
Ky aktivitet përkrahet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS).  

 

REZULTATET E ARRITURA GJATË GJASHTË MUJORIT TË PARË  
NR INSTITUCIONI K1 K2 TOTALI PLOTESUAR % PAPLOTESUAR % PJESERISHT % 

1 MF 3 7 10 4 40 1 10 5 50 

2 AQP 1 0 1 1 100 - - - - 

3 ARKEP 5 0 5 4 80 - - 1 20 

4  KUVENDI 2 0 2 1 50 - - 1 50 

5  MD 6 3 9 3 33.3 2 22.22 4 44.4 

6 MASHT 2 6 8 1 12.5 - - 5 62.5 

7 MMPH 2 6 8 3 37.5 - - 5 62.5 

8 MAP 2 3 5 1 20 - - 4 80 

9 MAPL 0 2 2 - - 1 50 1 50 

10  MTI 4 7 11 3 27.3 4 36.4 4 36.4 

11 MI 1 3 4 1 25 2 50 1 20 

12 MZHE 1 2 3 1 33.3 - - 2 66.7 

13 AKK 1 0 1 - - - - 1 100 

14 MPB 6 0 6 2 33.3 - - 4 66.7 

15 MKRS 2 1 3 - - - - 3 100 

16 BQK 0 5 5 - - 2 40 3 60 

17 MBPZHR 0 4 4 1 25 1 25 2 50 

18 ARH 0 3 3 3  - - - - 

19 AAC 0 3 3 - - 3 100 - - 

20 KOSTT 0 1 1 - - - - 1 100 

21 ZKM 0 4 4 - - 3 75 1 25 

22 MPMS 0 2 2 - - 1 50 1 50 

23 KGJK 0 1 1 - - - - 1 100 

24 KPK 1 2 3 2 66.7 - - 1 33.3 

25 MIE 0 1 1 - - - - 1 100 

26 KPM 0 1 1 - - - - 1 100 

27 ZRRE 0 1 1 - - - - 1 100 

28 ASK 0 2 2 1 50 - - 1 50 

29 MSH 0 1 1 - - - - 1 100 

30 MPJ 0 1 1 1 100 - - - - 

31 KQZ 1 0 1 1 100 - - - - 

32 MKK 0 1 1 - - - - 1 100 

TOTALI  40 71 111 33 29.73 20 18.02 58 52.25 
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MATRICA E ZBATIMIT TË PKZMSA-SË 

 

NR. 

 

OBJEKTIVAT/ 

REFERENCA  

KORNIZË 

 

 

AKTET KOMBËTARË QË DO TË 

HARMONIZOHEN 

 

 

AKTET E ACQUIS SË BE-së 

QË DO TË TRANSPOZOHEN 

 

INSTITUCIONET 

PËRGJEGJËSE / 

MBËSHTETËSE 

 

AFATET 

KOHORE 

 

PËRFORMANCA 

BRENDA PERIUDHËS 

KOHORE 

VLERËSIMI 

1 Të zbatohet neni 25, 

43, 75, 93, 94, 98, 106, 

107, 121, 123 i MSA-së 

Projektligji për Institucionet 

Mikrofinanciare dhe Financiare jo-bankare 

(plotësim-ndryshim) 

N/A MF. BQK K1 2018 Projektligji është aprovuar nga 

Qeveria  e Kosovës më datë: 

13.04.2018. Pritet shqyrtimi 

dhe miratimi nga Kuvendi. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

2 Të zbatohet neni 79 i 

MSA -së 

UA për Prokurimet e Centralizuara 

përmes e - prokurimit (Plotësim - 

ndryshim) 

N/A AQP. K1 2018 Udhezimi Administrativ QRK 

– Nr. 06/2018 per Zbatimin e 

Procedurave te Prokurimit 

Publik eshte aprovuar ne 

mbledhjen e 38 te Qeverise se 

Kosoves, me Vendimin nr. 

11/38, date 29.03.2018. KRPP 

ka nxjerre Vendimin nr. 

48/2018 te dates 05.07.2018  

qe te gjitha prokurimet e 

centralizuara te jene 

krejtesisht elektronike duke 

perfshire edhe dorezimin e 

ofertave. 

E plotësuar 

3 Të zbatohet neni 109, 

110 dhe 111 i MSA -së 

Rregullorja nr. 28 për kontratat, 

transparencën dhe publikimin e 

informatave dhe masave tjera mbrojtese 

për përdoruesit fundorë për ofrimin e 

rrjeteve dhe sherbimeve publike të 

komunikimeve elektronike (plotësim - 

ndryshim) 

1. Rregullorja nr.2015/2120 për 

internetin e hapur; 2. Direktiva 

nr.2002/22/KE për shërbimet 

universale; 3. Direktiva kornizë 

nr.2002/21/KE; 4. Direktiva 

nr.2009/140/KE për rregullim më të 

mirë; dhe 5. Direktiva 

nr.2009/136/KE për të drejtat e 

qytetarëve 

ARKEP. K1 2018 ARKEP me Vendimin nr.1176 

(Ref. Nr.Prot.021/B/18) të 

datës 19/04/2018 

http://www.arkep-

rks.org/?cid=1,26,1066  

ka miratuar Rregulloren nr.38 

(Ref. Nr.Prot.022/B/18)  për 

Kontratat, transparencën dhe 

publikimin e informatave dhe 

masave tjera mbrojtëse për 

përdoruesit fundorë: 

 http://www.arkep-

rks.org/?cid=1,34,1063 

E plotësuar 

4 Të zbatohet neni 109, 

110 dhe 111 i MSA -së 

Rregullorja nr. 25 për Autorizime të 

Përgjithshme, (plotësim - ndryshim) 

1. Rregullorja nr.2015/2120 për 

internetin e hapur; 2. Direktiva 

nr.2002/22/KE për shërbimet 

universale; 3. Direktiva kornizë 

nr.2002/21/KE; 4. Direktiva 

nr.2009/140/KE për rregullim më të 

mirë; dhe 5. Direktiva 

ARKEP. K1 2018 ARKEP me Vendimin nr.1171 

(Ref. Nr.Prot.018/B/18) të 

datës 16/04/2018 

 http://www.arkep-

rks.org/?cid=1,26,1065 ka 

miratuar Rregulloren nr.37 

E plotësuar 
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nr.2009/136/KE për të drejtat e 

qytetarëve 

(Ref. Nr.Prot.019/B/18)  për 

Autorizimet e Përgjithshme:  

http://www.arkep-

rks.org/?cid=1,34,1062 

5 Të zbatohet neni 109, 

110 dhe 111 i MSA -së 

Rregullorja nr. 20 për Kualitetin e 

Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike 

(plotësim - ndryshim), e miratuar 

1. Rregullorja nr.2015/2120 për 

internetin e hapur; 2. Direktiva 

nr.2002/22/KE për shërbimet 

universale; 3. Direktiva kornizë 

nr.2002/21/KE; 4. Direktiva 

nr.2009/140/KE për rregullim më të 

mirë; dhe 5. Direktiva 

nr.2009/136/KE për të drejtat e 

qytetarëve 

ARKEP. K1 2018 ARKEP me Vendimin nr.1170 

(Ref. Nr.Prot.015/B/18) të 

datës 16/04/2018 

http://www.arkep-

rks.org/?cid=1,26,1064 

ka miratuar Rregulloren nr.36 

(Ref. Nr.Prot.016/B/18) për 

Kualitetin e Shërbimeve të 

Komunikimeve Elektronike:  

http://www.arkep-

rks.org/?cid=1,34,1061 

E plotësuar 

6 Të zbatohet neni 109, 

110 dhe 111 i MSA -së 

Rregullorja për ofrimin e sherbimeve 

univerzale dhe përcaktimin e vlerave 

minimale të parametrave të kualitetit të 

shërbimeve, (USO) (akt nënligjor i ri) 

Direktiva nr.2002/22/KE për 

shërbimet universale e 

amendamentuar me Direktiven 

2009/136/KE 

ARKEP. MZhE K1 2018 ARKEP me Vendimin nr.1224 

(Ref. Nr.Prot.035/B/18) të 

datës  

04/07/2018 

http://www.arkep-

rks.org/?cid=1,26,1089  

ka miratuar Rregulloren nr.39 

(Ref. Nr.Prot.036/B/18) për 

Shërbimet Universale në 

Komunikimet Elektronike:  

http://www.arkep-

rks.org/?cid=1,34,1090   

E plotësuar 

7 Të zbatohet neni 

121,122,123,124 dhe 

125 të MSA -së 

Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes 

për anëtarësim në programin e BE -së 

“Evropa për qytetarët” i miratuar 

N/A Kuvendi. MIE K1 2018 Komisioni për Integrime 

Evropiane e ka shqyrtuar këtë 

marrëveshje dhe e ka 

rekomanduar për miratim në 

seancë plenare, tani 

marrëveshja është në 

proceduarën e shqyrtimit dhe 
miratimit në seancë plenare. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

8 Të zbatohet neni 83 i 

MSA -së 

Kodi Penal (Plotësim - ndryshim), i 

miratuar 

N/A MD. KGjK KPK AKK 

ZKM MPB 

K1 2018 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës është aprovuar me 

13.04.2018. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

9 Të zbatohet neni 83 i 

MSA-së 

Ligji për KGjK  

(Plotësim - ndryshim) 

N/A MD. KGjK K1 2018 Ka kaluar në lexim të  parë në 

seancë plenare në Kuvend me 

datën 17 Prill 2018, aktualisht 

është duke u shqyrtuar në 

grup punues në Komisionin 

për Legjislacion. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

10 Të zbatohet neni 83 i 

MSA -së 

Ligjit për KPK (Plotësim - ndryshim) N/A MD. KPK K1 2018 Ka kaluar në lexim të  parë në 

seancë plenare në Kuvend me 

datën 17 Prill 2018, aktualisht 

Pjesërisht e 

plotësuar 

http://www.arkep-rks.org/?cid=1,26,1064
http://www.arkep-rks.org/?cid=1,26,1064
http://www.arkep-rks.org/?cid=1,26,1089
http://www.arkep-rks.org/?cid=1,26,1089
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është duke u shqyrtuar në 

grup punues në Komisionin 

për Legjislacion. 

11 Të zbatohet neni 83 i 

MSA -së 

Ligji per Gjykatat (plotesim ndryshim) N/A MD. KGjK K1 2018 Ka kaluar në lexim të  parë në 

seancë plenare në Kuvend me 

datën 17 Prill 2018 aktualisht 

është duke u shqyrtuar në 

grup punues në Komisionin 

për Legjislacion. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

12 Të zbatohet neni 83 i 

MSA -së 

Ligji per për përgjegjësinë disiplinore të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve (ligj i ri) 

N/A MD. K1 2018 Ka kaluar në lexim të  parë në 

seancë plenare në Kuvend me 

datën 3 Maj 2018, aktualisht 

është duke u shqyrtuar në 

grup punues në Komisionin 

për Legjislacion. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

13 Të zbatohet neni 3 dhe 

4 i MSA -së 

UA për mbrotjen e fëmijëve në internet, i 

miratuar 

N/A MASHT. K1 2018 Udhëzimi administrativ për 

mbrojtjen e fëmijëve në 

internet është publikuar në 

platformën për diskutim 

publik dhe më tej procedohet 

për miratim. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

14 Të zbatohet nenti 107 i 

MSA -së 

Rregullore për funskionimin PKK -se për 

Horizon 2020 

Programi i ri Kornizë i BE -së për 

Hulumtime dhe Inovacione 2014 - 

2020 

MAShT. K1 2018 Rregullorja për Horizon 2020 

është miratuar. Në këtë 

rregullore janë të parapara të 

gjitha përgjegjësite dhe 

obligimet e Pikave Kombëtare 

të Kontaktit si dhe termat e 

referencës. Me përkrahjen e 

projektit HERAS është 

realizuar edhe konferenca për 

fuqizim te PKK-ve dhe është 

bërë lansimi i rregullorës. Në 

këtë konferencë kanë marrë 

pjesë rreth 40 pjesmarrës. 

E plotësuar 

15 Të zbatohen nenet 115, 

116 dhe 117 të MSA -së 

Ligji për infrastrukturë dhe informatat 

hapësinore (ligj i ri) 

Direktiva 2007/2/KE për themelimin 

e infrastrukturës për informim 

hapësinor -INSPIRE 

MMPH. MSh MTI 

MBPZhR 

K1 2018 Ligji për Infrastrukturë dhe 

Informata Hapësinore nuk 

është miratuar ende. Më 

datën 25.04.2018 Projektligji 

është dërguar nga Ministria e 

Drejtësisë me disa 

rekomandime shtesë lidhur 

me harmonizimin  e 

dispozitave  me  Ligjin për 

Kundërvajtje. I njëjti është 

dërguar në Agjensionin 

Kadastral për inkorporimin e 

komenteve dhe pritet që së 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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shpejti të behën plotësimet 

për të vazhduar në procedura 

të mëtejme.  Me vendim të 

Qeverisë të datës 12.06.2018 

me Nr. 01/51 është bërë 

ndryshimi dhe plotesimi i 

Programit Legjislativ per vitin 

2018 meq rast ky projektligj 

nga periudha K1 është  

vendosur me datën 

29.09.2018 

16 Të zbatohet neni 120 i 

MSA-së 

Avancimi i kornizës së politikave për RAP Rishikimi i Strategjisë dhe Planit të 

Veprimit për Modernizimin e 

Administratës Publike, e miratuar 

MAP. K1 2018 Çdo aktivitet në kuadër të 

objektivave përkatëse është 

vlerësuar financiarisht në nivel 

të detajuar të shpenzimeve. 

Totali i resurseve financiare 

për Planin e Veprimit 2018-

2021 është vlerësuar të jetë 

përafërsisht 12.7 milion Euro 

prej kësaj shume afër 3 milion 
Euro mbulohen tashmë nga 

zotimet e donatorëve si dhe 

buxheti i Qeverisë së 

Kosovës.  

MAP në bashkëpunim me MF-

in ka shqyrtuar koston 

financiare të Draft-Planit të 

Veprimit dhe në harmoni me 

Buxhetin e Republikës së 

Kosovës të ndarë për MAP, 

pas marrjes se pëlqimit nga 

MF do të dërgohet në Qeveri 

për miratim. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

17 Të zbatohet neni 120 i 

MSA-së 

Avancimi dhe zbatimi i kornizës ligjore për 

ofrimin e shërbimeve publike, 

procedurave administrative dhe 

kontrollimin e kualitetit të tyre 

Platforma kryesore e 

Interoperabilitetit, e zhvilluar 

MAP. K1 2018 Është zhvilluar Platforma e 

Interoperabilietetit 

(ndërveprimit) (Governmnet 

Gateway). Platforma 

mundëson ndërlidhjen e 

sistemeve elektronik të IRK-

ve dhe shkëmbimin e të 

dhënave ndërmjet këtyre 

sistemeve e në kohë reale.  

 

Në platformë janë 

konfiguruara dhe integruar: 

Regjistri Civil, Sistemi i 

Tatimit në Pronë, Sistemi i 

E plotësuar 



Monitorimi dhe Vlerësimi i Planit Kombëtar të Zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit  

 

6 
Ky aktivitet përkrahet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS).  
 

Regjistrit të Adresave, 

Regjistri i Bizneseve, Sistemi i 

OJQ-ve dhe Sistemi i 

Noterisë. 

18 Të zbatohet neni 120 i 

MSA-së 

Të avancohet funksionimi i Institucionit të 

Avokatit të Popullit 

Zëvendësit e Avokatit të Popullit, të 

emëruar 

Kuvendi. IAP. K1 2018 Me 26 janar 2018, Kuvendi ka 

përzgjedhur pesë zëvendësit e 

Avokatit të Popullit. 

E plotësuar 

19 Të zbatohen nenet 25, 

43, 75, 93, 94, 96, 98, 

106, 107, 121 dhe 123 

të MSA-së 

Rishikimi i kornizës strategjike për 

ekonominë joformale 

Plani i veprimit për vitin 2018, i 

rishikuar (plani të përfshijë masat e 

përshtatshme korrigjuese të dala 

nga vlerësimi i rrezikut) 

MF. MD MPB PK ATK 

DK NjIF 

K1 2018 Grupi Punues Qeveritar për 

luftimin e ekonomisë jo 

formale në takimin e datës 31 

Maj 2018, ka miratuar Planin e 

rishikuar të Veprimit 2018, 

për zbatimin e Strategjisë 

Kombëtare të Republikës së 

Kosovës për Parandalimin dhe 

Luftimin e Ekonomisë. 

Joformale, Pastrimin e Parave, 

Financimin e Terrorizmit dhe 

Krimeve Financiare 2014-

2018. 

E plotësuar 

20 Të zbatohet neni 80 i 

MSA-së 

Ngritja e kapaciteteve njerzore në 

Drejtorinë e Akreditimit të Kosovës 

Drejtori i përgjithshëm i DAK-ut, i 

rekrutuar 

MTI. K1 2018 MTI në bashkëpunim me 

Institucionet relevante, 

përfshirë këtu zyren e 

Kryeministrit ka finalizuar 

procedurat dhe ka emëruar 

Drejtorin e Përgjithshëm të 

DAK me datë 15.05.2018. 

Procesi i rekrutimit është 

kthyer në pikën zero dhe MTI 

ka përcjellur kërkesen për 

riinicimin e procedurës së 

rekrutimit në MAP. MTI janë 

në pritje të zhvillimit të 

procedurave nga ana e tyre. 

E 

paplotësuar 

21 Të zbatohet neni 80 i 

MSA-së 

Baza e të dhënave të produkteve të 

rrezikshme plotësisht funksionale 

Databaza e sistemit elektronik me 

listën e Produkteve të rrezikshme, 

e funksionalizuar 

MTI. K1 2018 Databaza pritet të 

funksionalizohet deri në fund 

të këtij viti. 

E 

paplotësuar 

22 Të zbatohen nenet 51, 

56, 57 dhe 58 të MSA-

së 

Harmonizimi i mëtutjeshëm me 

Direktivën e Shërbimeve 

Analiza e zbrazëtive te legjislacionit 

horizontal për sherbime, e 

përfunduar 

 

MTI. MAShT MPB 

MPMS MD MAPL MIE 

MZhE MSh ZKM MF 

K1 2018 Analiza e zbrazëtive të 

legjislacionit horizontal për 

shërbime ka përfunduar në 

muajin Mars 2018. 

E plotësuar 

23 Të zbatohen nenet 109, 

110 dhe 111 të MSA-së 

Ndërkombtarizimi i KOS-CERT KOS-CERT i antarësuar në FIRST  ARKEP. MPB MZhE K1 2018 ARKEP ka analizuar dhe 

plotësuar aplikacionin për 

anëtarësimin e KOS-CERT në 

FIRST. Në përputhje me 

kriteret e antarësimit, ARKEP 

në muajin Qershor të vitit 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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2018 u ka dërguar kërkesë 

për mbështetje 2 CERT-ve, të 

cilat tashmë janë anëtare në 

FIRST. Në javën e parë të 

muajit Korrik kanë pranuar 

një përgjigje pozitive për 

përkrahje dhe janë në pritje të 

përgjegjies edhe nga CERTi 

tjetër.  

Posa të kompletohen letrat 

mbështetëse, ARKEP do të 

procedoj tutje dhe dorëzoj 

aplikacionin e plotësuar. 

24 Të zbatohet neni 113 i 

MSA-së 

Ngritja e kapaciteteve teknike dhe 

profesionale në fushën e transportit 

rrugor 

Çmimorja për matjen e gazrave, e 

finalizuar 

MI. K1 2018 Pritet të finalizohet në 

tremujorin e fundvitit. 

E 

paplotësuar 

25 Të zbatohet neni 114 i 

MSA-së 

Përmiresimi i politikave në fushën e 

efiçiencës së energjisë 

Plani i rishikuar i Veprimit për 

Burimet e Ripërtritshme të 

Energjisë, i miratuar 

MZhE. MF K1 2018 Plani Kombëtar i Veprimit për 

BRE ka përfunduar 

procedurën e konsultimit 

publik me datë 01.08.2018, 

sipas proceduarave të 

parapara (15 dite pune). 

Pjesërisht e 

plotësuar 

26 Të zbatohen nenet 39, 

40, 70 dhe 105 të MSA-

së 

Përgaditja e koncept dokumenteve për 

trajtimin e Ligjit për Administratën 

Tatimore dhe Procedurat si dhe fushën e 

tatimeve (Tatimi mbi Vlerën e Shtuar; 

Tatimi mbi të Ardhurat e Korporatave 

dhe Tatimi mbi të Ardhurat Personale) 

Koncept Dokumenti për trajtimin e 

Ligjit për Administratën Tatimore 

dhe Procedurat si dhe fushën e 

tatimeve (Tatimi mbi Vlerën e 

Shtuar; Tatimi mbi të Ardhurat e 

Korporatave dhe Tatimi mbi të 

Ardhurat Personale), i miratuar 

MF. ATK K1 2018 Është finalizuar koncept 

dokumenti dhe pas 

përfundimi së të gjitha 

procedurave që kërkohen me 

ligj, bazuar në vendimin nr. 

05/44 i datës 27/4/2018 janë 

aprovuar tri koncept 

dokumentet (për tatimin në të 

ardhura personale, tatimin në 

të ardhura të korporatave dhe 

tatimin mbi vlerën e shtuar, 

më 27 Prill 2018. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

27 Të zbatohen nenet 39, 

40, 70 dhe 105 të MSA-

së 

Përgaditja e koncept dokumentit për 

Trajtimin e Legjislacionit per Lojërat e 

Fatit 

Koncept Dokumenti për Trajtimin e 

Legjislacionit për Lojërat e Fatit, i 

miratuar 

MF. ATK K1 2018 Është themeluar Grupi 

Punues për hartimin e këtij 

dokumenti dhe i njëjti ka 

filluar punën. Përgjatë kësaj 

periudhe kohore janë mbajtur 

gjithsej 4 takime të grupit. 
Koncept dokumenti është 

përgatitë dhe është në fazën e 

harmonizimit me udhëzuesin 

që përcakton formën e 

përgatitjes së Koncept 

Dokumentit. 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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28 Të zbatohen nenet 99 

dhe 100 të MSAsë 

Ristrukturimi i KIESA-s dhe zhvillimi i 

mëtejmë i kapaciteteve për të 

përmirësuar performancën e saj në 

zhvillimin e sektorit privat dhe zhvillimin e 

NVM-ve 

Struktura organizative e KIESA-s 

duke marr në konsideratë 

fushëveprimin e përgjegjësive të 

KIESA, dhe rekrutimin e punonjësve 

të kualifikuar, i përfunduar 

MTI. ZKM K1 2018 Rregullorja për ristrukturim e 

MTI-së duke përfshirë edhe 

KIESA-në është dërguar në 

MAP për miratim. Janë 

pranuar komentet nga ana e 

MAP të cilët janë duke u 

inkorporuar në Rregullore 

nga ana e MTI-së. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

29 Të zbatohen nenet 83 

dhe 91 të MSA-së 

Përmirësimi i kornizës së politikave për 

luftimin e korrupcionit 

Strategjia dhe Plani i Veprimit per 

Luftimin e Korrupsionit 2018 - 2023 

AKK. ZKM MD KGjK 

KPK 

K1 2018 Strategjia dhe Plani i Veprimit 

kundër Korrupsion 2018-

2022, është miratuar nga 

Qeveria e Kosoves me date 

23.03.2018, por e njejta nuk 

është miratuar ende nga 

Kuvendi i Kosovës, për t`u 

bërë e plotëfuqishme dhe e 

zbatueshme Startegjia dhe 

Plani i Veprimit kunder 

Korrupsion 2018 – 2022, 

duhet e njejta të miratohet 
nga Kuvendi i Kosoves sepse 

kështu thuhet në nenin 16 

paragrafi 2 të Ligjit nr. 03/L- 

159 për Agjencinë Kundër 

Korrupsionit. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

30 Të zbatohen nenet 83 

dhe 91 të MSA-së 

Luftimi i korrupsionit, kontrabandës, 

nepotizmit dhe diskriminimit në sistemin 
e burgjeve 

Dy (2) inspektorë në luftimin e 

korrupsionit dhe kontrabandës, të 
trajnuar 

MD. K1 2018 Gjatë tremujorit të parë, në 

kuadër të projektit te BE-së, 
të binjakëzimit (Finlandez), një 

inspektor ka vijuar trajnimin 

për fushën e korrupsionit, ky 

trajnim është i vazhdueshëm, 

ndërsa gjatë tremujorit të 

dytë, Këshilli i Evropës ka 

realizuar një trajnim për të 

drejtat e të burgosurve ku nga 

Inspektorati kanë marrë pjesë 

dy inspektorë. 

E plotësuar 

31 Të zbatohet neni 83 i 

MSA-së 

Administrimi më efikas i sistemit 

prokurorial dhe fuqizimi i administratës 

Raporti i Prokurorit të Shtetit, i 

publikuar 

KPK. 

 

K1 2018 Raporti vjetor i Prokurorit te 

Shtetit për vitin 2017 është 

publikuar ne webfaqen e KPK-

së dhe PSH-së gjatë 3 mujorit 

të pare te vitit 2018. 

E plotësuar 

32 Të zbatohen nenet 83 

dhe 91 të MSA -së 

Sigurimi i transparencës dhe 

llogaridhënies në financimin e partive 

politike 

Raportet vjetore financiare, 

deklarimit të fushatës dhe raportet 

e auditimit për periudhën 2013 -

2016, të subjekteve politike të 

publikuara 

KQZ. Kuvendi K1 2018 Komisioni për  Mbikëqyrje të 

Financave Publike në bazë të 

përgjegjësive që kanë dal nga 

Ligji për Financimin e 

Subjekteve Politike nr. 04/L-

E plotësuar 
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212, për plotësimin dhe 

ndryshimin e Ligjit nr. 03/L- 

174 për financimin e 

subjekteve politike, të 

ndryshuar dhe plotësuar me 

Ligjin nr.04/L-058, ka 

përfunduar të  gjitha 

procedurat dhe ka arritur të 

bëjë auditimin e raporteve 

financiare dhe atyre të 

deklarimit financiar të 

fushatës për subjektet politike 

për vitet 2013,2014,2015 dhe 
2016. Tani raportet e 

auditimit për këtë periudhë 

janë të publikuara në web 

faqen e Komisionit Qendror 

të Zgjedhjeve (KQZ) ashtu siç 

kërkohet me  Ligjin e cekur 

më lartë. 

33 Të zbatohen nenet 85, 

86, 87 dhe 88 të MSA -

së 

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 dhe miratuar 

MPB. K1 2018 Me datë 20.07. 2018, është 

dërguar në Ministrinë e  

Financave per VNF, dhe me 

pas do të dërgohet për 

miratim në Qeveri. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

34 Të zbatohen nenet 85, 

86, 87 dhe 88 të MSA -
së 

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 për riintegrimin e 

personave të riatdhesuar dhe plani i 
veprimit 2018 -2022, e miratuar 

MPB. K1 2018 Më datë 23.03.2018 është 

aprovuar Strategjia 
Shtetërore për Riintegrimin e 

Personave të Riadresuar dhe 

Plani i veprimit 2018-2022.      

E plotësuar 

35 Të zbatohet neni 90 i 

MSA -së 

Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së 

politikave fushën e luftës kundër 

narkotikëve, me qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSA -së dhe të legjislacionit 
të përafruar 

Strategjia shtetërore dhe plani i 

veprimit kundër narkotikëve 2018 -

2023, e miratuar 

MPB. K1 2018 Ka kryer procesin e 

konsultimit me publikun, 

është në pritje të VNF-së dhe 

me pas e njëjta  do të 
procedohet me tutje për 

miratim në Qeveri. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

36 Të zbatohet neni 91 i 

MSA -së 

Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së 

politikave në fushën e luftës kundër krimit 

të organizuar, me qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSA -së dhe të legjislacionit 
të përafruar 

Strategjia për policimin e udhëhequr 

nga intelegjenca, e miratuar 

MPB. K1 2018 Është përgatitur drafti fillestar 

i Strategjisë dhe pritet te  

finalizohet deri në fund te vitit 

2018. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

37 Të zbatohet neni 91 i 

MSA -së 

Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së 

politikave në fushën e luftës kundër krimit 

të organizuar, me qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSA -së dhe të legjislacionit 

të përafruar 

Strategjia shtetërore dhe plani i 

veprimit kundër Krimit të 

organizuar 2018 -2023, e miratuar 

MPB. K1 2018 Është në pritje të VNF-së dhe 

me pas e njëjta  do të 

procedohet me tutje për 

miratim në Qeveri. 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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38 Të zbatohet neni 92 i 

MSA-së 

Të përforcohen strukturat e Kosovës në 

parandalimin dhe eliminimin e akteve 

terroriste dhe financimit të tyre 

Strategjia shtetërore dhe plani i 

veprimit kundër Terrorizmit 2018- 

2023, e miratuar 

MPB. K1 2018 Kjo strategji me datën 9 Mars 

2018 është miratuar në 

Qeveri.  

 

E plotësuar 

39 Të zbatohen nenet 115, 

116 dhe 117 të MSA-së 

Përmirësimi i politikave për mbrojtjen e 

vlerave natyrore- biodiversitetit 

Plani i veprimit për biodiversitet 

2018 -2021, i miratuar 

MMPH. ZKM 

MBPZhR MT 

K1 2018 Plani i Veprimit për 

Biodiversitet 2016-2020 është 

miratuar në Kuvend me datën 

30.05.2018. 

E plotësuar 

40 Të zbatohet 

neni 120 i 

MSA-së 

Ligji për Organizimin e 

Administratës Publike 

(ligj i ri), i miratuar 

N/A MAP. ZKM 

MF 

MIE 

K2 2018 Është në fazën e  shqyrtimit 

dhe analizës së komenteve të 

pranuara nga institucionet e 

ndryshme gjatë fazës se 

konsultimeve publike dhe 

shumë do të dërgohen për 

vlerësim financiar në MF dhe 

për opinion dhe deklaratën e 

pajtueshmërisë në MIE. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

41 Të zbatohet neni 120 i 

MSA-së 

Ligji për Shërbimin Civil (ligj i ri), i 

miratuar 

 MAP. ZKM MF MIE K2 2018 Është në fazën e  shqyrtimit 

dhe analizës së komenteve të 

pranuara nga institucionet e 

ndryshme gjatë fazës se 

konsultimeve publike dhe 

shumë do të dërgohen për 

vlerësim financiar në MF dhe 

për opinion dhe deklaratën e 

pajtueshmërisë në MIE. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

42 Të zbatohet neni 120 i 

MSA-së 

Ligji për Pagat nga Buxheti (ligj i ri), i 

miratuar 

 MAP. ZKM MF MIE K2 2018 Është në fazën e  shqyrtimit 

dhe analizës së komenteve të 

pranuara nga institucionet e 

ndryshme gjatë fazës se 

konsultimeve publike dhe 

shumë do të dërgohen për 

vlerësim financiar në MF dhe 

për opinion dhe deklaratën e 

pajtueshmërisë në MIE. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

43 Të zbatohet neni 120 i 

MSA-së 

Ligji për Dhënien në Shfrytëzim të Pronës 

së Paluajtshme të Komunës, i miratuar 

 MAPL. K2 2018 Gjatë gjashtë mujorit të parë 

Ligji është proceduar për 

miratim tek Qeveria e 

Republikës së Kosovës, në 

qershor të vitit 2018.  

 

Janë  shqyrtuar 67 komente 

nga organizata të ndryshme jo 

qeveritare. Është mbajtur 

takimi me drejtorë të 

drejtorive të komunave për 

pronë për të diskutuar për 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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përmbajtjen e projektligjit. 

Është përgatitur vlerësimi i 

ndikimit buxhetor për këtë 

projektligj. 

44 Të zbatohet neni 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10,11, 12, 13, 

14, 16,17,19 i MSA -së 

Rregullorja për organizim të brendshëm 

dhe sistemazimin e vendeve të punës në 

Institutin e Mjekesisë Ligjore, i miratuar 

 MD. K2 2018 MD është akoma në proces të 

veprimeve përgatitore të 

hartimit të kësaj Rregulloreje, 

Ky proces është i ndërlidhur 

me emërimin e Drejtorit të 

Përgjithshëm të Institutit të 

Mjekësisë Ligjore, siç 

parashihet me dispozitat për 

emërimin në pozita të larta 

drejtuese në shërbimin civil. 

E 

paplotësuar 

45 Të zbatohet neni 51, 

56, 58 i MSA -së 

UA për Menyren e Funksionimit te Pikes 

se Vetme te Kontaktit (akt nënligjor i ri) 

Direktiva 2006/123/KE e 

Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 

datës 12 Dhjetor 2006 për 

Shërbimet në Tregun e Brenshëm 

të BE -së 

MTI. MAShT MAP 

MZhE ATK 

K2 2018 Udhëzimi Administrativ Nr. 

04/2018 për Mënyrën e 

Funksionimit të Pikës së 

Vetme të Kontaktit është 

miratuar ne Qeveri më datë 

23.03.2018. 

E plotësuar 

46 Të zbatohet neni 77 

dhe 78 i MSA -së 

Rregullorja për Kompenzime të Veçanta 

(rregullimi skemave rregullimi skemave 

private të kompenzimit) (akt nënligjor i ri) 

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. 

MKRS. K2 2018 Rregullorja për përcaktimin e 

tarifave të kompensimeve të 

veçanta është përfunduar,  sa 

i përket tarifave për 

kompensime të veçanta, është 

në pritje të komenteve 

përfundimtare nga ana e 

Doganës së Kosovës në lidhje 

me formën e zbatimit të 

rregullores më qëllim që të 

hartohen edhe dispozitat e 

fundit në lidhje me mënyrën e 

zbatimit sa i përket 

produkteve të cilat 
importohen.  Gjithashtu, jemi 

ne pritje të. Në pritje të 

komenteve nga ekspertët, 

grupi punues vazhdon me 

punën. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

47 Të zbatohet neni 77 
dhe 78 i MSA -së 

Rregullorja Nr. 05/2013 për 
ndërmijetësim 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 programeve audio - 

vizuale, përkatësisht transmetimit 

me satelit dhe ritransmetimit 

kabllor 

MKRS. MTI DK K2 2018 Rregullorja do të përfundohet 
nga grupi punues deri në javën 

e parë të muajit Shtator.  

Pjesërisht e 
plotësuar 
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48 Të zbatohet neni 77 

dhe 78 i MSA -së 

Të miratohet mandati i Këshillit Shtetëror 

për Pronësi Industriale 

Mandati i Këshillit Shtetëror për 

Pronësi Industriale, i miratuar 

MTI. K2 2018 Mandati i Këshillit Shtetëror 

për Pronësi Industriale 

parashihet të realizohet në 

periudha më të vonshme, pas 

përzgjidhjes  së Drejtorit të 

Pergjithshëm i API-së. 

E 

paplotësuar 

49 Të zbatohet neni 75 i 

MSA -së pika 1a dhe 1b 

Rregullorja për Procedurat dhe Formatin 

e Njoftimit për Ndihmë Shtetërore, e 

miratuar (plotësim -ndryshim) 

1. Rregullorja e Komisionit (EC) Nr 

794/2004 e 21 Prillit 2004 që 

implementon Rregulloren e Këshillit 

(EC) Nr. 659/1999 2. Rregullorja e 

Komisionit (KE) Nr. 271/2008 e 30 

Janarit 2008 që amandamenton 

Rregulloren (KE) Nr. 794/2004 

MF. MIE K2 2018 Projekt rregullorja është 

shpërndar tek palët e interesit 

për konsultime publike në të 

tri gjuhët. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

50 Të zbatohet neni 50, 96 

dhe aneksi 6 i MSA -së 

Rregullorja për menaxherët e pronave të 

mjeteve pensionale (plotësim -ndryshim) 

 

Direktiva 2003/41/KE e parlamentit 

Evropian dhe e Keshillit te 3 

Qershorit 2003"Mbi aktivitetin dhe 

mbikeqyrjen e instutucioneve te 

pensioneve profesionale" 

BQK. K2 2018 Miratimi i kësaj rregullore 

është shtyrë në K4 2018. 

E 

paplotësuar 

51 Të zbatohet neni 50, 96 

dhe aneksi 6 i MSA -së 

Rregullorja për themelimin e fondit të 

pensionit (plotësim - ndryshim) 

Direktiva 2003/41/KE e parlamentit 

Evropian dhe e Keshillit te 3 

Qershorit 2003"Mbi aktivitetin dhe 

mbikeqyrjen e instutucioneve te 

pensioneve profesionale" 

BQK. K2 2018 Miratimi i kësaj rregullore 

është shtyrë në K4 2018. 

E 

paplotësuar 

52 Të zbatohet neni 50, 96 

dhe aneksi 6 i MSA -së 

Rregullorja mbi themelimin e pensionit 

suplementar individual nga siguruesit e 

pensionit (plotësim - ndryshim 

Direktiva 2003/41/KE e parlamentit 

Evropian dhe e Keshillit te 3 

Qershorit 2003"Mbi aktivitetin dhe 

mbikeqyrjen e instutucioneve te 

pensioneve profesionale" 

BQK. K2 2018 Drafti fillestar i kësaj 

rregullore është hartuar dhe 

miratimi i është planifikuar të 

miratohet deri në K4 2018. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

53 Të zbatohet neni 50, 96 

dhe aneksi 6 i MSA -së 

Rregullorja mbi financimin dhe vlerësimin 

aktuarial të rregullimit pensional me 

benefit të definuar (plotësim -ndryshim) 

Direktiva 2003/41/KE e parlamentit 

Evropian dhe e Keshillit te 3 

Qershorit 2003"Mbi aktivitetin dhe 

mbikeqyrjen e instutucioneve te 

pensioneve profesionale" 

BQK. K2 2018 Drafti fillestar i kësaj 

rregullore është hartuar dhe 

miratimi i është planifikuar të 

miratohet deri në K4 2018. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

54 Të zbatohet neni 102 i 

MSA -së 

Ligji për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, i 

miratuar 

1. Rregullore (EU) nr. 1305/2013 të 

Parlamentit Evropian dhe të 

Këshillit, të datës 17 dhjetor 2013, 

për mbështetjen e zhvillimit rural 

nga Fondi Bujqësor Evropian për 

Zhvillim Rural (FBEZHR) dhe që 

shfuqizon Rregulloren e Këshillit 

(EC) nr. 1698/2005; 2. Rregullore 

(EU) nr. 1306/2013 të Parlamentit 

Evropian dhe të Këshillit, të datës 

17 dhjetor 2013, për financimin, 

menaxhimin dhe monitorimin e 

politikës së përbashkët bujqësore 

dhe që shfuqizon rregulloret e 

MBPZhR. K2 2018 Është finalizuar Drafti i 

Projektligjit për Bujqësi dhe 

Zhvillim Rural  dhe aktualisht 

gjendet në Departamentin 

Ligjor të MBPZHR-ës. 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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Këshillit (EEC) nr. 352/78, (EC) nr. 

165/94, (EC) nr. 2799/98, (EC) nr. 

814/2000, (EC) nr. 1290/2005 dhe 

(EC) nr. 485/2008; 3. Rregullore 

(EU) nr. 1307/2013 të Parlamentit 

Evropian dhe të Këshillit, të datës 

17 dhjetor 2013, që përcakton 

rregullat për pagesat direkte për 

fermerët sipas skemave të 

mbështetjes në kuadër të politikës 

së përbashkët bujqësore dhe që 

shfuqizon Rregulloren e Këshillit 

(EC) nr. 637/2008 dhe Rregulloren 
e Këshillit (EC) nr. 73/2009; 4. 

Rregullore (EU) nr. 1308/2013 të 

Parlamentit Evropian dhe të 

Këshillit, të datës 17 dhjetor 2013, 

që themelon organizatën e 

përbashkët të tregjeve në 

produktet bujqësore dhe që 

shfuqizon rregulloret e Këshillit 

(EEC) nr. 922/72, (EEC) nr. 234/79, 

(EC) nr. 1037/2001 dhe (EC) nr. 

1234/2007; 5. Rregullore (EU) nr. 

231/2014 të Parlamentit Evropian 

dhe të Këshillit, të datës 11 mars 

2014, që krijon Instrumentin për 

Asistencën e Paraanëtarësimit (IPA 

II);6. Rregullore zbatuese të 

Komisionit (EE) nr. 447/2014, të 

datës 2 maj 2014, për rregullat 

specifike për zbatimin e Rregullores 

(EU) nr. 231/2014 të Parlamentit 

Evropian dhe të Këshillit për 

krijimin e Instrumentit për 

Asistencën e Paraanëtarësimit (IPA 

II); 7. Direktiva nr.2001/18/EC të 

Parlamentit Evropian dhe të 

Këshillit, të datës 12 mars 2001, për 

lëshimin e qëllimshëm në mjedis të 

organizmave të modifikuar 

gjenetikisht dhe që shfuqizon 

Direktiva e Këshillit nr. 90/220/EEC 

- Deklarata e Komisionit; 8. 

Rregullore e Këshillit (EC) nr. 

21/2004 të datës 17 dhjetor 2003 

që krijon sistemin për identifikimin 
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dhe regjistrimin e dhenve dhe dhive 

dhe që ndryshon Rregulloren (EC) 

nr. 1782/2003 si dhe Direktiva 

92/102/EEC dhe Direktiva 

64/432/EEC; 9. Rregullore (EU) nr. 

1144/2014 të Parlamentit Evropian 

dhe të Këshillit, të datës 22 tetor 

2014, për masat e ofrimit dhe 

promovimit të informacionit në 

lidhje me produktet bujqësore të 

zbatuara në tregun e brendshëm 

dhe në vendet e treta dhe që 

shfuqizon Rregulloren e Këshillit 
(EC) nr. 3/2008; 10. Rregullore e 

Këshillit (EC) nr. 834/2007 të datës 

28 qershor 2007 për prodhimin 

organik dhe etiketimin e 

produkteve organike dhe që 

shfuqizon Rregulloren (EEC) nr. 

2092/91; 11. Rregullore (EU) nr. 

1151/2012 të Parlamentit Evropian 

dhe të Këshillit, të datës 21 nëntor 

2012, për skemat e cilësisë për 

produktet bujqësore dhe produktet 

ushqimore; 12. Rregullore e 

Këshillit (EC) nr. 1217/2009 të 

datës 30 nëntor 2009 për krijimin e 

një rrjeti për mbledhjen e të 

dhënave të kontabilitetit mbi të 

ardhurat dhe operimin e biznesit të 

fermave bujqësore në Komunitetin 

Evropian. 

55 Të zbatohet neni 113 i 

MSA -së 

UA për rregullat dhe mënyrën e 

organizimit te provimit për certifikatën e 

kualifikimit profesional (CKP) (akt 

nënligjor i ri) 

1.Direktiva 2008/57/EC mbi 

ndërveprimin e sistemit hekurudhor 

brenda Komunitetit, Direktiva 

2008/110/EC e për ndryshimin e 

Direktivës 2004/49 / EC mbi 

sigurinë në hekurudhat e 

Komunitetit (Direktiva e Sigurisë së 

Hekurudhave); 2.Direktiva e 

Komisionit 2009/149/EC që 

ndryshon Direktiva 2004/49 / EC 

për sa i përket Treguesve të 

Përbashkët të Sigurisë dhe metodat 

e zakonshme për llogaritjen e 

kostove të aksidenteve (Tekst me 

rëndësi për ZEE) 3.Direktiva 

MI. MPB K2 2018 Pas përfundimit të diskutimit 

publik është bërë publikimi i 

raportit final në platformën e 

Udhëzimit Administrativ NR. 

XX/2018 PËR 

ORGANIZIMIN E PROVIMIT 

PËR CERTIFIKATEN E 

KUALIFIKIMIT 

PROFESIONAL. 

E plotësuar 
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2012/34 /BE për krijimin e një zone 

të vetme hekurudhore Evropiane 

4.Direktiva e Komisionit 2014/88 / 

BE për ndryshimin e Direktivës 

2004/49 / EC në lidhje me treguesit 

e përbashkët të sigurisë dhe 

metodat e zakonshme të llogaritjes 

së kostove të aksidenteve 

56 Të zbatohet neni 113 i 

MSA -së 

Rregullorja për caqet e përbashkëta të 

sigurisë (akt nënligjor i ri) 

Direktiva 2008/110/EC e për 

ndryshimin e Direktivës 2004/49 / 

EC mbi sigurinë në hekurudhat e 

Komunitetit (Direktiva e Sigurisë së 

Hekurudhave 

ARH. MI K2 2018 E miratuar me datë: 

29.06.2018, 

E plotësuar 

57 Të zbatohet neni 113 i 

MSA -së 

Rregullorja për autorizimin e sigurisë për 

menaxher të infrastrukturës hekurudhor 

(akt nënligjor i ri) 

Rregullorja Evropiane 

Nr.1169/2010/EC për dhënien e 

autorizimit të sigurisë 

ARH. MI K2 2018 E miratuar me datë: 

22.12.2017, 

E plotësuar 

58 Të zbatohet neni 113 i 

MSA -së 

Rregullorja për llogaritjen e kostos 

direkte (akt nënligjor i ri 

Rregullorja Evropiane Nr. 

1370/2007/EC për Llogaritjen e 

Kostos Direkte 

ARH. MI K2 2018 E miratuar me datë: 

28.03.2018. 

E plotësuar 

59 Të zbatohet neni 113 i 

MSA -së 

Rregullorja per hetimin e aksidenteve dhe 

incidenteve hekurudhurore (akt nënligjor 

i ri) 

Direktiva 2008/110/EC e për 

ndryshimin e Direktivës 2004/49/EC 

mbi sigurinë në hekurudhat e 

Komunitetit (Direktiva e Sigurisë së 

Hekurudhave) 

MI. ZKM KHAIA K2 2018 Është emëruar ekipi 

përgjegjës për hartimin e 

koncept dokumentit për 

Rregullimin e Fushës së 

Hetimit të Aksidenteve dhe 

Incidenteve për Aviacionin 

Civil dhe Hekurudha, me 

vendim të sekretarit të MI-së , 

më 21.05.2018. Ekipi 

përgjegjës është duke punuar 

dhe pritet të përfundojë së 

shpejti koncept dokumenti 

për të vazhduar me 

procedurat tjera. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

60 Të zbatohet neni 113 i 

MSA -së 

Rregullorja për kërkesat për survejimin e 

performancës dhe ndërveprueshmërisë 

për qiellin e vetëm evropian (akt nënligjor 

i ri) 

1. Rregullorja Zbatuese e 

Komisionit (BE) Nr. 1028/2014 për 

ndryshimin e Rregullores Zbatuese 

(BE) 1207/2011 që parashtron 

kërkesat për performancën dhe 

ndërveprimin e mbikëqyrjes për 

qiellin e vetëm evropian Tekst me 

rëndësi për ZEE 2.Rregullorja 

Zbatuese e Komisionit (BE) 

2017/386 për ndryshimin e 

Rregullores Zbatuese (BE) 

1207/2011 që përcakton kërkesat 

për performancën dhe 

ndërveprimin e mbikëqyrjes për 

AAC. K2 2018 Rregullorja ka vonesa. Do të 

adoptohet në K3. 

E 

paplotësuar 
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qiellin e vetëm evropian (Tekst me 

rëndësi për ZEE. 3. Rregullorja e BE 

-së nr. 1028/2014 e cila amendon 

Rregulloren e BE -së nr. 1207/2011 

në lidhje me kërkesat për 

survejimin e performancës dhe 

ndërveprueshmërisë pë qiellin e 

vetëm evropian 4. Rregullorja e BE 

-së nr. 1028/2014 e cila amendon 

Rregulloren e BE -së nr. 1207/2011 

në lidhje me kërkesat për 

survejimin e performancës dhe 

ndërveprueshmërisë pë qiellin e 
vetëm evropian 

61 Të zbatohet neni 113 i 

MSA -së 

Rregullore për lehtësimimin e 

procedurave të mirëmbajtjes për avionët 

e aviacionit të përgjithshëm (plotësim - 

ndryshim), e miratuar 

Rregullorja e Komisionit (EU) 

2015/1088 e datës 3 korrik 2015 që 

ndryshon Rregulloren (EU) Nr 

1321/2014 për sa i përket 

lehtësimeve për procedurat e 

mirëmbajtjes për avionët e 
aviacionit të përgjithshëm 

AAC.  K2 2018 Rregullorja është kthyer në 

ridraftim. Do të adoptohet në 

K3. 

E 

paplotësuar 

62 Të zbatohet neni 113 i 

MSA -së 

Rregullore mbi harmonizimin e rregullave 

për vlefshmërinë e vazhdueshme për 

fluturim, detyrave kritike të mirëmbajtjes 

dhe monitorimin e vlefshmërisë ajrore 

(plotësim -ndryshim), e miratuar 

Rregullorja e Komisionit (EU) 

2015/1536 e datës 16 shtator 2015 

që ndryshon Rregulloren (EU) Nr. 

1321/2014 përsa i përket 

harmonizimit të rregullave për 

vlefshmërinë e vazhdueshme për 
fluturim me Rregulloren (EC) Nr 

216/2008, detyrat kritike të 

mirëmbajtjes dhe monitorimin e 

vlefshmërisë ajrore  

AAC.  K2 2018 Rregullorja është kthyer në 

ridraftim. Do të adoptohet në 

K3. 

E 

paplotësuar 

63 Të zbatohet neni 114 i 

MSA -së 

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin 

e Ligjit Nr. 04/L - 016 për Efiçiencën e 

Energjisë i miratuar 

1. Direktiva nr. 2012/27/KE për 

efiçiencë të energjisë e cila 

amendamenton Direktiva nr. 
2009/125/KE dhe Direktiva nr. 

2010/30/KE dhe shfuqizon Direktiva 

nr. 2004/8/KE dhe Direktiva nr. 

2006/32/KE 

MZhE. MMPH K2 2018 Projektligji për ndryshimin 

dhe plotësimin e Ligjit 

Nr.04/L- 016 për Efiçiencën e 
Energjisë është miratuar në 

mbledhjen e Qeverisë së 

Republikës së Kosovës me 

Vendim Nr.03/48 me datë 21 

maj 2018 dhe është 

proceduar në Kuvendin e 

Kosovës. Ndërsa me datë 

12.07.2018 ky projektligj ka 

kaluar leximin e parë në 

Kuvendin e Kosovës. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

64 Të zbatohet neni 114 i 

MSA -së 

Ligji për tregti me naftë produkte të naftës 

dhe karburante të ripërtritshme në 

Kosovë (ligj i ri), i miratuar 

1. Direktiva nr. 2009/30/KE që 

amandamenton Direktiva 98/70/EC 

në lidhje me specifikimet e 

MTI. MZhE MMPH 

MPB MF 

K2 2018 Grupi punues ka përfunduar 

të gjitha procedurat rreth 

hartimit të projektligjit, dhe 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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benzinës, naftës dhe gazit -vaj dhe 

futjen e një mekanizmi për të 

monitoruar dhe për të zvogëluar 

emetimet e gazit dhe 

amandamenton Direktiva 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 2. Direktiva 

nr. 2009/28/KE mbi promovimin e 

shfrytëzimit të energjisë nga 

burimet e ripërtëritshme 

projektligji është proceduar 

në kabinet, 

besojmë se shumë shpejt do 

të procedohet edhe në 

Qeveri për 

miratim. 

65 Të zbatohet neni 114 i 

MSA -së 

Revidimi i dizajnit të tregut dhe rregullave 

të tregut, (akt nënligjor i ri), e miratuar 

1. Direktiva nr. 2009/72/KE lidhur 

me rregullat e përbashhkëta për 

tregun e brendshme të energjisë 

elektrike, që shfuqizon Direktiva 

2003/54/KE 2. Rregullorja nr. 

714/2009/KE për kushtet për qasje 

në rrjetin për shërbimet 
ndërkufitare të energjisë elektrike 

3. Direktiva nr. 2009/73/KE për 

rregullat e përbashhkëta për tregun 

e brendshëm të gazit natyror 4. 

Rregullorja nr. 715/2009/KE për 

kushtet e qasjes në rrjetet e bartjes 

të gazit natyror, 5. Direktiva nr. 

2009/28/KE mbi promovimin e 

shfrytëzimit të energjisë nga 

burimet e ripërtëritshme 

KOSTT. MZhE ZRrE K2 2018 Rregullat e Tregut: Versioni 

3.0 i Rregullave të Tregut, 

është dorëzuar nga KOSTT 

në ZRrE në dhjetor të vitit 

2017, pasi që dokumenti ka 

kaluar në procesin e 

amandamentimit, shqyrtimit 
dhe komentimit.  

Dokumenti aktualisht është 

në proceset rregullative të 

aprovimit nga ZRrE. 

 

Dizajni i Tregut: Dokumenti 

është në proces të 

amandamentimit nga ana e 

ekspertëve të KOSTT dhe 

konsulencës e cila është 

angazhuar me përkrahjen e 

USAID përmes projektit 

Repower. Draft versioni i 

modifikuar i Dizajnit të Tregut 

është në proces të shqyrtimit 

dhe komentimit dhe pas 

finalizimit dërgohet në ZRrE 

për aprovim.. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

66 Të zbatohet neni 95 i 

MSA -së 

Projektligji për Statistikat Zyrtare, i 

miratuar (plotësim -ndryshim) 

Rregullorja (KE) nr 223/2009 e 

Parlamentit Evropian dhe e Këshillit 

e datës 11 marsit 2009 mbi 

statistikat evropiane dhe shfuqizimin 

e Rregullores (KE, Euratom) nr 

1101/2008 e Parlamentit Evropian 

dhe e Këshillit për transmetimin e 

të dhëN/Ave për konfidencialitetin 

statistikor në Zyrën e Statistikave 

ZKM. ASK K2 2018 Ky Projektligj është 

proceduar për shqyrtim dhe 

miratim nga Qeveria e 

Kosovës, dhe është miratuar 

me vendimin nr. 01/29, të 

datës 13.02.2018. 

Pritet shqyrtimi ne Kuvend.  

Pjesërisht e 

plotësuar 
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të Komuniteteve Evropiane, 

Rregulloren e Këshillit (KE) nr 

322/97 mbi statistikat e 

Komunitetit, dhe Vendimi i Këshillit 

89/382/KE E 

67 Të zbatohet neni 82 

dhe 106 i MSA -së 

Projektligji për Këshillin Ekonomiko Social 

(ligj i ri) 

N/A MPMS. MF MAShT K2 2018 Është finalizuar Projektligji i 

KES dhe është dërguar në 

konsultime paraprake dhe 

publike dhe është plasuar në 

Platformën online ku me datë 

18.06.2018 është mbyllur afati 

i konsultimeve pa asnjë 

koment. Pas takimit të Grupit 

profesional është dhënë edhe 

një afat shtesë prej një jave 

për komente, brenda të cilit 

afat janë pranuar dy komente 

nga Oda Ekonomike dhe 

Ministria e Shëndetësisë.  

Pjesërisht e 

plotësuar 

68 Të zbatohet neni 82 

dhe 106 i MSA -së 

Rregullorja nr.02/2014 për përcaktimin e 

kushteve dhe kritereve për certifikimin 

dhe licensimin e personave dhe 

institucioneve të cilët kryejnë punë nga 

siguria dhe shëndeti në punë, mënyrën, 

kushtet dhe programin për dhënien e 

provimit profesional (plotësim ndryshim) 

N/A MPMS. ZKM MIE MF 

MSh MAShT 

K2 2018 Nuk ka filluar procesi i 

hartimit të projektrregullores. 

Procesi është shtyre për  

pjesën e dytë të vitit dhe 

pritet të mbaroj në fund të 

muajit dhjetor. Procesi do të 

mbështetet nga Projekti i BE-. 

Arsyeja e ngecjes ka qenë 
vonesa në fillimin e 

implementimit të projektit të 

ri te BE-se " Undeclared 

Work".   

E 

paplotësuar 

69 Të zbatohet neni 3 dhe 

4 i MSA -së 

Ligji për Trashëgiminë Kulturore, i 

miratuar 

1. Direktiva 93/7/KEE, 15 Mars 

1993 për kthimin e objekteve 

kulturore të marra jashtëligjshëm 2. 
Direktiva (KE) No 116/2009, 18 

Dhjetor 2008 për eksportin e të 

mirave kulturore 

MKRS. ZKM MIE K2 2018 Koncept Dokumenti për 

Trashëgimi Kulturore është 

miratuar në mbledhjen e 
Qeverisë të dates 06 Korrik 

2018. Është nxjerrë Vendimi 

lidhur me emërimin e grupit 

punues per hartimin e 

Projektligjit per Trashegimi 

Kulturore. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

70 Të zbatohet neni 83 i 

MSA -së 

Rregullorja për organizimin e bredshmëm 

në gjykata (plotësim -ndryshim) 

N/A KGjK. K2 2018 Rregullorja eshte perditesuar 

dhe ploteson te gjitha nevojat.  

Megjithate, Ligji per Gjykatat 

dhe Ligji per KGJK jane duke 

u plotesuar-ndryshuar nga 

Kuvendi I Kosoves dhe 

varesisht nga ndryshimet 

Pjesërisht e 

plotësuar 



Monitorimi dhe Vlerësimi i Planit Kombëtar të Zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit  

 

19 
Ky aktivitet përkrahet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS).  
 

duhet te behet adoptimi i 

Rregullores me Ligjet e reja. 

71 Të zbatohet neni 83 i 

MSA -së 

Plotësim -ndryshimi i Udhëzimit 

administrativ për përcaktimin e normës së 

prokurorëve 

N/A KPK. K2 2018 UA Nr. 01/2018 për caktimin 

e normës orientuese për 

prokurorët e shtetit u miratua 

në takimin e datës 29 janar 

2018 te Keshillit Prokurorial 

te Kosoves. 

E plotësuar 

72 Të zbatohet neni 3 dhe 

4 i MSA -së 

Rregullore për përkrahjen e projekteve 

për komunitete, e miratuar 

N/A MKK. K2 2018 Koncept dokumenti 

për Rregulloren për 

përkrahjen e projekteve për 

komunitete është përfundur, 

ndërsa rregullorja në fjalë 

është në hartim e sipër dhe 

brenda këtij viti pritet të 

miratohet në Qeverinë e 

Republikës së Kosovës. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

73 Të zbatohet neni 89 i 

MSA -së 

UA për pastrimin e parasë PEP, e hartuar Direktiva KE 215/849 e Parlamentit 

Evropian dhe Këshillit Evropian mbi 

Parandalimin e përdorimit të 

sistemit financiar për qëllim të 

pastrimit të parave apo financim të 

terrorizmi 

MF. MPB ZKM KPK 

KGjK 

K2 2018 Është hartuar Udhëzimi 

administrativ për PEP, i cili 

pritet të publikohet për 

konsultime. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

74 Të zbatohet neni 89 i 

MSA -së 

UA për Pronarin Perfitues, e hartuar Direktiva KE 215/849 e Parlamentit 

Evropian dhe Këshillit Evropian mbi 

Parandalimin e përdorimit të 

sistemit financiar për qëllim të 

pastrimit të parave apo financim të 

terrorizmi 

MF. MPB ZKM KPK 

KGjK 

K2 2018 Nuk ka pasur aktivitet gjatë 

kësaj periudhe raportuese 

lidhur me këtë aktivitet. 

E 

paplotësuar 

75 Të zbatohet nenti 118 i 

MSA -së 

Miratimi i Ligjit për Arsimin e Lartë 

(plotësim -ndryshim) 

N/A MAShT. K2 2018 Diskutimi paraprak publik ka 

përfunduar. Departamenti i 

Arsimit të Lartë ka pranuar 

komentet nga institucoiniet e 

arsimit te lartë dhe 

institucione e tjera, të cilat 

grupi punues është duke i  

shqyrtuar. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

76 Të zbatohet nenti 118 i 

MSA -së 

UA për kushtet dhe kriteret që drejton 

themelimin e formave duale të Arsimit 

dhe  aftësimit profesional, në të cilën 

aftësimi paraprak dhe përvoja realizohen 

në ndërmarrje (plotesim ndryshim) 

N/A MAShT. K2 2018 Është formuar grupi punues 

për hartimin e Udhëzimit 

Administrativ. 

 

Pjesërisht e 

plotësuar 

77 Të zbatohen nenet 115, 

116 dhe 117 të MSA -së 

Ligji nr. 03/L -160 për mbrojtjen e ajrit nga 

ndotja (plotësim - ndryshim) 

1. Direktiva 2004/70/KE për 

arsenin, kadmiumin, merkurin, 

nikelin dhe hidrokarburet 

aromatike policiklike në ajrin 

mjedisor 2. Direktiva 2001/81/KE 

MMPH. MTI MZhE 

MSh MF 

K2 2018 Projektligji për Mbrojtjen e 

Ajrit nga Ndotja është 

përfunduar dhe ka marrë 

opinionin nga MF, MIE ndërsa 

nga zyra ligjore e 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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për kufijtë kombëtarë të 

emisioneve për disa ndotës 

atmosferik 3. Direktiva 2003/87/KE 

krijimit të një skeme për tregëtimin 

e kuotave të emisioneve të gazrave 

serë brenda komunitetit me të cilën 

amandamentohet Direktiva 

96/61/KE për parandalimin dhe 

kontrollimin e ndotjës industrial 4. 

Direktiva 2004/101/KE me të cilën 

amandamentohet 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 5. Direktiva 

2008/101/KE me të cilën 

amandamentohet Direktiva 

2003/87/KE krijimit të një skeme 

për tregimin e kuotave të 

emisioneve të gazrave serë brenda 

komunitetit 6. Direktiva 

2009/29/KE me të cilën 

amandamentohet Direktiva 

2003/87/KE për të përmirësuar dhe 

zgjeruar sistemin e tregtimit të 

emisioneve brenda komunitetit 7. 

Direktiva 2009/30/KE me të cilën 

amandamentohet 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 

amandamentimi 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 

8. Vendimi 406/2009/KE për 

përpjekjet e shteteve anëtare në 

zvogëlimin e emetimeve e gazrave 

serë që ti plotësojnë obligimet e 

Komunitetit për zvogëlimin e 

Kryeministrit janë dhënë disa 

komente të cilat janë 

plotësuar nga MMPH dhe  janë 

në përkthim ndryshimet e 

bëra. 
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gazrave serë deri më 2020 9. 

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 10. Rregullorja nr. 1005/2009 

për materiet të cilat e dëmtojnë 

shtresën e ozonit 11. Rregullorja nr. 
842/2006 të Parlamentit dhe 

Këshilli Evropian për gazrat serë të 

fluoruara të caktuara 12. 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 13. 

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 14. 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 15. 

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 Direktivave 2000/69/BE 

dhe 2002/3/BE të Parlamentit dhe 

Këshilli Evropian (ka zëvendësuar 

vendimin 2001/839/BE) 16. Vendimi 

nr. 280/2004/BE të Parlamentit dhe 

Këshilli Evropian për mekanizmin e 

përcjelljes së gazrave serë në 

Bashkësi dhe për zbatimin e 
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Protokollit të Kyotos 17. 

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 

18. 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 

78 Të zbatohen nenet 115, 

116 dhe 117 të MSA -së 

Ligji nr. 2003/3 për pyjet e Kosovës 

(plotësim - ndryshim) 

Rregullorja (BE) nr. 691/2011 e 

Parlamentit dhe e Këshilli Evropian 

e datës 6 korrik 2011 mbi llogaritë 
ekonomike mjedisore evropiane 

2.Rregullorja (BE) nr. 995/2010 e 

Parlamentit dhe e Këshilli Evropian 

e datës 20 tetor 2010 për 

detyrimet e operatorëve të cilët 

vendosin drurin dhe produktet e 

drurit në treg 

MBPZhR. MMPH K2 2018 Projektligji per Pyje është 

finalizuar dhe se shpejti do të  

procedohet në Qeveri për 
aprovim. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

79 Të zbatohen nenet 115, 

116 dhe 117 të MSA -së 

Ligji nr. 02/L -102 për mbrojtjen nga 

zhurma (plotësim -ndryshim) 

Direktiva nr. 2002/49/KE lidhur me 

vlerësimin dhe menaxhimin e 

zhurmës në mjedis 

MMPH. MSh MIE MAP K2 2018 Projektligji për Mbrojtjen nga 

Zhurma është përfunduar dhe 

ka marrë opinionin nga MF 

dhe zyra ligjore e 

Kryeministrit,  ndërsa nga MIE 

janë dhënë disa komente të 

cilat janë plotësuar nga MMPH 

dhe  janë në përkthim 

ndryshimet e bëra. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

80 Të zbatohen nenet 115, 

116 dhe 117 të MSA -së 

UA nr. 10/2011 për pengimin e 

aksidenteve të mëdha ku përfshihen 

substancat e rrezikshme (plotësim -

ndryshim) 

Direktiva nr. 2012/18/BE -Seveso III MMPH. MPB MZhE 

MIE 

K2 2018 Drafti  i Udhëzimit 

Administrativ për pengimin e 

aksidenteve të mëdha ku 

përfshihen substancat e 

rrezikshme,  me ndihmën e  

asistencës teknike nga 

projekti i SIDA është 

përfunduar dhe është dërguar 

në konsultim publik. 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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81 Të zbatohet neni 120 i 

MSA -së 

Avancimi dhe zbatimi i kornizës ligjore për 

ofrimin e shërbimeve publike, 

procedurave administrative dhe 

kontrollimin e kualitetit të tyre 

Platforma e transparencës (on - 

line) e shpenzimeve financiare, e 

dizajnuar 

MAPL. K2 2018 MAPL ka mbajtur disa takime 

parapërgatitore me UNDP-

në, me qëllim të koordinimit 

të veprimeve për skenarin e 

programimit të softuerit. Janë 

përgatitur termat e 

referencës.  

E 

paplotësuar 

82 Të zbatohen nenet 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17 dhe 19 të 

MSA-së 

Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së 

politikave në fushën e bashkëpunimit 

rajonal dhe obligimeve ndërkombëtare të 

Republikës së Kosovës 

Plani i veprimi për Qasje të 

Përbashkët, i miratuar 

ZKM. Kuvendi MD 

PSh 

K2 2018 Finalizimi i Planit të 

Përbashkët, është shtyrë për 

muajin Korrik, përkatësisht 

pas Samitit të Londrës 

(takimit të radhës të 

kryeministrave të Ballkanit 

Perëndimor) të planifikuar të 

mbahet më 10 dhe 11 korrik 

2018, ku një ndër temat do të 

jetë edhe çështja e personave 

të zhdukur. Gjatë takimit të 

Londrës, planifikohet 

nënshkrimi i një Deklarate të 
Përbashkët të Kryeministrave, 

si dhe finalizimi i një Plani 

Kornizë të Punës në nivel 

rajonal me qëllim të adresimit 

të çështjes së personave të 

zhdukur. Plani i Përbashkët i 

Republikës së Kosovës para 

finalizimit, do të 

harmonizohet edhe me Planin 

Kornizë në nivel rajonal dhe, 

kjo është arsyeja e shtyrjes së 

finalizimit të Planit të 

Përbashkët (më saktësisht 

Planit të Veprimit për Qasje të 

Përbashkët). 

E 

paplotësuar 

83 Të zbatohen nenet 25, 

43, 75, 93, 94, 96, 98, 

106, 107, 121 dhe 123 

të MSA-së 

Zbatimi i Reformës së Menaxhimit të 

Financave Publike 

Raporti vjetor për vitin 2017 për 

zbatimin e Strategjisë për 

Menaxhimin e Financave Publike, e 

hartuar. 

 

MF. ZKM MIE MAP 

ZKA KRPP ATK DK 

K2 2018 Raporti  është finalizuar nga  

Sekretariati i Grupit 

Koordinues të MFP, gjatë 

muajit Prill 2018. I njëjti është 

prezantuar ne takimin e 

KMRAP me date 19 Prill 2018. 

Gjithashtu Raporti Vjetor 

2017 është diskutuar ne 

takimin e Dialogut për MFP te 

mbajtur me 25 Prill 2018, ku 

konkluzionet e dala janë 

prezantuar ne takimin e 

E plotësuar 



Monitorimi dhe Vlerësimi i Planit Kombëtar të Zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit  

 

24 
Ky aktivitet përkrahet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS).  
 

Grupit te Veçantë për RAP te 

mbajtur me 26 Prill 2018. Ky 

raport është publikuar në ueb 

faqen e Ministrisë së 

Financave. 

84 Të zbatohet neni 74 i 

MSA-së 

Avancimi i metejshëm i procesit të 

përafrimit të legjislacionit vendor me 

acquis të BE-së me qëllim të zbatimit të 

MSA-së 

Kalendari vjetor i Përkthimit i 

Hartuar; 

MIE. K2 2018 Kalendari vjetor për 

përkthimin e akteve ligjore 

(acquis) të BE-së është 

përpiluar në muajin Prill, 

kalendari është dokument 

pune i përbashkët i 

përkthimeve, në mes të 

Kosovës dhe Shqipërisë, dhe 

aprovohet përfundimisht në 

momentin e finalizimit te 

identifikimit të nevojave për 

përkthim nga dy shtetet 

respektive, specifikisht nga 

Komisioni Teknik për 

Përkthimin e Legjislacionit të 
BE-së në Gjuhën Shqipe si dhe 

Bashkëpunimit në Sferën e 

Përafrimit të Legjislacionit. 
Kosova vazhdon ta ketë të 

precizuar planin e nevojave 

për përkthim afatshkurtër 

(2018) por edhe afatmesmëm 

(2018-2020). Rrjedhimisht, 

Kosova pritet që brenda pak 

javësh të përmbush realizimin 

e përkthimeve përkitazi me 

Kalendarin vjetor të 

Përkthimeve,  

Pjesërisht e 

plotësuar 

85 Të zbatohen nenet 51, 

56, 57 dhe 58 të MSA-

së 

Harmonizimi i mëtutjeshëm me 

Direktivën e Shërbimeve 

Plani i Veprimit për transpozimin e 

direktivës për sherbime, i 

përfunduar 

MTI. MAShT MPB 

MPMS MD MAPL MIE 

MZhE MSh ZKM MF 

K2 2018 Plani i Veprimit për 

transpozimin e direktivës për 

shërbime është aprovuar në 

Qeveri me datën 06.07.2018 

E plotësuar 

86 Të zbatohet neni 65 i 

MSA-së 

Zhvillimi i politikave në fushën e të 

drejtave pronësore në Kosovë 

Koncept dokumenti për 

plotësimndryshimin e Ligjit për 

Pronësi dhe të Drejta tjera 

Sendore, i miratuar 

MD. ZKM MMPH 

AKP KGjK 

K2 2018 Koncept Dokumenti është 

miratuar nga Qeveria në janar 

të vitit 2018. 

E plotësuar 

87 Të zbatohen nenet 74 

dhe 75 të MSA-së 

Hartimi dhe miratimi i Koncept 

Dokumentit për Ligjin për Konkurrencën 

Nr. 03 / L-229 i plotësuar dhe ndryshuar 

me Ligjin Nr. 04/L-226 

Koncept Dokumentit për Ligjin për 

Konkurrencën Nr. 03 / L-229 I 

plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 

Nr. 04/L-226, i miratuar 

MTI. AKK K2 2018 Është formuar grupi punues 

me datën 16.05.2018 i cili 

është duke punuar në 

hartimin e Koncept 

Dokumentit të Ligjit për 

Konkurrencën.  

Pjesërisht e 

plotësuar 
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Po ashtu, është përgaditur 

drafti i parë i koncept 

dokumentit. 

88 Të zbatohen nenet 74 

dhe 75 të MSA-së 

Funksionalizimi i departamentit Pesë (5) zyrtar të rekrutuar MF. K2 2018 Departamenti i Ndihmës 

Shtetërore është 

funksionalizuar  dhe janë  

rekrutuar pesë (5) staf te ri të 

cilët kane filluar punën gjatë 

muajit Maj 2018. 

E plotësuar 

89 Të zbatohen nenet 25, 

43, 75, 93, 94, 96, 98, 

106, 107, 121 dhe 123 

të MSA -së 

Aprovimi i manualit për mbikëqyrjen on -

site të pensioneve 

Manuali për mbikëqyrjen on -site të 

pensioneve, i aprovuar 

BQK. K2 2018 Manuali On-site është 

përgatitur si draft i parë dhe 

është dërguar në zyrën e 

Licencimit, të cilët pas 

shqyrtimit kanë rekomanduar 

të ndryshohet dokumenti në 

fjalë. Andaj, duke parë 

specifikat e  kompleksitetit të 

manualit On- site të 

mbikeqyrjes së pensioneve 

finalizimi është shtyrë për K4 

të vitit 2018. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

90 Të zbatohen nenet 109, 

110 dhe 111 të MSA-së 

Krijimi i kushteve të përshtatshme për 

kalim në transmetim digjital tokësor 

Strategjia për Digjitalizim të 

Transmetimit Tokësor, e miratur 

KPM. MZhE ARKEP K2 2018 Strategjisë për Digjitalizim të 

Transmetimit Tokësor,  

Komisioni i KPM-së  më 21 

dhjetor 2017, ka miratuar 

Strategjinë për Kalim në 

Transmetimin Digjital 

Tokësor me ndryshimet e 

harmonizuara sipas UA Nr. 

02/2012 për procedurat, 

kriteret dhe metodologjinë 

për përgatitjen dhe miratimin 

e dokumenteve strategjike 

dhe planet e tyre të zbatimit. 
 

Më 22 dhjetor 2017, KPM e ka 

dërguar Strategjinë për 

miratim në Qeverinë e 

Kosovës. Miratimi i kësaj 

Strategjie është tanimë 

çështje e Qeverisë së 

Republikës së Kosovës dhe 

KPM mbetet ende në pritje të 

miratimit për të vazhduar më 

pas me zbatimin e Strategjisë. 

Deri më tani  sfida kryesore 

në këtë drejtim ka qenë dhe 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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mbetet kostoja buxhetore 

respektivisht financimi për 

zbatimin e Strategjisë.    

91 Të zbatohet neni 102 i 

MSA-së 

Zhvillimi i mëtejshëm i politikave në 

fushën e bujqësisë, me qëllim të zbatimit 

të dispozitave të MSA-së dhe acquis-së së 

transpozuar 

Plani i Veprimit për Bujqësi 

Organike, i miratuar 

MBPZhR. MF K2 2018 Plani i Veprimit për Bujqësi 

Organike është miratuar, para 

kohes së paraparë. 

E plotësuar 

92 Të zbatohet neni 102 i 

MSA -së 

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 -së së transpozuar 

Njëzet 20 zyrtarë/e në kuadër të 

AZhB (nga projekti i BB), të 

rekrutuar 

MBPZhR. MAP MF K2 2018 Është filluar me procedurat 

për rekrutimin e 20 zyrtarë/e 

në kuadër të AZhB (nga 

projekti i BB). 

E 

paplotësuar 

93 Të zbatohet neni 113 i 

MSA-së 

Ngritja e kapaciteteve teknike dhe 

profesionale në fushën e transportit 

rrugor 

Aftësimi i së paku tridhjetë (30) 

zyrtarëve për matjen e gazrave të 

liruara nga automjetet, i përfunduar 

MI. K2 2018 Kjo objektivë është paraparë 

të realizohet në periudha më 

të mëvonshme.  

E 

paplotësuar 

94 Të zbatohet neni 114 i 

MSA-së 

Zhvillimi i mëtejshëm i politikave në 

fushën e energjisë me qëllim të zbatimit të 

dispozitave të MSA-së dhe acquis-së së 

transpozuar 

Programi i zbatimit të strategjisë së 

energjisë 2017 - 2019, i miratuar 

MZhE. ZKM MF MIE 

MMPH ZRrE KOSTT 

KPMM KEK 

Ngrohtoret 

K2 2018 Programi i Zbatimit të 

Strategjise së Energjisë 2018-

2020 është miratuar nga 

Qeveria e RKS-së me 

17.07.2018 me Vendimin Nr. 

01/57. 

E plotësuar 

95 Të zbatohet neni 114 i 

MSA-së 

Zhvillimi i tregut të hapur, jodiskriminues 

dhe transparent të energjisë 

Operatori i sistemit të 

transmisionit, i çertifikuar 

ZRrE. KOSTT K2 2018 ZRRE ka pranuar dhe ka 

vlerësuar/analizuar 

aplikacionin e KOSTT për 

Certifikim, dhe është duke e 

finalizuar Vendimin Preliminar 

për certifikimin e KOSTT. 

Pritet që  drafti preliminar per  

Vendimin Preliminar për 

Certifikim do te finalizohet ne 

përfundim te Korrikut. 

 

 Vendimi pastaj duhet ti 

dërgohet Sekretariatit të 

Komunitetit të Energjisë 

(ashtu si kërkohet me 

legjislacion), dhe varësisht 

prej komenteve të tyre, do 

procedohet më tutje. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

96 Të zbatohen nenet 39, 

40, 70 dhe 105 të MSA-

së 

Avancimi i shërbimeve ndaj tatimpaguesve 

drejtë krijimit të mjedisit digjital për 

përmbushjen e obligimeve tatimore 

Numri i Shërbimeve elektronike 

ndaj tatimpaguesve, i rritur (si, 

kërkesa elektronike për aplikimin 

për Rimbursimin e TVSh dhe 

Regjsitrimi i blerjeve dhe shitjeve 

online) 

MF. ATK K2 2018 1. Libri elektornik i blerjes dhe 

shitjes.  

 Libri i Shitjes: 10,233  

tatimpagues,42,340 deklarime  

 Libri i Blerjes : 10,402 

tatimpagues, 43,790  

deklarime 

E plotësuar 
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 TOTAL: 10,697 

tatimpaguesve, 86,130 

deklarime. 

 

2. Aplikacioni" Verifiko 

punëdhënësin" Ky është një 

shërbim elektronik që i 

mundëson çdo qytetari që të 

verifikoj se a është 

punëdhënësi i tij duke i paguar 

Kontributet Pensionale si dhe 

tatimin ashtu siç parashihet 

me legjislacion tatimor. 
Numri i qytetarëve qe kanë 

pasur qasje në aplikacion   

është 3,401, ndërsa 6 raste 

janë paraqitur ne Divizionin 

e Standardeve Profesionale 

 

3. Moduli i "Menaxhimit te 

Rimbursimeve". Ky është një 

shërbim elektronik që është 

në dispozicion për 

tatimpaguesit, të cilët bëjnë 

kërkesë për Rimbursim, si: 

për Tatimin mbi Vlerën e 

Shtuar, Tatimin në të Ardhura 

Personale dhe Tatimin në të 

Ardhura të Korporatave. 

Përmes këtij shërbimi, 

tatimpaguesi mund të 

informohet se deri ku ka 

arritur të shqyrtohet nga 

ATK, kërkesa e tij për 

Rimbursim e dërguar më parë. 

Gjatë periudhës raportuese 

janë pranuar gjithsej 396 

kërkesa për rimbursim të 

TVSH-së, ku 46 prej tyre janë 

bërë në mënyrë elektronike 

përmes shërbimit të ri " 

Menaxhimi i rimbursimeve". 

Shuma e rimbursimeve të 

TVSH-së për Janar-Qershor 

është 24,610,788.07 euro. 

97 Të zbatohet neni 95 i 

MSA-së 

Zbatimi i rekomandimeve të dala nga 

vlerësimi i EUROSTAT (Peer Review) 

Plani i veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve, i finalizuar 

ASK. ZKM K2 2018 Plani është i publikuar ne web 

faqen zyrtare të ASK-së dhe 

E plotësuar 
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Eurostat-it, tani është në fazen 

e monitorimit. 

98 Të zbatohet neni 95 i 

MSA -së 

Përmirësimi i cilësisë së statistikave 

sociale 

Anketa mbi të ardhurat dhe kushtet 

e jetesës (SILC), e finalizuar dhe 

publikuar 

ASK. K2 2018 Mbledhja e te dhënave nga 

tereni është në përfundim e 

sipër, kurse publikimi për 

dinamiken kohore, fundi i vitit 

2018 respektivisht pjesa e 

parë e vitit 2019. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

99 Të zbatohen nenet 3 

dhe 4 të MSA-së 

Avancimi i politikave për ekzekutimin e 

sanksioneve penale 

Strategjia për Ekzekutimin e 

Sanksioneve Penale, e miratuar 

MD. KPK KGjK K2 2018 MD ka vendosur që këtë 

strategji ta largoj nga Plani i 

MD-së, për shkak se MD këtë 

çështje do ta trajtoj me 

Procesin e Rishikimit 

Funksional të Sektorit të 

Sundimit të Ligjit. 

E 

paplotësuar 

100 Të zbatohen nenet 83 

dhe 91 të MSA-së 

Funksionalizimi i Njësitit për Përgjimin e 

Komunikimeve elektronike 

Tre (3) zyrtarë në Njesitin për 

Përgjimin e Komunikimeve 

Elektronike, të rekrutuar 

KPK. K2 2018 Nje (1) zyrtar ligjor është 

rekrutuar në këte njesi ne 

tremujorin e pare. Ndersa, 

KPK eshte ne fazen e 

perpilimit te listes se ngushte 

per 2 pozita per Zyrtar te TI 

ne njesine për Përgjimin e 

Komunikimeve Elektronike, 

konkurs i rishpallur, 

meqenese konkursi i mbyllur 

me 03.05.2018 ishte anuluar. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

101 Të zbatohen nenet 3 

dhe 4 të MSA-së 

Përmirësimi i politikave për minoritetet 

dhe projektet mbështetëse që dalin 

drejtpërdrejt nga këto politika. 

Analizë mbi punësimin e 

komuniteteve jo-shumice në nivelin 

qendror dhe lokal në instiucionet 

publike 

ZKM. K2 2018 Zyra për Çështje të 

Komuniteteve nuk e ka bërë 

analizën mbi punësimin e 

komuniteteve jo shumicë në 

nivelin qendror dhe lokal në 

institucione publike, pasi që 

ende nuk ka buxhet të 

mjaftueshëm për një analizë të 

tillë. 

E 

paplotësuar 

102 Të zbatohet neni 107 i 

MSA-së 

Pjesëmarrja në programin e BE Horizon 

2020 

Termat të refernces për PKK (Pika 

Kombëtare e Kontaktit), të 

hartuara 

MAShT. K2 2018 Është mbajtur punëtori një 

ditore me Pikat Kombëtare të 

Kontaktit, me mbështetje të 

projekti HERAS dhe është 

draftuar plani i veprimit për 

aktivitetet që do të zhvillohen 

nga PKK në vazhdim të vitit 

2018. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

103 Të zbatohet neni 118 të 

MSA-së 

Zbatimi i dokumenteve kurrikulare dhe 

programeve të reja mesimore në arsimin 

para-universitar 

Programet e reja lëndore për klasat 

3, 8, 12, në gjuhën shqipe si dhe 

programi lëndor Gjuhë Shqipe për 

klasen e 3 për nxënësit e 

MAShT. K2 2018 Nga viti shkollor 2017/2018 

në të gjitha shkollat e 

Kosovës, janë duke u zbatuar 

Korrniza e Kurrikulës së 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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komunitetit jo shqiptar (serb, 

boshnjak, RAE, turk), të hartuara 

dhe kurrikulat lëndore për klasat: 0, 

1, 2, 7, 6, 10, 11 në të gjitha shkollat 

e Republikës së Kosovës, të 

zbatuara 

Arsimit Parauniversitar, 

Kurrikulat bërthamë për tre 

nivelet e Arsimit formal ( 

niveli I klasa 0,1-5, niveli II, 

klasa 6-9,niveli III, klasa10-12 ) 

si dhe plan-programet lëndore 

për klasën përgatitore, klasën 

1, 6, dhe 10. 

Në shkolla pilot ku janë duke 

u pilotuar draft programet 

lëndore për klasat 2,7,11 janë 

shpërndarë pyetësor  për 

secilën lëndë nga divizioni për 
planprograme dhe tekste 

shkollore  me qëllim të 

marrjes së informatave 

kthyese nga mësimdhënësit e 

lëndëve. Këto informata të 

mësimdhënësve për grupet e 

ekspertëve të programeve 

lëndore janë përfshirë në 

draftin final të programe 

lëndore për klasat 2,7,11, pasi 

që në vitin shkollor 2018 

/2019 këto programe lëndore 

do të jenë pjesë e zbatimit të 

reformës në të gjitha shkollat 

e Kosovës. 

 

Pra, kjo duhet te 

konsiderohet  pjeserishte e 

plotësuar sepse ende nuk ka 

filluar zbatimi i tyre, qe ne 

kete rast janë esenciale. 

104 Të zbatohen nenet 115, 

116 dhe 117 të MSA-së 

Zhvillimi i mëtejm i politikave për 

mbrojtjën dhe përmirësimin e cilësisë së 

ajrit 

Plani i veprimit për cilësin e ajrit, i 

miratuar 

MMPH. MZhE MF MIE 

MTI MI 

K2 2018 Plani i Veprimit për Cilësinë e 

Ajrit 2018- 2020 është 

miratuar në Qeveri me 

Vendim Nr.12/50. 

të datës 05.06.2018. 

E plotësuar 

105 Të zbatohen nenet 115, 

116 dhe 117 të MSA-së 

Përmirësimi i politikave për ndryshime 

klimatike 

Strategjia dhe plani i veprimit për 

ndryshime klimatike, e miratuar 

MMPH. ZKM MZhE 

MF MIE MTI MI 

K2 2018 Draft Strategjia dhe Plani i 

Veprimit për Ndryshime 

Klimatike është përfunduar 

dhe ka marrë opinionin nga 

MIE, MF, ndërsa nga Zyra për 

Planifikim Strategjik e ZKM-së 

janë dhënë komente të cilat 

janë inkorporuar në 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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dokument nga MMPH dhe 

janë përcjell te kjo zyre për 

rishikim. 

106 Të zbatohen nenet 115, 

116 dhe 117 të MSA-së 

Përmirësim i sistemit të monitorimit 

(kontrollit) të cilësisë së ajrit dhe instalimi 

i softëerit 

Softweri qendror për raportimin e 

të dhënave që publikohen në kohë 

reale, i instaluar 

MMPH. MAP K2 2018 Është instaluar softveri për 

mbledhjen e të dhënave nga 

stacionet e monitorimit të 

cilësisë së ajrit dhe është në 

fazën testuese ku shumë 

shpejt pritet të mbyllet faza 

testuese. Ky softver është 

instaluar në një server jashtë 

Kosovës (Gjermani). 

Mirëmbajtja e softverit dhe 

serverit bëhet nga KE për afat 

njëvjeçar si donacion e pastaj 

mbetet obligim i MMPH për 

pagesat për mirëmbajtje. 

Investimet në përmirësimin e 

sistemit për monitorimin e 

cilësisë së ajrit do të 
vazhdojnë edhe me 

mbështetje shtesë nga 

Qeveria Amerikane përmes 

Programit të Korporatës së 

Sfidave të Mijëvjeçarit dhe nga 

Qeveria Japoneze përmes 

Agjeniconit Ndërkombëtarë 

Japonez për Zhvillim. 

E plotësuar 

107 Të zbatohet neni 106 i 

MSA-së 

Hartimi i Planit strategjik për Edukim dhe 

Promovim Shëndetësore 

Plani strategjik për promovim dhe 

edukim shëndetësor, i miratuar 

MSh. ZKM MF K2 2018 Plani Strategjik për Promovim 

dhe Edukim shëndetësor 

është finalizuar. Për momentin 

është duke u adaptuar 

strukturën e Planit sipas UA 

07/2018. 

Pjesërisht e 

plotësuar 

108 Të zbatohet neni 81 i 

MSA-së 

Ngritja e kapacitetit njerezorë të Këshillit 

për Mbrojtje të Konsumatorit 

Këshilli për Mborjtje të 

Konsumatorit, i zgjeruar (anëtarë 

nga BQK, Autoriteti Rregullator i 

Ujësjellsit, ARKEP, Rregullatori i 

Energjisë dhe Komisioni i Pavarur 

për Media) 

MTI. BQK ARKEP 

ARRU AE KPM 

K2 2018 Ligji për Mbrojtjen e 

Konsumatorit është publikuar 

në gazetën zyrtare me datën 

16.06.2018.  

 

Pritet të fillohet me procedurat 

për zgjerimin e Këshillit për 

Mbrojtje të Konsumatorit dhe 

ngritjes së kapaciteteve. 

E 

paplotësuar 

109 Të zbatohet neni 81 të 

MSA-së 

Rritja e përfshirjes së shoqatave të 

konsumatorëve dhe aktorëve relevantë 

në fushën e mbrojtjes së konsumatorit 

Së paku tri aktivitete promovuese 

për mbrojtjen e konsumatorit, të 

realizuara 

MTI. MSh K2 2018 Gjatë muajit Maj dhe 

Qershor, në vazhdën 

aktiviteteve për vetëdijesimin 

e konsumatorëve mbi të 

Pjesërisht e 

plotësuar 
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drejtat e tyre, është realizuar 

prezenca në portalet 

elektronike Telegrafi dhe 

Epoka e re. 

110 Të zbatohen nenet 11 

dhe 15 të MSA-së 

Zbatimi i obligimeve në kuadër të 

Dialogut Politik Kosovë-BE 

Plani i Veprimit për Zhvillimin sa më 

efikas të Dialogut Politik në mes të 

RKS dhe BE, i miratuar 

MPJ. K2 2018 Plani i veprimit është miratuar 

në vitin 2017, bazuar në 

draftin e të gjeturave nga 

raporti ‘Dialogu Politik mes 

Kosovës dhe BE në kornizen e 

MSA - së ndihmuar nga GIZ. 

E plotësuar 

111 Të zbatohen nenet 3 

dhe 12 i MSA-së 

Përmirësimi i mëtejshëm i kornizës së 

politikave në fushën e mbikëqyrjes 

demokratike civile të Forcave të 

armatosura 

Strategjia Kombëtare e Sigurisë, e 

miratuar 

ZKM. MFSK MPB MPJ 

MD AKI MF 

K2 2018 Është themeluar grupi punës 

për hartimin e Strategjisë 

Kombëtare te Sigurisë dhe 

është në proces te hartimit të 

këtij dokumenti. 

E 

paplotësuar 
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