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TË (PA) BARABARTË: NJË TREGIM MBI KONKURRENCËN NË KOSOVË (II) 

 

1. Konkurrenca nën Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA) 

 

Politika e konkurrencës në Evropë karakterizohet si shtylla kryesore për një funksionim të mirëfilltë të 

tregut të brendshëm. Përveç sigurimit të një konkurrence të drejtë mes kompanive, politika e 

konkurrencës krijon një bazë për një efikasitet të shtuar dhe cilësi të ndërmarrjeve, si dhe zgjedhje 

më të mëdha për konsumatorët. Duke pasur parasysh rëndësinë e konkurrencës, Komisioni Evropian 

ndjek një qasje dinamike duke hetuar kompanitë që shkelin ligjet e konkurrencës, por gjithashtu edhe 

ato që mund të çojnë në shkelje të legjislacionit të konkurrencës. Pra, Komisioni Evropian kryen një 

rol të dyfishtë, parandalon dhe ndëshkon ato kompani/ndërmarrje që shkelin rregullat e konkurrencës 

në BE. Qasja e BE-së për të hetuar dhe zbatuar në mënyrë efikase politikën e konkurrencës është 

ekonomike dhe ligjore, të dyja këto çojnë drejt një standardi më të lartë të jetesës nëpërmjet rritjes së 

investimeve, gjenerimit të vendeve të punës, konkurrencës në treg dhe mes të tjerave, konsumatorëve 

të kënaqur.1 

 

Duke pasur parasysh aspiratat e Kosovës drejt rrugës së integrimit evropian, Kosova nënshkroi 

marrëveshjen e saj të parë kontraktuale - Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit - me Bashkimin 

Evropian, e cili hyri në fuqi në prill të vitit 2016. Meqenëse pjesa dërmuese e MSA-së bazohet në 

acquis të BE-së, Kosova filloi një detyrë të vështirë, por të domosdoshme, - harmonizimin dhe 

përafrimin e legjislacionit të saj kombëtar me atë të acquis. Fillimisht, prioritet i është dhënë kornizës 

ligjore që mbulon fushat e sigurisë, drejtësisë, lirisë, tregut të brendshëm si dhe asaj të tregtisë.2  

 

Prandaj, zbatimi i MSA-së aktualisht po mundësohet nga dy korniza të planifikimit të politikave, 

Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) - si kornizë ombrellë dhe Agjenda Evropiane e 

Reformës (ERA) - e cila përpilon një listë të prioriteteve dhe masave afatshkurtra për reformat kyçe. 

Pra, qëllimi kryesor i këtij studimi është vlerësimi dhe monitorimi i performancës së institucioneve të 

Kosovës drejt përmbushjes së kritereve që rrjedhin nga MSA-ja, me fokus të veçantë në fushën e 

konkurrencës. 

 

 

2. Metodologjia e Monitorimit 

 

Objektivi kryesor i këtij studimi është qasja në shkallën e përmbushjes së veprimeve dhe prioriteteve 

në fushën e konkurrencës, që rrjedhin nga PKZMSA dhe ERA. Duhet të theksohet se kjo fazë 

monitorimi fokusohet në periudhën korrik-dhjetor 2018, e cila do të plotësojë pjesën e parë të 

monitorimit për periudhën janar-qershor 2018. Pastaj, rezultatet do të nxjerrin në pah arritjet dhe 

dështimet e institucioneve relevante gjatë gjithë vitit 2018. 

 

Ngjashëm me pjesën e parë të monitorimit, është ndjekur e njëjta metodologji për të pasur qasje në 

performancën e institucioneve drejt përmbushjes së kritereve që rrjedhin nga MSA. Saktësisht, janë 

                                                           
1 Komisioni Evropian, Konkurrenca, Përmbledhje, E disponueshme ne:http://ec.europa.eu/competition/general/overview_en.html  
2 Pula, E., Elshani, D. (2018) (Un) Nivelimi i fushës - një ngjarje e konkurrencës !. Grupi për Studime Ligjore dhe Politike. në dispozicion 

në:http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/uploads/2018/09/GLPS-Policy-Report-Eng-042018.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/general/overview_en.html
http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/uploads/2018/09/GLPS-Policy-Report-Eng-042018.pdf


përzgjedhur të gjitha veprimet/masat dhe prioritetet që rrjedhin nga PKZMSA dhe ERA relevante në 

fushën e konkurrencës, duke përfshirë gjithashtu të gjitha institucionet kyçe përgjegjëse për zbatimin 

e këtyre reformave. Për të pasur një përgjigje të suksesshme, institucionet përkatëse u njoftuan me 

qëllimin kryesor të këtij projekti dhe më pas ata u kontaktuan përmes postës elektronike për të na 

njoftuar mbi progresin drejt përmbushjes së masave dhe indikatorëve. Palët përkatëse u kontaktuan 

gjithashtu përmes telefonit në rast se nuk është pranuar asnjë përgjigje nëpërmjet postës elektronike. 

Përveç kësaj, u organizuan intervista me disa nga institucionet për të sqaruar reagimet e pranuara.3 

Institucionet të cilat janë monitoruar gjatë pjesës së dytë të monitorimit përfshijnë Autoritetin Kosovar 

të Konkurrencës, Agjencinë e Statistikave, Kuvendin, Zyrën e Kryeministrit, Qeverinë, Ministrinë e 

Tregtisë dhe Industrisë, Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik.  

 

Të gjitha rezultatet e monitorimit janë reflektuar në Tabelat e Vlerësimit të PKZMSA-së dhe ERA-së, të 

cilat nxjerrin në pah progresin dhe sfidat e mbetura të institucioneve përkatëse. Më saktësisht, Tabelat 

e Vlerësimit kategorizojnë progresin e masave dhe treguesve në pesë kategori: a) të realizuara, b) 

pjesërisht të realizuara, c) të parealizuar, d) punë në progres e) nuk janë ofruar te dhëna.4 

 

 

3. Monitorimi i Rezultateve nga Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) 
 

Masat e prioriteteve afatshkurtra nga PKZMSA janë të kategorizuara në tri blloqe kryesore: Kriteret 

Politike, Kriteret Ekonomike, si dhe Standardet Evropiane - Përafrimi i Legjislacionit të Kosovës me 

acquis të BE-së. Blloku i fundit, Blloku III, përfshin një shumëllojshmëri të politikave publike që 

kërkojnë reformimin e të gjithë qeverisë përmes harmonizimit të legjislacionit kombëtar me acquis të 

BE-së, të shoqëruar me kapacitetet e nevojshme administrative. Blloku i III-të përbëhet nga 35 kapituj, 

duke përfshirë atë të Politikave të Konkurrencës. 5  Në përgjithësi, ky Kapitull fokusohet në 

marrëveshjet ndërmjet ndërmarrjeve, keqpërdorimit të pozitës dominuese dhe përqëndrimet.6 

Siç është elaboruar në pjesën e parë të monitorimit (janar-qershor 2018), Udhëzimet Administrative 

të parapara për vitin 2017 në fushën e konkurrencës janë përmbushur nga institucionet përgjegjëse, 

si nga Autoriteti i Konkurrencës poashtu dhe nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, duke përfshirë 

Udhëzimin Administrativ për përjashtimet e grupeve për marrëveshjet horizontale; Udhëzimi 

Administrativ për përjashtimet e grupeve për marrëveshjet vertikale; Udhëzimi Administrativ për 

përjashtimet e grupeve për marrëveshjet në sektorin e sigurimeve; Udhëzimi Administrativ për 

përjashtimet e grupeve për marrëveshjet në sektorin e transportit, si dhe Udhëzimi Administrativ për 

përjashtimet e grupeve për marrëveshjet në sektorin e shpërndarjes dhe servisimin e automjeteve.7 

 

Ndërsa tabela e vlerësimit më poshtë paraqet të gjitha masat afatshkurtra në fushën e konkurrencës, 

të kategorizuara në masa legjislative dhe zbatuese, të cilat janë paraparë të përmbushen deri në fund 

                                                           
3 Pula, E., Elshani, D. (2018) (Un) Nivelimi i fushës - një ngjarje e konkurrencës !. Grupi për Studime Juridike dhe Politike. në dispozicion 

në:http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/uploads/2018/09/GLPS-Policy-Report-Eng-042018.pdf 
4 Këto klasifikime kategorizojnë ecurinë e masave dhe treguesve për Tabelën e Vlerësimit të ERA-së. Sa i përket tabelës së vlerësimit të 

PKZMSA-së, këto masa zëvendësohen me këto kategori: a) e realizuar, b) pjesërisht e realizuar, c) e parealizuar, d) punë ne progres e) nuk 

janë ofruar te dhëna. 

e) Kur asnjë informacion nuk sigurohet nga institucionet relevante, masat dhe treguesit e tillë klasifikohen si 'asnjë informacion i ofruar'.  
5 Për sqarime të mëtejshme, Blloku III përbëhet nga 35 kapituj dhe, përveç kësaj, një kapitull mbi kuadrin ligjor për përafrimin e legjislacionit 
6 Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (PKZMSA) 2018-2022 Maj 2018 Prishtinë 
7 Pula, E., Elshani, D. (2018) (Un) Nivelimi i fushës - një ngjarje e konkurrencës !. Grupi për Studime Juridike dhe Politike. Në dispozicion në: 

http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/uploads/2018/09/GLPS-Policy-Report-Eng-042018.pdf 

http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/uploads/2018/09/GLPS-Policy-Report-Eng-042018.pdf
http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/uploads/2018/09/GLPS-Policy-Report-Eng-042018.pdf


të vitit 2018. Sipas informatave të marra gjatë procesit të monitorimit, Autoriteti i Konkurrencës ka 

arritur të përfundojë Masat Legjislative, veçanërisht Udhëzimin Administrativ për përcaktimin e tregut 

përkatës, si dhe Udhëzimin Administrativ mbi kriteret për shqiptimin e sanksioneve administrative.8  

Sipas Reformave Institucionale dhe Masave për Ngritjen e Kapaciteteve, Autoriteti gjatë vitit 2018 ka 

rekrutuar katër zyrtarë në Departamentin e Mbikëqyrjes së Tregut, ndërsa pjesa tjetër - 3 zyrtarë të 

tjerë - do të rekrutohen gjatë vitit 2019. Prandaj, kjo masë është kategorizuar si pjesërisht e realizuar.9 

Në anën tjetër, Masat Zbatuese, përkatësisht Korniza e Politikave dhe Zbatimi në Praktikë, janë ende 

në zhvillim pasi që të gjitha janë të ndërlidhura. Pikërisht, Plani i Veprimit për Politika të Konkurrencës 

për katër vitet e ardhshme do të duhej të hartohej dhe të finalizohej gjatë vitit 2018; megjithatë, sipas 

Autoritetit, kjo masë është shtyrë për vitin 2019. Aktualisht është formuar grupi punues përgjegjës për 

hartimin e Planit të Veprimit dhe Politikave të Konkurrencës për katër vitet e ardhshme, me 

mbështetjen e projektit të IPA-së, në bazë të cilit do të udhëzohet dhe mbështetet Autoriteti gjatë 

procesit të hartimit të Planit të Veprimit.10 

                                                           
8 Intervistë (poste elektronike) me përfaqësuesit e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, 15 shkurt 2019 

9 Ibid.  
10 Ibid.  



 

                    TABELA E VLERËSIMIT - PKZMSA 

 

                      MASAT LEGJISLATIVE 

 

Nr.  
Dispozitat e MSA-së 

 

Aktet kombëtarë që do 

të harmonizohen 

Aktet e acquis-së 

së BE-së që do të 

transpozohen 

Institucionet 

përgjegjëse 

 

Afati kohorë 

 

1. 
Të zbatohet neni 75 i MSA-

së pika 1a dhe 1b 

UA mbi kriteret për 

shqiptimin e masës së 

sanksioneve administrative 

(plotësim-ndryshim)   

Udhëzuesi për 

Mënyren e Shqiptimi 

të Gjobave në pajtim 

me nenin 23(2)(a) të 

Rregullores No 

1/2003 

AKK K4 2018 E plotësuar  

2. 
Të zbatohet neni 75 i MSA-

së pika 1a dhe 1b 

UA për përcaktimin e 

tregut relevant (plotësim-

ndryshimi) 

Njoftimi i Komisionit 

mbi përcaktimin e 

tregut përkatës për 

qëllimet e Ligjit 

Komunitar të 

Konkurrencës (OJC 

372, 9.12.1997) 

AKK K4 2018 E plotësuar 

                                      MASAT ZBATUESE  

Nr.  

 

Dispozitat e MSA-së 

 

Objektivat 

 

Treguesit 

 

Institucionet 

përgjegjëse 
Afati kohorë 

 

Korniza e politikave 

3. 
Të zbatohen nenet 74 dhe 

75 të MSA-së 

Plani i Veprimit për 

Politikën e Konkurrencës 

në 4 vitet e ardhshme 

Plani Veprimit i 

miratuar dhe i 

konsultuar me 

akteret relevant 

AKK K4 2018 

Në realizim e sipër 

Grupi punues për hartimin e 

Veprimit të Politikave të 

Konkurrencës është formuar në 

mbështetje të  IPA projektit. Edhe 

pse kjo masë është paraparë të 

përfundoj në 2018, sipas Autoritetit 

kjo masë do të finalizohet gjatë vitit 

2019. 

Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve 

4. 
Të zbatohen nenet 74 dhe 

75 të MSA-së 

Forcimi i kapaciteteve të 

Autoritetit Kombëtar të 

Shtatë (7) zyrtar të 

rekrutuar 
AKK K4 2018 Pjesërisht e plotësuar 



 

Konkurrencës në fushën e 

hetimeve 

Gjatë vitit 2018, Autoriteti rekrutoi 

katër zyrtarë për Departamentin e 

Mbikëqyrjes së Tregut, ndërsa tre 

zyrtarë tjerë  do të rekrutohen 

gjatë vitit 2019. 

 

Zbatimi në praktikë 

5. 
Të zbatohen nenet 74 dhe 

75 të MSA-së 

Plani i Veprimit për 

Politikën e Konkurrencës 

në 4 vitet e ardhshme 

Numri i inspektimeve 

te realizuara 
AKK K4 2018 

Në realizim e sipër 

 Kjo masë do të përfundojë pas 

hartimit të  Planit të Veprimit të 

Politikave të Konkurrencës, i cili 

është, në bazë të Autoritetin, 

shtyrë  të finalizohet gjatë vitit 

2019. 

6. 
Të zbatohen nenet 74 dhe 

75 të MSA-së 

Plani i Veprimit për 

Politikën e Konkurrencës 

në 4 vitet e ardhshme 

Numri i vendimeve, 

konkluzioneve, 

rekomandimeve dhe 

opinioneve  

AKK K4 2018 

Në realizim e sipër 

  Kjo masë do të përfundojë pas 

hartimit të  Planit të Veprimit të 

Politikave të Konkurrencës, i cili 

është, në bazë të Autoritetin, 

shtyrë  të finalizohet gjatë vitit 

2019. 
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4. Monitorimi i Rezultateve nga Agjenda për Reforma Evropiane (ARE) 

Agjenda për Reforma Evropiane është hartuar nga Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Evropian me 

qëllim të mbështetjes dhe përshpejtimit të zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. 

Agjenda për Reforma Evropiane (ERA), e cila përbëhet nga prioritetet afatshkurtëra që rrjedhin nga 

MSA duke synuar rritjen e përfitimeve ekonomike dhe politike, kategorizohet në tri fusha kryesore: 

Sundimi i Ligjit dhe Qeverisja e Mirë, Konkurrueshmëria dhe Klima e Investimeve, dhe Arsimi dhe 

Punësimi. Për qëllime të këtij studimi, vetëm veprimet që kanë të bëjnë me shtyllën e dytë - 

Konkurrenca dhe Klima e Investimeve - janë monitoruar gjatë periudhës korrik-dhjetor 2018, duke 

plotësuar pjesën e parë të monitorimit nga janari deri në qershor 2018. 

Duket theksuar që të gjitha veprimet e parashikuara për vitin 2017 që bien nën fushën e 

konkurrencës janë përmbushur, duke përfshirë: a) forcimin e procedurave dhe kapaciteteve të 

brendshme të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës për të kryer hetime; b) finalizimin e një raporti 

që thekson situatën aktuale të monopoleve në tregun e Kosovës, duke përfshirë rekomandimet e 

duhura; c) ndryshimin dhe përafrimin e Ligjit për Ndihmën Shtetërore, si dhe legjislacionin 

sekondar përkatës; dhe d) sigurimin e pavarësisë operacionale si dhe kapacitetet e mjaftueshme 

të Komisionit për Ndihmë Shtetërore, në mënyrë që të rritet efikasiteti i tij mbi kontrollin e ndihmës 

shtetërore.11  

Ndërsa sa i përket vitit 2018, shtylla e dytë - Konkurrueshmëria dhe Klima e Investimeve - përfshin 

12 masa të dekompozuara në 44 veprime, të cilat janë të grupuara në pesë (5) kategori: 

- promovimi i investimeve të huaja direkte; 

- përmirësimi i mjedisit të biznesit; 

- statistikat; 

- agjenda e interkonektivitetit, si dhe 

- energjia.  

 

Tabela e vlerësimit më poshtë shpalos progresin e institucioneve përkatëse drejt përmbushjes së 

veprimeve të parashikuara për vitin 2018. Rezultatet e monitorimit nga faza e parë dhe e dytë e 

monitorimit, duke përfshirë periudhën janar-dhjetor 2018, tregojnë se vetëm 56.8% e veprimeve 

të parashikuara për vitin 2018 janë arritur, që do të thotë se 25 prej 44 masave janë përmbushur 

nga institucionet përkatëse; 22.7% e masave janë plotësuar pjesërisht (10 nga 44 masa), dhe 

pjesa tjetër, 20.5% ose 9 masa janë ende të paplotësuara. Gjatë kësaj periudhe monitorimi, asnjë 

nga masat nuk është kategorizuar si "punë në progres" ose "nuk ka informacion" që nënkupton që 

institucionet e monitoruara kanë qenë bashkëpunuese dhe të gatshme për të shkëmbyer 

informacion lidhur me përmbushjen e prioriteteve dhe masave që rrjedhin nga ERA dhe PKZMSA.  

 

Thënë këtë, veprimet të cilat nuk janë arritur dhe ato të cilat janë arritur pjesërisht përbëjnë gjithsej 

43.2% të të gjitha masave nga shtylla e dytë - Konkurrueshmëria dhe Klima e Investimeve - e cila 

paraqet një vlerë shqetësuese në lidhje me përmbushjen e veprimeve që rrjedhin nga ERA. Është 

mëse e qartë se duhet të ketë një përkushtim dhe gatishmëri më të madhe nga institucionet 

relevante drejt përmbushjes së këtyre masave dhe rrjedhimisht përshpejtimin e procesit të 

zbatimit të MSA-së.  

 

                                                           
11 Pula, E., Elshani, D. (2018) (Un) Nivelimi i fushës - një ngjarje e konkurrencës !. Grupi për Studime Juridike dhe Politike. 

Në dispozicion në:http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/uploads/2018/09/GLPS-Policy-Report-Eng-042018.pdf 

 

http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/uploads/2018/09/GLPS-Policy-Report-Eng-042018.pdf
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Gjatë këtij procesi të monitorimit, institucionet relevante arritën të përmbushin dhe zbatojnë planin 

për të luftuar ekonominë informale; ka përmirësim në publikimin e statistikave të përgjithshme për 

zhvillimin e bizneseve, energjisë dhe sektorëve social; është shënuar përparim pozitiv në 

azhurnimin e formave të regjistrave qendrorë për lejet dhe licencat, si dhe, ndër të tjera, është 

shënuar progres edhe në miratimin e paketës ligjore për përmirësimin e infrastrukturës dhe 

standardeve të cilësisë, si dhe në funksionalizimin e katër laboratorëve të metrologjisë. Nga ana 

tjetër, siç është cekur më lartë, pothuajse gjysma e masave për vitin 2018 mbeten ose të 

përfunduara pjesërisht apo të papërfunduara, duke përfshirë ristrukturimin e Agjencisë së 

Investimeve të Kosovës, zhvillimin e kapaciteteve të saj dhe krijimin e bordit këshillues; dështimin 

për të miratuar programin dhe shërbimet e kujdesit after-care për investitorët; dështimi për të 

hartuar dhe miratuar Ligjin për Inspektimet e Përgjithshme; dhe, ndër të tjera, mos zbatimin e 

Marrëveshjes ndërmjet KOSTT dhe EMS brenda agjendës së interkonektivitetit. Tabela e vlerësimit 

më poshtë përmban informacione të detajuar në lidhje me ecurinë e secilës masë që rjedhin nga 

shtylla e dytë - Konkurrueshmëria dhe Klima e Investimeve.  

Përfundimisht, institucionet kyçe duhet të tregojnë një përkushtim më të lartë drejt përmbushjes 

së të gjitha masave të parapara në ERA dhe PKZMSA në përputhje me afatet kohore të 

përcaktuara, në mënyrë që të përshpejtohen politikat dhe reformat e konkurrencës në Kosovë. 

Meqenëse zbatimi i MSA-së është një nga proceset më të rëndësishme për integrimin evropian të 

Kosovës, përfshirja, bashkëpunimi dhe mbështetja nga institucionet relevante, duke përfshirë 

edhe shoqërinë civile, partitë politike dhe, ndër të tjera, komunitetin e biznesit, është mëse e 

rëndësishme.  
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TABELA E VLERËSIMIT – ARE 

I. PROMOVIMI I INVESTIMEVE TË HUAJA 

A. RISTRUKTURIMI I AGJENCISË KOSOVARE PËR INVESTIME DHE PËRKRAHJE TË NDËRMARRJEVE - KIESA 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË 

PRIORITETET 

A.1) Ristrukturimi i KIESA-s për t'i mundësuar 

që në mënyrë efikase të përmbushë 

përgjegjësitë e tij dhe të zbatojë prioritetet, të 

shpërndajë burimet e nevojshme dhe të 

rekrutojë punonjës të kualifikuar 

A.2) Zhvillimi i kapaciteteve të personelit në 

KIESA për hartimin dhe zbatimin e 

shërbimeve dhe programeve 

A.3) Themelimi i Bordit Këshillëdhënës në 

kuadër të KIESA me pjesëmarrjen e 

komunitetit të biznesit dhe përfshirje me 

te madhe të Zyrës së Kryeministrit 

STATUSI E PAREALIZUAR  E PAREALIZUAR  E PAREALIZUAR  

KORNIZA 

KOHORE 
TM1 2018 TM1 2018 TM1 2018 

 

PROGRESI 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë duhet t'i 

propozojë Qeverisë strukturën organizative të 

KIESA-se, e cila parashihet të bëhet së bashku 

me Rregulloren për organizimin e brendshëm të 

MTI-së siç kanë rënë dakord në mbledhjen e 

Këshillit Ministror për Integrim. Ky veprim nuk 

është realizuar as gjatë TM3 apo TM4. 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Duke pasur parasysh qe ristrukturimi i KIESA-

se nuk është kryer, zhvillimi i kapaciteteve të 

punonjësve të KIESA-se për hartimin dhe 

zbatimin e shërbimeve dhe programeve ende 

nuk është bërë. Në këtë drejtim, draft 

rregullorja për organizimin e brendshëm të 

MTI-së nuk është miratuar nga Qeveria. 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Draft-lista e anëtarëve të Ekipit Kosova 

dhe Bordit Këshillëdhënës të KIESA-se 

është përgatitur dhe dërguar për miratim 

në Ministri. Sidoqoftë, vendimi për të 

ngritur Bordin Këshillëdhënës të KIESA-se 

nuk ishte miratuar ende nga qeveria. 

 

 

B. MIRATIMI I PROGRAMIT AFTER-CARE DHE SHËRBIMET PËR INVESTITORËT 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË 

PRIORITETET B.1) Përgatitja dhe fillimi i zbatimit të shërbimeve dhe programit te përkujdesit te mëtejmë  për investitorët 
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STATUSI E PAREALIZUAR 

KORNIZA 

KOHORE 
TM3 2018 

 

PROGRESI 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Miratimi i programit të përkujdesit te mëtejmë te shërbimeve për investitorët duhet të ishte miratuar deri në fund të shtatorit 2018. Megjithatë, 

duhet të theksohet se ky program miratohet vetëm pasi të finalizohet ristrukturimi i KIESA-se. Veprimi nuk është aprovuar as gjatë TM3 apo 

TM4. 

 

II. PËRMIRËSIMI I MJEDISIT TË BIZNESI 

C. MIRATIMI I LIGJIT PËR RAPORTIM FINANCIAR, KONTABILITET DHE AUDITIM 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
KUVENDI 

PRIORITETET C.1) Miratimi i Ligjit nga Kuvendi 

STATUSI E REALIZUAR 

KORNIZA 

KOHORE 
TM1 2018 

 

PROGRESI  

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Ligji u miratua nga Kuvendi më 30 mars 2018, ndërsa u botua në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës më 19 prill 2018. Ligji megjithatë 

hyri në fuqi në janar 2019, siç u rekomandua nga Kuvendi. 

 

D. PËRDITËSIMI I REGJISTRIT QENDROR PËR LEJE DHE LICENCA 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
ZYRA E KRYEMINISTRIT ZYRA E KRYEMINISTRIT 

PRIORITETET 
D.1) Formularët për lejet/licencat janë dërguar për përkthim në 

shqip dhe anglisht 

D.2) Janë organizuar ngjarje promovuese për versionin e azhurnuar të 

regjistrit 
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STATUSI PJESERISHT E REALIZUAR E REALIZUAR 

KORNIZA 

KOHORE 
TM2 2018 TM2 2018 

 

PROGRESI 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Institucionet e autorizuara për lëshimin e lejeve dhe licencave 

informohen se janë të detyruara të dorëzojnë në Zyrën Ligjore të 

dhënat për lejet e reja dhe ndryshimet në lejet ekzistuese. Sipas 

ZKM-se, përkthimi i procedurave administrative është përfunduar 

tërësisht. Sa i përket formave të aplikimit disa prej tyre janë në 

dispozicion në gjuhën shqipe, angleze dhe serbe, por shumica janë 

në gjuhën shqipe, institucionet përkatëse i paraqesin vetëm në 

gjuhën shqipe. Meqenëse veprimi kërkon përkthimin e të gjitha 

formave në të tre gjuhët, ky veprim vlerësohet të jetë pjesërisht e 

realizuar për 2018. 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Zyra Ligjore ne Zyrën e Kryeministrit, në bashkëpunim me IFC-ne, ka 

organizuar një konferencë për të lançuar versionin e azhurnuar të 

Regjistrit Qendror të Lejeve dhe Licencave më 21 nëntor 2018. Një 

fushatë ndërgjegjësimi u organizua gjithashtu përmes transmetimit të 

një videoklipi në Televizionin e Radio Kosovës për një periudhë prej 30 

ditësh. Prandaj, kjo është realizuar për vitin 2018. 

 

 

 

 

E. MIRATIMI I LIGJIT MBI INSPEKTIMET 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
QEVERIA MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË 

PRIORITETET E.1) Miratimi i Koncept dokumentit nga 

Qeveria 

E.2) Një ligj i hartuar për inspektimet e 

përgjithshme 

E.3) Janë mbajtur konsultime publike me 

shoqërinë civile dhe aktorë të tjerë relevantë 

STATUSI E REALIZUAR E PAREALIZUAR  E PAREALIZUAR  

KORNIZA 

KOHORE 
TM3 2018 TM3 2018 TM3 2018 

 

PROGRESI 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Koncept dokumenti u hartua nga grupi 

ndërministror dhe u miratua nga qeveria 

më 9 mars 2018. 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Siç është përcaktuar në raportin e fundit të 

Ministrisë së Integrimit Evropian, ende nuk 

është hartuar Projektligji për Inspektimet. 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Duke pasur parasysh se ende nuk është hartuar 

Ligji për Inspektimin, nuk janë mbajtur 

konsultimet publike me shoqërinë civile dhe 

aktorët e tjerë relevantë. 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
QEVERIA KUVENDI  
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PRIORITETET 
E.4) Miratimi i projektligjit nga Qeveria E.5) Miratimi i projektligjit nga Kuvendi 

 

STATUSI E PAREALIZUAR  E PAREALIZUAR   

KORNIZA 

KOHORE 

TM3 2018 TM3 2018  

 

PROGRESI  

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Duke pasur parasysh se Ligji për 

Inspektimin nuk është hartuar ende, ky 

veprim është duke u shtyrë më tej. 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Ky veprim konsiderohet se nuk është 

realizuar, pasi që Projektligji për Inspektimet 

nuk është hartuar ende. Kështu që ky veprim 

varet nga përmbushja e veprimeve të 

mëparshme (E.2-E.4). 

 

F. MIRATIMI I LEGJISLACIONIT SEKONDAR PËR NDIHMË SHTETËRORE DHE FUNKSIONALIZIMI I KOMISIONIT DHE DEPARTAMENTIT PËR NDIHMË SHTETËRORE 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
MINISTRIA E FINANCAVE MINISTRIA E FINANCAVE KUVENDI 

PRIORITETET F.1) Miratimi i legjislacionit dytësor për 

ndihmën shtetërore 

F.2) Operacionalizimi i Departamentit për 

Ndihmën Shtetërore 

F.3) Operacionalizimi i Komitetit për 

Ndihmën Shtetërore 

STATUSI PJESERISHT E REALIZUAR E REALIZUAR PJESERISHT E REALIZUAR 

KORNIZA 

KOHORE 
TM2 2018 TM2 2018 TM2 2018 

 

PROGRESI 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Sipas Ministrisë së Financave, Rregullorja për 

Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të 

Ndihmës Shtetërore duhet të miratohet nga 

vetë Komisioni. Që nga SAC ende nuk është 

funksionalizuar, rregullorja nuk është 

miratuar. 

Ndërsa, Rregullorja për Procedurat e Njoftimit 

të Ndihmës Shtetërore u miratua në 

mbledhjen e Qeverisë më 23 tetor 2018. 

Rregullorja është në përputhje me 

legjislacionin e BE-së duke përfshirë 

Rregulloren e Komisionit (KE) nr. 794/2004 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Departamenti i Ndihmës Shtetërore është 

funksionalizuar. Drejtori për DNSH është 

emëruar dhe punonjës të tjerë janë punësuar 

deri në maj 2018. Funksionet e Departamentit 

të Ndihmës Shtetërore rregullohen me Nenin 8 

të Ligjit nr. 05/L-100 për Ndihmën Shtetërore. 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Sipas Kuvendit, Komisioni Përzgjedhës i 

Komisionit të Ndihmës Shtetërore më 12 

dhjetor e ka dërguar raportin me 

rekomandimet në seancën plenare. Votimi i 

kandidatëve pritet të bëhet gjatë seancës 

së ardhshme, d.m.th. në vitin 2019. Meqë 

ky veprim nuk është përfunduar plotësisht 

brenda afatit të përcaktuar, ai konsiderohet 

si pjesërisht i realizuar. 
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me mbështetjen e ekspertëve të një projekti 

të BE-së. 

G. ZBATIMI I PLANIT TË VEPRIMIT PËR LUFTIMIN E EKONOMISË INFORMALE 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
MINISTRIA E FINANCAVE MINISTRIA E FINANCAVE MINISTRIA E FINANCAVE 

PRIORITETET G.1) Përfundimi i vlerësimit të pavarur të 

sektorit. 

 G.2) Shqyrtimi/Miratimi i Planit të Veprimit 

duke marrë parasysh te gjeturat nga vlerësimi i 

rrezikut 

G.3) Përmirësim i mëtejshëm i 

pajtueshmërisë dhe zbatimit të tatimeve për 

të mbrojtur interesin fiskal të vendit 

STATUSI E REALIZUAR E REALIZUAR E REALIZUAR 

KORNIZA 

KOHORE 
TM3 2018 TM3 2018 TM3 2018 

 

PROGRESI  

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Në vitin 2017, janë vlerësuar lojërat e fatit, 

ndërtimi dhe sektorët e pasurive të 

paluajtshme. Gjatë vitit 2018, vlerësimi i 

rrezikut të sektorit OJQ-ve është finalizuar, 

si i tillë, duke i plotësuar tre vlerësime të 

riskut. Më pas, grupi i punues ka miratuar 

raportet përfundimtare dhe ka dorëzuar ato 

për miratim në Ministrinë e Financave. Këto 

tri vlerësime u miratuan nga Qeveria. 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Në tetor te vitit 2017, u krijua Sekretariati i 

Grupit të Përhershëm për Parandalimin e 

Ekonomisë Informale. Raporti përfundimtar i 

vlerësimit të ekonomisë joformale së bashku me 

vlerësimin e rrezikut janë vlerësuar gjatë 

hartimit të planit të veprimit në vitin 2018, i cili 

është miratuar në qershor. Këto gjetje do të 

shërbejnë për të hartuar strategjinë e re për të 

luftuar ekonominë informale dhe pastrimin e 

parave 2019-2024. 

 

  

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Gjatë TM3, doganat e Kosovës kanë zbatuar 

158 plane operacionale me institucionet e 

tjera të zbatimit të ligjit si Policia e Kosovës, 

Administrata Tatimore e Kosovës, KFOR-i etj. 

Administrata Tatimore e Kosovës vazhdoi 

punën e saj në lidhje me përputhjen e 

tatimeve gjatë TM4 me qëllim të mbrojtjes së 

interesit fiskal të vendit.  Sipas Ministrisë së 

Financave, gjatë kësaj periudhe, ATK realizoi 

të hyra në shumën prej 121,288,187 euro 

dhe rreth 11 mijë vizita, të cilat rezultuan me: 

qarkullim shtesë në vlerë prej rreth 43.5 mil 

euro; taksa shtesë në shumën prej rreth tre 

milionë euro; ulja e vlerës së TVSH-së me 

vlerë 986 mijë euro, dhe një reduktim me 

humbje rreth 4 milion euro. Duhet të 

theksohet gjithashtu se gjatë TM4 janë kryer 

kontrollet; 797 kontrolle të arkave fiskale, të 

cilat kanë rezultuar me 282 gjoba të 

detyrueshme në vlerë prej 50 mijë euro. 
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INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
MINISTRIA E FINANCAVE MINISTRIA E FINANCAVE 

 

PRIORITETET 

G.4) Fuqizimi i qasjes ndërinstitucionale 

dhe mekanizmave në lëmin e pastrimit të 

parave, krimit financiar, financimit të 

terrorizmit dhe korrupsionit, duke përfshirë 

parandalimin, hetimet, vlerësimet dhe 

veprimet. 

G.5) Raportet tremujore të përgatitura, 

raporte te konsultuara dhe publikuara 

rregullisht 

 

STATUSI E REALIZUAR E REALIZUAR  

KORNIZA 

KOHORE 
TM3 2018 TM3 2018 

 

 

PROGRESI 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Departamenti për Hetime Tatimore dhe 

Informative për parandalimin e krimit 

financiar dhe korrupsionit ka kryer këto 

aktivitete gjatë kësaj periudhe raportuese: 

296 veprimtari të evazionit fiskal për të 

verifikuar saktësinë e deklaratave; 199 

intervista me të dyshuarit dhe dëshmitarët; 

297 takime konsultative me prokurorët e 

çështjeve; 17 kallëzime penale; 27 raporte 

hetimore për Prokurorinë e Shtetit; 8 raporte 

kontrolli; 16 bastisje; 11 veprime të 

përbashkëta me Doganën e Kosovës dhe 

një me Policinë e Kosovës; 40 raporte 

informative mbi Policinë e Kosovës, 

Prokurorinë dhe të tjerët; 44 raste reagimi 

në NJIF, 37 raste informimi për Policinë e 

Kosovës dhe 13 për Doganat e Kosovës; 5 

raste të iniciuara nën dyshimin e evazionit 

fiskal; 34 raste të shkëmbimit të 

informacionit të inteligjencës; 47 kërkesa të 

shkëmbyera me vendet e Grupit EGMONT; 

dhe një raport të marrë për dyshime për 

financimin e terrorizmit 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Ministria e Financave në tetor te vitit 2018 ka 

publikuar raportin financiar për periudhën 

janar-shtator. Ndërkaq, raporti që mbulon tërë 

vitin 2018 pritet qe të publikohet së shpejti. 
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Ndërkohë, për të njëjtën periudhë, NjIF-ja ka 

analizuar 14 raporte për raste të dyshimta 

dhe 3 transaksione të dyshimta për 

financimin e terrorizmit. Ndërkohë, 37 

kërkesa për shkëmbim u zhvilluan për 

analizimin e rasteve që lidhen me aktivitetet 

financiare të individëve/grupeve radikale 

dhe ekstremiste, nga të cilat 21 kërkesa 

janë bërë nga NjIF dhe 16 kërkesa nga 

vendet e Grupit EGMONT. 

Dogana e Kosovës në kuadër të 

bashkëpunimit ndërkombëtar ka shkëmbyer 

105 korrespondenca me administratat e 

vendeve të tjera, nga të cilat 23 me vendet 

e BE-së 

H. MIRATIMI I PAKOS LIGJORE PËR PËRMIRËSIMIN E INFRASTRUKTURËS DHE TË CILËSISË, SI DHE FUNKSIONALIZIMI I KATËR LABORATORËVE TË METROLOGJISË  

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 

MINISTRIA E TREGTISË DHE 

INDUSTRISË 

MINISTRIA E TREGTISË DHE 

INDUSTRISË 

MINISTRIA E TREGTISË DHE 

INDUSTRISË 

MINISTRIA E TREGTISË DHE 

INDUSTRISË 

PRIORITETET H.1) Avancimi dhe përditësimi i 

rregullt i faqes së internetit 

 H.2) Organizimi i 10 punëtorive 

për të informuar bizneset për 

promovimin e faqes 

 

H.3) Organizimi i 30 moduleve për 

zhvillimin e kapaciteteve njerëzore 

në lidhje me infrastrukturën dhe 

standardet e cilësisë 

H.3) Organizimi i 30 moduleve 

për zhvillimin e kapaciteteve 

njerëzore në lidhje me 

infrastrukturën dhe standardet e 

cilësisë 

STATUSI E REALIZUAR PJESERISHT E REALIZUAR  PJESERISHT E REALIZUAR  E REALIZUAR 

KORNIZA 

KOHORE 
TM3 2018 TM3 2018 TM3 2018 TM3 2018 

 

PROGRESI 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 

2018 

Faqja e internetit e MTI-së është 

ri dizajnuar dhe plotësuar me të 

dhëna në vitin 2017 dhe është 

përditësuar vazhdimisht gjatë 

vitit 2018. 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 

2018 

Organizimi i 10 punëtorive filloi 

në vitin 2016 dhe vazhdoi në 

vitin 2017; megjithatë veprimi 

nuk ishte përfunduar sipas afatit 

të paraparë. Përveç ngjarjeve në 

vitin 2017, gjatë TM1 dhe TM2 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 

2018 

Përveç takimeve të zhvillimit të 

kapaciteteve njerëzore dhe 

trajnimeve të mbajtura gjatë vitit 

2017 dhe 2018 (të përfshira në 

vlerësimin e ERA-së për TM1 dhe 

TM2), institucionet përkatëse nuk 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 

2018 

Sipas një raporti të fundit të MIE, 

deri në fund të tremujorit të tretë 

(TM3) 2018, janë miratuar 

gjithsej 1,533 standarde. Kështu, 

ky objektiv konsiderohet se është 

arritur plotësisht. 
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të vitit 2018, u mbajtën dy 

seminare për Sigurinë e lodrave 

dhe sigurinë e ashensorëve në 

përdorim. Përveç kësaj, u 

mbajtën konferenca për Ditën 

Botërore të Metrologjisë dhe një 

manifestim për Ditën Botërore të 

Akreditimit. Ne nuk kemi marrë 

informata shtesë për TM3 dhe 

TM4. 

kanë ndarë asnjë informacion 

shtesë për TM3 dhe TM4. Duke 

pasur parasysh, numrin e 

moduleve gjatë 2017 dhe 2018 

(TM1 dhe TM2) nuk janë 

përmbushur, ky veprim mbetet si 

pjesërisht e realizuar. 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 

MINISTRIA E TREGTISË DHE 

INDUSTRISË 

MINISTRIA E TREGTISË DHE 

INDUSTRISË 
KUVENDI 

MINISTRIA E TREGTISË DHE 

INDUSTRISË 

PRIORITETET H.5) Furnizimi i laboratorëve 

ekzistues të metrologjisë 

H.6) Hartimi i Ligjit për 

Shërbimet dhe konsultimet me 

shoqërinë civile dhe aktorët e 

tjerë relevantë 

H.7) Miratimi i Ligjit për Shërbime 

H.8) Themelimi dhe 

funksionalizimi i pikave të 

kontaktit të vetëm 

STATUSI E REALIZUAR E REALIZUAR E REALIZUAR PJESERISHT E REALIZUAR 

KORNIZA 

KOHORE 
TM3 2018 TM3 2018 TM3 2018 TM3 2018 

 

PROGRESI 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 

2018 

Përveç pajisjes së 6 

laboratorëve me pajisje, 

laboratori i vëllimit është pajisur 

me pajisje shtesë, ndërsa 

laboratorët për matjet elektrike 

janë pajisur me mjete shtesë për 

kalibrimin e radarëve. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 

2018 

Hartimi i Ligjit për Shërbimet 

është finalizuar gjatë vitit 2017, 

duke përfshirë konsultimet me 

shoqërinë civile dhe aktorët e 

tjerë relevantë. 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 

2018 

Ligji për Shërbimet është miratuar 

dhe publikuar në gazetën zyrtare 

më 3 prill te vitit 2017. 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 

2018 

Udhëzimi Administrativ për 

mënyrën e funksionimit të pikave 

të kontaktit të vetëm është 

hartuar në vitin 2017 dhe është 

miratuar nga Qeveria më 16 mars 

2018. Megjithatë, pika e 

kontaktit të vetëm nuk është 

funksionalizuar ende, kështu që 

ky veprim kategorizohet si 

pjesërisht i realizuar. 
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I. ZBATIMI I PROKURIMIT ELEKTRONIK NË PROKURIMET E CENTRALIZUARA 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
MINISTRIA E FINANCAVE 

PRIORITETET I.1) Zbatimi i prokurimit elektronik në prokurimin e centralizuar vazhdon 

STATUSI E REALIZUAR 

KORNIZA 

KOHORE 
TM3 2018 

PROGRESI 

 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Gjatë vitit 2017, janë zbatuar ndryshimet në ligjin për platformën elektronike të prokurimit. Zyrtarët e nivelit qendror dhe lokal janë trajnuar 

dhe certifikuar, qeveria ka filluar të publikojë të dhëna mbi kontratat standarde të prokurimit. Ofertat për tenderë me vlerë të lartë dhe të 

mesme po zhvillohen në mënyrë elektronike. 

 

 

III. STATISTIKAT 

J.  ZHVILLIMI I STATISTIKAVE TË SEKTORIT TË BIZNESIT, ENERGJISË DHE SEKTORIT SOCIAL 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
AGJENCIA KOSOVARE PER STATISTIKA AGJENCIA KOSOVARE PER STATISTIKA AGJENCIA KOSOVARE PER STATISTIKA 

PRIORITETET 

J.1) Vonesa në reduktimin e publikimeve 

vjetore dhe tremujore te GDP-së dhe 

statistikat për llogaritë qeveritare, duke e 

përfshirë publikimin në afat të 

statistikave financiare të qeverisë me 

metodologjinë e ESA-së 2010 

J.2) Gjenerimi dhe publikimi i statistikave të 

përmirësuara të biznesit afatshkurtër (vëllimi i 

prodhimit industrial dhe indekset e çmimeve) 

J.3) Rezultatet nga Anketa e Forcave të 

Punës, në baza tremujore, me cilësi të 

përmirësuar 

STATUSI E REALIZUAR E REALIZUAR E REALIZUAR 

KORNIZA 

KOHORE 
TM3 2018 TM3 2018 TM3 2018 

 
PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Llogaritë qeveritare botohen në baza 

tremujore sipas kalendarit të Eurostatit (T 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Statistikat afatshkurtra të biznesit u botuan në 

baza mujore, duke përfshirë Indeksin e 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Rezultatet e AFP-se u botuan më 17 shtator 

2018 për tremujorin e dytë të vitit 2018, në 



21 
 

PROGRESI + 90 ditë). Pasqyra e qeverisë për TM3 

2018 u publikua më 14 dhjetor 2018, 

ndërsa për TM4 2018 do të publikohet më 

3 mars 2019. GDP-ja për TM3 2018 është 

publikuar më 28 dhjetor 2018. Sipas ASK-

se përputhja me metodologjinë e ESA-së 

2010 vazhdon të jenë të pjesshme dhe 

pas finalizimit të pilot projektit mbi 

metodologjinë e financave të Qeverisë dhe 

Statistikat e Deficitit do të dërgohen ne 

Eurostat sipas tabelave të parashikuara 

nga ESA 2010. Përveç kësaj, një projekt i 

zbatuar së bashku me Ministrinë e 

Financave, mbështetur nga FMN, bëri të 

mundur që ASK të përmirësojë të dhënat, 

veçanërisht klasifikimet sipas 

standardeve ESA2010 dhe GFS2014. 

Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit dhe 

Statistikat e Tregtisë së Jashtme. 

Përveç kësaj, Agjencia ka publikuar raporte 

tremujore duke përfshirë: Repertori i 

Ndërmarrjeve, Statistikat e Transportit, Bilanci i 

Energjisë, Indeksi i Çmimeve të Importit, 

Statistikat e Hoteleve, Indeksi i Çmimeve të 

Prodhimit, Indeksi i Kostos së Ndërtimit, 

Statistikat Afatshkurtra të Industrisë dhe 

Indeksi i Vëllimit Industrial, dhe Statistikat 

afatshkurtra të tregtisë me pakicë. 

përputhje me kalendarin e botimit, duke 

reflektuar një përmirësim në shpejtësinë e 

botimit. Të dhënat e AFP-së për TM3 2018 

u botuan më 17 dhjetor 2018, ndërsa 

publikimi i AFP-se për TM4 2018 do të 

publikohet më 19 mars 2019. 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
AGJENCIA KOSOVARE PER STATISTIKA AGJENCIA KOSOVARE PER STATISTIKA 

 

PRIORITETET J.4) Studimi mbi të ardhurat dhe kushtet e 

jetesës 

J.5) Publikimi i statistikave të reduktuara të 

energjisë dhe statistikat vjetore të efikasitetit të 

energjisë të gjeneruara në përputhje me 

standardet ndërkombëtare 

 

STATUSI E REALIZUAR E REALIZUAR  

KORNIZA 

KOHORE 
TM3 2018 TM3 2018 

 

 

PROGRESI 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Anketa e HBS-së për vitin 2017 u botua më 

12 qershor 2018 në faqen e internetit të 

Agjencisë. Duke pasure parasysh HBS-në 

planifikohet të zhvillohet çdo tre vjet, raundi 

tjetër do të publikohet në vitin 2020. HBS 

do të zëvendësohet nga Anketa mbi të 

Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës (SILC), për 

të cilat të dhënat janë mbledhur gjatë vitit 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Statistikat e bilancit të energjisë janë publikuar 

për TM2 dhe TM3 2018. Ndërsa, Agjencia ka 

theksuar se statistikat për efikasitetin e 

ekonomive familjare dhe sektorit të industrisë 

janë bërë në baza vjetore (ose periudha më të 

gjata), prandaj publikimi i tyre është 

parashikuar deri në vitin 2020. Përveç kësaj, 

statistikat për sektorët e transportit publikohen 
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2018, ndërsa publikimi i tij është të 

parashikuara në dhjetor te vitit 2019. 

rregullisht në baza tremujore. Nga ana tjetër, 

Agjencia ka marrë mbështetje nga Komisioni 

Evropian, përmes një projekti në kuadër të 

Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, lidhur me 

përpilimin e statistikave të shërbimit. 

 

 

IV. AGJENDA E INTERKONEKTIVITETIT  

K. ZBATIMI I TË GJITHA “MASAVE TË BUTA” NË KUADËR TË AGJENDËS SË INTER-KONEKTIVITETIT 

PËRGJEGJËSI 
MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK - 

ZRRE, KOSTT. 

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK - 

ZRRE, KOSTT. 

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK - 

ZRRE, KOSTT. 

VEPRIMI 
K.1 ) Miratimi i Legjislacioni dytësor që 

rrjedh nga ai primar 

K.2) Krijimi i Tregut të përbashkët energjetik 

me Shqipërinë 

K.3) Krijimi i Tregut të aksioneve energjetike 

me Shqipërinë - KOSTT (një ditë përpara dhe 

brenda ditës) 

GJENDJA OBJEKTIVË E ARRITUR OBJEKTIVË NË PROGRES 
OBJEKTIVË NË PROGRES 

PËRFUNDIMI 
TM3 2018 TM3 2018 TM3 2018 

 

PROGRESI 

 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Me 29 mars 2018, Qeveria ka 

miratuarRregullorenpër ‘One-Stop-Shop 

përenergjinë e ripërtëritshme.Rregulla për 

vendosjen e çmimeve të furnizuesit publik 

të energjisë elektrike nuk ekziston më, dhe 

është zëvendësuar nga “Metodologjia për 

përcaktimin e çmimit të ofrimit të 

shërbimeve universale”, e cila është 

miratuar në prill 2017. 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Kjo çështje mbetet peng i moszbatimit të 

marrëveshjes së arritur me palën serbe në 

Bruksel nga ana e Serbisë.  

 

PËRGJEGJËSI MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK - 

ZRRE, KOSTT. 

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK - 

ZRRE, KOSTT. 

 

VEPRIMI K.4) Zbatimi i Marrëveshjes ndërmjet 

KOSTT-EMS 

K.5) Harmonizimi i Kodit të rrjetit të KOSTT me 

atë të ENTSO-E. 
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GJENDJA 
OBJEKTIVË NË PROGRES OBJEKTIVË NË PROGRES 

 

PËRFUNDIMI TM3 2018 TM3 2018  

 

PROGRESI 

 

 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Komitetit të Energjisë së fundmi i është 

kërkuar nga Qeveria Gjermane fasilitimi i 

negociatave mes KOSTT dhe EMS për 

shkak të vonesave të mëdha në 

operacionalizimin e linjës së 

interkoneksionit. 

 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

KOSTT ka transpozuar dispozitat nga 

DemandConnectionCode (Rule 2016/1388) 

(shq. Kodi i Lidhjes së Kërkesës) dhe 

RequirementsforGridConnectionofGenerators 

(Rule 2016/631) (shq. Kërkesat për lidhjen 

në rrjet të gjeneratorëve) në Kodin e Rrjetit të 

KOSTT. KOSST këtë proces e ka përfunduar. 

Draft versioni me transpozimet përkatëse i 

këtij Kodi është dërguar për shqyrtim/aprovim 

në Komisonin Qeverisës të Kodeve 

Operacionale (KQKO) dhe në fund dërgohet 

për aprovim në ZREE. 

 

 

V. ENERGJIA 

L. RRITJA E SIGURISË SË ENERGJISË DHE MIRATIMI I STRATEGJISË GJITHËPËRFSHIRËSE PËR ENERGJI PËR PERIUDHËN 2017-2026 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK 

PRIORITETET L.1) Miratimi i strategjisë së energjisë 

2017-2026 nga Kuvendi 

L.2) Miratimi i programit të zbatimit të 

strategjisë së energjisë 2018-2020 

L.3) Investime të reja në gjenerimin e 

energjisë elektrike 

STATUSI E REALIZUAR E REALIZUAR E REALIZUAR 

KORNIZA 

KOHORE 
TM1 2018 TM1 2018 TM1 2018 
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PROGRESI  

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Kuvendi i Kosovës ka miratuar Strategjinë 

e Energjisë për Republikën e Kosovës 

2017-2026 më 26 janar 2018. 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Programi për Zbatimin e Strategjisë së 

Energjisë 2018-2020 është miratuar me 

vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 

nr. 01/57 më 17 korrik 2018. 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Zbatimi i Planit Kombëtar të Veprimit për 

Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (2011-

2020) është në një proces të vazhdueshëm, 

meqenëse lejet e autorizimit të lëshuara nga 

ZRRE detyrojnë investitorët të respektojnë 

afatet ligjore për zhvillimin e projekteve nga 

burimet e ripërtëritshme të energjisë. 

Investimet e reja gjatë TM3 dhe TM4 janë: një 

gjenerator i ri që përdor erën si burim energjie 

(RES) ka filluar prodhimin. Gjeneratori 

"KITKA", gjendet në komunën e Kamenicës 

dhe ka një kapacitet të instaluar prej 32.4 

MW, është ndërtuar sipas procedurës për 

dhënien e Autorizimit për Ndërtimin e 

kapaciteteve të reja gjeneruese nga RES. 

Përveç kësaj, ekziston edhe një gjenerator me 

panele fotovoltaike me kapacitet të instaluar 

prej 3 MW, në fshatin Madanaj, Komuna e 

Gjakovë, në tetor 2018 

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK 

 

PRIORITETET 
L.4) Hartimi dhe miratimi i planit të 

veprimit për burimet e ripërtëritshme të 

energjisë 

L.5) Krijimi i Fondit për Efiçiencë të Energjisë 

 

STATUSI PJESERISHT E REALIZUAR  PJESERISHT E REALIZUAR   

KORNIZA 

KOHORE 
TM1 2018 TM1 2018 

 

 

PROGRESI 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Sipas MZHE-së, Plani Kombëtar i Veprimit 

për RES për periudhën 2018-2020 është 

finalizuar dhe dërguar në Zyrën e 

Planifikimit Strategjik për vlerësim 

paraprak para se të miratohet nga 

Qeveria. Deri në miratimin e Planit 

PROGRESI GJATË TM3 DHE TM4 2018 

Parimet e Përgjithshme të KEEF-së dhe Kodi i 

Etikës; Rregullorja për organizimin e 

brendshëm të KEEF-së; Rregullorja për rregullat 

e brendshme të punës së KEEF-së; Plani i 

zhvillimit të biznesit të KEEF -së që mbulon 

periudhën trevjeçare; Rregullorja për 
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Kombëtar të Veprimit për 2018-2020, 

Plani Kombëtar i Veprimit për RES për 

periudhën 2011-2020 është në fuqi. Duke 

pasur parasysh Planin Kombëtar të 

Veprimit për RES për periudhën 2018-

2020 ende nuk është miratuar, ky veprim 

kategorizohet si pjesërisht i realizuar. 

përgatitjen e buxhetit vjetor; Standardet dhe 

procedurat e brendshme të kontabilitetit; 

Rregullorja për pagesën e stafit të KEEF-së; 

Rregullorja për Procedurën dhe Kriteret e 

Punësimit të stafit të KEEF-së, dhe Rregullorja 

për përgatitjen dhe shpalljen e thirrjes për 

propozime. Miratimi i këtyre rregulloreve duhet 

të bëhet nga bordi i zgjedhur dhe pritet që fondi 

të jetë plotësisht funksional gjatë periudhës 

TM1/TM2 të vitit 2019. Duke qenë se Fondi 

nuk është plotësisht funksional, ky veprim 

kategorizohet si pjesërisht i realizuar. 
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“Ky projekt është financuar nga Agjensioni Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar 

(Sida), menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)” 
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legalpoliticalstudies.org 

Analiza e Politikave 

 

Analizat e Politikave janë raporte që diskutojnë politikat publike dhe që synojnë të ndikojnë në vendimmarrje, 

si në nivelin lokal ashtu edhe në atë qendror të qeverisjes. Qëllimi i Analizës së Politikave është të adresojë 

një problem të veçantë, më në thellësi, të shqyrtoj argumentet e ndërlidhura me politikën përkatëse, dhe të 

analizojë zbatimin e saj. Përmes Analizës së Politikave, Grupi për Studime Juridike dhe Politike synon të 

stimulojë debat më të gjerë dhe gjithëpërfshirës mbi çështjen e dhënë, si dhe të ofroj zgjidhje të informuara 

dhe rekomandime për ndryshimin e politikave publike relevante, kryesisht drejtuar aktorëve dhe grupeve të 

interesit. 

http://legalpoliticalstudies.org/

