar Koncept 

Dokumenti për Organizimin e 

Administratës Publike, ndërsa me vendim 

nr.103/2017 datë 10.07.2017 është 

formuar grupi punues për hartimin e 

Projektligjit për Administratës Publike. 

Në këte periudh është hartuar Projektligji 

për Administratës Publike dhe eshte ne 

fazen e finalizimit të ketij Projektligji. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

2 Ligji nr. 03/L-149 për 

Shërbimin Civil, i 

plotësuarndryshuar   

NA K4 2017 MAP. ZKM  

MF MIE 

Në mbledhjen e Qeverisë të dt.15 maj 

2017, është aprovuar Koncept 

Dokumenti për Sherbimin Civil, ndërsa 

me vendim nr.103/2017 datë 10.07.2017 

është formuar grupi punues për hartimin 

e Projektligjit për Shërbimin Civil dhe 

është në fazen e finalizimit të ketij 

Projektligji 

Pjesërisht e 

plotësuar 

3 Ligji për Paga dhe Buxhet 

(ligj i ri), i miratuar 

NA K4 2017 MAP. ZKM  

MF MIE 

Pas kthimit të Projektligjit nga Kuvendi 

me vendim nr. 103/2017 me datë 

10.07.2017 është formuar grupi punues 

për hartimin e tij. 

Grupi punues ka hartur Koncept 

Dokumentin për pagat që realizonen nga 

buxheti I Republikës se Kosoves dhe 

është dërguar për miratim në Qeveri, dhe 

njejtën kohë jemi edhe në fazën e 

finalizimit të Projektligjit. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

4 Koncept Dokumenti për 

Administrimin e 

Databazave, i miratuar 

NA K4 2017 MAP. Grupi punues është në process të 

hartimit të Koncept Dokumentit për 

Administrimin e Databazave. 

E paplotësuar 

5 Rregullorja për Sigurinë e 

të dhënave, e miratuar 

NA K4 2017 MAP. Rregullorja për sigurinë e të dhënave 

është duke u shqyrtuar nga grupi punues 

E paplotësuar 
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dhe së shpejti pritet të finalizohet dhe të 

procedohet më tutje. 

6 Aktet nënligjore që 

derivojnë nga Ligji për 

lirinë e Asociimit në 

OJQ, të miratuara 

NA K4 2017 MAP.  

ZKM MF 

Pritet të procedohet në seancë plenare të 

Parlamentit të Kosovës në lexim të parë. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

7 Ligji për ndryshimin dhe 

plotësimin e ligjeve që 

kanë të bëjnë me Forcat 

e Armatosura të 

Kosovës 

NA K4 2017 MFSK. Kuvendi 

AKI ZKM MPB 

MPJ MD 

Bazuar në dispozitat e Rregullores së 

Punës së Qeverisë që i referohen 

planifikimeve legjislative, MFSK me kohë 

ka propozuar për përfshirje në Planin 

Legjislativ të Qeverisë për vitin 2018 

Projektligjin për plotësim ndryshimet e 

ligjeve që kanë të bëjnë me Forcat e 

Armatosura, i cili sipas agjendës 

legjislative qeveritare, është planifikuar që 

të procedohet në Qeveri deri me 30 Prill 

2018. 

 

Pasur parasysh se tashme i njëjti 

projektligj është bartur nga viti i kaluar, 

MFSK me kohë dhe konform 

procedurave të parapara do ta 

procedojmë në Qeveri brenda afatit të 

paraparë me Programin Legjislativ të 

Qeverisë së Kosovës për vitin 2018, të 

miratuar në mbledhjen e 20-të Qeverisë 

së Republikës së Kosovës, me Vendimin 

Nr.03/20, datë 20.12.2017, i plotësuar 

dhe ndryshuar me vendimin nr. 21/20 të 

datës 20 Dhjetor 2017. 

E paplotesuar 

8 Ligji për Komisionerin 

për Forcat e Armatosura 

dhe Policinë e Kosovës 

NA K4 2017 KUVENDI.  

ZKM MFSK MPB 

MF 

Nuk ka zhvillime sepse është i nderlidhur 

me transformimin e FSK-së në Forca të 

armatosura dhe është pjesë e pakos së 

amandamenteve kushtetuese. 

E paplotësuar 

9 Projekt rregullorja e cila 

përcakton procedurën 

për shfrytëzimin, 

regjistrimin, përjashtimin 

dhe shkëmbimin e të 

Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave 

dhe Lirive Themelore të Njeriut 1950; 

Deklarata Universale për të Drejtat e 

Njeriut 1948; Direktiva 2002/58/KE e 

Parlamentit Evropian dhe e Këshilli e 

K4 2017 ZKM. - KQPZH. 

ZKM MAP 

AShMDhP MIE 

 

Projekt Rregullorja për Regjistrin 

Qendror, është proceduar për miratim 

në takimin e Komisionit Qeveritar për 

Persona të Zhdukur, të mbajtur më 22 

dhjetor 2017. Është duke u punuar në 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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dhënave, verifikimin dhe 

menaxhimin e tyre 

(Projekt Rregullore për 

Regjistrin Qendror) 

datës 12 korrik 2002 Lidhur me 

përpunimin e të dhënave personale dhe 

mbrojtjen e privatësisë në sektorin e 

komunikimeve elektronike (Direktiva 

mbi Privatësinë dhe Komunikimet 

Elektronike) 

plotësimin e Projekt rregullores e cila 

përcakton procedurën për shfrytëzimin, 

regjistrimin, përjashtimin dhe shkëmbimin 

e të dhënave, verifikimin dhe menaxhimin 

e tyre dhe, në takimet e radhës së 

Komisionit do të ri-procedohet për 

miratim. 

10 Ligji 04/L-039 për 

Kërkesat Teknike për 

Produkte dhe Vlerësim 

të Konformitetit, i 

amendamentuar 

Rregullorja nr. 765/2008/EC e 

Parlamentit Evropian dhe Këshilli e 

datës 9 Korrik 2008 që përcakton 

kërkesat për Akreditim dhe mbikëqyrje 

të tregut dhe Vendimi 768/2008/EC e 

Parlamentit Evropian dhe Këshilli e 

datës 9 Korrik 2008 mbi një Kornizë të 

Përbashhkët për Marketingun e 

Produkteve 

K4 2017 MTI. 

MZHE MMPH 

MPB MSH MI 

Projektligji në Dhjetor, 2017 është 

miratuar në Qeveri dhe është në 

procedurë të shqyrtimit në Kuvendin e 

Kosovës. 

E paplotesuar 

11 Ligjit nr.2007/02-L128 

per Barna Narkotike 

Prekursor dhe Substanca 

Psikotrope, i miratuar 

(Plotesimndryshim) 

Rregullore (KE) nr.1920/2006 Qendra 

Europiane per monitorimin e droges 

dhe varesise nga droga; Vendimin 

2001/419 per transmetimin e mostrave 

te substancave te kontrolluara dhe 

Vendimin 2005/387 ne shkembimin e 

informacionit, vleresimin e rrezikut dhe 

kontrollin e substancave te reja 

psikoaktive. 

K4 2017 MSH. MF MIE 

AKPPM 

Ky projektligj është bartur në kuadër të 

programit legjislativ për vitin 2018. 

E paplotesuar 

12 Ligji për Metrologji, i 

miratuar (Ligj i ri) 

Dokumenti D1 I OIML-së, verzioni 

2012   

K4 2017 MTI. MZhE MMPH 

MPB MSh MI MF 

Projektligji për Metrologji është miratuar 

në Qeveri në Dhjetor 2017 dhe aktualisht 

është në diskutim në Komisionin 

Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, 

Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe 

Zhvillim Rajonal, në Kuvendin e Kosovës. 

E paplotesuar 

13 Rregullorja për 

percaktimin e 

komptences për grupet e 

produkteve, ndërmjet 

autoriteve inspektuese, e 

miratuar 

Rregullorja KE 765/2008 K4 2017 MTI. MMPH MPB 

MSh MI  
E planifikuar në periudhë të 
mëvonshme 

E paplotesuar 
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14 Ligji për Shërbimet 

Postare, i miratuar 

(Plotësim Ndryshim) 

Direktiva 97/67/KE, Direktiva 

2002/39/KE dhe Direktiva 2008/06/KE 

K4 2017 MZHE. MTI Projektligji për Shërbimet Postare është 

në hartuar dhe është miratuar nga 

Qeveria e Kosovës me Vendimin 

Nr.11/20 të datës 20.12.2017. Tani më 

Projektligji është proceduar për shqyrtim 

dhe miratim në Kuvendin e Republikës së 

Kosovës. Në seancën plenare të 

Kuvendit, të datës 02.03.2018, është 

paraqitur për shqyrtim dhe miratim në 

lexim të parë, mirëpo për shkak të 

kuorumit ka mbetur për tu miratuar në 

vazhdimin e seancës. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

15 Udhëzim Administrativ 

për Procedurat e 

Njoftimit dhe Vlerësimit 

të përputhshmërisë së 

legjislacionit sektorial i 

miratuar    

Direktiva 2006/123/KE e Parlamentit 

Evropian dhe Këshillit e datës 12 

Dhjetor 2006 për Shërbimet në Tregun 

e Brenshëm të BEsë. 

K4 2017 MTI. MAShT MPB 

MPMS MD MAPL 

MIE MZhE MSh 

ZKM MF ATK 

BQK 

Draft U.A. ka kryer të gjitha procedurat 

dhe është dërguar në qeveri për 

nënshkrim 

E paplotesuar 

16 Udhëzim Administrativ 

për caktimin e pikës së 

vetme të Kontaktit, i 

miratuar 

Direktiva 2006/123/KE e Parlamentit 

Evropian dhe Këshillit e datës 12 

Dhjetor 2006 për Shërbimet në Tregun 

e Brenshëm të BEsë. 

K4 2017 MTI. MAShT MPB 

MPMS MD MAPL 

MIE MZhE MSh 

ZKM MF ATK 

BQK 

Draft U.A ka përfunduar të gjitha 

proceduarat për nxjerrjen e akteve të 

reja ligjore dhe është dërguar në qeveri 

për nënshkrim. 

E paplotesuar 

17 Udhëzimi Administrativ i 

Ligjit mbi Profesionet e 

Rregulluara, i miratuar 

NA K4 2017 MASHT. Eshte realizuar sipas planit. 

Kurrikulat janë hartuar nga Instituti 

“PEARSON " Angli, është mbajtur 

trajnimi për trajnerë në Qendren e 

Kompetencës në Ferizaj nga ekspert të 

Insitutit PEARSON dhe jane certifikuar 

17 trajnerë. Gjate periudhës kohore maj-

qershor është mbajtur një kampanje 

vetedijeseuse dhe takime me drejtorite 

komunale të arsimit për ti informuar 

lidhur me programin për asistent.  Janë 

bere të gjitha përgatitjet për kualifikimin: 

jane hartuar standardet, kurrikulat, është 

bere trajnimi I mësimdhënesve nga 

Instituti Pearson, është shpalle konkursi 

për kandiatet për ketë kualifikim. 

E plotësuar 
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Kualifikimi Asistent për fëmije me nevoja 

të veçanta, ka filluar me 18 shtator me 54 

kandidat. Kualifikimi përshtatur sipas 

Kornizës vetë-rregulluese të Pearson dhe 

organizohet nga Qendra e Kompetencës 

në Ferizaj dhe mbështetet nga Lux-

development. 

18 Rregullorja për 

instrumente elektronike, 

e miratuar (akt nënligjor i 

ri)   

Direktiva 2007/64/EC K4 2017 BQK. Rregullorja është aprovuar me 31 Gusht 

2017. 

E plotësuar 

19 Avancimi i Rregullore 

dhe metodologjisë së 

raportimit të 

Instrumentve të Sistemit 

të pagesave, të miratuara   

Rregullorja nr. 1409/2013 për statistikat 

e pagesave (ECB/2013/43) 

K4 2017 BQK. Rregullorja është aprovuar me 30 Gusht 

2017. 

E plotësuar 

20 Ligji për Masat Doganore 

për Mbrojtjen dhe të 

Drejtave të Pronësisë 

Intelektuale, i miratuar 

(plotësimndryshim) 

Rregullorja nr. 608/2013 e Parlamentit 

dhe Këshilli Evropian   

K4 2017 MF. MTI Grupi punues ka draftuar Projektligjin për 

masat doganore për mbrojtjen e pronësisë 

intelektuale, i cili ligj është harmonizuar në 

tërësi me Rregulloren e BE-së nr. 

608/2013. Janë draftuar tabelat e 

përputhshmërisë së Direktivës me draft 

ligjin e ri dhe anasjelltas, si dhe ka 

përfunduar faza e shqyrtimit të komenteve 

të pranuara nga fazat e konsultimit. Vlen të 

potencohet se disa nga komentet janë 

përfshi në draft ligjin e ri.  Ky ligj ka kaluar 

leximin e parë dhe të dytë në kuvend. 

Pritet të miratohet në K1 2018. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

21 Rregullorja për 

Kompenzime të Vecanta 

(rregullimi skemave 

private të kompenzimit) 

e miratuar 

Direktiva 2001/29/e BE-së e Parlamentit 

Evropian dhe Këshilli e datës 22 Maj 

2001 mbi harmonizimin e aspekteve të 

caktuara të të drejtës së autorit dhe të 

drejtave të përafërta në shoqërinë e 

informacionit 

K4 2017 MKRS. DK PK 

OEK MTI 

  

22 Udhëzim Administrativ 

Nr.07/2010 për 

implementimine e ligjit 

nr.03/L-170 për Masat 

Rregullorja nr. 608/2013 e Parlamentit 

dhe Këshilli Evropian 

K4 2017 MF. DK Pas hyrjes në fuqi të Ligjit në fjalë do të 

hartohet UA për zbatim të po këtij Ligji. 

E paplotesuar 
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Doganore për Mbrojten 

dhe të Drejtat e 

Pronësisë Intelektuale 

(plotësimndryshim), i 

miratuar 

23 Udhëzim Administrativ 

për pvrjashtimin grupor 

të marrëveshjeve në 

sektorin e distribuimit 

dhe servisimit të mjeteve 

motorike, i miratuar (i ri 

Rregullorja e Komisionit te BE-se nr 

461/2010, rreg nr 1400/2002 

K4 2017 AKK. MTI Rregullorja është miratuar dhe mund të 

gjendet në web faqen e Autoritetit 

Kosovar të Konkurencës. 

E plotësuar 

24 Akt nënligjor për kriteret 

dhe kushtet e dhënies së 

ndihmës shtetërore 

Rregullorja për Përjashtimet Gjenerale 

në Bllok , Rregullorja e Komisionit (BE) 

nr. 651/2014 e 17 qershorit 2014 që 

deklaron disa kategori të ndihmës 

kompatibile me tregun e brendshëm në 

zbatim të Neneve 107 dhe 108 të 

Traktatit (“Rregullorja për Përjashtimet 

Gjenerale në Bllok”).   

K4 2017 MF. AKK Nuk ka zhvillime sa i përket akteve 

nënligjore, me të cilat përcaktohen 

kushtet e dhënies së Ndihmës shtetërore, 

e të cilat transpozojnë nenin 107 dhe 108 

të TFUE-së , dhe aktet e tjera të listuara. 

Realizimi i aktiviteteve rreth kësaj mase 

janë të evidentuara me vonesa, dhe të 

njëjtat janë të adresuara në PKZMSA 

2018 për tu hartuar gjatë vitit 2018.  

E paplotesuar 

25 Ligji nr. 04/L093 për 

institucionet 

Mikrofinanciare dhe 

Institucionet Financiare 

Jobankare, i miratuar 

(plotësim-ndryshim) 

Rregullorja nr. 575/2013 “Mbi kërkesat 

prudenciale për institucionet e 

kreditimit dhe shoqëritë e investimit” 

K4 2017 BQK. Projektligji për institucionet 

mikrofinanciare dhe institucionet 

financiare jobankare është përgatitur nga 

grupi i punës i formuar nga Ministria e 

Financave dhe vazhdoi më tutje në 

Qeveri.  

E paplotesuar 

26 Rregullorja për 

adekuatshmërinë e 

kapitalit, e miratuar 

(plotësim ndryshim) 

Rregullorja nr. 575/2013 “Mbi kërkesat 

prudenciale për institucionet e 

kreditimit dhe shoqëritë e investimit”. 

gjithashtu Direktiva 2013/36/KE e 

Parlamentit Evropian dhe e Këshilli e 

datës 26 Qershor 2013 për qasje në 

veprimtarinë e institucioneve të kreditit 

dhe mbikëqyrjen e kujdesshme të 

institucioneve të kreditit dhe firmave 

investuese që ka ndryshuar Direktivën 

2002/87/KE dhe shfuqizuar Direktivën 

2006/48/KE dhe 2006/49/KE 

K4 2017 BQK. Rregullorja për adekuatshmërinë e 

kapitalit të bankave është paraparë me 

hyrë në fuqi deri në fund të vitit 2018. 

E paplotësuar 
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27 Rregullorja për 

mbledhjen e të dhënave 

për infrastrukturën 

brezgjerë (akt nënligjor i 

ri), e miratuar  

Direktiva nr.2009/140/KE për 

ndryshimin e Direktiva ve 

nr.2002/21/KE për kornizën e 

përbashhkët rregullatore për rrjetet 

dhe shërbimet e komunikimeve 

elektronike; nr.2002/19/KE për qasje në 

interkoneksionin e rrjeteve të 

komunikimeve elektronike dhe 

faciliteteve shoqëruese; dhe 

nr.2002/20/KE për autorizimin e 

rrjeteve dhe shërbimeve të 

komunikimeve elektronike 

K4 2017 MZHE. ARKEP 

Operatorët   

Hartimi i i Rregullores për mbledhjen e të 

dhënave për infrastrukturën brezgjerë 

është i ndërlidhur me zhvillimin dhe 

implementimin e projektit për Krijimin e 

Atllasin Elektronik të Infrastrukturës 

Telekomunikuese Brezgjerë i cili edhe pse 

me vonesa, për shkak të procedurave të 

prokurimit (ankimimit), tanimë ka filluar 

të implementohet. Kontrata me 

kompaninë implementuese është 

nënshkruar më 01.12.2017 dhe tani është 

në fazën intenzive të zbatimit. Sipas 

kontratës i gjithë projekti duhet të 

finalizohet deri në fund të vitit 2018, e 

krahas kësaj do të realizohet edhe 

aktiviteti i hartimit të Rregullorës. 

E paplotesuar 

28 Rregullorja për krijimin e 

fondit për stimulim të 

programeve (akt 

nënligjor i ri) - e 

percaktuar ne Strategji 

Direktiva për Shërbimet Mediale Audio-

Vizuele - AVMSD   

 

K4 2017 KPM. Kjo masë legjislative është bartur për vitin 

2018. 

E paplotësuar 

29 UA për kushtet, kriteret, 

procedurat dhe metodat 

e ekzaminimit të 

varieteteve, i miratuar 

Direktiva e Këshillit Evropian (KE) nr. 

2100/94 nga 27 Gusht 1994 për të 

drejtat e bashkësisë së bimëve; 

Direktivën Implementuese të 

Komisionit 2014/97/BE e datës 15 tetor 

2014 për plotësimin e Direktivës 

Implementuese e Këshillit 2008/90/KE 

në lidhje me regjistrimin e furnizuesve 

të varieteteve dhe listës së zakonshme 

të tyre 

K4 2017 MBPZHR. UA do të hartohet në vitin 2018. E paplotësuar 

30 UA për përmbajtjen dhe 

mënyrën e mbajtjes së 

regjistrit të varieteteve të 

mbrojtura, i miratuar 

Direktiva e Këshillit Evropian (KE) nr. 

2100/94 nga 27 Gusht 1994 për të 

drejtat e bashkësisë së bimëve; 

Direktivën Implementuese të 

Komisionit 2014/97/BE e datës 15 tetor 

2014 për plotësimin e Direktivës 

Implementuese e Këshillit 2008/90/KE 

në lidhje me regjistrimin e furnizuesve 

K4 2017 MBPZHR. UA do të hartohet në vitin 2018. E paplotësuar 
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të varieteteve dhe listës së zakonshme 

të tyre 

31 UA për importim të 

produkteve për 

mbrojtjen e bimëve, i 

miratuar 

Rregullorja e (KE) nr. 1107/2009 të 

Parlamentit Evropian dhe Këshillit dhe 

shfuqizon Direktiva t e Këshillit 

79/117/KEE dhe 91/414/KEE 

K4 2017 MBPZHR. UA do të hartohet në vitin 2018. E paplotësuar 

32 UA për aftësi 

profesionale dhe teknike, 

përmbajtjen dhe 

formularin e lejes për 

importin e bimëve dhe 

produkteve të tjera, i 

miratuar 

Direktiva e Këshillit 2000/29/EC e datës 

8 Maj 2000 për masat mbrojtëse 

kundër futjes së organizmave të 

dëMShëm në Komunitet për bimët apo 

produktet bimore kundër përhapjes së 

tyre brenda në Komunitet 

K4 2017 MBPZHR. UA do të hartohet në vitin 2018. E paplotësuar 

33 Ligji nr. 2004/13 për 

farëra dhe material 

fidanor 

(plotësimndryshim) 

Direktiva e Këshilli 66/401/KEE mbi 

marketingun e farërave të bimëve 

foragjere Direktiva e Këshilli 

66/402/KEE mbi marketingun e farërave 

të drithërave Direktiva e Këshilli 

2002/53/KE mbi katalogun e 

përbashhkët të varieteteve të specieve 

të bimëve bujqësore  Direktiva e 

Këshilli 2002/54/KE mbi marketingun e 

farërave të panxharit Direktiva e 

Këshilli 2002/55/KE mbi marketingun e 

farërave të perimeve Direktiva e 

Këshilli 2002/56/KE mbi marketingun e 

patateve për farë  Direktiva e Këshilli 

2002/57/KE mbi marketingun e farërave 

të bimëve vajore dhe bimët fijore 

Direktiva e Këshilli 68/193/KEE mbi 

marketingun e materialit për shumëzim 

vegjetativ të hardhisë Direktiva e 

Këshilli 1998/56/KE mbi marketingun e 

materialit për shumëzimin e bimëve 

decorative Direktiva e Këshilli 

92/33/KEE mbi marketingun e materialit 

për shumëzim vegjetativ dhe fidanor të 

perimeve, përveç farërave Direktiva e 

Këshilli 2008/90/KE mbi marketingun e 

K4 2017 MBPZHR. 

MF MIE AUV ZKM 

Është hartuar Drafti i parë i Projektligjit 

për Material Fidanor, ndërsa Projektligji 

për Farëra gjendet në fazën e parë të 

përgatitjes (ndarja e këtij Projektligji ka 

ardhe si rezultat i harmonizimit me 

legjislacionin e Acquis të BE-së). 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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materialeve të shumëzimit të bimëve 

frutore dhe bimëve frutore dhe 

fidanëve frutore Direktiva e Këshilli 

1999/105/KE mbi marketingun e 

materialit riprodhues pyjor   

34 Rregullorja mbi 

përcaktimin e rregullave 

shëndetësore për 

nënproduktet e kafshëve 

dhe derivatet e tyre të 

cilat nuk janë të 

destinuara për konsum 

njerëzor (akt nënligjor i 

ri) 

Rregullorja nr. 1069/2009 e Parlamentit 

Evropian dhe e Këshilli që parashtron 

rregullat e shëndetit në lidhje me 

nënproduktet shtazore dhe produkteve 

që rrjedhin nga to jo të destinuara për 

konsum njerëzor qe shfuqizon 

Rregulloren (KE) nr. 1774/2002 

(Rregullorja mbi nenproduktet 

shtazore) Rregullorja e Komisionit nr. 

142/2011 qe implementon Rregulloren 

nr. 1069/2009 e Parlamentit Evropian 

dhe e Këshilli e cila parashhtron 

rregullat e shëndetit në lidhje me 

nënproduktet shtazore dhe produkteve 

që rrjedhin nga to jo të destinuara për 

konsum njerëzor dhe zbatimin e 

Direktives se Këshilli 97/78/KE në lidhje 

me mostra të caktuara dhe artikuj të 

cilet përjAShtohen nga kontrollet 

veterinare në kufi nën këtë direktivë 

K4 2017 AUV.  

MBPZHR ZKM 

MMPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 Ligji për kohën e ngasjes 

dhe pushimit, i miratuar 

Direktiva nr 92/6/KE mbi instalimin dhe 

përdorimin e pajisjeve të kufizimit të 

shpejtësisë për disa kategori të 

automjeteve në Komunitet Direktiva 

nr. 76/114/KE mbi nivelin minimal të 

trajnimit për disa shoferë të transportit 

rrugor Rregullorja nr.165/2014 /BE për 

tahograf në transportin rrugor dhe 

marrëveshjen AETR 

K4 2017 MI.. MPB Ky ligj do të jetë në kuadër të Ligjit për 

Transport Rrugor. Ligji për Transport 

Rrugor do të rishikohet sërish. 

E paplotesuar 

36 Rregullorja 5 në lidhje 

me kërkesat teknike dhe 

procedurat 

administrative që lidhen 

me ekuipazhin e 

Rregullorja e BE-së nr. 2015/445 në 

lidhje me kërkesat teknike dhe 

procedurat administrative që lidhen me 

ekuipazhin e aviacionit civil 

K4 2017 AAC. E transponuar përmes Rregullores nr. 

18/2017. 

E plotësuar 
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aviacionit civil (aircrew) 

(akt nënligjor i ri), e 

miratuar 

37 Rregullorja për 

specifikimet tjera të 

vlefshmërisë ajrore për 

një lloj të caktuar të 

operimeve dhe 

ndryshimin e Rregullores 

së AACsë 04/2015 

(airops) 

(plotësimndryshim), e 

miratuar 

Rregullorja e BE-së nr. 2015/640 për 

specifikimet tjera të vlefshmërisë ajrore 

për një lloj të caktuar të operimeve   

K4 2017 AAC. E transponuar përmes Rregullores nr. 

15/2017. 

E plotësuar 

38 Rregullorja për 

ndryshimin e Rregullores 

së AACsë nr. 6/2015 sa i 

përket testimit të 

fluturimit 

(plotësimndryshim), e 

miratuar 

Rregullorja e BE-së nr. 2015/1039 sa i 

përket testimit të fluturimit 

K4 2017 AAC. E transponuar përmes Rregullores nr. 

12/2017 

E plotësuar 

39 Rregullorja në lidhje me 

operimet e 

transportuesve ajror të 

BE-së me mjete ajrore të 

regjistruara në një vend 

të tretë (akt nënligjor i 

ri), e miratuar 

Rregullorja e BE-së nr. 2015/1329 në 

lidhje me operimet e transportuesve 

ajror të BE-së me mjete ajrore të 

regjistruara në një vend të tretë 

K4 2017 AAC. E transponuar përmes Rregullores nr. 

10/2017. 

E plotësuar 

40 Rregullorja në lidhje me 

kërkesat për regjistruesit 

e fluturimit, pajisjeve për 

gjetje nënujore dhe 

sistemet e përcjelljes së 

mjeteve ajrore (akt 

nënligjor i ri), e miratuar 

Rregullorja e BE-së nr. 2015/2338 në 

lidhje me kërkesat për regjistruesit e 

fluturimit, pajisjeve për gjetje nënujore 

dhe sistemet e përcjelljes së mjeteve 

ajrore  

K4 2017 AAC. E transponuar përmes Rregullores nr. 

14/2017. 

E plotësuar 

41 Rregullorja lidhur me 

zbatimin e kërkesave 

themelore për mbrojtjen 

e mjedisit (akt nënligjor i 

ri), e miratuar 

Rregullorja e BE-së nr. 2016/5 lidhur 

me zbatimin e kërkesave themelore për 

mbrojtjen e mjedisit 

K4 2017 AAC. E transponuar përmes Rregullores nr. 

13/2017. 

E plotësuar 
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42 Rregullorja në lidhje me 

trajnimin e pilotëve, 

testimin dhe kontrollin 

periodik për navigacion 

të bazuar në 

performansë (PBN) (akt 

nënligjor i ri), e miratuar 

Rregullorja e BE-së nr. 2016/539 në 

lidhje me trajnimin e pilotëve, testimin 

dhe kontrollin periodik për navigacion 

të bazuar në performansë (PBN)   

K4 2017 AAC. E transponuar përmes Rregullores nr. 

16/2017. 

E plotësuar 

43 Rregullorja që parashtron 

kërkesat teknike dhe 

procedurat 

administrative në lidhje 

me licencat dhe 

certifikatat e 

kontrollorëve të trafikut 

ajror (akt nënligjor i ri), e 

miratuar  

Rregullorja e BE-së nr.2015/340 që 

parashtron kërkesat teknike dhe 

procedurat administrative në lidhje me 

licencat dhe certifikatat e kontrollorëve 

të trafikut ajror 

K4 2017 AAC. E transponuar përmes Rregullores nr. 

19/2017. 

E plotësuar 

44 Rregullorja për caqet e 

përbashkëta të sigurisë 

(akt nënligjor i ri), e 

miratuar 

Direktiva Evropiane nr. 2004/49/EC për 

sigurin hekurudhore 

K4 2017 ARH. Kjo rregullore është e draftuar, do ta 

dërgojmë për diskutim publik te palët e 

interesit dhe do të miratohet nga Bordi 

Mbikëqyrës i ARH-së, më se largu deri në 

K2 2018. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

45 Rregullorja për 

autorizimin e sigurisë 

(akt nënligjor i ri), e 

miratuar 

Rregullorja Evropiane Nr.1169/2010/EC 

për dhënien e autorizimit të sigurisë 

K4 2017 ARH. Kjo rregullore është miratuar nga Bordi 

Mbikëqyrës i ARH-së me datë: 

22.12.2017 

E plotesuar 

46 Rregullorja për 

certifikimin e sigurisë (akt 

nënligjor i ri), e miratuar  

Rregullorja Evropiane Nr.1158/2010/EC 

për dhënien e certifikatës së sigurisë 

K4 2017 ARH. Kjo rregullore është e draftuar, do ta 

dërgohet për diskutim publik te palët e 

interesit dhe do të miratohet nga Bordi 

Mbikëqyrës i ARH-së në K1 2018. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

47 Rregullorja për TSI 

Infrastrukturë (akt 

nënligjor i ri), e miratuar 

Rregullorja Evropiane nr. 1299/2014/EC 

për Specifikat Teknike të 

Interoperabilitetit për Infrastrukturë 

K4 2017 ARH. TSI për nënsistemin e Infrastrukturës INF 

(në proces): Transpozimi i Rregullores 

TSI INF (EU) No 1299/2014 do te 

realizohet përmes adoptimit. Ministria e 

Integrimeve Evropiane me kërkese te 

ARH ka përkthyer rregulloren TSI INF 

(EU) No 1299/2014, por akoma nuk ka 

arritur ta certifikoj përkthimin. ARH është 

në pritje të certifikimit te përkthimit dhe 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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planifikon qe ketë rregullore ta finalizoje ne 

KIII 2018. 

48 Rregullorja TSI operimi 

dhe menaxhimi i trafikut 

(akt nënligjor i ri), e 

miratuar 

Rregullorja Evropiane nr. 2015/995/EC 

për Specifikat Teknike për 

Interoperabilitetit, Operimi dhe 

Menaxhimi i Trafikut 

K4 2017 ARH. TSI për nënsistemin Operimi dhe 

Menaxhimi i Trafikut OPE (në proces)  

Transpozimi i Rregullores TSI OPE(EU) 

No 2015/995 do te realizohet përmes 

adoptimit. Ministria e Integrimeve 

Evropiane me kërkese te ARH ka 

përkthyer rregulloren   TSI OPE(EU) No 

2015/995, por akoma nuk ka arritur ta 

certifikoj përkthimin. ARH është në pritje 

të certifikimit te përkthimit dhe  

planifikon qe ketë rregullore ta finalizoje 

ne KIV 2018. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

49 Rregullorja TSI vagonët e 

mallrave (akt nënligjor i 

ri), e miratuar 

Rregullorja Evropiane Nr.321/2013/EC 

për Specifikat Teknike për 

Interoperabilitetit për Vagonë të 

Mallrave 

K4 2017 ARH. TSI për Vagonë WAG (e papërfunduar) 

Transpozimi i Rregullores TSI (EU) Nr. 

321/2013 do te realizohet përmes 

adoptimit. Qe nga shtatori 2016 ARH ka 

bere kërkese ne Ministrinë e Integrimeve 

Evropiane për përkthimin e Rregullores 

(EU) Nr. 321/2013. ARH pret përkthimin 

dhe certifikimin e përkthimit te kësaj 

rregullore për ta finalizuar. ARH 

planifikon qe ketë rregullore ta përfundoj 

ne KIV 2018. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

50 Përgatitja për llogaritjen 

e kostos direkte (akt 

nënligjor i ri), e miratuar 

Rregullores Evropiane nr. 1370/2007 

/EC për Llogaritjen e Kostos Direkte 

K4 2017 ARH. Kjo rregullore është e draftuar, ka kaluar 

fazat e diskutimit publik me palët e 

interesit dhe pritët qe të miratohet nga 

Bordi Mbikëqyrës i ARH-së në K1 2018. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

51 Rregullorja për hetimin e 

aksidenteve dhe 

incidenteve hekurudhore 

(akt nënligjor i ri), e 

miratuar 

Direktiva nr.2004/49/EU, për Sigurinë 

Hekurudhore 

K4 2017 KHAIA.   

52 Traktati mbi 

mospërhapjen e armëve 

bërthamore (NPT), i 

nënshkruar 

NA K4 2017 MPJ. 

AKMRRSB 
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53 Ligji për rezervat e 

obligueshme të naftës 

(ligj i ri), i miratuar 

Direktiva nr. 2009/119/KE vendosja e 

obligimit mbi shtetet anëtare për të 

ruajtur rezervat minimale të naftës së 

papërpunuar dhe derivateve të naftës 

K4 2017 MTI. Kuvendi 

MZhE MMPH MPB 

MF 

Ligji i proceduar në qeveri ende nuk 

është miratuar për shkak të mungesës së 

buxhetit. 

E paplotesuar 

54 Ligji për tregtinë me 

produktet e naftës dhe 

karburante të 

ripërtritshme në Kosovë 

(ligj i ri), i miratuar 

Direktiva nr. 2009/30/KE që 

amendamenton Direktivën 98/70/EC në 

lidhje me specifikimet e benzinës, naftës 

dhe gazitvaj dhe futjen e një mekanizmi 

për të monitoruar dhe për të zvogëluar 

emetimet e gazit dhe amendamenton 

Direktivën e Këshillit 1999/32/EC në 

lidhje me specifikimet e karburantit të 

përdorur nga anijet e ujrave të 

brendshme dhe shfuqizimi i Direktivës 

93/12/EEC Direktiva nr. 2009/28/KE 

mbi promovimin e shfrytëzimit të 

energjisë nga burimet e ripërtëritshme  

K4 2017 MTI. Kuvendi 

MZhE MMPH MPB 

MF 

Pas kërkesës që është bërë nga Kabineti i 

Ministres, projektligji në fjalë është 

tërhequr nga Parlamenti i Kosovës, andaj 

Departamenti për Rregullimin e Tregut të 

Naftës, në pa mundësi për ta përfshirë në 

tre mujorin e parë për vitin 2017, ka 

ndërmarrë të gjitha veprimet e 

menjëhershme, duke e propozuar që 

projektligjin ta inkorporoj në kuartalin 

(K4 2017). Gjate periudhes K4 grupi 

punues ka përfunduar hartimin e 

projektligjit për Tregti me Naftë dhe 

Karburante të ripërtritëshme në Kosovë i 

cili gjendet ne kabinet. Projekt ligji për 

Tregti me Naftë dhe Karburante të 

Ripërtritëshme në Kosovë është bartur 

në agjenden legjislative për vitin 2018. 

E paplotesuar 

55 UA për përdorimin e 

biokarburanteve dhe 

biolëngjeve (akt nënligjor 

i ri), i miratuar 

Direktiva nr. 2009/28/KE mbi 

promovimin e shfrytëzimit të energjisë 

nga burimet e ripëtëritshme 

K4 2017 MTI. Nuk mund te ndërmirret asnjë veprim, 

për hartimin e këtij udhëzimi 

administrativ, pasi qe eshte e pamundur 

pa aprovimin e Projekt Ligji për tregtinë 

me produktet e naftës dhe karburante të 

ripërtritshme. 

E paplotesuar 

56 Rregullorja për burime 

dhe praktikat përfshirë 

ato mjekësore, (akt 

nënligjor i ri), i miratuar 

Direktiva nr. 2013/59/EURATOMpër 

Standardet Bazë të Sigurisë, Direktiva 

nr. 2011/70/EURATOMpër menaxhimin 

e përgjegjshëm dhe të sigurt të lëndës 

djegëse të shpenzuar dhe mbetjeve 

radioaktive, Direktiva nr. 

2013/51/EURATOM për substancat 

radioaktive në ujë të destinuar për 

konsum njerëzor Direktiva nr. 

2006/117/EURATOM për mbikëqyrjen 

dhe kontrollin e transportit të mbetjeve 

radioaktive dhe lëndës djegëse të 

K4 2017 AKMRRSB. 

ZKM 

MSH 

MTI 

MF 

E lidhur me Projektligjin e ri sepse ne 

Strategji do te vendose numri i 

Projektligjit te miratuar dhe dispozitat 

ligjore. Projektligji eshte miratuar nga 

Qeveria ne dhjetor te vitit 2017 dhe me 

date 29.01.2018 ka kaluar ne Komisionin 

Parlamentar per Mjedisin.  

E paplotesuar 
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shpenzuar, Direktiva 

2014/87/EURATOMpër Sigurinë 

Bërthamore të Instalimeve Bërthamore 

me ndryshime 

57 Rregullorja për autorizim 

(licencim, inspektim dhe 

njoftim për praktikat e 

përdorimit të 

substancave radioaktive), 

(akt nënligjor i ri) e 

miratuar 

Direktiva nr. 2013/59/EURATOM për 

Standardet Bazë të Sigurisë, Direktiva 

nr. 2011/70/EURATOM për 

menaxhimin e përgjegjshëm dhe të 

sigurt të lëndës djegëse të shpenzuar 

dhe mbetjeve radioaktive, Direktiva nr. 

2013/51/EURATOM për substancat 

radioaktive në ujë të destinuar për 

konsum njerëzor, Direktiva nr. 

2006/117/EURATOM për mbikëqyrjen 

dhe kontrollin e transportit të mbetjeve 

radioaktive dhe lëndës djegëse të 

shpenzuar, Direktiva 

2014/87/EURATOM për Sigurinë 

Bërthamore të Instalimeve Bërthamore 

K4 2017 AKMRRSB. ZKM 

MSH MTI MF  

 

E lidhur me Projektligjin e ri sepse ne 

Strategji do te vendose numri i 

Projektligjit te miratuar dhe dispozitat 

ligjore. Projektligji eshte miratuar nga 

Qeveria ne dhjetor te vitit 2017 dhe me 

date 29.01.2018 ka kaluar ne Komisionin 

Parlamentar per Mjedisin.  

E paplotesuar 

58 Revidimi i dizajnit të 

tregut dhe rregullave të 

tregut, (akt nënligjor i ri), 

e miratuar 

Direktiva nr. 2009/72/KE lidhur me 

rregullat e përbashhkëta për tregun e 

brendshme të energjisë elektrike, që 

shfuqizon direktivën 2003/54/KE 

Rregullorja nr. 714/2009/KE për 

kushtet për qasje në rrjetin për 

shërbimet ndërkufitare të energjisë 

elektrike Direktiva nr. 2009/73/KE për 

rregullat e përbashhkëta për tregun e 

brendshëm të gazit natyror Rregullorja 

nr. 715/2009/KE për kushtet e qasjes në 

rrjetet e bartjes të gazit natyror, 

Direktiva nr. 2009/28/KE mbi 

promovimin e shfrytëzimit të energjisë 

nga burimet e ripërtëritshme 

K4 2017 KOSTT. 

MZHE  

ZRRE 

KOSTT ka përgatitur dhe dërguar në 

ZRrE për komentim Rregullat e reviduara 

të Tregut. Procesi i komenteve nga ZRrE 

ka përfunduar, KOSTT ka aprovuar 

komentet nga ZRrE dhe dokumenti 

aktualisht gjendet ne proceset rregullative 

të aprovimit nga ZRrE. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

59 Rregullore mbi kërkesat 

minimale të shëndetit 

dhe sigurisë në lidhje me 

ekspozimin e punëtorve 

ndaj rreziqeve që lindin 

Direktiva e Keshillit dhe Parlamentit 

Evropian 2004/40/EC te 29 Prillit 2004 

mbi kërkesat minimale të shëndetit dhe 

sigurisë në lidhje me ekspozimin e 

punëtorve ndaj rreziqeve që lindin nga 

K4 2017 MPMS. 

MMPH 

MIE 

E kryer E plotesuar 
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nga agjentët fizikë (fusha 

elektromagnetike), e 

miratuar  

Direktiva 

agjentët fizikë (fusha elektromagnetike) 

(Direktiva e tetembedhjete brenda 

kuptimit te Nenit 16(1) te Direktives 

89/391/EEC  

60 Rregullore mbi kërkesat 

minimale të shëndetit 

dhe sigurisë në lidhje me 

ekspozimin e punëtoreve 

ndaj rreziqeve që lindin 

nga agjentët fizikë 

(rrezatimi optik artificial), 

e miratuar 

Direktiva e Keshillit dhe Parlamentit 

Evropian 2006/25/EC te 5 Prillit 2006 

mbi kërkesat minimale të shëndetit dhe 

sigurisë në lidhje me ekspozimin e 

punëtoreve ndaj rreziqeve që lindin nga 

agjentët fizikë (rrezatimi optik artificial) 

(Direktiva e nentembedhjete brenda 

kuptimit te Nenit 16(1)te Direktives 

89/391/EEC); 

K4 2017 MPMS. MMPH MIE Është miratuar/e kryer  

 

E plotesuar 

61 Rregullore për 

përcaktimin e 

standardeve bazë të 

sigurisë për mbrojtjen 

nga rreziqet që vijnë nga 

ekspozimi ndaj rrezatimit 

jonizues , e miratuar  

Direktiva e Keshillit 2013/59/Euratom 

te 5 Dhjetorit 2013 për përcaktimin e 

standardeve bazë të sigurisë për 

mbrojtjen nga rreziqet që vijnë nga 

ekspozimi ndaj rrezatimit jonizues, dhe 

shfuqizimin e Direktives 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 

2003/122/Euratom 

K4 2017 MPMS. MMPH MIE Pritet miratimi i saj deri në fund të janarit E paplotesuar 

62 Hartimi i fazes se pare te 

Kodit Civil 

NA K4 2017 MD. ZKM KGJK 

IGJK MPB 

Eshte duke u punuar ne hartimin e 

pjeseve perkatese te Kodit Civil, eshte 

mbajtur takimi konsultativ me 

përfaqësuesit e Projektit e IPA II te cilet 

mbështesin hartimin e Kodit Civil. 

E paplotesuar 

63 Ligjit për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale 

(plotësim, ndryshim) 

NA K4 2017 ZKM. ASHMDHP Zyra Ligjore e ZKM-së është në procesin 

e hartimit dhe harmonizimit të Projekt 

ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e 

Ligjit Nr. 03 / L-172 për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale me Rregulloren e 

Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të 

Dhënave si  dhe inkorporimit të 

komenteve pas përfundimit të procesit të 

konsultimeve paraprake dhe publike. 

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin 

e Ligjit Nr. 03 / L-172 për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale, është paraparë të 

E paplotesuar 
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miratohet nga Qeveria e Republikës së 

Kosovës më datë 30.05.2018. 

64 Plotësim ndryshimi i 

Rregullores për ndarjen e 

lëndëve si rezultat i 

ndryshimeve të 

shkaktuara nga projekti 

TIK/SMIL 

NA K4 2017 KPK. Është në proces. E paplotësuar 

65 Akt nënligjor që 

rregullon zbatimin e 

buxhetimit të 

përgjegjshëm gjinorë në 

institucionet e RK (akt 

nënligjor i ri) 

NA K4 2017 ABGJ. MF ABGJ ne bashkëpunim me Ministrinë e 

Financave ka themeluar grupin punues 

per hartimin e 

koncept dokumentit për buxhetimin 

gjinorë. Janë mbajtur katër sesion 

informuese, dy punëtori, 

trajnim dy ditorë “Buxhetimi Gjinor dhe 

Analiza e Buxhetit” për zyrtarë financiarë, 

analistë 

buxheti. Koncept dokumenti është ne 

finalizim e sipër.  

 

E paplotesuar 

66 Rregullore për 

përcaktimin e kritereve 

mbi aktivitetet e 

MKKsë,(plotësim 

ndryshim) 

NA K4 2017 MKK.   

67 Nënshkrimi i 

Marrëveshjeve për 

bashkëpunim në sundimin 

e ligjit dhe bashkëpunim 

policor 

Marrëveshja me Australinë, e 

nënshkruar Marrëveshja me Belgjikën, e 

nënshkruar Marrëveshja me 

Danimarkën, e nënshkruar Marrëveshja 

me Italinë, e nënshkruar Marrëveshja 

me Estoninë, e nënshkruar Marrëveshja 

me Turqinë, e nënshkruar 

K4 2017 MPB. MPJ Nuk është arritur të nënshkruhen 

marrëveshjet me shtetet e 

lartpërmendura. Përkundër përpjekjeve 

të autoriteteve të Kosovës, lidhja e 

marrëveshjeve varet edhe nga shtetet në 

fjalë. 

E paplotesuar 

68 Plotesim-ndryshimi i UA 

nr.16-2013 per 

Proceduren Standarde te 

Pritjes dhe Trajtimit 

Fillestare te 

azilkerkuesve. 

Direktiva 2013/33/BE e Parlamentit 

Evropian dhe e Këshilli që cakton 

standardet e pranimit të aplikuesve për 

mbrojtje ndërkombëtare (recast) 

Direktiva 2013/32/BE e Parlamentit 

Evropian dhe e Këshilli mbi procedurat 

K4 2017 MPB. 

MPMS PK MAShT 

MSh 

Ligji i ri për Azil nuk është miratuar në 

qeveri deri në dhjetor të vitit 2017. 

Rrjedhimisht, UA për Procedurën 

Standarde të Pritjes dhe Trajtimit Fillestar 

të azilkërkuesve, i cili rrjedh nga Ligji për 

Azil, është finalizuar mirëpo nuk mund të 

E paplotesuar 
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për dhënien dhe revokimin e mbrojtjes 

ndërkombëtare (recast)  

miratohet deri sa nuk miratohet Ligji për 

Azil në Kuvend. 

69 Plotesim-ndryshimi i UA 

nr.17-2013 per 

Procedurat dhe 

Standardet e Shqyrtimit 

dhe Marrjes se Vendimit 

Lidhur me Kerkesen per 

Azil. 

Direktiva 2013/33/BE e Parlamentit 

Evropian dhe e Këshilli që cakton 

standardet e pranimit të aplikuesve për 

mbrojtje ndërkombëtare (recast) 

Direktiva 2013/32/BE e Parlamentit 

Evropian dhe e Këshilli mbi procedurat 

për dhënien dhe revokimin e mbrojtjes 

ndërkombëtare (recast) 

K4 2017 MPB. MPMS PK 

MASHT MSH 

Nuk eshte miratuar ende ligji. E paplotesuar 

70 Plotesim-ndryshimi i 

Rregullores 022014 per 

Funksionimin e Qendres 

per Azilkerkues. 

Direktiva 2013/33/BE e Parlamentit 

Evropian dhe e Këshilli që cakton 

standardet e pranimit të aplikuesve për 

mbrojtje ndërkombëtare (recast) 

Direktiva 2013/32/BE e Parlamentit 

Evropian dhe e Këshilli mbi procedurat 

për dhënien dhe revokimin e mbrojtjes 

ndërkombëtare (recast)  

K4 2017 MPB. MPMS PK 

MASHT MSH 

Gjendja është e njëjte sikur për aktet 

nënligjore tjera që dalin nga ligji për Azil 

dhe ligji për të Huajt. 

E paplotesuar 

71 Plotesim-ndryshimi i UA 

nr.01-2014 Per 

Proceduren e Leshimit te 

Lejes se Qendrimit per 

te huajt dhe Vertetimit 

per lajmerimin e punes. 

Direktiva 2014/36/BE e Parlamentit 

Evropian dhe Këshilli mbi kushtet e 

hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të 

vendeve të treta me qëllim të punësimit 

si punëtorë sezonal Direktiva 

2014/66/BE e Parlamentit Evropian dhe 

e Këshilli mbi kushtet e hyrjes dhe 

qëndrimi të shtetasve të vendeve të 

treta në suaza të transfereve brenda 

kompanive 3. Direktiva e Këshilli 

2003/86/KE mbi të drejtën e bAShkimit 

familjar.   

K4 2017 MPB. MPJ MPMS 

PK 

Ndikohet nga ligji per Azil dhe ligji per te 

huajt. 

E paplotesuar 

72 5. Regullorja për 

Riintegrimin e Personave 

të riatdhesuar dhe 

menaxhimin e programit 

të riintegrimit, e rishikuar 

NA K4 2017 MPB. ZKM MPMS 

MAPL MMPH MSh 

MAShT MBPZhR 

MeD   

Me datën 6 Shtator 2017, është aprovuar 

Rregullorja QRK 13/2017 për 

Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar 

dhe Menaxhimin e Programit të 

Riintegrimit. 

E plotesuar 

73 Plotesim-ndryshimi i 

Rregullores MPB nr. 03-

2014 per Funksionimin e 

Direktiva 2008/115/EC e Parlamentit 

Evropian dhe Këshilli mbi standardet 

dhe procedurat e perbashketa ne 

shtetet anetare per kthimin e shtetasve 

K4 2017 MPB. PK MSH Varet nga ligji per Azil dhe ligji per tehuajt E paplotesuar 
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Qendres per Mbajtjen e 

te Huajve 

te vendeve te treta me qendrim te 

paligjshem 

74 Udhëzimi Administrativ 

për vlerësimin e shkallës 

së arritjes së nxënësve 

sipas kornizës së 

kurikulës së arsimit 

parauniversitar të 

Republikës së Kosovës, i 

miratuar 

NA K4 2017 MASHT. Udhëzimi administrativ nr. 08/2016 për 

vlerësimin e nxënësve sipas Korrnizës së 

kurrikulës së re së arsimit parauniversitar 

është miratuar më 26.05.2016.  

E plotësuar 

75 Udhëzimi Administrativ 

për statusin dhe punën e 

Agjencise Kosovës për 

Kurikulum, Standarde 

dhe Vlerësim 

NA K4 2017 MASHT. Nuk është miratuar E paplotësuar 

76 Udhëzimi Administrativ 

për zbatimin e 

dokumenteve kurrikulare 

në të gjitha shkollat e 

Kosovës, i miratuar 

NA K4 2017 MASHT. Udhëzimi administrativ 13/2017 për 

zbatimin e Korrnizës Kurrikulare të 

Arsimit Parauniversitar të Republikës së 

Kosovës, kurrikulave bërthamë dhe 

programeve mësimore është miratuar më 

30.08.2017 

E plotësuar 

77 Udhëzimi Administrativ 

14/2013 për vlerësim të 

performances së 

mësimdhënësve, i 

miratuar 

NA K4 2017 MASHT. Udhëzimi Administrativ 15/2013 për 

financim të zhvillimit profesional të 

mësimdhënësve është i miratuar. Ndërsa 

rishikimi i këtij udhëzimi ende nuk është 

bërë. 

E plotësuar 

78 Udhëzimi Administrativ 

15/2013 për financim të 

zhvillimit profesional të 

mësimdhënësve, i 

miratuar 

NA K4 2017 MASHT. Nuk eshte miratuar. E paplotësuar 

79 Udhezimi administrativ i 

Ligjit mbi arsimin e larte, 

i miratuar 

NA K4 2017 MASHT. Nuk eshte miratuar. E paplotësuar 

80 Ligji nr. 03/L-160 për 

mbrojtjen e ajrit nga 

ndotja 

(plotësimndryshim), i 

miratuar 

Direktiva 2004/70/KE për arsenin, 

kadmiumin, merkurin, nikelin dhe 

hidrokarburet aromatike policiklike në 

ajrin mjedisor Direktiva 2001/81/KE për 

kufijtë kombëtarë të emisioneve për 

K4 2017 MMPH.  

Kuvendi MTI 

MZhE MSh MF 

Projektligji ka kaluar leximin e parë në 

Kuvendin e Republikës së Kosovës, dhe 

momentalisht është në procedurë të 

mëtutjeshme në kuadër të Kuvendit tek 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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disa ndotës atmosferik  Direktiva 

2003/87/KE krijimit të një skeme për 

tregëtimin e kuotave të emisioneve të 

gazrave serë brenda komunitetit me të 

cilën amendamentohet Direktiva 

96/61/KE për parandalimin dhe 

kontrollimin e ndotjës industriale 

Direktiva 2004/101/KE me të cilën 

amendamentohet Direktiva 2003/87/KE 

e krijimit të një skeme për tregimin e 

kuotave të emisioneve të gazrave serë 

brenda komunitetit lidhur me 

mekanizmat e Kyoto Protokolit 

Direktiva 2008/101/KE me të cilën 

amendamentohet Direktiva 2003/87/KE 

krijimit të një skeme për tregimin e 

kuotave të emisioneve të gazrave serë 

brenda komunitetit Direktiva 

2009/29/KE me të cilën 

amendamentohet Direktiva 2003/87/KE 

për të përmirësuar dhe zgjeruar 

sistemin e tregtimit të emisioneve 

brenda komunitetit Direktiva 

2009/30/KE me të cilën 

amendamentohet Direktiva 98/70/KE e 

në lidhje me specifikimet e benzinës 

dhe naftës si dhe naftës së gazit si dhe 

prezantimin e një mekanizmi për 

monitorimin dhe redukimin e 

emisioneve të gazrave serë si dhe 

plotësim-ndryshimi i Direktivës 

199/32/KE për specifikimin e 

karburantit të përdorur nga anjijet për 

lundrim të brendshëm si dhe 

shfuqizimin e Direktivës 93/12/KEE 

rreth permbajtës së sulphurit në 

karburantet e lëngshme të caktura 

Vendimi 406/2009/KE për përpjekjet e 

shteteve anëtare në zvogëlimin e 

Komisioni Funksional për Mjedis dhe 

Bujqësi. 
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emetimeve e gazrave serë që ti 

plotësojnë obligimet e Komunitetit për 

zvogëlimin e gazrave serë deri më 2020 

Vendimi i Komisionit nr. 2011/278/BE 

për përcaktimin e rregullave kalimtare 

në nivel të Bashkësisë për shpërndarjen 

pa pagesë të kuotave të njësive të 

emisioneve në përputhje me nenin 10, 

të Direktivës 2003/87/BE për krijimin e 

një skeme për tregrimin emisioneve të 

gazrrave serrë me kuota Rregullorja nr. 

1005/2009 për materiet të cilat e 

dëmtojnë shtresën e ozonit Rregullorja 

nr. 842/2006 të Parlamentit dhe Këshilli 

Evropian për gazrat serë të fluoruara të 

caktuara  Vendimi i Këshilli nr. 

97/101/BE me të cilën vendoset 

shkëmbimi reciprok i informatave dhe 

shënimeve të marra nga rrjetet dhe 

stacionet e veçanta të cilat masin 

papastërtinë e ajrit mes shteteve 

anëtare  Vendimi i Këshilli nr. 

2001/752/BE me të cilën ndërohen 

shtojcat e Vendimit të Këshilli 

97/101/BE për shkëmbim të 

informatave për të dhënat mbi ajrin 

Vendimi i Komisionit nr. 2004/224/BE 

me të cilën përcaktohet mënyra e 

dhënies së informatave për planet ose 

programet të cilat kërkohen sipas 

Direktivës 96/62/BE për vlerat kufitare 

për materiet e veqanta ndotëse në ajrin 

mjedisor Vendimi i Këshilli nr. 

2004/461/BE me të cilën përcaktohet 

pyetësori për paraqitjen e raportit 

vjetor për cilësinë e ajrit sipas 

Direktivës së Këshilli 96/62/BE dhe 

1999/30/BE si dhe sipas Direktiva ve 

2000/69/BE dhe 2002/3/BE të 
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Parlamentit dhe Këshilli Evropian (ka 

zëvendësuar vendimin 2001/839/BE) 

Vendimi nr. 280/2004/BE të Parlamentit 

dhe Këshilli Evropian për mekanizmin e 

përcjelljes së gazrave serë në Bashkësi 

dhe për zbatimin e Protokollit të 

Kyotos Rregullorja e Komisionit (BE) 

nr. 031/2010 për ndarjen, udhëheqjen 

dhe aspektet tjera të ndarjes së kuotave 

të emisioneve të gazrave serë sipas 

Direktivës 2003/87/BE për vendosjen e 

sistemit të tregëtimit me kuota të 

emisioneve të gazrave serë brenda 

Bashkësisë Vendimi i Komisionit nr. 

2007/589/BE me të cilën mirren 

vendimet për përcjelljen dhe raportimin 

e emisioneve të gazrave serë sipas 

Direktivës 2003/87/BE, e cila është 

ndryshuar dhe plotësuar me Vendim të 

Komisionit 2011/540/BE   

81 Ligji për mbeturinat nga 

industria e nxjerrjes së 

mineraleve, i miratuar 

Direktiva 2006/21/EC për mbeturinat 

nga minierat  

K4 2017 MMPH. KUVENDI 

MTI MF MZhE MIE 

KPMM 

Operatorët e 

Minierave   

Është miratuar Koncept doumentit për 

administrimin e mbeturinave  nga 

industria e nxjerrjes së mineraleve, 

Vendimi i Qeverisë së Kosovës nr 09/140 

date 05.04.2017, është formuar grupi 

punues  për Hartimin e Projektligjit për 

mbeturinat nga industria e nxjerrjes së 

mineraleve vendimi nr.protokoli 3258/17, 

date 28.06.2017.   Me përkrahjen e 

eksperteve nga Taiex është bërë një 

propozim për përmbajtjen e Ligjit. 

Njëkohesisht   për hartimin e draftit final, 

në përkrahje të grupit punues është 

caktuar një ekspert nga Projekti i SIDA-s. 

Ka përfunduar drafti i parë i Projekt ligjit  

për mbeturinat nga industria e nxjerrjes 

së mineraleve dhe puna do  të vazhdoj në 

GR punues nderministrore . 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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82 UA nr. 06/2007 për 

rregullat dhe normat e 

shkarkimeve në ajër nga 

burimet e palëvizshme të 

ndotjes 

(plotësimndryshim), e 

miratuar 

Direktiva 2010/75/EU për emisionet 

industriale 

 

  

K4 2017 MMPH. 

MTI MZhE MSh 

MF 

 

Eshtë filluar me ndryshimin dhe 

plotësimin e këtij U.A. Për vazhdimin e 

draftimit  eshte realizuar  misioni i 

ekspertit të TAIEX-it në periudhen 24- 

28 prill 2017. Ne vazhdimin e hartimit te 

U.A ne fjale eshte kerkuar mbeshtetje me 

nje ekspert nga projekti i SIDA. Kerkesa 

eshte miratuar dhe pritet fillimi i misionit 

te ekspertit gjate muajit janar 2018. 

E paplotesuar 

83 UA për mbeturina që 

përmbajnë ndotës 

organik të qëndrueshëm, 

e miratuar 

Rregullorja nr. 850/2004 - POPs K4 2017 MMPH. MTI 

MZHE MSH MF 

MIE 

Eshte miratuar nga ministri me date 

06.09.2017 

E plotesuar 

84 UA nr. 18/2012 për 

shpalljen e llojeve të egra 

të mbrojtura dhe strikt 

të mbrojtura (plotësim -

ndryshim), e miratuar  

Direktiva nr. 2013/17/BE që ndryshon 

Direktivën nr. 2009/147/KE dhe 

Direktivën e Këshillit të Evropës nr. 

92/43/KEE 

K4 2017 MMPH. MBPZHR Është nënshkruar me dt. 22.08.2017  E plotesuar 

85 Projektligji për shëndet 

riprodhues, i miratuar 

Direktive 2004/23 Për përcaktimin e 

standardeve për cilësi dhe siguri për 

dhurim, prokurim, testim, procesim, 

ruajtje , magazinim dhe shpërndarje të 

indeve dhe qelizave njerëzore. 

Direktiva e Komisionit 2006/86/KE Për 

zbatimin e Direktivës 2004/23 KE, 

lidhur me kushtet për gjurmim, njoftim 

për ngjarje dhe reaksione të 

padeshiruara dhe kushtet e caktuara 

teknike për kodim, procesim, ruajtje , 

magazinim dhe shpërndarje të indeve 

dhe qelizave njerëzore. 

K4 2017 MSH. MF MIE Koncept dokumenti është finalizuar dhe 

pritet të procedohet në qeveri në 

tremujorin e pare të këtij viti. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

86 Udhëzimi Administrativ 

për blerjet E-commerce, 

i miratuar 

Transpozimi i Direktives 2000/31/EC K4 2017 MTI. Udhëzimi Administrativ për blerjet E-

commerce është fuzionuar në Ligjin për 

Mbrojtjen e Konsumatorit, i cili vec sa ka 

kaluar leximin e pare me 15 mars 2018 

E paplotesuar 

87 Udhëzim Administrativ 

për farmakovigjilencën, i 

miratuar 

Direktiva 2001/83/KE Kodin Komunitar 

në lidhje me produktet mjekësor për 

K4 2017 MSH. MF MIE Udhëzimin Administrativ Nr. 09/2017 për 

Farmakovigjilencën e produkteve 

medicinale për përdorim human në 

E plotesuar 
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përdorim të njerëzve (Versioni i 

Konsoliduar)  

Republikën e Kosovës është miratuar në 

shtator 2017. 

88 Udhëzim Administrativ 

për Praktikat e mira të 

shpërndarjes, i miratuar 

Direktiva 2001/83/KE Kodin Komunitar 

në lidhje me produktet mjekësor për 

përdorim të njerëzve;  2. Direktiva 

2011/62 KE që plotëson Direktiva 

2001/83/KE Kodin Komunitar në lidhje 

me produktet mjekësor për përdorim 

të njerëzve për parandalimin e futjes 

brenda rrjetit ligjor të furnizimit të 

produkteve mjekësore të falsifikuara/ 

tekst relevantë me EEA 

K4 2017 MSH. MF MIE 

 

Ky udhëzim nuk është miratuar dhe është 

bartur në planin legjislativ për vitin 2018 

E paplotesuar 

89 Udhëzim Administrativ 

Obligimet dhe 

kualifikimet e personit 

përgjegjës, i miratuar 

Direktive 2004/23 Për përcaktimin e 

standardeve për cilësi dhe siguri për 

dhurim, prokurim, testim, procesim, 

ruajtje , magazinim dhe shpërndarje të 

indeve dhe qelizave njerëzore. 

K4 2017 MSH. MF MIE Ky udhëzim nuk është miratuar dhe është 

bartur në planin legjislativ për vitin 2018 

E paplotesuar 

90 Udhëzim Administrativ 

për kushtet dhe 

procedurat lidhur me 

eksperimentimin, 

shenjëzimin, trajtimin, 

përpunimin, ruajtjen, 

distribuimin, garantimin e 

kualitetit dhe sigurisë, 

për dhënien e licencës së 

institucioneve 

shëndetësore për inde 

dhe qeliza, i miratuar 

Direktive 2004/23 Për përcaktimin e 

standardeve për cilësi dhe siguri për 

dhurim, prokurim, testim, procesim, 

ruajtje , magazinim dhe shpërndarje të 

indeve dhe qelizave njerëzore. 

K4 2017 MSH. MF MIE Ky udhëzim nuk është miratuar E paplotesuar 

91 Udhëzim Administrativ 

për regjistrimin e 

multivitaminave 

mineraleve, 

oligomineraleve, 

substancave herbale, 

preparateve herbale dhe 

produkteve tjera për të 

cilat nuk nevojitet 

Direktiva 2002/46/KE Për përafrimin e 

ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me 

shtesat në ushqim; Rregullorja (KE) Nr 

1170/2009 për ndryshimin e Direktivës 

2002/46/ KE dhe Rregullorja (KE) NR 

1925/2006 në lidhje me listën e 

vitaminave, mineraleve dhe format e 

tyre që mund të shtohen në ushqim, 

përfshirë shtesat në ushqim; Direktiva 

2008/100/KE që ndryshon Direktivën 

K4 2017 MSH. MF MIE Ky udhëzim nuk është miratuar dhe është 

bartur në planin legjislativ për vitin 2018 

E paplotesuar 
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autorizimi për marketing, 

i miratuar 

90/496/EEC për ushqueshmërinë, 

etiketën për përbërësit e ushqimit në 

lidhje me mëditjen ditore të 

rekomanduar, faktorët e shndërrimit në 

energji dhe definicionet. 

92 Kodi Doganor dhe i 

Akcizave të Kosovës 

Nr.03/L-109, plotesuar 

dhe ndryshuar me nr. 

04/L099, i miratuar 

Rregullorja Nr.2913/92/ e dates 12 

tetor 1992 lidhur me Kodin Doganor të 

Komunitetit Evropian (Rregullore e 

Keshillit (EEC) nr. 2913/92 per 

Themelimin e Kodit Doganor te 

Komunitetit (OJ L 302,19.10.1992,p.1) 

e amendamentuar dhe korigjuar.  

Rregullorja (KE) Nr.82/97 e Parlamentit 

dhe Këshilli Evropian me 19 dhjetor 

1996 L 171 21.1.1997;Rregullorja (KE) 

Nr.955/1999 e Parlamnetit dhe KE me 

13 prill 1999 L 119 1 7.5.1999  3. 

Rregullorja (KE) Nr.2700/200 

Parlamneti dhe KE me 16 nentor 2000 

L 311 17 12.12.2000  Rregullorja (KE) 

nr. 648/2005 e Parlamnetit dhe KE me 

13 prill 2005 L 117 13.04.5.2005 5. 

Rregullorja e Këshilli (KE) 

Nr.1791/2006 me 20 nentor 2006 L 

363 1 20.12.2006 L 363 1 20. 12.2006 

Plotësuar nga; Akti i hyrjes se Austrisë, 

Suedis dhe Finlandes C 241 21 

29.8.1994 (miratuar nga Vendimi i 

Këshilli 95/1 KE, Euratom, ECSC L 1 1 

1 1.1995 

K4 2017 MF. ATK DK Grupi punues ka draftuar Projektligjin për 

plotësimin dhe ndryshimin e Kodit 

Doganor dhe të Akcizave të Kosovës 

Nr.03/L-109 i ndryshuar dhe i plotësuar 

me ligjin NR. 04/L-099.  Drafti i finalizuar 

ishte përcjellë në Ministrin e Financave 

tetor/2015.  

 

Ceshtja e draftimit te KDA-së është 

rikthyer edhe një herë dhe me vendimin 

Nr.81/2017 datë 12.09.2017 të Ministrisë 

së Financave është formuar ekipi 

përgjegjës për hartimin e draftit fillestar 

të Projektligjit për plotësimin dhe 

ndryshimin e Kodit Doganor dhe të 

Akcizave Nr.03/L-109, i plotësuar dhe i 

ndryshuar me Ligjin Nr.04/L-099, Ligjit 

Nr.04/L-115 dhe 04/L-273.  

 

E paplotesuar 

93 Udhëzimi Administrativ 

Nr.11/2009 për 

Impementimin e Kodit 

Doganor dhe të Akcizave 

të Kosovës, i miratuar 

(plotësim-ndryshim) 

Rregullorja nr.2913/92/ e dates 12 tetor 

1992 lidhur me Kodin Doganor të 

Komunitetit Evropian (Rregullore e 

Keshillit (EEC) nr. 2913/92 per 

Themelimin e Kodit Doganor te 

Komunitetit (OJ L 302,19.10.1992,p.1) 

e amendamentuar dhe korigjuar 

K4 2017 MF. DK Projekt Udhëzimi Administrativ për 

plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimi 

Administrativ Nr.11/2009 për 

Implementimin e Kodit Doganor dhe të 

Akcizave të Kosovës do ta hartohet gjatë 

vitit 2018, pas hyrjes në fuqi të ligjit për 

plotësimin dhe ndryshimin e KDA-së Nr. 03/L-

109. 

E paplotesuar 
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94 Udhëzim Administrativ 

për deklaratën paraprake 

paraarritjës për zbatimin 

e Ligjit 04/L-099 për 

plotësimin dhe 

ndryshimin e Kodit 03/L-

109 Doganor dhe të 

Akcizave të Kosoves 

(plotësimndryshim), i 

miratuar 

Rregullorja nr. 648/2005 e Parlamentit 

dhe Këshilli Evropian (Rreg.2913/1992) 

K4 2017 MF. DK Projekt Udhëzimi Administrativ për 

plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimi 

Administrativ Nr.11/2009 për 

Implementimin e Kodit Doganor dhe të 

Akcizave të Kosovës do ta hartohet gjatë 

vitit 2018, pas hyrjes në fuqi të ligjit për 

plotësimin dhe ndryshimin e KDA-së Nr. 

03/L-109. 

E paplotesuar 

95 Zhvillimi i legjislacioni 

sekondar për zbatimin e 

ligjit të kontrollit të 

brendshëm të financave 

publike 

Udhëzimet e INTOSAI-t për standardet 

e kontrollit të brendshëm në sektorin 

publik, korniza COSO 

K4 2017 MF. NJQH MFK Njësia qendrore harmonizuese përgjatë 

vitit 2017, ka rishikuar metodologjinë për 

monitorimin e organizatave buxhetore 

dhe njësive të auditimit të brendshëm. Ka 

përgatitur draft librin e proceseve për 

menaxhimin e shpenzimeve publike, i cili 

është dërguar te ministri për miratim.  

 

Është bërë: 

- Rishikimi i standardeve për auditim të 

brendshëm dhe publikimi i tyre në ueb 

faqe të Ministrisë së Financave,  

- Hartimi i Librit për përshkrimin e 

proceseve,  

- Rishikimi i metodologjisë për 

monitorimin e organizatave buxhetore 

dhe njësive të auditimit të brendshëm, 

Draft udhëzimet administrative për 

zbatimin e Ligjit për KBFP janë 

përfunduar. Aprovimi i tyre do të bëhet 

pas aprovimit të Ligjit për KBFP nga 

Kuvendi i Kosovës 

Pjeserisht e 

plotesuar 

96 Të vazhdohet me 

mbikqyrjen e rregulltë të 

funksionimit të 

Institucionave të 

pavarura 

Numri i raporteve te institucioneve të 

pavarura 

K4 2017 Kuvendi. Numëri i raporteve vjetore të 

institucioneve-agjencioneve të pavarura 

për dorëzim është njëzetë e tetë (28). 

Për periudhën raportuese, ashtu siç 

kërkohet, janë pranuar 28 raporte. 

E plotësuar 

97 Vazhdimi i monitorimit te 

ligjeve 

Numri i rekomandimeve të lëshuara 

nga monitorimi si dhe zbatimi i tyre 

K4 2017 Kuvendi. Numri i rekomandime te lëshuara nga 

mbikëqyrja e zbatimit te ligjeve është 34 

E plotësuar 
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98 Avancimi dhe zbatimi i 

kornizës ligjore për 

ofrimin e shërbimeve 

publike, procedurave 

administrative dhe 

kontrollimin e kualitetit 

të tyre (Strategjia për 

Modernizimin e 

Administratës Publike) 

SMAP dhe PVSMAP, të miratuara K4 2017 MAP. Është finalizuar raporti mbi zbatimin e 

Strategjisë për Modernizimin e 

Administratës Publik për vitin 2016. 

DMRAP gjatë vitit 2017 ka bërë  

Rishikimin afatmesëm të Strategjisë dhe 

Planit të Veprimit për Modernizimin e 

Administratës Publike 2017-2020 në 

bashkëpunim me OECD/SIGMA. Janë 

mbajtur punëtori, janë zhvilluar takime 

dhe konsultime me akterët kyç për 

rishikimin e objektivave, indikatorëve dhe 

aktiviteteve të strategjisë dhe planit të 

veprimit dha pas këtyre është konsoliduar 

drafti i parë i PVSMAP. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

99 Avancimi dhe zbatimi i 

kornizës ligjore për 

ofrimin e shërbimeve 

publike, procedurave 

administrative dhe 

kontrollimin e kualitetit 

të tyre (Strategjia për 

Modernizimin e 

Administratës Publike)   

Klasifikimi i vendeve te punës, i 

përfunduar 

K4 2017 MAP. Ka vazhduar procesi i klasifikimit të 

vendeve te punës në grada përkatëse 

sipas katalogut të vendeve të punës në 

shërbimin civil, deri tani Lista e Titujve te 

punës përfshin 1726. Janë finalizuar edhe 

50 përshkrime te unifikuara te detyrave 

te punës te nëpunësve civil.    

Klasifikimi i vendeve te punës në grada 

përkatëse në shërbimin civil, sipas 

kerkesave te Institucioneve gjate kesaj 

periudhe raportuese jane aprovuar 190 

tituj te ri te punes punës. Poashtu janë 

hartuar edhe 80 përshkrime te reja te 

unifikuara te detyrave te punës te 

nëpunësve civil. 

E plotësuar 

100 Avancimi dhe zbatimi i 

kornizës ligjore për 

ofrimin e shërbimeve 

publike, procedurave 

administrative dhe 

kontrollimin e kualitetit 

të tyre (Strategjia për 

Modernizimin e 

Administratës Publike) 

Katalogu i vendeve të punës në 

Shërbimin Civil, i përditësuar 

K4 2017 MAP. Katalogu i vendeve të punës në Shërbimin 

Civil, është perditesuar ne baze te 

kerkesave të miratuara nga OB dhe numri 

i pozitave të miratuara në Katalogun e 

Vendeve të Punës ka arrit rreth 1726 tituj 

të punës të standardizuar dhe unifikuar 

në shërbimin civil. Në këte tremujor janë 

draftuar edhe 50 pershkrime të 

standardizuara dhe unifikuara të  detyrave 

të punës në SHCK. 

E plotësuar 
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101 Avancimi dhe zbatimi i 

kornizës ligjore për 

ofrimin e shërbimeve 

publike, procedurave 

administrative dhe 

kontrollimin e kualitetit 

të tyre (Strategjia për 

Modernizimin e 

Administratës Publike) 

Sistemi i ri i pagave në SHCK, i zbatuar K4 2017 MAP.  

Integrimi i të dhënave personale dhe të 

punësimit të nëpunësve civil në formë 

elektronike nga dosjet fizike në SIMBNJ, 

është proces i cili vazhdon të 

implementohet. Është caktuar  një ekip 

profesional  që do të ndihmoj 

institucionet për bartjen e të dhënave nga 

dosjet fizike ne SIMBNJ. Po ashtu janë 

organizuar takime me menaxherët e 

personelit me qëllim të shpjegimit se si 

duhet të plotësohen këto të dhëna. Deri 

me tani numri i të dhënave të bartura ne 

SIMBNJ është arritur rreth 70% e të 

dhënave. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

102 Avancimi dhe zbatimi i 

kornizës ligjore për 

ofrimin e shërbimeve 

publike, procedurave 

administrative dhe 

kontrollimin e kualitetit 

të tyre 

SIMBNj, funksionale dhe e ndërlidhur 

me sistemet tjera 

K4 2017 MAP. Ёshtë realizuar  ndërlidhja me sistemin e 

pagave në formën fizike në mënyrë që 

SIMBNJ gjeneron formularët që i  

përdorë sistemi i pagave ,ndërsa Sistemi i 

Pagesave është i ndërlidhur me Trustin 

Pensional të Kosovës.Të dhënat 

personale të rreth 18000   nëpunësve 

civil janë të bartura në SIMBNJ.0 

E plotësuar 

103 Avancimi dhe zbatimi i 

kornizës ligjore për 

ofrimin e shërbimeve 

publike, procedurave 

administrative dhe 

kontrollimin e kualitetit 

të tyre 

Platforma e ndërveprimit të sistemeve 

elektronike, e zhvilluar 

K4 2017 MAP. Në fund të muajit qershor të vitit 2017 

është nënshkruar kontrata ndërmjet 

Ministrisë së Administratës Publike dhe 

Kompanisë Microsoft, për zhvillimin e 

Platformës së Interoperabilitetit 

(ndërveprimit) të Sistemeve Elektronike. 

Kontrata është trevjeçare, ku në vitin e 

parë do të ndërtohet platforma e 

Interoperabilitetit, kurse, në vitin e dytë 

dhe të tretë, planifikohet të bëhet 

ndërlidhja e sistemeve përmes 

platformës. Fillimisht në Platformën e 

Interoperabilietetit (ndërveprimit) 

(Governmnet Gateway), janë 

konfiguruara dhe integruar këto sisteme: 

Regjistri Civil, Sistemi i Tatimit në Pronë, 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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Sistemi i Regjistrit të Adresave dhe 

Sistemi i Noterisë. 

104 Avancimi dhe zbatimi i 

kornizës ligjore për 

ofrimin e shërbimeve 

publike, procedurave 

administrative dhe 

kontrollimin e kualitetit 

të tyre 

Plani Kombëtar i Veprimit për të dhëna 

të hapura (Open Data), i hartuar 

K4 2017 MAP. 

ZKM MAPL MIE 

Është hartuar drafti fillestar i Planit 

Kombëtar të Veprimit për hapjen e të 

dhënave (Open Data). Mirëpor, në 

Nëntor 2017, MAP ka nisur edhe 

procesin e Vlerësimit të Gatishmërisë për 

Hapjen e të Dhënave sipas metodologjisë 

së Bankës Botërore, dhe pret raportin e 

këtij vlerësimi, i cili publikohet në Mars, 

2018, për të finalizuar Planin Kombëtar 

për Hapjen e të Dhënave. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

105 Avancimi dhe zbatimi i 

kornizës ligjore për 

ofrimin e shërbimeve 

publike, procedurave 

administrative dhe 

kontrollimin e kualitetit 

të tyre 

Strategjia për zhvillim ekonomik lokal, e 

hartuar 

K4 2017 MAPL. MKRS 

MMPH MAP 

MAShT MZhE 

MAPL, me qëllim të avancimit të Draft 

Strategjisë për zhvillim ekonomik lokal ka 

zhvilluar 3 takime të brendshme, një 

punëtori me Grupin punues për 

avancimin e draft Strategjisë për zhvillim 

ekonomik lokal, si dhe 3 takime rajonale 

me komuna. Ndërsa, aktualisht drafti 

është duke u zhvilluar ende, para së të 

kaloj në fazat e tjera ligjore të: 

konsultimit paraprak, konsultimit publik, 

vlerësimit të ndikimit buxhetor dhe 

dërgimit për aprovim në Qeveri. 

 

Draft Strategjisë për zhvillim ekonomik 

lokal i ka paraprirë finalizimi i Koncept-

Dokumenti për Zhvillim Ekonomik Lokal. 

Qeveria ka aprovuar këtë koncept-

dokument, mbi bazën e të cilit ka filluar 

procesi i hartimit të Strategjisë për 

zhvillim ekonomik lokal. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

 

106 Avancimi dhe zbatimi i 

kornizës ligjore për 

ofrimin e shërbimeve 

publike, procedurave 

administrative dhe 

kontrollimin e kualitetit 

të tyre   

Projektligji për menaxhimin e pronës së 

paluajtshme të komunës, i hartuar 

K4 2017 MAPL. MKRS 

MMPH MAP 

MAShT MZhE 

Grupi punues ka finalizuar draftin fillestar 

të projektligjit, ka mbajtur 8 takime të 

brendshme dhe 2 takime ndërministrore 

me ministritë e linjës të përfshira në këtë 

projektligj. Përmbajtja e projektligjit është 

përafruar me orientimet e koncept-

dokumentit të miratuar në Qeveri me 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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datë 7 prill të këtij viti. Kurse, me datë 12 

dhe 13 tetor janë mbajtur punëtori 

dyditore me grupin punues, drejtorë për 

çështje pronësore dhe OJQ.  Projektligji 

ka kaluar fazën e konsultimit publik dhe 

paraprak. Ndërsa, me datë 24 nëntor 

është mbajtur një takim publik me 

komuna dhe OJQ, ku grupi punues ka 

diskutuar për komentet të cilat kanë 

ardhur gjatë fazës së konsultimit. Janë 

inkorporuar komentet dhe është hartuar 

Raporti për konsultim publik ku janë 

përfshi të gjitha komentet dhe arsyetimet 

e tyre, si dhe është finalizuar drafti i 

projektligjit. Pastaj, janë hartuar shkresat 

për MF deklarata financiare dhe për MIE 

deklarata të përputhshmërisë me 

legjislacionin e BE-se, si dhe janë 

proceduar më tej. 

107 Avancimi dhe zbatimi i 

kornizës ligjore për 

ofrimin e shërbimeve 

publike, procedurave 

administrative dhe 

kontrollimin e kualitetit 

të tyre 

20 projekte të OJQ-ve për avancimin e 

vetëqeverisjes lokale, të financuara 

K4 2017 MAPL. Komunat Me datën 20 Janar 2017, MAPL ka 

shpallur thirrjen për projekt-propozime 

me qëllim të mbështetjes financiare të 

komunave, institucioneve të tjera dhe 

organizatave të shoqërisë civile. Financimi 

i projekteve është bërë me qëllim të 

avancimit të vetëqeverisjes lokale, 

fuqizimit të partneritetit dhe rolit të 

shoqërisë civile në qeverisjen lokale, si 

dhe zbatimit të objektivave të Strategjisë 

për Vetëqeverisje Lokale 2016-2026. 

Njëkohësisht me thirrjen për propozime, 

është themeluar komisioni ad hoc për 

vlerësimin e projekteve të propozuara. 

Në përgjithësi, gjatë vitit 2017, janë 

mbështetur financiarisht 46 projekte, prej 

të cilave 42 OJQ , 2 projekte për komuna 

dhe 2 projekte për institucione të tjera të 

administratës publike. Vlera totale për 

E plotesuar 
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financimin e  projekteve kap shumën prej 

127,326.00 euro.                                                                                 

 

Nga shtatori deri në dhjetor 2017, MAPL 

financoi 2 projekte të shoqërisë civile. 

Projekti i parë është në bashkëpunim mes 

Komunës së Zveçanit dhe një OJQ-je në 

vlerë prej 50,000.00 euro dhe projekti i 

dytë që do të zbatohet nga një OJQ është 

në vlerë prej 6,900.00 euro. 

108 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

administratës publike, me 

qëllim të zbatimit të 

standardeve dhe 

parimeve të BE-së 

Udhërrefyesi për rishikimin cilësor dhe 

sasior të agjencive, i miratuar 

K4 2017 MAP. ZKM MF 

MIE 

Është hartuar plani i veprimit për 

racionalizimin e agjencive të pavarura dhe 

organeve qendrore në kuadër të 

Qeverisë (agjencive ekzekutive) i cili 

është ndihmuar nga SIGMA. Plani i 

veprimit është i ndarë në tri faza të cilat 

përmbajnë nga një numër të agjencive për 

rishikim. Kriter për ndarjen e agjencive 

nëpër faza ka qenë kriteri i numrit të 

punëtoreve, buxheti, funksionet e 

agjencisë, etj. Në bazë të këtyre, në fazën 

e parë të planit të veprimit janë parapare 

agjencitë të cilat kanë funksione 

ekzekutive dhe që gjenden nën Kuvendin 

e Kosovës. Dmth përmes MoU në mes të 

Kuvendit dhe Qeverise do të vihet edhe 

deri te kalimi apo transferi i këtij grupi të 

agjencive nga Kuvendi në Qeveri pasi ato 

ushtrojnë kompetenca ekzekutive dhe në 

bazë të Kushtetutës, Nenit 4 mbi ndarjen 

e pushteteve, ato duhet të kalojnë nën 

Qeveri. Këto agjenci nuk kanë nevojë të 

rishikohen pasi ato ushtrojnë funksione 

ekzekutive dhe në këtë pikë jemi të qartë 

se ku duhet  

 

të jenë ato. Për agjencitë që i kemi 

vendosur në fazë të dytë dhe të tretë në 

plan të veprimit, kemi planifikuar një 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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rishikim të tyre nga strukturat brenda 

Këshillit të Ministrave për Reformën e 

Administratës Publike dhe Sekretariati 

(DMRAP ka rolin edhe te Sekretariatit te 

KMRAP sipas vendimit të fundit të 

Qeverisë) i Këshillit do të dal me opsione 

se si të veprohet me një agjenci apo 

tjetër, si të integrohet me një agjenci 

tjetër, të transferohet në Qeveri, të 

kthehet në departament, etj. 

109 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

administratës publike, me 

qëllim të zbatimit të 

standardeve dhe 

parimeve të BE-së për 

PA 

Numri i shërbimeve administrative-

publike që ofrohen nga AP, të 

identifikuara 

K4 2017 MAP. IRK Janë identifikuarë rreth 1400 shërbime 

administrative-publike që ofrohen nga 

Administrata Publike. 

E plotësuar 

110 Ngritja e kapaciteteve 

njerëzore të Institucionit 

të Avokatit të Popullit 

Numri i trajnimeve të realizuara K4 2017 IAP. -Vizitë studimore e MKPT-së në Bordin e 

Ombudsmanit të Austrisë  në Vijenë, 

organizuar nga IAP në mbështetje të 

Bordit të Ombudsmanit të Austrisë, që 

kishte në fokus shkëmbimin e praktikave 

të mira ndërkombëtare duke iu referuar 

mandatit shtesë të Avokatit të Popullit si 

Mekanizëm Kombëtar për Parandalimin e 

Torturës. 

 

-Përfaqësuesit e IAP-së ishin pjesëmarrës 

të 6 trajnimeve të organizuar nga 

institucione të ndryshme dhe me 

partneritet të IAP-së me qëllim të ngritjes 

së kapaciteteve, varësisht nga fusha e 

veprimimit si: mbrojtja e të dhënave 

personale në institucione dhe ndërmarrje 

publike , vlerësimi i mekanizmit të 

ankimimit në IAP, çështje të ndërlidhura 

me fushëveprimit e Mekanizmit 

E plotesuar 
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Kombëtar për Parandalimin e Torturës si 

dhe nga fusha administrative / financiare. 

111 Promovimi i të drejtave 

të njeriut, i relaizuar 

konform mandatit 

Aktivitetet e parapara promovuese, të 

realizuara (numri i tryezave, 

konferencave, vizitave me karakter 

promovues, publikimi i materialeve 

promovuese etj)  

K4 2017 IAP. Në kuadët të aktiviteteve promovuese, 

Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP), 

nga data 1-30 nëntor 2017, zhvilloi 

fushatën informuese për nxënësit dhe 

mësimdhënësit e shkollave fillore dhe të 

mesme,Njihu me Institucionin e Avokatit 

të Popullit ,, u realizua në rreth 32 shkolla 

fillore dhe të mesme në tërë regjionin e 

Kosovës,ligjeratat janë realizuar në gjuhën 

shqipe, boshnjake, serbe, turke dhe rome, 

që ka patur për qëllim ngritjen e 

vetëdijesimit dhe informimin mbi të 

drejtat e njeriut edhe të të rinjëve të 

komuniteteve jo shumicë.  

 

Ligjerata: 2 ligjerata në Fakultetin e 

Sigurisë Publike në Vushtrri më 14 nëntor 

2017 dhe Fakultetin Juridik në UP më 21 

dhjetor 2017. Poashtu më 13 dhjetor 

2017, lidhur me temën e larpërmendur 

është mbajtuar trajnimi për prokurorët e 

rinj të sapo emëruar, në bashkëpunim me 

Akademinë e Drejtësisë. 

 

Video spotet: Poashtu gjatë kësaj 

periudhe është bërë edhe lansimi / 

transmetimi i dy video spoteve në TV, të 

pregaditura në mbështetje të OSBE- së 

lidhur me promovimin e mandatit të 

institucionit dhe pakos ligjore për të 

drejtat e njeriut dhe Innovations Lab 

Kosova – UNICEF lidhur me promovimin 

e platformës “Know your rights” (Njih të 

drejtat tua).  

 

 

E plotesuar 
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Tryeza të organizuara nga IAP: Më 6 

nëntor 2017, Avokati i Popullit mbajti 

tryezën me temën “Zbatimi 

irekomandimeve të Konventës Kornizë të 

Këshillit të Evropës për mbrojtjen e 

pakicave kombëtare”; Më 6 dhjetor 2017, 

Institucioni i Avokatit të Popullit 

organizoi seminar për zyrtarët e 

Autoriteteve Publike të Nivelit Qendror 

“Roli i AP në strukturën institucionale në 

vend”; Më 7 dhjetor 2017 Institucioni i 

Avokatit të Popullit (IAP), mbajti tryezën 

me titull “Barazia Gjinore dhe drejta në 

regjistrim të pronës së përbashkët në 

emër të dy bashkëshortëve”. 

 

Dhe aktivitetet e tjera te parapara. 

112 Trajtimi dhe adresimi i 

rregullt i ankesave të 

qytetarëve drejtuar IAP-

së dhe adresimi i 

rekomandimeve të IAP-

së 

Numri i ankesave të pranuara K4 2017 IAP. Gjate K4, IAP, ka pranuar 575 ankesa 

lidhur me shkeljet e pranuara te te 

drejtave dhe lirive themelore te njeriut.  

E plotesuar 

113 Trajtimi dhe adresimi i 

rregullt i ankesave të 

qytetarëve drejtuar IAP-

së dhe adresimi i 

rekomandimeve të IAP-

së   

Numri i ankesave të trajtuara K4 2017 IAP. Gjate K4, IAP, ka trajtuar 302 ankesa 

lidhur me shkeljet e pranuara te te 

drejtave dhe lirive themelore te njeriut. 

E plotesuar 

114 Trajtimi dhe adresimi i 

rregullt i ankesave të 

qytetarëve drejtuar IAP-

së dhe adresimi i 

rekomandimeve të IAP-

së   

Numri i rekomandimeve të derguara 

tek autoritetet përgjegjëse 

 

K4 2017 IAP. Gjatë tremujorit të fundit të vitit 2017, 

përkatëisht gjatë periudhës kohore 1 

tetor -31 dhjetor 2017, Institucioni i 

Avokatit të Popullit ka dërguar gjithsej 30 

rekomandime autoriteteve përgjegjëse. 

E plotesuar 

115 Trajtimi dhe adresimi i 

rregullt i ankesave të 

qytetarëve drejtuar IAP-

së dhe adresimi i 

Numri i rekomandimeve të IAP të 

zbatuara nga autoritetet përgjegjëse 

K4 2017 ZKM. Kuvendi Sipas Raporti përmbledhës të viti 2016 

për zbatimin e rekomandimeve nga IAP 

për institucionet përgjegjëse janë 

shtatëmbëdhjet rekomandime që janë 

Pjeserisht e 

plotesuar  
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rekomandimeve të IAP-

së   

implementuar nga institucionet ndërsa 

kanë qenë 74 në pritje të implementimit 

dhe 11 rekomandime të 

paimplementuara. 

116 Avancimi i bashkëpunimit 

ndërkombëtar 

Numri i anëtarësimeve në mekanizma 

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut 

K4 2017 IAP. Gjatë periudhës 1 tetor 2017 – 31 

dhjetor 2017 IAP nuk ka pasur 

anëtarisime të reja në mekanizma 

ndërkombëtarë, megjithatë IAP është 

anëtare e organizatave ndërkombëtare 

Rrjetit të Ombudsmanëve për Mjedisin 

dhe të Drejtat e Njeriut, 15 shtator 2017, 

Lubjanë, Slloveni. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

117 Përmirësimi i mëtejshëm 

i kornizës së politikave 

në fushën e mbikëqyrjes 

demokratike civile të 

Forcave të armatosura 

Strategjia e Mbrojtjes, e miratuar K4 2017 MFSK. 

MPB MPJ MD MF 

Pas miratimit të amandamenteve 

kushtetuese do të hartohet Strategjia e 

Mbrojtjes, të cilës do ti paraprinë hartimi 

i Strategjisë së Sigurisë Kombëtare. Si 

rezultat i kësaj, Strategjia e Mbrojtjes 

mbetet peng i hartimit dhe miratimit te 

Strategjisë se Sigurisë Kombëtare, edhe 

pse MFSK tashme e ka hartuar një draft 

të Strategjisë së Mbrojtjes. 

E paplotesuar 

118 Vazhdimi i reformave 

institucionale në fushën e 

mbikëqyrjes demokratike 

civile të Forcave të 

armatosura me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë  

MFSK dhe FSK, të ristrukturuara K4 2017 MFSK. 

MF 

Ristrukturimi në MFSK dhe FSK do të 

ndodh pas miratimit të amandamenteve 

kushtetuese dhe ligjeve të FAK-së. MFSK 

tashmë ka draft-strukturën sipas misionit 

të ri. 

E paplotesuar 

119 Vazhdimi i reformave 

institucionale në fushën e 

mbikëqyrjes demokratike 

civile të Forcave të 

armatosura me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë 

Komisioneri Parlamentar për Forcat e 

Armatosura, i themeluar dhe 

funksionalizuar 

K4 2017 KUVENDI. MFSK 

MPB 

Nuk ka zhvillime sepse është i nderlidhur 

me transformimin e FSK-së në Forca të 

armatosura dhe është pjesë e pakos së 

amandamenteve kushtetuese. 

E paplotësuar 

120 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

mbikëqyrjes demokratike 

civile të Forcave të 

Raport i rregullt gjashtëmujor, i 

publikuar 

K4 2017 KUVENDI. MFSK 

MPB AKI 

Komisioni për mbikëqyrjen e FSK-së ka 

publikuar raportin e rregullt gjashtë 

mujor.  

E plotësuar 
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armatosura, në përputhje 

me parimet dhe praktikat 

ndërkombëtare. 

121 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

mbikëqyrjes demokratike 

civile të Forcave të 

armatosura, në përputhje 

me parimet dhe praktikat 

ndërkombëtare 

Raport i rregullt vjetor, i publikuar   K4 2017 KUVENDI. MFSK 

MPB AKI 

Komisioni për mbikëqyrjen e FSK-së ka 

publikuar raportin e rregullt vjetor. 

E plotësuar 

122 Ngritja e kapaciteteve të 

stafit të Infrastrukturës 

së Cilësisë 

Trajnimet ne fushen e instruktures se 

cilesise te mbajtura (se paku 5 trajnime 

pe rmbikeqyrjen e tregut, 2 module 

trajnimi ne fushen e akreditimit, 3 ne 

fushen e standardizimit, dhe 2 ne fushen 

e metrologjise 

K4 2017 MTI. AMK K 1: 1. Dy zyrtarë të divizionit për 

infrastrukturë të cilësisë kanë marrë pjesë 

në modulin e trajnimit ³Sfidat në 

transpozimin dhe implementimin e 

rregullores (CPR) për produktet e 

ndërtimit", trajnimi është mbajtë në 

Bruksel me datën 27-28 Janar. 2. Dy 

zyrtarë të departametit të infrastrukturës 

së cilësisë kanë marrë pjesë në dy 

punëtori në lidhje me implementimin e 

legjislacionit për procedurat e vlerësimit 

të konformitetit për produkte të 

ndërtimit dhe pajisje elektrikeelektronike, 

trajnimi është mbajt në Beograd me datë 

21 dhe 22 shkurt si dhe trajnimi tjetër 

është mbajt me datë 23 dhe 24 shkurt 

Nish të organiozuar nga projekti SIDA ± 

Infrastruktura e Cilesisë në Ballkanin 

Përendimor. 3. Me asistencë të programit 

TAIEX është mbajt punëtoria lidhur me 

kërkesat teknike për produkte dhe 

procedurat e vlerësimit të konformitetit, 

me datën 16 Mars 2017 ku kanë marrë 

pjesë zyrtarë të infrastrukturës së cilësisë 

(standardizimit, akreditimit) dhe 

mbikqyrjen së tregut. 4. Me datë 

14.02.2017 është mbajtë trajnimi 

"Kërkesa të përgjithshme për 

kompetencën e testimit dhe kalibrimit, 

E plotesuar 
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SK ISO / IEC 17025: 2005, 20 pjesmarrës 

nga Drejtoria e Akreditimit, Trupat për 

vleresim të konformitetit dhe ekspert të 

fushës. 5. Me datë 28.02.2017 është 

mbajtë trajnimi ³Vlerësimi i konformitetit 

- Kërkesat për funksionimin e llojeve të 

ndryshme të organizmave që kryejnë 

inspektimin, 8 pjesmarrës nga Drejtoria e 

Akreditimit, Trupat për vleresim të 

konformitetit dhe ekspert të fushës. 6. 

Dy zyrtarë nga mbikqyrja e tregut kanë 

marrë pjesë në trajnimin ³Menaxhimi dhe 

vlerësimi i rrezikut në produktet 

ndërtimore dhe pajijse elektrike dhe 

elektronike´i cili është mbjatë në Bruksel 

me datë 28/02 - 01/03.2017. K2:1. Dy 

zyrtar të DIC-së kanë marr pjesë 

trajnimin HOT 1 (Instituti Gjerman i 

Normave - DIN) - Kërkesat në lidhje 

autoritetet notifikuese dhe kriteret për 

notifikim të TVK-ve nga Direktivat e 

Qasjes së re, në veçanti kërkesat në lidhje 

me akreditim (HoT 1 - Requirements for 

Notifying authority and Criteria for 

notification of CABs in the New 

Approach Directives, especially in 

relation to requirements for 

accreditation) i cili është mbajtë me 

dt.19-20 Qershor 2017 me mbështetjen e 

projektit të SIDA ±Infrastruktura e 

Cilësisë në Ballkanin Përendimor. 2. Dy 

zyrtar të DIC-së kanë marr pjesë në 

punëtorinë WS6 për Produktet e 

ndërtimit ne Podgoricë - Rregullorja e 

BE-së 305/2011 CPR: Mbikëqyrja e tregut 

në fokus (7 Qershor 2017) 3. Pjesmarrja 

e zyrtareve të DIC në punëtorinë WS12 

për pajisjet elektrike dhe elektronike 

±Direktivat për EEE dhe EMC: 
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Mbikëqyrja e tregut në fokus (9 Qershor 

2017). 4. Zyrtarë të DAK-ut më 

22.06.2017, ka mbajtur trajnimin e radhës 

sipas kërkesave të standardit SK ISO/IEC 

17025, morën pjesë 16 pjesëmarrës, nga 

TVK-të dhe ekspert të DAK. 5. 

Pjesmarrja e zyrtarëve të Agjencisë së 

Metrologjise në trajnimin tre ditor me 

temë transpozimi i Direktives së 

peshoreve jo automatike (transpozim i 

direktivës evropiane NAWI 2014/32) 

organizuar nga projekti SIDA, i cili është 

mbajtur në Maj në Bruksel. 6. Pjesmarrja 

e dy zyrtareve të AMK-së në trajnimin 

tre ditor me temë: Transpozimi i MID 

Direktivës (Direktivës Evropiane për 

Instrumente Matëse MID 2014/32) i 

organizuar nga projekti SIDA, mbajtur në 

Bruksel nga data 13 deri 15.06.2017. 7. 

Pjesëmarrja e tre zyrtarëve të AMK-së në 

trajnim një ditor, me temë: Promovimi i 

metrologjisë, organizuar nga projekti 

SIDA, mbajtur në Podgoricë, me datë 

06.06.2017. 8. Pjesëmarrja e një zyrtari të 

AMK-së në trajnimin një ditor me temë: 

PT t për Eurokode për Strukturat është 

organizuar një takim ku është prezantuar 

roli dhe rëndësia e eurokodeve për 

anëtarët e komitetit teknik përkatës; b. 

Trajnimi tre ditori 2 zyrtarëve me temë 

transpozimi i Direktives së peshoreve jo 

automatike ( NAëI 2014/31/EU) 

organizuar dhe financuar nga projekti 

SIDA, mbajtur në Bruksel. Trajnimi tre 

ditor me temë Transpozimi i Direktives 

për mjete matëse (MID 2014/32/EU) 

organizuar dhe financuar nga projekti 

SIDA, mbajtur në Bruksel. Pjesëmarrja e 

3 zyrtarëve në trajnimin me temë 
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Promovimi i rolit të Metrologjisë, mbajtur 

në Podgoricë financuar nga SIDA. Një 

zyrtarë në trajnimin Standardi ISO 17043, 

në Berlin financuar nga SIDA. c. 1. Zyrtari 

i DIC-se ka marre pjese ne 

trajniminMekanizmat e komunikimit dhe 

monitorimit per mbikqyrje te tregut per 

pajisjet elektrike dhe elektronik (EEE) 13- 

16.09.2017 2. Dy zyrtare te DIC-se kane 

marre pjese ne trajniminTechnical issues 

of MS controls and checks in EEE sector - 

25-29.09.2017 (Qeshtjet teknike te 

Mbikeqyrjes se Tregut - Kontrollet ne 

fushen e pajisjeve elektrike dhe 

elektronike. 3. Dy zyrtar të DIC-së kanë 

marr pjesë trajnimin HOT 1 (Instituti 

Gjerman i Normave - DIN) - Kërkesat në 

lidhje autoritetet notifikuese dhe kriteret 

për notifikim të TVK-ve nga Direktivat e 

Qasjes së re, në veçanti kërkesat në lidhje 

me akreditim (HoT 1 - Requirements for 

Notifying authority and Criteria for 

notification of CABs in the Neë 

Approach Directives, especially in 

relation to requirements for 

accreditation) i cili është mbajtë me 

dt.19-20 Qershor 2017 me mbështetjen e 

projektit të SIDA ±Infrastruktura e 

Cilësisë në Ballkanin Përendimor. 4. Dy 

zyrtar të DIC-së kanë marr pjesë në 

punëtorinë ëS6 për Produktet e ndërtimit 

ne Podgoricë - Rregullorja e BE-së 

305/2011 CPR: Mbikëqyrja e tregut në 

fokus (7 Qershor 2017) 5. Pjesmarrja e 

zyrtareve të DIC në punëtorinë ëS12 për 

pajisjet elektrike dhe elektronike 

±Direktivat për EEE dhe EMC: 

Mbikëqyrja e tregut në fokus (9 Qershor 

2017). 6.Eshte mbajt punetoria 
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informative me biznese për "Rregullorja e 

re për sigurinë e liftave", 08.02.2017, 

Prishtinë 7.Eshte mbajt nje takim me 

Trupat ispektuese te autorizuara ne 

fushen e ashensoreve lidhutr me draft 

rregulloren per ashensoret ne perdorim, 

me daten 10.08.2017. 8.Në muajin Prill 

është mbajtur tryeza me bizneset ku kanë 

marrë pjesë 33 pjesemarrës në fushën e 

zbatimit të legjislacionti për ashensorë 

dhe komponentet e sigurisë ; poashtu e 

mbështetur nga TAIEX është mbajtur një 

punëtori për harmonizimin e legjislacionit 

horizontal pë r lëvizjen e lirë të mallrave. 

K4: 1. Pjesmarrja e dy zyrtarëve të 

Departamentit të Industrisë dhe një 

zyrtari të Divizionit për Infrastrukturës të 

cilësisë në trajnimin ³Vlerësimin e 

Ndikimit Rregullativ RIA në lidhje me 

hartimin e strategjive dhe legjislacionit´i 

cili është mbajtë në Berlin me datën 25-

28 Tetor. 2. Pjesmarrja e zyrtarëve nga 

Departamentit i Industrisë, Divizioni për 

Infrastrukturës të Cilësisë, Agjencia e 

Standardizimit dhe Inspektorati i tregut 

në punëtorinë ³Sfidat dhe mundësitë në 

fushën e EEE (Electric and Electronic 

Equipment)´i cili është mbajtë në Beograd 

me datën 31 Tetor ±02 Nëntor. 3. Tre 

zyrtarë të Agjencisë së Standardizimit 

kanë marrë pjesë në workshopin e 

organizuar nga projekti SIDA (Standardet 

vs EEE dhe CPR) në Beograd, me datë 

31.10.2017 . 4. Dy zyrtarë të Agjencisë së 

Standardizimit kanë ndjekur një trajnim 

në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Standardizimit rreth rolit dhe rëndësisë 

së standardeve (Tiranë) me datë 27-

29.12.2017 . 5. Tre zyrtarë të Drejtorisë 
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së Akreditimit kanë marrë pjesë në 

trajnimin HOT 2 të 

vleresuesve/eksperteve të DAK-ut në 

akreditimin për qellime autorizimi 

(notifikimi) i cili është mbajtë në Berlin 

me datën 09-10 Tetor 2017. 

123 Rritja e numrit të trupave 

të akredituar për 

vlerësimin e 

konformitetit 

Numri i trupave të vlerësimit të 

konformitetit, të akredituar 

K4 2017 MTI. Gjatë periudhës K1 janë akredituar 2 

Trupa të Vlerësimit të Konformitetit. 

Gjatë periudhës K3 janë licencuar 3 

laboratore testuese mirëpo nuk kishte 

asnjë trup të akredituar. Gjatë periudhës 

K4 janë akredituar 3 trupa (laboratorë 

testues) për vlerësim të komformitetit. 

E plotesuar 

124 Adoptimi i standardeve 

Evropiane dhe 

Ndërkombëtare 

1,500 Standarde Evropiane dhe 

Ndërkombëtare të adoptuara   

K4 2017 MTI. AKS Gjate vitit 2017 jane miratuar gjithsej 657 

standarde, perderisa ishte e parapare te 

adaptoheshin 1500 standarde. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

125 Implementimi i 

standardeve të adoptuara 

Sistemi online i shërbimit të palëve të 

interesit për standarde i zhvilluar dhe 

funksional 

K4 2017 MTI. Sistemi SMIS është i zhvilluar dhe 

funksional dhe si i tillë ka ndikuar direkt 

në moderinizimin e standardizimit dhe 

aktiviteteve të saja, si: identifikimi i 

standardeve; porosia online e 

standardeve të adoptuara; sistemimi i 

standardeve; arkivimi i standardeve; 

informacion për statusin e standardeve 

(në fuqi, të tërhequra, në proces). Sistemi 

online (SMIS) per porosine e standardeve 

eshte funskional dhe si I tille I ploteson 

kerkesat ne fushen e standardizimit per 

palet e intersit. 

E plotesuar 

126 Ngritja e vetëdijes së 

bizneseve lidhur me 

sigurinë e produkteve 

Takime informative në lidhje me 

standardet nëpër biznese dhe 

institucione edukative të mbajtura 

K4 2017 MTI. UP Në muajin Maj në takim me bizneset e 

ftuara nga Oda Ekonomike Kosovare, 

Kryeshefi i Agjencisë Kosovare të 

Standardizimit ka mbajtë prezantimin 

“Standardizimi në funksion të certifikimit”. 

AKS ka prezantuar rolin dhe rëndësinë e 

standardeve në workshopin e organizuar 

nga OAE: "Enhancing cooperation 

between northern Kosovo businesses and 

the Kosovo Chamber of Commerce”. 

E plotesuar 



PËRFORMANCA E INSTITUCIONEVE NË GJASHTË MUJORIN I DYTË, PËR VITIN 2017. 

56 

 

Agjencia Kosovare për Standardizim ka 

organizuar takim me biznese me rastin e 

Ditës Botërore të Stand. 

127 Përmirësimi i mbikqyrjes 

së tregut 

Së paku 260 inspektime të realizuara 

për kontrollën e produkteve të 

rrezikshme, elektrike, materiale 

ndërtimore, lodra për femije, nje numer 

inspektimesh të realizuara për 

monitorimin e cilësisë së karburanteve 

të naftës, inspetime tjera duke perfshire 

cmimet, zbritjet e publikuara-reklamat 

MAShTruese, deklaracionin e 

produkteve, verefikimin e pastërtisë së 

punimeve nga metalet e çmuara, 

vërtetimi i të dhënave rreth origjinës së 

mallrave, piraterisë, pronësisë 

industriale si dhe pranimeve teknike 

K4 2017 MTI. DK PK Gjate vitit 2017 jane kryer keto inspekime: 

- Sektorin e Naftës është bërë 

Inspektimi i 165 subjekteve ekonomik. 

- Sektorin e Tregut është bërë 

Inspektimi i 93 subjekteve ekonomik. 

- Sektorin e Sigurisë janë inspektuar 57 

subjektet afariste 

- Janë bërë 10 egzaminime të 

produkteve nga metalet e çmuara. 

- Në Sektorin e Naftës është bërë 

inspektimi i 105 subjekteve 

ekonomike 

- Në Sektorin e Naftës janë inspektuar 

421 subjekteve ekonomike 

- Në Sektorin e Tregut janë inspektuar 

270 subjekteve ekonomike 

- Sektorin e Sigurisë janë inspektuar 

166 subjektet afarist 

- Sektorin e Naftës janë inspektuar 397 

subjekteve ekonomike 

- Sektorin e Tregut janë inspektuar 267 

subjekteve ekonomik 

- Sektorin e Sigurisë janë inspektuar 

179 subjektet afariste 

E plotesuar 

128 Përmirësimi i mbikqyrjes 

së tregut   

Databaza elektronike për njoftimin e 

publikut sa i përket produkteve të 

rrezikshme në treg e funksionalizuar 

K4 2017 MTI. Databaza është zhvilluar ndërsa tani është 

duke u punuar në funksionalizimin e plotë 

të databazës për produkte të rrezikshme 

edhe për njoftim të publikut planifikohet 

të përfundohet sipas afateve të parapara. 

Funksionalizimi i plotë i databazës pritet 

gjatë tre mujorit të parë 2018. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

129 Negocimi i 

Marrëveshjeve bilaterale 

për sigurime sociale 

Marrëveshja bilaterale me Zvicrën, 

Belgjikën, Shqipërinë, Gjermaninë, 

Austrinë, Kroacinë të negociuara 

K4 2017 MPMS. MPJ MIE 

MSH MF 

Ka vazhduar shkëmbimi i korrespodencës 

me palën nga Konfederata e Zvicrës. Dy 

tekstet e marrëveshjeve janë finalizuar 

poashtu edhe formularët shkëmbyes. 

Palët janë zotuar që të marrin të gjitha 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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veprimet e nevojshme që kjo Marrëveshje 

të nënshkruhet sa më parë. 

Me dt.08 dhe 09 nëntor 2017, në Bruksel 

është mbajtur raundi i tretë i negociatave 

me Mbretërinë e Belgjikës, ku palët 

vazhduan punën në dy  marrëveshjet me 

ç’rast u finalizuan tekstet e tyre dhe 

formularëve shkëmbyes. Palët u zotuan 

që të marrin të gjitha veprimet e 

nevojshme që kjo Marrëveshje të 

nënshkruhet sa më parë. 

Janë zhvilluar negociatat për  marrëveshje 

të sigurimeve sociale me shtetin e 

Austrisë, por janë ndërprerë  në vitin 

2014. 

Është duke u shqyrtuar mundësia për 

lidhjen e një Marrëveshje edhe me shtetin 

e Turqisë, për arsye se gjate takimit të 

Ministrit të MPMS në Turqi muajin e 

kaluar, Ministritë përkatëse kanë 

shprehur interesimin e tyre (ende nuk 

janë ndërmarrë hapat e caktuar, mirëpo 

janë  vendosur kontaktet). 

Është aprovuar nisma nga Qeveria për 

fillimin e negociatave me shtetin e 

Kroacisë. 

130 Analiza e zbraztësive sa i 

përket legjislacionit 

horizontal në lidhje me 

harmonizimin e 

mëtutjeshëm me 

Direktivën e Shërbimeve 

Plani Veprimit për transpozimin e 

direktivës per sherbime, i përfunduar 

K4 2017 e MAShT MPB 

MPMS MD MAPL 

MIE MZhE MSh 

ZKM MF 

Plani i veprimit për harmonizimin e 

legjislacionit horizontal është finalizuar 

dhe pritet të përcjellët në qeveri për 

miratim. 

E paplotesuar 

131 Zbatimi dhe zgjerimi i 

regjimit të tregtisë së lirë 

në kuadër të CEFTA-së 

Databaza e përditësuar dhe e ndarë në 

gjashtë kategori : TIS Databaza 1 

(Statistikat), TIS Databaza 2 

(Rregullativa Ligjore), TIS Databaza 3 

(Akterët Kryesor), TIS Databaza 4 

(Barrierat Tregtare), TIS Databaza 5 

K4 2017 MTI. MAShT MPB 

MPMS MD MAPL 

MIE MZhE MSh 

ZKM MF ATK 

BQK 

Është bërë përditësimi i databazës në 

gjashtë kategoritë: TIS Databaza 1 

(Statistikat), TIS Databaza 2 (Rregullativa 

Ligjore), TIS Databaza 3 (Akterët 

Kryesor), TIS Databaza 4 (Barrierat 

Tregtare), TIS Databaza 5 (Masat 

E plotesuar 
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(Masat Mbrojtese dhe Ofansive),TIS 

Databaza 6 (Marreveshjet Tregtare) 

Mbrojtese dhe Ofansive), TIS Databaza 6 

(Marreveshjet Tregtare).                             

132 Verifikimi i standardit të 

profesionit 

Vendimi dhe publikimi për standardet e 

profesionit, të miratuara 

K4 2017 MASHT. Ofruesit 

e AAP 

Aktiviteti është realizuar. 

Për periudhen janar – dhjetor Autoriteti i 

Kualifikimeve Kombëtare ka verifikuar 26 

standarde të profesionit ndersa tri janë 

në përfundim e sipër. 

E plotësuar 

133 Validimi i kualifikimeve 

dhe akreditimi i ofruesve 

të AAP 

Vendimi dhe publikimi i per kualifikimet 

e miratuara; 

K4 2017 MASHT. Shkollat 

Profesionale 

Aktiviteti është realizuar. 

Për periudhen janar – dhjetor 2017, janë 

aprovuar 41 kualifikime (18 kualifikime të 

reja në KKK, ndërsa ka bërë rishikimin e 

kushteve të 16 ofruesve të akredituar me 

kusht për 33 profile, dhe janë riakredituar 

3 institucione). Janë akredituar 14 ofrues 

të Arsimit dhe Aftësimit Profesional, të 

cilët ofrojnë, lëshojnë dhe certifikojnë 

kualifikimeve profesionale, 1 institucioni i 

është refuzuar akreditimi për 1 profil, 

ndërsa 1 institucioni i është tërhequr 

akreditimi për tri profile. 

E plotësuar 

134 Rritja e cilësisë në AAP 

përmes monitorimit të 

instituvcioneve të 

akredituara 

Softveri për monitorim, i zhvilluar. K4 2017 MASHT. ALLED Softueri është në proces të popullimit me 

informata përkatëse dhe pritet të jetë 

funksional së shpejti 

Pjesërisht e 

plotësuar 

135 Rritja e cilësisë në AAP 

përmes monitorimit të 

instituvcioneve të 

akredituara 

Numri i monitorimeve sipas kërkësave 

të paleve në lidhje me parregullesi 

evenutale nga AKK 

K4 2017 MASHT. ALLED Aktiviteti ende nuk është realizuar  

Përgjatë vitit 2017, AKK ka realizuar 

procesin e pilotimit të udhëzuesit për 

monitorim të ofruesve pas akreditimit në 

Qendrën Sociale Edukative "Don Bosko", 

Britanika ELT, QAP- Pejë. 

E paplotesuar 

136 Ngritja e vazhdueshme e 

kapaciteteve analitike të 

stafit të NjIF-K për 

parandalimin e pastrimit 

të parave, luftimin e 

financimit të terrorizmit 

dhe veprave të 

ndërlidhura penale 

NJIFTrajnime të specializuara për stafin 

e NjIF, të mbajtura 

K4 2017 NJIF. MF   
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137 Ngritja e bashkëpunimit 

dhe shkëmbimit të 

informatave në mes të 

NjIF-K dhe institucioneve 

homologe 

ndërkombëtare me 

qëllim të parandalimit 

dhe zbulimit të pastrimit 

të parave, financimit të 

terrorizmit dhe veprave 

të ngjashme penale.  

Marrveshjet 

Marrveshjet e bashkëpunimit me NjIF 

homolog ndërkombëtarë, të 

nënshkruara 

K4 2017 NJIF. MF   

138 Zbatimi i Strategjisë 

Kombëtare dhe Planit të 

Veprimit të Republikës së 

Kosovës për Parandalim 

dhe Luftim të Ekonomisë 

Joformale, Pastrimit të 

Parave Financimit të 

Terrorizmit dhe Krimeve 

Financiare 2014-2018   

Ekonomia jo-e vërejtur/vëzhguar në 

llogaritë kombëtare, e matur 

K4 2017 MF. NjIF PK DK 

ATK MD KPK 

MMPH MTI 

Komunat 

Ky aktivitetet nuk është realizuar. Pritet 

që në të ardhmen të ndërmerren veprime 

për të futur ekonominë jo të vërejtur në 

llogaritë kombëtare.  

 

Është adresuar si aktivitet në PKZMSA 

2018. 

E paplotesuar 

139 Rritja e vetëdijësimit dhe 

komunikimit për 

parandalimin dhe luftimin 

e pastrimit të parasë dhe 

financimit të terrorizmit 

Numri i fushatave, trajnimeve, 

seminareve, konferencave 

K4 2017 NjIF.  BQK, 

Mbikqyresit 

Sektorial 

 

  

140 Ngritja e kapaciteteve 

administrative dhe 

institucionale në fushën e 

prokurimit publik   

Numri i trajnimeve dhe pjesëmarrësve 

në nivelin bazik Perfshirë e- prokurimin, 

të mbajtura 

K4 2017 KRPP. IKAP KRPP, me qellim lehtësimi dhe te 

përkrahjes se autoriteteve kontraktuese 

ne te gjitha nivelet ka iniciuar një proces 

te vazhdueshëm TRAJNIMI i cili do te 

jete i vazhdueshëm për aq sa do te 

konsiderohet i nevojshëm dhe/ose i 

kërkuar nga ana e AK-ve dhe OE. 

 

KRPP ne bashkëpunim me IKAP, nga viti 

2017, ka mbajt trajnimin Intenziv - të 

përshpejtuar  të nivelit bazik për tri 

institucionet kryesore te prokurimit ne 

Kosove, KRPP-në. OSHP-në dhe AQP-në 

E plotësuar 
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dhe ka bërë certifikimin e tyre, gjithësejt 

u trajnuan 33 pjesëmarrës. Trajnimi është 

mbështetur nga Projekti “Planet”. 

 

KRPP në bashkëpunim me IKAP ne vitin 

2017 ka mbajt trajnim të nivelit bazik për 

Zyrtarët e Prokurimit nga të gjitha 

institucionet publike qendrore, lokale dhe 

ndërmarrjet publik të cilët nuk posedojnë 

çertifikata për prokurim publik, gjithësejt 

u trajnuan 265 pjesëmarrës.  Trajnimi 

është mbështet nga USAID – TEAM . 

 

Trajnime për prokurim Elektronik – E 

Tenderimin. 

 

Zyrtaret e prokurimit ne nivel qendror, 

lokal dhe ndërmarrjet publike - gjithsejtë 

206 pjesëmarrës kane ndjek trajnimin nga 

2 ditë  për secilin pjesëmarrës. Trajnimi 

është mbështet nga USAID-TEAM 

 

Operatoret Ekonomik, Organizatat e 

shoqërisë civile – dy dite trajnim për 

secilin pjesëmarrës gjithsej 112 

pjesëmarrës. Trajnimi është mbështet nga 

USAID – TEAM. 

 

Auditorët e brendshëm të institucioneve 

publike lokale dhe qendrore, auditorët e 

jashtëm, hetues, Zyrtaret Kryesor 

Administrativ, Anëtarët e Komisionit për 

vlerësim te tenderëve dhe hetues, Zyrtar 

të Prokurimit që nuk e kanë ndjek këtë 

trajnim, nga dy dite për secilin 

pjesëmarrës, janë trajnuar gjithsej 427 

pjesëmarrës. Trajnimi është mbështet nga 

USAID – TEAM. 
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Gjithësej të trajnuar për vitin 2017, 

përfshirë edhe trajnimin për e-prokurim, 

janë 1043 pjesëmarrës. 

141 Funksionalizimi i sistemit 

të prokurimit elektronik 

të Prokurimit 

E-prokurimi obligativ në nivel qendror 

dhe në nivel lokal, i zbatuar 

K4 2017 KRPP. OSHP AQP 

MAP MF 

Që nga data 01.01.2017 përdorimi i 

platformës së e-prokurimit është bërë 

obligativ për të gjitha organizatat 

buxhetore të nivelit qendror, nivelit lokal 

dhe ndërmarrjet publike për procedurat 

e prokurimit. Operatorët ekonomik janë 

të obliguar të regjistrohen në sistemin e 

e-prokurimit dhe te dorzojnë ofertat ne 

mënyrë elektronike ose në formë fizike. 

 

Me qëllim të lehtësimit të hapave që do 

të ndiqen në procedurat elektronike, 

KRPP për të gjithë përdoruesit ka nxjerrë 

udhëzues dhe manuale të cilët do të jenë 

në dispozicion në ueb-faqen e KRPP-së 

edhe ne platformën e prokurimit 

elektronik (http://e-prokurimi.rks-

gov.net). Po ashtu KRPP do te asistoj dhe 

përkrah autoritetet kontraktuese dhe 

operatoret ekonomik pjese e këtij 

projekti përmes Tavolinës ndihmese 

(kontaktet do te vendosen ne web-faqen 

e KRPP-së dhe platformën elektronike 

(http://e-prokurimi.rks-gov.net). 

 

Gjithashtu, KRPP ka rekrutuar 3 zyrtarë 

për monitorim, të cilët kan filluar punën 

nga dt.1 maj 2017.  Si dhe 3 zyrtarë i IT-

së, njëri ka filluar punën nga dt. 1 gusht 

2017, ndërsa 2 zyrtarët tjerë të IT-së  nga 

15 nëntori i vitit 2017. 

E plotësuar 

142 Lehtësimi i procedurave 

të bërjes biznes 

Numri afarist, i unifikuar K4 2017 MTI. MF Është unifikuar numri biznesor, procesi ka 

përfunduar në muajin Mars 2017. 

Në Mars është unifikuar numri i biznesit, 

dhe është funksionalizuar dhe deri tani 

E plotesuar 

http://e-prokurimi.rks-gov.net/
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janë regjistruar 6000 biznese, duke u 

pajisur me numër unik  

Gjatë vitit 2017 janë regjistruar 6,467 

biznese, duke u pajisur me numër unik të 

bizneseve 

143 Dhënia e vazhdueshme e 

rekomandimeve për 

qeverine e Kosoveës në 

fushën e IPR-it 

Rekomandimeve e ofruara nga takimet 

vjetore të Këshillit shtetëror për 

Pronësi Intelektuale 

K4 2017 MTI. ZKM MKRS 

MIE MD DK PK 

Këshilli Shtetëror për Pronësi 

Intelektuale është takuar me datë 30 

mars 2017 si dhe janë nxjerrë 

rekomandimet nga ky takim. Edhe pse 

Keshilli eshte takuar vetem nje here gjate 

gjithe vitit, qe eshte e pamjaftueshme. 

E plotesuar 

144 Mbajtja e trajnimeve në 

fushën e pronësisë 

industriale për 

procedurat e ekzaminimit 

të objekteve të pronësisë 

industriale 

Numri i trajnimeve për procedurat e 

ekzaminimit të objekteve të pronësisë 

industriale (marka tregtare, patenta, 

dizajn industrial dhe tregues gjeografik), 

të mbajtura   

K4 2017 MTI. Është mbajtë trajnimi për Treguesit 

Gjeografik me datën 14-16 Mars në të 

cilin kanë marrë pjesë zyrtarë të 

Agjencisë për Pronësi Industriale, 

përfaqësues nga Agjencia e Veterinarisë 

dhe Ministria e Bujqësisë. Trajnimi është 

mbajtë me mbështetje nga programi i BE-

së TAIEX. Mirepo, ne periudhat tjera nuk 

ka trajnime te mbajtura. 

 

E paplotesuar 

145 Ngritja e kapaciteteve te 

stafit te Shoqatave per 

Menaxhim Kolektit te 

drejtave te autorit   

Trajnimi për Menaxhim Kolektiv të 

drejtave të autorit për stafin e 

shoqatave kolektive, stafin e ZDA-së, 

avokat, përfaqësues të mediave, i 

mbajtur   

K4 2017 MKRS.   

146 Shqyrtimi i lendeve te 

paperfunduara (Backlog) 

Numri i lëndeve: të konfiskuara, të 

proceduara për shkelje, të ndëshkuara, 

numri i ankesave të palëve dhe numri i 

vendimeve të komisionit te nxjerra 

K4 2017 MTI. PK DK Inspektorët e tregut në kuadër të MTI-së 

gjatë muajit Nëntor në bashkëpunim me 

Policinë e Kosovës, Njësisë së krimeve 

ekonomike  dhe Doganat e Kosovës kanë 

ndermarrë aksionin e përbashkët  ku 

kanë ndaluar nga tregu për shitje 142 

CD-e dhe 131 DVD-i të cilat janë 

sekuestruar  ndërsa  të njëjtit kanë 

shqiptuar një (1) gjobë administrative. 

Gjatë periudhës raportuese janë pranuar 

8 ankesa kundër vendimeve të Agjencisë 

për Pronësi Industriale, dhe janë nxjerrë 

8 vendime. 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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147 Ndërmarrja e 

vazhdueshme e aksioneve 

të Taskforces kundër 

Priaterisë 

Numri i aktiviteteve të ndërmarra 

kundër piraterisë   

K4 2017 MKRS. MTI MD 

MF PK 

  

148 Hulumtim i gjendjes 

aktuale të monopoleve 

në Treg 

Raport i hulumtimit, i përgatitur K4 2017 AKK. AKK-ja ka bërë hulumtimin dhe 

identifikimin e monopoleve në Republikën 

e Kosovës për 14 tregje dhe njëkohësisht 

ka nxjerr informata mbi strukturën e 

tregut të ndërmarrjeve dhe pozitën e 

tyre dominuese. Ajo për secilin treg veç e 

veç i ka paraqitur te gjeturat nga ky 

hulumtim dhe ka dhënë rekomandimet e 

duhura për rregullatoret dhe institucionet 

përkatese të cilat i rregullojnë këto 

tregje. Ky raport i’u është dërguar 

Kuvendit, Qeverisë dhe Komisionit 

Evropian. Tregjet per te cilat është bërë 

hulumtimi dhe raporti janë: Tregu i 

Telekomikacionit; Tregu i financiar dhe 

banker; Tregu i Energjise; Prokurimi 

Tregu i Sigurimeve; Tregu i lojrave te 

fatit; Tregu i Importit te naftës; Tregu i 

minierave; Tregu i produkteve 

farmaceutike; Tregu i paisjeve fiskale; 

Tregu i Transportit (Rrugore, 

Hekurodhore, Ajror); Tregu i funizimit 

me Uje; Tregu i mediave dhe 

produkcioneve kinematografike; Tregu i 

mbeturinave; 

E plotësuar 

149 Inspektimi i kompanive 

në kuadër të mbikëqyrjes 

së tregut 

Vendimet (përfshirë ato të gjykatave), 

Konkluzionet, Rekomandimet, e nxjerra 

K4 2017 AKK. Gjate vitit 2017 Autoriteti ka marrë këto 

vendime: 7 raste të Marrëveshjeve të 

Ndaluara, 1 rast për Pozitë Pominuese, 2 

Përqendrime dhe 4 Mendime 

Profesionale. 

E plotësuar 

150 Krijimit të inventarit të 

ndihmës shtetëror 

Të dhënat nga institucionet dhënëse të 

ndihmës, të mbledhura 

K4 2017 AKK. MF   

151 Përgatitjet për notifikim 

dhe mbledhjen e të 

Forma e plotësuar nga institucionet 

dhënëse të ndihmë, dhe notifikimet për 

K4 2017 AKK. MF   
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dhënave nga dhënësit e 

ndihmës 

iniciativat e reja të pranuara nga 

institucione 

152 Avancimi i kornizës së 

bashkëpunimit dhe 

bashkëveprimit me BQK 

në fushat e nevojshme 

për përmbushjen e 

mandatit të institucionit 

Programi vjetor i ekzaminimit “onsite” 

(mbi temat për sigurimin të 

depozitave), i krijuar 

K4 2017 FSDK. BQK Avancimi i bashkëveprimit me BQK do të 

përmbush rekomandimet që dalin nga 

vlerësimi i pajtueshmërisë së FSDK 

kundrejt Parimet Themelore për Sisteme 

efektive të Sigurimit të Depozitave, të 

publikuara nga Komiteti i Bazelit për 

Mbikëqyrjen Bankare dhe IADI, në 

veçanti me parimet PTh1, PTh2, PTh4, 

PTh5, PTh6, PTh7, PTh9, PTh10, PTh13, 

PTh14, PTh15 and PTh16.  

 

Programit vjetor i ekzaminimit “onsite” 

(mbi temat për sigurimin të depozitave): 

FSDK me mandatin actual ‘paybox’ nuk ka 

autoritet të kryejë ekzaminim në vend 

“onsite” të bankave anëtare. Ne baze te 

Ligjit për sigurimin e depozitave (LSD), 

FSDK mund të kërkojë nga Banka 

Qendrore që të kryej ekzaminimin në 

vend të të dhënave dhe informacioneve 

në institucionet anëtare sipas LSD; 

personelit të FSDK-së I lejohet që të 

marrë pjesë në ekzaminime të tilla. 

 

Propozimet për avancim të 

Memorandumit të Mirëkuptimit me BQK 

në temën e ekzaminimeve në vend 

“onsite” mbulon fushat në vijim: 

 

BQK-ja ose së bashku me stafin e FSDK-

së do të do të kryejë ekzaminimin mbi: 

 

1. Saktësinë e të dhënave të raportuara 

rreth depozitave të siguruara nga bankat 

anëtare pranë FSDK-së, duke përfshirë 

verifikimin e depozitave dhe të 

depozituesve të përjashtuar.  

E plotesuar 
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2. Pajtueshmerine e bankave anëtare me 

dispozitat ligjore të FSDK-së që kanë të 

bëjnë me dhënien e informacionit për 

sigurimin e depozitave për 

klientët/depozituesit ekzistues dhe të 

ardhshëm, duke përfshirë verifikimin e 

shfaqjes së certifikatës së anëtarësimit në 

vend të dukshëm, të afishes me logo të 

FSDK-së dhe fletëpalosjeve informuese.  

 

3. Pajtueshmeine e bankave anëtare të 

FSDK-së me kërkesat për paraqitjen e të 

dhënave në formatin dhe strukturën për 

të përcaktuar depozitat e siguruara, duke 

përfshirë verifikimin e saktësisë së 

depozitave dhe depozituesve të 

përjashtuar.  

153 Avancimi i kornizës së 

bashkëpunimit dhe 

bashkëveprimit me BQK 

në fushat e nevojshme 

për përmbushjen e 

mandatit të institucionit 

Plani kontigjent në përputhje me 

rekomandimet e misionit për asistencë 

teknike të FMN-së, i finalizuar 

K4 2017 FSDK. BQK Aktiviteti eshte shtyre per implementim 

ne planin strategjik 2018-2022 i miratuar 

me 18.01.2018.  

E paplotesuar 

154 Zhvillimi i funksioneve 

mbikëqyrëse në pajtim 

me praktikat dhe 

standardet bashkëkohore 

Përgaditja e 3 Manualeve; për likuidimin 

e bankave, mbikqyrjen e kompanive të 

sigurimit, dhe mbikqyrjen e fondeve 

pensionale, të hartuara 

K4 2017 BQK. Manuali për mbikëqyrjen on-site të 

pensioneve aprovohet me se largu deri 

ne kuartalin e II-te te 2018, manuali per 

Sigurimet pritet qe me se largu te 

aprovohet ne kuartalin e III-te te 2018, 

gjithashtu edhe Manuali per Likuidimin 

bankar pritet te perfundohet deri ne 

kuartalin e III-te të vitit 2018. 

Pjeserisht e 

plotësuar 

155 Vendosjen e 

bashkëpunimit me ASD-

të të Austrisë, Sllovenisë 

dhe Gjermanisë për 

zbatimin e 

rekomandimeve nga 

vlerësimi i PTH; 

Memorandumi i mirëkuptimit me ASD 

të Gjermanisë, i nënshkruar 

K4 2017 FSDK. Sipas nenit 14 (2) të Direktivës së BE-së 

për skemat e sigurimit të depozitave 

(SSD), depozituesit në degët e krijuara 

nga institucionet e kreditore në një Shtet 

tjetër Anëtar do të kompenzohen nga  

SSD në Shtetin Anëtar pritës (host) në 

emër të SSD të Shtetit Anëtarin të Vendit 

E paplotesuar 
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te Origjines. Për momentin në 

Republikën e Kosovës nuk ka degë të 

institucioneve të kreditore gjermane që 

mund të konsiderohen degë të huaja të 

bankave gjermane. Banka e vetme me 

kapital gjerman është banka e 

inkorporuar në nivel lokal. Sipas 

Direktivës së BE-së nuk ka kërkesë të 

detyrueshme që SSD në Shtetin Anëtar 

pritës (FSDK), dhe skemat e sigurimit të 

depozitave ne Gjermani të nënshkruajnë 

një Memorandum Mirëkuptimi. MiM në 

mes të autoriteteve mund të jetë jo-

detyrueshme per kompenzim te 

depozitoreve por për shkëmbim 

profesional ndërmjet stafit që mund të 

nënshkruhet në të ardhmen 

156 Avancimi i sistemit 

diferencial të premive 

dhe të raportimit nga 

bankat anëtare   

Metodologjia për studimin e impaktit 

për tranzicionin nga nga sistemi aktual i 

premiumeve të diferencuara në modelin 

e plotë të bazuar në rrezik të 

ekspozimit ndaj bankave në përputhje 

me Udhëzimet EBA mbi metodat për 

llogaritjen e kontributeve të SSD, e 

zhvilluar dhe testuar  

FSDK 

K4 2017 FSDK. Implementimi i modelit të ri te sistemit të 

premiumit i harmozniuar me udhezimet e 

EBA-së është projekt shumëvjeçar që do 

të zbatohet gjatë 5 viteve të ardhshme 

(2018-2022). Në vitin 2017 është 

përfunduar studimi paraprak mbi kushtet 

paraprake për zbatimin e udhëzimeve të 

EBA mbi metodat e llogaritjes së 

kontributeve të skemave te garanimit të 

depozitave. 

E plotesuar 

157 Futja e masave të reja 

dhe ndryshimi i 

procedurave ekzistuese 

me qëllim që të 

kontribuohet në mënyrë 

efiçiente dhe efikase në 

zhvillimin e 

infrastrukturës së 

komunikimeve 

elektronike   

Atllasi Elektronik për Infrastrukturën 

Telekomunikuese Brezgjerë në Kosovë, 

i krijuar   

K4 2017 MZHE. ARKEP Projekti për Krijimin e Atllasin Elektronik 

të Infrastrukturës Telekomunikuese 

Brezgjerë ka filluar të implementohet. 

Kontrata me kompaninë implementuese 

është nënshkruar më 01.12.2017 dhe tani 

është në fazën intenzive të zbatimit. Sipas 

kontratës i gjithë projekti duhet të 

finalizohet deri në fund të vitit 2018, siç 

është ri-programuar që të realizohet gjatë 

dy viteve 2017/2018. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

158 Krijimi i Mekanizmave 

për raportimin e 

Platforma për raportimin e incidenteve, 

e krijuar 

K4 2017 ARKEP. MPB 

MZhE 

Plotforma është krijuar dhe është 

funksionale. Në këtë link mund të 

E plotësuar 
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incidenteve dhe 

shkëmbimin e 

informacioneve me 

ofruesit e shërbimeve të 

komunikimeve 

elektronike dhe 

institucionet tjera. 

paraqiten rastet: https://kos-

cert.org/raporto_incident_al  

159 Ngritja e kapaciteteve 

profesionale në fushën e 

komunikimeve 

elektronike 

6 zyrtar profesional, të punësuar K4 2017 ARKEP. Kuvendi Nuk ka progres, pasi që kjo çështje varet 

nga Qeveria dhe Kuvendi i Republikës së 

Kosovës, dhe si rezultat ato nuk po 

ndikojnë në zhvillimin e gjendjes mirëpo 

në demtimin e saj sepse ARKEP ka staf të 

vogel dhe mungesa financiare nuk i’a 

mundeson ngritjen e numrit. 

E paplotësuar 

160 Përgatitja dhe zbatimi i 

planit për migrim në 

kodin e ri 

Marrja dhe zbatimi i kodit telefonik 383 K4 2017 ARKEP. QeK Plani i migrimit të kodeve aktuale 377, 

381 dhe 386 në kodin e ri telefonik 383 

është miratuar nga ARKEP me vendimin 

nr.935 në shkurt të vitit 2017.  Plani i 

Migrimit ka specifikuar aktivitetet dhe 

afatet kohore, të cilat në mënyrë të 

përmbledhur janë paraqitur në vijim: 

- Më së voni deri më 01 Qershor 2018 

duhet të përfundoj në tërësi 

implementimi i kodit E.164: +383 dhe 

ndërpriten të gjitha kodet tjera (+377, 

+381 dhe +386), të cilat përdoren nga 

rrjetet e telefonisë fikse dhe mobile (Të 

mos origjinohen dhe terminohen thirrje 

në këto kode). 

- Deri më 31 Dhjetor 2018 duhet të 

përfundoj në tërsi implementimi i kodit 

për rrjetat mobile MCC: 221. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

161 Krijimi i mundësive për 

qytetarët e vendit që të 

shfrytëzojnë internet me 

shpejtësi 30 Mbps e më 

tepër 

70% e qytetareve që shfrytezojnë lidhje 

interneti prej 30Mbps, e arritur   

K4 2017 ARKEP. MZHE 

Komunat 

Në periudhën K3-2017, penetrimi i 

shërbimeve të internetit për qasjen fikse 

për shtëpi ka arritur shifrën prej 92.3%, 

ndërsa numri i përdoruesve të 

shërbimeve të internetit (mobile 

broadband) ka arritur në mbi 1.5 milion 

ose 70%.  

E plotësuar 

https://kos-cert.org/raporto_incident_al
https://kos-cert.org/raporto_incident_al
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162 Përgatitja dhe zbatimi i 

projektit për krijimin e 

sistemit për 

bartshmërinë e numrave 

Sistemi për bartshmëri të numrave, i 

krijuar 

K4 2017 ARKEP. Implementimi i këtij projekti ka vonesa 

sepse paraprakisht duhet të përgatitet 

dokumenti teknik operacional për 

procesin e bartjes së numrave. Hapi i 

parë tashmë është bërë me hartimin dhe 

miratimin e Rregullores për Bartshmëri 

të Numrave. Linku: http://www.arkep-

rks.org/?cid=1,34,1007  

Pjesërisht e 

plotësuar 

163 Matja e parametrave të 

kualitetit të shërbimeve 

të qasjes në internet 

Sistemi (paijsje dhe softwer) për matjen 

e parametrave të kualitetit të qasjes në 

internet, i siguruar   

K4 2017 ARKEP. Pritet të implementohet gjatë vitit 2018, 

shtyrja ka ndodhur për arsye të mungesës 

së mjeteve financiare. Ato janë siguruar 

dhe puna pritet t1% filloj. 

E paplotësuar 

164 Zhvillimi i mëtejshëm i 

politikave në fushën e 

bujqësisë, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe acquis-së së 

transpozua 

Dokumenti analitik për vlerësimin e 

mbështetjes në strukturën e fermës, i 

hartuar 

K4 2017                                                                                          

Fakulteti i 

Bujqësisë 

  

165 Zhvillimi i mëtejshëm i 

politikave në fushën e 

bujqësisë, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe acquis-së së 

transpozuar 

Raporti i Gjelbërt-Kosova 2016, i 

publikuar 

K4 2017 MBPZhR. MF MTI 

ASK DK Fakulteti i 

Bujqësisë  

Dokumenti është përgatitur dhe 

publikuar. 

E plotësuar 

166 Zhvillimi i mëtejshëm i 

politikave në fushën e 

bujqësisë, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe acquis-së së 

transpozuar 

Zhvillimi i tregtar për kapitujt 1-24, 

sipas vendit të origjinës dhe vendit 

eksportues, i hartuar 

K4 2017 MBPZhR. MF MTI 

ASK DK Fakulteti i 

Bujqësisë 

Dokumenti është përgatitur dhe 

publikuar. 

E plotësuar 

167 Zhvillimi i mëtejshëm i 

politikave në fushën e 

bujqësisë, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe acquis-së së 

transpozuar 

Raportimi mbi zbatimin të PBZHR-s 

2014-2020 (përgatitja e raportit vjetor 

të monitorimit 2016), i përgatitur   

K4 2017 MBPZhR. Raportimi mbi zbatimin të PBZHR-s 

2014-2020 (përgatitja e raportit vjetor të 

monitorimit 2016), është përgatitur.   

E plotësuar 

168 Reformimi i strukturave 

institucionale në fushën e 

bujqësisë dhe zhvillimit 

7 drejtori dhe 20 sektorë në AZhB, të 

themeluara sipas IPARD-it 

K4 2017 MBPZhR. MAP MF 

 

Gjatë periudhës raportuese janë 

përfunduar procedurat e rekrutimit për 5 

pozitat e drejtorve të Drejtorive me 

Pjesërisht e 

plotësuar 

http://www.arkep-rks.org/?cid=1,34,1007
http://www.arkep-rks.org/?cid=1,34,1007
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rural dhe ngritja e 

kapaciteteve të tyre, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSA-së 

dhe acquissë së 

transpozuar  

konkurs të brendshëm. Poashtu janë 

përfunduar procedurat e rekrutimit për 

pozitat e Udhëheqësit të Auditorit të 

Brendshëm, pozitën e Drejtorit të 

Financave-konkursi jashtëm. Aktualisht 

janë në proces të rekrutimit  tri pozita 

me konkurs të jashtëm. 

169 Reformimi i strukturave 

institucionale në fushën e 

bujqësisë dhe zhvillimit 

rural dhe ngritja e 

kapaciteteve të tyre, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSA-së 

dhe acquissë së 

transpozuar  

 

Njësia e Auditimit të Brendshëm në 

kuadër të Agjencisë së Pagesave, e 

themeluar 

 

 

 

K4 2017 MBPZhR. MAP MF Kanë përfunduar procedurat e rekrutimit 

për pozitat e Udhëheqësit të Auditorit të 

Brendshëm. 

Pjeserisht e 

plotësuar 

170 Reformimi i strukturave 

institucionale në fushën e 

bujqësisë dhe zhvillimit 

rural dhe ngritja e 

kapaciteteve të tyre, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSA-së 

dhe acquissë së 

transpozuar 

Sektori i të Dhënave të Kontabilitetit 

në Fermë, i riorganizuar  

K4 2017 MBPZhR. Ka vazhduar vizita tek  të gjitha fermat në 

mostrën e FADN-se , janë futur të 

dhënat në sistem dhe sistemi është aktiv 

dhe funksional. 

E plotësuar 

171 Reformimi i strukturave 

institucionale në fushën e 

bujqësisë dhe zhvillimit 

rural dhe ngritja e 

kapaciteteve të tyre, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSA-së 

dhe acquissë së 

transpozuar 

19 zyrtar/e në kuadër të AZhB (nga 

projekti i BB), të transferuar dhe dhjetë 

(10) zyrtarë të rinjë, të rekrutuar 

K4 2017 MBPZhR. MAP MF 19 zyrtarëve te financuar nga BB iu ka 

skaduar kontrata, 5 zyrtarë te rinjë janë 

rekrutuar kurse 5 të tjerë janë ne 

procedurë te rekrutimit. Janë rekrutuar 

33 zyrtarë sipas marrëveshjes së 

bashkëpunimit me MPMS me afat te 

caktuar (31.12.2017) . 

E plotësuar 

172 Reformimi i strukturave 

institucionale në fushën e 

bujqësisë dhe zhvillimit 

rural dhe ngritja e 

Numri i trajnimeve dhe edukimi i 

këshilltarëv/e dhe fermerëv/e për 

bujqësi dhe zhvillim rural 

K4 2017 MBPZhR. Gjatë K4 përmes Projektit “Zhvillimi i 

Zonave Rurale përmes Avancimit të 

Shërbimeve  \    Këshillimore, i cili  

financohet nga buxheti i MBPZHR-së, 

E plotësuar 
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kapaciteteve të tyre, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSA-së 

dhe acquissë së 

transpozuar 

implementimin e të cilit e realizon 

kompania “ESG”,  është arritur realizimi i 

aktiviteteve, që parashihen me kontratë. 

173 Reformimi i strukturave 

institucionale në fushën e 

bujqësisë dhe zhvillimit 

rural dhe ngritja e 

kapaciteteve të tyre, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSA-së 

dhe acquis 

Pakoja e Akreditimit të AZHB-së për 

dy masa të PBZHR (masa 101 dhe masa 

501), e finalizuar 

K4 2017 MBPZhR. Drafti final i Pakosë së Akreditimit është i 

kompletuar ,  pritet krijimi i strukturave 

te AZHB-së sipas kërkesave të Pakosë 

për të vazhduar me procedurat e 

akreditimit.   

Pjeserisht e 

plotesuar 

174 Reformimi i strukturave 

institucionale në fushën e 

bujqësisë dhe zhvillimit 

rural dhe ngritja e 

kapaciteteve të tyre, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSA-së 

dhe acquissë së 

transpozuar 

Manuali operacional për AZHB-për 

procedurat e programimit, publicitetit, 

monitorimit, raportimit dhe vlerësimit, i 

finalizuar 

K4 2017 MBPZhR. Është hartuar drafti final. Pjesërisht e 

plotësuar 

175 Reformimi i strukturave 

institucionale në fushën e 

bujqësisë dhe zhvillimit 

rural dhe ngritja e 

kapaciteteve të tyre, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSA-së 

dhe acquissë së 

transpozuar 

Manuali për procedurat e 

implementimit të masës për Asistencë 

Teknike 501, i finalizuar 

 

K4 2017 MBPZhR. 

 

Drafti final është përfunduar. Pjeserisht e 

plotesuar 

176 Rregullimi i mëtejshëm i 

tokës bujqësore dhe 

mbrojtjes nga ndërrimi i 

destinimit të tokës 

bujqësore 

Numri i kërkesave të parashtruara, 

pëlqimeve dhe vendimeve të lëshuara 

për ndërrimin e destinimit të tokës 

 

K4 2017 MBPZhR. MMPH 

MAPL Komunat 

Gjatë K4 janë parashtruar 35 kërkesa për 

ndërrim të destinimit të tokës bujqësore, 

prej tyre janë 24 pëlqime, 2 refuzime si 

dhe 10 lëndë janë në procedurë të 

shqyrtimit. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

177 Rregullimi i mëtejshëm i 

tokës bujqësore dhe 

mbrojtjes nga ndërrimi i 

Planet zhvillimore komunale duke 

përfshirë Zonën Urbane dhe Rurale, të 

hartuara 

K4 2017 MBPZhR. MMPH 

MAPL Komunat 

Gjatë periudhës raportuese janë 

nënshkruar 5 Memorandume 

Mirëkuptimit me komunat: Pejë, Drenas, 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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destinimit të tokës 

bujqësore 

Podujevë, Gjilan dhe Lipjan.                                                                                                    

Projekti do të mbështes në përgatitjen e 

hartave zonale.                                                                                     

Krijimi i bazës për të dhënat hapësinore 

do të bëhet për 5 komunat e cekura me 

lartë dhe komunat Malishevë, Suharekë, 

Shtime, Viti dhe Fushë Kosovë. 

178 Rregullimi i mëtejshëm i 

tokës bujqësore dhe 

mbrojtjes nga ndërrimi i 

destinimit të tokës 

bujqësore 

Master plani për rregullimin e Tokës 

Bujqësore, i përgatitur 

K4 2017 MBPZhR. AKK 

MMPH Komunat 

Projekti  forcimi I planifikim hapësinor si 

dhe për reformën e tokës bujqësor 

financuar nga GIZ do ta mbështes 

MBPZHR në hartimin e Master Plani për 

rregullimin e Tokës Bujqësore. 

E paplotesuar 

179 Rregullimi i mëtejshëm i 

tokës bujqësore dhe 

mbrojtjes nga ndërrimi i 

destinimit të tokës 

bujqësor 

Sipërfaqja prej 2370 ha e tokës 

bujqësore në shtatë (7) zona kadastrale, 

e rregulluar 

K4 2017 MBPZhR. AKK 

Komuna e Vitisë   

 

Projekti i rregullimit te tokës bujqësore 

me qasje vullnetare në Komunën e Vitisë 

nuk ka përfunduar ashtu siq është 

paraparë me regjistrimin e të dhënave të 

të drejtave pronësore në Regjistrin e të 

Drejtave të Pronës së Palujtshme -RDPP, 

për shkak të skadimit të kontratës me 

operatorin ekonomik që e ka realizu 

projektin. 

E paplotesuar 

180 Rregullimi i mëtejshëm i 

tokës bujqësore dhe 

mbrojtjes nga ndërrimi i 

destinimit të tokës 

bujqësore 

25 ha e tokës bujqësore në Zonën 

Kadastrale CelinëKomuna e Rahovecit, 

e rregulluar   

K4 2017 MBPZhR. AKK 

Komisioni 

komunal për 

komasacion Zyra 

kadastrale 

komunale Gjykatat 

Projekti përmirësimi i metodologjisë së 

rregullimit të tokës në Kosovë i financuar 

nga FAO është duke vazhduar diskutimet 

me fermerë pjesmarrës në projekt  mbi 

dizajnimin e  projektit te realizuar nga  

espertet e FAO-së,    marrjen e 

"dëshirave"dhe kerkesave  të tyre  për: 

shitblereje të parcelave,  ri- alaokim te 

parcelave ,  bashikim te parcelave të 

tyre,(qasjen e  parcelave  ne rrugë, 

mënyrën ,metodologjia  dhe  standardet 

që do të përdoren në vlerësimet e tokës 

bujqësore, etj),                             bazuar 

në Termat e Referencës së Projektit 

(ToR), në 25 ha në Celinë Komuna e 

Rahovecit . 

E paplotesuar 
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181 Konsolidimi i mëtejmë i 

qendrave informative 

këshilluese komunale për 

bujqësi dhe zhvillim rural 

34 qendra informative për trajnimin e 

fermereve, të konsoliduara dhe 

funksionale   

K4 2017 MBPZhR. 

Komunat Qendrat 

Informative 

Këshilluese 

Gjatë K4 përmes  Projektit “Zhvillimi i 

Zonave Rurale përmes Avancimit të 

Shërbimeve Këshillimore”  është arritur 

realizimi i aktiviteteve, që parashihen me 

kontratë, si: mobilizimi i 41 këshilltarëve 

komunal, organizimi i 219 këshillimeve 

nga ekspertë në sektorë të ndryshëm, 

ndërsa pjesëmarrja e fermerëve në këto 

këshillime është 2109 fermer  në të gjitha 

komunat e Kosovës, janë organizuar 16 

vizita ( brenda vendit) me 425  fermer 

pjesmarrës,janë botuar 10 broshura në 

3000 ekzempar, po ashtu është bërë 

shpëndarja e 6 mesazheve për fermerët 

në TV lokale, si dhe 2 vizita studimore 

për këshilltarët komunal. Gjatë periudhës 

raportuese këshilltarët komunal kanë 

zhvilluar aktivitete  sa i përket  analizave 

të tokës si:  përcaktimin e pH në tokë, uji, 

krypzimit-EC ,temperatura dhe lagështia 

e ajrit në objekte të mbyllura, matja e 

fortësisë së fryteve dhe përcaktimi i 

kohës së vjeljes si dhe identifikimin e 

dëmtuesve në kultura bujqësore  -  

gjithësejt 675 analiza;                                                               

Po ashtu nga Qendrat Informative 

Këshilluese  janë përkrahur fermerët me 

këshilla teknike për: blegtori, bletari, 

vreshtari, pemëtari dhe perimtari, 

përfitues fermerët aplikues të granteve 

dhe subvencioneve. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

182 Përmirësimi dhe avansimi 

i sektorit të vreshtarisë 

Kualiteti i rrushit dhe verës në 8 (tetë) 

zona vreshtare me sipërfaqe shtesë prej 

3200 ha, i përmirësuar 

K4 2017 MBPZhR. 

Komunat 

Ka vazhduar mirëmbajtja e regjistrit të 

vreshtave. Në këtë periudhë është bërë 

regjistrimi i mbjelljeve të vreshtave të rinj, 

Janë evidentuar 122 raste me sipërfaqe 

prej 108,42 ha vreshta të rinjë. 

E plotesuar 

183 Përmirësimi dhe avansimi 

i sektorit të vreshtarisë 

450 mostra të vreshtave, të analizuara, 

të certifikuara dhe lëshimi i lejeve për 

treg 

K4 2017 MBPZhR. 

Komunat 

Janë realizuar 337 analiza fiziko – kimike 

në verë dhe pije të forta alkoolike. Janë 

lëshuar 70 leje për vendosje në treg. 

E plotesuar 



PËRFORMANCA E INSTITUCIONEVE NË GJASHTË MUJORIN I DYTË, PËR VITIN 2017. 

73 

 

Gjatë kësaj periudhe janë çertifikuar 130 

tipe të verës. 

184 Përforcimi, menaxhimi 

dhe kontrolli financiar i 

pagesave direkte dhe 

masave për zhvillimin 

rural 

Investimet në masat: 101 (investimet ne 

asetet fizike në ekonomit bujqësore), 

103 (investimet në asetet fizike në 

përpunimin dhe tregtimin produkteve 

bujqësore),  202 (agro-mjedisi dhe 

bujqësia organike),  203 (mirëmbajtja 

dhe mbrojtja e pyjeve), 302 

(diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i 

bizneseve),  303 (përgatitja dhe zbatimi 

i strategjive zhvillimore lokale - qasja 

LEADER),  401 (përmirësimi i 

trajnimeve),  402 (shërbimet 

këshillimore),  501 (asistenca teknike) 

dhe masës për ujitjen e tokave 

bujqësore, të realizuara 

K4 2017 MBPZhR. Gjatë kësaj periudhe nga buxheti i mbetur 

në sektorët përkatës te masa 101 dhe 

302 janë miratuar gjithesejt 48 projekte 

me vlerë 1,768,403.90 €. Gjatë K4 është 

finalizuar pagesa e projekteve të vitit 

2016 për masën 103 dhe masën e ujitjes 

së tokave bujqësore me gjithesejt 23 

përfitues te masës 103, të cilët janë 

paguar për këstin e dytë dhe 3 perfitues 

të masës së ujitjes. Gjithashtu gjatë kësaj 

periudhe raportuese janë Autorizuar 247 

projekte nga programi i vitit 2017 me 

vlerë të përgjithshme prej 8,472,400.91 

euro. Projektet e autorizuara sipas 

masave janë: masa 101- 188 projekte me 

vlerë prej 7,186,023.13 euro, masa 302- 

55 projekte me vlerë prej 903,785.70 

euro dhe masa 103 kësti i parë 4 projekte 

me vlerë prej 382,511.75 euro.                                                                                                              

Pjeserisht e 

plotesuar 

185 Vlerësimi i ndikimit të 

subvencioneve dhe 

granteve në zhvillimin e 

ekonomisë bujqësore 

Katalogu ekonomik për produkte 

bujqësore, i publikuar 

K4 2017 MBPZhR. Dokumenti është përgatitur dhe 

publikuar. 

E plotesuar 

186 Zhvillimi i mëtejshëm i 

politikave në fushën e 

sigurisë së ushqimit dhe 

atyre veterinare e 

fitosanitare, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe acquis-së së 

transpozuar  

Plani i trajnimit për çështjet e sigurisë 

ushqimore për inspektorët dhe 

operatorët e bizneseve me ushqim, i 

miratuar 

K4 2017 AUV.   

187 Zhvillimi i mëtejshëm i 

politikave në fushën e 

sigurisë së ushqimit dhe 

atyre veterinare e 

fitosanitare, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

Plani shumëvjeçar për kontrollin dhe 

eradikimin e sëmundjeve të kafshëve, i 

miratuar  

 

  

K4 2017 AUV. MBPZHR 

IKSHPK AME 
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MSAsë dhe acquis-së së 

transpozuar 

188 Reformimi i mëtejmë i 

strukturave institucionale 

në fushën e politikave të 

sigurisë së ushqimit dhe 

atyre veterinare e 

fitosanitare, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe acquis-së së 

transpozuar  

Fabrika për riciklimin e nënprodukteve 

shtazore, e ndërtuar 

K4 2017 AUV. MBPZhR 

ZBE MMPH 

  

189 Përmirësimi i mbrojtjes 

së shëndetit publik dhe 

shëndetit të kafshëve   

Numri i operatorëve të biznesit më 

ushqim me prejardhje shtazore dhe 

joshtazore, të miratuar dhe regjistruar 

K4 2017 AUV.   

190 Përmirësimi i mbrojtjes 

së shëndetit publik dhe 

shëndetit të kafshëve 

Numri i qenëve të vaksinuar kundër 

tërbimit, ekinokokozës dhe 

dehelmintizimi në tërë territorin e 

Kosovës 

K4 2017 AUV. MBPZHR   

191 Përmirësimi i mbrojtjes 

së shëndetit publik dhe 

shëndetit të kafshëve 

Numri i shpezëve të vaksinuara kundër 

sëmundjes Newcastle 

K4 2017 AUV. MBPZhR   

192 Përmirësimi i mbrojtjes 

së shëndetit publik dhe 

shëndetit të kafshëve 

Numri i lopëve të vaksinuara kundër 

sëmundjes gungore të lëkurës - LSD 

K4 2017 AUV. ZKM MF 

MBPZhR 

  

193 Përmirësimi i mbrojtjes 

së shëndetit publik dhe 

shëndetit të kafshëve 

Agjësimi, kompenzimi i fermerëve, i 

realizuar 

K4 2017 AUV. MBPZhR   

194 Përmirësimi i mbrojtjes 

së shëndetit publik dhe 

shëndetit të kafshëve 

Raporti për rastet e shpërthimit të 

sëmundjeve infektive të kafshëve, TBC, 

Brucelozë, Antrax, sëmundjet e bletëve 

(Pesta Amerikane dhe Evropiane), i 

pregatitur 

K4 2017 AUV. MBPZhR   

195 Përmirësimi i mbrojtjes 

së shëndetit publik dhe 

shëndetit të kafshëve 

Numri i fermerëve për mirëqenien e 

kafshëve, të trajnuar 

K4 2017 AUV. MBPZhR 

MAPL 

  

196 Përmirësimi i mbrojtjes 

së shëndetit publik dhe 

shëndetit të kafshëve 

Katër komuna të Kosovës (Malishevës, 

Suharekës, Rahovecit dhe Klinës) të 

furnizuara me medikamente për kafshë 

K4 2017 AUV. MBPZhR 

MSh MF 
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kundër rriqrave që bartin sëmundjen e 

etheve hemoragjike Krime-Kongo 

197 Përmirësimi i identifikimit 

dhe regjistrimit të 

kafshëve 

Identifikimi dhe regjistrimi i kafshëve 

(numri i therrjeve, lindjeve, lëvizjes, 

ngordhjes së kafshëve), të raportuara 

në databazën I&R 

K4 2017 AUV. MBPZhR   

198 Përmirësimi i kontrolleve 

zyrtare në fushën e 

fitosanitarisë, veterinarisë 

dhe sanitarisë, përfshirë 

kufirin   

Kontrollet fitosanitare të brendshme 

dhe numri i mostrave të marra 

K4 2017 AUV. MBPZhR 

IBK IKShP MTI 

MSh 

  

199 Përmirësimi i kontrolleve 

zyrtare në fushën e 

fitosanitarisë, veterinarisë 

dhe sanitarisë, përfshirë 

kufirin 

Kontrollat e brendshme në fushën e 

Veterinarisë dhe numri i mostrave të 

marra 

  

K4 2017 AUV. MBPZhR 

IBK IKShP MTI 

MSh 

  

200 Përmirësimi i kontrolleve 

zyrtare në fushën e 

fitosanitarisë, veterinarisë 

dhe sanitarisë, përfshirë 

kufirin 

Kontrollat kufitare në fushën e 

Veterinarisë dhe numri i mostrave të 

marra; 

K4 2017 AUV. MBPZhR 

IBK IKShP MTI 

MSh 

  

201 Përmirësimi i kontrolleve 

zyrtare në fushën e 

fitosanitarisë, veterinarisë 

dhe sanitarisë, përfshirë 

kufirin 

Kontrollat në fushën e sanitarisë dhe 

numri mostrave të marra 

K4 2017 AUV. MBPZhR 

IBK IKShP MTI 

MSh 

  

202 Përmirësimi i 

performancës për 

zhvillimin e metodave të 

reja testuese të LUV 

Plani nacional për Kontrollet Zyrtare 

2017, për monitorimin e sëmundjeve të 

kafshëve dhe për siguri të ushqimit, i 

hartuar 

K4 2017 AUV. MBPZhR 

IBK IKShP MTI 

MSh 

  

203 Përmirësimi i 

performancës për 

zhvillimin e metodave të 

reja testuese të LUV 

Numri i mostrave të qumështit për 

procedim teknologjik sipas UA 

MBPZhR 20/2006, të analizuara 

K4 2017 AUV. MBPZhR 

IBK IKShP MTI 

MSh 

  

204 Hartimi i politikave të 

zhvillimit strategjik të 

sektorit te aviacionit civi 

Strategjia e sektorit të aviacionit civil, e 

mirtuar 

K4 2017 MI.. Pjesa e dytë e misionit 2 eshtë realizuar, 

ndersa eksperti i perzgjedhur per 

misionin 3 dhe 4, eshte terhequr, ndersa 

ende janë në kerkim të ekspertit tjeter. 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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205 Ngritja e kapaciteteve 

teknike dhe profesionale 

në fushën e transportit 

rrugor 

Baza e të dhënave dhe sistemi 

elektronik, i krijuar dhe funksionalizuar 

K4 2017 MI.. Është nënshkruar kontrata me operatorin 

ekonomik dhe projekti ështe ne 

implementim            e siper. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

206 Aplikimi i Testimit 

elektronik të kandidateve 

për patent shofer, dhe 

Digjitalizimi I procesit të 

rexhistrimit, paraqitje s 

së provimit të kandidatve 

për shofer.  

Testime elektronike i kanditateve per 

provimet e patent shoferve si dhe Baza 

e të dhënave dhe sistemi elektronik për 

auto-shkolla, ligjërues profesional, 

shofer instruktorë, ekzaminer, trajnerë, 

kandidat për shoferë të përfunduar 

K4 2017 MI.. Aplikacioni "e-testimi" eshte zhvilluar ne 

masen 95%. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

207 Ngritja e kapaciteteve 

teknike dhe profesionale 

në fushën e transportit 

rrugor 

Kërkesa për asistencë teknike të 

jashtme, e realizuar 

K4 2017 MI.. Nuk ka zhvillime, shkaku i ndryshimit te 

Ligjit per Automjete dhe mos nxjerrja e 

legjislacionit sekondar. 

E paplotesuar 

208 Ngritja e kapaciteteve 

teknike dhe profesionale 

në fushën e transportit 

rrugor 

Çmimorja per matjen e gazrave, e 

përfunduar 

K4 2017 MI.. Deri në nxjerrjen e akteve nënligjore E paplotesuar 

209 Ngritja e kapaciteteve 

teknike dhe profesionale 

në fushën e transportit 

rrugor 

Aftesimi i së paku 30 personave për 

matjen e gazrave të liruara nga 

automjetet të identifikuar, i përfunduar 

K4 2017 MI.. Deri në nxjerrjen e akteve nënligjore E paplotesuar 

210 Ngritja e kapaciteteve 

teknike dhe profesionale 

në fushën e transportit 

rrugor 

Identifikimi i së paku 7 qendrave për 

kontrollim teknik të cilat kanë 

kompetencë profesionale për matjen e 

gazrave, i perfunduar 

K4 2017 MI.. Deri në nxjerrjen e akteve nënligjore E paplotesuar 

211 Rregullimi i poligoneve 

dhe objekteve përcjellëse 

nëpër Njësit Regjional 

për Patent Shofer 

(NJRPSH) 

7 Poligone dhe objekte përcjellëse, të 

përfunduara 

K4 2017 MI.. Është bërë funksionalizimi i 7 (shtatë) 

poligoneve, renovimi i objekteve në 

procedurë të vlerësimit. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

212 Ngritja dhe përmirësimi i 

kapaciteteve profesionale 

dhe teknike në fushën e 

sigurimit të aviacionit 

civil 

Ndjekja e trajnimeve të avancuara nga 

inspektorët e sigurimit të aviacionit 

civil, të realizuara 

K4 2017 MPB. Gjate kësaj periudhe një Inspektor i 

Sigurimit të Aviaiconit Civil ka marrë 

pjesë në trajnimin profesional Air Cargo 

Security në IATA në Bruksel/Belgjikë. 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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213 Krijimi i sistemit 

funksionues të 

mirëmbajtjes, duke 

siguruar mirëmbajtje 

rutinore (auto udhë) 

Baza e të dhënave për gjendjen e auto-

udhëve, e themeluar dhe 

funksionalizuar 

 

K4 2017 MI.. Takimi i parë në mes të ministrisë dhe 

konsulentëve të Connecta për projektin e 

mirëmbajtjes rrugore dhe hekurudhore, 

ministrisë dhe kompanisë hekurudhore u 

dërgoi konsulentëve të gjitha të dhënat e 

disponueshme sipas pyetësorëve. Një 

strategji trevjeçare e mirëmbajtjes dhe 

plani i veprimit për rrjetin Bërtham dhe 

Gjithëpërfshirës pritet të përgatiten dhe 

të dorëzohen nga konsulentët. 

E paplotesuar 

214 Përmirësimi i shërbimeve 

me qëllim të krijimit të 

lehtësirave në 

transportin rrugor dhe 

hekurudhor të 

udhëtarëve 

Linjat e transportit hekurudhor dhe 

rrugor, te subvencionuara   

 

K4 2017 MI.. Sherbimet realizohen sipas kontratave të 

nënshkruara ne transportin hekurudhore 

dhe rrugore 

E plotesuar 

215 Përmirësimi i sigurisë në 

infrastrukturën 

hekurudhore. 

Pesë vendkalime hekurudhore, të 

përfunduara 

K4 2017 MI.. Infrakos Ne procedurë te prokurimit publik E paplotesuar 

216 Përmirësimi i shërbimeve 

me qëllim të krijimit të 

lehtësirave në 

transportin ajror 

Termat e References për Projektin e 

Zgjerimit të Pistës së Aeroportit dhe 

ngritjen e sistemit të sherbimeve të 

navigimit ajror, të përfunduara  

K4 2017 MI.. E përfunduar E plotesuar 

217 Përmirësimi i shërbimeve 

me qëllim të krijimit të 

lehtësirave në 

transportin ajror 

Kontraktimi i Kompanisë Projektuese, 

punimi i projektit dhe percjellja e 

realizimit të tij, në të gjitha fazat deri në 

perfundimin e projektit (12-18 muaj). të 

përfunduara 

K4 2017 MI.. E perfunduar E plotesuar 

218 Përmirësimi i shërbimeve 

me qëllim të krijimit të 

lehtësirave në 

transportin ajror 

Miratimi i projektit final për Zgjerimin e 

Pistës së Aeroportit dhe inicimi i 

proceduarve të prokurimit, i 

përfunduar 

K4 2017 MI.. Pritet perzgjedhja e inxhinierit të pavarur 

qe e menaxhon kontraten dhe e ben 

pranimin e punëve. 

E paplotesuar 

219 Përmirësimi dhe 

modernizimi i 

shërbimeve në 

transportin e udhëtarëve 

në vendndaljet e 

autobusëve 

10 vend-ndalje për autobusë, të 

ndërtuara  

K4 2017 MI.. Ne procedurë te prokurimit publik E paplotesuar 
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220 Përmirësimi i rrjetit 

ekzistues, përkatësisht 

identifikimi i variantit 

ekonomikisht të 

favorshëm për segmentin 

e autostradës R7, pjesë e 

rrjetit bazik të SEETO-së 

Projekti preliminar i R7 (Besi-Merdare), 

i përfunduar 

K4 2017 MI.. Gjatë ketij viti janë definuar Termat e 

References dhe është përzgjedhur 

Kompania Konsulente për hartimin e 

Projektit Preleminar nga Besi – Merdare, i 

cili financohet nga WBIF. Kompania 

Konsulente ka përgatitur dhe prezantuar 

Raportin Preleminar të projektit për 

segmentin Besi – Merdare, i cili është 

miratuar. 

 Projekti Preleminar pritet që të 

përfundoj në Dhjetor 2018, pas 

përfundimit të projektit do të vazhdohet 

me definimin e hapave të mëtëjme të 

financimit të këtij projekti i cili ka një 

kosto të perafërt prej 168 mil. Euro. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

221 Ndërtimi i rrjetit rrugor 

të Kosovës, autostrada 

R6, pjesë e rrjetit bazik 

të SEETO-së 

Segmentet prioritare, kyçja Babush -

kyçja Ferizaj-kyçja Doganaj të 

përfunduara 

K4 2017 MI.. Punimet janë duke vazhduar në trasenë 

Kyqja në Babush – Kyqja Ferizaj- Kyqja 

Doganaj-Drejtimi Kaqanik - Hani i Elezit. 

 

Janë hapur për komunikacion gjithsej 36.6 

km, ndërsa në ndërtim e sipër janë 23.04 

km. 

 

Statusi i punimeve është si vijon: 

- Gjatësia e trasësë ku ekzekutohen 

punimet 23.04 Km. 

- Ura të përfunduara 1 nga 19 të 

planifikuara. 

- Nënkalime të përfunuara 16 nga 18 të 

planifikuar.  

- Mbikalime të përfunduara 15 nga 19 të 

planifikuar. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

222 Ndërtimi dhe zgjerimi i 

rrjetit ekzistues rrugor, 

N9 (Prishtinë-Pejë) 

Projekti preliminar (Kijevë - Zahaq), i 

perfunduar 

K4 2017 MI.. Është aprovuar Projekti Preleminar nga 

Kijeva – Zahaq (32 km), i përgatitur nga 

ana e Kompanisë Konsulente. 

 

• Janë mbajtur dëgjimet Publike 

Ambientale në bashkëpunim më MMPH 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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dhe është marrë Vendimi për Pëlqim 

Mjedisor, nga ana e MMPH. 

 

•Është përgatitur dhe Publikuar Njoftimi i 

Përgjithshëm për Kontratë (General 

Procurement Notice), sipas kritereve të 

prokurimit të EIB/EBRD. 

 

•Është përgatitur Njoftimi për Shprehje të 

Interesit për Kompanitë Konsulente për 

Mbikqyrje të projektit, sipas kritereve të 

prokurimit të EIB/EBRD. 

223 Ndërtimi dhe zgjerimi i 

rrjetit ekzistues rrugor 

N9 (Prishtinë-Pejë) 

16 Km të segmenteve (Gjurgjicë-Kijevë 

dhe PejëZahaq) R6b/N9), të 

përfunduara në % 

K4 2017 MI.. Segmenti Pejë - Zahaq është i 

kontraktuar në 2 lote në vlerë 

7,978,694.20 euro. Punimet kanë 

vazhduar sipas dinamikës së paraparë. 

Realizimi deri në periudhën raportuese 

është 80 %. 

Ka përfunduar pjesa e mbetur prej 400 

metrave dhe është bërë lidhja me rrugën 

Nacionale          N9 në Kijevë. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

224 Rritja e sigurisë dhe 

përmirësimi i rrjetit 

rrugor në rrjetin e 

rrugëve nacionale dhe 

regjionale 

1940 km të rrugëve, të sinjalizuara 

  

K4 2017 MI.. Kanë vazhduar procedurat e prokurimit, 

deri në fund të periudhës raportuese nuk 

janë nënshkruar kontratat. 

E paplotesuar 

225 Rritja e sigurisë dhe 

përmirësimi i rrjetit 

rrugor në rrjetin e 

rrugëve nacionale dhe 

regjionale 

1940 Km rrugë nacionale dhe rajonale, 

të mirëmbajtur 

K4 2017 MI.. Kanë pëfunduar punët në mirëmbajtjen 

verore dhe kanë filluar punët në 

mirëmbajtjen dimërore. 

E plotesuar 

226 Rritja e sigurisë dhe 

përmirësimi i rrjetit 

rrugor në rrjetin e 

rrugëve nacionale dhe 

regjionale 

1. 100 km autostrada (R6 dhe R7), të 

mirëmbajtura 

K4 2017 MI.. Kanë pëfunduar punët në mirëmbajtjen 

verore dhe kanë filluar punët në 

mirëmbajtjen dimërore. 

E plotesuar 

227 Ngritja e cilësisë së 

rrugëve në rrjetin rrugor 

lokal 

27 km rrugë lokale, të ndërtuara K4 2017 MI.. E përfunduar E plotesuar 
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228 Ngritja dhe përmirësimi i 

sigurisë në 

komunikacionin rrugor 

1750 Sondazhe, të përfunduara K4 2017 MI.. E përfunduar E plotesuar 

229 Ngritja dhe përmirësimi i 

sigurisë në 

komunikacionin rrugor 

10,000 Broshura, të shpërndara   K4 2017 MI.. E përfunduar E plotesuar 

230 Kontrollimi i rregullsisë 

së automjeteve në rrugë 

(kontrollat mobile) 

Pajisja për kontrollimin e rregullsisë së 

automjeteve në rrugë, e siguruar 

K4 2017 MI.. Deri në nxjerrjen e akteve nënligjore E paplotesuar 

231 Zbatimi i plotë i ligjit të 

transportit tokësor për 

mallra të rrezikshme 

Trajnimi i 5 inspektoreve te transportit 

rrugor per mallra te rrezikshe 

K4 2017 MI.. Nuk ka ndodhur E paplotesuar 

232 Ngritja dhe përmirësimi i 

infrastrukturës 

hekurudhore 

Projekt dizajni për linjen 10 

hekurudhore (segmenti F. Kosove -

Mitrovice), i perfunduar 

K4 2017 Infrakos. MI MF   

 

Projekt dizajni detaj teknik për segmentin 

e parë (Fushë Kosovë - Hani i Elezit) të 

linjës së dhjetë hekurudhore ka 

përfunduar në vitin 2017.     

E plotesuar 

233 Ngritja dhe përmirësimi i 

infrastrukturës 

hekurudhore 

Faza e parë e rehabilitimit të 

segmenteve prioritare të linjës 

hekurudhore 10 (segmenti Fushë 

Kosovë - Hani i Elezit), e filluar 

K4 2017 Infrakos. MI MF Pritet të fillojë gjatë vitit 2018. E paplotesuar 

234 Ngritja dhe përmirësimi i 

infrastrukturës 

hekurudhore 

Projekt Dizajni për linjen 7 Fushë 

Kosovë-Podujev, i perfunduar 

K4 2017 Infrakos.  Pritet të realizohet gjatë vitit 2018. E paplotesuar 

235 Zhvillimi i mëtejshëm i 

politikave në fushën e 

energjisë me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe acquis-së së 

transpozua 

Vendimi për modalitetet e pronësisë së 

TC Kosova B, të marra 

K4 2017 MZHE. Me dt. 20.10.2017, Kryeministri i 

Republikes se Kosoves me nje shkrese 

derguar Zyres se Komisionit Evropian ne 

Kosove, ka konformuar zotimin per 

ruajtjen e pronesise publike te TC 

Kosova B për nje periduhe 10-vjeçare. 

E plotesuar 

236 Zhvillimi i mëtejshëm i 

politikave në fushën e 

energjisë me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe acquis-së së 

transpozuar 

Plani për burimet e ripërtrirëshme, 

duke përfshirë masat e duhura për të 

siguruar arritjen e cakut 25%, i miratuar 

K4 2017 MZHE. Rishikimi i Planit Kombëtar te Veprimit 

për BRE është zhvilluar sipas planit te 

parashikuar. Është draftuar plani i 

rishikuar dhe është komentuar nga palët 

e kyçura ne proces. Dokumenti është 

dërguar për opinion edhe te Sekretariati i 

Komunitetit te Energjisë. Plani i rishikuar 

planifikohet te miratohet ne fund te 

periudhës K1 2018. 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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237 Përmirësimi dhe 

plotësimi i politikave 

energjetike me theks në 

krijimin e tregut të 

hapur, tranparent dhe 

jodiskriminues 

Ndër-subvencionimet mes grupeve 

tarifore, të eliminuara   

 

K4 2017 ZRRE.   

238 Përmirësimi dhe 

plotësimi i politikave 

energjetik në sigurin dhe 

rritjen e kapaciteteve 

energjetike 

Studimi i fizibilitetit për rehabilitimin e 

TC Kosova B, i përgatitur 

K4 2017 MZHE. KEK Studimi ka perfunduar në Qershor 2017 E plotesuar 

239 Ndërtimi dhe zhvillimi i 

kapaciteteve të reja 

gjeneruese të energjisë 

elektrike (TC "Kosova e 

Re") 

Raporti i këshilltarëve të transaksionit 

për projektin "Kosova e Re", i 

përgatitur 

K4 2017 MZHE. MF Nuk ka informata per zhvillimet. E paplotesuar 

240 Procesi i dekomisionimit 

të objekteve të 

gazifikimit, azotikut dhe 

ngrohtores në lokacionin 

e TC Kosova 'A' 

Studimi për vlerësimin e ndikimit 

mjedisor dhe social si dhe plani i 

çmontimit për dekomisionim, (në 

mbështetje të asistencës teknike të KE), 

drafti i përgatitur 

K4 2017 MZhE. MMPH 

MPMS MF MIE 

ZRrE KEK KOSTT 

Nuk ka informata per zhvillimet. E paplotesuar 

241 Zbatimi i masave për 

efiçiencë të energjisë dhe 

ngritja e efiçencës së 

energjisë në objektet 

publike 

Masat e EE në 20 objekte publike të 

nivelit qendror, të zbatuara 

K4 2017 MZhE. MAShT 

MSh 

Deri ne fund te dhjetorit janë përfunduar 

10 ndërtesa publike ne kuadër te pakos 

se dyte te ndërtesave. Deri ne fund te 

marsit, 2018 do te përfundojnë edhe 2 

ndërtesa tjera dhe kontrata do te 

përfundoj me gjithsej 12 ndërtesa te 

renovuara. Sa për informim për pakon e 3 

te ndërtesave qe janë 20 ndërtesa 

publike, kontrata pritet te përfundoj ne 

fund te muajit korrik, 2018. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

242 Zbatimi i masave për 

efiçiencë të energjisë dhe 

ngritja e efiçencës së 

energjisë në objektet 

publike 

Masat e EE në objektet publike të nivelit 

lokal (Prishtinë, Gjilan, Ferizaj dhe 

Gjakovë), të zbatuara 

K4 2017 MZHE. Komunat Projekti është ne fazën e procedurave te 

prokurimit për përzgjedhjen e kompanisë 

dizajnuse te projektit. 

E paplotesuar 

243 Zbatimi i masave nga 

plani për vlerësimin e 

vendeve potencialisht të 

Monitorimi radiologjik dhe vlerësimi i 

sigurisë radiologjike në hapësirat e 

K4 2017 AKMRrSB. FSK, 

IMP IKShP 

Komunat 

Gjate vitit 2017, me vendim te Sekretarit 

te ZKM është caktuar grupi punues per 

hartimin e Planit, dhe me 14 dhjetor 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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ndotura me Uranium të 

varfërua 

kontaminuara me uranium të varfëruar, 

i realizuar 

është përfunduar draft Plani per 

zvogëlimin e ndikimit nga prezenca 

eventuale e uraniumit te varfëruar ne 

territorin e Republikës se Kosovës. Me 

date 28 shkurt te vitit 2018 është 

parapare organizimi i tavolinës me palët e 

interesuara per vlerësimin e Planit. 

244 Rritja e kapaciteteve 

gjeneruese dhe 

Investimet në gjenerimin 

e energjisë (të gjitha 

burimet) 

Numri i autorizimeve për ndërtimin e 

kapaciteteve të reja të BRE-ve, të 

lëshuara 

K4 2017 ZRRE. MZHE   

245 Përmirësimi i 

infrastrukturës së 

transmisionit dhe 

Rregullimi sekondar 

Kosovë-Shqipëri 

Operimi i KOSTT si zonë rregulluese, i 

realizuar 

K4 2017 KOSTT. ZRRE Nuk ka ndonjë zhvillim, zhvillimet politike 

vazhdojnë të jenë pengesë. 

E paplotësuar 

246 Përmirësimi i 

infrastrukturës për 

qëllime të tregut të 

energjisë, për zvogëlimin 

dhe monitorimin e 

humbjeve të energjisë në 

kufirin në mes të 

KOSTT-it dhe 

KEDS/OSSH 

Instalimi i grup matësve (njehësoret) në 

kufirin e ri komercial KOSTT– 

KEDS/OSSH, i përfunduar 

K4 2017 KOSTT. ZRRE Për shkak të situatës politike në NS 

Vallaq dhe NS Ujman ka mbetur i pa 

përfunduar. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

247 Përmirësimi i 

infrastrukturës së 

transmisionit dhe 

përfshirja në mekanizmat 

regjional për 

kompenzimin tranzit të 

energjisë elektrike dhe 

alokimi i kapaciteteve 

Rehabilitimi i NS 110/10 kV Peja 1 - GIS 

Sistemi, i realizuar 

K4 2017 KOSTT. ZRRE Rehabilitimi i NS 110/10 kV Peja 1 - GIS 

Sistemi është realizuar. 

 

 

E plotësuar 

248 Përmirësimi i 

infrastrukturës së 

transmisionit dhe 

përfshirja në mekanizmat 

regjional për 

Instalimi i autotransformatorit të dytë 

ATR2, 300 MVA në NS Peja 3 dhe NS 

Ferizaj 2, i realizuar 

K4 2017 KOSTT. ZRRE Instalimi i autotransformatorit të dytë 

ATR2, 300 MVA në NS Peja 3 dhe NS 

Ferizaj 2 është realizuar. 

E plotësuar 



PËRFORMANCA E INSTITUCIONEVE NË GJASHTË MUJORIN I DYTË, PËR VITIN 2017. 

83 

 

kompenzimin tranzit të 

energjisë elektrike dhe 

alokimi i kapaciteteve 

249 Përmirësimi i 

infrastrukturës së 

transmisionit dhe 

përfshirja në mekanizmat 

regjional për 

kompenzimin tranzit të 

energjisë elektrike dhe 

alokimi i kapaciteteve 

Vendosja e grup matësve dhe instalimi i 

OPGW në pikat interkonektive, i 

realizuar 

K4 2017 KOSTT. Vendosja e grup matësve dhe instalimi i 

OPGW në pikat interkonektive është 

realizuar. 

E plotësuar 

250 Avancimi i shërbimeve 

për tatimpaguesit dhe i 

proceseve të punës 

Tenderimi i sistemit të ri të TI-së, i 

përfunduar 

K4 2017 MF. ATK Në vitin 2017 janë realizuar dy misione të 

asistencës teknike të përkrahur nga FMN 

lidhur me vlerësimin e kualitetit të të 

dhënave në bazën e të dhënave. Përveç 

kësaj është shpallur shprehje interesi për 

operatorët, ku në total kanë aplikuar 6 

operatorë ekonomik. Lidhur me këtë 

proces është themeluar komisioni i cili ka 

përfunduar procesin e shqyrtimit të ofertave 

të operatorëve ekonomik dhe janë njoftuar 

operatorët e përzgjedhur për fazën e dytë. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

251 Avancimi i shërbimeve 

për tatimpaguesit dhe i 

proceseve të punës 

Numri i Shërbimeve elektronike ndaj 

tatimpagusve, i rritur 

K4 2017 MF. ATK Gjatë vitit 2017 janë shtuar 4 shërbime 

elektronike për tatimpagues, të cilat janë 

si në vijim:   

-Deklarimi elektronik i librit të shitjes dhe 

të blerjes  

-Pajisja me vërtetim tatimor për biznese 

online përmes sistemit elektronik EDI   

-Kërkesa për regjistrim në TVSH në 

mënyrë elektronike  

-Kërkesa për rimbursim të TVSH-së në 

mënyrë elektronike 

E plotesuar  

252 Avancimi i shërbimeve 

për tatimpaguesit dhe i 

proceseve të punës 

Numri i Tatimpaguesve që deklarojnë 

në mënyrë elektronike, i rritur 

K4 2017 MF. ATK Portali i tatimpaguesve EDI ka të 

regjistruar 77,219 tatimpagues. Që nga 

krijimi i EDI-t deri më tani 74,643 

tatimpagues e kanë përdorur këtë portal. 

Gjatë vitit 2017 janë dorëzuar gjithsej  

E plotesuar 



PËRFORMANCA E INSTITUCIONEVE NË GJASHTË MUJORIN I DYTË, PËR VITIN 2017. 

84 

 

1,886,541 deklarata tatimore. Ndërsa 

gjatë vitit 2016 janë dorëzuar gjithsej 

1,712,373 deklarata tatimore.  

 

Numri i deklaratave në vitin 2017 

krahasuar me vitin 2016 është rritur për 

174,188 deklarata tatimore. 

253 Rritja e përgjithshme e 

aftësive/shkathtësiv e të 

stafi 

Numri i trajnimeve dhe numri i 

pjesëmarrësve sipas fushave, të 

mbajtura 

K4 2017 MF. ATK Me qëllim të ngritjes së aftësive të stafit 

nga 1 janari deri më 31 Dhjetor, janë 

mbajtur gjithsej 48 trajnime, në të cilat 

kanë marr pjesë 521 zyrtarë. Trajnimet 

kanë qenë kryesisht në këto fusha:  

- Administratë dhe Legjislacion,  

- Kontrolli tatimor,  

- Mbledhje e tatimeve,  

- Menaxhment i Përgjithshëm,  

- Teknologji e Informacionit, dhe   

- Transferi i Çmimit. 

E plotesuar 

254 Nënshkrimi i 

marrëveshjeve për 

eliminimin e tatimit të 

dyfishtë 

Numri i marrëveshjeve të nënshkruara K4 2017 MF. ATK Për periudhën Janar-Dhjetor 2017 janë 

dërguar gjithsej 15 letra iniciuese me 15 

shtete të BE-së, është iniciuar 

Marrëveshja për Eliminim të Tatimit të 

Dyfishtë me Luksemburgun si dhe është 

mbajtur raundi i dytë i bisedimeve me 

Austrinë;  

Gjatë periudhës raportuese është 

nënshkruar Marrëveshja për Eliminimin 

e Tatimit të Dyfishtë në mes të 

Kosovës dhe Kroacisë. Gjithashtu gjatë 

kësaj periudhës raportuese është 

nënshkruar Marrëveshja në mes të 

Zvicrës dhe Kosovës. Konkretisht me 

datë 03.07.2017 ka hyrë në fuqi METD 

me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe me 

datë 04.12.2017 ka hyrë në fuqi METD 

me Kroacinë. 

E plotesuar 

255 Zvogëlimi i nivelit të 

ekonomisë joformale dhe 

evazionit fiscal 

Numri i vizitave dhe kontrollave, të 

realizuara 

K4 2017 MF. ATK Gjatë vitit 2017 nga Administrata 

tatimore janë realizuar 37,241 vizita në 

E plotesuar 
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total. Ndërsa për këtë periudhë janë 

realizuar 1,444 kontrolle. 

256 Zvogëlimi i nivelit të 

ekonomisë joformale dhe 

evazionit fiscal 

Shuma e borxhit të inkasuar, e rritur K4 2017 MF. ATK Shuma e inkasuar e borxheve gjatë 

periudhës 1 Janar deri 31 Dhjetor 2017 

është 66,857,252.69€. 

E plotesuar 

257 Zvogëlimi i nivelit të 

ekonomisë joformale dhe 

evazionit fiskal 

Numri i tatimpaguesve/individëve të 

cilët nuk deklarojnë, i zvogëluar 

K4 2017 MF. ATK Deri më 31 Dhjetor 2017, numri i 

tatimpaguesve/individëve që nuk 

deklarojnë është 6478. 

E plotesuar 

258 Zhvillimi i kornizës së 

politikave 

Programi i dytë 5 vjeçar për periudhen 

2018-2022 i miratuar 

K4 2017 ASK. ZKM Programi i Statistikave zyrtare 2018-2022, 

është përgaditur nga ASK-ja dhe ështe 

aprovuar nga Qeveria e Republikës së 

Kosovës dhe i njejti është publikuar në 

web faqen zyrtare të ASK-së. 

E plotësuar 

259 Përmiresimi i cilësisë së 

Llogarive Kombëtare 

(vjetore dhe tremujore) 

Bruto Produktit Vendor sipas 

metodologjise ESA 2010, i publikuar 

K4 2017 ASK. Përmirësimi i cilësisë së Llogarive 

Kombëtare (vjetore dhe tremujore) 

është punë e përditshme. Të dhënat e 

fundit janë publikuar për tremujorin e III 

të vitit 2016 derisa, për tremujorin e IV 

të vitit 2016 do të publikohen në fillim të 

muajit prill 2017. ASK-ja, ka vazhduar me 

përmiresimin e cilësisë së Llogarive 

Kombëtare (vjetore dhe tremujore) dhe 

me publikimin e tyre ne kohe. Të dhënat 

janë publikuar për tremujorin e IV të vitit 

2016 dhe tremujorin e I-rë 2017 (T+90 

ditë).   

E plotësuar 

260 Përmiresimi i cilësisë së 

Llogarive Kombëtare 

(vjetore dhe tremujore) 

Tabelat ofruese-perdoruese (supply and 

use tablesSUT) për vitin referues 2014, 

të publikuara 

K4 2017 ASK. Tabelat ofruese-përdoruese (supply and 

use tables-SUT) jane pjesë e pilot 

projektit IPA 2014 (NAM) dhe janë në 

vazhdimësi. Sipas rekomandimeve të 

ekspertit të jashtëm, duhet të vazhdohet 

edhe me tutje dhe duhet të krijohet një 

bazë e re e SUT me nivel me të detajuar  

të te dhënave (raporti vlersues i ekpsertit 

Gosse Hommes Gusht 2017). 

Pjesërisht e 

plotësuar 

261 Përmiresimi i cilësisë së 

Llogarive Kombëtare 

(vjetore dhe tremujore) 

Llogarit Qeveritare në baza tremujore, 

të publikuara 

K4 2017 ASK. Për herë të parë në Prill 2017, janë 

publikuar Llogaritë Qeveritare në baza 

tremujore per K4/2016.  Dhe, me 29 

Dhjetor është publikuar K3/2017. 

E plotësuar 
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262 Matja e ekonomisë 

joformale në kuadër të 

sektorit privat 

Anketa e bizneseve për ekonominë 

joformale në aktivititetet: restorante, 

hotele, transport dhe ndërtim, e 

përfunduar 

K4 2017 ASK. Në fund të muajit Maj 2017, në 

bashkepunim me Banken Boterore dhe 

ASK-në është freskuar plani i aktiviteteve 

për anketen e biznesve për ekonominë 

joformale. Sipas planit të ri, aktivitetet e 

anketës do të fillojnë nga K3 2017. 

Ndërsa plani përfundimtar është bërë në 

Shtator 2017. Banka Botërore të gjitha 

aktivitetet e parapara për anketën e 

bizneseve për ekonominë joformale janë 

bartur për vitin 2018 dhe sipas planit të ri 

rezultatet do të jenë të finalizuara në K4 

2018. 

E paplotësuar 

263 Përmiresimi i cilësisë së 

statistikave ekonomike 

në përputhje me acquis 

Të dhënat e bazuara në Manualin e ri të 

Statistikave të Financave Qeveritare 

(GFS 2014) për Llogaritë Qeveritare, të 

publikuara 

K4 2017 ASK. Pas rekrutimit të një pozite të re (në 

shkurt 2017) në llogaritë kombëtare, janë 

përgatitur Llogaritë Qeveritare për vitet 

(2015-2016). Të dhenat janë në bazë të 

Manualit të ri të Statistikave të Financave 

Qeveritare (GFS 2014) për Llogaritë 

Qeveritare dhe ESA 2010. Këto të dhëna 

janë publikuar sipas programit dhe 

kalendarit të publikimve (08 Qershor, 

2017). 

E plotësuar 

264 Përmiresimi i cilësisë së 

statistikave ekonomike 

në përputhje me acquis 

Programi softeverik i avancuar për 

azhurnimin automatik të RSB nga të 

dhënat administrative dhe të dhënat nga 

anketat, i ndërtuar 

K4 2017 ASK. Programi softeverik i avancuar për 

azhurnimin automatik të RSB nga të 

dhënat administrative dhe të dhënat nga 

anketat është duke funksionuar. 

E plotësuar 

265 Përmiresimi i cilësisë së 

statistikave ekonomike 

në përputhje me acquis 

Përshtatja e klasifikimeve sipas 

metodologjisë të Indeksit të Çmimeve 

të Importit (IÇIMP) duke kaluar nga 

Sistemi i Harmonizuar (HS) në 

Klasifikimin e Produkteve sipas 

aktiviteteve (CPA) 

K4 2017 ASK. Klasifikimit i produkteve sipas aktiviteteve 

(CPA) është implementuar. Të dhënat do 

të publikohen bashkë me K1/2018. 

E plotësuar 

266 Shkurtimi i afatit të 

publikimit të statistikave 

ekonomike në përputhje 

me acquis 

Repertorit statistikor të ndermarrjeve 

në baza tremujore, i publikuar në t+31 

ditë 

K4 2017 ASK. Me 31 Janar (T+31ditë) është publikuar 

K4/2016, është publikuar K1/2017, është 

publikuar K4/2016, K1/2017 dhe 

K2/2017. Gjatë TM4/2017, është 

publikuar K3/2017 (T+31 ditë), me datën 

31 tetor 2017. 

E plotësuar 
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267 Shkurtimi i afatit të 

publikimit të statistikave 

ekonomike në përputhje 

me acquis 

Statistikat tremujore të energjisë, të 

publikuara në t+48 ditë 

K4 2017 ASK. Çdo publikim ka ndodhur sipas kalendari 

të publikimeve IHÇK (t +48 ditë). 

E plotësuar 

268 Shkurtimi i afatit të 

publikimit të statistikave 

ekonomike në përputhje 

me acquis 

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të 

Konsumit (IHÇK) në baza mujor t+11 

dite dhe tremujore t+68 dite , të 

publikuara 

K4 2017 ASK. Çdo publikim ka ndodhur sipas kalendarit 

të publikimeve IHÇK (t +11 ditë) dhe (t + 

68ditë). 

E plotësuar 

269 Përmirësimi i cilësisë së 

statistikave sociale në 

përputhje me acquis 

Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) në 

baza tre mujore, e publikuar 

K4 2017 ASK. MPMS Rezultatet vjetore 2016 dhe Rezultatet 

kuartale për TM1 2017), Poashtu për 

herë të parë është bërë transmetimi i të 

dhënave të AFP-së në Eurostat për TM1 

2017. Me 6 Tetor është bërë publikimi 

për TM2/2017, është ngritur cilësia e të 

dhënave të AFP-së, duke rritur shkallën e 

monitorimit në teren si nga Zyra 

Qendrore e ASK-së poashtu edhe nga 

Zyrat Rajonale të ASK-së. Janë publikuar 

në kohë të dhënat tremujore dhe vjetore 

si dhe janë shkurtuar afatet kohore të 

publikimit të të dhënave. 

E plotësuar 

270 Përmirësimi i cilësisë së 

statistikave sociale në 

përputhje me acquis 

Zhvillimi i SILC-ut, i përfunduar K4 2017 ASK. MPMS Gjate kesaj faze, eshtë bërë  ri-planifikimi 

i aktiviteteve për implementimin e 

Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e 

Jetesës (SILC),është bërë rishikimi i 

pyetësorëve si dhe është përgatitur   

udhëzuesi i SILC. Zhvillimi i Anketës  së 

SILC  në teren planifikohet  të bëhet në 

TM2/2018 (prill-qershor),ndërsa finalizimi 

i rezultateve të SILC do të bëhet në K4 

2019 . Ka ndryshime nga Plani i pare per 

shkak te procedurave deri tek nenshkrimi 

i kontrates ne mes te BB dhe Kosoves. 

projekt i financuar nga BB. 

 

E paplotësuar 

271 Përmirësimi i 

infrastrukturës së 

Tekonologjisë 

Informative në ASK 

Infrastruktura për shkëmbimin e të 

dhënave mes ASK-së dhe Doganave, e 

krijuar 

K4 2017 ASK. Është realizuar dhe është në funksion të 

plotë. 

E plotësuar 
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272 Përmiresimi i statistikave 

monetare, financiare dhe 

sektorit të jashtëm 

Numri i kompanive të IHD-së në 

anketën e ndërmarrjeve, i rritur 

K4 2017 BQK. BQK ka rritur vazhdimisht numrin 

kompanive të përfshira në raportim dhe 

kemi mbulueshmëri adekuate për 

përpilimin e statistikave për investimet 

direkte në Kosovë. 

E plotësuar 

273 Zbatimi I programeve 

dhe projekteve, permes 

masave aktive te tregut 

te punes 

5000 punëkerkues të trajnuar dhe të 

pefshirë në programe dhe projekte, 

duke respektuar kuotën gjinore   

K4 2017 MPMS. APRK Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2017, janë 

ndërmjetësuar rreth 2,827 punëkërkues, 

ku prej tyre femra ishin 1,004 persona. 

 

Masa ka perfunudar por nuk eshte 

realizuar ashtu si eshte kerkuar. 

E plotesuar 

274 Zhvillimi i cilësis së 

shërbimeve të trajnimit 

që ofrohen në QAP 

5,000 punëkërkues, të trajnuar K4 2017 MPMS. APRK Bazuar  në të dhënat e raporteve të 

QAP-ve, në periudhën Janar – Dhjetor  

2017 janë përfshirë në trajnime 5962 

punëkërkues (përfshirë edhe 683 

kandidatëve të bartur nga viti paraprak ). 

Nga numri i përgjithshëm 2047 janë 

femra, te kthyer 908, persona me aftësi 

te kufizuar 19 dhe minoritete 300 

kandidat. Të certifikuar sipas qendrave 

brenda kësaj periudhe janë; Mitrovicë 

550, Dolane 0, Prishtinë 751, Pejë 997, 

Gjakovë532, Ferizaj 665, Gjilan 331, 

Prizren 1101. Gjithsej të certifikuar në të 

gjitha QAP janë 4927 kandidat. 

E plotesuar 

275 Fuqizimi i kapaciteteve 

institucionale në 

Inspektoratin e Punës 

Numri i Inspektorëve të Punës, i rritur 

për 10 inspektor 

K4 2017 MPMS. MF MAP Nuk ka pasur rritje të nr të inspektorëve E paplotesuar 

276 Fuqizimi i kapaciteteve 

institucionale në 

Inspektoratin e Punës 

15 inspektor të punës, të trajnuar   K4 2017 MPMS. IKAP Gjatë periudhës janar-dhjetor 2017 janë 

trajnuar të gjithë të punësuarit e 

Inspektoratit të Punës në mbikëqyrjen e 

zbatueshmerisë së legjislacionit në fuqi 

E plotesuar 

277 Fuqizimi i kapaciteteve 

administrative në kuadër 

të KIESA   

Udhëheqësi i sektorit për zhvillimin e 

zonave ekonomike, i rekrutuar 

K4 2017 MTI. Janë zhvilluar procedurat e rekrutimit, 

mirëpo nga ana e Keshillit të Pavarur 

Mbikëqyres është anuluar procesi dhe 

planifikohet të rishpallet prap. 

Nuk ka zhvillime gjate periudhes K4.  

E paplotesuar 
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278 Fuqizimi i kapaciteteve 

administrative në kuadër 

të KIESA 

3 programe për ngritjen e kapaciteteve, 

të dizajnuara 

K4 2017 MTI. Programet për ngritjen e kapaciteteve të 

KIESA janë të lidhura me ristrukturimin e 

agjencisë dhe nuk mund të zhvillohen 

tutje, derisa të aprovohet ristrukturimi. 

E paplotesuar 

279 Fuqizimi i kapaciteteve 

administrative në kuadër 

të KIESA   

Sektori i ndërtimtarisë, i fuksionalizuar   K4 2017 MTI. Planifikohet të funksionalizohet pozita pas 

miratimit të  Projektligjit për Produktet e 

Ndërtimit i cili gjendet në shqyrtim nga 

Komisioni Parlamentarë. 

E paplotesuar 

280 Zbatimi i politikave për 

zhvillimin e sektorit 

privat 

Studimi për prioritizimin e sektorëve 

për zhvillimin e Grupimeve/Kllasterave, 

i përfunduar 

K4 2017 MTI. Studimi për prioritizimin e sektorëve për 

zhvillimin e Grupimeve/Kllasterave është 

finalizuar me datën 16.02.2017. 

E plotesuar 

281 Analiza gjitheperfshirese 

e sektorit te sundimit te 

ligjit 

Objektivat strategjike dhe zhvillimore 

per fushen e sundimiit te ligjit, te 

identifikuara dhe te vleresuara 

K4 2017 MD. ZKM MF 

MPB KGjK KPK 

AKI 

Gjate procesit te rishikimit funksional te 

sektorit te drejtësisë, do te behet 

identifikimi dhe vlerësimi i objektivave 

strategjike për sektorin e sundimit te ligjit 

E paplotesuar 

282 Analiza gjitheperfshirese 

e sektorit te sundimit te 

ligjit 

Infrastruktura ligjore që rregullon 

fushën e sundimit të ligjit, e rishikuar 

K4 2017 MD. ZKM MF 

MPB KGjK KPK 

AKI 

Nuk jane ndërmarrë veprime te reja sa i 

perket ketij indikatori 

E paplotesuar 

283 Analizimi gjithëpërfshirës 

i mangësive të gjendjes 

aktuale sa i përket 

transpozimit të acquis në 

fushën e drejtësisë 

penale. 

Raporti me të gjitha aktet e 

identifikuara të acquis për kapitullin 23, 

i publikuar 

K4 2017 MD. Ne bashkëpunim me Projektin e IPA-se 

që e mbështet MD (Departamentin Ligjor 

dhe Departamentin per Integrim Evropian 

dhe Koordinim te Politikave) kane 

përgatit nje raport, i cili pritet të 

përfundoj së shpejti. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

284 Analizimi gjithëpërfshirës 

i mangësive të gjendjes 

aktuale sa i përket 

transpozimit të acquis në 

fushën e drejtësisë 

penale. 

Numri i Akteve të acquis, të përafruara K4 2017 MD. Ne baze te raportit final do te 

identifikohet numri i akteve te perafruara. 

Per kete periudhe nuk ka pasur te 

identifikuara. 

E paplotesuar 

285 Reformimi i strukturave 

institucionale për ngritjen 

e kapaciteteve në 

sistemin e drejtësisë 

Analiza per edukimin ligjor, e 

përfunduar 

K4 2017 MD. IGJK UP Nuk ka pasur ndonje zhvillim E paplotesuar 

286 Ngritja e kapaciteteve, 

vlerësimi dhe funksionimi 

i gjykatave dhe 

prokurorive 

Raporte analitike mbi performancen e 

gjykatave ne tema te cakatura me 

rrezikshmeri te larte, të miratuara   

K4 2017 KGJK. Gjatë vitit 2017 janë vlerësuar 66 

gjyqtarë, nga ata, 54 gjyqtarë janë 

vlerësuar sipas metodes rastësore 

“RANDOM”. Pastaj, 2 gjyqtarë janë 

vlerësuar me mandat fillestar, ndërsa, 10 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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gjyqtarë janë vlerësuar si rrjedhojë e 

konkursit të brendshëm të KGJK-së, për 

ngritje në detyrë.  

 

Duhet theksuar se disa gjyqtarë që kanë 

aplikuar për ngritje në detyrë në Gjykatën 

Supreme dhe të Apelit, veç se kanë qenë 

të përfshirë në listën e përzgjedhjes sipas 

metodës rastësore. 

 

Vendimi ka hyrë në fuqi me 27 Dhjetor 

2017. 

287 Përmirësimi i kornizës së 

politikave për mbrojtjen 

e fëmijëve 

Tregues nacional për të drejtat e 

fëmijëve, të hartuar 

K4 2017 ZKM. Në kuadër të përpjekjeve për 

përcaktimin e tregueseve nacional për të 

drejtat e fëmijëve, ZQM/ZKM në 

bashkëpunim më ASK dhe Unicef ka filluar 

procesin e zhvillimit të Kornizës së 

tregueseve për shëndetin e fëmijës dhe të 

nënës.  

Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të 

Zyrës së Kryeministrit në bashkëpunim 

me Ministrinë e Shëndetësisë dhe zyrën e 

UNICEF në Kosovë, ka hartuar “Kornizën 

e treguesve për shëndetin e nënës dhe 

fëmijës”.  

Pjeserisht e 

plotesuar 

288 Përmirësimi i kornizës së 

politikave për mbrojtjen 

e fëmijëve 

Sistemi i harmonizuar i të dhënave, i 

harmonizuar 

K4 2017 ZKM. ZQM/ZKM në bashkëpunim me ASK, 

ministritë e linjës, Avokatin e Popullit po 

bënë përpjekje në krijimin e sistemit të 

harmonizuar dhe mirë- koordinuar të 

menaxhimit të të dhënave për fëmijët në 

Kosovë. Në këtë drejtim është punuar në 

mbështetjen e ndërtimit të kapaciteteve 

të profesionistëve përkatës për 

mbledhjen, përpunimin dhe analizimin e 

të dhënave për të drejtat e fëmijëve.  

E paplotesuar 

289 Përmirësimi i kornizës së 

politikave për mbrojtjen 

e fëmijëve 

Raporti vjetor i monitorimit të zbatimit 

të legjislacionit dhe politikave për të 

drejtat e fëmijëve   

K4 2017 ZKM. ZQM/ZKM ka finalizuar dhe publikuar 

raportin e monitorimit të të drejtave të 

fëmijëve sipas modelit “Karta 

Raportuese”, i cili rrjedhë nga 

E paplotesuar 
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vazhdimësia e punës sistematike të 

raporteve të progresit për fëmijë. Raporti 

ka për qëllim krijimin e sistemit vjetor të 

raportimit për të informuar institucionet 

dhe hartuesit e politikave për gjendjen e 

të drejtave të fëmijëve në Kosovë dhe 

për të përmirësuar më tej 

përgjegjshmërinë institucionale për 

çështjet që prekin të drejtat e fëmijëve në 

Kosovë.  

290 Përmirësimi i nivelit të 

sigurisë për komunitete 

Strategjia për Sigurinë në Bashkesi dhe 

Plani i Veprimit 2017-2019, e miratuar   

K4 2017 MPB. Strategjia është dërguar për miratim në 

Qeveri me datën 20 dhjetor mirëpo ende 

nuk është përfshirë në rend dite të 

Qeverisë për miratim. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

291 Promovimi i mundësive 

të barabarta dhe lufta 

kundër diskrimimit 

Aktivitete promovuese në fushën e të 

drejtave te njeriut, të organizuara 

K4 2017 MASHT. ZKM Aktiviteti është realizuar 

Janë realizuar 2 trajnime dyditore për 9 

komuna në lidhje me platformën kundër 

dhunës në shkolla (20 shkolla përfituese). 

Janë realizuar trajnime kundër braktisjes 

në 22 komuna. Në 10 shkolla janë 

realizuar trajnimet për parandalim të 

trafikimit. Janë mbajtur ligjërata për 

psikologët shkollor mbi problemet e 

shkollave, relacionet ndërmjet subjekteve 

relevante të shkollave. Janë përgatitur 

draftet e 4 udhëzimeve administrative: 

U.A. për fëmijët me dhunti të veçanta, 

U.A. për recenzentë të teksteve 

shkollore, U.A. për mbrojtjen e fëmijëve 

në internet dhe U.A. për ekipet kundër 

braktisjes.  

E plotësuar 

292 Promovimi i mundësive 

të barabarta dhe lufta 

kundër diskrimimit 

Aktiviteteve promovuese për rezoluten 

13245 " Gruaja, Paqja dhe Siguria", të 

mbajtura 

K4 2017 MASHT. ZKM Aktiviteti është realizuar 

Është plotësuar pyetësori: Integrimi i 

prespektivës gjinore në shkolla me nx. kl 

6,7,8dhe 9. Është ndarë dhurata 

stimuluese shkolla dhe janë shpërblyer 

për esenë dhe vizatimin më të mirë në 

garën në tërë Kosovën gjatë promovimit 

të Planit të veprimit dhe rezolutes 1325, 

E plotësuar 
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Gratë Paqja dhe Siguria. Vlerësimi i eseve 

dhe vizatumeve është bër ënga komisioni 

i caktuar në MASHT. 

293 Promovimi i mundësive 

të barabarta dhe lufta 

kundër diskrimimit 

(Dy) Udhezues per mbrojtjen e 

femijeve ne internet, të publikuar 

K4 2017 MASHT. ZKM Është realizuar  

Udhëzuesit janë hartuar, miratuar dhe 

publikuar. Ndërkohë që ka filluar edhe 

trajnimi për përdorimin e këtyre 

udhëzuesve. 

E plotësuar 

294 Përhapja e vlerave dhe 

praktikave që 

promovojnë barazinë 

gjinore, mbrojtjen e të 

drejtave, fuqizimin e rolit 

dhe pozitës së grave dhe 

vajzave ne shoqëri 

4. Programi i Kosovës për Barazi 

Gjinore 2017-2021, i miratuar 

K4 2017 ABGj.   

ML Komunat 

 

Grupet punuese për hartimin e këtij 

dokumenti, kane mbajtur nga 2 raunde te 

punëtorive dy ditore per tre grupe (totali 

12 ditë).  

Punëtoritë ishin gjithëpërfshirëse, me 

përfaqësues edhe OJQ-ve si dhe 

organizatave ndërkombëtare.  Punëtorit u 

realizuan me mbështetjen e SIDA’s. 

 

Draft dokumenti është i ndarë në tri 

shtylla: 

• Fuqizimi ekonomik dhe mirëqenia 

sociale 

• Zhvillimi njerëzor 

• Vendimmarrja dhe përfaqësimi, Gratë, 

Paqja dhe Siguria 

 

Pjeserisht e 

plotesuar 

295 Përhapja e vlerave dhe 

praktikave që 

promovojnë barazinë 

gjinore, mbrojtjen e të 

drejtave, fuqizimin e rolit 

dhe pozitës së grave dhe 

vajzave ne shoqëri 

1. Indeksi Gjinor për Kosovë, i hartuar K4 2017 ABGj. ASK ASK ka probleme të shumta me të 

dhënat të cilat duhen përdorur per 

hartimin e Indeksit, fakt ky që mund te 

ngadalësoi procesin. Po ashtu EIGE është 

vonuar në asistencën per ABGJ dhe ASK 

per zhvillimin e indeksit gjinore te 

Kosovës si rezultat i përfshirjes se 

eksperteve te EIGES ne procesin 

zhvillimit te Indeksit Gjinore per BE 2017, 

zhvillimit te metodologjisë se re per 

matjen e indeksit gjinore dhe vonesave ne 

fillimin e programit te ri te IPA’s per 

EIGE’n përmes se cilës zhvillohet ndihma 

per shtetet e Ballkanit perëndimor. 

E paplotësuar 
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296 Përhapja e vlerave dhe 

praktikave që 

promovojnë barazinë 

gjinore, mbrojtjen e të 

drejtave, fuqizimin e rolit 

dhe pozitës së grave dhe 

vajzave ne shoqëri 

Propozimi per vazhdimin e masave 

afirmative per regjistrimin e pronës së 

paluajtshme të përbashkët, ne emër të 

dy bashkëshortëve 

K4 2017 ABGj. MF MAP 

MAShT 

Deri ne dhjetor 2017 ishin 1197 raste që 

përfituan nga masa afirmative dhe 

regjistruan pronën ne emër te dy 

bashkëshortëve. Kjo beri që ABGJ të 

propozoj Qeverisë vazhdimin e Masës 

afirmative edhe per një vit, qe nënkupton 

deri ne prill te vitit 2019.  

E plotesuar 

297 Përmirësimi i zbatimit të 

Ligjit për Përdorimin e 

Gjuhëve 

1. Strategjia për Mbrojtjen dhe 

Promovimin e të drejtave Gjuhësore 

(20162021), e miratuar 

K4 2017 ZKM.    

Zyra e 

Komisionerit per 

Gjuhët  

Zyra e Komisionerit për gjuhët ka 

probleme me miratimin e kësaj Strategjie 

për shkak të implikimeve buxhetore 

(Ministria e Financave në vitin 2015 ka 

dhënë opinion se kosto e zbatimit të 

kësaj Strategjie, përkatësisht plani 3 

vjeçar i veprimit do të krijojë kosto 

shtesë për buxhetin e Kosovës). 

E paplotesuar 

298 Finalizimi i kornizës së 

politikave për mbrojtjen 

e të dhënave personale   

Strategjia Kombëtarë për Mbrojtjen e 

të Dhënave Personale (2017-2020), e 

miratuar 

K4 2017 ASHMDH.   

299 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

3. 3 zyrtarë/ e në Zyrën e 

Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e 

Krimit Ekonomik, të rekrutuar duke 

respektuar indeksin gjinor 

K4 2017 KPK. Janë deleguar 4 zyrtarë në KKLKE, bazuar 

në memorandumin e institucioneve 

respective. 

E plotësuar. 

300 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

4. 2 zyrtarë/e në Njesitin për luftimin e 

korrupsionit dhe krimeve ekonomike 

në kuadër të Prokurorisë Themelore të 

Prishtinës, të rekrutuar duke 

respektuar indeksin gjino 

K4 2017 KPK. Një zyrtar është caktuar në Njesitin për 

luftimin e korrupsionit dhe krimeve 

ekonomike në kuadër të Prokurorisë 

Themelore të Prishtinës. 

 

Pjesërisht e 

plotësuar 

301 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës   

6. 7 Kryeprokurorët e zgjedhur të 

prokurorive themelore të trajnuar 

konform indeksit gjinor   

K4 2017 KPK. Janë realizuar këto trajnime: 

1. Program studimor në SHBA lidhur me 

praktikat dhe protokolet më të mira në 

trajtimin e viktimave dhe luftimin e 

korrupsionit 

2. 2 trajnime për komunikim me publikun 

dhe media 

Pjesërisht e 

plotësuar 

302 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës   

7. 18 Prokurorët, të dekretuar, 

konform dispozitave të Ligjit për Barazi 

gjinore 

K4 2017 KPK. Presidenca Janë rekrutuar dhe propozuar për 

dekretim te Presidenti 21 prokurorë. 

E plotësuar. 
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303 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës   

8. PSRK me 6 prokurorë, e plotësuar, 

konform Ligjit për Barazi Gjinore 

K4 2017 KPK. MD Janë transferuar 5 prokurorë në PSRK 

gjatë 2017-ës. 

E plotësuar. 

304 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

9. 15 prokurorë nga komunitetet jo 

shumicë, të emeruar   

K4 2017 KPK. Presidenca 13 prokurorët nga radhët e komunitetit 

jo shumicë (Serb) janë dekretuar dhe 

kanë filluar punën në prokuroritë 

përkatëse bazuar në Marrëveshjen e 

Brukselit për Drejtësi. 

E plotësuar. 

305 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

10. 34 staf mbështetës nga komunitetet 

jo shumicë, të rekrutuar 

K4 2017 KPK. Presidenca Stafi administrativ nga radhët e 

komunitetit jo shumicë (Serb) janë 

rekrutuar dhe kanë filluar punën në 

prokuroritë përkatëse bazuar në 

Marrëveshjen e Brukselit për Drejtësi. 

E plotësuar. 

306 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës   

11. 85 bashkëpunëtorët profesionalë 

nëpër prokuroritë e Kosovës të 

rekrutuar duke respektuar aspektin 

gjinor 

K4 2017 KPK. KPK përmes kërkesës për rishikim të 

buxhetit ka kërkuar plotësimin e këtyre 

pozitave. 

E paplotësuar 

307 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

12. 23 Zyrtarët /et ligjorë të rekrutar 

nëpër prokuroritë e Kosovës 

K4 2017 KPK. KPK përmes kërkesës për rishikim të 

buxhetit ka kërkuar plotësimin e këtyre 

pozitave. Megjithatë, KPK ka rekrutuar 8 

zyrtarë ligjor nëpër prokuroritë e 

Kosovës. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

308 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës   

13. 50 praktikantë në sistemin 

prokurorial, të rekrutuar sipas Ligjit për 

Barazi Gjinore 

K4 2017 KPK. Janë rekrutuar 50 praktikantë në sistemin 

prokurorial. 

E plotësuar. 

309 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

15. 1/3 e prokurorëve dhe prokurorive 

të vlerësuar 

K4 2017 KPK. Është vlerësuar më shumë se 1/3 e 

prokurorëve. Përkatësisht, ka qenë e 

planifikuar të vlerësohen 61 prokurorë, 

ndërsa janë vlerësuar 81. Respektivisht, 

32.79% më shumë sesa që ka qenë e 

paraparë në Planin e Punës së KPK-së. 

E plotësuar. 

310 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

16. Vlerësimi i përformancës së 

personelit të SKPK, NJSHPP dhe 

prokurorive i përfunduar   

K4 2017 KPK. Ka përfunduar procesi i vlerësimit të 

përformancës së personelit të SKPK, 

NJSHPP dhe prokurorive. 

E plotësuar. 

311 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

17. Infrastruktura e teknologjisë 

informative dhe komunikimit në 

sistemin prokurorial e konsoliduar 

K4 2017 KPK. Në vazhdimësi punohet në përditësimin e 

infrastrukturës së IT-së. 

E plotësuar. 

 
Në realizim e 
sipër 
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312 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

18. Menaxhimi elektronik i rasteve - 

TIK/SMIL, i funksionalizuar 

K4 2017 KPK. KGjK Është duke u realizuar sipas planit të 

përcaktuar nga ky projekt. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

313 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës   

19. Sistemi i të dhënave statistikore 

brenda zyrës së Prokurorit të Shtetit, i 

unfikuar 

K4 2017 KPK. Zyra për statistika ka realizuar tri 

punëtori me zyrtarë të prokurorive me 

qëllim të unifikimit të statistikave. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

314 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës   

20. Një objekt i KPK/Prokurorit të 

Shtetit, i siguruar 

K4 2017 KPK. MAP Nuk është siguruar hapsira për ndërtimin 

e objektit.   

E paplotësuar 

315 Rritja e sigurisë fizike për 

prokurorë dhe 

personelin mbështetës të 

prokurorëve 

1. Numri i prokurorëve të pajisur me 

masa të sigurisë 

K4 2017 KPK. 3 prokurorë në PSRK dhe PTH Prishtinë 

janë pajisur me masa të sigurisë. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

316 Rritja e vazhdueshme e 

llogaridhënjes dhe 

transparencës të sistemit 

prokurorial 

2. 9 zyrtarë në Zyrat për Komunikim 

me Publikun në KPK dhe PSH, të 

rekrutuar sipas dispozitave të Ligjit për 

Barazi Gjinore 

K4 2017 KPK. KPK përmes kërkesës për rishikim të 

buxhetit ka kërkuar plotësimin e këtyre 

pozitave. 

E paplotësuar 

317 Sigurimi i zbatimit të 

vendimeve civile dhe 

penale dhe mekanizmave 

për zbatimin e ligjeve dhe 

vendimeve të gjyqësorit 

4. 10 Administratoreve Falimentues, te 

emeruar 

K4 2017 MD. Në këtë periudhë nuk ka pasur rritje të 

numrit të administratorëve falimentues. 

E paplotesuar 

318 Avancimi i mëtejmë i 

sistemit të përmbarimit 

privat 

1. 15 përmbarues privat të emëruar K4 2017 MD. Për periudhën raportuese janar-dhjetor 

2017 janë Certifikuar 15 (pesëmbëdhjetë) 

kandidate që kanë dhënë provimin për 

përmbarues privat. Tre (3)  përmbarues 

privat të emëruar 

Pjeserisht e 

plotesuar 

319 Avancimi i mëtejmë i 

sistemit të përmbarimit 

privat 

2. Numri i rasteve të ekzekutuara sipas 

procedurës së përmbarimit privat, të 

raportuara 

K4 2017 MD. Për periudhën raportuese janar- dhjetor 

2017 numri i rasteve të ekzekutuara 

është i përafërt 5502. 

E plotesuar 

320 Avancimi i mëtejmë i 

sistemit të përmbarimit 

privat 

4. 50 përmbarues privat, të trajnuar K4 2017 MD. Janë trajnuar 33 përmbarues, kurse numri 

i trajnimeve të organizuara është 10 

trajnime (6 nga Oda, 4 nga projektet e 

ndryshme). 

Pjeserisht e 

plotesuar 

321 Ngritja e kapaciteteve, 

vlerësimi dhe funksionimi 

i gjykatave dhe 

prokurorive 

3. Krijimi I nje mekanzimi brenda KGjK-

së për të monitoruar zbatimin e 

vendimeve të tyre 

K4 2017 KGJK. KGJK- përmes Njësisë së Performancës 

Gjyqësore dhe Auditimit të Brendshëm 

të KGJK-së, monitoron zbatimin e 

vendimeve të KGJK-së. 

E plotësuar 
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322 Ngritja e kapaciteteve, 

vlerësimi dhe funksionimi 

i gjykatave dhe 

prokurorive 

4. 10 gjyqtarë që merren me krime të 

rënda, të avancuar 

K4 2017 KGJK. Në Gjykatat e R. Kosovës aktualisht 68 

gjyqtarë merren me krime të rënda, prej 

tyre: në Gjykatën e Apelit 10 gjyqtarë; në 

Gjykatat Themelore 58 gjyqtarë; 

 

Nuk ka informacione nëse ekziston një 

grup i veçantë që merret me krime të 

rënda dhe se janë më të avancuar se ata 

aktual.  

E plotësiar 

323 Funksionalizimi i zyrës 

për menaxhimin e 

evidencës penale 

4. Nurmri i te dhenave te futura ne 

sistem   

K4 2017 KGJK. Në sistemin e Evidencës Penale janë futur 

të dhëna për 15.152 persona të dënuar 

me Vendime Gjyqësore të plotëfuqishme. 

E plotësuar 

324 Funksionalizimi i zyrës 

për menaxhimin e 

evidencës penale 

5. Verifikimi I cilësisë së te dhenave ne 

datat baze me dosjes fizike, i realizuar. 

K4 2017 KGJK. Të gjitha të dhënat e përpunuara në 

Sistemin e Evidences Penale (në bazën e 

të dhënave) janë verifikuar me dosje 

fizike. Nga muaji shtator 2017 është 

ndërprerë procesi i procedimit të 

lëndëve të reja në sistem, e kjo për shkak 

të mungesës së buxhetit si dhe për faktin 

se Zyra e BE-së në Kosovë ka 

përzgjedhur kompaninë kontraktuese e 

cila ka marrë obligim procedimin e 

rasteve në sistem, aktualisht është në 

fazën e përgatitjeve ligjore dhe teknike 

për fillimin e procedimit.   

Pjesërisht e 

plotësuar 

325 Funksionalizimi i zyrës 

për menaxhimin e 

evidencës penale 

6. Numri I certifikatave të lëshuara   K4 2017 KGJK. Aktualisht Certifikatat e gjendjes penale 

nuk ka mundësi të procedohen nga 

Sistemi i Evidencës penale, për arsye se: 

 

a. Në sistem nuk janë proceduar të 

gjitha lëndët penale të plotfuqishme 

të cilat përfshijnë periudhën nga 15 

qeshori 1999, si dhe  

b. Për faktin se sistemi aktualisht është 

në Ndertim dhe Data baza është 

duke u përpunuar me qellim të 

vënjës në sistem. 

E paplotsuar 
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326 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

1. 4 trajnime dhe aktiviteteve për 

anëtarët e KPK-së, të mbajtura   

K4 2017 KPK. IGjK 2 trajnime të realizuara për praktikat e 

mira në vlerësimin dhe disiplinimin e 

prokurorëve; 1 program studimor në Itali 

për funksionimin e sistemit prokurorial 

Italian; 1 program studimor në Gjermani 

për praktikat e mira në administrimin e 

sistemit prokurorial 

1 program studimor në Kroaci lidhur me 

vlerësimin e politikave ekzistuese, 

programeve dhe sfidave në rehabilitimin 

dhe ri integrimin e luftëtarëve të huaj 

terrorist të kthyer; 1 program studimor 

në SHBA lidhur me zhvillimin e 

kapaciteteve të anëtarëve të KPK-së 

përmes praktikave dhe protokoleve më 

të mira për temat me rëndësi për 

sistemin prokurorial; 

Pjesërisht e 

plotësuar 

327 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

2. 4 trajnime për administratorët e 

prokurorive, të mbajtura 

K4 2017 KPK. IGjK IKAP 

 

 

4 trajnime të realizuara E plotësuar. 

328 Reformimi i strukturave 

institucionale për ngritjen 

e kapaciteteve në 

sistemin e drejtësisë 

1. 40 notervë, të trajnuar K4 2017 MD. Për periudhën raportuese janar- dhjetor 

2017 Oda e Noterëve të Kosovës ka 

organizuar këto trajnime për noterët: Më 

datë 15.04.2017, është mbajtur trajnimi 

për Noter, me temë "Regjistrat Kadastral, 

posaçërisht rastet me KCID", me 

ligjërues z. Murat Hoxha. Në këtë trajnim 

pjesëmarrës kanë qenë 62 Noter. Më 

datë 01.07.2017, Trajnimi i fundit me 

zyrtar të projektit të IHN-së, z. Michel 

Merlotti dhe z. Roland Niklaus, me temë: 

"Sjellja ndaj mediave" dhe "Histori të 

shkurtra anekdotike të programit të I-H-

N-së dhe këshilla e fundit për të vazhduar 

me sukses"; dhe në pjesën e dytë të ditës 

ONK ka  

organizuar edhe trajnimin me zyrtar të 

ATK-së, me temë: "Ligji Nr. 02/L-123 Për 

Shoqëritë Tregtare dhe Ligji Nr. 05/L -

E plotesuar 
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037 Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar". Në 

këtë trajnim pjesëmarrës kanë qenë 41 

Noter.  Me datë 23.12.2017, është 

mbajtur trajnimi interaktiv. Pikat që u 

shtjelluan ishin Kontrata e Huazimit, 

Kontrata e përzier e dhuratës dhe shitjes, 

Cedimi i Kontratave, Kamata 

Kontraktuese, Pronësia në një njësi të 

ndërtesës dhe pronësia e përbashkët, etj. 

Në këtë trajnim pjesëmarrës kanë qenë 67 

Noter.   

329 Sigurimi i zbatimit të 

vendimeve civile dhe 

penale dhe mekanizmave 

për zbatimin e ligjeve dhe 

vendimeve të gjyqësorit 

Numri i trajnimeve te avancuara per 

ndermjetesues dhe administrator 

falimentues, të mbajtura   

K4 2017 MD. Per periudhen K4 nuk është  realizuar 

ndonjë  trajnim 

E paplotesuar 

330 Ngritja e kapaciteteve të 

gjyqtarëve dhe 

prokurorëve për 

zhvillimin e sisitemit 

gjyqësor dhe prokurorial 

1. 200 gjyqtarë në Programin e 

Trajnimit të Vazhdueshëm, të trajnuar 

K4 2017 IGJK. Në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të 

Programit të Trajnimit të Vazhdueshëm 

për periudhën raportuese janë trajnuar 

208 gjyqtarë. 

E plotesuar 

331 Ngritja e kapaciteteve të 

gjyqtarëve dhe 

prokurorëve për 

zhvillimin e sisitemit 

gjyqësor dhe prokurorial 

2. 61 gjyqtarë në Programin e Trajnimit 

Fillestar të sapoemëruar të trajnuar 

K4 2017 IGJK. KGJK Programi i Trajnimit Fillestar për 

gjyqtarët e sapoemëruar, të gjenratës së 

VI-të ka filluar të zbatohet. Trajnimin do 

ta ndjekin 49 gjyqtarë të sapoemëruar. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

 

332 Ngritja e kapaciteteve të 

gjyqtarëve dhe 

prokurorëve për 

zhvillimin e sisitemit 

gjyqësor dhe prokurorial 

3. 100 prokurorë në kuadër të 

Programit të Trajnimit të Vazhdueshëm, 

të trajnuar   

K4 2017 IGJK. KPK Në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të 

Programit të Trajnimit të Vazhdueshëm 

për periudhën raportuese janë trajnuar 

87 prokurorë. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

 

333 Ngritja e kapaciteteve të 

gjyqtarëve dhe 

prokurorëve për 

zhvillimin e sisitemit 

gjyqësor dhe prokurorial 

4. 25 prokurorë në Programin e 

Trajnimit Fillestar, të trajnuar   

K4 2017 IGJK. KPK Në kuadër të Programit të Trajnimit 

Fillestar, në Akademinë e Drejtësisë janë 

duke u trajnuar 16 prokurorë të 

sapoemëruar të Shtetit. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

334 Ngritja e kapaciteteve të 

gjyqtarëve dhe 

prokurorëve për 

5. 30 staf mbështetës të gjyatave, të 

trajnuar   

K4 2017 IGJK. KGJK Akademia e Drejtësisë gjatë periudhës 

raportuese  ka realizuar disa aktivitet për 

E plotesuar 



PËRFORMANCA E INSTITUCIONEVE NË GJASHTË MUJORIN I DYTË, PËR VITIN 2017. 

99 

 

zhvillimin e sisitemit 

gjyqësor dhe prokurorial 

stafin administrativ të prokurorive si më 

poshtë: 

-  Punëtori për zhvillimin e kapaciteteve 

të stafit të sistemit prokurorial të 

Kosovës. Kohëzgjatja e punëtorisë ka 

qenë  2 ditore. Numri i përgjithshëm i 

pjesëmarrësve në këtë punëtori ka qen 

18. Përfitues të punëtorisë ishin 

udhëheqësit e njësive organizative të 

Sekretariatit dhe Njësitit për Shqyrtimin e 

Performancës së Prokurorisë të Këshillit 

Prokurorial të Kosovës, zyrtarët ligjor të 

KPK-së dhe Zyrës së Kryeprokurorit të 

Shtetit, si dhe zyrtarë tjerë; 

 

- Trajnimi  për Shkrimin dhe arsyetimin 

ligjor. Kohëzgjatja e trajnimit ka qen një 

(1) ditor. Pjesëmarrës në trajnim ishin dy 

(2) Bashkëpunëtor Profesional dhe tre (3) 

Zyrtarë Ligjor. 

 

- Avancimi i performancës në 

administrimin e sistemit prokurorial. 

Kohëzgjatja e trajnimit ka qenë  dy (2) 

ditore. Pjesëmarrës në trajnim  ishin  8 

Udhëheqësit e Njësive Organizative të 

Sekretariatit (departamenteve, 

divizioneve dhe zyreve), 10 

Administratorët e Prokurorive dhe një 

(1) tjetër. 

 

- Kursi Hyrës - moduli 1 dhe moduli 2.  

Kohëzgjatja e trajnimit ishte tetë (8) 

ditore. Pjesëmarrës në trajnim ishin  

katër (4) Zyrtarë Ligjor dhe tre (3) të 

tjerë. 

 

- Menaxhimi i administratës së gjykatave 

dhe prokurorive. Kohëzgjatja e trajnimit 
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ishte një (1) ditore. Pjesëmarrës në 

trajnim ishin  7 Administratorë të 

Prokurorive, një (1) Shef i Zyrës për 

menaxhimin e lëndëve  dhe  një (1) 

zyrtarë për personel. 

335 Ngritja e kapaciteteve të 

gjyqtarëve dhe 

prokurorëve për 

zhvillimin e sisitemit 

gjyqësor dhe prokurorial 

1. 30 staf mbështetës të prokurorive, të 

trajnuar 

K4 2017 IGJK. KPK Akademia e Drejtësisë për periudhën 

raportuese ka realizuar dy (2) trajnime 

për stafin administrativ të gjykatave si më 

poshtë: 

 

- Trajnimi  për Shkrimin dhe arsyetimin 

ligjor. Kohëzgjatja e trajnimit ishte një (1) 

ditor, pjesmarrës ishin një (1) 

Administrator i Gjykatës,  21 

Bashkëpunëtor Profesional dhe një (1) 

Zyrtarë Ligjior. 

 

- Kursi Hyrës - moduli 1 dhe moduli 2.  

Kohëzgjatja e trajnimit ishte tetë (8) 

ditore. Pjesmarrës në trajnim  ishin  një 

(1)  Bashkëpunëtor Profesional,  tre (3) 

Zyrtarë Ligjior dhe një (1) tjetër. 

 

- Menaxhimi i administratës së gjykatave 

dhe prokurorive. Kohëzgjatja e trajnimit 

ishte një (1) ditor, pjesmarrës ishin një 12 

Administrator dhe Ndihmës 

Administratorë të Gjykatve,  6 zyrtarë 

për personel. 

E plotesuar 

336 Ngritja e kapaciteteve, 

vlerësimi dhe funksionimi 

i gjykatave dhe 

prokurorive 

1. Numri i trajnimeve të specializuara 

për gjyqtarë të mbajtura 

K4 2017 IGJK. KGJK Akademia e Drejtësisë për periudhën 

raportuese ka realizuar katër (4) trajnime 

të specializuara për gjyqtarë si më poshtë: 

1. Program i Specializuar Trajnimi për 

Prokurimin Publik të Kosovës - Sesioni I 

dhe II.  

Kohëzgjatja e trajnimit ka qenë 4 ditore. 

Në  trajnim kanë marrë pjesë 27 gjyqtarë 

dhe 7 prokurorë.  

E plotesuar 
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2. Program i Specializuar Trajnimi për 

Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën 

Kundër Korrupsionit - Sesioni I. 

Kohëzgjatja e trajnimit ka qenë  2 ditore.  

Në  trajnim kanë marr pjese 20 gjyqtarë, 

10 prokurorë dhe 3 të tjerë (1 

bashkëpunëtor profesional, 1 zyrtar ligjor 

dhe 1 zyrtar i financave). 

3. Program i specializuar trajnimi në 

forcimin e kapaciteteve profesionale në 

luftimin e krimit kibernetik - Sesioni I. 

Kohëzgjatja e trajnimit ka qenë  2 ditore.  

Në  trajnim kanë marr pjesë 11 gjyqtarë. 

4. Program i specializuar trajnimi në 

forcimin e kapaciteteve profesionale në 

luftimin e shpëlarjes e parave - Sesioni I 

dhe II. Kohëzgjatja e trajnimit ka qenë  4 

ditore.  Në  trajnim kanë marr pjesë 7 

gjyqtarë dhe 2 prokurorë. 

337 Ngritja e kapaciteteve, 

vlerësimi dhe funksionimi 

i gjykatave dhe 

prokurorive 

2. Numri i trajnimeve për staf 

mbështetës, të mbajtu 

K4 2017 IGJK. KGJK Akademia e Drejtësisë për periudhën 

raportuese ka realizuar katër (4) 

aktivitete për stafin administrativ të 

gjykatave dhe prokurorive si më poshtë: 

 

- Punëtori për zhvillimin e kapaciteteve të 

stafit të sistemit prokurorial të Kosovës. 

Kohëzgjatja e punëtorisë ka qenë  2 

ditore. Përfitues të punëtorisë ishin 

udhëheqësit e njësive organizative të 

Sekretariatit dhe Njësitit për Shqyrtimin e 

Performancës së Prokurorisë të Këshillit 

Prokurorial të Kosovës, zyrtarët ligjor të 

KPK-së dhe Zyrës së Kryeprokurorit të 

Shtetit, si dhe zyrtarë tjerë; 

 

- Shkrimi dhe arsyetimin ligjor. 

Kohëzgjatja e trajnimit ka qen një (1) 

ditor. Pjesëmarrës në trajnim ishin gjithsej 

28 prej tyre  një (1) Administrator i 

E plotesuar 
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Gjykatës,  23  Bashkëpunëtor Profesional  

dhe katër (4) Zyrtarë Ligjor. 

 

- Avancimi i performancës në 

administrimin e sistemit prokurorial. 

Kohëzgjatja e trajnimit ka qenë  dy (2) 

ditore. Pjesëmarrës në trajnim gjithsej  

ishin 19 pjesëmarrës prej tyre 8 

Udhëheqësit e Njësive Organizative të 

Sekretariatit (departamenteve, 

divizioneve dhe zyreve), 10 

Administratorët e Prokurorive dhe një 

(1) tjetër. 

 

- Kursi Hyrës - Moduli 1 dhe Moduli 2.  

Kohëzgjatja e trajnimit ishte tetë (8) 

ditore. Në trajnim gjithsej  ishin 12 

pjesëmarrës,  prej tyre:  një (1)  

Bashkëpunëtor Profesional,  shtatë(7) 

Zyrtarë Ligjor dhe katër (4) të tjerë. 

 

- Menaxhimi i administratës së gjykatave 

dhe prokurorive. Kohëzgjatja e trajnimit 

ishte një (1) ditor. Pjesëmarrës në trajnim 

ishin  19 Administratorë dhe Ndihmës 

Administratorë të gjykatave dhe 

prokurorive, 8 të tjerë ( një 1 Shef i 

Zyres për menaxhimin e lëndëve, 7 

zyrtarë për personel. 

338 Ngritja e kapaciteteve, 

vlerësimi dhe funksionimi 

i gjykatave dhe 

prokurorive 

4. Numri i trajnimeve të specializuara 

për prokurorë, të mbajtura 

K4 2017 IGJK. KPK Akademia e Drejtësisë për periudhën 

raportuese ka realizuar katër (4) trajnime 

të specializuara për gjyqtarë si më poshtë: 

1. Program i Specializuar Trajnimi për 

Prokurimin Publik të Kosovës - Sesioni I 

dhe II.  

Kohëzgjatja e trajnimit ka qenë 4 ditore. 

Në  trajnim kanë marrë pjesë 27 gjyqtarë 

dhe 7 prokurorë.  

E plotesuar 
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2. Program i Specializuar Trajnimi për 

Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën 

Kundër Korrupsionit - Sesioni I. 

Kohëzgjatja e trajnimit ka qenë  2 ditore.  

Në  trajnim kanë marr pjese 20 gjyqtarë, 

10 prokurorë dhe 3 të tjerë (1 

bashkepuntor profesional, 1 zyrtar ligjor 

dhe 1 zyrtar i financave). 

3. Program i specializuar trajnimi në 

forcimin e kapaciteteve profesionale në 

luftimin e krimit kibernetik - Sesioni I. 

Kohëzgjatja e trajnimit ka qenë  2 ditore.  

Në  trajnim kanë marr pjesë 11 gjyqtarë. 

4. Program i specializuar trajnimi në 

forcimin e kapaciteteve profesionale në 

luftimin e shpëlarjes e parave - Sesioni I 

dhe II. Kohëzgjatja e trajnimit ka qenë  4 

ditore.  Në  trajnim kanë marr pjesë 7 

gjyqtarë dhe 2 prokurorë. 

339 Sigurimi i zbatimit të 

vendimeve civile dhe 

penale dhe mekanizmave 

për zbatimin e ligjeve dhe 

vendimeve të gjyqësorit 

1. nr. i trajnimeve te avancuara per 

ndermjetesues dhe administrator 

falimentues 

K4 2017 MD. Per periudhen K4 nuk është  realizuar 

ndonjë  trajnim 

E paplotesuar 

340 Miratimi i Planit Strategjik 

për Komunikim me 

Publikun 

1. Numri I konferencave per shtyp dhe 

takime me media cdo tre muaj. 

K4 2017 KGJK. KGJK ka mbështetur Konferencën e 

shtatë të gjyqësorit dhe ka mbajtur 7 

takime me media gjatë vitit 2017. 

 

Kjo nenkupton, me shume takime se qe 

eshte parapare. 

E plotësuar 

341 Zhvillimi i mëtutjeshëm i 

kapaciteteve profesionale 

të prokurorërve për të 

parandaluar, zbuluar dhe 

luftuar korrupsionin, 

krimin e organizuar dhe 

terrorizmin 

1. 10 prokurorë të Njësistit për 

Luftimin e Krimit Ekonomik dhe 

Korrupsionit, të trajnuar   

K4 2017 KPK. IGJK 

 

 

Në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të 

Programit të Trajnimit të Vazhdueshëm 

për periudhën raportuese janë trajnuar 

87 prokurorë. 

E plotesuar 
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342 Sigurimi i konfiskimit të 

pasurisë së 

pajustifikueshme gjatë 

hetimeve 

1. Numri I trajnimeve dhe punetorive 

te perbashketa me institucionet e 

zbatimit te ligjit 

K4 2017 MD. KPK KGJK 

MPB IKAP 

Nepunesit e AAPSK kane marre pjese 

gjithsej ne 13 trajnime dhe 7 punetori 

E plotesuar 

343 Promovimi i mundësive 

të barabarta dhe lufta 

kundër diskrimimit 

2. Numri i trajnimeve për zyrtare/e në 

nivelin qendror dhe lokal në fushën e të 

drejtave të njeriut ,me fokus në Ligjin 

për mbrojtjen nga Diskriminimi, të 

mbajtura 

K4 2017 IKAP. ZKM MAPL K1. IKAP ka organizuar Trajnimi për 

trajner ne çështjet gjinore. Brenda pakos 

se trajnimit është trajtuar  ligji kundër 

diskriminimit dhe ligjet tjera qe trajton 

çështjet barazisë dhe mos diskriminimit. 

Ne ketë program trajnimi janë certifikuar 

15 trajner 

K2. IKAP ka dizajnuar, përshtatur 

modulin Çështjet gjinore politikat dhe 

praktikat bashkëkohore për nevoja t e 

nëpunësve civil 

K3. IKAP ka organizuar trajnimin 

“Çështjet gjinore politikat dhe praktikat 

bashkëkohore”. Në trajnim kanë marr 

pjesë 50 pjesëmarrës nga niveli qendror  

K4. IKAP ka organizuar trajnimin 

“Çështjet gjinore politikat dhe praktikat 

bashkëkohore”. Në trajnim kanë marr 

pjesë 8 pjesëmarrës nga niveli lokal 

E plotesuar 

344 Promovimi i mundësive 

të barabarta dhe lufta 

kundër diskrimimit 

3. Monitorimi I zbatimit të Ligjit për 

mbrojtje nga Diskriminimi në 

respektimin e të drejtave të Personave 

me Aftësi të Kufizuar 

K4 2017 ZKM. ML 

Komunat 

Në funksion të zbatimit të ligjit për 

mbrojtjen nga diskriminimi, Zyra për 

Qeverisje të Mirë, me dt.17 Mars 2017, 

ka lansuar fushatën vetëdijsuese për 

promovimin e ligjit për mbrojtjen nga 

diskriminimi, me qëllim të informimit të 

opinionit publik dhe zyrtarëve për të 

drejtat të cilat ua garanton ky ligj. Në 

kudër të fushatës e cila është lansuar  

janë përgatitur këto materiale 

promovuese, në mes tjerash është bërë: 

Publikimi i  dy posterave, që sensibilizojnë 

opinionin dhe ngrisin vetëdijen e opinionit 

publik për parandalimin dhe luftimin e 

diskriminimit mbi çfarëdo baze për një 

shoqëri përfshirëse dhe pa diskriminim, 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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gjithashtu është bërë publikimi Ligjit për 

mbrojtjen nga Diskriminimi në formë të 

librit të gjepit në: gjuhën shqipe, serbe , 

turke, angleze, Publikimi i fletëpalosjeve 

me informacione mbi përmbajtjen dhe 

risit që sjellë  Ligji për mbrojtjen nga 

Diskriminimi në : gjuhën shqipe, serbe, 

turke, angleze, dhe rome, gjithsej janë 8 

tetë fletëpalosje në 5 (pesë) gjuhë me 

fokus në: trajtimin e diskriminimit në bazë 

të aftësive të kufizuara, gjuhës, moshës në 

baza racore, etnisë dhe origjinës 

kombëtare, seksit dhe gjinisë, mbi baza të 

fesë dhe besimit si dhe mbi baza te 

orientimit seksual. Përveç materialeve të 

cekuar më lartë ,gjithashtu është përgatit 

një  Video-spot televiziv –në gjuhën 

(shqipe, serbe dhe gjuhën e shenjave) i cili 

është transmetuar në televizionin publik 

RTK, përmes të cilit do përcillet lajmi se 

është aprovuar ligji për mbrojtjen nga 

diskriminimi,  dhe ofron udhëzime të 

qarta se ku të drejtohen qytetarët nëse 

janë viktima të diskriminimit 

345 Promovimi i mundësive 

të barabarta dhe lufta 

kundër diskrimimit 

4. Sesione informative dhe trajnime për 

zyrtareve te arsimit dhe 

mesimdhenesve, të mbajtura   

K4 2017 MAShT.  ZKM Aktiviteti është realizuar  

63 shkolla përfituese të programeve për 

parandalim të dhunës dhe mbrojtje të 

fëmijëve;  21 komuna dhe 25 shkolla të 

mbështetura për parandalim dhe reagim 

ndaj braktisjes; Pakoja e udhëzuesve për 

mbrojtjen e fëmijëve në internet; 10 

shkolla të trajnuara në parandalim të 

trafikimit; Doracakët kundër braktisjes së 

shkollimit;Trajnimi për të drejtat e njeriut 

në arsimin e lartë;Venedosja e 

bashkëpunimit me Katedrën e 

Psikologjisë/ UP, Ligjëratat për psikologët 

shkollorë mbi problemet e shkollave, 

E plotësuar 
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relacionet ndërmjet subjekteve relevante 

të shkollave; 

346 Ofrimi i ndihmës juridike 

falas për të gjithë 

qytetarët e Republikës së 

Kosovës, pa dallim etnie 

1. Zyrat për ndihmë juridike falas në 

Ferizaj dhe Gjakovë, të funksionalizuara 

K4 2017 ANJF. Zyrat Rajonale për Ndihmë Juridike Falas 

(ZRNJF) në Ferizaj dhe Gjakovë janë 

funksionalizuar me 01 prill 2017. 

E plotesuar 

347 Ofrimi i ndihmës juridike 

falas për të gjithë 

qytetarët e Republikës së 

Kosovës, pa dallim etnie 

2. 4 zyrtarë në Zyrën për ndihmë 

juridike falas në Ferizaj dhe Gjakovë, të 

rekrutuar 

K4 2017 ANJF. Në ZRNJF Ferizaj dhe Gjakovë janë 

rekrutuar 4 zyrtar ligjor, nga 2 zyrtar për 

një ZRNJF 

E plotesuar 

348 Përmirësimi i nivelit të 

sigurisë për komunitete 

1. Numri i trajnimeve të zyrtarëve në 

fushën e sigurisë publike 

K4 2017 MPB. PK MAPL Janë organizuar 3 punëtori nga UNDP në 

bashkëpunim me Mekanizmin Referues në 

Gjilan (Analizimi i situatës: me kryetare te 

fshatrave, gratë dhe te rinjtë). Gjithashtu 

është mbajtur një trajnim për anëtarët e 

Mekanizmit Referues në fushën e 

konfidencialitetit dhe etikes. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

349 Përmirësimi i sistemit të 

institucioneve 

korrektuese dhe ngritja 

profesionale e stafit të 

shërbimit korrektues 

1. Qendra të paraburgimit, të 

ndërtuara/renovuara 

K4 2017 MD. Gjatë vitit 2017, MD/ShKK ka inauguruar 

dy Qendrat e reja të Paraburgimit 

(Prishtinë dhe Gjilan). 

E plotesuar 

350 Përmirësimi i sistemit të 

institucioneve 

korrektuese dhe ngritja 

profesionale e stafit të 

shërbimit korrektues 

2. Numri i stafit të SHKK, të rekrutuar K4 2017 MD. K1-K4 - Janë rekrutuar 15 zyrtar E plotesuar 

351 Përmirësimi i sistemit të 

institucioneve 

korrektuese dhe ngritja 

profesionale e stafit të 

shërbimit korrektues 

3. Numri i trajnimeve per zyrtaret e 

ShKK, te mbajtura 

K4 2017 MD. K1-K4 Numri i zyrtarëve te trajnuar gjatë 

vitit 2017 është 1201 

E plotesuar 

352 Ngritja e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

drejtësisë për të mitur 

1. Numri i stafit të trajnuar K4 2017 MD. K1-K4 Numri i zyrtarëve te trajnuar gjatë 

vitit 2017 është 1201. 

E plotesuar 

353 Përmirësimi i zbatimit të 

Ligjit për Përdorimin e 

Gjuhëv 

1. Mjeti elektronik për monitorim, i 

funksionalizuar 

K4 2017 ZKM.  

Zyra e 

Komisionerit per 

Gjuhët 

Zyra e Komisionerit për gjuhët me 

përkrahjen e OSBE-së ka krijuar një Mjet 

Monitorues(MM) për komunat e 

Republikës së Kosovës, për të bërë 

E plotesuar 
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monitorimin e zbatimit të Ligjit për 

përdorimin e gjuhëve. Monitorimi është 

paraparë të bëhet i rregullt në baza 

vjetore. Komunat, respektivisht Personat 

kontaktues të Rrjetit për politika të 

gjuhëve, janë obliguar të bëjnë 

grumbullimin e të dhënave dhe ta 

plotësojnë mjetin i cili është krijuar në 

formë të pyetësorit. Sipas planifikimit të  

aktiviteteve, ZKGJ ka shpërndarë këtë 

mjet në fund të tetorit, së bashku me të 

edhe Udhëzuesin për përdorim me 

instruksionet se si mund të plotësohet. 

Është kërkuar që në afat prej 15 ditësh 

pune, komunat ta kthejnë të plotësuar me 

të dhënat nga komuna respektive. 

Problematika fillestare ka qenë që shumë 

pak komuna e kanë konfirmuar marrjen e 

mjetit. Asnjë komunë nuk e ka respektuar 

afatin e kërkuar. Një numër sosh, kanë 

pasur probleme me ndërrimin e 

personave kontaktues të Rrjetit për 

politika gjuhësore, për faktin se pas 

zgjedhjeve lokale janë bërë ndryshime në 

udhëheqjet komunale. Vetëm një numër i 

vogël e komunave i është përgjigjur obligimit 

pas një muaji, prandaj ZKGJ ka dërguar 

shkresë përsëri dhe janë lutur të gjitha 

komunat që nuk e kanë kryer obligimin dhe 

nuk i kanë dërguar informacionet, ta 

plotësojnë pyetësorin dhe ta dërgojnë më së 

largu deri në fund të vitit 2017. Edhe 

përkundër kësaj, mjeti nuk është dërguar. 

Sipas planifikimeve, raporti lidhur me këtë 

bëhet në çdo fillim të vitit. 

354 Përmirësimi i zbatimit të 

Ligjit për Përdorimin e 

Gjuhëve 

2. Kurset e gjuhëve për shërbyesit 

civilë, të mbajtura 

K4 2017 ZKM. Zyra e 

Komisionerit per 

Gjuhët 

Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të 

nëpunësve civilë në komuna dhe 

përmirësimit të ofrimit të shërbimeve në 

gjuhët zyrtare për qytetarët, ZKGj në 

E plotesuar 



PËRFORMANCA E INSTITUCIONEVE NË GJASHTË MUJORIN I DYTË, PËR VITIN 2017. 

108 

 

bashkëpunim me ECMI dhe me financim 

të Komisionerit të lartë për çështje të 

pakicave kombëtare ka zhvilluar kurse të 

gjuhës shqipe dhe serbe. Kursi ka zgjatur 

dy (2) muaj, gjithsej shtatëmbëdhjetë (17) 

orë mësimore për secilën prej gjuhëve, 

ndërsa është zhvilluar në shtatë (7) 

komuna të Kosovës. Numri i kurseve të 

zhvilluara në këto komuna është 

dymbëdhjetë (12), gjashtë (6) për gjuhën 

shqipe dhe gjashtë (6) për gjuhën serbe. 

Të regjistruar në këto kurse ishin gjithsej  

njëqind e tetëmbëdhjetë (118) nëpunës 

civilë, dyzet e shtatë (47) prej tyre kanë 

ndjekur kursin e gjuhës shqipe ndërsa 

shatëdhjetë e një (71) atë të gjuhës serbe. 

Si rezultat janë certifikuar dyzet (40) 

pjesëmarrës në kursin e gjuhës shqipe, 

ndërsa pesëdhjetë e pesë (55) pjesëmarrës 

në kursin e gjuhës serbe. Njëzet e tre (23) 

pjesëmarrës të tjerë kanë marrë vetëm 

certifikatë për pjesëmarrje. 

355 Përmirësimi i zbatimit të 

Ligjit për Përdorimin e 

Gjuhëve 

3. Nënmodule për trajnimin e zyrtarëve 

civilë për të drejtat gjuhësore, të 

mbajtura 

K4 2017 ZKM. IKAP Zyra e 

Komisionerit per 

Gjuhët 

Pas lansimit të Udhërrëyfyesit për 

nëpunësit civilë për zbatimin e të drejtave 

gjuhësore, Zyra e Komisionerit për 

Gjuhët, me përkrahje financiare të 

Misionit të OSBE-së, ka mbajtur trajnim 

për trajnerët e Institutit të Kosovës për 

Administratë Publike për përfshirjen e 

Udhërrëfyesit për zbatimin e të drejtave 

gjuhësore për nëpunësit civilë, si nën-

modul në modulet e trajnimeve të IKAP-

it. Në bazë të informacioneve të ofruara 

nga IKAP, Udhërrëfyesi si dokument është 

shpërndarë në katër (4) trajnime të 

mbajtura në pjesën e parë të vitit: 1) Procesi 

i hartimit të legjislacionit 2) Etika, Integriteti 

dhe Transparenca në Administratën publike, 

3) Marrëveshja e Stabilizim Asociimit mes 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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Kosovës dhe BE-së dhe 4) Përafërimi i 

legjislacionit vendor me legjislacionin e BE-së, 

ndërsa është shpjeguar hollësisht si nën-

modul në dy (2) trajnime: 1) Procesi i 

hartimit të legjislacionit dhe 2) Etika, 

Integriteti dhe Transparenca në 

Administratën Publike. Sipas 

informacioneve të IKAP, në pjesën e dytë 

të vitit IKAP ka organizuar trajnime 

vetëm me donatorët dhe në pjesën e 

dytë të vitit nuk janë përfshirë 

nënmodulet në trajnimet e mbajtura. 

356 Avancimi i mbrojtjes së 

trashëgimisë kulturore 

1. Muzeu i Natyrës (studimi i fizibilitetit 

dhe projekti ideor), i themeluar 

K4 2017 MKRS. MK, 

Komuna e 

Prishtinës Komuna 

e Fushë Kosovës 

  

357 Avancimi i mbrojtjes së 

trashëgimisë kulturore 

2. Laboratori për konservim dhe 

restaurim, i funksionalizuar 

K4 2017 MKRS. IKMM   

358 Ngritja e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

mbrojtjes së të dhënave 

personale 

1. Numri i trajnimeve për zyrtarët e 

AShMDhP-së, të mbajtura 

K4 2017 AShMDhP. Gjatë gjysmës së dytë të vitit 2017, 

Agjencia ka organizuar katër (4) trajnime 

për zyrtarët e saj në modulet: 

Menaxhim (administratë); Hartimi i 

legjislacionit; Sistemi Informativ i 

Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 

(SIMBNJ); Financa. 

 

Në këto trajnime, nga tetëmbëdhjetë (18) 

zyrtarët aktualë (shërbyes civilë) kanë 

marrë pjesë të gjithë zyrtarët e Agjencisë, 

duke u përzgjedhur zyrtarët që si detyrë 

primare apo sekondare kryejnë detyra në 

modulet përkatëse. 

E plotesuar 

359 Zbatimi i Planit për 

Reduktimin e Lëndëve të 

Vjetra 

1. Ujla e numrit te lendeve te vjetra per 

20% 

K4 2017 KGJK. Nr i lendeve te vjetra ne fillim te vitit 

2017 ka qene 58464 lende. 

Gjate vitit 2017 jane zgjedhur 21666 

lende te vjetra (me te vjetra se 24 muaj); 

Kjo nenkupton se nga 62.99% kane 

përfunduar 37.06 %.  

E plotesuar 
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360 Zbatimi në mënyrë të 

vazhdueshme i masave të 

sigurisë për gjyqtarë, 

prokurorë, staf 

mbështetës dhe 

dëshmitarë 

1. Numri i rasteve të kërcënimeve ndaj 

gjyqtarëve, të raportuara 

K4 2017 KGJK. Nuk ka zhvillime gjate periudhes 

raportuese. 

E paplotësuar 

361 Zbatimi në mënyrë të 

vazhdueshme i masave të 

sigurisë për gjyqtarë, 

prokurorë, staf 

mbështetës dhe 

dëshmitarë 

2. Numri i masave mbrojtëse të afërta 

për prokurorë, të ofruara 

K4 2017 MPB. KPK PK Gjatë tërë vitit 2017 janë ofruar masa 

mbrojtëse nga Policia e Kosovës për tre 

prokurorë. 

E plotesuar 

362 Zbatimi në mënyrë të 

vazhdueshme i masave të 

sigurisë për gjyqtarë, 

prokurorë, staf 

mbështetës dhe 

dëshmitarë 

3. Numri i masave mbrojtëse të afërta 

për gjyqtarë, të ofruara 

K4 2017 MPB. KGjK PK Policia e Kosovës nuk ka pranuar kërkesë 

për masa mbrojtëse të afërta për ndonjë 

gjyqtar gjatë vitit 2017. 

E plotesuar 

363 Sigurimi i zbatimit të 

vendimeve civile dhe 

penale dhe mekanizmave 

për zbatimin e ligjeve dhe 

vendimeve të gjyqësorit 

1. Numri i aktgjykimeve penale të 

ekzekutuara 

K4 2017 KGJK. Gjatë vitit 2017 gjykatat e shkallës së parë 

i kanë zgjidhur 25.698 lëndë penale, 

(23.658 penale te përgjithshme dhe 2.040 

penale krime te renda), prej tyre: 18.468 

lëndë - me Aktgjykim gjykues  

(burg, gjobë, kusht dhe tjera); 7.230 lende 

janë me Aktgjykim lirues, aktgjykim 

refuzues dhe mënyra tjera. 

 

Gjatë vitit 2017 Gjykata e Apelit ka 

zgjidhur 2.304 lëndë, (1.602 penale të 

përgjithshme dhe 702 penale krime të 

rënda). 

 

Janë ekzekutuar 11.369 aktgjykime 

penale. 

E plotësuar 

 

 

364 Sigurimi i zbatimit të 

vendimeve civile dhe 

penale dhe mekanizmave 

për zbatimin e ligjeve dhe 

vendimeve të gjyqësorit 

2. Numri i aktgjykimeve civile të 

ekzekutuara 

K4 2017 KGJK. Gjatë Vitit 2017 gjykatat i kanë zgjidhur 

16.911 lëndë Civile.  

 

Meqë aktgjykimet civile ekzekutohen 

përmes Përmbaruesve Privat dhe gjykatat 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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posedojnë numrin e sakt se sa prej tyre 

janë ekzekutuar. 

365 Sigurimi i zbatimit të 

vendimeve civile dhe 

penale dhe mekanizmave 

për zbatimin e ligjeve dhe 

vendimeve të gjyqësorit 

3. Nr.i inspektimeve te Komisionit per 

noter dhe permbarues privat, te 

realizuara 

K4 2017 MD. Për periudhën raportuese janar- dhjetor 

2017, komisioni për mbikëqyrjen e 

aktiviteteve noteriale i Ministrisë se 

Drejtësisë ka bërë inspektimin e rregullt 

në 7 zyra noteriale. Komisioni për 

inspektim e përmbaruesve privat i 

Ministrisë së Drejtësisë ka bërë 

inspektimin e rregullt në 14 zyre 

përmbarimore 

Pjesërisht e 

plotësuar 

366 Sigurimi i zbatimit të 

vendimeve civile dhe 

penale dhe mekanizmave 

për zbatimin e ligjeve dhe 

vendimeve të gjyqësorit 

4. Numri i rasteve te zgjidhura përmes 

procedurës së ndërmjetësimit 

K4 2017 MD. K4 Numri i rateve per periudhen tetor-

dhjetor eshte si vijon, rastet e referuara 

519, te referuara nga Gjykata 223, te 

referuara nga Prokuroria 292, me vet 

referim 10, te zgjidhura jane 519 ndersa 

te pa zgjihdura jane 17. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

367 Reduktimi i vazhdueshëm 

i numrit të lëndëve të 

grumbulluara në sistemin 

prokurorial 

1. 10% e numrit të lëndëve të 

reduktuara me procedura alternative 

K4 2017 KPK. Në Tremujorin IV-2017 prokurorët kanë 

aplikuar Procedurat Alternative si në 

vijim: Pezullimi i përkohshëm i 

procedurës (neni 230), 2 raste me 2 

persona; Raste sipas Nenit 231: 165 raste 

me 183 persona; Procedura të 

ndërmjetësimit (neni 232), 247 raste me 

307 persona; Aktakuza për marrëveshjen 

mbi pranimin e fajësisë (neni 233), 279 

raste me 316 persona;  

2 janë Pushim i procedurës hetimore dhe 

133 raste janë Hedhje e kallëzimit penal.  

Krahasuar me Tremujorin e IV-të të vitit 

2016, gjatë Tremujorit të IV-të, 2017, 

prokurorët kanë zgjidhur raste duke 

aplikuar Procedurat Alternative si në 

vijim: Pezullimi i përkohshëm i 

procedurës (neni 230), më pak për 72;  

Raste sipas Nenit 231, më shumë për 137 

raste; Procedura të ndërmjetësimit ( neni 

232), më shumë për 77 raste;  

Pjesërisht e 

plotësuar 
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Aktakuza për marrëveshjen mbi pranimin 

e fajësisë (neni 233), më shumë për 141 

raste. 

368 Reduktimi i vazhdueshëm 

i numrit të lëndëve të 

grumbulluara në sistemin 

prokurorial 

2. 10% numrit të lëndëve të reduktuara 

përmes rritjes së normës vjetore të 

lëndëve   

K4 2017 KPK. Gjate tremujorit IV-2017, kanë qenë në 

punë 24022 kallëzime penale me 36472 

persona dhe janë zgjidhur 9230(38.42%) 

kallëzime penale me 11934 persona.  

E plotësuar. 

369 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

1. Raportet periodike të monitorimit të 

punës së Prokurorit të Shteti, te 

publikuara   

K4 2017 KPK. Janë publikuar raporet periodike të 

monitorimit 

E plotësuar. 

370 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

2. Numri I masave disiplinore ga 

Komisioni Disiplinor i KPK-së, të 

shqiptuara 

K4 2017 KPK. Gjatë vitit 2017, janë shqiptuar 13 masa 

disiplinore ndaj prokurorëve nga 

Komisioni Disiplinor. 

E plotësuar. 

 

Në realizim e 

sipër 

371 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

3. Numri i vendimeve të masave 

disiplinore, të shqiptuara 

K4 2017 KPK. KPK, gjatë vitit 2017, ka shqyrtuar 3 

ankesa lidhur me masat disiplinore ndaj 

prokurorëve të shqiptuara nga Komisioni 

Disiplinor dhe ka marrë vendimet 

respektive. 

E plotësuar. 

 

Në realizim e 

sipër 

372 Administrimi më efikas i 

sistemit prokurorial dhe 

fuqizimi i administratës 

4. Raportet e rregullta të Mekanizmit 

Përcjellës Ndërinstitucional për veprat 

penale karakteristike, të publikuara 

K4 2017 KPK. Janë publikuar raportet e rregullta të 

Mekanizmit Përcjellës Ndërinstitucional 

për veprat penale karakteristike. 

E plotësuar. 

 

373 Reformimi i strukturave 

institucionale për ngritjen 

e kapaciteteve në 

sistemin e drejtësisë 

1. Numri i fushatave sensibilizuese për 

ndërmjetësimin, te realizuara. 

K4 2017 MD. K4 Nuk ka pasur fushata senzibilizuese sa 

i perket ndërmjetësimit 

E plotesuar 

374 Sigurimi i zbatimit të 

vendimeve civile dhe 

penale dhe mekanizmave 

për zbatimin e ligjeve dhe 

vendimeve të gjyqësorit 

1. Numri i rasteve te zgjidhura përmes 

procedurës së ndërmjetësimit 

K4 2017 MD. K4 Numri i rateve per periudhen tetor-

dhjetor eshte si vijon, rastet e referuara 

519, te referuara nga Gjykata 223, te 

referuara nga Prokuroria 292, me vet 

referim 10, te zgjidhura jane 519 ndersa 

te pa zgjihdura jane 17 

Pjesërisht e 

plotësuar 

375 Sigurimi i konfiskimit të 

pasurisë së 

pajustifikueshme gjatë 

hetimeve   

1. Numri dhe vlera e aseteve, te 

konfiskuara 

K4 2017 MD. Gjate vitit 2017 Vlera e përafërt e 

vlerësuar e pasurive të administruara nga 

Agjencia për Administrimin e pasurisë së 

sekuestruar dhe të konfiskuar gjatë kësaj 

periode raportuese është rreth 

1,256,080.31€.  

Pjesërisht e 

plotësuar 
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375 Sigurimi i konfiskimit të 

pasurisë së 

pajustifikueshme gjatë 

hetimeve   

2. Vlera e pasurise se aseteve, te 

rikthyera 

K4 2017 MD. Vlera e pasurive te sekuestruara eshte 

rreth 57,864.40€.  

Pjesërisht e 

plotësuar 

376 Sigurimi i konfiskimit të 

pasurisë së 

pajustifikueshme gjatë 

hetimeve   

3.Numri i ankandeve të realizuar për 

shitjen e pasurisë të sekuestruar dhe 

konfiskuar dhe të hyrat e realizuara 

K4 2017 MD. Numri i ankandeve eshte 9, të cilat kanë 

gjeneruar të hyra financiare në shumë 

prej 106,454.69€. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

377 Sigurimi i rritjes së 

numrit te rasteve te 

zgjidhura për korrupsion 

në gjykata 

1. Numri i rasteve për korrupsion ne 

gjykatë, te zgjidhura   

K4 2017 KGJK. Gjatë vitit 2017 gjykatat i kanë shqyrtuar 

253 lëndë prej tyre: 32 lëndë-dënim me 

burg, 58 lëndë- denim me gjobë, 58 

lëndë- dënim me kusht, 3 lëndë - dënime 

tjera, 39 lëndë - Aktgjykim Lirues, 21 

lëndë- Aktgjykim Refuzues, 42 lëndë- në 

mënyrë tjetër. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

378 Trajtimi i rasteve të 

korrupsionit në 

aktivitetet e prokurimit 

publik 

2. nr. i opinioneve të pranuara nga 

Autoritetet Kontraktuese   

K4 2017 AKK.   

379 Rritja e trajtimit të 

rasteve të konfliktit të 

interesit sipas Kodit 

Penal 

1. nr. i rasteve të përcjella në Prokurori   K4 2017 AKK.   

380 Ngritja e vetëdijes së 

përgjithshme në fushën 

kundër korrupsion   

1. nr. i fushatave vetëdijësuese të 

përfunduara 

K4 2017 AKK.   

381 Promovimi i mundësive 

të barabarta dhe lufta 

kundër diskrimimit 

1. Trajnime për zyrtarë në nivelin lokal 

për pakon ligjore për të drejtat e 

njeriut, të mbajtura 

K4 2017 MAPL. IKAP Gjatë periudhës Tetor- Dhjetor është 

mbajtur trajnimi dy ditor në bashkëpunim 

me GIZ- projekti SoRi, për të drejtat 

sociale për grupet në nevojë, dhe në 

kuadër të këtij trajnimi ka qenë dhe pako 

ligjore për të drejtat e njeriut. 

Pjesëmarrësit në këtë trajnim kanë qenë 

nga komuna : Prishtinë, Prizren, 

Mitrovicë, Gjilan, Drenas dhe Ferizaj. 

E plotesuar 

382 Avancimi i mbrojtjes dhe 

respektimit të drejtave të 

fëmijëve 

1. Raport mbi monitorimin e zbatimit te 

Protokollit per parandalimin dhe 

referimin e dhunes ne institucionet e 

arsimit parauniversitare 

K4 2017 ZKM. Ka filluar procesi i monitorimit të 

Protokollit për parandalim dhe referim te 

dhunës në institucionet e arsimit 

parauniversitar, në këtë drejtim janë 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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realizuar vizitat monitoruese në pesë 

komuna të Republikës së Kosovës, 

përgjatë procesit kanë qenë të përfshirë 

udhëheqësit e shkollave, mësimdhënësit, 

prindërit dhe fëmijët. Këto sesione ishin 

në vazhdën e përpjekjeve për ngritjen e 

kapaciteteve të komunave dhe shkollave 

dhe për qëllim kishin rritjen e efikasitetit 

institucional në nivel lokal për zbatimin e 

dokumentit qeveritar “Rregullorja 

21/2013 për protokollin për parandalim 

dhe referim të dhunës në Institucionet e 

arsimit parauniversitar”, si dhe të 

dokumneteve tjera përcjellëse si:  

Udhëzuesi për zbatimin e Rregullores 

21/2013 për protokollin për parandalim 

dhe referim të dhunës në Institucionet e 

arsimit parauniversitar, Manuali didaktik 

për parandalimin e dhunës në arsimin 

parauniversitar dhe Doracaku për 

parandalimin e dukurive negative në 

shkollat e mesme të larta. Përpjekjet e 

ZQM janë të orientuara në forcimin e 

sistemit të mbrojtjes së fëmijëve me anë 

të fuqizimit të sistemit të raportimit dhe 

referimit si dhe ngritjes së kapaciteteve 

në terren për zbatimin e detyrimeve sipas 

niveleve të përgjegjësisë. 

383 Avancimi i mbrojtjes dhe 

respektimit të drejtave të 

fëmijëve 

2. Raporti mbi monitorimin e zbatimit 

te treguesve te drejtesise per femije 

K4 2017 ZKM. ZQM/ZKM në bashkëpunim me 

institucionet përgjegjëse për zbatimin e 

treguesve të drejtësisë për fëmijë ka 

hartuar raportin e monitorimit. Raport ky 

që thekson veprimet e nevojshme të cilat 

do të shpien në përdorimin e tregueseve 

sipas qëllimit primarë të tyre, e që përveç 

tjerash është “fuqizimi dhe funksionimi i 

monitorimit të politik-bërjes që bazohet 

në dëshmi duke qartësuar arsyeshmërinë 

dhe dobishmërinë e tyre.  

E plotesuar 
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384 Ofrimi i ndihmës juridike 

falas për të gjithë 

qytetarët e Republikës së 

Kosovës, pa dallim etnie 

1. Numri i rasteve të pranuara, duke 

përfshirë të dhëna krahasimore 

K4 2017 ANJF. Gjatë vitit 2017 është ofruar ndihma 

juridike falas për 3381 përfitues. Në lëmin 

civile 1374, në lëmin administrative 1838, 

në lëmin penale 154 dhe në lëmin 

kundërvajtëse 15.  

 

Krahasuar me vitin 2016, numri i rasteve 

të pranuara në vitin 2017 është ngritur 

për 10 %. 

E plotesuar 

385 Ofrimi i ndihmës juridike 

falas për të gjithë 

qytetarët e Republikës së 

Kosovës, pa dallim etnie  

2. Rastet e pranuara nga Gjykata, të 

vendosura në dobi të palës 

K4 2017 ANJF. Gjatë vitit 2017 nga zyrtarët e ZRNJF-ve 

janë hartuar 340 padi dhe raste janë 

dërguar në gjykatë, ndërsa 333 

përfituesve të ndihmës juridike falas u 

është angazhuar avokat, prej tyre 27 

lëndë kanë përfunduar me sukses.   

Pjeserisht e 

plotesuar 

386 Ofrimi i ndihmës juridike 

falas për të gjithë 

qytetarët e Republikës së 

Kosovës, pa dallim etnie 

3. Numri i rasteve të pranuara nga palët 

e komunitetet pakicë 

K4 2017 ANJF. Ashkali 76; Boshnjak 93; Egjiptian 71; 

Goran 8; Romë 127; Serb15;               

Tjeter 4; Turk 49;   

TOTAL 443 

Pjeserisht e 

plotesuar 

387 Zbatimi i Ligjit kundër 

dhunës në familje 

1. Numri I fushatave senzibilizuese K4 2017 MD. MPB KPK 

KGjK 

K4 Nuk ka pasur fushata senzibilizuese sa 

i perket ndërmjetësimit. 

E paplotesuar 

388 Mbrojtja e lirisë së 

shprehjes, monitorimi 

përmbajtjes së mediave 

1. Numri i raporteve të monitorimit të 

përmbajt`jes audio-vizuele të mediave 

K4 2017 KPM. Gjatë periudhës raportuese KPM ka 

kryer gjithsej 51 raporte monitorimi. 

E plotesuar 

389 Mbrojtja e lirisë së 

shprehjes, monitorimi 

përmbajtjes së mediave 

2. Numri i shkeljeve të identifikuara 

lidhur me përmbajtjen audio-vizuele të 

mediave 

K4 2017 KPM. Gjatë periudhës raportuese nga 

monitorimi i Ofruesve të Shërbimeve 

Mediale Audiovizuale janë gjetur në 

shkelje 37 raste, prej tyre janë 18 raste 

nga monitorimi i fushatave zgjedhore. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

390 Mbrojtja e lirisë së 

shprehjes, monitorimi 

përmbajtjes së mediave 

3. Numri i ankesave, të pranuara K4 2017 KPM. Gjatë periudhës raportuese KPM ka 

pranuar 3 ankesa.   

Pjeserisht e 

plotesuar 

391 Mbrojtja e lirisë së 

shprehjes, monitorimi 

përmbajtjes së mediave 

4. Numri i vendimeve, të publikuara K4 2017 KPM. Në periudhën raportuese KPM ka nxjerrë 

gjithsej 19 vendime 

E plotesuar 

392 Luftimi i korrupsionit, 

kontrabandës, nepotizmit 

dhe diskriminimit në 

sistemin e burgjeve 

1. Numri i rasteve të kontrabandës në 

burgje, të raportuara 

K4 2017 MD. Gjate vitit 2017 janë raportuar gjithsej 

400 raste të tentim futjes se 

kontrabandës dhe aktiviteteve tjera të 

paligjshme nga familjaret e të burgosurve 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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si dhe gjetjes se kontrabandës tek te 

burgosurit 

393 Luftimi i korrupsionit, 

kontrabandës, nepotizmit 

dhe diskriminimit në 

sistemin e burgjeve 

2. Numri i inspektimeve të kryera për 

kontrabandën e gjetur në burgje, 

K4 2017 MD. Për kontrabandën e gjetur janë kryer 7 

inspektime. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

394 Luftimi i korrupsionit, 

kontrabandës, nepotizmit 

dhe diskriminimit në 

sistemin e burgjeve 

3. Numri i rekomandimeve për 

parandalimin e kontrabandës   

K4 2017 MD. Për parandalimin e kontrabandës janë 

lëshuar 13 rekomandime. 

 

Pjeserisht e 

plotesuar 

395 Luftimi i korrupsionit, 

kontrabandës, nepotizmit 

dhe diskriminimit në 

sistemin e burgjeve 

4. Numri i ndëshkimeve të të 

burgosurve, të raportuara 

K4 2017 MD. Për shkelje te ndryshme te te burgosurve 

janë shqiptuar 606 masa disiplinore. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

396 Luftimi i korrupsionit, 

kontrabandës, nepotizmit 

dhe diskriminimit në 

sistemin e burgjeve 

5. Numri i ankesave nga ana e te 

burgosurve, te trajtuara 

K4 2017 MD. Numri i ankesave nga ana e të 

burgosurve, të trajtuara për periudhen 

Tetor-Dhjetor 2017 ka qene: 52 

Pjeserisht e 

plotesuar 

397 Luftimi i korrupsionit, 

kontrabandës, nepotizmit 

dhe diskriminimit në 

sistemin e burgjeve 

6. Numri i masave te shqiptuara ndaj 

stafit ne ShKK 

K4 2017 MD. Numri i masave ndaj stafit të SHKK është 

59. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

398 Luftimi i korrupsionit, 

kontrabandës, nepotizmit 

dhe diskriminimit në 

sistemin e burgjeve 

7. Numri i Inspektimeve te 

beneficioneve dhe privilegjeve të 

jashtëligjshme nga ana e të burgosurve, 

të realizuara 

K4 2017 MD. Numri I inspektimeve për beneficione 

dhe privilegje është 12 

Pjeserisht e 

plotesuar 

399 Luftimi i korrupsionit, 

kontrabandës, nepotizmit 

dhe diskriminimit në 

sistemin e burgjeve 

8. Numri i vizitave mbikëqyrëse në 

zbatimin e legjislacionit nga ana e Zyrës 

qendrore të SHKK 

K4 2017 MD. K1 -K4 Janë realizuar 4 vizita në 

institucione nga Drejtoria Qendrore, për 

zbatim të legjislacionit. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

400 Luftimi i korrupsionit, 

kontrabandës, nepotizmit 

dhe diskriminimit në 

sistemin e burgjeve 

9. Numri i te miturve me masa 

edukuese-korrektuese, i trajtuar 

K4 2017 MD. Prej hapjes se objektit te ri per te miturit 

me mase edukuese korrektuese, Maj 

2017 e deri dhjetor 2017 janë trajtuar 43 

te mitur. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

401 Luftimi i korrupsionit, 

kontrabandës, nepotizmit 

dhe diskriminimit në 

sistemin e burgjeve 

10. Programet për edukim profesional 

për të burgosurit sipas standardeve të 

BE-së, të përgatitura 

K4 2017 MPMS. MD Ka vazhduar zbatimi i marrëveshjes se 

bashkëpunimit me Ministrinë e 

Drejtësisë/Qendrat korrektuese, për 

monitorimin nga ana e Qendrave të 

Aftësimit Profesional për cilësinë e 

E plotesuar 
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ofrimit të shërbimeve të trajnimit në 

kabinetet e qendrave korrektuese, 

mbështetja ne furnizim i te njëjtëve me; 

teste  përkatëse për profesionet qe 

zhvillohen, planin e kursit, pakot 

mësimore, si dhe monitorimi i testimit te 

kandidateve. Kurse lëshimi i certifikatave 

për kandidat qe përfundojnë trajnimin, 

sipas marrëveshjes bëhet nga QAP. Nga 

janari deri në Dhjetor 2017 janë trajnuar: 

Peje, burgu i Dubraves: Kuzhinier 6; 

Saldues 7; Hidronistalime 12; zdrukthëtari 

20; TIK 10. Në Prishtinë nga Burgu i 

Lipjanit: ndërtimtari 5 dhe në ujësjellës 5. 

Në Ferizaj në Burgun e Lipjanit: Instalime 

elektrike 5 Totali  70.   

402 Përmirësimi i ekzekutimit 

të vendimeve gjyqësore 

dhe atyre administrative 

në fushën e të drejtave 

pronësore 

1. Numri i vendimeve të shpërndara 

palëve 

K4 2017 AKProp. Numri i vendimeve të shpërndara palëve 

është 45,480 

E plotesuar 

403 Përmirësimi i ekzekutimit 

të vendimeve gjyqësore 

dhe atyre administrative 

në fushën e të drejtave 

pronësore   

2. Numri i vendimeve, të zbatuara K4 2017 AKProp. Numri i vendimeve të zbatuara është 

40,287 

E plotesuar 

404 Përmirësimi i ekzekutimit 

të vendimeve gjyqësore 

dhe atyre administrative 

në fushën e të drejtave 

pronësore 

3. Numri i urdhër-dëbimeve, të 

ekzekutuara 

K4 2017 AKProp. Numri i urdhër dëbimeve të ekzekutuara 

është: 7.819 raste 

E plotesuar 

405 Përmirësimi i ekzekutimit 

të vendimeve gjyqësore 

dhe atyre administrative 

në fushën e të drejtave 

pronësore   

4. Numri i pronave nën administrim të 

Agjencisë dhe të përfshira në skemën e 

qirasë 

K4 2017 AKProp. Numri i pronave nën administrim të 

Agjencisë është 12,641   ndërsa në 

Skemën e Qirasë janë 4,396. 

E plotesuar 

406 Përmirësimi i ekzekutimit 

të vendimeve gjyqësore 

dhe atyre administrative 

5. Numri i pronave të dhëna me qira K4 2017 AKProp. Numri i pronave të dhëna me qira është:  

995 

E plotesuar 
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në fushën e të drejtave 

pronësore   

407 Përmirësimi i ekzekutimit 

të vendimeve gjyqësore 

dhe atyre administrative 

në fushën e të drejtave 

pronësore   

7. Implemtimi i 35 vendimeve të 

pazbatuara për rrënimin e strukturave 

ilegale të ndërtuara në prona private 

K4 2017 AKProp. Jane gjithesjt 143 vendime të cilat duhet 

të zbatohen permes kompensimit. Shuma 

e nevojshme për kompensimin për këto 

prona është 3.2 milionë Euro.  Edhe 

përkundër përpjekjeve të medha, 

Agjencia nuk ka mundur t'i sigurojë këto 

mjete në tërësi, pasi për vitin aktual nga 

MF janë ndarë vetëm 300,000€. Pa 

sigurimin e këtyre mjeteve nuk mund të 

zbatohen këto vendime në tërësi. Prej 62 

vendimeve në lidhje me pronat private 

me strukturë ilegale të ndërtuara, 24 prej 

tyre janë zgjedhur përmes procesit të 

ndërmjetësimit apo përmes 

marrëveshjeve që palët kanë arritur 

jashtë Agjencisë, kurse 38 rastet tjera 

janë në proces. Qeveria në buxhetin e 

sivjetëm ka ndarë një shumë prej 30.000 

eurosh për fillimin e zbatimit të këtyre 

rrënimeve të strukturave ilegale. Ende 

nuk ka filluar rrënimi i tyre. 

E paplotesuar 

408 Promovimi dhe fuqizimi i 

mbrojtjes së të drejtave 

të njeriut, përfshirë 

personat nga komuniteti 

LGBTI 

1. Numri ihetimeve, përndjekjeve, të 

ndërmarra për rastet e sulmeve kundër 

komunitetit LGBTI 

K4 2017 MPB. Gjate gjashtëmujorit korrik-dhjetor 2017 

(K3 dhe K4) janë raportuar 2 raste të 

kanosjes dhe një rast i sulmit kundër 

pjesëtarëve të komunitetit LGBTI. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

409 Promovimi dhe fuqizimi i 

mbrojtjes së të drejtave 

të njeriut, përfshirë 

personat nga komuniteti 

LGBTI 

2. Numri I aktakuzave të rasteve për 

sulme kundër komunitetit LGBTI, të 

ngritura 

K4 2017 KPK. Prokuroritë, gjatë kësaj periudhe, nuk 

kanë zgjidhur asnjë rast të kësaj natyre 

pork jo nuk do te thot qe nuk kapasur 

shkelje. 

E paplotësuar 

410 Promovimi dhe fuqizimi i 

mbrojtjes së të drejtave 

të njeriut, përfshirë 

personat nga komuniteti 

LGBTI 

3. Numri i aktgjykimeve për shkeljen e 

të drejtave të personave që i përkasin 

komunitetit LGBTI 

K4 2017 KGJK. MPB Gjatë periudhës raportuese nuk ka pasur 

shkelje qe i perkasin komunitetit LGBTI. 

E plotësuar 
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411 Të sigurohet liria e 

shprehjes dhe të 

dëshmohen rezultate 

lidhur me rastet e 

sulmeve kundër 

gazetarëve 

1. Numri i hetimeve të inciuara për 

rastet e sulmeve dhe kërcënimeve ndaj 

gazetarëve 

K4 2017 MPB. Gjate gjashtëmujorit korrik-dhjetor 2017 

(K3 dhe K4) janë raportuar 14 raste të 

sulmeve dhe kërcënimeve ndaj 

gazetarëve. Mirepo ende nuk ka ndonje 

raport qe i identifikon sulmuesit. 

E paplotesuar 

412 Të sigurohet liria e 

shprehjes dhe të 

dëshmohen rezultate 

lidhur me rastet e 

sulmeve kundër 

gazetarëve 

1. Numri I aktakuzave për rastet e 

sulmeve dhe kërcënimeve ndaj 

gazetarëve, të ngritura 

K4 2017 KPK. Prokuroritë, gjatë kësaj periudhe, nuk 

kanë zgjidhur asnjë rast të kësaj natyre. 

Kjo, edhe pse, ka pasur raste te sulmit 

ndaj gazetareve gjate 2017. 

E paplotësuar 

413 Zbatimi i Ligjit kundër 

dhunës në familje   

1. Numri i rasteve të dhunës në familje, 

të hetuara 

K4 2017 MPB. Gjate gjashtëmujorit korrik-dhjetor 2017 

(K3 dhe K4) janë raportuar 590 raste të 

dhunës në familje. 

Pjeserisht e 

plotesuara 

414 Zbatimi i Ligjit kundër 

dhunës në familje   

2. Numri i aktakuzave të rasteve të 

dhunës në familje, të ngritura 

K4 2017 KPK. Gjatë kësaj periudhe kanë zgjidhur 563 

kallëzime penale me 735 persona, ndaj 

159 persona është hudhur kallëzimi penal, 

ndaj 399 personave janë ngritur Aktakuzë 

e drejtpërdrejtë; ndaj 24 personave janë 

ngritur Aktakuzë me kërkesë për Urdhër 

Ndëshkimor; ndaj 111 personave janë 

ngritur Aktakuzë pas procedurës 

hetimore; ndaj 12 personave është 

propozuar shqiptim i masave për trajtim 

të detyrueshëm; ndaj 28 personave tjerë 

kanë Pushuar Hetimet dhe 2 persona 

është cedim në kompetencë. 

E plotësuar 

 

 

Ne realizim e 

siper. 

415 Zbatimi i Ligjit kundër 

dhunës në familje 

3. Numri i aktgjykimeve për rastet e 

dhunës në familje 

K4 2017 KGJK. Gjatë vitit 2017 gjykatat kanë shqyrtuar 

93 lëndë prej tyre: 1 lëndë– dënim me 

burg, 9 lëndë - dënim me gjobë, 31 lëndë 

- dënim me kusht, 3 lëndë - Aktgjykim 

Lirues, 5 lëndë - Aktgjykim Refuzues, 44 

lëndë - mënyrë tjetër; 

Pjesërisht e 

plotësuar 

416 Përmirësimi i qasjes së 

pjesëtarëve të 

komuniteteve në arsim 

dhe ulja e numrit të 

braktisjes së shkollave 

1. Organizimi dhe monitorimi i mesimit 

plotesues per nxenesit e riatdhesuar 

K4 2017 MASHT. MPB Është realizuar  

Sipas planifikimit dhe projektit për 

nxënësit e riatdhesuar, mësimi plotësues 

për nxënësit e riatdhesuar eshte 

organizuar në 11 komuna: Prishtinë, 

E plotësuar 
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Prizren, Suharekë, Lipjan, Pejë, Ferizaj, 

Fushë Kosovë, Obiliq, Shtimje, Rahovec 

dhe Drenas, në 39 shkolla me 90 

mësimëdhënës në gjithe Republikën e 

Kosovës. Për fillimin e mësimit plotësues 

MASHT, ka siguruar tekstet shkollore 

dhe materialin didaktikë sipas Planit të 

Veprimit dhe Marrëveshjës së 

Mirëkuptimit me MPB. Numri i nxënësve 

perfitues të kurseve te gjuhes dhe 

mesimit plotesues eshte 207 nxënës. 

417 Përmirësimi i qasjes së 

pjesëtarëve të 

komuniteteve në arsim 

dhe ulja e numrit të 

braktisjes së shkollave 

2. Zbatimi i planit te veprimit kunder 

braktisjes 

K4 2017 MASHT. Është realizuar  

Për të siguruar qasje të barabartë në 

arsim parauniversitar, MASHT ka treguar 

përkushtimin e veçantë në trajtim të 

problemit të braktisjes. 

E plotësuar 

418 Përmirësimi i qasjes së 

pjesëtarëve të 

komuniteteve në arsim 

dhe ulja e numrit të 

braktisjes së shkollave 

3 Ndarja e 500 bursave per nxënës 

përfitues të bursave; bursave për 

nxënësit e shkollave të mesme të larta 

të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian për vitin shkollor 2016/2017; 

K4 2017 MASHT. Është realizuar  

MASHT në bashkëpunim me partner REF, 

KFOS (EUSIMRAES2), VoRAE, Ambasada 

e Zvicrës dhe HEKS për vitin Shkollor 

2016/2017 ka ndare 500 bursa dhe për 

vitin shkollor 2017/2018 ka ndarë 507 

bursa për nxënësit e shkollave te mesme 

te larta për komunitetet rom, ashkali dhe 

egjiptian. 

E plotësuar 

419 Përmirësimi i qasjes së 

pjesëtarëve të 

komuniteteve në arsim 

dhe ulja e numrit të 

braktisjes së shkollave 

4. Ndarja e bursave për studentët e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

për vitin akademik 2016/2017.   

 

K4 2017 MASHT. Është realizuar  

MAShT për vitin akademik 2016/2017 ka 

nda 52 bursa dhe për vitin akademik 

2017/2018 ka ndare 62 bursa për 

studentët e të gjitha komuniteteve 

E plotësuar 

420 Përmirësimi i qasjes së 

pjesëtarëve të 

komuniteteve në arsim 

dhe ulja e numrit të 

braktisjes së shkollave 

5. Numri i nxënësve nga komunitetet 

pakicë, të regjistruar 

K4 2017 MASHT. Është realizuar  

14,520 nxënës gjatë 2016-2017 

14,730 nxënës gjatë 2017-2018 

E plotësuar 

421 Parandalimi dhe ndjekja e 

rasteve të sulmeve të 

motivuara etnikisht dhe 

1. Numri i aktakuzave të ngritura për 

shkeljen e të drejtave të personave që i 

përkasin minoriteteve   

K4 2017 KPK. PK KGJK Prokuroritë, gjatë tremujorit të katërt të 

këtij viti, nuk kanë ngritur asnjë aktakuzë 

për rastet me vepra penale të kësaj 

natyre. 

E paplotësuar 
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sigurimi i statistikave të 

harmonizuara 

422 Parandalimi dhe ndjekja e 

rasteve të sulmeve të 

motivuara etnikisht dhe 

sigurimi i statistikave të 

harmonizuara 

1. Numri i aktgjykimeve për shkeljen e 

të drejtave të personave që i përkasin 

minoriteteve 

K4 2017 KGJK. PK  Gjatë Vitit 2017 nga (Departamentet e 

Përgjithshme) gjykatat kanë shqyrtuar 3 

lëndë të kësaj natyre., prej tyre: 1 lëndë - 

dënim me kusht, 2 lëndë - mënyrë tjetër. 

                   ` 

E plotësuar 

423 Ofrimi i mundësive për 

kthim për personat e 

zhvendosur 

1. Baza e të dhënave për personat e 

zhvendosur, e krijuar 

K4 2017 MKK. MPB   

424 Ofrimi i mundësive për 

kthim për personat e 

zhvendosur 

2. Ofrimi i informacionit për të 

zhvendosurit rreth kushteve, kritereve 

dhe procedurave të kthimit përmes 

vizitave shko-shiko dhe shko-

informohu, deri 20 vizita të realizuara 

K4 2017 MKK. Komunat   

425 Ofrimi i mundësive për 

kthim për personat e 

zhvendosur 

3. Numri i personave të zhvendosur të 

rikthyer, të regjistruar në komuna 

K4 2017 MKK. Komunat   

426 Ofrimi i mundësive për 

kthim për personat e 

zhvendosur   

4. Numri i shtëpive të rindërtuara   K4 2017 MKK. Komunat   

427 Përkrahja e projekteve 

në funksion të kthimit, 

riintegrimit dhe 

stabilizimit të 

komuniteteve 

1. Numri i projekteve të përkrahura K4 2017 MKK. Komunat   

428 Mbyllja e qendrave 

kolektive në Shtërpcë   

1. 5 Qendrat kolektive në Komunën e 

Shterpcës, të mbyllura 

K4 2017 MKK. Komuna e 

Shterpces 

  

429 Përmirësimi i zbatimit të 

Ligjit për Përdorimin e 

Gjuhëve 

1. Numri i rekomandimeve të 

Komisionerit për gjuhë, të lëshuara 

K4 2017 ZKM.    

Zyra e 

Komisionerit per 

Gjuhët 

Janë lëshuar tetë (8) rekomandime, 

gjashtë (6) për Ministrinë e 

Infrastrukturës dhe dy(2) për Akademinë 

e Kosovës për Siguri Publike, MPB-në dhe 

Policinë e Kosovës.  

Pjeserisht e 

plotesuar 

430 Përmirësimi i zbatimit të 

Ligjit për Përdorimin e 

Gjuhëve 

1. Numri ankesave të qytetarëve, të 

zgjidhura 

K4 2017 ZKM.    

Zyra e 

Komisionerit per 

Gjuhët 

Zyra e Komisionerit për gjuhët gjatë vitit 

2017 ka pranuar dyzet e dy (42) ankesa. 

Prej tyre janë zgjidhur tridhjetë e dy (32), 

ndërsa dhjetë (10) janë në proces. 

Pjesërisht e 

plotësuar 



PËRFORMANCA E INSTITUCIONEVE NË GJASHTË MUJORIN I DYTË, PËR VITIN 2017. 

122 

 

431 Zbatimi i Strategjisë dhe 

Planit të Veprimit për 

Komunitetet RAE dhe 

përmirësimi i shkallës së 

regjistrimit civil për 

komunitetet rom, ashkali 

dhe egjiptas 

1. Numri i personave nga komunitet 

RAE, të regjistruar 

K4 2017 MAPL. Numri i regjistrimit të personave nga 

komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian në 

total është 189. 

E plotesuar 

432 Zbatimi i legjislacionit për 

trashëgimi kulturore 

1. Numri i shkeljeve dhe ndërtimeve 

ilegale në zonat e mbrojtura 

K4 2017 MAPL. MKRS PK 

MAPL 

Nuk ka pasur ndonjë rast të shkeljeve 

dhe ndërtimeve në zonat e mbrojtura 

E plotesuar 

433 Zbatimi i kornizës ligjore 

ne fushën e mbrojtjes së 

të dhënave personale   

1. 50 inspektime të rregullta dhe 100 

inspektime bazuar në ankesa mbi 

zbatimin e dispozitave ligjore për 

mbrojtjen e të dhënave personale   

K4 2017 ASHMDHP. Brenda periudhës qershor – dhjetor 2017 

nuk janë realizuar inspektime, qoftë sipas 

detyrës zyrtare apo sipas ankesës. Arsye 

për mungesën e zhvillimit të inspektimeve 

është përkufizimi me ligj, respektivisht 

neni 47 i Ligjit për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale, sipas të cilit, 

inspektime kryejnë vetëm mbikëqyrësit. 

Më lejoni të ju informoj që nga 30 qershori i 

vitit 2016, pesë mbikëqyrësve (funksionarë 

publikë) të Agjencisë u ka skaduar mandati i 

parë pesëvjeçar dhe nuk u është vazhduar 

më nga Kuvendi. Punonjësit aktual të 

Agjencisë janë të gjithë shërbyes civilë, të cilët 

nuk kanë të drejtë të ndërmarrin iniciativa 

inspekimi. Megjithkëtë, Agjencia ka gjetur 

forma alternative për raste të caktuara për 

të mbikëqyrur ligjshmërinë e përpunimit të të 

dhënave personale në shumë raste, duke 

mbajtur korrespondencë dhe duke ftuar 

palët ndaj të cilave janë deponuar ankesa, 

në mënyrë që të sillen dëshmi lidhur me 

shkeljet e pretenduara. Aktualisht, LMDHP 

është në plotësim ndryshim. Shumë 

shpejt pritet që projektligji pothuajse i 

përfunduar (i harmonizuar me 

Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes 

së të Dhënave të BE-së) t’i dërgohet 

Qeverisë për miratim dhe mëpastaj edhe 

Kuvendit. 

E paplotesuar 
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434 Zbatimi i kornizës ligjore 

ne fushën e mbrojtjes së 

të dhënave personale 

2. Fushatë vetëdijësuese mbi mbrojtjen 

e të dhënave personale, e realizuar 

K4 2017 ASHMDHP. Gjatë periudhës së lartcekur, Agjencia ka 

lancuar fushata të shkurta vetëdijesuese 

me fokus grupe, si me zyrtarë komunash, 

nxënës shkollash, etj. Veç kësaj, në fund 

të korrikut 2017 ka lancuar ‘Alfabetin e të 

Dhënave Personale’, i cili u është 

shpërndarë kategorive dhe moshave të 

ndryshme të qytetarëve përmes rrjeteve 

sociale. 

E plotesuar 

435 Përmirësimi i mëtejshëm 

i kornizës së politikave 

në fushën e menaxhimit 

të kufirit, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar 

2. Plani i Veprimit të Strategjisë për 

Menaxhimin e Integruar të Kufirit, i 

rishikuar 

K4 2017 MPB. Në qershor është mbajtur një punëtori 

ku u finalizua vlerësimi dhe rishikimi i 

planit të veprimit të strategjisë për 

Menaxhimin e Integruar të Kufirit (MIK). 

E plotesuar 

436 Përmirësimi i mëtejshëm 

i kornizës së politikave 

në fushën e menaxhimit 

të kufirit, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar 

3. Modeli i përbashkët Ndërshtetëror i 

Integruar i Analizave të Rrezikut 

K4 2017 MPB. Njësia e përbashkët për inteligjencë dhe 

analizë të rrezikut në Qendrën 

Kombëtare për Menaxhim të Kufirit në 

fillim të vitit ka iniciuar takimet me 

autoritetet vendore dhe ato ndërkufitare 

lidhur me iniciativën e përpilimit të 

raporteve analitike që ndërlidhen me 

modelin e përbashkët ndërshtetëror të 

Integruar të Analizave të Rrezikut. 

Autoritetet kufitare bazuar në 

legjislacionin në fuqi dhe mekanizmat për 

bashkëpunim dhe bashkërendim të 

aktiviteteve në kuadër të iniciativave 

rajonale, në vazhdimësi shkëmbejnë 

profilet dhe analizat e rrezikut. 

QKMK/NJPIARK si aset i mekanizmave të 

krijuara sipas konceptit të MIK-ut është 

pjesë integrale e kontribut-dhënies dhe 

bashkërendimit të këtyre proceseve 

lidhur me përpilimin e modelit të 

përbashkët ndërshtetëror të Integruar të 

Analizave të Rrezikut. 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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436 Përmirësimi i mëtejshëm 

i kornizës së politikave 

në fushën e migracionit, 

me qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSA-së 

dhe të legjislacionit të 

përafruar  

Profili i Migracionit për vitin 2016, i 

miratuar 

K4 2017 MPB. 

Autoriteti 

Qeveritar për 

Monitorimin e 

Lëvizjeve të 

Migrimit 

Profili i Migrimit 2016 është finalizuar dhe 

është miratuar nga Ministri i punëve të 

brendshme në Nëntor 

E plotesuar 

437 Përmirësimi i mëtejshëm 

i kornizës së politikave 

në fushën e migracionit, 

me qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSA-së 

dhe të legjislacionit të 

përafruar  

Strategjia e re për Riintegrimin e 

Personave të Riatdhesuar dhe Plani i 

Veprimit 2017-2022, e miratuar 

K4 2017 MPB. ZKM MPMS 

MAPL MMPH MSh 

MAShT MBPZhR 

MeD  

Është finalizuar Strategjia Kombëtare për 

Riintegrimin e Qëndrueshëm të 

Personave të Riatdhesuar 2018 – 2022 

dhe Planit të Veprimit 2018 – 2020, është 

përfunduar procesi i konsultimeve 

paraprake dhe publike, si dhe është 

pranuar opinioni nga MIE. Me 29 janar 

është dërguar kërkesa në MF për 

vlerësim të ndikimit financiar. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

438 Azhurnimi, ndryshim-

plotësimi dhe hartimi i 

Procedurave Standarde 

të Operimit për të 

siguruar implementim të 

plotë dhe korrekt të 

Ligjit mbi parandalimin e 

pastrimit të parasë dhe 

luftimin e financimit të 

terrorizmit dhe proceset 

efikase të punës në MF 

2. Procedurat Standarde të Operimit të 

MF te hartuara 

K4 2017 MF. Në vitin 2017 është miratuar Procedura 

Standarde e Operimit për shkëmbimin 

ndërkombëtar të informatave. 

 

Janë draftuar apo kanë filluar së hartuari 2 

procedura standarde të operimit:  

- Procedura Standarde e Operimit për 

Ngrirjen e transaksioneve bankare, dhe 

- Procedura Standarde e Operimit për 

Inteligjencë dhe Analiza operative. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

439 Përmirësimi i mëtejshëm 

i kornizës së politikave 

fushën e luftës kundër 

narkotikëve, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar  

1. Strategjia e re kundër Narkotikëve 

dhe plani i veprimit 2017-2022, e 

miratuar 

K4 2017 MPB. Është përgatitur versioni përfundimtar 

nga grupi punues, ka përfunduar lektorimi 

dhe përkthimi i kësaj strategjie dhe e 

njëjta aktualisht gjendet në për konsultim 

ndërministror dhe konsultim me 

publikun. 

Pjeserisht e 

plotesuaar 

440 Përmirësimi i mëtejshëm 

i kornizës së politikave 

në fushën e luftës kundër 

krimit të organizuar, me 

qëllim të zbatimit të 

1. Strategjia Kunder Krimit te 

Organizuar dhe Plani i Veprimit 2017-

2022, e miratuar   

 

K4 2017 MPB. Është përgatitur versioni përfundimtar 

nga grupi punues, ka përfunduar lektorimi 

dhe përkthimi i kësaj strategjie dhe e 

njëjta gjatë këtyre ditëve do të 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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dispozitave të MSAsë dhe 

të legjislacionit të 

përafruar 

procedohet për konsultim ndërministror 

dhe konsultim me publikun 

441 Përmirësimi i mëtejshëm 

i kornizës së politikave 

në fushën e luftës kundër 

krimit të organizuar, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSAsë dhe 

të legjislacionit të 

përafruar 

2. Strategjia e re për Kontrollimin dhe 

Mbledhjen e Armëve të Vogla dhe të 

Lehta dhe Plani i Veprimit 2017 - 2022, 

e miratuar 

  

K4 2017 MPB.  

Strategjia është miratuar nga Qeveria ne 

mbledhjen e Qeverise te mbajtur me 

08.02.2017. 

E plotesuar 

442 Të përforcohen 

strukturat e Kosovës në 

parandalimin dhe 

eliminimin e akteve 

terroriste dhe financimit 

të tyre 

1. Strategjia e re kundër Terrorizmit 

dhe Plani i Veprimit 2017-2022, e 

miratuar 

K4 2017 MPB. Ka përfunduar konsultimi ndërministror 

dhe konsultim me publikun, aktualisht kjo 

strategji është në fazën e marrjes se 

deklaratës financiare nga MF. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

443 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

menaxhimit të kufirit, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSAsë dhe 

të legjislacionit të 

përafruar 

2. Përmirësimi i infrastrukturës dhe 

avancimi i pajisjeve në PKK:  • Pajisje 

për kontrollë te dokumenteve jashtë 

kabines -e(autobus dhe trena). • Pajisje 

për kontrollë te dokumenteve, vija e 

gjelbër. • Pajisje për kontrollë te 

bagazheve, personave, veturave etj. • 

Furnizim me qen. 

K4 2017 MPB. Perveq furnizimit me qen, te tjerat jane 

siguruar. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

444 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

menaxhimit të kufirit, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSAsë dhe 

të legjislacionit të 

përafruar 

4. Trajnime të specializuara për 

identifikimin e dokumenteve të 

falsifikuara 

K4 2017 MPB. Gjatë kësaj periudhe janë mbajtur 6 

trajnime për 75 zyrtarë policor për 

identifikimin e dokumenteve të 

falsifikuara 

 

E plotesuar 

445 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

5. Trajnime të specializuara për 

trajtimin fillestar të azilkërkuesve, të 

miturve dhe personave të cenueshëm 

K4 2017 MPB. Gjatë kësaj periudhe raportuese janë 

mbajtur 9 trajnime për trajtimin e 

azilkërkuesve dhe janë trajnuar 24 zyrtarë 

të Departamentit të Kufirit. 

E plotesuar 
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menaxhimit të kufirit, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSAsë dhe 

të legjislacionit të 

përafruar 

446 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

menaxhimit të kufirit, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSAsë dhe 

të legjislacionit të 

përafruar 

6. Ndërtimi i stacionit policor për 

togjet patrolluese kufitare në Vitomiricë 

K4 2017 MPB. Është në fazën e vlerësimit të ofertës. E paplotesuar 

447 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

menaxhimit të kufirit, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSAsë dhe 

të legjislacionit të 

përafruar 

7. Avansimi dhe nderlidhja e databazave 

ne kuader te QKMK 

K4 2017 MPB. Gjatë periudhës raportuese janë zhvilluar 

gjashtë (6) takime me përfaqësuesit e 

operatorit ekonomik, përfaqësuesve të 

projektit dhe zyrtarëve të TI (MPB, PK, 

DK dhe AUV) ku janë përzgjedhur 

modalitetet e sistemit të Menaxhimit të 

Rasteve dhe është përcaktuar plani 

dinamik për zbatimin e projektit lidhur 

me funksionalizimin e platformës 

elektronike për ndërlidhjen e data bazave 

në QKMK. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

448 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

azilit, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar 

1. 7 gjyqtarë nga departamenti 

adminstrativ, të trajnuar, duke 

respektuar kuotën gjinore 

K4 2017 IGJK. KGJK Akademia e Drejtësisë, sipas mandatit 

përmes aktiviteteve trajnuese të 

realizuara ka mbuluar edhe fushën 

administrative, duke përfshirë 

pjesëmarrjen e gjyqtarëve të këtij 

departamenti edhe në trajnime nga fusha 

tjera me interes të përbashkët. 

Gjatë periudhës raportuese, nga kjo fushe 

janë realizuar trajnimet si me poshtë: 

- Procedura në Këshillin e Pavarur 

Mbikëqyrës, dhe mbrojtja gjyqësore në 

kontestet e punës në shërbimin civilë 

të Republikës së Kosovës, e kohëzgjatje 

një (1) ditore,  

E plotesuar 
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- Regjistrat e gjendjes civile, regjistrimi i 

mëvonshëm dhe ri-regjistrimi sipas Ligjit 

për regjistrimin civil me kohëzgjatje një 

(1) ditore. Pjesëmarrës në ketë trajnim 

ishin tre (3) gjyqtarë të departamentit 

administrativ. 

- Lëvizja dhe qëndrimi i të huajve si dhe 

procedurat ligjore ndaj tyre në 

Republikën e Kosovës, me kohëzgjatje një 

(1) ditore. Pjesëmarrës në ketë trajnim 

ishin 10 gjyqtarë, prej tyre 6 nga 

departamenti administrativ, tre (3) 

prokurorë, 4 të tjerë (MPB, Agjencia për 

ndihme juridike falas). 

449 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

azilit, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar 

2. Numri i trajnimeve për personelin 

mbi pranimin, identifikimin dhe 

profilizimin e azilkërkuesve, sidomos të 

atyre pa dokumente identifikimi 

K4 2017 MPB. Nuk ka  E paplotesuar 

450 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

azilit, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar  

3. Numri i trajnimeve për zyrtaret 

lidhur me teknikat e intervistimit te 

azilkerkuesve, ne veçanti per personat 

me nevoja te veçanta. 

K4 2017 MPB. Gjatë kësaj periudhe raportuese janë 

mbajtur 2 trajnime lidhur me teknikat e 

intervistimit për 4 zyrtarë të DSHAM dhe 

1 zyrtar nga PK. 

E plotesuar 

451 reformave institucionale 

dhe ngritja e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

migracionit, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSA-së dhe të 

legjislacionit të përafruar 

2. Numri i stafit të trajnuar për 

procedurat e pranimit, mbajtjes dhe 

kthimit të të huajve. 

K4 2017 MPB. Nuk ka E paplotesuar 
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452 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

migracionit, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSA-së dhe të 

legjislacionit të përafruar 

3. Numri I stafit të riintegrimit të 

trajnuar për pritjen dhe riintegrimin e 

femijëve të pashoqëruar. 

K4 2017 MPB. MPMS 

Komunat 

Nuk ka  E paplotesuar 

453 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

luftës kundër krimit të 

organizuar dhe bashk; 

punimit policor, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSAsë dhe 

të legjislacionit të 

përafruar  

1. 10 gjyqtarë dhe 5 prokurorë të 

trajnuar nga departamenti për krime të 

rënda dhe deprtamenti i përgjithshëm 

të gjykatave dhe prokurorive si dhe 25 

prokurorë dhe 61 gjyqtarë të 

sapoemëruar të trajnuar, duke 

respektuar kuotën gjinore   

K4 2017 IGJK. Akademia e Drejtësisë, në kuadër të 

trajnimeve të vazhdueshme, për 

periudhën raportuese ka realizuar këto 

aktivitete:  

- Krimi i Organizuar. Kohëzgjatja e 

trajnimit ka qenë 1 ditor. Përfitues të 

trajnimit ishin 8 gjyqtarë dhe  një (1) 

bashkëpunëtor profesional. 

-  Trafikimi me qenie njerëzore. 

Kohëzgjatja e trajnimit ka qenë 2 ditore. 

Përfitues të trajnimit ishin   6 gjyqtarë, 3 

prokurorë,  6 zyrtar për mbrojtje të 

viktimave dhe 2  të tjerë. 

- Trafikimi me njerëz dhe kontrabandimi 

me emigrantë. Kohëzgjatja e trajnimit ka 

qenë 2 ditore. Përfitues të trajnimit ishin  

9 gjyqtarë dhe 13 prokurorë. 

- Krimi i organizuar, trafikimi i drogës dhe 

rastet trans nacionale, ngritja e 

aktakuzave. Kohëzgjatja e trajnimit ka 

qenë 2 ditore. Përfitues të trajnimit ishin 

3 prokurorë të PSRK,  6 bashkëpunëtorë 

profesional, 7 pjesëmarrës ishin zyrtarë 

policor. 

 

Programi i Trajnimit Fillestar, për 

prokuroret e sapoemëruar në kuadër të 

modulit Kodi Penal ka trajtuar Krimin e 

Organizuar për prokurorët e 

sapoemëruar. Kohëzgjatje e trajnimit ka 

qen një (1) Sesion,  (3 orë). Përfitues të 

E plotesuar 
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trajnimi ishin 17 prokurorë të 

sapoemëruar. 

 

Akademia e Drejtësisë ka miratuar 

Programin trajnues për gjyqtarët e 

sapoemëruar. Trajnimet për gjyqtaret e 

sapoemëruar kanë filluar ne tetor 2017. 

 

454 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

luftimit të shpëlarjes së 

parave dhe të financimit 

të terrorizmit, me qëllim 

të zbatimit të dispozitave 

të MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar 

2. Numri i trajnimeve të përbashkëta të 

agjencive të zbatimit të ligjit në fushën e 

shpërlarjes së parave, krimit financiar 

dhe financimit të terrorizmit 

K4 2017 MPB. NjIF DK 

ATK BQK KPK 

KGjK 

Gjatë K3 dhe K4 janë mbajtur 7 trajnime 

me 35 zyrtarë nga agjencitë e ndryshme 

të zbatimit të ligjit në fushën shpërlarjes 

së parave, krimit financiar dhe financimit 

të terrorizmit 

E plotesuar 

455 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

luftimit të shpëlarjes së 

parave dhe të financimit 

të terrorizmit, me qëllim 

të zbatimit të dispozitave 

të MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar 

3. Numri i trajnimeve në fushën e 

shpërlarjes së parave, krimit financiar 

dhe financimit të terrorizmit. 

K4 2017 MPB. PK Gjatë K3 dhe K4 janë mbajtur 19 

trajnime dhe dy punëtori për 172 zyrtarë 

të Policisë së Kosovës 

E plotesuar 

456 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

luftës kundër krimit të 

organizuar dhe 

bashkpunimit policor, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSAsë dhe 

të legjislacionit të 

përafruar  

1. Sigurimi i pajisjeve te reja ne fushen e 

sigurise kibernetike   

K4 2017 MPB. Gjatë periudhës raportuese janë blerë 

pajisje kompjuterike dhe është në proces 

furnizimi me programe dhe pajisje tjera 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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457 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

luftës kundër krimit të 

organizuar dhe 

bashkepunimit policor, 

me qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSAsë dhe 

të legjislacionit të 

përafruar  

2. ueb Platforma për raportimin e 

krimeve kibernetike, e themeluar 

K4 2017 MPB. Ka përfunduar gjate periudhes se pare te 

2017 

E plotesuar 

458 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

luftimit të shpëlarjes së 

parave dhe të financimit 

të terrorizmit, me qëllim 

të zbatimit të dispozitave 

të MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar  

3. 30 gjyqtarë dhe 20 prokurorë (sipas 

kuotës gjinore) nga departamenti për 

krime të rënda të gjykatave dhe 

prokurorive, te trajnuar   

K4 2017 IGJK. KGJK KPK Akademinë  e Drejtësisë,  për  periudhën 

raportuese, ka realizuar trajnimet nga 

fusha e shpëlarjes se parave dhe 

financimit të terrorizmit si më poshtë: 

- Hetimi dhe Gjykimi i Rasteve ku 

Përfshihen Luftëtarët e Huaj Terrorist 

(LHT) në Evropën Juglindore,  me 

kohëzgjatje  dy (2) ditore. Përfitues te 

trajnimit ishin: 6 gjyqtarë, 2  prokurorë, 7 

zyrtarë nga Policia e Kosovës.  

- Program i specializuar trajnimi në 

forcimin e kapaciteteve profesionale në 

luftimin e shpëlarjes së parave-Sesioni I 

dhe II, me kohëzgjatje katër (4) ditore. 

Përfitues te trajnimit ishin: , gjashtë (6) 

gjyqtarë, gjashtë (6)  prokurorë.  

 

- Hetimi i krimeve financiare,  me 

kohëzgjatje një (1) ditore.   

Trajnimin e vijuan 10 pjesëmarrës, 1 ishte 

gjyqtarë, 7 prokuror, 1 zyrtar nga Zyra 

Kombëtare e Auditimit dhe një zyrtar nga 

Njësia për Inteligjencë Financiare. Në 

aspektin gjinor 5  pjesëmarrës ishin  

meshkuj ndërsa 5 femra.  

 

- Hetimi financiar,  me kohëzgjatje  dy (2) 

ditore. Në këtë trajnim kanë marrë pjesë 

E plotesuar 
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15 pjesëmarrës, 7 prokurorë dhe 8 tjerë. 

Në aspektin gjinor 5  pjesëmarrës ishin 

femna,10 meshkuj. 

459 Vazhdimi i reformave 

institucionale dhe ngritja 

e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

luftës kundër krimit të 

organizuar dhe 

bashkpunimit policor, me 

qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSAsë dhe 

të legjislacionit të 

përafruar 

4. Numri i trajnimeve ne fushen kunder 

krimit te organizuar 

K4 2017 MPB. Gjatë kësaj periudhë të raportimit në 

fushën e krimit të organizuar janë mbajtur 

19 trajnime për 98 zyrtarë të Policisë së 

Kosovës 

E plotesuar 

460 Të përforcohen 

strukturat e Kosovës në 

parandalimin dhe 

eliminimin e akteve 

terroriste dhe financimit 

të tyre 

1. Mekanizmi referues në Gjilan dhe në 

komunat e tjera, i funksionalizuaR 

K4 2017 MPB. PK MAPL 

MAShT 

Është funksionalizuar mekanizmi referues 

në Gjilan. Ndersa per komunat tjera nuk 

kemi informacione. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

461 Të përforcohen 

strukturat e Kosovës në 

parandalimin dhe 

eliminimin e akteve 

terroriste dhe financimit 

të tyre 

4. Avancimi i paisjeve ne fushen e 

teknologjise informative 

K4 2017 MPB. Është përzgjedhur një kompani për 

realizimin e këtij aktiviteti dhe është 

nënshkruar kontrata. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

462 Të intensifikohet 

bashkëpunimi juridik 

ndërkombëtar 

1. 10 gjyqtarë dhe 8 prokurorë (sipas 

kuotës gjniore) të trajnuar   

K4 2017 IGJK. KGJK KPK Akademia e Drejtësisë gjatë periudhës 

raportuese ka realizuar trajnimin me 

temë: 

-Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë në 

çështjet penale. Kohëzgjatja e trajnimit ka 

qen një (1) ditor. Në ketë trajnim kanë 

marrë pjesë: 5 gjyqtarë, 4 prokurorë dhe 

1 bashkëpunëtor profesional. 

E plotesuar 

463 Të intensifikohet 

bashkëpunimi juridik 

ndërkombëtar 

2. 25 prokurorë dhe 61 gjyqtarë, të 

sapoemëruar të trajnuar 

K4 2017 IGJK. KGJK KPK Në kuadër të trajnimit fillestar, për 

prokuroret e sapoemëruar Akademia e 

Drejtësisë realizon trajnimin për 

Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar në 

çështje penale.  

Pjeserisht e 

plotesuar 
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Trajnimet nga kjo fushe për gjyqtarë e 

sapoemëruar të shtetit do te realizojnë 

sipas kalendarit trajnues ne viti e 

ardhshëm 

464 Të sigurohet kontrollimi i 

rregullt dhe sistematik i 

kufirit shtetëror, në 

përputhje me konceptin 

e MIK, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar 

1. Numri i kontrolleve të vijës së parë K4 2017 MPB. Gjate kësaj periudhe raportuese në vijën 

e parë janë kontrolluar: 

Persona 10089892 

Vetura 2865157 

Kamionë 243384 

Autobusë 81242 

Aeroplanë 7939 

Trena 1161 

E plotesuar 

465 Të sigurohet kontrollimi i 

rregullt dhe sistematik i 

kufirit shtetëror, në 

përputhje me konceptin 

e MIK, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar 

2. Numri i kontrolleve të vijës së dytë K4 2017 MPB. DK Gjate kësaj periudhë kohore janë 

kontrolluar në vijën e dyte gjithsej: 

Persona 26898 

Automjete 13878 

Dokumente 7368 

E plotesuar 

466 Të sigurohet kontrollimi i 

rregullt dhe sistematik i 

kufirit shtetëror, në 

përputhje me konceptin 

e MIK, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar 

3. Numri i patrollimeve përgjate vijes se 

gjelbert të kufirit. 

 

 

K4 2017 MPB. Gjate kësaj periudhë kohore janë 

realizuar këto patrullime përgjatë vijës se 

gjelbër të kufirit: 

Patrullime këmbë 7390 

Patrullime me automjet 7240 

E plotesuar 

467 Të sigurohet kontrollimi i 

rregullt dhe sistematik i 

kufirit shtetëror, në 

përputhje me konceptin 

e MIK, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar  

4. Numri i analizave taktike të punuara 

nga PK 

K4 2017 MPB. PK Numri i analizave të përpiluara gjatë kësaj 

periudhe: 

Niveli lokal 624 

Niveli rajonal 24  

Niveli Qendror 2 

E plotesuar 
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468 Të sigurohet kontrollimi i 

rregullt dhe sistematik i 

kufirit shtetëror, në 

përputhje me konceptin 

e MIK, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar 

5. Numri i informatave intelegjente te 

shkëmbyera ne mes te nivelit qendror, 

rajonal dhe lokal 

K4 2017 MPB. QKMK  

Gjate kësaj periudhë kohore janë 

shkëmbyer 164 informata të inteligjencës. 

E plotesuar 

469 Të sigurohet kontrollimi i 

rregullt dhe sistematik i 

kufirit shtetëror, në 

përputhje me konceptin 

e MIK, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSAsë dhe të 

legjislacionit të përafruar 

6. Numri i profileve të personave 

bazuar në informatat e inteligjencës dhe 

informatave te tjera 

K4 2017 MPB. QKMK  

Gjate kësaj periudhë kohore janë punuar 

14 profile të personave. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

470 Të përmirësohet siguria 

dokumenteve, duke 

siguruar zbatimin e 

dispozitave të MSAsë dhe 

legjislacionit vendor 

1. Ngritja për 30% e inspektimeve në 

fushën e Gjendjes Civile, krahasuar me 

vitin paraprak 

K4 2017 MPB. MAPL Gjatë vitit 2017 është rritur numri total i 

inspektimeve nga 100 në 225, që paraqet 

rritje për 125% 

E plotesuar 

471 Të përmirësohet siguria 

dokumenteve, duke 

siguruar zbatimin e 

dispozitave të MSAsë dhe 

legjislacionit vendor 

2. Ngritja për 30% e inspektimeve në 

QPD, krahasuar me vitin paraprak 

 

K4 2017 MPB. Gjatë vitit 2017 është rritur numri total i 

inspektimeve nga 45 në 53, që paraqet 

rritje për 18% 

Pjeserisht e 

plotesuar 

472 Të përmirësohet siguria 

dokumenteve, duke 

siguruar zbatimin e 

dispozitave të MSAsë dhe 

legjislacionit vendor 

3. Ngritja për 30% e inspektimeve në 

QRA, krahasuar me vitin paraprak 

K4 2017 MPB. MAPL Gjatë vitit 2017 është rritur numri total i 

inspektimeve nga 45 në 60, që paraqet 

rritje për 33% 

E plotesuar 

473 Të sigurohen kushte të 

përshtatshme për trajtim 

të duhur të 

azilkërkuesve, duke 

siguruar zbatimin e 

dispozitave të MSAsë dhe 

legjislacionit të 

transpozuar   

1. Numri i kerkesave per mbrojtje 

nderkombetare 

 

  

K4 2017 MPB. Numri i kërkesave për mbrojtje 

ndërkombëtare ne gjashtëmujorin e 

fundit është 64. 

E plotesuar 
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474 Të sigurohen kushte të 

përshtatshme për trajtim 

të duhur të 

azilkërkuesve, duke 

siguruar zbatimin e 

dispozitave të MSAsë dhe 

legjislacionit të 

transpozuar   

2. Numri i kerkesave te miratuara, te 

refuzuara dhe numri i rasteve me 

nderprerje te procedures 

K4 2017 MPB. Ndërprerja e procedurës 35  

Faza e aplikimit 17  

Refuzim – procedurë e përshpejtuar 3  

Në pritje të vendimit 4 

E plotesuar 

475 Të sigurohen kushte të 

përshtatshme për trajtim 

të duhur të 

azilkërkuesve, duke 

siguruar zbatimin e 

dispozitave të MSAsë dhe 

legjislacionit të 

transpozuar   

3. Numri i vendimeve nga Komisioni 

Kombetare per Refugjat 

 

 

K4 2017 MPB. Nuk ka E paplotesuar 

476 Të sigurohen kushte të 

përshtatshme për trajtim 

të duhur të 

azilkërkuesve, duke 

siguruar zbatimin e 

dispozitave të MSAsë dhe 

legjislacionit të 

transpozuar   

4. Numri i azilekerkuesve te pranuar 

dhe te trajtuar ne Qendren per 

Azilkerkues 

  

K4 2017 MPB. PK MPMS 

MSh MAShT 

Qendra per Azilkerkues pergjate 

tremujorit te trete te vitit 2017 ka bere 

pranimin dhe akomodimin e 64 

azilkerkuesve, ne baze te legjislacionit ne 

fuqi. 

E plotesuar 

477 Të përmirësohet edhe 

më tej bashkëpunimi 

ndërkombëtar në fushën 

e ripranimit 

1.Numri i personave te ripranuar. K4 2017 MPB. MPJ Sa i perket zbatimit te Ligjit per ripranim 

si dhe marrëveshjeve të ripranimit, te 

dhenat tregojne se gjate K3 2017 jane 

ripranuar gjithej 1647 persona (824 me 

forcë dhe 823 vullnetarë të asistuar nga 

IOM). 

E plotesuar 

478 Të përmirësohet edhe 

më tej bashkëpunimi 

ndërkombëtar në fushën 

e ripranimit 

2. Numri i shteteve anetare te BE-së 

me te cilat është vendosur rrjetezimi i 

Shkëmbit të informatave të nevojshme 

për pritjen e organizuar dhe riintegrim 

te qendrueshem 

K4 2017 MPB. MPJ Shkëmbimi i informatave është duke u 

pilotuar me Suedinë ne kuadër te 

projektit III për Fuqizimin e Institucioneve 

të Kosovës në Menaxhimin Efektiv të 

Migrimit. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

479 Të përqendrohet 

vëmendja në riintegrimin 

e qëndrueshëm të 

personave të ripranuar   

4. Numri i personave që përfitojnë nga 

Fondi i Riintegrimit (statistike 

krahasimore për përfituesit nga ndihma 

K4 2017 MPB. MMPH 

MPMS MAPL 

MAShT 

Për periudhën raportuese (Korrik - 

Shtator 2017) janë mbështetur me 

skemat e ndryshme nga Programi i për 

Riintegrimi gjithsej 389 persona përfitues. 

E plotesuar 
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emergjente dhe riintegrimi i 

qëndrueshëm 

Për periudhën raportuese (Tetor - 

Dhjetor2017) janë mbështetur  me 

skemat e ndryshme nga Programi i për 

Riintegrimi gjithsej 367 persona  

përfitues. 

 

480 Të përqendrohet 

vëmendja në riintegrimin 

e qëndrueshëm të 

personave të ripranuar 

5. Numri i nxënësve të riintegruar ne 

sistemin shkollor;   

K4 2017 MAShT. MPB, 

MAPL 

Numri i nxënësve pas riatdhesimit per 

vitin shkollor 2016/2017 është 937 

nxënës.  

E plotesuar 

481 Të përqendrohet 

vëmendja në riintegrimin 

e qëndrueshëm të 

personave të ripranuar   

6. Numri i nxenesve perfitues te 

kurseve te gjuhes dhe mesimit 

plotësues 

K4 2017 MAShT. MPB 

MAPL 

Numri i nxënësve perfitues të kurseve te 

gjuhes dhe mesimit plotesues eshte 207 

nxënës. 

E plotësuar 

482 Të përqendrohet 

vëmendja në riintegrimin 

e qëndrueshëm të 

personave të ripranuar 

8. Numri i plan bizneseve të miratuara 

dhe ekzekutuara; 

K4 2017 MPB. MPMS 

Komunat 

Gjatë kësaj periudhe kanë përfituar 23 

familje/individ. 
E plotësuar 

483 Të përqendrohet 

vëmendja në riintegrimin 

e qëndrueshëm të 

personave të ripranuar 

9. Numri i perfituesve te konsulences 

per zhvillimin e bizneseve 

K4 2017 MPB. MPMS 

Komunat 

Gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur 

përfitues. 

E paplotesuar 

484 Të përqendrohet 

vëmendja në riintegrimin 

e qëndrueshëm të 

personave të ripranuar 

10. Numri i personave pjesëmarrës në 

trajnime profesionale 

K4 2017 MPMS. Komunat Bazuar në të dhënat e raporteve të 

APRK/QAP-ve, në periudhën janar – 

Dhjetor 2017 janë përfshirë në trajnime 

908 të riatdhesuar.   

E plotesuar 

485 Të përqendrohet 

vëmendja në riintegrimin 

e qëndrueshëm të 

personave të ripranuar 

11. Numri i të punësuarve K4 2017 MPMS. MPB 

Komunat 

Gjatë periudhës Janar - Dhjetor janë 

ndërmjetësuar 198 persona te 

riatdhesuar prej tyre 54 femra dhe 144 

meshkuj. 

E plotesuar 

486 Të përqendrohet 

vëmendja në riintegrimin 

e qëndrueshëm të 

personave të ripranuar 

12. Numri i personave të cënueshëm që 

përfitojnë nga fondi 

K4 2017 MPB. MPMS MSh 

Komunat 

Gjatë periudhës raportuese nga Fondi i 

Riintegrimit kanë përfituar 20 familje të 

cenueshme. 

E plotesuar 

487 Të përqendrohet 

vëmendja në riintegrimin 

e qëndrueshëm të 

personave të ripranuar   

13. Numri i femijeve te pashoqeruar te 

kthyer dhe riintegruar 

K4 2017 MPB. MPMS 

Komunat 

Gjatë kësaj periudhe tre (3) fëmijë te 

pashoqëruar kanë përfituar ne skemat e 

DRPR-së. 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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488 Të sigurohet procedurë 

efikase për trajtimin e të 

huajve me qëndrim të 

parregullt në Kosovë 

14. Numri i personave te huaj te pajisur 

me lejeqendrim 

K4 2017 MPB. MPMS 

 

Numri i personave te huaj te pajisur me 

lejeqëndrim per periudhen K3 dhe K4 

2017 është 2298 (leje qendrim te 

perkohshem - 2275, leje qendrim te 

perhershem - 23). 

Pjeserisht e 

plotesuar 

489 Të sigurohet procedurë 

efikase për trajtimin e të 

huajve me qëndrim të 

paligjshëm në Kosovë 

15. Numri i personave te huaj te 

debuar nga Kosova, me force dhe 

vullnetare 

K4 2017 MPB. MPJ Gjatë K3 dhe K4 Drejtoria për Migrim 

dhe të Huaj pranë Departamentit për 

Kufi, ka ekzekutuar 12 deportime ndaj 

shtetaseve të huaj me urdhër të Gjykatës 

Pjeserisht e 

plotesuar 

490 Të sigurohet procedurë 

efikase për trajtimin e të 

huajve me qëndrim të 

paligjshëm në Kosovë 

16. Numri i personave te ndaluar dhe 

trajtuar ne Qendren per Mbajtjen e te 

Huajve 

K4 2017 MPB. MSH Në Qendrën e Mbajtjes për të Huaj, gjatë 

periudhës raportuese, janë ndaluar 22 

persona. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

491 Të sigurohet procedurë 

efikase për trajtimin e të 

huajve me qëndrim të 

paligjshëm në Kosovë 

Numri i inspektimeve ne brendi te 

territorit te Kosoves me qellim te 

parandalimit dhe identifikimit te 

migranteve te parregullte   

K4 2017 MPB. Drejtoria për Migrim dhe të Huaj pranë 

Departamentit për Kufi, gjatë K3 dhe K4 

ka realizuar 577 inspektime. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

492 Të avancohet parandalimi 

i migrimit të parregullt 

Realizimi i fushatës vetëdijësuese:  a) 1 

dokumentar i realizuar b) 80,000 

fletushka të shpërndara c) 2 konferenca 

me pjesëmarrje të Ambasadave, 

shoqërisë civile, nivelit komunal   

d) sesione informuese në komunat: 

Prishtinë, Ferizaj, Mitrovicë, Fushë 

Kosovë, Podujevë, Prizren, Pejë, 

Gjakovë, Gjilan, Kamenicë e) 1 

videospot dhe radio mesazh i realizuar 

K4 2017 MIE. MPB   

493 Të avancohet 

bashkëpunimi i 

autoriteteve në 

parandalimin dhe luftimin 

e migrimit të parregullt 

Numri i kallximeve penale per rastet e 

kontrabandimit me migrante 

K4 2017 MPB. Në këtë periudhë kohore K3 është bërë 

nje (1) kallëzim penal lidhur me 

kontrabandim me migrantë. 

Në këtë periudhë kohore K4 nuk ka 

asnje kallëzim penal lidhur me 

kontrabandim me migrantë. 

E paplotesuar 

494 Të sigurohet procedurë 

efikase për trajtimin e të 

huajve me qëndrim të 

paligjshëm në Kosovë 

Numri i gjobave te shqiptuara te huajve 

qe qendrojnë ne menyre te parregullt 

ne territorin e Republikes se Kosoves 

K4 2017 MPB. Drejtoria për Migrim dhe të Huaj pranë 

Departamentit për Kufij, gjatë K3 dhe K4 

ka shqiptuar 502 gjoba. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

495 Të sigurohet procedurë 

efikase për trajtimin e të 

Numri i Urdher Largimeve te leshuara 

dhe te ekzekutuara 

K4 2017 MPB. Drejtoria për Migrim dhe të Huaj pranë 

Departamentit për Kufij gjatë K3 dhe K4 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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huajve me qëndrim të 

paligjshëm në Kosovë 

ka ekzekutuar 124 urdhër largime me 

forcë. 

496 Të avancohet 

bashkëpunimi i 

autoriteteve në 

parandalimin dhe luftimin 

e migrimit të parregullt 

Numri i azilkerkuesve kosovare ne 

vendet e BE-se (Statisktika 

krahasaimore) 

K4 2017 MPB. Numri i azilkërkuesve nga Republika e 

Kosovës në BE dhe Zonën Schengen, në 

bazë të dhënave të Eurostatit (01.07.2017 

deri më 31.12.2017) është gjithsej 2980. 

Këto të dhëna janë sipas shteteve që kanë 

raportuar në Eurostat deri me datën e 

cekur. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

497 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të shpërlarjes së 

parave dhe financimit të 

terrorizmit 

1.Numri i rasteve/raporteve për 

transaksione të dyshimta, të shqyrtuara 

nga NjIF 

K4 2017 MF. KPK MF AKI 

AKK 

Në periudhën janar-dhjetor të vitit 2017, 

NJIF-K ka pranuar 728 Raporte të 

transaksioneve të dyshimta (RTD), apo 

50.1 % më tepër se në vitin paraprak 

(2016.- 485 RTD të pranuara).   

Pjeserisht e 

plotesuar 

498 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të shpërlarjes së 

parave dhe financimit të 

terrorizmit 

3. Numri i rasteve te hetuara per 

shperlarje te parave 

K4 2017 MPB. MF Gjatë periudhës K3 dhe K4 lidhur me 

veprën penale Shpëlarje e parasë në 

Drejtorinë për Hetimin e Krimeve 

Ekonomike dhe Korrupsionit (DHKEK) 

është hetuar 1 rast. 

E paplotesuar 

499 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të shpërlarjes së 

parave dhe financimit të 

terrorizmit 

4. Numri i rasteve të hetuara në lidhje 

me financimin e terrorizmit 

K4 2017 MPB. Gjatë kësaj periudhe nga Drejtoria 

kundër Terrorizmit nuk është hapur asnjë 

rast lidhur me financimin e terrorizmit. 

E paplotesuar 

500 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të shpërlarjes së 

parave dhe financimit të 

terrorizmit 

7. Numri i aktgjykimeve te shkalles se 

pare dhe te dyte dhe te dhenat lidhur 

me aktgjykimet (liruese/denuese etj) 

K4 2017 KGJK. Gjatë vitit 2017 gjykatat e shkallës së parë 

kanë shqyrtuar 1 lëndë të kësaj natyre në 

mënyrë tjetër, pra nuk ka denim; Gjykata 

e shkallës së dytë nuk ka shqyrtuar asnjë 

lëndë të kësaj natyre. 

E plotësuar 

501 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të shpërlarjes së 

parave dhe financimit të 

terrorizmit 

8. Numri i personave të arrestuar dhe 

grupeve kriminale në rastet e 

shpërlarjes së parave dhe financimit te 

terrorizmit 

K4 2017 MPB. Gjatë periudhës raportuese lidhur me 

veprën penale Shpëlarje e parasë dhe 

financim të terrorizmit nuk është 

arrestuar asnjë person. 

E paplotesuar 

502 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të narkotikëve 

2. Sasia dhe lloji i drogave të 

konfiskuara. 

K4 2017 MPB. Gjatë kësaj periudhe raportuese janë 

konfiskuar : 

Heroinë 372.7g 

Marihuanë 442kg e 785g 

Kokainë 245.95 g  

Pjeserisht e 

plotesuar 
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Bime kanabisi 862 

503 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të narkotikëve 

3. Numri i kallximeve penale   K4 2017 MPB. Gjatë K3 dhe K4 janë ngritur 556 

Kallëzime Penale në lidhje trafikimin me 

narkotikë 

Pjeserisht e 

plotesuar 

504 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të narkotikëve 

5. Numri i informatave të shkëmbyera 

me institucionet vendore dhe 

ndërkombëtare 

K4 2017 MPB. Kërkesa dhe njoftime te pranuara nga 

DHTN 2, ILECU 89,  

Raporte te intelegjences te pranuara nga 

DIA 156 

Kerkesa te derguara tek DIA 5, Kufiri 21, 

ILECU 54,  

Raporte te intelegjence te derguara tek 

DIA 16, DHTN Prishtine 2. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

505 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të narkotikëve 

6. Numri i operacioneve 

ndërkombëtare 

K4 2017 MPB. Gjate K3 dhe K4 janë zhvilluar 2 takime 

operacionale dhe 3 hetime të 

përbashkëta ndërkombëtare. Është 

zhvilluar një operacion me karakter 

ndërkombëtar prej 4-6 Tetor në kuadër 

të Projektit “Hetimet e përbashkëta në 

luftimin e trafikimit të narkotikëve dhe 

armëve të zjarrit”. Operacioni është 

zhvilluar në të njëjtën kohë në 17 vende 

të botës. Projekti udhëhiqet nga Austria 

në partneritet me Republikën e Kosovës 

dhe Republikën Çeke. Në kuadër të 

projektit janë realizuar dy takime 

operacionale dhe një operacion prej 04 

deri me 06 Tetor 2017.  

 

Operacioni ka rezultuar me: 

- Arrestimin e 4 personave 

- Konfiskimin e 13 kg e 679 g marihuanë 

- 2 armë zjarri 

- Disa pjesë te armës 

Pjeserisht e 

plotesuar 

506 Hetimi dhe ndjekja 

efikase kundër drogave 

të paligjshme dhe të 

prekursorëve të tyre 

7. Numri i aktakuzave të ngritura, 

masave të diversitetit dhe masave 

edukative për veprat penale të drogave 

të paligjshme dhe të prekursorëve të 

tyre 

K4 2017 KPK. Në tremujorin e katërt të këtij viti të 

gjitha prokuroritë kanë zgjidhur gjithsej 

200 kallëzime penale me gjithsej 273 

persona për veprën penale të Drogës. 

Prej 273 personave kanë përfunduar me 

aktakuzë gjithsej 211 persona. Po ashtu, 

E plotësuar. 

 

Në realizim e 

siper 
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gjatë kesaj periudhe për të cilën po 

raportohet janë pranuar gjithsej 55 

vendime të gjykatës -Aktvendime 

fajësuese. 

507 Hetimi dhe ndjekja 

efikase kundër drogave 

të paligjshme dhe të 

prekursorëve të tyre 

9. Numri i trajnimeve dhe aktiviteteve 

për ngritje të kapaciteteve të 

prokurorëve për veprat penale të 

drogave të paligjshme dhe të 

prekursorëve të tyre 

K4 2017 KPK. 

Akademia e 

drejtesisë 

Në Akademinë e Drejtësisë, në kuadër të 

Programit të Trajnimit të Vazhdueshëm 

për periudhën raportuese janë trajnuar 

87 prokurorë. 

E plotesuar 

508 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të narkotikëve 

10. Numri i aktgjykimeve te shkalles se 

pare dhe te dyte dhe te dhenat lidhur 

me aktgjykimet (liruese/denuese etj) 

K4 2017 KGJK. Gjatë vitit 2017 gjykatat e shkallës së parë 

kanë shqyrtuar 242 lëndë prej tyre: 112 

lëndë– dënim me burg, 47    lëndë– 

dënim me gjobë, 51 lëndë– dënim me 

kusht, 4 lëndë – Aktgjykim Lirues, 4 lëndë 

– Aktgjykim Refuzues, 24 lëndë – Mënyrë 

Tjetër.  

 

Gjatë vitit 2017 gjykata e shkallës së dytë 

ka shqyrtuar 97 lëndë prej tyre, për: 4 

lëndë- hudhet ankesa, 54 lëndë – 

vërtetohet, 14 lëndë- është abroguar, 23 

lëndë- është ndryshuar, 2 lëndë - për 

arsye tjera. 

E plotësuar. 

 
Ne realizim e 
sipër 

509 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të organizuar dhe 

korrupsionit 

1. Numri i kallximeve penale lidhur me 

krim te organizuar dhe korrupsion 

K4 2017 MPB. PK Për periudhën kohore K3 dhe K4 lidhur 

me korrupsion janë hapur 82 raste për 

vepra penale të Korrupsionit ku janë 

ngritur 81 kallëzime penale ndaj 130 

personave, janë bërë dy (2) kallëzime 

penale lidhur me krim të organizuar. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

510 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të organizuar dhe 

korrupsionit 

3. Numri i informatave të shkëmbyera K4 2017 MPB. PK Për periudhën kohore K3 dhe K4 janë 

pranuar 27 informata për dyshimin e 

veprave penale të Korrupsionit nga AKK, 

Polici (të brendshme), ATK, Qytetarë, 

ARC, Ministri, Kryetarë të Komunës 

ndërsa nga DIA janë pranuar 17 

Informata. Gjatë kësaj periudhe kohore 

në kuadër të luftimit të krimit të 

organizuar janë shkëmbyer gjithsej 28 

informata. 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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511 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të organizuar dhe 

korrupsionit 

4. Numri i operacioneve vendore 

ndërkombëtare dhe hetimeve të 

përbashkëta 

K4 2017 MPB. PK Gjatë periudhës K3 dhe K4 nuk ka pasur 

asnjë operacion vendor apo 

ndërkombëtar për fushën e luftimit të 

korrupsionit. Në fushën e krimit të 

organizuar nuk ka pasur asnjë operacion 

ndërkombëtar, por janë organizuar 14 

operacione vendore. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

512 Hetimi dhe ndjekja 

efikase kundër krimit të 

organizuar dhe krimeve 

të rënda me shtrirje 

ndërkufitare   

5. Numri i aktakuzave të ngritura për 

veprat penale të krimit të organizuar 

dhe krimeve të rënda me shtrirje 

ndërkufitare   

K4 2017 KPK. KGJK Prokuroritë, gjatë tremujorit të katërt të 

ketij viti për veprat penale: krim i 

organizuar nuk kanë ngritur asnjë 

Akatakuzë. 

E paplotësuar 

513 Rritja e efikasitetit dhe 

efektivitetit për hetimin 

dhe ndjekjen e veprave 

penale të korrupsionit 

8. 10% i Planit Strategjik për luftimin e 

korrupsionit i zbatuar   

K4 2017 KPK. Prokuroritë gjate Tremujorit te katërt 

2017, kanë pranuar në punë gjithsej 154 

kallëzime me 223 persona të dyshuar për 

veprat penale që kanë të bëjnë me 

Korrupsionin.  

 

Rastet e pranuara sipas prokurorive të 

kësaj natyre janë si në vijim: Prokuroria 

Speciale gjate këtij tremujori ka pranuar 1 

kallezim penal me 7 persona. Përderisa 

PTh e Prishtinës, 64 kallëzime me 81 

persona; PTh e Prizrenit, 23 kallëzime me 

34 persona; PTh e Pejës, 11 kallëzime me 

17 persona; PTh e Gjilanit, 13 kallëzime 

me 19 persona; PTh e Mitrovicës, 15 

kallëzime me 18 persona; PTh e Ferizajt, 

10 kallëzime me 22 persona dhe PTh e 

Gjakovës, 17 kallëzime me 25 persona  

 

Te zgjidhura gjate tremujorit te katert 

jane gjisthesj 82 kallezime penale, me 155 

persona. 

Pjesërisht e 

plotësuar. 

514 Rritja e efikasitetit dhe 

efektivitetit për hetimin 

dhe ndjekjen e veprave 

penale të korrupsionit 

9. 10% më tepër e aktakuzave të 

ngritura për veprat penale të 

korrupsionit   

K4 2017 KPK. Të gjitha prokurorite, gjatë kësaj 

periudhe kanë zgjidhur kallëzime penale 

për 155 persona, prej tyre ndaj 45 

personave janë ngritur Aktakuza. 

Personat për të cilët janë zgjidhur rastet, 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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sipas prokurorive janë si në vijim: 

Prokuroria Speciale gjate kesaj periudhe 

nuk kishte aktakuza të ngritura; PTh e 

Prishtinës, rastet për 91 persona prej tyre 

20 Aktakuza; PTh e Prizrenit, rastet për 

17 persona prej tyre 9 Aktakuza; PTh e 

Pejës, rastet për 6 persona prej tyre 3 me 

Aktakuzë; PTh e Gjilanit, rastet për 9 

persona prej tyre 4  Aktakuza; PTh e 

Mitrovicës, rastet për 7 persona prej tyre 

5 Aktakuza; PTh e Ferizajt, rastet për 5 

persona prej tyre 1 Aktakuza; PTh e 

Gjakovës, rastet për 16 persona prej  

tyre 3 Aktakuza.                                          

Sqarim: Pasqyrimi i kallëzimeve të 

zgjidhura penale gjatë një periudhe, behet 

për persona, për shkak të vendimit të 

prokurorit për secilin person veç e veç 

në kuadër të një kallëzimi. 

515 Rritja e efikasitetit dhe 

efektivitetit për hetimin 

dhe ndjekjen e veprave 

penale të krimit të 

organizuar 

10. 10% më tepër të aseteve të 

sekuestruara të fituara përmes veprës 

penale 

K4 2017 KPK. Sekuestrim - 979,749.18 EUR, ndërsa 

Ngrirje - 1,746,609.82 EUR 

Pjesërisht e 

plotësuar 

516 Rritja e efikasitetit dhe 

efektivitetit për hetimin 

dhe ndjekjen e veprave 

penale të krimit të 

organizuar 

11. 10% më tepër të aseteve të 

konfiskurara me vendim të formës së 

prerë 

K4 2017 KPK. Konfiskime 1,220,315.92 EUR 

(Patundshmeri, automjete, dhe paisje 

teknologjike) 

Pjesërisht e 

plotësuar 

517 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të organizuar dhe 

korrupsionit   

12. Numri i aktgjykimeve te shkalles se 

pare dhe te dyte dhe te dhenat lidhur 

me aktgjykimet per vepra penale te 

krimit te organizuar, korrpusionit 

(liruese/denuese etj) 

K4 2017 KGJK. Gjatë vitit 2017 gjykatat e shkallës së parë 

kanë zgjidhur 5 lëndë, prej tyre: 3 lëndë – 

dënim me burg, 1 lëndë – dënim me 

gjobë dhe 1 lëndë – në mënyrë tjetër. 

Gjykata e shkallës së dytë ka trajtuar 3 

lëndë prej tyre, 2 lëndë janë ndryshuar 

dhe 1 lëndë është anuluar. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

518 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

13. Numri i kallximeve penale lidhur me 

rastet e trafikimit me qenie njerezore 

dhe kontrabandes me migrante 

K4 2017 MPB. Në periudhën raportuese K3 dhe K4 janë 

ngritur 43 kallëzime penale për veprat 

penale të TQNJ dhe veprave tjera penale 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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luftimit të organizuar dhe 

korrupsionit 

që ndërlidhen me TQNJ. Departamenti 

për Hetimin e Krimit të Organizuar për 

veprën penale kontrabandim me migrantë 

ka ngritur1 (nje) kallëzim penal. 

519 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të organizuar dhe 

korrupsionit   

Numri i aktakuzave të ngritura për 

veprat penale të TQNJ dhe 

kontrabandes me migrantë   

K4 2017 MPB. 

KPK 

Nuk ka E paplotesuar 

520 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të organizuar dhe 

korrupsionit 

15. Numri i informatave të shkëmbyera 

ne rastet e trafikimit me qenie 

njerezore me institucionet vendore dhe 

ndërkombëtare 

K4 2017 MPB. Për periudhën raportuese K3 dhe K4 janë 

shkëmbyer 13 informata me vendet tjera 

përmes ILECU. Gjithashtu mbahen 

kontakte të vazhdueshme nga MPB me 

institucionet vendore dhe ndërkombëtare 

në shkëmbim të informatave si me 

Qendrat e punës sociale, Inspektoratit 

Policor të Kosovës, inspektorët e punës 

dhe EULEX-in etj. 

 

Pjeserisht e 

plotesuar 

521 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të organizuar dhe 

korrupsionit 

16. Numri i viktimave të trafikimit me 

qenie njerezore te identifikuara nga PK 

K4 2017 MPB. Gjatë periudhës raportuese K3 dhe K4, 

DHTQNJ ka identifikuar 16 viktima të 

Trafikimit. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

522 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të organizuar dhe 

korrupsionit   

17. Numri i viktimave të trafikimit me 

qenie njerezore të trajtuara në 

strehimore 

K4 2017 MPMS. Ka vazhduar strehimi dhe rehabilitimi i 

viktimave të trafikimit me qenie njerëzore 

në strehimoren shtetërore. Përgjatë 

periudhës kohore janë strehuar 23 raste 

të trafikimit. Nga ky numër 4 raste kanë 

qenë viktima të huaja të trafikimit; 13 

raste kanë qenë viktima të mitura dhe 10 

raste viktima të rritura. 

E plotesuar 

523 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të organizuar dhe 

korrupsionit   

18. Numri i viktimave të trafikimit me 

qenie njerezore të riatdhesuara në 

shtetet e origjinës   

K4 2017 MPB. Gjatë K3 dhe K4 janë riatdhesuar në 

vendin e origjinës 4 viktima të TQNJ. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

524 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të organizuar dhe 

korrupsionit 

19. Numri aktgjykimeve te shkalles se 

pare dhe te dyte lidhur me TQNJ dhe 

dhe kontrabandes me migrante si dhe 

te dhenat rreth aktgjykimeve (denuese, 

liruese etj) 

K4 2017 KGJK. Trafikimi me njerëz: Gjatë vitit 2017 

gjykatat e shkallës së parë kanë zgjidhur 

25 lëndë; Gjykata e shkallës së dytë ka 

zgjidhur 12 lëndë prej tyre; 

 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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Kontrabandimi me migrantë: Gjatë vitit 

2017 gjykatat e shkallës së parë kanë 

zgjidhur 36 lëndë; Gjatë vitit -  2017 

gjykata e shkallës së dytë ka zgjidhur 14 

lëndë prej tyre 

525 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të terrorizmit 

1. Numri i kallximeve penale te 

terrorizmit 

K4 2017 MPB. Gjatë këtij gjashtëmujori nga Drejtoria 

kundër Terrorizmit janë iniciuar gjithsej 

44 kallëzime penale, kundër 60 personave 

për vepra penale që ndërlidhen me 

terrorizmin 

E plotesuar 

526 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të terrorizmit 

3. Numri i informacioneve të 

shkëmbyera me institucionet vendore 

dhe nderkombtare. 

K4 2017 MPB. Gjatë këtij gjashtëmujori janë shkëmbyer 

gjithsej 83 informata në nivel 

ndërkombëtar dhe 60 me institucionet 

vendore 

E plotesuar 

527 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të terrorizmit 

4. Numri i aktakuzave të ngritura për 

veprat penale të terrorizmit 

K4 2017 KPK. Prokuroritë, gjatë kësaj periudhe, kanë 

zgjidhur kallëzime penale, për 3 persona, 

prej tyre: ndaj 3 personave është ngritur 

Aktakuze pas procedurës hetimore. 

Sqarim: Pasqyrimi i kallëzimeve të 

zgjidhura penale gjatë një periudhe, behet 

për persona, për shkak të vendimit të 

prokurorit për secilin person veç e veç 

në kuadër të një kallëzimi. 

Rastet e ngelura si të pazgjidhura 

Në fund të Tremujorit IV-2017, kanë 

ngelur të pazgjidhura 65 kallëzime penale 

me 159 persona. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

528 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të terrorizmit 

7. Numri akgjykimeve dhe te dhenat 

rreth tyre 

K4 2017 KGJK. Të trasheguara 22 lëndë; Të pranuara 9 

lëndë; Të përfunduara 14 lëndë, prej tyre: 

11 lëndë dënim me burg, 1 lëndë denim 

me gjobë dhe 2 lëndë me kusht, 17 lëndë 

të mbetura në fund të vitit të cilat janë 

bartur në vitin aktual 2018. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

529 Të dëshmohen rezultate 

konkrete në fushën e 

luftimit të terrorizmit 

8. Fushata vetëdijësuese lidhur me 

parandalimin e terrorizmit 

K4 2017 MPB. Nga Drejtoritë Rajonale të Policisë, në 

bashkëpunim me Drejtorinë e Policimit 

në Bashkësi janë organizuar gjithsej 4 

takime, në model të trajnimeve për 

nxënës të ciklit të ulët dhe të mesëm të 

arsimit, lidhur me rrezikun që paraqet 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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ekstremizmi i dhunshëm dhe radikalizmi 

që shpie në terrorizëm 

530 Të intensifikohet 

bashkëpunimi juridik 

ndërkombëtar 

1. Numri i rasteve të proceduara dhe të 

trajtuara në çështjet e ashkëpunimit 

juridik ndërkombëtar, përfshirë edhe 

Republikën e Serbisë   

K4 2017 MD. MPJ Gjate vitit 2017 janë ekstraduar gjithsej 

44 persona, 2 transferime te personave 

te dënuar dhe jane proceduar 5196 

kërkesa/përgjigje për ndihmë juridike 

ndërkombëtare 

Pjeserisht e 

plotesuar 

531 Të intensifikohet 

bashkëpunimi juridik 

ndërkombëtar 

2. Numri i Marrëveshjeve të 

nenshkruara 

K4 2017 MD. MPJ Janë nënshkruar dy Marrëveshje 

ndërkombtare me Hungarinë, 

respektivisht "Traktati për Ekstradim" 

dhe "Traktati për Transferimin e 

Personave të Dënuar" 

Pjeserisht e 

plotesuar 

532 Miratimi i kornizës së re 

strategjike dhe masave 

implementuese në fushën 

e kërkimit dhe 

inovacionit 

4. Institutet Kërkimore Shkencore, të 

pajisur me pajisje laboratorike 

K4 2017 MASHT. Nuk eshte realizuar 

Për shkak të shkurtimeve buxhetore nga 

ana e Ministrisë së Financave, ky proces 

ka mbetur pa u realizuar. 

 

E paplotesuar 

533 Forcimi i kapaciteteve 

për rritjen e pjesëmarrjes 

në programin e BE 

Horizon 2020 

1. Pikat kombetare te Kontaktit për 

programin "Horizon 2020", të 

përkrahur për të përmirësuar 

koordinimin dhe ofrimin e 

informacionit për komunitetin 

shkencor/hulumtues 

K4 2017 MASHT. Nuk ka pasur progress E paplotesuar 

534 Forcimi i kapaciteteve 

për rritjen e pjesëmarrjes 

në programin e BE 

Horizon 2020 

2. Sesione, aktiviteteve informuese dhe 

konferenca vjetore për Horizon 2020, 

te organizuara 

 

K4 2017 MASHT. Nuk ka pasur progress. E paplotesuar 

535 Forcimi i kapaciteteve 

për rritjen e pjesëmarrjes 

në programin e BE 

Horizon 2020 

3.WEB - faqja per programin Horizon 

2020, e krijuar 

K4 2017 MASHT. Nuk ka pasur progress E paplotesuar 

536 Përmisimi i cilësisë së 

përgjithshme të arsimit 

të lartë 

1. Sistemi i menaxhimit te informatave 

në Institucionet e Arsimit të Lartë 

(SMIAL), funksional   

K4 2017 MASHT. Është realizuar 

MAShT me ndihmën e donatorëve kanë 

themeluar dhe funksionalizuar sistemin 

SMIAL 

E plotesuar 

537 Rritja e nivelit të 

pjesëmarrjes së fëmijëve 

në institucionet e 

edukmit parashkollor dhe 

2. 4 shkolla të reja, të ndërtuara (4 

klase parafillore 5-6 vjet) 

K4 2017 MASHT. DKA Pjesërisht i realizuar  

Kanë përfunduar 2 shkolla me 3 klasë për 

parafillor: Shkolla në Duhël –Suharekë me 

2 klasë për parafillor dhe  

Pjeserisht e 

plotesuar 
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fëmijët me nevoja të 

veçanta  

Shkolla në Batllavë – Podujevë me 1 klasë 

për parafillor 

538 Rritja e nivelit të 

pjesëmarrjes së fëmijëve 

në institucionet e 

edukmit parashkollor dhe 

fëmijët me nevoja të 

veçanta 

3. 9 kopshte, institucione parashkollore 

publike të ndërtuara 

K4 2017 MAShT. DKA Pjesërisht i realizuar, me vonesa  

Në kuadër të ndërtimit të shkollave 

fillore janë shtuar edhe 3 klasë parafillore. 

Me donacionet e EU-së dhe participimin e 

MASHT në projektin “IPA II 2016” janë 

planifikuar ndërtimi i 8 çerdheve. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

539 Rritja e nivelit të 

pjesëmarrjes së fëmijëve 

në institucionet e 

edukmit parashkollor dhe 

fëmijët me nevoja të 

veçanta  

4. Kurrikula bërthamë për edukim 

parashkollor, e finalizuar dhe e pilotuar 

 

K4 2017 MASHT. Ende nuk është realizuar. Është 

përgatutur drafti i dokumentit. 

E paploesuar 

540 Harmonizimi i 

programeve arsimore të 

AAP me nevojat e tregut 

të punës 

2. Standardet e profesionit për të 

rritur, të hartuara 

K4 2017 MASHT. MPMS Është realizuar sipas planit. Deri me tani 

janë hartuar 50 standarde të profesionit. 

24 profile janë kompletuar me kurrikulë 

të rishikuar, materiale mesimore, pajisje 

per punëtori. 

E plotesuar 

541 Rritja e nivelit të 

pjesëmarrjes së fëmijëve 

në institucionet e 

edukmit parashkollor dhe 

fëmijët me nevoja të 

veçanta 

5. Ekipet vleresuese për fëmijët me 

aftësi të kufizuara në komuna, të 

trajnuar 

K4 2017 MASHT. Komunat I realizuar. 70 anetar të ekipeve 

vleresuese nga 8 komuna janë trajnuar 

për vleresimin e nxënësve me sindormin 

doën, autizëm, dëmtimet në degjim dhe 

dëmtimet në të pamuar. Jane trajnuar 

ekipet vleresuese të 10 komunave dhe ne 

bashkepunim me ta janë hartuar 

instrumentet për shkolla dhe ekipet 

vlerësuese pedagogjike ne komuna bazuar 

në ICF (International Classification 

Functioning Children & Youth). 

Instrumentet janë hartuar dhe nga muaji 

mars 2018 do të pilotohen ne 8 komuna 

dhe 16 institucione arsimore. Gjatë kësaj 

periudhe do të behet monitorimin i 

instrumenteve nga Ekspert nga 

Universiteti i Bolonjës dhe Padovës në 

Itali. 

Janë pajisur dhomat e punës se ekipit 

vlerësues me materiale, pajisje dhe kënde 

E plotesuar 
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të përshtatshme për vlerësimin e 

nxënësve me aftësi të kufizuara në 7 

komuna. Në bashkëpunim me Forumin 

Kosovar i Aftësisë së Kufizuar dhe 

UNICEF janë organizuar tryeza të 

rrumbullakëta në 5 komuna ku ekipet 

vlerësuese nuk janë funksionale. Qëllimi i 

tryezave ishte diskutimi i rolit dhe 

rëndësisë se funksionit të ekipeve 

vlerësuese në komuna. 

542 Rritja e nivelit të 

pjesëmarrjes së fëmijëve 

në institucionet e 

edukmit parashkollor dhe 

fëmijët me nevoja të 

veçanta  

6. 25 asistentë të nivelit të pestë 

(SNKA), për femijët me nevoja të 

veçanta të pranuar nga Qendra e 

Kompetences në Ferizaj; si dhe 

standardet e profesionit dhe kurrikulat 

e hartuara 

K4 2017 MASHT. Eshte realizuar sipas planit. 

Kurrikulat janë hartuar nga Instituti 

“PEARSON " Angli, është mbajtur 

trajnimi për trajnerë në Qendren e 

Kompetencës në Ferizaj nga ekspert të 

Insitutit PEARSON dhe jane certifikuar 

17 trajnerë 

E plotesuar 

543 Përmirësimi i politikave 

për mbrojtjen e ujërave 

nga veprimet e dëMShme 

1. Hulumtimi gjeofizik i trupave ujor 

nëntokësor në Pellgun e Drinit të 

Bardhë, i përfunduar 

K4 2017 MMPH. MSh 

Komunat UP 

MBPZhR 

 

Është kryer faza e studimeve gjeofizike të 

trupave ujorë nëntokësorë në pellgun 

lumor Drini i Bardhë dhe dorëzimi I  

draft Raporteve të K6 për  Hulumtimit 

gjeofizik i hulumtimit të burimeve ujore 

nëntokësore në pellgun e lumit Drini i 

Bardhë: Lot A- studimi gjeofizik iujorë 

nëntokësorë,                                      

Lot B-Karakterizimi i trupave ujorë 

nëntokësorë dhe                                   

Lot C- përshkrimi i Aglomerimeve në 

pellgun e lumit Drini i Bardhë . 

E plotesuar 

544 Përmirësimi i politikave 

për mbrojtjen e ujërave 

nga veprimet e dëMShme 

1. Plani i menaxhimit për Pellgun e 

Drinit të Bardhë - Faza fillestare për 

identifikimit i çeshtjeve të ndjeshme 

(erozionet, vershimet, pikat e ndotjes), 

e përfunduar 

 MMPH. ZKM 

MZhE MIE MF 

Komunat MSh 

Operatoret 

Sipas projektit, faza fillestare  për 

identifikimit i çeshtjeve të ndjeshme  ka 

perfunduar. Është përgatitur programi i 

punës dhe kalendari i aktiviteteve për 

përgatitjen e "Planit të Menaxhimit të 

Pellgut Lumor Drini i Bardhë" i cili është 

publikuar në web të qeverisë për 

komente eventuale.Është hartuar draft 

Raporti i mangesive te te dhenave dhe 

E plotesuar 
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disponueshmeria, i cili  është shperndare 

për komente dhe sygjerime. 

545 Përmirësimi i politikave 

për menaxhimin e 

parqeve kombëtare 

"Bjeshkët e Nemuna" dhe 

"Sharr" 

1. Numri i zonave të identifikuara për 

përgatitjen e planeve rregulluese 

K4 2017 MMPH. MBPZhR 

Komunat që 

shtrihen në zonën 

e Parqeve 

Hartimi i katër Planeve rregulluese të 

hollësishme për zonat e treta të Parqeve 

Kombëtare  ( nga dy në Parqet 

Kombëtare “Sharr” dhe “Bjeshkët e 

Nemuna”), është duke u bëre në kuadër 

të Projektit “Programi Mjedisor për 

Kosovën” përkrahur nga SIDA. 

Zbatimi i projektit ka filluar, dhe gjatë 

vitit 2017 janë ndërmarrë këto aktivitete: 

Është bërë përzgjedhja preliminare e 4 

lokacioneve. Fjala është për lokacionin në 

Boge (Komuna e Pejës) dhe lokacioni i 

dytë i ashtuquajtur “Gropa e Erenikut” 

(Komuna e Junikut) në PK “Bjeshkët e 

Nemuna”. Ndërsa, në PK “Sharri” është 

përzgjedhë lokacioni në Prevallë dhe në 

Fshatin Restelicë. 

E plotesur 

546 Zbatimi i Strategjisë dhe 

politikave për produktet 

pyjore jodrusore 

1.Inventarizimi nacional dhe përcaktimi i 

kuotave vjetore për produktet pyjore 

jo-drusore 

K4 2017 MBPZhR. MMPH 

MAPL Komunat 

APP  

Dokumenti është hartuar E plotesuar 

547 Përmirësimi i politikave 

për pyllëzimin e 

sipërfaqeve të zhveshura 

1. Programi nacional për pyllëzimin e 

sipërfaqeve të zhveshura 2016-2025, i 

miratuar 

 MBPZhR. MMPH 

MAPL Komunat 

APP 

 

Ende nuk është miratuar. E paploesuar 

548 Integrimi i zvogëlimit të 

rrezikut në politika dhe 

plane zhvillimore 

1. Hartimi i Funksioneve Mbështetëse 

Emergjente (FME-ve) sipas Planit të 

Reagimit Kombetar- FME#1-Transporti 

FME#3- Komunikimi dhe FME#8 

Mjekësia, të përfunduara 

K4 2017 AME.  MI MPB 

MBPZHR 

  

549 Ngritja e kapaciteteve 

institucionale për zbatim 

të legjislacionit në fushën 

e mjedisit 

1.Tri trajnime për zbatimin e 

legjislacionit mjedisore në kuader të 

"Programit mjedisor të Kosovës", të 

realizuara 

K4 2017 MMPH. Komunat Jane realizuar te gjitha trajnimet e 

parapara. 

E plotesuar 

550 Ngritja e kapaciteteve 

institucionale për 

përmirësimin e sistemit 

të monitorimit 

1. Trajnimi për matjen e emisioneve nga 

burimet e palëvizshme të ndotjes, i 

ralizuar 

 

K4 2017 MMPH. KEK 

MZhE 

Eshte duke shkuar sipas planifikimeve me 

kete nenkuptojme se kjo objective eshte 

ne realizim e siper. 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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(kontrollit) të ndotjës së 

ajrit   

551 Ngritja e kapaciteteve 

institucionale për 

përmirësimin e sistemit 

të monitorimit 

(kontrollit) të ndotjës së 

ajrit   

1. Trajnimi për kalibrimin e analizerëve 

të monitorimit të cilesisë së ajrit, i 

realizuar 

K4 2017 MMPH. KEK 

MZHE 

Ka vonesa per realizimin e kesaj 

objective. 

E paplotesuar 

552 Ngritja e kapaciteteve 

institucionale për 

përmirësimin e sistemit 

të monitorimit 

(kontrollit) të ndotjës së 

ajrit   

1. Trajnimi për zhvillimin e Inventarit të 

emisioneve në ajër, i realizuar   

K4 2017 MMPH. KEK 

MZhE 

Trajnimet për Inventarin e emisioneve ne 

ajër janë mbajtur nga data 1 deri me 13 

dhjetor dhe kanë marrë pjesë 6 zyrtarë 

nga AMMK, 2 zyrtarë nga DMMU si dhe 

nga një përfaqësues nga Komuna e 

Prishtinës, Agjencia e Statistikave të 

Kosovës, Ministria e Infrastrukturës, 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe 

Agjencioni i Emergjencave 

E plotesuar 

553 Ngritja e kapaciteteve 

institucionale për 

përmirësimin e sistemit 

të monitorimit 

(kontrollit) të ndotjës së 

ajrit 

1. Trajnimi për modelim/simulim, i 

realizuar 

K4 2017 MMPH. KEK 

MZHE 

Trajnimet për modelimin dhe simulimin e 

ndotjes së ajit për regjionin e Prishtinës 

janë mbajtur  nga data 7 deri me 13 

dhjetor dhe kanë marrë pjesë 5 zyrtarë 

nga MMPH/AMMK dhe një zyrtarë nga 

MZHE.  - E perfunduar. 

E plotesuar 

554 Ngritja e kapaciteteve 

institucionale në sektorin 

e ujërave 

1. Trajnimi mbi përmirësimin e 

bashkëpunimit të nivelit qendror dhe 

lokal për zbatimin e legjislacionit ujor 

sipas Direktivës Kornizë të Ujit, i 

realizuar 

K4 2017 MMPH. Komunat 

MSh MBPZhR 

Eshte përfunduar kjo objective sipas 

planifikimeve 

E plotesuar 

555 Ngritja e vetëdijes 

qytetare për legjislacionin 

mjedisor 

1. Fushatat dhe debatet publike me 

qëllim të promovimit të mbrojtjes së 

mjedisit, të realizuara 

K4 2017 MMPH. Komunat Eshte përfunduar kjo objective sipas 

planifikimeve 

E plotesuar 

556 Përmirësim i sistemit të 

monitorimit (kontrollit) 

të ndotjës së ajrit dhe 

instalimi i softwerit 

1. Numri i stacioneve të ajrit, të 

mirëmbajtura 

K4 2017 MMPH. MAP Jane mirembajte 11 stacione, 10 stacione 

fikse dhe nje (1) stacion mobil.Treguesit 

(parametrat) e cilësisë së ajrit të 

raportuar permes raportit vjetor janë: 

NOx, SO2, CO, O3, PM10 dhe PM2.5. 

E plotesuar 

557 Përmirësim i sistemit të 

monitorimit (kontrollit) 

1. Softweri qendror për raportimin e të 

dhënave që publikohen, i instaluar 

K4 2017 MMPH. MAP Blerja dhe instalimi i softweri qendrore 

është  në procedurë të prokurimit.- 

E paplotesuar 



PËRFORMANCA E INSTITUCIONEVE NË GJASHTË MUJORIN I DYTË, PËR VITIN 2017. 

149 

 

të ndotjës së ajrit dhe 

instalimi i softwerit 

558 Përmirësimi i sistemit të 

menaxhimit të 

mbeturinave në Kosovë 

1. Pastrimi i Lumit Lepenc nga 

mbeturinat e Azbestit, i realizuar 

K4 2017 MMPH. Komuna e 

Hanit të Elezit 

Lumi Lepenc eshte pastruar nga 

mbeturinat e azbestit pergjate brigjeve ne 

gjatesi prej 1.1 km ne zonen urbane te 

Hanit te Elezit. Sipas Projektit eshte 

pastruar edhe pjesa e fushes se sportit. 

E plotesuar 

559 Zbatimi i Master Planit 

për menaxhimin e 

mbeturinave komunale 

1. Gara për mjedis të pastër (17 

komuna) dhe përzgjedhja e komunave 

fituese, përfunduara 

K4 2017 MMPH. MAPL 

Komunat 

Kjo objective ka përfunduar E plotesuar 

560 Zbatimin i masave për 

mbrojtjen e Zonave 

Ujore Sanitare 

1. Rrethimi fizik i zonës së parë të 

Burimit Ujor të shpallur i mbrojtur me 

Vendim 

K4 2017 MMPH. ZKM MSh 

Komunat KRU  

Nga te gjitha burimet e parapara edhe  19 

te tjera mbesin ne pritje per shpallje. 

 
 

Pjeserisht e 

plotesuar 

561 Zbatimin i masave për 

mbrojtjen e Zonave 

Ujore Sanitare 

1. Numri i komunave të cilat i kanë 

përfshirë zonat e mbrojtura ujore 

sanitare në Planet Rregulluese detajore 

K4 2017 MMPH. ZKM MSh 

Komunat KRU 

MAPL 

15 komuna i  kanë përfshirë zonat e 

mbrojtura ujore sanitare në Planet 

Rregulluese te hollesishme.  

Pjeserisht e 

plotesuar 

562 Zbatimi i tarifave për 

kompenzimin e 

shfrytëzimit të ujërave, 

shkarkimin e ujërave, 

inerteve dhe 

koncesioneve 

1. Numri i operatorve të shfrytëzuesve 

të ujit që permbushin obligimet sipas 

tarifave të reja 

K4 2017 MMPH. ZKM MF 

Operatorët 

Trembëdhjetë (13) operator ekonomik 

që shfrytëzojnë ujin kanë permbushë 

obligimet sipas legjislacionit primar dhe 

sekundar për tarifa. Aktivitet qe vazhdon 

te realizohet. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

563 Zbatimi i tarifave për 

kompenzimin e 

shfrytëzimit të ujërave, 

shkarkimin e ujërave, 

inerteve dhe 

koncesioneve 

1. Numri i shlyerjeve të borxheve të 

trasheguara nga shfrytëzuesit e ujit   

K4 2017 MMPH. ZKM MF 

Operatorët 

Trembëdhjetë (13) operator ekonomik 

që shfrytëzojnë ujin kanë permbushë 

obligimet sipas legjislacionit primar dhe 

sekundar për tarifa. Aktivitet qe vazhdon 

te realizohet. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

564 Përmirësimi i trajtimit të 

ujërave të zeza 

1.Shpronesimi, shpallja e tenderit, 

tenderimi, projekt dizajni i projektit për 

ndërtimin e impiantit për trajtimin e 

ujërave të zeza në Pejë, e përfunduar   

K4 2017 MMPH. ZKM MF 

Operatorët 

Kuvendi Komunal i Komunes se Pejes ka 

siguruar lokacionin per ndertimin e 

Impiantit ne fshatin Glaviçice. 

E plotesuar 

565 Përmirësimi i trajtimit të 

ujërave të zeza 

1. Lokacioni i projektit për ndërtimin e 

impiantit për trajtimin e ujërave të zeza 

në Pejë, i përcaktuar 

K4 2017 MMPH. MZhE MF 

Komuna 

E plotesuar 

566 Përgatitja e Listës së 

Kuqe të llojeve të faunës   

1. Numri i llojeve të faunës të përfshira 

në Listën e Kuqe 

K4 2017 MMPH. MBPZhR 

UP Komunat 

Numri i llojeve të faunës caktohet pas 

pregatitjes se Librit te kuq  te Faunës. 

E paplotesuar 
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567 Përgatitja e Listës së 

Kuqe të llojeve të faunës   

1. Numri i Kategorive të faunës të 

përfshira sipas rrezikshmërisë 

K4 2017 MMPH. MBPZhR 

UP Komunat 

Kjo objective eshte përfunduar sipas 

planifikimit. 

E plotesuar 

568 Edukimi mjedisor dhe 

vetedijësimi për 

mbrotjen e natyrës 

(Kopshti Botanik) 

1. Lokacioni i Kopshti Botanik, i 

përcaktuar   

K4 2017 MMPH. MAShT 

MBPZhR UP 

Komuna e 

Prishtinës 

Kopshti Botanik i Prishtinës ashtu siq 

është raportuar në K3 ka deshtuar dhe 

Projekti është planifikuar që në 2018 të 

realizohet me Komunen e Mitrovicës.- 

E paplotesuar 

569 Mbrojtja e vlerave 

natyrore 

1. 19 rezervate strikte të natyrës, të 

shenjëzuara 

K4 2017 MMPH. Organet 

menaxhuese të 

zonave të 

mbrojtura 

Janë përgatitur specifukacionet për 

shënjëzimin e 19 rezervateve strite të 

natyrës .Në rishikimin e buxhetit  

Ministria e Financave  i ka tërhequr 

mjetet për shënjezimin e rezervateve 

strikte dhe per kete  aresye aktiviteti 

eshte nderprere. 

E paplotesuar 

570 Inspektimi në funkcion të 

zbatimit të legjislacionit 

mjedisor 

1.Numri i inspektimeve, të realizuara K4 2017 MMPH. PK 

Komunat Gjykatat 

K1 2017 - K4 2017: - Në fushën e 

Mjedisit dhe Ujërave, sipas Planit të Punë 

gjatë periudhës kohore 1 janar 2017 - 31 

Dhjetor 2017 janë zhvilluar aktivitete të 

cilat kanë rezultuar si vijon:                                            

- Janë zhvilluar 806 vizita  inspektuese  

- Janë lëshuar 5 Vendime 

- Janë bërë 152  inicime 

- Janë dhënë 669 rekomandime, 

urdhëresa, vërejtje. 

Gjithashtu Inspektorat gjat] periudhes 

janar -dhjetor 2017 ka realuizuar: 

-1036 inspektime me procesverbal; 

-23 vendime; 

-156  inicime në Gjykatë; 

-776  rekomendime, vërejtje etj;  

-39 inspektime të përbashkëta me KFOR-

in, FSK-në, etj. rreth menaxhimit dhe 

mbikëqyrjes së materialeve të 

rrezikshme. 

E plotesuar 

571 Mbikqyrja e të gjitha 

aktiviteteve të ndaluara 

në Zonat e Veçanta të 

Mbrojtura 

1.Numri i ndalimeve për 

ndërhyrjet/aktivitetevet e ndaluara 

(ndërtime fizike, degradime etj) në 

Zonat Veçanta të Mbrojtura, të 

ndërmar 

K4 2017 MMPH. Komunat Kjo objektive ka përfunduar E plotesuar 
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572 Ngritja e kapaciteteve 

institucionale në fushën e 

mbrojtjes së shëndetit 

publik 

Anetarësimi i Kosovës në Rrjetin 

Shëndetësor të Evropës Juglindore 

K4 2017 MSh. MPJ Ministria e Shëndetësisë ka inicuar këtë 

process nga viti 2014 në MPJ por deri me 

sot nuk kemi marrë konfirmim për 

paraqitjen e kërkesës. Kjo është 

përgjegjësi e MPJ. 

E paplotesuar 

573 Ngritja e kapaciteteve 

administrative për 

qendrat e transfuzionit të 

gjakut   

Koordinatori Nacional për 

Transplantim, i emëruar 

K4 2017 MSh. ZKM Ministria e Shëndetësisë e ka inkorporuar 

strukturen e Divizionit të Biommjekesise 

ku hyn edhe koordinatori nacional. 

Presim procedimin e rregullores në MAP. 

Me miratimin e rregullores se brendshme 

mundësohet emërimi I koordinatorit 

nacional. Ndersa sa I perket kapaciteteve 

administrative ne Qendrat e transfuzionit 

kjo pjesë është pjesë e projektligjit të 

gjakut dhe produkteve të tij që është 

miratuar në Qeveri me datë 20 Dhjetor 

2017. 

E paplotesuar 

574 Përmirësimi i cilësisë në 

ofrimin e shërbimeve dhe 

ngritja e vetëdijes tek 

konsumatorët. 

1. Ngritja e vetëdijes së konsumatorëve 

përmes: spoteve, broshurave dhe 

mjeteve tjera informative, të realizuara 

K4 2017 MTI. K1: 1. Organizimi i tryezës se 

rrumbullakët me temën: Projektligji për 

mbrojtjen e konsumatorit. 2. Shpërndarja 

e materialit promovues ne sheshin  

Nena Terezë dhe katër qendrat e tjera 

kryesore te Kosovës. 3. Krijimi dhe 

Shtypje e 10000 flajerit vetëdisues ne 

lidhje me vetedisimin e konsumatorit për 

ueb-faqen e re (mënyra se si te ankohen) 

për mbrojtjen e konsumatorit.  

K2: Ne bashkëpunim me divizionin për të 

drejtat e njeriut mbajtja e ligjëratës me 

nxënësit e shkollës fillore Stefan Gjeqovi 

ne Janjevë. 

K3: 1. Hartimi dhe shtypja e rreth 500 

flajerave me informata te përgjithshme 

per mbrojtjen e e konsumatorit ne gjuhen 

serbo-kroate. 2. Ndryshimi i dizajnit dhe 

shtypja e 3000 flajerave me informata te 

përgjithshme për mbrojtjen e 

konsumatorit. 3. Është arritur, përgatitur 

dhe përcjellë marrëveshja me operatorin 

E plotesuar 
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Vala për shpërndarjen e mesazheve të të 

gjithë konsumatorëve të Kosovës ne 

lidhje me te drejtën e konsumatorit. 

K4: Në bazë të marrëveshjes së arritur 

me operatorin Vala është realizuar 

shpërndarja e mesazheve të të gjithë 

konsumatorëve të Kosovës në lidhje me 

të drejtën e konsumatorit. 

575 Pranimi dhe shqyrtimi 

efektiv i ankesave te 

pranuara nga 

konsumatorët. 

2. Numri i ankesave të pranuara, të 

zgjedhura dhe të pashqyrtuara 

K4 2017 MTI. K1: Gjatë kësaj periudhe raportuese ishin 

gjithsej 56 ankesa të pranuara, prej tyre 

20 jane shqyrtuar, 17 jane zgjidhur në 

favor të konsumatorit dhe 19 jane 

refuzuar si te pa bazuara. 

K2: Gjithsej janë pranuar 29 ankesa, 7 të 

zgjidhura dhe 22 në proces të shqyrtimit. 

K3: Gjithesej jane pranuar 50 ankesa, prej 

tyre 19 jane zgjidhur ne favor te 

klienteve, 20 jane refuzuar si te pabazuara 

dhe 11 jane ene ne shqyrtetim.  

K4: Gjatë tremujorit të fundit 2017, janë 

pranuar gjithsejt 70 ankesa, prej tyre 11 

janë zgjidhur në favor të klienteve; 11 

janë refuzuar si të pabazuara dhe 48 nuk 

janë shqyrtuar apo janë ende në shqyrtim 

E plotesuar 

576 Pranimi dhe shqyrtimi 

efektiv i ankesave te 

pranuara nga 

konsumatorët në lidhje 

me Shërbimet Financiare 

1. Numri i ankesave të pranuara dhe 

shqyrtuara në lidhje me Shërbimet 

Financiare   

K4 2017 BQK. Nga të dhënat e ankesave, vërejmë rritje 

të numrit të ankesave ndër vite. 

Krahasuar me vitin 2016, gjatë vitit 2017 

ka rritje prej 13% të numrit të ankesave 

të trajtuara. Gjatë vitit 2016, 44% e total 

ankesave janë zgjidhur në favor të palëve, 

ndërsa gjatë vitit 2017, 35% e ankesave 

janë zgjidhur në favor të palëve. Gjatë 

vitit 2016, 56% e total ankesave janë 

refuzuar, ndërsa gjatë vitit 2017 përqindja 

e ankesave të refuzuara është 60% e 

ankesave. 

E plotësuar 

 

 

Ne realizim e 

siper 

577 Mbrojtja e Shëndetit të 

Nënës, Fëmijës dhe 

Shëndetit Riprodhues 

1. Tre Udhërrëfyes në lëmin e 

shëndetit seksual dhe riprodhues të 

miratua 

K4 2017 MSh.  Komunat Sa i përket hartimit të standardeve në 

ofrimin e shërbimeve shëndetësore janë 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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aprovuar dy (2) udhërrëfyes klinik nga 

lëmi e shëndetit riprodhues. 

578 Mbrojtja e Shëndetit të 

Nënës, Fëmijës dhe 

Shëndetit Riprodhues 

2. Numri i trajnimeve për shëndet të 

nënës si dhe përmirësimin e cilësisë, së 

fëmijës dhe shëndet riprodhues 

K4 2017 MSh.    

Komunat 

Sa i përket burimeve njerëzore gjatë vitit 

2017 janë trajnuar 269 profesionist 

shëndetësor në fushe e shëndetit të 

nënës dhe fëmijës. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

579 Përmirsimi i sistemit 

aktual elektronik INES 

1. Sistemi aktual elektronik INES për 

regjistrimin dhe aplikimin online për 

mbrojtje të DPI me sistemin COPIS, i 

funksionalizuar dhe harmonizuar 

K4 2017 MF. DK Në sistemin INES janë duke u futur të 

dhënat për vitin 2017, ku deri më tani 

kemi plotësuar me 207 raste dhe 29 

aplikacione veprim doganor duke i 

përfshirë 109 marka tregtare.  Sektori në 

këtë fazë të implementimit ende nuk 

mund të gjeneroj raporte nga sistemi 

elektronik INES. Raportet gjenerohen nga 

data baza EXL që menaxhohet nga  

sektori i DPI-së. Për mbarëvajtjen dhe 

implementimin me sukses të sistemit 

elektronik INES është e nevojshme 

asistenca teknike nga ekspertët e vendeve 

të BE-së që përdorin këtë sistem. 

Pjeserisht e 

plotesuar 

560 Vazhdimi i luftimit të 

ekonomisë joformale 

1. Numri i operacioneve të përbashkëta 

të Doganës me instucionet tjera 

vendore si PK , Prokuroria, dhe akter 

tjere te zbatimit te ligjit, i rritur   

K4 2017 MF. DK Gjatë vitit 2017, DK në bashkëpunim me 

agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit ka 

realizuar 110 operacione-asistencë të 

përbashkëta 

Pjeserisht e 

plotesuar 

561 Vazhdimi i luftimit të 

ekonomisë joformale 

2. Numri i shkembimeve te informatave 

me vendet e BE-se, i rritur 

K4 2017 MF.  DK Gjatë vitit 2017, në fushën e 

Bashkëpunimit Ndërkombëtar janë 

shkëmbyer në total 159 korrespodenca, 

kryesisht me vendet e rajonit por edhe 

me vendet e BE-së dhe më gjerë.  

Pjeserisht e 

plotesuar 

562 Vazhdimi i luftimit të 

ekonomisë joformale 

3. Numri i rasteve të zbuluara, i rritur K4 2017 MF.  DK Gjatë periudhës raportuese Janar-dhjetor 

2017: 

- janë zbuluar 90 raste të mallrave 

të ndaluara (Janar-Dhjetor 2017), 33 

raste me armë dhe municion, dhe 57 

raste me narkotikë (gjithsej 175,981.09 

gram).  

- Janë ndërmarrë aktivitete për 

luftimin e dukurisë së përpunimit dhe 

vendosjes në treg të duhanit ilegal – që si 

E plotesuar 
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fushë është goditur edhe gjatë vitit 2017. 

Në 5 operacione të ndryshme, janë 

sekuestruar afër 10 ton të këtij produkti 

dhe 4 makineri të shfrytëzuara për 

përpunim;  

- Janë regjistruar gjithsej 50 raste 

të reja nga sektori i Hetimeve ; 

- Janë dorëzuar në Prokurori 55 

kallëzime penale ku numri i personave të 

kallëzuar është 82 dhe se shmangiet e 

konstatuara janë në lartësi prej 

2,492,589.19 €  

- Janë ekzekutuar 7 mandate të 

Gjykatës për bastisje dhe me këtë rast 

janë bastisur rreth 25 lokacione të 

ndryshme. Mallrat e sekuestruara gjatë 

kësaj periudhe kapin shifrën prej 

470.449.54 €  

- Gjatë këtij viti janë iniciuar 1617 

kundërvajtje doganore 

563 Ngritja e performancës 

së Doganes në ofrimin e 

procedurave më efektive 

doganore 

1. Koha për fazën e zhdoganimit 

përmes shfrytëzimit të kanalit të 

gjelbert, e reduktuar 

K4 2017 MF. DK Në muajin Mars 2017, Banka Botërore, 

në bashkëpunim me Doganën e Kosovës, 

ka zhvilluar një studim per matjen e kohës 

së zhdoganimit të mallrave nga momenti i 

hyrjes e deri në përfundim të procedurave 

doganore në eksport dhe në import. 

Gjetjet kryesore të këtij projekti japin 

rezultat pozitiv dhe vlerësohet 

përshpejtimi i procedurave zhdoganimit 

dhe lehtësimi i tregtisë. 

Në kanalin e gjelbër kanë kaluar 85 % e 

deklaratave të përgjithshme të Eksportit 

dhe 10% e deklaratave të importit.  

 

70% e deklaratave të përgjithshme në 

IM/EX kanë përfunduar proceduarën e 

zhdoganimit brenda intervalit 05-60 min. 

Pjeserisht e 

plotesuar 
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564 Ngritja profesionale në 

fushën e menaxhimit 

financiar dhe kontrollit 

1. Pilot projektet për zbatimin e 

menaxhimit financiar dhe kontrollit në 

5 organizata buxhetore, të përfunduara   

K4 2017 NjQH. MFK IKAP 

OB 

5 Pilotet për menaxhim financiar dhe 

kontroll janë përfunduar si rezultat i kësaj 

është përgatit “Libri i përshkrimi i 

proceseve – gjurmët e auditimit”, është 

aprovuar nga ministri i financave dhe 

është publikuar ne ueb faqe Ministrisë së 

financave dhe u është dërguar gjitha OB 

në mënyrë elektronike te cilat mund te 

përdorin si një model te mire secili për 

organizatën e tyre . 

 

Në bashkëpunim me USAID këto pilote 

aktualisht janë duke u zhvilluar edhe 5 

komuna tjera.  

 

Është finalizuar pyetësori për vete 

vlerësim ne sistemin online për vitin 

2017, tani te gjitha OB janë duke punuar 

ne plotësimin e tyre. 

E plotesuar 

565 Ngritja profesionale në 

fushën e menaxhimit 

financiar dhe kontrollit 

2. Trajnime për llogaridhënie të 

menaxherëve të lartë, për azhurnimin e 

regjistrave të rreziqeve dhe trajnime të 

performancës, të mbajtura 

K4 2017 NjQH. MFK IKAP 

OB 

Janë mbajtur trajnim me zyrtar nga të 

gjitha OB për, plotësimin e Pyetësorit 

vete vlerësues, identifikimi analiza dhe 

menaxhim te rrezikut i cili u realizua në 

bashkëpunim me IKAP. 

 

- Në bashkëpunim me Qeverinë e 

Luksemburgut është zhvilluar trajnimi me 

temat “Rreziku, Kontrolli, auditimi i 

brendshëm dhe kultura e rrezikut”. 

- Seminari për temën “Menaxhimi i 

rrezikut, përshkrimi i proceseve dhe 

Pyetësori vete vlerësues për te gjitha 

OB”. Pjesëmarrës ishin Drejtorët për 

buxhet, zyrtarët kryesor financiar, 

kryesuesi i komiteteve dhe drejtorët e 

NjAB, (Trajnimi është organizuar në 

bashkëpunim me USAID-in). 

E plotesuar 

566 Trajnimi i auditorëve të 

brendshëm në Programin 

1. Trajnimi i AB në programin për 

çertifikim, raportim, sigurim të cilësisë, 

K4 2017 NjQH. AB IKAP 

MAShT OB  

- Trajnimi i grupit të dytët të auditorëve 

të brendshëm në programin për 

E plotesuar 
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kombëtar për trajnim 

dhe çertifikim vendor 

dhe në Programin për 

arsimim të vazhduar 

profesionale   

dhe në programin për planifikim 

strategjik dhe vjetor, të mbajtura 

çertifikim është mbajte gjatë muajit maj –

qershor 2017. Në trajnim kanë marrë 

pjesë 39 pjesëmarrës. Trajnimi është 

organizuar në bashkëpunim me IKAPI-n 

dhe ka zgjat 25 ditë. Përveç trajnimi janë 

organizuar provimet dhe riprovimet. 

Gjatë vitit 2017 me sukses programin e 

certifikimit e kanë përfunduar 84 

kandidatë të cilët janë pajisure edhe me 

çertifikata. 

 

- Trajnimi me temën Raportimi është 

mbajte gjatë muajit shkurt 2017. Trajnimi 

është organizuar në bashkëpunim me 

IKAPI-n dhe janë përfshirë 72 drejtor të 

njësive të auditimit të brendshëm. 

 

- Në bashkëpunim me Qeverinë e 

Luksemburgut është organizuara trajnimi 

për 32 auditor të brendshëm me temën 

“Fuqizimi i ekipeve të auditimit” pjesë e 

së cilës ishte edhe sigurim i cilësisë. 

Trajnimi është organizuar gjatë muajit maj 

2017. 

  

- Në bashkëpunim me KFOS, ZKA dhe 

NjQH është organizuar një punishte me 

drejtorët e NjAB të gjitha komunave. 

Temat e trajtuara ishin kualiteti i 

raporteve të auditimit dhe implementimi i 

rekomandimeve. Punishtja është 

organizuar gjatë muajit shkurt 2017. 

567 Avansimi i teknologjisë 

informative për të 

zhvilluar cilësinë 

institucionale 

1. Softueri për një auditim më efektiv, i 

instaluar dhe funksional 

K4 2017 ZKA. Për shkak të kostos së lartë financiare, 

implementimi i Sofwerit të auditimit nuk 

ka mundur të realizohet. 

E paplotesuar 
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