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1. DEKLARATË E PRIORITETEVE TË QEVERISË PËR KORNIZËN 
AFATMESME TË SHPENZIMEVE 

2014 - 2016 
 

 
KORNIZA E PËRGJITHSHME 
 
Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2014-16 si dokument i rëndësishëm dhe më kryesor 
paraqet koherencën, koordinimin dhe ndërlidhjen funksionale në mes të prioriteteve të 
përcaktuara me dokumentet strategjike të Qeverisë në njërën anë si dhe përfshirjen e tyre 
konkrete e specifike në projeksionet buxhetore për periudhën afatmesme. Duke u bazuar në 
këto premisa themelore që përfshijnë aspektet e menaxhimit të financave publike, ato fiskale, 
ekonomike e shoqërore është koncipuar edhe Deklarata e Prioriteteve të Qeverisë për KASH-
in 2014-16. 
 
Prioritetet e Qeverisë së Republikës së Kosovës si pjesë e Kornizës Afatmesme të 
Shpenzimeve 2014-2016, janë të orientuara drejt zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, social 
dhe institucional të vendit. Prioritetet afatmesme 2014-2016, bazohen në Programin e Punës së 
Qeverisë 2011-2014, Vizionin dhe Prioritetet për Zhvillim Ekonomik të miratuar në prill të 
vitit 2011, të bazuar mbi parimet e respektimit të ekonomisë së tregut dhe konkurrencë të lirë. 
Ky vizion, do të realizohet përmes mekanizmave të tregut, me institucionet e shtetit si 
ndihmesë për të rregulluar sektorë të caktuar dhe për të garantuar mirëqenien sociale të 
shtetasve të Kosovës.  
 
Në procesin e realizimit të prioriteteve të Qeverisë rëndësi e veçantë i kushtohet 
qëndrueshmërisë buxhetore dhe projeksioneve makro-fiskale për periudhën afatmesme. Në 
këtë drejtim do të punohet që të vazhdohet me ritmin e rritjes ekonomike, pastaj të ruhet 
deficiti i ultë buxhetor, niveli i qëndrueshëm i borxhit publik të vendit, ngarkueshmëria e ultë 
e biznesit me tatime si dhe rritja e nivelit të grumbullimit të të hyrave brenda vendit në raport 
me ato që arkëtohen në kufi. 
 
Duke u bazuar në rolin e madh që ka në zhvillimin ekonomik Qeveria e Kosovës ka investuar 
në vazhdimësi në përmirësimin e infrastrukturës publike dhe do të vazhdoj ta trajtoj atë si 
prioritet edhe gjatë periudhës së ardhshme afatmesme. 
 
Përmbushja e prioriteteve të Qeverisë përfshinë reformat e nevojshme në sektor të caktuar, 
përmes të cilave do të bëhet plotësimi i parakushteve ekonomike, sociale dhe institucionale në 
procesin e integrimeve evropiane përkatësisht për përafrimin e Republikës së Kosovës me 
Bashkim Evropian, NATO-n dhe mekanizmat tjerë relevant ndërkombëtarë. Prioritetet e 
Qeverisë janë të përmbledhura në katër shtyllat e mëposhtme:  
 

• Rritja dhe zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik; 
• Qeverisja e mirë dhe fuqizim i sundimit të ligjit; 
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• Zhvillimi i resurseve njerëzore;  
• Rritja e standardit jetësor dhe mirëqenies sociale për shtetasit e Republikës së 

Kosovës; 
 
Për të realizuar këto prioritete Qeveria do të vazhdojë të financoj brenda kornizës buxhetore 
2014-2016, në sektorët: infrastrukturë publike, energji, bujqësi, reformat në sektorin e rendit 
dhe sigurisë, arsim, reformë të administratës publike dhe shëndetësi e mirëqenie sociale. Në 
këtë drejtim Qeveria në kuadër të ndarjeve buxhetore do të vazhdoj të mbaj nivel të lartë të 
investimeve kapitale të cilat do të jenë në mesataren e dy viteve të fundit. 
 
Të gjitha prioritetet e lartpërmendura do të financohen duke ruajtur stabilitetin dhe 
qëndrueshmërinë makro-fiskale. Qeveria do të vazhdoj të zhvilloj sistem tatimor të thjeshtë 
dhe modern që do të fokusohet në zgjerimin e bazës tatimore dhe ruajtjen e ekuilibrit fiskal në 
mes të nevojave për financim të sektorit publik dhe nevojës të zhvillimit të sektorit privat. Në 
këtë aspekt Qeveria  në bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar, tashmë ka miratuar 
ndryshimet në LMFPP për të vendosur kornizë fiskale të bazuar në rregulla, që pas shqyrtimit 
në Kuvend do të hynte në fuqi në Ligjin e Buxhetit të vitit 2014. 
 
Duke synuar rritjen e vazhdueshme të efektivitetit dhe efikasitetit si dhe përgjegjshmërinë dhe 
llogaridhënien në menaxhimin e financave publike, Qeveria ka përcaktuar prioritetet për 
financim. Këto prioritete më tutje do të zhvillohen në objektivat specifike dhe të matshme 
brenda sektorëve përmes procesit të KASH-it. Objektivat e përcaktuara në KASH do të 
zhvillohen në aktivitete dhe projekte konkrete përmes procesit të rregullt buxhetor.  
 
Sa i përket nivelit komunal është vazhduar me decentralizimin e funksioneve të caktuara dhe 
kështu nga viti 2013 Komunat kanë fleksibilitet të plotë në orientimin e shfrytëzimit të të 
hyrave vetanake e që jemi të bindur se do të shërbej si stimulim që do të rezultojë me rritjen e 
mëtutjeshme të shkallës së arkëtimit të të hyrave vetanake komunale. 
 
Gjithashtu vëmendje e veçantë sa i përket raporteve me nivelin komunal do ti kushtohet edhe 
bashkërendimit të punës në mes të dy niveleve në mënyrë që koncepti zhvillimor për 
planifikimin shumëvjeçar të investimeve kapitale nga komunat të shërbejë si parametër në 
drejtim të përmirësimit të vazhdueshëm të komunikimit ndërmjet nivelit qendror dhe atij 
komunal gjatë procesit të rregullt buxhetor. Kjo do të arrihet duke përfshirë ministritë 
përkatëse të linjës dhe donatorët potencial në konceptin e financimit dhe bashkëfinancimit të 
projekteve kapitale nëpër komunat e vendit. 
 
 
1.  ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM EKONOMIK 
 
Qeveria e Republikës së Kosovës për të arritur zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik do të 
fokusohet në prioritetet e mëposhtme sektoriale: 
 
1. Krijim të ambientit më të favorshëm për të rritur investimet e brendshme dhe të jashtme; 
2. Vazhdimi i investimeve në projekteve madhore përmes modernizimit dhe zhvillimit të 
infrastrukturës publike; 
3. Vazhdim e përkrahjes për zhvillimin rural dhe bujqësi me qëllim të rritjes së prodhimtarisë 
dhe krijimit të vendeve të reja të punës; 
4. Investimet lidhur me përmirësimin e  menaxhimit  të mjedisit dhe sigurimin e ujit të pijes; 
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Këto prioritete sektoriale do të realizohen përmes financimit brenda kornizës buxhetore si dhe 
potencialisht nga burimet e tjera shtesë të financimit (partneritete publiko-private, grandeve, 
kredive, etj). 
 
Marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare - Qeveria synon që të rris bashkëpunimin 
ekonomik me vendet në rajon, Evropë dhe më gjerë. Do të vazhdojë angazhimi dhe aktiviteti i 
përqendruar drejt anëtarësimit të Kosovës në organizma, institucione dhe mekanizma 
ndërkombëtare financiare dhe tregtare. Kjo përveç rëndësisë së konfirmimit të shtetësisë së 
vendit do të ketë edhe efekte të fuqishme në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit. 
Është duke u punuar në anëtarësimin në Bankën Investive Evropiane, Bankën Islamike për 
Zhvillim, pastaj në negocimin e Marrëveshjeve për Tregti të Lirë etj.  
 
Krijimi i ambientit më të favorshëm për të rritur investimet e brendshme dhe të jashtme, do 
të realizohet përmes kompletimit të infrastrukturës ligjore dhe implementimit të saj në njërën 
anë si dhe në rritjen e koordinimit dhe bashkëveprimit ndërinstitucional.  
Qeveria synon që në periudhën afatmesme të përmirësojë edhe më tutje treguesit e bërjes 
biznes, duke arritur në top 40 reformatorin në vitin 2015 sipas raportit vlerësues të Bankës 
Botërore për të Bërit Biznes. Kjo nënkupton reforma gjithë përfshirëse për të eliminuar rreth 
50% të kërkesave për licenca dhe leje deri në vitin 2014 përmes adoptimit të konceptit 
ombrellë në sistemin e licencave.   
 
Me qëllim të tërheqjes dhe promovimit të investimeve do të vazhdohet me lidhjen e 
marrëveshjet bilaterale për promovim dhe mbrojtje te investimeve, eliminimin e tatimit të 
dyfishtë, si dhe memorandumet me institucionet homologe për këmbim të përvojave në 
kontekst të promovimit të investimeve dhe të eksportit.  
 
Vazhdimi i investimeve në projekteve madhore përmes modernizimit dhe zhvillimit të 
infrastrukturës publike do të përfshijë investimet në sektorët: Infrastrukturë rrugore,  
energji, reformat strukturore të ndërmarrjeve publike nga sektori i telekomunikacionit, 
distribuimit dhe gjenerimit të energjisë elektrike dhe ristrukturimi i ndermarrjeve tjera publike. 
Përmirësimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës të transportit ka për qëllim integrimin 
e Kosovës në korridoret pan-evropiane në përputhje me standardet evropiane. Kjo do të arrihet 
duke lidhur autostradën R7 (Morinë – Merdar) me autostradën R6 (Prishtinë-Hani i Elezit). 
Qeveria ka përfunduar konstruktin financiar për ndërtimin e Autostradës R6 (Prishtinë - Hani i 
Elezit), e cila pritet që të filloj së ndërtuari brenda vitit 2013 dhe të realizohet në tre- katër 
vitet e ardhshme. Modeli i financimit të seksionit jugor të Autostradës R6 do të përcaktohet 
përgjatë vitit 2013. Qeveria do të vazhdoj zgjerimin e rrugëve nacionale M2 dhe M9 sipas 
prioriteteve të përcaktuara. Në përputhje me prioritetet Qeveritare parashihet zhvillimi i 
infrastrukturës për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror me përqëndrim në projektin e 
hapjes së hapësirës së lartë ajrore në bashkëpunim me NATO-n. Ky projekt do të realizohet 
nga Agjencia për Shërbime të Navigacionit Ajror pas themelimit të saj. Zhvillimi i 
infrastrukturës publike pritet të ndikojë fuçishëm në zhvillimin ekonomik në përgjithësi duke 
përfshirë krijimin e vendeve të reja të punës, fuqizimin e bizneseve të vogla dhe të mesme, 
zhvillimin integral rural etj. 
Përmbushja e nevojave për energji elektrike me rritjen e prodhimit dhe furnizimit me energji 
në pajtim me standardet ndërkombëtare do të bëhet përmes fillimit të implementimit të 
projektit të TC Kosova e Re. Gjithashtu parashihet rritja e kapacitetit transmetues për 
shkëmbim të energjisë përmes ndërtimit të linjës 400 KV me Shqipërinë; promovimi i 
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kapaciteteve për prodhimin e energjisë nga burimet e ri përsëritshme, si dhe zbatimi i projektit 
për lidhjen e ngrohtores së qytetit të Prishtinës (rrjeti ekzistues) me TC "Kosova B" (sistemi i 
ko-gjenerimit). Zhvillimet pozitive në prodhim dhe furnizim me energji do të ndikojnë edhe 
në shkarkimin e buxhetit nga barra e subvencionimit të ndërmarrjeve publike. 
Ndër projektet madhore që do të ketë ndikim në zhvillim ekonomik dhe rritje të punësimit në 
vend është edhe fillimi e zbatimit të projektit të ndërtimit të kompleksit turistik në Brezovicë 
përmes Partneritetit Publik Privat.  
 
Vazhdimi i përkrahjes për zhvillimin rural dhe bujqësi me qëllim të rritjes së prodhimtarisë   
në periudhën afatmesme do të bëhet duke synuar avancimin e infrastrukturës për zhvillimin 
rural dhe të bujqësisë, rritjes së prodhimtarisë, zvogëlimit të importit të produkteve bujqësore 
dhe zëvendësimit të tyre me produkte vendore, ofrimit te shërbimeve këshillimore për 
fermerët dhe njëherit gjenerimit të vendeve të reja të punës. 
Investimet lidhur me menaxhimin e mjedisit dhe sigurimin e ujit të pijes, në bashkëpunim 
edhe me donatorët të cilët janë duke e mbështetur këtë sektor do të vazhdojnë në ngritjen e 
kapaciteteve për rehabilitim dhe zgjerim të kapaciteteve të ujit të pijes, grumbullimi dhe 
trajtimi i ujërave të zeza, përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave etj.  
 
 
2. QEVERISJA E MIRË DHE FUQIZIMI I SUNDIMIT TË LIGJIT 
 
Qeveria gjatë periudhës afatmesme synon të përmbyll kornizën institucionale në 
sektorët:  
 
1. Sektorin e rendit dhe sigurisë; 
2. Reformën e administratës publike;  
3. Liberalizimi i vizave me BE-në; 
4. Marrëveshja e Stabilizim Asociimit; 
 
Në kuadër të qeverisjes së mirë synohet që të krijohet një administrate publike dhe 
profesionale që ofron shërbime kualitative për qytetarin. Për të realizuar këtë synim Qeveria 
është në proces të përfundimit të hartimit të legjislacionit të reformës së administratës publike, 
implementimi i së cilës planifikohet të filloj që nga  fillimi i vitit 2014.  
 
Sektori i rendit dhe sigurisë - Qeveria e Kosovës do të vazhdon përkrahjen buxhetore për 
reformimin dhe ngritjen e kapaciteteve në sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës, ashtu 
që konform përcaktimeve ligjore dhe kushtetuese të pavarësisë së plotë nga politika ky sistem 
të rrisë edhe më tutje efikasitetin operacional në zbatim të ligjit. Përveç kompletimit të 
infrastrukturës ligjore, Qeveria do të vazhdojë edhe më tutje me përkrahje financiare për  
përmirësimin e infrastrukturës fizike të gjykatave dhe prokurorive dhe krijimit të kushteve sa 
më optimale për funksionimin e tyre.  
 
Fuqizimi i sistemit për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit dhe dukurive tjera negative 
duke përfshirë një koordinim më të mirë në mes të institucioneve relevante mbetet prioritet i 
lartë i Qeverisë së Kosovës. Qeveria do të punojë për të përshtatur legjislacionin penal me 
praktikat më të mira ndërkombëtare në shërbim të luftimit të korrupsionit dhe dukurive tjera 
negative. Do të vazhdohet angazhimi në drejtim të parandalimit dhe luftimit të ekonomisë 
joformale, të evazionit fiskal dhe të dukurive tjera negative në sistemin ekonomik të vendit. 
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Po ashtu Qeveria do të vazhdojë në ngritjen e kapaciteteve të institucioneve të rendit dhe 
sigurisë, si në aspektin e pajisjes së Policisë së Kosovës me mjete teknike të nevojshme , 
pajisje teknologjike për shkëmbimin e informatave etj. Gjithashtu do të vazhdohet edhe me 
mbështetjen e reformave tashmë të iniciuara në sektor si dhe forcimin e mëtutjeshëm të 
kapaciteteve të Policisë, në veçanti në fushat që kanë të bëjnë me hetimin, luftimin dhe 
zbulimin e krimit të organizuar dhe luftimin dhe parandalimin e korrupsionit. Ngritja e 
bashkëpunimit ndërinstitucional të të gjitha agjencive qeveritare për sundimin e ligjit dhe 
shtrirja e mëtutjeshme e konceptit të policisë të bazuar në inteligjencë dhe policisë në 
komunitet do të përkrahet nga ana e Qeverisë.  
Qeveria do të vazhdojë që të mbështetë fuqishëm transformimin e FSK-së në një forcë të re 
me mision dhe detyra shtesë të natyrës konvencionale konform standardeve më të larta të 
NATO-s, që do ti përmbush kërkesat në lëmin e sigurisë sipas Rishikimit të Strategjisë të 
Sektorit të Sigurisë (RSSS). 
 
Ngritja e nivelit të bashkëpunimit bilateral dhe integrimi në organizata relevante rajonale dhe 
ndërkombëtare në fushën e çështjeve kufitare dhe Menaxhimit të Integruar të Kufirit është 
prioritet i Qeverisë i cili rrjedh edhe nga përgjegjësitë e transferuara në kontrollimin e vijës 
kufitare me Shqipërinë dhe Maqedoninë.  
 
Reforma e administratës publike - Qeveria e Republikës së Kosovës do të vazhdojë me 
procesin e reformimit të administratës publike përmes strategjisë dhe planit të Veprimit të 
Reformës së Administratës Publike. Në këtë kuadër brenda vitit 2013 do të përmbyllet hartimi 
i legjislacionit që rregullon fushën e reformës në administratën publike e cila pritet të filloj së 
implementuari në vitin 2014. Në periudhën afatmesme nuk pritet që të ketë punësime të reja, 
përveç kur kërkohet me legjislacionin e ri i cili është në harmoni me kornizën aktuale 
buxhetore 2013-16. 
 
Do të vazhdohet me punë në rritjen e nivelit të organizimit dhe të kapaciteteve të përgjithshme 
në aspektin e sigurimit të koherencës adekuate dhe të koordinimit ndërinstitucional në 
hartimin dhe implementimin e politikave sektoriale në vend. Po ashtu do të punohet në 
planifikimin strategjik buxhetor. 
 
Procesi i decentralizimit dhe reformës së pushtetit lokal do t’i kushtohet rëndësi me qëllim të 
avancimit të vazhdueshëm të tij si dhe të ofrimit të shërbimeve kualitative dhe për të qenë sa 
më afër qytetarëve. 
 
Liberalizimi i vizave me BE-në - Qeveria e Republikës së Kosovës do t’i kushtojë vëmendje 
të veçantë procesit të agjendës Evropiane. Në këtë aspekt, plotësimi i kushteve të Bashkimit 
Evropian ka qenë dhe do të mbetet një prioritet i lartë ndër-sektorial. Procesit të përmirësimit 
të politikave për ri integrimin e personave të riatdhesuar, ngritjen e nivelit të sigurisë së 
dokumenteve dhe politikave të migracionit do tu kushtohet vëmendje nga të gjitha 
institucionet e Kosovës.  
 
Marrëveshja e Stabilizim Asociimit – Plani i Veprimit për negocimin e Marrëveshjes së 
Stabilizim Asociimit (Plani i Veprimit për MSA) materializon në termat konkret vizionin e 
Qeverisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Progresi në zbatimin e tij do të sjellë 
qytetarët më afër BE-së dhe do të sigurojë që Kosova e përcaktuar në rrugën e saj drejt 
anëtarësimit në BE është duke bërë progres të vazhdueshëm. Në këtë rol Plani i Veprimit për 
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MSA-së është pasardhës i Planit të Veprimit për Partneritet Evropian (PVPE) dhe ndërtohet 
mbi përvojën dhe mekanizmat institucionale të themeluar përgjatë viteve. 
 
 
 
3. ZHVILLIMI I RESURSEVE NJEREZORE  
 
Politikat e planifikuara në kuadër të këtij prioriteti strategjik synojnë ngritjen e cilësisë së 
kapitalit njerëzor, me qëllim të përshtatjes më të mirë me kërkesat e tregut të punës. Bartës të 
kësaj shtylle janë Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale dhe institucionet tjera. Ky sektor ka qenë dhe vazhdon të trajtohet në 
nivelin e njëjtë të prioriteteve dhe do të trajtohet ngjashëm në aspektin buxhetor. Megjithatë 
përqendrimi në fazën e ardhshme afatmesme do të orientohet tek politikat që do ndikojnë në 
përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë së arsimit, ku ndër të tjera orientimi dhe planifikimi në 
drejtim të plotësimit të nevojave të tregut të punës në vend do të jetë synim parësor. Në të 
njëjtën kohë angazhimi në përmirësimin e kushteve të zhvillimit të arsimit sidomos në nivelin 
universitar do të jetë permanent. Synohet po ashtu zhvillimi i kulturës së ndërmarrësisë  
zgjerimit të plan programit të ndërmarrësisë në shkolla fillore, shkolla të mesme dhe në 
institucione të arsimit të lartë si dhe rritja e bashkëpunimit ndërmjet shkollave dhe bizneseve.  
Me qëllim të aftësimit profesional të orientuar kah nevojat e tregut të punës synohet rritja e 
numrit të shkollave profesionale, rritja e nivelit dhe diversifikimit të trajnimeve dhe në të 
njëjtën kohë sigurimi i kritereve dhe parimeve te institucioneve ofruese të arsimit dhe aftësimit 
profesional për akreditim dhe validim të kualifikimeve.  
 
Rritja e kapaciteteve të trajnimeve profesionale për punëkërkuesit (të papunët) për (20%) deri 
me 2014 dhe sigurimi i cilësisë së trajnimeve në QAP-ve dhe plotësimin e kushteve për 
akreditim deri në vitin 2014. 
 
Do të vazhdojë që të përkrahet edhe zhvillimi i resurseve njerëzore në fushën e kulturës dhe 
sportit, pastaj stimulimi i zhvillimit të krijimtarisë kulturore, rritjes së performancës dhe 
kualitetit të sportit si dhe zhvillimi dhe ndërkombëtarizimi i mëtejmë i sportit dhe kulturës 
kosovare në vend dhe arenën ndërkombëtare.  
 
 
4. RRITJA E STANDARDIT JETËSOR DHE MIRËQENJËS SOCIALE  
 
Fushat prioritare përmes të cilave Qeveria e Republikës së Kosovës synon të forcojë 
kohezionin social dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në mënyrë të barabartë në jetën publike të 
vendit janë: politikat sociale (skemat sociale, pensione, përkrahje për invalid, familje të 
dëshmorëve dhe kategori tjera të luftës) dhe shërbimet shëndetësore.   
 
Përmes skemave sociale dhe atyre pensionale rreth 350 mijë qytetarë të Republikës së 
Kosovës përfitojnë përkrahje financiare, e cila në baza vjetore kap shumën prej 240-245 
milionë euro.  
 
Përkrahja përmes Skemave Sociale: Aktualisht mbi 35,000 familje ose 155,000 anëtarë të 
familjeve mbulohen përmes Skemës së Ndihmës Sociale. Me qëllim të ofrimit të një përkrahje 
financiare  në përputhje me nevojat e përfituesve, Qeveria e Kosovës synon që çdo vit të bëjë 
indeksimin e skemave sociale dhe pensioneve me inflacionin. Në këtë funksion, edhe 
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rishikimi i infrastrukturës ligjore do të mundësojë një përkrahje më të madhe për këto 
kategori, përmirësim të targetimit të përfituesve të skemave sociale, me qëllim që të përfitojnë 
ata që vërtetë kanë nevojë. Në këtë kuadër, përmes koordinimt ndërinstitucional ka filluar 
verifikimi i listave të përfituesve me qëllim të eliminimit të keqpërdorimeve eventuale dhe 
përfitimeve të dyfishta nga individë të caktuar. 
 
Pensionet: Përkrahja për kategoritë e ndryshme të pensionistëve mbetet prioritet i Qeverisë së 
Republikës së Kosovës. Qeveria synon të rregullojë pozitën e pensionistëve në mënyrë 
sistemore, duke aprovuar ligjin përkatës për këtë kategori.   
 
Invalidët, Familjet e dëshmorëve, veteranët dhe kategoritë tjera të luftës: Përkrahja 
financiare për kategoritë e dala nga lufta është rritur në veçanti gjatë viteve të fundit. Qeveria 
ka ndërmarrë hapa legjislative për të rregulluar statusin, të drejtat dhe përfitimet e kategorive 
të dala nga lufta. Qeveria mbetet e përkushtuar që të realizojë në vazhdimësi përkrahjen për 
kategorinë e invalidëve, familjet e dëshmorëve dhe veteranët çështje kjo e rregulluar me ligjin 
për këto kategori. Qeveria mbetet e angazhuar që Kategorisë së Invalidëve të luftës, Familjeve 
të Dëshmorëve dhe veteranëve tu krijojë kushte për tu inkuadruar në jetën publike të vendit. 
Pritet që në vitin 2014 të Implementohet skema e benficioneve për veteranet e luftës dhe  
implementimin e Ligjit për ish të burgosurit dhe të përndjekurit politikë. 
 
Shërbimet shëndetësore - sistemi shëndetësor kosovar, ende ballafaqohet me probleme të 
konsiderueshme të cilat paraqesin sfidë serioze në ofrimin e shërbimeve të nevojshme 
shëndetësore për të gjithë qytetarët. Përmirësimi i cilësisë dhe efektshmërisë së shërbimeve 
shëndetësore është njëri nga prioritet kryesore strategjike të Qeverisë. Përmes përmirësimit të 
treguesve shëndetësor synohet që të zvogëlohet vdekshmëria e foshnjave dhe nënave në pajtim 
me projeksionet e Mijëvjeçarit të aprovuara nga OKB-ja dhe të përmirësohet statusi 
shëndetësor i të gjithë qytetarëve të Kosovës.  
 
Ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore nënkupton edhe ndërmarrjen e reformave të 
konsiderueshme në sistemin e financimit dhe menaxhimit të shërbimeve shëndetësore. Qeveria 
gjatë periudhës së ardhme afatmesme do të shqyrtojë mundësinë e hartimit dhe implementimit 
të sistemit të sigurimeve shëndetësore i cili do të mundësonte qasje kualitative dhe të barabartë 
në shërbimet shëndetësore për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës. 
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PJESA E DYTË 
 
 

2. KORNIZA MAKRO-FISKALE 2014-2016 
 
 
Korniza makro-fiskale si bazë e hartimit të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2014-2016, 
paraqet mundësitë e përafërta të financimit të shpenzimeve gjatë periudhës së ardhshme 
afatmesme. Hartimi i Kornizës Fiskale është bërë mbi bazën e parashikimeve 
makroekonomike gjegjësisht është fokusuar në parashikimin e agregateve kryesor 
makroekonomik të cilët kanë ndikim në nivel të të hyrave ashtu edhe të shpenzimeve 
buxhetore. Në kuadër të këtyre agregateve makroekonomik rol kyç ka parashikimi i 
komponentëve kryesore të BPV-së dhe norma e inflacionit për periudhën e ardhshme 
afatmesme. Po ashtu, rol të rëndësishëm kanë edhe zhvillimet në bilancin e pagesave 
gjegjësisht zhvillimet në bilancin tregtar, zhvillime këto të cilat ndikojnë nivelin e të hyrave 
buxhetore dhe shpenzimeve. 
Duke u bazuar ne zhvillimet e fundit ekonomike në vend si dhe në zhvillimet në ekonominë e 
euro-zonës rritja ekonomike mesatare për periudhën 2014-2016 është parashikuar të jetë 4.6%. 
Parashikimet për periudhën afat-mesme janë bazuar në supozime konservative duke qenë se 
zhvillimet dhe parashikimet për vendet e euro-zonës nuk japin sinjale të rimëkëmbjes së 
shpejtë gjë që pritet të vazhdoj të reflektohet edhe ne ekonominë e Kosovës. Sidoqoftë, një 
rritje e tillë mund të jetë më e lartë, në varësi të përshpejtimit të reformave strukturore dhe 
përmirësimit të ambientit të jashtëm ekonomik.  
Në këtë kontekst, hartimi i një kornize të matur fiskale është parakusht për menaxhim efikas të 
procesit buxhetor. Kjo për arsye se në kudër të kornizës jepen tavanet e përgjithshme të 
shpenzimeve gjegjësisht ofrohet kapaciteti fiskal për tre vitet e ardhshme bazuar në 
parashikimin e të hyrave. Si rrjedhojë në tabelën e mëposhtme është paraqitur një përmbledhje 
(kumulative) e të hyrave dhe shpenzimeve (përfshirë dhe deficitin) gjatë tre viteve të 
ardhshme, që paraqet një përafrim të buxhetit për tre vitet e ardhshme. 
 
Tabela: Korniza fiskale kumulative 2014-2016, në milionë euro 

Burimi: Njësia e Makroekonomisë, MF  
 
 
 
 
 
 
 

  Përshkrimi 2014‐2016

Te hyrat totale 4,326
Te hyrat nga tatimet 3,718
Te hyrat jo-tatimore, THV 606

Shpenzimet totale 4,776
Rrjedhese 3,033
Subvencionet dhe transferet 983
Shpenzimet kapitale 1,731

Bilanci i pergjithshem (sipas rregulles fiskale) -357
Bilanci i pergjithshem (perfshire financimin e njëhershem) -506
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2.1. HISTORIKU I ZHVILLIMEVE FISKALE 2008-2011  
 

2.1.1. TRENDI AKTUAL FISKAL 
 
Aplikimi i politikave fiskale, të hartuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës përgjatë 
periudhës 2007-2012, është bërë në harmoni me objektivat për ngritjen e vazhdueshme 
ekonomike duke ruajtur qëndrueshmërinë makro-fiskale. Një veprim i tillë është mundësuar 
duke pasur parasysh performancën e të hyrave buxhetore të cilat kanë rezultuar me ngritje të 
vazhdueshme nga viti në vit.  
Që nga vitit 2009, janë bërë reforma në sistemin tatimor duke bërë uljen e tatimit në të ardhura 
personale dhe në korporata, më saktësisht për korporata nga 20% në 10% dhe në të ardhura 
personale nga 0%, 5%, 10% dhe 20% në 0%, 4%, 8% dhe 10%. Këto reforma u morën me 
qëllim të stimulimit të investimeve private  si dhe ngritjes së të ardhurave të disponueshme të 
cilat si rrjedhojë do të rezultonin edhe me qarkullim më të lartë të parasë që do të gjeneronte 
ngritje në të hyra. Reforma në tatimet në të ardhura personale dhe korporata është bërë mbi 
parimin  që krahas krijimit të një ambienti më të favorshëm për investime në Kosovë,të ketë 
efekt neutral në të hyrat e përgjithshme buxhetore. Andaj, si rrjedhojë e një politike të tillë, 
është ngritur norma e TVSH-së nga 15% në 16% si dhe është ngritur  akciza për produkte të 
caktuara. Në kuadër të reformës së sistemit tatimor, Qeveria e Kosovës ka  aprovuar edhe 
ligjin për lirimet doganore duke përfshirë një numër të konsiderueshëm të lëndës së parë dhe 
makinerisë më qëllim të ngritjes së konkurueshmërisë së sektorit privat të Kosovës. 
Gjithashtu, janë ndërmarrë veprime shtesë në ngritjen e kapaciteteve operacionale për të dy 
institucionet përgjegjëse në grumbullimin e tatimeve me qëllim të vazhdimit të zgjerimit të 
bazës tatimore. Kjo reformë është implementuar në kohën kur numri më i madh i shteteve në 
rajon ballafaqoheshin me efektet e krizës ekonomike botërore, gjë që ka minimizuar efektin 
negativ të krizës edhe në Kosovë.  
Të dhënat për periudhën 2007-2012 tregojnë se të hyrat e përgjithshme kanë vazhduar të rriten 
me një mesatare vjetore prej rreth 14%. Të hyrat nga kufiri gjatë kësaj periudhe u ngritën me 
një mesatare vjetore prej rreth 13% apo për rreth 55% krahasuar me vitin 2007. Megjithatë, 
gjatë vitit 2012 të hyrat nga doganat u rritën për 2.1% krahasuar me vitin 2011. Të hyrat 
vendore gjatë të njëjtës periudhë u ngritën me një mesatare vjetore prej 10.3 %, apo për rreth 
40.7% krahasuar me vitin 2007. Ndërsa që vetëm gjatë vitit 2012 ato u ngritën për 8.8% 
krahasuar me vitin 2011.   
Duke filluar nga viti 2008, Qeveria është fokusuar në rritjen e investimeve kapitale me qëllim 
të ngritjes së infrastrukturës të cilat investime përgjatë 2008-2012 u rritën mesatarisht 35%.  
Kjo politikë nuk është përcjellur me rritje të theksuar të deficitit primar përgjatë viteve 2008-
2011, kryesisht si rezultat i rritjes së vazhdueshme të hyrave buxhetore. Gjatë vitit 2011,  
bilanci primar arriti në -1.5% të BPV-së ndërsa gjatë 2012-së deficit arriti në -2.4% (tabela 1) 
1. 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Duke qëndruar edhe më tej brenda kuotës së rekomanduar me Traktat të Maastrichtit 
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Tabela 1. Buxheti qeveritar si % e BPV-së, 2007-2012 

 
Burimi: Thesari, MF 
 

Rritja e vazhdueshme ekonomike, e shënuar gjatë viteve 2008-2012, është përcjellur edhe me 
rritje të vazhdueshme të shpenzimeve të përgjithshme buxhetore si pjesëmarrje në BPV. 
Shpenzimet e përgjithshme buxhetore, të cilat kryesisht u ndikuan nga shpenzimet kapitale, si 
pjesëmarrje në BPV, u rritën nga 19.5% sa kanë qenë gjatë vitit 2007 në 29.9% gjatë vitit 
2011, për tu ngadalësuar në vitin 2012 në 29%. Ndërsa, kategoritë tjera të shpenzimeve si e 
mallrave dhe shërbimeve dhe subvencion dhe transferet kanë pasur një ngritje margjinale 
ndërsa ajo e pagave dhe mëditjeve ka shënuar rënie të lehtë, si % e BPV-së.  
 
Tabela 2. Shpenzimet e Përgjithshme, si përqindje në BPV, 2007-2012 

Burimi: Thesari, MF 
 

2.2. SEKTORI REAL 
 
Ekonomia e Kosovës ka mbetur në masë 
të madhe e mbrojtur nga trazirat 
ekonomike të euro-zonës, për shkak të 
integrimit të kufizuar me tregjet  
financiare ndërkombëtare si dhe bazës së 
ulët të eksportit. Edhe pse ndikimi direkt 
ka qenë i kufizuar, ndikimi indirekt 
përmes rënies së çmimeve 
ndërkombëtare të metaleve dhe përmes 
rënies së kërkesës botërore në përgjithësi 
ka qenë i konsiderueshëm. Bazuar në të 
dhënat preliminare të importit si dhe në 
të dhënat fiskale rritja ekonomike për 
vitin 2012 është vlerësuar në 2.4%.  
Duke u bazuar ne zhvillimet e fundit 
ekonomike në vend si dhe në zhvillimet 

  ` 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Të hyrat 26.0% 23.6% 29.3% 27.2% 27.4% 26.7%

Shpenzimet Primare 19.1% 23.9% 29.0% 29.8% 28.8% 29.1%
nga të cilat: Shpenzimet Kapitale dhe huadhëniet net 3.9% 8.9% 0.0% 10.6% 11.1% 11.1%

Bilani  rrjedhës 11.4% 8.5% 10.9% 9.8% 10.3% 8.9%
Bilanci  primar 6.9% ‐0.3% 0.2% ‐2.6% ‐1.4% ‐2.4%
Bilanci  i  përgjithshëm (përfshirë pagesat e interesit) 6.6% ‐0.4% ‐1.1% ‐2.8% ‐1.6% ‐2.6%

  Përshkrimi 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Shpenzimet e Përgjithshme 19.1% 23.9% 26.4% 30.1% 29.9% 29.0%
      Pagat dhe meditjet 6.0% 5.8% 6.8% 7.3% 8.1% 8.2%
      Mallrat dhe shërbimet 4.2% 4.0% 4.4% 4.2% 3.7% 3.9%
      Subvencionet dhe transferet 4.4% 5.3% 6.6% 5.9% 5.4% 5.7%
      Shpenzimet kapitale 4.5% 8.8% 10.2% 10.6% 11.1% 11.1%

3.2%
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Grafiku1: Rritja e BPV‐së reale dhe kontributi i componentëve të tij

Burimi: ASK dhe njesia e makroekonomisë, MF
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në ekonominë e euro-zonës, rritja ekonomike mesatare për periudhën 2014-2016 është 
parashikuar të jetë 4.6% (grafiku 1). Parashikimet për periudhën afat-mesme janë bazuar në 
supozime konservative duke qenë se zhvillimet dhe parashikimet për vendet e euro-zonës nuk 
japin sinjale të rimëkëmbjes së shpejtë gjë që pritet të vazhdoj të reflektohet edhe ne 
ekonominë e Kosovës.    
Edhe pse parashihet një rënie e vazhdueshme e pjesëmarrjes së konsumit total në BPV, 
kontributi i tij në rritjen e BPV-së përgjatë kësaj periudhe vazhdon të jetë i madh. Kjo për 
faktin që parashihet një rritje e vazhdueshme e të hyrave nominale në formë të dërgesave nga 
diaspora si dhe nga kompensimi i punëtorëve me punësim afat-shkurtër2 jashtë vendit. Rënies 
se pjesëmarrjes së konsumit në BPV pritet ti kontribuoj edhe rënia e konsumit publik, 
gjegjësisht e Qeverise së përgjithshme si dhe rënia e vazhdueshme e konsumit të donatoreve, 
komponentë kjo e cila në vazhdimësi ka kontribuar negativisht në rritjen e konsumit3.  
Si rrjedhojë, konsumi i përgjithshëm pritet të rritet më një normë reale mesatare prej 4% 
përgjatë periudhës së vrojtuar. Konsumi privat pritet të rritet me rreth 5.3% përderisa konsumi 
publik parashihet të bie me rreth 3% mesatarisht përgjatë 2014-2016. Rrjedhimisht, konsumi i 
përgjithshëm zvogëlon pjesëmarrjen në BPV nga 86.2% sa vlerësohet në vitin 2012 në 84.7% 
në vitin 2016. 
Modeli makroekonomik i cili përdoret për hartimin e kornizës makro-fiskale supozon që rreth 
33% e konsumit të përgjithshëm, investimeve dhe eksportit importohet. Si rezultat, supozimet 
mbi ecuritë e secilës nga këto komponentë përcakton edhe nivelin e importit të mallrave. 
Rrjedhimisht, importi i mallrave parashihet të rritet me një normë reale mesatare prej 5.3% 
përgjatë periudhës 2014-2016. Sidoqoftë, pjesëmarrja e importit të mallrave parashihet të 
zvogëlohet për 4 pika të përqindjes përgjatë kësaj periudhe bazuar në supozimin që struktura e 
BPV-së do të ndryshoj dhe një pjesë e mallrave të importuara do të zëvendësohet me produkte 
vendore. Në anën tjetër, importi i shërbimeve që ndërlidhet ngushtë me importin e mallrave 
dhe investimet, pritet të rritet me një mesatare reale prej 3.1%.  
Gjatë vitit 2012, kontributin më të madh në rritjen ekonomike e kanë dhënë investimet. Kjo 
për faktin që rënia e çmimeve ndërkombëtare të metaleve e shoqëruar me rënien e çmimeve të 
materialeve tjera ndërtimore ka bërë 
që në norma reale investimet të 
shënojnë rritje të theksuar. 
Parashikimi për rënie të mëtutjeshme 
të çmimeve të këtyre produkteve 
edhe përgjatë periudhës së vrojtuar 
pritet që të ndikoj në rritjen e 
investimeve edhe përgjatë kësaj 
periudhe. Për më shumë, rritja e 
investimeve pritet t’i atribuohet edhe 
ri-kanalizimit të dërgesave nga 
diaspora nga konsumi në investime4, 
kryesisht në sektorin e ndërtimtarisë 
si dhe përkushtimit të vazhdueshëm 

                                                 
2 Një numër i madh i kosovarëve janë të punësuar ne vendet e Lindjes së Mesme dhe vazhdimisht dërgojnë të 
ardhura të cilat kryesisht përdoren për konsum.    
3 Reduktimi I prezencës së donatorëve ka ndikuar në rënien e konsumit përmes tkurrjes së të të ardhurave të 
disponueshme. 
4 Gjatë vitit 2012, dërgesat nga diaspora kanë shënuar  rritje prej  rreth 6%. Duke pasur parasysh që konsumi 
privat  ka  shënuar  rënie  ndërsa  depozitat  në  bankat  komerciale  nuk  kanë  shënuar  rritje  të  theksuar  për  të 
reflektuar rritjen e këtyre dërgesave,  bën që të supozohet që këto të hyra janë përdorur për investime.  
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të Qeverisë së Kosovës për të ndërmarrë reforma me qëllim të përmirësimit të klimës për bërje 
të biznesit, si përmes shkurtimit të procedurave administrative ashtu edhe përmes politikave 
tatimore. Përgjatë 2013-2014, investimet parashihen të rriten me normë mesatare reale prej 
5.8%. Me fillimin e aplikimit të rregullës fiskale në buxhetin e vitit 2014, investimet publike 
pritet të shënojnë një rënie të lehtë, edhe pse kjo nuk merr parasysh bartjet që mund të vijnë 
nga nën-shpenzimi. Sidoqoftë, edhe pse ne vitin 2014 kontributi i investimeve publike pritet të 
jetë i vogël, në vitet vijuese kontributi i këtyre investimeve do vazhdoj të jetë i 
konsiderueshëm në rritjen e investimeve të përgjithshme.  
Gjatë vitit 2012, eksporti i mallrave ka shënuar një rënie prej rreth 8% krahasuar me vitin 
2011, kjo kryesisht si rezultat i rënies se çmimeve ndërkombëtare të metaleve dhe rënies së 
kërkesës botërore në përgjithësi (grafiku 2). Edhe pse institucionet ndërkombëtare parashohin 
që këto çmime të vazhdojnë të bien, rritja e konsiderueshme e eksportit të produkteve tjera 
kosovare, të cilat për shkak të bazës së ulët nuk kanë mundur të kompensojnë rënien e 
eksportit të metaleve, na bën të besojmë që në vitet vijuese eksporti i mallrave do të shënoj një 
rritje mesatare prej 9.2%.   
Krahas prodhimtarisë, shërbimet paraqesin një sektor po ashtu të rëndësishëm me potencial të 
madh që ndikon në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Kosovës. Edhe përkundër krizës në 

euro-zonë, eksporti i shërbimeve 
ka shënuar rritje prej 3% gjatë 
vitit 2012 dhe duke u bazuar në 
trendin historik, këto eksporte 
pritet të vazhdojnë të 
kontribuojnë pozitivisht në 
rritjen e eksportit të përgjithshëm 
dhe rrjedhimisht në rritjen 
ekonomike edhe përgjatë 
periudhës së vrojtuar (grafiku 3).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.1. LËVIZJA E ÇMIMEVE DHE PARASHIKIMI PËR PERIUDHËN 2014-2016 
 
Çmimet e përgjithshme vendore përgjatë dy viteve të kaluar patën lëvizje më të theksuar se sa 
në periudhat paraprake. Faktorët kryesor që patën ndikim në këtë lëvizje, përpos tjerash, 
erdhën nga çmimet e importit të produkteve ushqimore si dhe derivateve djegëse. Më 
specifikisht, çmimet e naftës në nivel global përgjatë vitit 2011 në krahasim me 2010 shënuan 
ngritje me rreth 18% si dhe çmimet e ushqimit për të njëjtën periudhë u ngritën me rreth 
15.2%5 (shih grafikun më poshtë). Përgjatë vitit 2012, çmimet për këto dy kategori filluan të 
stabilizohen ku çmimet e naftës shënuan një ngritje të lehtë (1.3%), përderisa çmimet e 
ushqimit shënuan rënie (-1.3%).      

                                                 
5 Global Metals Playbook 
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Parashikimet mbi nivelin e çmimet ndërkombëtare në përgjithësi për vitet vijuese (2014-2016) 
janë disi më stabile. Nëse shohim 
parashikimet, në veçanti të 
çmimeve te naftës dhe ushqimit si 
faktor kryesor në determinimin e 
çmimeve te përgjithshme vendore, 
vërejmë se gjatë vitit 2014 dhe 
2015 këto dy kategori kanë 
tendencë rënëse. Çmimet e naftës 
pritet të bien me rreth -0.1% gjatë 
vitit 2014 në raport me vitin 2013 
dhe gjatë vitit 2015 te shënoj një 
rritje të ulët, prej 0.1%. Gjithashtu, 
çmimet e ushqimit priten te bien, 
megjithëse me një shkallë me te 
lartë. Pritjet janë se gjatë vitit 2014 
çmimet e ushqimit në nivel global 
të bien me rreth -3.9% (në krahasim me vitin 2013) dhe gjatë vitit 2015 të bien me rreth -
2.8%. Duke u bazuar në parashikimet e Morgan Stanly, gjatë vitit 2016 pritet se çmimet e 
ushqimit dhe të naftës të shënojnë prapë një ngritje të theksuar, në shkallë prej 14.5% dhe 
18.7% respektivisht.  
Të gjitha këto zhvillime priten te reflektohen në një masë të caktuar në tregun vendorë. Gjatë 
viteve paraprake, 2011 dhe 2012, niveli i inflacionit në Kosovë shënoj 7.4% dhe 2.4% 
respektivisht, përderisa gjatë vitit 2013, çmimet pritet te rriten me rreth 1.7% në raport me 
vitin 2012. Me pritjet për stabilizim të mëtutjeshëm të çmimeve ndërkombëtare, parashikimet 
për çmimet vendore janë përcjellëse të këtij trendi. Rrjedhimisht, gjatë vitit 2014 presionet 
inflacioniste priten te relaksohen dhe se niveli i përgjithshëm i çmimeve vendore pritet të jetë 
rreth 1.3% me lart se parashikimet për vitin 2013. Gjithashtu, gjatë vitit 2015 nuk pritet të ketë 
lëvizje të theksuar në çmimet vendore dhe se inflacioni, matur nga indeksi i çmimeve të 
konsumatorit (IÇK), pritet të shënoj vlerën prej rreth 1.5%. Për dallim nga ky trend i ulët 
pritës në nivelin e IÇK-së, vitit 2016 pritet të ketë një rritje edhe pse të vogël. Parashikimet 
fillestare për shkallën e IÇK-se për vitin 2016 janë në nivel prej rreth 2.1%.    
Për më shumë, së bashku me IÇK-
ën  në grafikun në vijim po 
paraqesim matësin e dytë të 
çmimeve të përgjithshme vendore, 
deflatorin e Bruto Prodhimit Vendor 
(BPV-së). Për dallim nga IÇK, 
indikator i cili merr parasysh vetëm 
lëvizjet në çmime të disa 
produkteve të caktuara (shportën e 
konsumatorit), BPV deflatori është 
indikator i cili matë lëvizjet në 
çmimet e përgjithshme të një 
ekonomie, pra të produkteve të 
prodhuara brenda vendit. Ky tregues 
derivohet duke marr BPV nominal 
në raport me BPV real. Siç mund të 
shihet nga grafiku, trendi lëvizës i 
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këtyre dy matësve është pothuajse i njëjte, me disa dallime të vogla brenda viteve. Përderisa 
parashikimet për deflatorin e BPV për vitet vijuese (2013-2016) është më i larta si rezultat i 
parashikimeve për ngritjen e çmimeve për të mirat vendore jo te tregëtueshme.  
 

Kutia 1. Zhvillimet ekonomike në Eurozonë 

Edhe pse rimëkëmbja 
ekonomike globale, dhe në 
veçanti ajo në Eurozonë, 
vazhdon të jetë mjaft e 
ngadalshme dhe e pa 
balancuar në mes shteteve, 
shenja pozitive për tejkalimin 
e kësaj krize tani më janë të 
dukshme. Stabilizimi i 
sektorit financiare si dhe 
ndërmarrja e masave për 
adresimin adekuat të 
problemeve me borxhe 
publike, janë sinjale mjaft të 
dukshme për një lëvizje 
graduale drejt rimëkëmbjes 
ekonomike, edhe pse 
rimëkëmbje e ngadalshme. 
Përgjatë dy viteve paraprake, 2011 dhe 2012, ekonomitë në zonën Euro u ballafaquan me 
tkurrje të aktiviteteve ekonomike dhe me nivel relativisht stabil të inflacionit. Siç mund të 
shihet në grafikun e mposhtëm, nga një rritje mesatare vjetore prej rreth 2% në vitin 2010, 
rënia ekonomike vazhdoj përgjatë vitit 2011 për të arritur pikën më të ulët në vitin 2012 në 
nivel prej rreth -0.5%. Që nga 
gjysmë viti i 2012-ës, gjendja 
në sektorin financiar u 
stabilizua, megjithatë, ky 
stabilizim nuk u transmetua 
mjaftueshëm në sektorin real 
dhe rrjedhimisht rritja 
ekonomike në pjesën e dytë të 
vitit ishte mjaft e ulët. Gjatë 
vitit 2013, pritet se aktiviteti 
ekonomik në Eurozonë të ketë 
një rritje të ulët, megjithëse 
pozitive, rreth 0.2%. Kjo rritje 
pritet të vije kryesisht nga 
sektori i jashtëm, ngritja e 
kërkesës nga jashtë për 
produktet e vendeve ne Eurozonë. Bazuar në të dhënat e publikuara nga komisioni evropian, 
investimet dhe konsumi privat pritet të rikuperohen vetëm gjatë vitit 2014, ku pritjet janë se 
këto dy komponent të jenë shtytësi kryesor i rimëkëmbjes ekonomike përgjatë vitit 2014. 
Bazuar në parashikimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Eurozona pritet që gjatë vitit 2015 
dhe 2016, si tërësi, të ketë një rritje prej 1.5% dhe 1.7% respektivisht.   
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Nëse shikojmë më afër zhvillimet në Bruto Prodhimin Vendor të disa vendeve të Eurozonës 
shohim lëvizje të ngjashme përgjatë vendeve përgjatë viteve. Në përjashtim të Greqisë, viti 
2010 ishte pozitiv për shumicën e vendeve, ku Gjermania shënoj rritjen ndër më të lartat, 
rreth 4%. Pas vitit 2010 edhe kriza në lidhje me borxhet publike të vendeve në Eurozonë dhe 
mënyrën e menaxhimit të tije filloj të krijoj pasiguri nëpër tregjet financiare dhe rrjedhimisht 
të transmetohet në sektorin real. Këto dhe të tjera zhvillime patën ndikim në tkurrje 
ekonomike gjatë viteve vijuese. Siç mund të shihet në grafikun e mposhtëm, vitit 2012 ishte 
vit  gjatë të cilit aktivitetet 
ekonomike u tkurrën në 
mënyrë të konsiderueshme në 
vendet e Eurozonës, ku Greqia 
shënoj rënien më të lartë, rreth 
-4%, pasuar nga Italia, me 
rreth -2.3%. Viti 2013 
vlerësohet si vit gjatë të cilit 
tregjet financiare do të 
stabilizohen dhe rrjedhimisht 
do të vazhdojnë në kreditimin 
e sektorit real. Parashikimet e 
FMN-së flasin se, në 
përjashtim të Greqisë, Italisë 
dhe Spanjës vende të cilat edhe 
gjatë vitit 2013 do të jenë në 
rritje negative ekonomike, 
vendet tjera të Eurozonës do të 
vazhdojnë me ngritje pozitive 
ekonomike, megjithatë të ngadalshme. Gjatë vitit 2014 pritjet janë se masat e ndërmarra për 
tejkalimin e krizës së borxheve, prezente përgjatë tri viteve të fundit, do japin efektet e saja 
në ngritjen e besimit tek investitorët dhe rrjedhimisht ngritjen e investimeve dhe konsumit 
privat. Rritjet e BPV përgjatë vendeve të Eurozonës parashikohet të përshkoj nëpër territore 
pozitive gjatë viteve 2014,2015 dhe 2016, ku ngritje më të shpejt do të tejkaloj Greqia.    
Natyrshëm, tkurrja e aktiviteteve ekonomike patë ndikim negativ në zhvillimet në tregjet e 
fuqisë punëtore. Këtu prinë Greqia me shkallën më të lartë të papunësisë (rreth 25% gjatë 
vitit 2013), pasuar nga Italia me rreth 11%. Së bashku me ngritjen e aktiviteteve ekonomike, 
pritet se edhe shkalla e papunësisë të zbutet përgjatë viteve vijuese.   

 
2.3.   TË HYRAT DHE SHPENZIMET BUXHETORE 2014-2016 
 
2.3.1. TË HYRAT BUXHETORE 2014-2016 
 
Për periudhën tre-vjeçare 2014-2016, nga të gjitha burimet buxhetore parashihet të arkëtohen 
4.3 miliard euro, apo mesatarisht 1.4 miliard euro në vit. Ky parashikim, që paraqet pikën 
fillestare në planifikimin e shpenzimeve tre-vjeçare, është konsistent me supozimin se trendi i 
të hyrave do jetë i ndërlidhur ngushtë me performancën e supozuar makroekonomike, e cila 
parashihet të lëvizë sipas skenarit bazë të përshkruar në kapitujt e mëhershëm. Po ashtu, në 
këtë parashikim të hyrash është i përfshirë edhe ndikimi i supozuar kumulativ i kontrollit më 
të mirë të rrjedhës së mallrave si rezultat i menaxhimit të integruar të kufijve në pikat kufitare 
veriore. Roli përcaktues i ngushtimit të boshllëkut tatimor pritet të ketë ndikim më të ulët në 
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vjeljen e tatimeve indirekte në krahasim me periudhën tre-vjeçare paraprake; kjo sepse ky 
përcaktues i trendit të të hyrave tashmë ka pasur kontribut të theksuar në zgjerimin e bazës së 
tatimeve indirekte. Por, në të njëjtën kohë, pritet që brenda periudhës së parashikimit të 
vazhdojë kontributi i ngushtimit të boshllëkut tatimor së bazës së tatimeve direkte në trendin e 
përgjithshëm të të hyrave tatimore. Shkurtimisht, supozimet kryesore ekonomike në të cilat 
bazohet parashikimi i të hyrave 2014-2016 janë: 
‐ Normat statusore (ligjore) të tatimeve dhe taksave do mbesin të pandryshuara në periudhën 

afat-mesme 2014-2016 
‐ Rritja reale mesatare e BPV-së në periudhën afat-mesme do jetë rreth 4.5% 
‐ Inflacioni (matur nga IÇK) për periudhën 2014-2016 do jetë 1.6% në mesatare 
‐ Pjesëmarrja mesatare e të hyrave në BPV do të jetë 24% 
‐ Ndryshimet në strukturën e BPV-së pritet të mbeten të kufizuara, me tendencë të rritjes së 

rolit kontribuues të  investimeve dhe eksporteve 
‐ Për të qenë konservativ, ndryshimet favorizuese në ambientin financiar do jenë të 

kufizuara  
Nën supozimin se nuk do të ketë ndryshime të normave statusore të tatimeve, ndryshimi 
relativ i pjesëmarrjes se kontribuuesve të rritjes reale të BPV-së (me rritje të rolit të 
investimeve dhe eksporteve, si dhe rritje më të ulët të importeve në krahasim me historikun) 
pritet të përcillet me një rritje të BPV-së që është më e lartë se rritja e të hyrave buxhetore. 
Kjo, rrjedhimisht, reflektohet në një pjesëmarrje më të ulët për 1% të të hyrave buxhetore në 
BPV, krahasuar me mesataren historike prej 25%. Për më shumë, deri në vitin 2016, ky 
ndryshim pritet të vërehet më shumë tek të hyrat tatimore indirekte që në të kaluarën kanë 
pësuar ndryshime si rezultat i kontributit të lartë të të rritjes së shpejtë të konsumit në rritjen e 
përgjithshme ekonomike (shih tabelën 3).   
Tabela 3. Të hyrat tatimore dhe jo-tatimore 2010-2016  

 Burimi: MF, Departamenti i Thesarit, Departamenti i Buxhetit  dhe Kalkulimet e DPEP 
 
Ashtu siç mund të shihet edhe në 
grafikun 6, në vitin 2014 të hyrat 
tatimore do përcjellin trendin rritës, 
përderisa të hyrat e përgjithshme do 
pësojnë rënie, përkundër rritjes së të 
hyrave tatimore. Ky ndryshim rezulton 
nga fakti se në vitin 2013 priten të hyra 
të njëhershme jo-tatimore nga shitja e 
licencave, si dhe priten të hyra nga 
dividenda në vlerë prej 40 milion euro. 
Përderisa të hyra nga licenca nuk pritet 
të realizohen në të njëjtin nivel në vitin 
2014, mos-planifikimi i të hyrave nga 
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Përshkrimi 2010 2011 2012 2013

Buxheti
2014 
Proj.

2015 
Proj.

2016 
Proj.

 Te hyrat e përgjithshme 1,166 1,309 1,322 1,422 1,395 1,441 1,490
Te hyrat tatimore 894 1,058 1,094 1,181 1,197 1,237 1,283

si % e BPV-së 21% 22% 22% 22% 21% 21% 20%
Te hyrat jo-tatimore dhe të hyrat vetanake 148 163 145 208 197 203 206

si % e BPV-së 3% 3% 3% 4% 4% 3% 3%
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dividenda në një vlerë të caktuar do ishte i parakohshëm duke qenë se varet nga vendimet dhe 
performanca vjetore e ndërmarrjeve ku Qeveria e Kosovës ka pronësi. Andaj edhe është 
vendosur që si masë e kujdesit këto të hyra të mos përllogariten në projeksionin e të hyrave të 
përgjithshme. Përndryshe, të hyrat jo-tatimore pritet të rriten në proporcion të drejtë me BPV-
në, në nivel pjesëmarrjeje prej 3% të BPV-së, ndërsa siç mund të shihet edhe nga trendët 
lineare të prezantuara në grafikun 8, projeksioni i të hyrave tatimore është mjaft konservativ 
pasi që bazohet në trend me pjerrtësi më të ulët se historiku 2010-2012. Kjo është bërë me 
qëllimin që të minimizohet mundësia e devijimeve nga trendi, siç është rasti me normën e 
rritjes 2010-11 dhe 2011-12, kur në të dytin ndryshim vjetor norma ishte më e ulët.  
 
Tabela 4: Të hyrat e përgjithshme buxhetore dhe disagregimi i të hyrave tatimore sipas 
llojeve të tatimeve 2010-2016 

Burimi: MF, Departamenti i Thesarit, Departamenti i Buxhetit  dhe Kalkulimet e DPEP 
 
Tabela 4 sipër shfaq shpërndarjen e të 
hyrave sipas llojeve të tatimeve. Siç mund 
të shihet, është parashikuar që rritje 
margjinale e të hyrave nga të gjitha 
kategoritë tatimore. Kjo tendencë rritëse 
përveç me skenarin e përgjithshëm 
makroekonomik, është konsistente edhe 
me historikun e arkëtimit. Përjashtim ndaj 
këtij trendi rritës bëjnë të hyrat nga taksa 
doganore, në parashikimin e së cilës 
kategori, me qëllim kujdesi, është marrë 
parasysh efekti i marrëveshjeve potenciale 
për tregti të lirë si dhe efekti i lirimeve 
doganore të artikujve të caktuar(si masë 
stimuluese ekonomike).  
 

 

2010 2011 2012 2013
Buxheti

2014
Proj.

2015
Proj.

2016
Proj.

Të Hyrat nga Tatimet  893.6 1,058 1,094 1,181 1,197 1,238 1,284
Direkte 126.2 139.7 154.6 161.6 173.0 186.4 201.2

Tatimi në të ardhurat individuale 69.7 79.2 86.0 90.9 97.6 105.2 113.6
Tatimi në të ardhurat korporative 56.5 59.9 65.5 70.7 75.5 81.2 87.6
Tjera 0.0 0.6 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Indirekte 795.7 949.1 974.4 1,056 1,061 1,090 1,122
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 454.7 540.9 548.5 577.9 586.5 605.4 630.9

arkëtuar në vend 95.0 121.4 129.6 139.9 142.0 148.5 158.6
arkëtuar në kufi 359.7 419.5 418.9 437.9 445.5 457.4 472.2

Akcizat 230.8 284.6 303.2 344.7 351.4 368.5 383.2
Taksa doganore 110.2 121.2 117.7 125.1 116.2 108.9 100.3
Të tjera 0.0 2.5 5.0 7.9 6.9 7.1 7.6

Kthimet -28.3 -30.9 -34.8 -36.3 -36.9 -38.4 -39.3
Të Hyrat Jo-Tatimore dhe Vetanake 147.9 162.6 145.4 207.9 197.0 203.0 206.4
Dividenda 85.0 60.0 45.0 30.0 0.0 0.0 0.0
Të Hyrat shtesë nga MDB*, Grantet, FMB* 39.5 28.7 37.0 3.1 1.3 0.3 0.0

Totali: 1,166 1,309 1,322 1,422 1,395 1,441 1,490

Përshkrimi
Parashikimi KASH 2014‐16
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2.3.1.1. TË HYRAT SIPAS BURIMIT TË ARKËTIMIT 

TË HYRAT E ARKËTUARA NË KUFI 
 

Në përputhshmëri me strukturën ekonomike në Kosovë, edhe përgjatë periudhës së 
parashikimit për KASH 2014-2016, pjesëmarrjen më të lartë në të hyrat buxhetore pritet ta 
mbajnë të hyrat e arkëtuara në kufi. Nga tri kategoritë kryesore të tatimeve të arkëtuara në 
kufi, TVSH dhe akcizat pritet të shënojnë rritje, ndërsa të hyrat nga taksa doganore rënie. 
Duhet theksuar se korrelacioni në mes importeve dhe të hyrave ngërthen disa specifika, ndër të 
cilat më e rëndësishmja është mundësia e efekteve të vonuara (potencialisht me vonesë 
statistikore deri në një vit) të rritjes së importeve në realizimin e të hyrave – kjo për arsye të 
prezencës së depove doganore për importuesit e mëdhenj. Po ashtu duhet theksuar se lëvizjet e 
çmimeve të mallrave të cilat i nënshtrohen akcizës çojnë deri tek një raport korrelacioni në 
mes të hyrave nga akciza dhe atyre nga TVSH-ja që nuk është gjithmonë domosdoshmërisht i 
drejtpërdrejtë. P.sh. nëse vlera e tregut të një produkti që i nënshtrohet akcizës bie ndërsa 
kërkesa për këtë produkt mbetet e njëjtë, të hyrat nga akciza mbeten të njëjta ndërsa ato nga 
TVSH-ja bien. Së fundmi, korrelacioni i përgjithshëm në mes të rritjes së të hyrave të 
arkëtuara nga kufiri dhe rritjes së importit ndikohet po ashtu nga rënia e parashikuar (si masë 
kujdesi) e të hyrave doganore si rrjedhojë e ndryshimeve ekzogjene (politikave ekonomike).  
 

Tabela 5: Të hyrat e arkëtuara në kufi- Realizimi 2010-2012, Buxheti 2013 dhe 
Parashikimet 2014-2016 
Burimi: MF, Departamenti i Thesarit, Departamenti i 
Buxhetit  dhe Kalkulimet e DPEP 
 
Prandaj, duke marrë parasysh 
pasigurinë e cila karakterizon 
korrelacionin në mes të rritjes së 
importit dhe të hyrave nga kufiri, dhe në 
funksion të përpilimit të parashikimeve 
konservative, edhe pse rritja mesatare 
përgjatë periudhës afatmesme është 
parashikuar të jetë 5.5%, rritja mesatare 
e të hyrave nga kufiri është parashikuar, 

 

2014    
Proj.

2015    
Proj.

2016    
Proj.

Rritja nominale e importeve 15.6% 12.0% -3.2% 2.8% 5.6% 4.0% 6.9%

Rritja e të hyrave të arkëtuara në kufi 10.3% 18.1% 2.1% 8.3% 0.5% 2.4% 2.3%

Akciza e arkëtuar në kufi 231 285 303 345 351 368 383

ndryshimi vjetor në % - 23.3% 6.6% 13.7% 1.9% 4.9% 4.0%

TVSH e arkëtuar në kufi 360 419 419 438 446 457 472

ndryshimi vjetor në % - 16.6% -0.1% 4.5% 1.7% 2.7% 3.2%

Taksat Doganore 110 121 118 125 116 109 100

ndryshimi vjetor në % - 10.0% -2.9% 6.2% -7.1% -6.3% -7.9%

të hyrat në kufi sipas llojit:

Përshkrimi
Parashikimi KASH 2014‐16

2013 
Buxheti

201220112010

Burimi: MF, Departamenti  i Thesarit  dhe kalkulimet  e DPEP
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përgjatë të njëjtës periudhë, të jetë në normën prej 1.7%.   
 
Pjesëmarrja e tri kategorive të të hyrave tatimore, ashtu siç mund të shihet në grafikun 8, pritet 
të vazhdojë me ndryshimet që janë të vërrejtshme edhe ne historikun 2010-2012. Pritet rritja e 
pjesëmarrjes së të hyrave nga akciza, dhe rënia e pjesëmarrjes së të hyrave nga taksa 
doganore. Në anën tjetër, arkëtimi i të hyrave nga TVSH pritet të ndalojë trendin rënës, duke 
ruajtur një pjesëmarrje nën 50% të të hyrave totale.  

 

TË HYRAT E ARKËTUARA NË VEND  
 
 

Të hyrat nga TVSH pritet të ruajnë 
pjesëmarrjen më të lartë edhe në të 
hyrat e përgjithshme të arkëtuara në 
vend, me një pjesëmarrje mbi 40%. 
Megjithatë, parashikimi për rritjen e 
të hyrave nga tatimi i të ardhurave 
personale – që përfshin tatimin e 
mbajtur në burim nga të ardhurat 
personale si dhe tatimin në të ardhurat 
nga bizneset individuale me 
qarkullim nën 50,000 euro – është më 
i lartë se sa rritja e parashikuar e të 
hyrave të TVSH-së, prandaj pritet që 
trendi i lëvizjes së pjesëmarrjes së 
TVSH-së në të hyrat e përgjithshme 
të jetë lehtësisht rënës, ndërsa ai i të hyrave nga tatimi në të ardhurat personale rritës. 
Pjesëmarrja e të hyrave nga tatimi në të hyrat e korporatave po ashtu pritet të rritet, lehtësisht.    
 

Në përgjithësi, rritja e të hyrave të arkëtuara në vend pritet të ketë drejtim të njëjtë me rritjen 
reale të BPV-së. Gjerësia e ndryshimeve vjetore pritet të jetë shumë e ngjashme me rritjen 
reale për të hyrat nga TVSH-ja (shih tabelën 6 më poshtë). Supozimi kryesor në parashikimin 
e kësaj kategorie të hyrash është se burimi i rritjes së TVSH-së kufizohet në dy faktorë: në 
rritjen e vlerës së shtuar si rezultat i zgjerimit të aktivitetit ekonomik dhe në formalizmin e 
shtuar si rezultat i kontrollit më të mirë të rrjedhës së mallrave nga pikat kufitare veriore, e që 
shiten me vlerë të shtuar në vend. Në anën tjetër, tatimet direkte në të ardhura, përveç si 
rezultat i rritjes së bazës tatimore nga rritja e aktivitetit të përgjithshëm ekonomik, pritet të 
gjenerojnë të hyra shtesë nga shtimi i përpjekjeve të ATK-së për ngushtimin e hendekut 
tatimor. Tabela 6, më poshtë paraqet shkurtimisht vlerat e parashikuara të të hyrave nga tri 
kategoritë kryesore, si dhe normat vjetore të ndryshimit si për vlerat e parashikuara, ashtu 
edhe për ato historike.   
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Tabela   6: Të hyrat e arkëtuara vend  ‐ Realizimi 2010‐2012, Buxheti 2013, dhe Parashikimet 2014‐

2016 
 Burimi: MF, Departamenti i Thesarit, Departamenti i Buxhetit  dhe Kalkulimet e DPEP 

TË HYRAT JO TATIMORE DHE TË HYRAT VETANAKE 
 

Të hyrat jo-tatimore dhe vetanake historikisht kanë treguar një pjesëmarrje stablile prej 3% të 
BPV-së. Për vitin 2013, ashtu edhe siç mund të shihet në tabelën 7, kjo vlerë është për 1 pikë 
të përqindjes më e lartë kjo për arsye të planifikimit të shitjes së licencave të posaçme për 
teknologji më të avancuara mobile. Përndryshe, për periudhën e parashikuar për KASH 2014-
16, si masë kujdesi, është vlerësuar se rritja e përgjithshme e këtyre të hyrave do jetë 
proporcionale me rritjen ekonomike, duke mbajtur pjesëmarrjen e këtyre të hyrave në nivelin 
prej 3% të BPV-së. Një vendim i tillë është i drejtë duke marrë parasysh se një pjesë e gjerë e 
këtyre të hyrave, sidomos atyre jo-tatimore, por edhe atyre vetanake, realizohet nga licenca, 
taksa administrative, dhe gjoba, që nuk mund të parashikohen me siguri të lartë sipas një 
trendi linear rritës. Megjithatë, duhet të theksohet se edhe historiku i realizimit të të hyrave jo-
tatimore dhe vetanake bazohet në nivele të ulëta arkëtimi – p.sh. arkëtimi i tatimit në pronë i 
cili është i përfshirë në këtë kategori të hyrash zë vetëm 0.28% të BPV-së (apo 14 milion 
euro), e që si kategori tatimore paraqet potencial të lartë rritjeje në të ardhmen. Prandaj, 
projeksioni mund të quhet konservativ pasi që, përkundër një pjese relativisht të pa-
parashikueshme, pjesa e parashikueshme e këtyre të hyrave nuk është paraparë në nivelin e 
potencialit mbledhës, por në nivelin historik të arkëtimit.  
 
Tabela 7: Të hyrat e arkëtuara në vend‐Realizimi 2010‐2012, Buxheti 2013 dhe Parashikimet 2014‐
2016 

Burimi: MF, Departamenti i Thesarit, Departamenti i Buxhetit  dhe Kalkulimet e DPEP 
 

 

2010 2011 2012 2013
Buxheti

2014
Proj.

2015
Proj.

2016
Proj.

Të hyrat jo-tatimore dhe vetanake 148 163 145 208 197 203 206
Të hyrat jo-tatimore dhe vetanake si % e BPV 3% 3% 3% 4% 4% 3% 3%

Te hyrat jo-tatimore 47 46 41 44 48 49 50
Nga të cilat: Interesi 0 2 0 2 1 1 1

Te hyrat vetanake 101 115 104 136 117 120 123
Niveli komunal 52 56 59 63 67 69 71
Niveli qëndror 49 59 45 73 50 51 52

Tantiemat 0 0 - 22 22 22 22
Taksa koncesionare 0 2 0 6 10 12 12

në miliona Euro

Përshkrimi

Parashikimi KASH 2014-16

 
Përshkrimi 2010 2011 2012 2013 

Buxheti
2014    
Proj.

2015    
Proj.

2016    
Proj.

Rritja reale e BPV-së 3.2% 4.5% 2.9% 3.7% 4.3% 4.6% 5.1%

Rritja e të hyrave të arkëtuara në vend 7.9% 18.1% 8.8% 5.9% 4.8% 6.2% 7.4%

Tatimi në të ardhurat personale 70 79 86 91 98 105 114
ndryshimi vjetor në % 13.6% 8.6% 5.7% 7.3% 7.9% 7.9%

Tatimi në të ardhurat e korporatave 57 60 65 71 75 81 88
ndryshimi vjetor në % 6.0% 9.3% 8.0% 6.7% 7.5% 7.9%

TVSH - e mbledhur në vend 95 121 130 140 142 148 159
ndryshimi vjetor në % 27.8% 6.7% 8.0% 1.5% 4.6% 6.8%

në miliona Euro, të hyrat në vend sipas llojit: 
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TË HYRAT TJERA  

 

Me përjashtim të të hyrave shtesë nga grantet në vitin 2014, në periudhën afat-mesme 2014-16 
nuk janë paraparë të hyra shtesë. Kjo për arsye se, për nga natyra, këto të hyra vijnë si rezultat 
i vendimeve të donatorëve dhe menaxhmenteve të ndërmarrjeve në të cilat ka pronësi Qeveria 
e Kosovës. Andaj, edhe nuk është bërë një paragjykim i vlerës së tyre, me qëllimin që vetëm 
nëse ka indikacione të qarta nga vetë burimi i së hyrës, atëherë ato do përfshihen në 
rifreskimet e ardhshme të KASH-it. Tabela 8 më poshtë përmbledh të hyrat e përgjithshme 
buxhetore sipas burimit të arkëtimit.  
 

Tabela 8: Të hyrat e përgjithshme buxhetore sipas burimit ‐ Realizimi 2010‐2012, Buxheti 2013 dhe 
Parashikimet 2014‐2016 

Burimi: MF, Departamenti i Thesarit, Departamenti i Buxhetit  dhe Kalkulimet e DPEP 
 

Kutia 2. Rregulla Fiskale e Bazuar në Ligj 

Në përputhje me zotimin e përfshirë në Letrën e Qëllimit të Mirë (LOI) të nënshkruar me 
FMN në Dhjetor 2012, Ministria e Financave ka propozuar plotësim/ndryshimin e Ligjit mbi 
Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë për përfshirje të Rregullës Fiskale në 
kuadër të këtij Ligji. Qëllimi kryesor është që përmes  rregullave  fiskale të  vihet kufizim i 
caktuar në njërin prej indikatorëve  specifik fiskal si politikë për mbikëqyrje të kontrolluar të  
qëndrueshmërisë makro-fiskale. Si i tillë kufizimi mund të vendoset në nivelin e  deficitit 
buxhetor, nivelin e borxhit, të shpenzimeve të përgjithshme dhe në indikatorë  të ngjashëm.  
Kjo rregull  do të ndikojë po ashtu në  ruajtjen e qëndrueshmërisë së borxhit gjatë periudhës 
afatmesme/afatgjatë.  
Pikat kyçe të rregullës fiskale të propozuar në plotësim - ndryshimin e LMFP janë me sa 
vijojnë :  

• niveli i deficitit të përgjithshëm të ruhet në 2% të BPV-së së projektuar në buxhetin e 
vitit aktual. Ky nivel i deficitit përfshinë nivelin e buxhetit qendror dhe komunal, 

 

2010 2011 2012 2013
Buxheti

2014
Proj.

2015
Proj.

2016
Proj.

Të hyrat nga tatimet 894 1,058 1,094 1,181 1,197 1,237 1,283
Të hyrat vendore 221 261 284 301 315 335 360
Të hyrat doganore 701 828 845 915 919 941 963
Kthimet -28 -31 -35 -35 -37 -38 -39

Të hyrat jo-tatimore dhe vetanake 148 163 145 208 197 203 206
Dividenda 85 60 45 30 -             -             -             
Mbështetja buxhetore nga donatoret 30 19 37 -             -             -             -             

Komisioni Evropian 30 -             -             -             -             -             -             
Banka Botërore -             19 37 -             -             -             -             

Grantet e projekteve -             0            -             3 1 0            -             
Fondi i mirëbesimit 10 9 -             -             -             -             -             
Të hyrat totale 1,166 1,309 1,322 1,422 1,395 1,441 1,490

Përshkrimi
Parashikimi KASH 2014‐16

në miliona Euro
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bazuar në pjesëmarrjen e tyre në buxhetin e përgjithshëm, 
• pjesa e pashpenzuar e ndarjeve buxhetore nga vitit paraprak, mund të përdoren si 

burim i financimit të ndarjeve të reja buxhetore, në kategorinë e shpenzimeve kapitale 
dhe nuk do të merren parasysh për qëllim të respektimit të kufirit të deficitit, 

• pranimet tjera të të hyrave që janë mbi të hyrat e buxhetuara nga viti paraprak, mund 
të barten në vitin vijues për ndarje të reja buxhetore,  në kategorinë e shpenzimeve 
kapitale dhe nuk do të merren parasysh për qëllim të respektimit të kufirit të deficitit  

• të ardhurat nga privatizimi dhe shpenzimi i tyre nuk do të merren parasysh për 
qëllimet e respektimit të kufirit të deficitit. Këto të ardhura mund të përdoren vetëm 
për projekte që janë përfshirë në kategorinë e shpenzimeve  kapitale, nëse niveli i 
bilancit të përdorshëm bankar të qeverisë ( bilanci bankar) arrin në të paktën 4.5% të 
BPV-së së parashikuar. 

• çdo tejkalim i deficitit të projektuar buxhetor prej më shumë se 0.5% të BPV-së, 
duhet të kompensohet brenda tre viteve të ardhshme fiskale  
 

Po ashtu rregulla specifikon  edhe situatat kur mund të ketë përjashtim apo suspendim të 
përkohshëm në respektim të rregullës. Siç janë situatat në vijim: 

a) Rastet e recesionit ekonomik të definuar si situatë:  ku gjatë  cilës do periudhë prej 
gjashtë muajve brenda një viti fiskal, mbledhja nominale e të hyrave tatimore është e 
barabartë apo më e ulët se të hyrat tatimore të mbledhura gjatë periudhës së njëjtë të 
vitit fiskal paraprak, pa përfshirë efektin e politikave dhe të hyrat e njëhershme 
tatimore; apo  

b) në rast të gjendjes së jashtëzakonshme brenda kuptimit të nenit 131.1 të Kushtetutës, 
përfshirë këtu ndonjë katastrofë natyrore; apo 

c) në rast të ndonjë krize në sistemin bankar të identifikuar bashkërisht nga Ministri dhe 
Guvernatori i BQK-së, me propozim të BQK-së; apo 

d) një garancie shtetërore brenda kuptimit të ligjit Nr. 03/L-175 për borxhin publik, që 
do të duhet të paguhet nga Qeveria dhe që ka ndikim në shpenzimet totale mbi 1.5 për 
qind të BPV-së së parashikuar. 

 

2.3.2. SHPENZIMET SIPAS KATEGORIVE BUXHETORE 2014-2016  
 
Si rezultat i fillimit të implementimit të rregullës fiskale nga viti 2014 e tutje, shpenzimet e 
përgjithshme buxhetore gjatë viteve 2014-2016 do të shënojnë një ngritje më të ngadalësuar 
krahasuar me periudhën paraprake planifikuese, kjo dhe si rezultat i planifikimit të matur gjatë 
kësaj periudhe. Shpenzimet e përgjithshme gjatë periudhës së projektuar 2014-2016, pritet të 
shënojnë ngritje të vazhdueshme me një mesatare vjetore prej rreth 0.5% duke arritur vlerën  
prej €1,592 milion në vitin 2016 (tabela 9), përfshirë këtu edhe projektet e financuara përmes 
huamarrjes së jashtme. Megjithatë ky nivel i përgjithshëm i shpenzimeve mund të ndryshojë 
në varësi të vendimeve gjatë procesit të rregullt buxhetor mbi alokimin e shpenzimeve shtesë 
në kategorinë e shpenzimeve kapitale nga realizimi i të hyrave të njëhershme dhe nën-
shpenzimet nga viti paraprak.   
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Pagat dhe mëditjet – Gjatë periudhës 2014- 2016, është paraparë fillimi i implementimit të 
reformës së administratës publike, si rezultat i fillimit të implementimit të legjislacionit 
sekondar që rezultojnë nga ligji për Shërbimin Civil për Pagat e Nëpunësve Civil dhe 
Administratës Shtetërore, dhe që kryesisht ka të bëjë me procesin e klasifikimit te vendeve te 
punës dhe zbatim të sistemit të ri të pagave dhe gradimeve. Trendi i implementimi i reformës 
së administratës publike do të jetë në harmoni me kapacitetet fiskale. Në këtë kontekst rritja 
më e lartë e kësaj kategorie të shpenzimeve shënohet në vitin 2014 prej rreth 2.8%, si 
vazhdimësi të reformave të planifikuara edhe gjatë vitit 2013, ndërsa për vitet vijuese kjo 
kategori pritet të rritet ndjeshëm. 
Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe mëditjeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, 
gjatë këtyre viteve, pritet të mbetet në nivel prej 29%, përderisa si pjesëmarrje në BPV, kjo 
kategori e shpenzimeve pritet të jetë 7.6%. 
 
Tabela 9. Shpenzimet totale 2013-2016, në miliona euro 

Burimi: MF, Thesari dhe parashikimet e departamentit te makroekonomisë 
 
Mallra dhe shërbime – kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime, gjatë viteve 2014-
2016, pritet të shënoj rritje mesatare vjetore prej 2.2%. Në përgjithësi kjo kategori e 
shpenzimeve nuk pritet të shënoj ngritje të theksuar, duke qëndruar në vlera të përafërta në 
terme reale edhe gjatë periudhës planifikuese.  
 
Subvencione dhe transferet– kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës së projektuar, pritet 
të shënoj ngritje mesatare vjetore prej rreth 3.6 %, gjë që reflekton rritjen e vazhdueshme 
natyrale të përfituesve të skemave sociale, e në veçanti të pensionistëve. Rritja më e theksuar e 
kësaj kategorie të shpenzimeve (prej 8.4%) pritet të ndodhë gjatë vitit 2014, si rezultat i 
pritjeve për implementim të Ligjit mbi Veteranët e Luftës si dhe Ligjin mbi ish të përndjekurit 
politik. Si rezultat pjesëmarrja e transfereve sociale në shpenzimet e përgjithshme buxhetore 
gjatë viteve 2013-2016 pritet të ngritët në mbi 21% krahasuar me rreth 19% sa ishte gjatë 
periudhës së kaluar.   

  Pershrimi 2013
Buxheti

2014
Proj.

2015
Proj.

2016
Proj.

Shpenzimet totale 1,578 1,611 1,568 1,597
nga te cilat AKP 8 9 10 -            

Rrjedhese 959 1,001 1,010 1,023
Pagat dhe meditjet 435 447 449 451
Mallrat dhe sherbimet 225 230 234 239

Nga te cilat: komunalite 23 23 23 23
Subvencionet dhe transferet 299 324 327 332

Transferet sociale 268 296 300 306
Subvencionet per NP 31 28 27 26

Shpenzimet kapitale 621 606 554 571
Nga te cilat: shpenzimet kapitale me financim te njehereshem -              123 26 -            

Rezerva 4              4              4              4            
Kredidhenia -6 -              -              -            

Nga te cilat: kredite per NP -              -              -              -            
Nga te cilat: kthimet nga NP -6 -6 -6 -6

Bilanci primar -155 -215 -127 -107
Pagesa e interesit -18 -19 -18 -20

BIlanci i pergjithshem ( sipas rregulles fiskale) -173 -111 -119 -128
Bilanci i pergjithshem ( me shpenzimet e njehershme kapitale) -173 -234 -145 -128

Ne miliona euro
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Në harmoni me objektivat e Qeverisë për privatizim të ndërmarrjeve publike, subvencionet për 
ndërmarrjet publike planifikohen të bien në vazhdimësi. Nga viti 2012, në kuadër të kësaj 
kategorie të shpenzimeve janë përfshirë edhe subvencionet për RTK. Pjesëmarrja e kategorisë 
së subvencioneve për NP në shpenzimet e përgjithshme buxhetore gjatë këtyre viteve pritet të 
jetë në mesatare rreth 1.8% duke treguar tendencë rënëse.  
 
Shpenzimet Kapitale – kjo kategori e shpenzimeve edhe gjatë periudhës së projektuar do të 
vazhdojë të përfaqësoj kategorinë kryesore në strukturën e shpenzimeve. Si rezultat i 
implementimit të rregullës fiskale, projeksioni fillestar i prezantuar për këtë kategori të 
shpenzimeve mund të ndryshoj në varësi të nën-shpenzimeve nga viti paraprak si dhe gjendjen 
e bilancit bankar në fund të vitit. Nën këto supozime pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale 
mund të arrijë në mes të 36-38% të shpenzimeve të përgjithshme buxhetore.  
 
Në kuadër të shpenzimeve kapitale 
dhe kornizës së prezantuar fiskale 
është integruar edhe projekti i 
ndërtimit të Rrugës 6 Prishtinë –
Shkup. Një rënie e ndjeshme në 
këtë kategori të shpenzimeve gjatë 
vitit 2014 krahasuar me vitin 2013 
vjen si rezultat i përfundimit të 
ndërtimit të Rrugës 7. Ajo që vlen 
të ceket është që pjesa më e madhe 
e investimeve kapitale edhe gjatë  
periudhës së ardhshme afatmesme 
do të financohen nga burimet e të 
hyrave të rregullta, ndërsa që 
projekti i ndërtimit të rrugës M2 
pritet të financohet nga burimet e 
jashtme të financimit .  
Neto huadhënia – Në përputhje 
me objektivat e Qeverisë së Kosovës për privatizimin e ndërmarrjeve publike si dhe fillimin e 
ndërtimit të kapaciteteve të reja gjeneruese elektrike, nuk janë planifikuar kredi të reja të 
dedikuara për ndërmarrjet publike.  
Financimi - Pas rritjes së planifikuar të shpenzimeve të përgjithshme gjatë vitit 2013, ku si 
pjesëmarrje në BPV ato pritet të tejkalojnë vlerën prej 30%, gjatë viteve 2014-2016, këto 
shpenzime pritet që në mesatare të jenë rreth 27% e BPV- së së projektuar (grafiku 10). 
Shpenzimet rrjedhëse si pjesëmarrje në BPV, gjatë kësaj periudhe, planifikohen të shënojnë 
rënie të vazhdueshme krahasuar me vitin 2013, duke arritur në mesatarisht 17% të BPV-së.  
Ashtu siç edhe është prezantuar në grafik, kjo ulje e projektuar në pjesëmarrjen e kategorisë së  
shpenzimeve rrjedhëse në BPV pritet të ndodhë si rezultat i uljes së pjesëmarrjes së të tri 
kategorive të shpenzimeve rrjedhëse siç janë: pagat dhe mëditjet, mallrat dhe shërbimet si dhe 
subvencionet. Ndërkaq, shpenzimet kapitale pas finalizimit të projektit të madh kapital atë të 
ndërtimit të autostradës Merdare- Morinë, gjatë viteve 2014-2016, vlerësohet të jenë në rreth 
10% të BPV-së (përjashtuar bartjet e nën-shpenzimeve nga viti paraprak).   
Ashtu siç u sqaruar edhe më lartë, supozimet për fillim të implementimit të rregullës fiskale 
nga viti 2014 e tutje ka kushtëzuar planifikimin e matur të shpenzimeve publike duke e 
kufizuar rritjen e deficitit buxhetor në kufirin prej 2% të BPV-së. Nën supozimin e 
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Grafiku10: Struktura e shpenzimeve buxhetore, në % të BPV, 2013‐2016

Burimi: Thesari,  departamenti  i buxhetit dhe njesia e makroekonomisë, MF
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shfrytëzimit të të hyrave nga financimi i njëhershëm, deficiti buxhetor pritet në mesatare të 
arrijë në rreth 2.9% të BPV-së.  
 
 
 
Tabela 10. Financimi 2013-2016, në miliona euro 

Burimi: MF, Thesari dhe parashikimet e departamentit te makroekonomisë 
Për periudhën 2014-2016, pozita e përgjithëshme fiskale vlerësohet të mbetet e qëndrueshme, 
duke shënuar përmirësim në bilancin e përgjithshëm buxhetor (Tabela 10). Deficiti i 
parashikuar buxhetor (përfshirë edhe shpenzimet e njëhershme kapitale) pritet të financohet 
nga bilanci i akumuluar bankar i Qeverisë, të hyrat e njëhershme (privatizimi dhe fondet e 
likuidimit), borxhi i brendshëm si dhe nga mbështetja financiare nga institucionet financiare 
ndërkombëtare.  
Si pjesë e strategjisë së financimit 2014- 2016, Qeveria synon të ruaj nivel të moderuar të 
borxhit të jashtëm duke u përqendruar në financim dhe ofrim të zotimit/garacionit në disa prej 
projekteve kyqe të infrastrukturës kryesisht në fushën e energjisë, ujit, ngrohjes qendrore dhe 
ndërtimit të rrugës M2. Në këtë kontekts, vlera e përgjithshme e huazimeve të jashtme 
(përfshirë edhe kredite me nën-huazim) gjatë viteve 2014-2016 planifikohet të mos e tejkaloj 
vlerën prej rreth €110mil (Tabela 4 në shtojcë- Huazimi i Jashtëm dhe Kreditë me nën-
huazim).  
Nga Janari i vitit 2012, Qeveria e Kosovës, ka filluar për herë të parë emetimin e letrave me 
vlerë si formë e re e financimit. Në këtë kontekst parashikimet për huazim të brendshëm gjatë 
2014-2016 vlerësohen të jenë €380 mil (Tabela 4 në shtojcë- Huazimi i brendshëm). 
Rol të rëndësishëm në financim të deficit gjatë periudhës projektuese pritet të ketë  financimi i 
njehershëm. Si rezultat i përmbylljes së transaksionit financiar mbi privatizimin e 
Distribucionit të energjisë elektrike gjatë vitit 2013 pritet të inkasohen €26.3 mil. Në të njejtën 
kohë, gjatë vitit 2013 priten të realizohen edhe €19 mil euro si te hyra të dedikuara nga AKP, 
për të financuar aktivitetet e AKP-së ashtu siç është paraparë me ligjin përkatës të AKP-së. 
Poashtu Qeveria, ka përmbyllur procedurat e tenderimit rreth privatizimit të 75% të aksioneve 
të PTK-së të. Si rezultat i realizmit të këtyre masave, finanicmi i njëhershëm në fund të vitit 
2013 pritet të arrijë në €322.3 milion duke përmbyllur vitin fiskal me një bilanc bankar prej 
€422.6 milion, bilanc ky që pritet të luaj rol të rëndësishëm në finanicmin e deficitit edhe gjatë 
viteve vijuese dhe financim të projekteve kyqe kapitale ne vitet vijuese duke respektuar 
rregullën fiskale. 

 
Pershkrimi 2013

Buxheti
2014
Proj.

2015
Proj.

2016
Proj.

 Financimi -173 -234 -145 -128
Financimi i jashtem 17 33 6 -45

Terheqjet  32 57 35 17
nga te cilat: FMN 0 0 0 0

Pagesa e principalit te borxhit -15 -23 -29 -63
Financimi I brendshem 157 113 142 202

Huazimi I brendshem 80 100 120 160
Financimi I njehereshem 322 -                     -                     -                     
Ndyshimi ne mjetet tjera financiare -25 -24 -1 -                     
Ndyshimi ne stokun e THV -14 6 15 5

Ndyshimi ne bilancin bankar -207 119 5 8
 Bilanci i BKK 423 304 300 292

Nga te cilat: ELA 46 46 46 46

Ne miliona euro
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Ndërkaq që daljet në formë të amortizimit për huazim të jashtëm gjatë periudhës projektuese 
vlerësohet te jenë rreth €115 mil, ku pjesën më të madhe zënë kthimi i borxhit për Kredinë e 
trashëguar nga BRZHN si pjesë e borxhit nga ish Jugosllavia si dhe Borxhit nga FMN të 
pranuar në formë të marrëveshjes SBA me këtë institucion ( Tabela 4 në shtojcë – Amortizimi 
/Huazimi i Jashtëm). 

Kutia 3. Analizë e shkurtër e qëndrueshmërisë së borxhit publik 

Rreziku për mundësinë e arritjes së borxhit publik në gjendje të paqëndrueshme në Kosovë 
është ende i vogël. Kjo për faktin që Kosova ka ende një nivel të ulët të borxhit në raport me 
BPV-në dhe Qeveria e Kosovës është përkushtuar që të adoptoj rregullën fiskale që qon drejt 
një niveli stabilizues të borxhit në periudhë afat-gjate. Ky kalkulim bën analizë të shkurtër të 
qëndrueshmërisë së borxhit publik duke krahasuar skenarin bazë dhe alternativ me 
indikatorët e borxhit dhe kufijtë e barrës së borxhit për periudhën 2012-2050. Kjo analizë 
është zhvilluar duke përdorur modelin e qëndrueshmërisë së borxhit të ndërtuar nga njësia e 
makroekonomisë.  
Vlera aktuale (VA) e borxhit publik të Kosovës në vitin 2012 është 8%. Maturiteti i borxhit 
të trashëguar është 19 vite përderisa borxhi i mbetur maturon në vitin 2049.  
Duke filluar nga viti 2014, deficiti i përgjithshëm buxhetor pritet të jetë 2% e BPV-së. 
Projekti për rrugën 7 pritet të përfundoj në vitin 2013 ndërsa presionet fiskale pritet të vijnë 
nga fillimi i projektit të rrugës 6 e cila pritet të filloj në vitin 2013. Me përfundimin e këtij 
projekti, supozohet që do të ketë më shumë hapësirë për politika të reja përfshirë këtu edhe 
ato sociale.  
Përfundimi i të dy rrugëve si dhe projekteve tjera për përmirësimin e ambientit për të bërë 
biznes pritet të ngritë produktivitetin në përgjithësi. Kjo do të ndikoj në rritjen e eksportit dhe 
zëvendësimin e importit më prodhime vendore gjë që rrjedhimisht do të ndikoj në 
përmirësimin e llogarisë rrjedhëse.  
Indikatorët e borxhit dhe kufijtë e barrës së borxhit janë:  

• Vlera aktuale e borxhit në raport me BPV-në - 40% 
• Vlera aktuale e borxhit në raport eksportin e mallrave dhe shërbimeve - 150% 
• Vlera aktuale e borxhit në raport të hyrat buxhetore - 250% 
• Servisimi i borxhit në raport me eksportin e mallrave dhe shërbimeve – 20% 
• Servisimi i borxhit në raport me të hyrat buxhetore – 30% 

 

Duke u bazuar në këta indikator janë ndërtuar skenari bazë dhe dy skenarë alternative. 
Skenari bazë: Supozimet kryesore që janë marrë për të ndërtuar skenarin bazë janë:  

• Rritja nominale e BPV-së - 6.5% 
• Rritja e eksportit të mallrave dhe shërbimeve – nga 11% e BPV-së në 2012 në 27.9% 

e BPV-së në 2050 
• Të hyrat buxhetore 26.2% e BPV-së 
• Bilanci i përgjithshëm buxhetor - 2% 
• Bilanci bankar i Qeverisë së përgjithshme - 4.5% e BPV-së 

 
Nën skenarin bazë sikurse indikatorët solvencës ashtu edhe indikatorët e likuiditetit mbeten 
nën kufijtë e barrës së borxhit (shih grafikët më poshtë).   
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Në skenarin alternativ është bërë analiza e ndjeshmërisë së këtyre kalkulimeve ndaj 
ndryshimit të supozimeve për rritjen ekonomike dhe thyerjen e rregullës fiskale. 
Skenari alternativ 1: Në këtë skenar është ndryshuar supozimi i rritjes nominale të BPV-së 
nga 6.5% në 4%. Ky ndryshim, si rrjedhojë, ndikon në nivelin e të hyrave dhe nivelin e 
eksportit. Andaj, rritja më e ulët e BPV-së nominale ndikon në thyerjen e të gjithë kufijve të 
barrës së borxhit përveç indikatorëve e borxhit në raport më të hyrat të cilat i ofrohen kufirit.  
Ky kalkulim sugjeron që Qeveria në çdo moment duhet të përcjellë rritjen e BPV-së dhe 
eksportit në mënyrë që të përshtatë edhe politikat e saj fiskale drejtë ri-kthimit të borxhit në 
nivel të qëndrueshëm.   
 
Skenari alternativ 2: Ky skenar supozon që presionet e mëdha fiskale e shtyjnë Qeverinë të 
thyej rregullën fiskale duke rritur deficitin e përgjithshëm nga 2% të BPV-së në 3% të BPV-
së. Edhe në këtë skenarë, indikatorët e solvencës dhe likuiditetit në raport me BPV-në dhe 
eksportin e tejkalojnë kufirin e barrës së borxhit ndërsa indikatorët e borxhit në raport me të 
hyrat arrijnë kufirin.  
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Nga të gjithë këta skenarë, përfshirë këtu edhe skenarin bazë, shihet që baza e ulët e eksportit 
i lejon Qeverisë mundësi të limituara për të hyrë në borxh. Andaj, kjo analizë sugjeron që 
politikat e Qeverisë të orientohen drejt reformave strukturore qe do të ndikojnë në ngritjen e 
sektorit privat dhe rritjes së bazës së eksportit.   

 

2.4. PARASHIKIMI I BILANCIT TË PAGESAVE 
 
Ekonomia e Kosovës mbetet e varur nga importi i mallrave, komponentë kjo e cila përbën 
rreth 45% të BPV-së. Eksporti i mallrave mbulon vetëm 13% të importit. Kjo gjendje është 
kryesisht rezultat i kapacitetit të ulët dhe jo-konkurrues prodhues i ekonomisë krahasuar me 
vendet e rajonit. Duke qenë se Kosova është ekonomi e ‘euroizuar’, përmirësimi i bilancit 
tregtar mund arrihet vetëm përmes zhvlerësimit të normës reale të këmbimit e cila mund të 
arrihet përmes çmimeve më të ulëta relative ndaj vendeve të rajonit. Andaj në mungesë të 
politikës monetare, kjo përshtatje mund të arrihet përmes pagave më të ulëta dhe ngritjes së 
produktivitetit.  
Për periudhën 2014-2016, prirja e ekonomisë për të importuar mallra parashihet të bie, si 
rezultat i supozimit të zëvendësimit të këtyre mallrave me prodhime vendore. Në anën tjetër, 
pas një rënie të konsiderueshme gjatë vitit 2012, eksporti i mallrave parashihet të ngritët me 
një normë më të lartë, gjë që pritet të vije nga rritja e eksportit të të gjitha produkteve, 
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përjashtuar eksportin e metaleve të cilat supozohet të mbesin në nivel të njëjtë me atë të vitit 
20126. Rrjedhimisht, bilanci tregtar parashihet të përmirësohet përgjatë periudhës në rreth 40% 
të BPV-së nga 41.9% sa vlerësohet në 
vitin 2012 (grafiku 11).  
Kontribut të rëndësishëm në 
përmirësimin e llogarisë rrjedhëse 
pritet të kenë edhe shërbimet. Bilanci i 
shërbimeve pritet të rritet nga 7.6% në 
2012 në 9.3% të BPV-së në vitin 
2016. Llogaria e të hyrave pritet të të 
mbetet konstante në raport më BPV-në 
si rezultat i rritjes së të hyrave nga 
kompensimi i punëtorëve, rënies së të 
hyrave nga interesi nga investimet 
jashtë vendit7 dhe rritjes së profitit të 
rikthyer nga investitorët e huaj në 
Kosovë.  
Përkundër faktit që remitancat pritet të 
rriten në vlerë nominale, në raport me 
BPV-në të hyrat nga kjo kategori pritet 
të bien. Njëkohësisht, rënia e prezencës së misioneve ndërkombëtare në Kosovë ka ndikuar në 
rënien e vazhdueshme të transfereve zyrtare si pjesë të transfereve neto. Andaj, duke u bazuar 
në trendet historike transferet neto pritet të bien nga 24.3% në vitin 2012 në 21.4% të BPV-së 
në vitin 2016.  
Si rezultat i këtyre supozimeve, llogaria rrjedhëse parashihet të përkeqësohet në krahasim me 
vitin 20128 edhe pse kjo llogari pritet të shënoj përmirësim të theksuar krahasuar me vitin 
2011 (grafiku 14). 
Si pjesë e llogarisë financiare, investimet e huaja direkte pritet të mbeten në rreth 5% të BPV-
së. Këto investime kryesisht kanë qenë të ndërlidhura me privatizimin e ndërmarrjeve 
shoqërore, dhe me ngadalësimin e procesit të privatizimit shoqëruar me zvogëlimin e ofertave 
të ndërmarrjeve për privatizim që janë me interes për investitorët e huaj edhe investimet e 
huaja do të bien. Sidoqoftë, në periudhën afat-mesme këto investime pritet të ri-orientohen nga 
privatizimi në  investime të reja të cilat pritet të gjenerojnë efekte afat-gjate në ekonominë e 
Kosovës9. Në anën tjetër, investimet portfolio pritet të bien si rezultat i orientimit të 
investimeve nga ana e institucioneve financiare drejt letrave me vlere të Qeverisë së Kosovës.  
 
 
 
 

                                                 
6 Kjo për arsye se institucionet ndërkombëtare parashohin vazhdim të rënies së çmimeve ndërkombëtare te 
metaleve.  
7 Me fillimin e emetimit të letrave me vlerë nga Qeveria e Kosovës, investimet e institucioneve financiare 
vendore jashtë vendit pritet të bien gjë që do të zvogëloj edhe të hyrat nga interesi në këto investime. 
Njëkohësisht, normat e ulëta të interesit në euro‐zonë pritet të vazhdojnë deri në rimëkëmbjen e ekonomisë së 
këtyre vendeve.  
8 Kjo për arsye se gjatë vitit 2012 rënia e theksuar e importit si dhe rritja e llogarisë së shërbimeve ka ndikuar në 
përmirësim të konsiderueshëm të llogarisë rrjedhëse në krahasim me vitet paraprake.  
9 Deri më tani, shumica e investimeve të huaja direkte kanë pasur destinim blerjen e ndërmarrjeve shoqërore 
dhe kjo nuk ka pasur efekt afat‐shkurtër në ekonomi pasi qe paratë nga privatizimi janë investuar jashtë vendit.  
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2.5. SEKTORI FINANCIAR 
 
Përbërja e sektorit financiar në Kosovë vazhdon të dominohet nga bankat komerciale, pasuar 
nga kompanitë e sigurimeve dhe institucionet mikro-financiare. Sektori financiar në Kosovë 
vazhdon të jetë mjaft stabil dhe profitabil edhe përkundër turbulencave që ishin prezente nëpër 
tregjet ndërkombëtare përgjatë 4 viteve të fundit. Ky stabilitet kryesisht i atribuohet kujdesit të 
shtuar që bankat patën ndaj zhvillimeve si dhe integrimit të pjesshëm që ky sektor ka me 
tregjet ndërkombëtare.  
Si aktivitet kryesor i bankave komerciale në Kosovë është kreditimi ndaj sektorit real dhe 
pranimi i depozitave, aktivitete të cilat edhe përkundër ngadalësimit në rritje, vazhdojnë të 
shënojnë ngritje të vazhdueshme. Kreditë në përgjithësi gjatë vitit 2011 kanë pësuar rritje 
vjetore prej rreth 16% në krahasim me vitin paraprak. Prej tyre, kreditë ndaj korporatave kanë 
shënuar një përshpejtim të rritjes krahasuar me 2009 dhe 2010, ndërsa kreditë e ekonomive 
familjare kanë shënuar një rritje më të ngadalësuar në krahasim me dy vitet paraprake. Nga 
kjo shihet se gjatë kohës së turbulencave financiare në tregjet globale, bankat kanë qenë më të 
kujdesshme gjatë dhënies së kredive për biznese dhe kanë rritur kreditë ndaj ekonomive 
familjare. Si rezultat i vështërsive që u manifestuan në sektorin financiar ndërkombëtar edhe 
kujdesi i bankave që operojnë në tregun vendor u ngrit. Ky kujdes i shtuar vërehet në 
ngadalësimin e kreditimit, ku përgjatë vitit 2012 ngritja vjetore e kredive ishte më e ulëta e 
shënuar në 12 vitet e fundit.   
Duke u bazuar në informatat mbi 
historikun e kreditimit të sektorit 
bankar ndaj sektorit real, parashikimet 
për vitet vijuese janë paraqitur në 
grafikun e mëposhtëm. Me 
rimëkëmbjen e sektorit financiar 
ndërkombëtar pritet se edhe sektori 
financiar vendor të relaksohet dhe të 
shtoj aktivitetet e saja të kreditimit. 
Gjatë vitit 2013 parashikohet një 
ngritje e lehtë e kredi-dhënies (4.4% 
ngritje vjetore), e cila do të reflektohet 
në ngritjen e përgjithshme të 
aktiviteteve ekonomike në vend. Për 
më shumë, gjatë vitit 2014 ngritja 
vjetore e kreditimit pritet të jetë më e 
lartë, rreth 8% si rezultat i ngritjes së mëtutjeshëm të besimit në sektorin real. Gjatë vitit 2015 
dhe 2016, ne mesatare ngritja e 
kredi-dhënies parashikohet të jetë 
diku rreth 7.9%.  
Sikurse kreditë, depozitat në sektorin 
bankar kanë pasur rritje nga vitet 
paraprake, megjithëse, për dallim 
nga kreditë, depozitat përshkuan një 
trend më stabil. Në vitin 2012 
depozitat e përgjithshme kanë 
shënuar rritje prej 8.6%, rritje kjo më 
e ngadalësuar në krahasim me vitin 
2011. Si rezultat i ngadalësimit të 
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Grafiku 12: Rritja vjetore e kredive, në përqindje

Burimi: Banka Qendrore e Kosoves dhe kalkulimet e njesise se Makroekonomise
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Grafiku 13: Rritja vjetore e depozitave, në përqindje

Burimi: Banka Qendrore e Kosoves dhe kalkulimet e njesise se Makroekonomise
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aktivitetit ekonomik vendorë përgjatë vitit 2012, depozitat në sektorin bankar parashikohen të 
ngadalësohen gjatë vitit 2013. Megjithatë, viti 2014, 2015 dhe 2016 pritet se depozitat në 
sektorin bankar të kenë një ngritje mesatare vjetore prej rreth 7.3%. 
 

2.6. ANALIZA KUALITATIVE E RREZIQEVE FISKALE PËR PERIUDHËN 2014-
2016 

 RREZIQET FISKALE PËR PERIUDHËN 2014-2016 
 
Rreziqet fiskale të cilat përcjellin Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2014-2016 janë 
kategorizuar në: rrezikun sistematik, apo makroekonomik, dhe atë specifik që ka të bëjë me 
pasiguri në realizimin e parashikimit të të hyrave apo buxhetimit të shpenzimeve.  
 
• Rreziku sistematik 

Rreziku makroekonomik (sistematik) 
që përcjell skenarin e përgjithshëm 
makro-fiskal mbi të cilin zhvillohet 
kjo Kornizë, vlerësohet të jetë i 
moderuar, por me pasiguri më të lartë 
rreth zhvillimeve në ekonominë 
botërore krahasuar me periudhat 
paraprake.  
Si element i përhershëm i riskut 
makroekonomik, që ndërlidhet me 
parashikimin e një kornize 
makroekonomike, është risku që mbart 
në vete sistemi financiar, i cili ka më 
pastaj potencial të lartë për të ndikuar 
edhe ekonominë reale. Risku 
sistematik i sektorit financiar në 
Kosovë është i ulët, kryesisht për 
shkak të shkallës së ulët të 
sofistikimit të këtij sistemi por edhe 
për shkak të shëndetit të mirë të 
sistemit bankar. Por, për të marrë 
parasysh të gjitha opsionet e 
teorikisht të mundshme, në këtë 
vlerësim për KASH 2014-16 është 
bërë një analizë skenarësh, duke 
testuar supozimin e një tronditje të 
brendshme financiare e cila çon në 
rënie të investimeve private me një 
mesatare vjetore prej 10%. Ashtu 
edhe siç është paraqitur në grafikun 12, një rënie e tillë e investimeve private në Kosovë, duke 
supozuar se parametrat e sjelljes së agjentëve ekonomik mbesin sikur në skenarin bazë mbi të 
cilin ndërtohet kjo Kornizë, do çonte në rënie maksimale të të hyrave vjetore me vlerë prej 3% 
deri në 4% të BPV-së.  
Një analizë e ngjashme skenarësh është bërë për të analizuar edhe efektin e ndonjë rreziku të 
mundshëm tjetër eksternal. Supozimi i cili është testuar është ai i një rënieje mesatare prej 
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10% në importe, që shkaktohet si kombinim i një tronditjeje në anën e ofertës e përcjellur po 
ashtu edhe nga rënia e kërkesës për importe (p.sh. si pasojë e ngritjes së çmimeve të importeve 
nga kufizimi ekzogjen i ofertës). Rezultatet e kësaj analize janë paraqitur në grafikun 13. Nëse 
supozimet për parametrat ekonomik mbesin të njëjtë me ato të skenarit bazë, një rënie e 
importeve me një mesatare prej 10%, do çonte në të hyra që, në mesatare vjetore,  do ishin 8% 
më të ulëta se vlerësimi i skenarit bazë. 
Ndonëse jo në mënyrë kuantitative, vlerësohet se rreziqet makroekonomike të përshkruara më 
lartë, efekti i të cilëve është tentuar të përafrohet përmes analizës së skenarëve, kanë 
probabilitet të ulët realizimi. 
 
• Rreziku specifik 

Rreziku më i lartë specifik vlerësohet të jetë në fushën e buxhetimit, konkretisht në tri 
iniciativa fiskale që kanë të bëjnë me subvencione dhe transfere, në njërën anë, si dhe me 
projektet e njëhershme kapitale që realizohen (sipas klauzolave të përcaktuara ligjore) mbi 
kufirin e rregullës fiskale dhe financohen nga të hyra të njëhershme, në anën tjetër. Më 
detajisht, në periudhën 3 vjeçare të parashikuar në këtë Kornizë, pritet realizimi i një numri 
iniciativash fiskale efekti kuantitativ i të cilave, po nuk u trajtua me kujdes, mund të shtojë 
presion të lartë fiskal, duke qenë se çon në rritje shumë më të shpejtë të shpenzimeve se sa 
rritja e të hyrave.  
Duke qenë se në këtë fazë legjislacioni dhe përcaktimi i saktë i përfituesve dhe kostove 
përkatëse për tri iniciativat e reja siç janë ligji për veteranët e luftës, për ish-burgosurve 
politik, dhe fondi për sigurime shëndetësore janë ende është në proces, kjo kornizë mund të 
mos ofroj mbulueshmëri të plotë të kostove të tyre. Ndonëse për këto kategori ka përfshirje 
iniciale në procesin afatmesëm buxhetor, vlerësimi në këtë pikë kohore  se a janë këto shuma 
të nën-buxhetuara, apo të mbi-buxhetuara, është i hershëm – prandaj edhe paraqet rrezik 
specifik në saktësinë e kësaj Kornize si dokument planifikues afatmesëm (çka edhe do të thotë 
se për këto tri kategori ka potencial të lartë rishikimi deri në rishikimin e ardhshëm të 
kornizës).  
Skenari makroekonomik mbi të cilin bazohet projeksionet makroekonomike në këtë kornizë 
është realizuar në supozimin se veç investimeve të rregullta buxhetore, do ketë edhe investime 
të njëhershme kapitale. Më saktësisht, veç shpenzimeve kapitale, të cilat janë të alokuara në 
harmoni me rregullën fiskale (e dorëzuar për miratim në Parlamentin e Republikës së 
Kosovës) pritet të realizohet edhe një shumë e përcaktuar e investimeve të njëhershme që 
varen nga financimi i njëhershëm. Ky financim i njëhershëm është i ndërlidhur edhe me të 
hyrat nga likuidimi i ndërmarrjeve publike. Prandaj, ngecjet në një proces të tillë jo vetëm se 
do të rezultonin në humbjen e mundësisë për rritjen e investimeve kapitale, por edhe mund të 
përkthehen në rreziqe të përgjithshme fiskale. Mos-realizimi i këtyre investimeve do paraqiste 
rrezik (ndonëse jo madhor) edhe për realizimin plotësisht sipas projeksionit të të hyrave 
buxhetore.   
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Tabela 1. Agregatet Kryesor Makroekonomik 

Burimi: ASK dhe projeksionet e njësisë së makroekonomisë, MF 
  

Pershkrimi 2010 2011 2012
Vler.

2013
Proj.

2014
Proj.

2015
Proj.

2016
Proj.

BPV 3.2% 4.5% 2.4% 3.7% 4.2% 4.5% 5.1%
BPV per koke banori 1.6% 2.9% 0.8% 2.2% 2.6% 2.9% 3.5%
Konsumi 1.9% 1.9% -1.6% 2.2% 4.7% 2.9% 4.5%
Investimet 12.3% 11.3% 8.5% 5.6% 2.5% 7.3% 7.4%
Eksporti 13.0% 10.1% -2.0% 3.4% 6.7% 7.5% 6.6%
Importi 8.6% 5.3% -3.1% 1.8% 5.1% 4.1% 5.9%

ICK 3.5% 7.4% 2.5% 1.7% 1.3% 1.5% 2.1%
Deflatori 3.9% 6.8% 1.1% 2.3% 2.0% 2.5% 2.3%
Cmimet e Importit 7.8% 7.0% -0.6% 0.8% 0.2% -0.4% 0.7%

Te hyrat 21.3% 27.4% 26.7% 27.1% 25.0% 24.2% 23.3%
Shpenzimet primare 28.0% 28.2% 29.1% 30.1% 28.9% 26.3% 25.0%

Nga te cilat: shpenzimet kapitale 10.6% 11.1% 11.1% 11.8% 8.7% 8.9% 8.9%
Bilanci rrjedhes 9.8% 10.3% 9.0% 8.8% 7.1% 7.2% 7.3%
Bilanci primar -2.6% -1.4% -2.4% -3.0% -3.9% -2.1% -1.7%
Pagesa e Interesit 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Bilanci i pergjithshem -2.8% -1.6% -2.6% -3.3% -2.0% -2.0% -2.0%

Kursimet vendore -7.8% -6.1% -3.7% -1.4% -1.5% 0.5% 1.4%
Dergesat nga diaspora 11.5% 10.2% 10.5% 10.2% 9.8% 9.6% 9.2%
Te hyrat nga jashtë, neto 1.6% 2.4% 3.1% 2.9% 2.8% 2.8% 2.8%
Kursimet kombetare 5.2% 6.5% 9.9% 11.6% 11.2% 12.8% 13.4%
Investimet 31.3% 32.1% 32.3% 32.1% 30.9% 30.9% 31.1%
Llogaria rrjedhese -13.0% -14.1% -8.0% -9.2% -9.5% -8.3% -8.6%

BPV 4,291 4,776 4,944 5,244 5,571 5,962 6,400
BPV per koke banori (ne euro) 2,418 2,650 2,701 2,821 2,951 3,109 3,286
BAKD per koke banori (ne euro) 2,696 2,922 2,984 3,107 3,240 3,406 3,589
Dergesat nga diaspora, neto 493 489 519 532 547 569 590
Popullsia (ne mijera) 1,775 1,802 1,831 1,859 1,888 1,918 1,948

Normat reale te rritjes (ne perqind)

Ndyshimet e cmimeve (ne perqind)

Buxheti Qeveritar (ne perqindje te BPV-se)

Bilanci i kursimeve/investimeve (ne % te BPV-se)

Agregatët kryesor (ne miliona euro)
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Tabela 2. BPV nominale dhe komponentët e tij 

 
Burimi: ASK dhe projeksionet e njësisë së makroekonomisë, MF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pershkrimi 2010 2011 2012
Vler.

2013
Proj.

2014
Proj.

2015
Proj.

2016
Proj.

Konsumi 4,557 5,023 5,057 5,303 5,666 5,946 6,334

Konsumi privat 3,822 4,220 4,259 4,418 4,769 5,048 5,420

Konsumi publik 709 772 773 860 872 874 890

Qeveria e pergjithshme 483 528 550 648 663 667 685

Sektori i donatoreve 227 227 222 211 209 207 205

Investimet 1,342 1,531 1,596 1,683 1,721 1,841 1,991

Investimet private 887 1,003 1,046 1,093 1,219 1,301 1,420

Investimet publike 455 528 550 590 502 540 570

Neto eksportet e mallrave dhe sherbimeve -1,608 -1,778 -1,709 -1,742 -1,815 -1,826 -1,925

Eksportet 835 959 939 980 1,057 1,161 1,265

Eksportet e mallrave 305 325 287 300 331 362 394

Eksportet e sherbimeve 530 634 653 680 726 799 871

Importet 2,443 2,737 2,649 2,722 2,872 2,987 3,190

Importet e mallrave 2,057 2,384 2,360 2,422 2,556 2,658 2,839

Importet e sherbimeve 386 353 289 300 316 329 351

BPV 4,291 4,776 4,944 5,244 5,571 5,962 6,400

Dergesat nga diaspora, neto 493 489 519 532 547 569 590

Te hyrat nga jashtë, neto 67 114 154 149 157 167 179

BAKD 4,851 5,379 5,617 5,926 6,275 6,698 7,170

Indikatorë tjerë:

Te ardhurat e disponueshme te sektorit privat (ne m 4,337   4,704   4,993   5,202   5,556   5,953   6,393   
Konsumi privat per koke banori 2,154   2,341   2,327   2,377   2,526   2,632   2,783   
Konsumi privat ne raport me BPV-ne 89% 88% 86% 84% 86% 85% 85%
Investimet private ne raport me BPV-ne 21% 21% 21% 21% 22% 22% 22%
Eksportet ne raport me BPV-ne 19% 20% 19% 19% 19% 19% 20%
Importet ne raport me BPV-ne 57% 57% 54% 52% 52% 50% 50%

Ne miliona euro
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Tabela  3. Të Hyrat dhe Shpenzimet e Qeverisë së Përgjithshme 

/1 Ndarja neper kategori e shpenzimeve mund te ndryshoj per shkak te fleksibilitetit qe e kane komunat per shpenzimin e te 
hyrave vetanake 
/2 Kategoria e transfereve përfshinë edhe koston e ligjit për veteran te luftës dhe te burgosurit politik 
Burimi: MF, departamenti i thesarit dhe projeksionet e njësisë së makroekonomisë, MF 
 
 
 

Pershkrimi 2011 2012 2013
Buxheti 

2014
Proj.

2015
Proj.

2016
Proj.

1. Te hyrat totale 1,309 1,322 1,422 1,395 1,441 1,490
Te hyrat nga tatimet 1,058 1,094 1,181 1,197 1,237 1,283

Te hyrat vendore 261 284 301 315 335 360
Te hyrat doganore 828 845 915 919 941 963
Kthimet -31 -35 -35 -37 -38 -39

Te hyrat jo-tatimore, THV 163 145 208 197 203 206
Te hyrat jo-tatimore 46 41 44 48 49 50

Nga te cilat: Interesi 2 0 2 1 1 1
Te hyrat vetanake 115 104 136 117 120 123

Niveli komunal 56 59 63 67 69 71
Niveli qendror 59 45 73 50 51 52

Taksa koncesionare 2              0 6 10 12 12
  Tantiemat - 22 22 22 22

Dividenda 60 45 30 -               -               -               
Mbeshtetja buxhetore nga donatoret 19 37 -               -               -               -               

Komisioni Evropian -               0 -               -               -               -               
Banka Botërore 19 37 -               -               -               -               

Grantet e projekteve 0              0 3 1              0              -               
Fondi i besimit 9 0 -               -               -               -               

2. Shpenzimet totale/1 1,376 1,441 1,578 1,611 1,568 1,597
Nga te cilat: AKP 6 8 9 10 -             

Rrjedhese 818 879 959 1,001 1,010 1,023
Pagat dhe meditjet 385 408 435 447 449 451
Mallrat dhe sherbimet 177 192 225 230 234 239

Nga te cilat: komunalite 20 22 23 23 23 23
Subvencionet dhe transferet 2/ 256 280 299 324 327 332

Transferet sociale 222 249 268 296 300 306
Subvencionet per NP 34 31 31 28 27 26

Rezerva -               0 4 4 4 4
Kredidhenia 30 11 -6 -               -               -               

Nga te cilat: kredite per NP 30 15 -               -               -               -               
Nga te cilat: kthimet nga NP -               -4 -6 -               -               -               

Shpenzimet kapitale 528 550 621 606 554 571
Nga te cilat: shpenzimet me financim te njehereshem 123 26 0

 3. Bilanci primar -67 -119 -155 -215 -127 -107
  Pagesa e interesit -9 -10 -18 -19 -18 -20

4. Bilanci i pergjithshem (sipas rregulles fiskale) -76 -129 -173 -111 -119 -128
5. Bilanci i pergjithshem (perfshire financimin e njëhershem) -234 -145 -128
6. Financimi -76 -129 -173 -234 -145 -128

Financimi i jashtem -7 82 17 33 6 -45
Terheqjet  5 94 32 57 35 17

nga te cilat: FMN -               94 -               -               -               -               
Pagesa e principalit te borxhit -12 -11 -15 -23 -29 -63

Financimi i brendshem 83 46 156 200 139 173
Huazimi i brendshem -               73 80 100 120 160
Financimi i njehereshem -               45 322 -               -               -               
Ndyshimi ne mjetet tjera financiare 0              0 -25 -24 -1 -               
Ndyshimi ne stokun e THV 0              -16 -14 6 15 5

Ndyshimi ne bilancin bankar 82 -56 -207 119 5 8
7. Bilanci i BKK 160 216 423 304 300 292

Nga te cilat: ELA -               46 46 46 46 46

Ne miliona euro



 

 44

Tabela 4. Burimet e Financimit, 2013-2016 

 
 
 
 
 
  

2013 2014 2015 2016

649.5 588.4 474.1 481.8

Bilanci bankar nga viti paraprak 215.6 422.6 304.0 299.3
Huazimi i jashtëm 7.0 32.5 34.2 17.4

BB Projekti per modernizimin e sektorit publik 0.9 2.4 0.0 0.0
BB Projekti per regjistrimin e patundshmerise dhe kadastrit 1.2 2.5 0.7 0.0
BB Projekti i zhvillimit rural dhe agrikultures 4.9 3.3 2.8 2.7

Projekti për pastrimin dhe rikuperimin e tokës sektori i energjis 0.0 2.7 0.5 0.0
Bashkëpunimi Financiar me Rep. e Austrisë 0.0 10.0 10.0 0.0
ISDB 0.0 3.1 9.3 3.1
OFID 0.0 5.4 5.4 4.6
SFD 0.0 3.1 5.4 7.0

Kredite me nën-huazim 24.7 24.3 1.0 0.0
KFW Linja e Transmisionit 400 kV 7.0 10.0 0.0 0.0
KFW Furnizimi me ujë dhe trajtimi i ujërave të zeza Faza II - Prishtin 2.3 3.5 0.0 0.0
KFW Forcimi i sektorit financiar dhe infrastruktura e tregut II 0.8 1.2 0.0 0.0
KFW Përmirsimi i Sistemit të ngrohjes qëndrore 4.5 0.5 0.0 0.0
KFW Furnizimi me ujë dhe trajtimi i ujërave të zeza - Faza III - Prish 10.0 9.0 1.0 0.0
Huazimi i brendshëm 80.0 100.0 120.0 160.0

Letrat me vlerë 80.0 100.0 120.0 160.0
Financimi i njëhereshem 322.3 0.0 0.0 0.0

Privatizimi i PTK 277.0 0.0 0.0 0.0
Të hyrat nga likuidimi 0.0 0.0 0.0 0.0
Të hyrat nga likuidimi (të dedikuara) 19.0 0.0 0.0 0.0
Të hyrat nga privatizimi i KEDS-it 26.3 0.0 0.0 0.0
Shpenzimet e bartura 0.0 0.0 0.0 0.0

Ndryshimi në stokun e te hyrave vetanake 0.0 9.0 15.0 5.0
AKP 0.0 9.0 10.0 0.0
Komunat 0.0 0.0 5.0 5.0

0.0 0.0 0.0 0.0
Daljet 227.0 284.4 174.8 190.3

Amortizimi 14.7 23.4 28.9 62.6
Huazimi i brendshëm 0.0 0.0 0.0 0.0

Letrat me vlerë (neto pagesa e kryegjësë) 0.0 0.0 0.0 0.0
Huazimi i jashtem 14.7 23.4 28.9 62.6

Banka per Rindertim dhe Zhvillim Nderkombetar (IBRD) 11.3 11.3 11.3 11.3
Asociacioni për Zhvillim Ndërkombëtar (IDA) 0.0 0.0 0.0 0.0
FMN 2.7 10.7 14.8 47.2
KfW 0.7 1.4 2.7 4.1

Ndryshimi në mjetet tjera financiare 24.7 24.3 1.0 0.0
Kreditë me nën-huazim 24.7 24.3 1.0 0.0

Ndryshimi në stokun e te hyrave vetanake 14.0 3.0 0.0 0.0
AKP 11.0 0.0 0.0 0.0
Komunat 3.0 3.0 0.0 0.0

Deficiti buxhetor 173.6 233.7 144.9 127.7
Bilanci Perfundimtar Vjetor 422.6 304.0 299.3 291.5

Hyrjet

Pershkrimi
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Tabela 5. Komponentët e Bilancit të Pagesave  

 Burimi: BQK dhe projeksionet e njësisë së makroekonomisë, MF 
  

Bilanci Tregtar -1,752 -2,059 -2,073 -2,123 -2,225 -2,296 -2,445
Eksporti, f.o.b. 305 325 287 300 331 362 394
Importi, f.o.b. -2,057 -2,384 -2,360 -2,422 -2,556 -2,658 -2,839

Shërbimet, neto 144 281 364 380 410 471 520
   Kredi 530 634 653 680 726 799 871

Debi -386 -353 -289 -300 -316 -329 -351

Të Hyrat neto nga Investimet 67 114 154 149 157 167 179

Transferet neto 982 990 1,158 1,111 1,130 1,163 1,195
   Private 663 668 757 778 800 836 870

Kredi 768 781 861 884 907 945 979
Debi -105 -113 -104 -106 -107 -108 -110

Zyrtare 320 322 401 333 330 326 325
Kredi 320 322 401 333 330 326 325
Debi -             -             -             -             -             -               -                 

Bilanci i Llogarisë Rrjedhëse -559 -674 -397 -482 -528 -496 -551

Llogaria Financiare dhe Kapitale 297 419 144 228 275 242 298
Llogaria Kapitale 21 42 13 10 3 3 3
Financimet afatgjate 329 316 398 553 314 324 370

Investimet Direkte 331 379 216 526 239 261 284
Investimet Portfolio -49 -57 -185 -36 -27 -17 -6
Investime tjera 47 -6 366 63 102 81 92

Mjetet Rezervë -53 61 -267 -335 -42 -84 -76

Gabimet dhe Lëshimet 261 254 253 253 253 253 253

2011 2012
Vler.

2013
Proj.

2014
Proj.

2015
Proj.2010Pershkrimi

Ne miliona euro

2016
Proj.
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PJESA E TRETË 
 
 

3. ANALIZA E TRENDIT TË SHPENZIMEVE DHE 
VLERËSIMET E ARDHSHME SIPAS SEKTORËVE PËR 

PERIUDHËN 2014-2016 
 

3.1. ANALIZA E TRENDIT TË SHPENZIMEVE TOTALE SIPAS 
SEKTORËVE 

 
Trendët e shpenzimeve të rregullta gjatë periudhës së planifikimit tri vjeçare nuk pritet të 
ndryshojnë ndjeshëm nga viti aktual me përjashtim të Sektorit të Zhvillimit 
Ekonomik/Infrastrukturës. Kjo pasqyron tendencën e Qeverisë dhe politikat e saj për të 
ndikuar në zhvillimin dhe rritjen ekonomike duke investuar në infrastrukturën e Kosovës. 
Edhe sektorët tjerë kanë rritje të shumave të ndara nga viti në vit në terma nominal ose ruajnë 
përafërsisht ndarjet aktuale.  
 

Sektori i Zhvillimit Ekonomik /Infrastruktura 
 
Në buxhetin aktual të vitit 2013, Sektori i Zhvillimit Ekonomik merr pjesë në shpenzimet e 
përgjithshme të buxhetit me 36% të buxhetit, ose në shumë prej €441.2 milionë. Kjo 
pjesëmarrje e këtij sektori pritet të ketë një ulje të lehtë deri në 32% deri në vitin 2016. Në 
terma monetare kjo paraqet një ulje prej €52.3 milionë deri në vitin 2016, që do të thotë se 
ndarjet buxhetore për këtë sektor vlerësohet të arrijnë shumën prej €388.9 milionë. 
 
Shpenzimet e planifikuara për Autostradën Morinë-Merdarë apo rrugën R7, kanë përbërë 
pjesën më të madhe të këtyre shumave të planifikuara deri në vitin 2013. Planifikohet që pas 
përfundimit të Autostradës Morinë –Merdarë të fillojë ndërtimi i Autostradës tjetër Prishtinë –
Hani i Elezit, një investim tjetër shumë i rëndësishëm në fushën e infrastrukturës si dhe të 
vazhdojë financimi edhe i projekteve tjera të rëndësishme në infrastrukturë si në rrugën M2 
dhe M9, ruajtja e kontinuitetit të investimeve edhe në fushën e bujqësisë dhe fusha tjera të 
këtij sektori. 
 

Sektori i Arsimit dhe Kulturës 
 
Shpenzimet për këtë sektor pritet edhe më tutje të zëjnë vend të rëndësishëm në totalin e 
shpenzimeve të planifikuara për vitet 2014-2016. Ky sektorë do të marrë pjesë me rreth 8%  
në pjesëmarrjen e shpenzimeve të përgjithshme për vitet 2014-2016, pra në nivele të përafërta 
me vitin 2013. Lëvizje pozitive në këtë sektor pritet të ndodhin posaqrësisht në nivelin e 
Arsimit parauniverzitar. 

Sektori i Shëndetësisë dhe Mirëqenies 
 
Pjesëmarrja e shpenzimeve për Sektorin e Shëndetësisë dhe Mirëqenies pritet të rritet nga viti 
2014 shprehur edhe në terma monetar edhe në përqindje të pjesmarrjes së këtij sektori në 
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shpenzimet e përgjithshme qeveritare. Krejt kjo në funksion të implementimit të skemave të 
reja në këtë fushë si është rasti me fillimin e skemës së veteraneve të luftës dhe skemës së të 
përndjekurve politik. Pjesmarrja e këtij sektori në vitin 2013 në shpenzimet totale të qeverisë 
qendrore ishte 28 %, kurse kjo pjesmarrje në vitin 2016 do të arrijë në 31%. Në terma monetar 
ndarjet për vitin 2013 për këtë sektor ishin €338.6 milion, kurse në vitin 2016 vlersohet se do 
të ndahen €372 milion. 
 

Sektori i Rendit dhe Sigurisë Publike 
 
Shpenzimet në këtë sektor priten të qëndrojnë relativisht konstante. Kjo do të thotë se edhe në 
periudhën e ardhshme niveli i pjesmarrje së këtij sektori në totalin e shpenzimeve pritet të jetë 
rreth 16-17% në totalin e shpenzimeve vjetore. Shuma e shpenzimeve në këtë kategori do të 
qëndrojë relativisht konstante nga €194.1 milionë në vitin 2013 në rreth €202.1 milionë në 
vitin 2016. 
 

Sektori i Qeverisë së Përgjithshme 
 
Pjesëmarrja e këtij sektori në shpenzimet e përgjithshme për periudhën planifikuse 2014-2016 
pritet të jetë konstante, kjo do të thotë se pjesmarrja e këtij sektori në shpenzimet e 
përgjithshme pritet të jetë rreth 12% në baza vjetore. 
 
Përqindja e Pjesëmarrjes së Sektorëve në Shpenzimet Totale të Qeverisë Qendrore 

Infrastruktura 
Ekonomike 

Edukimi dhe 
Kultura

Shëndetësia 
dhe Mirëqenia

Rendi Publik 
dhe Siguria 

Qeveria e 
Pergjithshme

2013  36%  8% 28% 16% 12%
2014  33%  8% 30% 16% 12%
2015  32%  8% 31% 17% 12%
2016  32%  8% 31% 17% 12%
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Qeverisë Qendrore 

2,013 

2,014 

2,015 

2,016 
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3.1.1.  NDARJA E SHPENZIMEVE KAPITALE SIPAS SEKTORËVE 
 
Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në buxhetin e Kosovës tregon në përgjithësi misionin e 
secilit sektor. Në këtë kuptim është normale që në sektorin e zhvillimit ekonomik pjesëmarrja 
e shpenzimeve kapitale të jetë shumë e lartë përderisa në sektorin e arsimit dhe kulturës apo në 
sektorin e shëndetësisë dhe mirëqenies nuk është një pjesëmarrje kaq e lartë. Kjo për arsye se 
sektorët e ndryshëm mbulojnë edhe funksione të ndryshme publike.  
 
Zhvillimi Ekonomik/Infrastruktura 
 
Rreth tri të katërtave të shpenzimeve kapitale të qeverisë janë të ndara për këtë sektor. Kjo 
rrjedhë si pasojë që brenda këtij sektori kryesisht janë organizatat buxhetore si Ministria e 
Infrastrukturës, përgjegjëse për rrugët e vendit dhe autostradat, Ministria e Zhvillimit 
Ekonomik që ka përgjegjësinë për infrastrukturën e Ndërmarrjeve Publike, MBPZHR që 
mbulon sektorin e zhvillimit rural dhe shumica e rregullatorëve që rregullojnë sektorin 
ekonomik. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale të këtij sektori në totalin e shpenzimeve 
kapitale për vitin 2013 ishte 73%, dhe pritet që deri në vitin 2016 kjo pjesmarrje të jetë rreth 
70%. Një zvoglimë i vogël në këtë sektor rrjedhë si pasojë që në vitin 2016 pritet përfundimi i 
projekteve të Autostradave që merrin pjesën më të madhe të vlersimeve buxhetore edhe për 
vitet vijuese 2014-2016. 
 
Arsimi dhe Kultura 
 
Pjesëmarrja e këtij sektori si te shpenzimet e përgjithshme ashtu edhe në shpenzimet kapitale 
për periudhën e planifikuar pritet të ketë një rrije të lehtë e cila do të jetë mes 7-9% deri në 
vitin 2016. Vlerësohet se në këtë sektor pritet të ketë ngadalësim të ndërtimit të shkollave nga 
qeveria qendrore dhe ma shumë ndarje të fondeve për mjete të konkretizimit, përmirësimit të 
mësimdhënies dhe mirëmbajtjes së objekteve dhe ndarje të fondeve për arsimin e lartë.  
 
Shëndetësia dhe Mirëqenia 
 
Pjesa më e madhe e shpenzimeve në këtë sektor janë për transferet sociale dhe shërbimet 
shëndetësore, prandaj ky sektor nuk ka ndonjë pjesëmarrje të lartë në shpenzimet kapitale të 
qeverisë. Në vitin 2013 pjesëmarrja e këtij sektori në totalin e shpenzimeve kapitale të 
qeverisë ishte 5% dhe deri në vitin 2016 kjo përqindje pritet të jetë afërsisht e njëjtë.  
 
Rendi dhe Siguria Publike 
 
Në mënyrë të ngjashme, pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale për këtë sektor nuk do të lëvizë 
shumë dhe do të sillet në rreth 8-9% në buxhetin kapital të përgjithshëm. Gjatë gjithë 
periudhës së planifikimit, ato pritet të qëndrojnë në nivele konstante me një rritje prej prej 1%. 
Në terma nominalë shuma e shpenzuar në këtë sektor parashikohet të rritet nga €39.5 milionë 
në €40.7 milionë euro gjatë kësaj periudhe.  
 
Qeveria e Përgjithshme 
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Me qëllim të arritjes së politikave të qëndrueshme të Qeverisë, pjesëmarrja e shpenzimeve 
kapitale të këtij sektori në totalin e shpenzimeve kapitale pritet të jetë konstante për periudhën 
2013-2016. Ky sektor do të marr pjesë në shpenzimet e përgjithshme kapitale 7% në baza 
vjetore. 
 
Përqindja e Pjesëmarrjes së Shpenzimeve Kapitale sipas Sektovere nëpër Vite  

  
Infrastruktura 
Ekonomike  

Arsimi dhe 
Kultura 

Shëndetësia 
dhe Mirëqenia 

Rendi Publik 
dhe Siguria  

Qeveria e 
Përgjithshme

2013  73%  7% 5% 8% 7%
2014  71%  8% 5% 9% 7%
2015  69%  9% 5% 9% 7%
2016  70%  8% 5% 9% 7%

 
 

 

3.1.2. SHPENZIMET BRENDA SEKTORËVE TË QEVERISË 
 
Në vijim do të shikojmë si kanë lëvizur shpenzimet kapitale brenda një sektori për periudhën 
2013-2016 dhe po ashtu cili ishte raporti në mes të shpenzimeve kapitale dhe shpenzimeve jo-
kapitale (operative) brenda një sektori.  
 
Sektori i Zhvillimit Ekonomik/Infrastruktura  
 
Ky sektor në totalin e shpenzimeve të Qeverisë ka pjesëmarrjen më të madhe. Po ashtu ky 
sektor merr pjesë në totalin e shpenzimeve kapitale me një përqindje shumë të madhe brenda 
gjithë sektorëve të Qeverisë. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale brenda këtij sektori për vitet 
2013-2016 do të ketë një ulje të lehtë me një pjesëmarrje prej 82% në vitin 2013 deri në 80% 
në vitin 2016.   
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Brenda këtij sektori pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në krahasim me shpenzimet operative 
do të zvoglohet nga viti në vit. Përderisa në vitin 2013 kishim €362.8 milionë shpenzime 
kapitale dhe €78.4 milionë në shpenzime jo-kapitale, në vitin 2016 ky raport do të jetë €312.2 
milionë shpenzime kapitale dhe vetëm €76.6 milionë në shpenzime jo-kapitale. Ky zvoglim 
kryesisht në shpenzime kapitale vjen si rezultat i ofrimit të përfundimit të Autosradave në vitin 
2016, derisa shpenzimet operative per ketë sektor mbesin pak a shumë konstante në periudhën 
e njëjtë.  
 
Sektori i Arsimit dhe Kulturës 
 
Ky sektor në totalin e shpenzimeve të Qeverisë vazhdon të mbetet një prioritet i rëndësishëm. 
Duhet potencuar se ky sektor ka një pjesëmarrje të lartë në shpenzimet e nivelit komunal e ku 
grantet nga qeveria qendrore për këtë sektor nga viti në vit janë në rritje. Në nivelin e qeverisë 
qendrore financohet kryesisht arsimi i lartë dhe pjesëmarrja e këtij sektori nuk është shumë e 
madhe. Trendi i shpenzimeve kapitale për sektorin e arsimit dhe kulturës në nivel qendror 
pritet të ketë një qendrushmeri konstante dhe do të sillet rreth 39-40% për vitet 2014-2016.  
 
Po ashtu brenda këtij sektori edhe raporti mes shpenzimeve kapitale dhe shpenzimeve 
operative nuk pritet që do të ketë ndryshim për vitet 2014-2016. Pritet që në kuadër të sektorit 
të arsimit dhe kulturës në nivelin e qeverisë qendrore do të lëvizë nga ndërtimet e 
infrastrukturës në drejtim të ndarjeve më të mëdha buxhetore për të përmirësuar kualitetin e 
mësimdhënjes përmes rritjes së mirëmbajtjes, blerjes së pajisjeve dhe mjeteve të 
konkretizimit, etj.  
 
Sektori i Shëndetësisë dhe Mirëqenies 
 
Ky sektor në totalin e shpenzimeve të qeverisë qendrore zë vend pas sektorit më të madhë, e 
që është sektori i zhvillimit ekonomik. Karakteristikë e këtij sektori është se shpenzimet 
kapitale për vitet 2013-2016 mbesin konstante dhe sillen në rreth 6-7% të pjesëmarrjes së këtij 
sektori në shpenzimet kapitale të Qeverisë.    
 
Brenda këtij sektori pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në krahasim me shpenzimet operative 
do të zvogëlohet nga viti në vit. Përderisa në vitin 2013 kishim €22.5 milionë shpenzime 
kapitale dhe €316.1 milionë në shpenzime jo-kapitale në vitin 2016 ky raport do të jetë €22.2 
milionë shpenzime kapitale dhe €350.0 milionë në shpenzime jo-kapitale. Nga kjo shifet se ky 
sektor ka pjesëmarrjen më të lartë të shpenzimeve operative (jo-kapitale) nga gjithë sektorët 
tjerë të qeverisë. Ky është e kuptueshme pasi ky sektor mbulon fushën e skemave sociale, 
pensioneve të pleqërisë, pensionet bazike, pensionet për veteranët dhe invalidët e luftës etj. 
 
Sektori i Rendit dhe Siguria Publike 
 
Karakteristikë e këtij sektori është se shpenzimet kapitale për vitet 2013-2016 kanë një 
qendrushmeri konstante nga viti në vit. Brenda këtij sektori pjesëmarrja e shpenzimeve 
kapitale në krahasim me shpenzimet operative do të jetë konstante nga viti në vit. Përderisa në 
vitin 2013 kishim €39.5 milionë shpenzime kapitale dhe €154.6 milionë në shpenzime jo-
kapitale në vitin 2016 ky raport do të jetë €40.8 milionë shpenzime kapitale dhe €161.3 
milionë në shpenzime jo-kapitale. Nga kjo shihet se edhe ky sektor ka pjesëmarrje më të lartë 
të shpenzimeve operative (jo-kapitale) se sa shpenzimeve kapitale.  
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Sektori i Qeverisë së Përgjithshme 
 
Ngjashëm me tre sektorët paraprak duke përjashtuar sektorin e zhvillimit ekonomik edhe ky 
sektor për vitet 2013-2016 ka në shpenzimet kapitale ka një qendrushmëri konstante. Brenda 
këtij sektori pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në krahasim me shpenzimet operative do të 
jetë konstante nga viti në vit. Përderisa në vitin 2013 kishim €33.6 milionë shpenzime kapitale 
dhe €111.2 milionë në shpenzime jo-kapitale në vitin 2016 ky raport do të jetë €33.1 milionë 
shpenzime kapitale dhe €110.0 milionë në shpenzime jo-kapitale. Nga kjo shihet se edhe ky 
sektor ka pjesëmarrje më të lartë të shpenzimeve operative (jo-kapitale) se sa shpenzimeve 
kapitale.  
 
Përqindja e  Lëvizjes së shpenzimeve kapitale sipas sektoreve nëpër vite  

  2013 2014 2015 2016 
Infrastruktura Ekonomike   82% 80% 80% 80% 
Arsimi dhe Kultura  39% 40% 40% 39% 
Shendetsia dhe Mirëqenja   7% 6% 6% 6% 
Rendi Publik dhe Siguria   20% 20% 20% 20% 
Qeveria e Përgjithshme  23% 22% 22% 23% 

 

 
 
Raportet e shpenzimeve kapitale dhe jo-kapitale sipas sektorëve 

     
Infrastruktura 
Ekonomike  

Arsimi dhe 
Kultura 

Shendetsia dhe 
Mirëqenja 

Rendi Publik 
dhe Siguria  

Qeveria e 
Përgjithshme

2013 Kapitale  362,767,760 36,798,966 22,500,000 39,493,250 33,564,855
Jo 
Kapitale  78,452,797 56,944,953 316,106,519 154,662,687 111,254,189

2014 Kapitale  322,961,882 37,652,325 21,880,000 40,039,605 33,881,614
Jo 
Kapitale  79,635,882 56,776,875 343,522,400 157,359,245 116,732,876

2015 Kapitale  298,126,882 37,342,325 22,250,000 39,469,606 31,796,197
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Jo 
Kapitale  75,500,882 56,982,875 347,052,400 159,497,244 109,870,723

2016 Kapitale  312,233,882 36,942,325 22,250,000 40,739,606 33,081,191
Jo 
Kapitale  76,613,882 57,532,875 350,052,400 161,335,244 110,014,877

 
 

Shpenzimet 
kapitale 

Zhvillimi 
Ekonomik/ 

Infrastruktura 
Arsimi dhe 

Kultura
Shendetsia dhe 

Mirëqenja

Rendi 
Publik dhe 

Siguria 

Qeveria e 
Përgjithshm

e
2013 362,767,760 36,798,966 22,500,000 39,493,250 33,564,855
2014 322,961,882 37,652,325 21,880,000 40,039,605 33,881,614
2015 298,126,882 37,342,325 22,500,000 39,469,606 31,796,197
2016 312,233,882 36,942,325 22,500,000 40,739,606 33,081,191

Total/sektorë  1,296,090,406  148,735,941 89,380,000 159,742,067  132,323,857
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3.2. ANALIZA E TRENDIT TË SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE 
EKONOMIKE 

 
Shpenzimet e Përgjithshme 
 
Shpenzimet e rregullta qeveritare në Kosovë për vitet 2013-2016 përafërsisht do të sillen rreth 
1.6 miliard euro. Niveli i shpenzimeve buxhetore për vitet 2013-2016 ruan zotimin e Qeveris 
së Republikës së Kosovës të shprehur në Letren e Qëllimit, e cila synon plotësim-ndryshimin e 
LMFPP ku do të përcaktohet rregulla e re fiskale. Kjo rregullë e re fiskale përcakton 
maksimumin në 2 % të deficitit primar dhe po ashtu kërkon që bilanci bankar në fund të cdo 
viti duhet të jetë së paku 4.5% e BPV për të ruajtur stabilitetin fiskal dhe buxhetor.  
 
Paga dhe Mëditje 
 
Kategoria e pagave dhe mëditjeve për vitet 2014-2016 krahasuar me vitin 2013 pritet të ketë 
një rritje të letë për të reflektuar implementimin e Reformës në Administratën Publike dhe 
zotimet e Qeverisë për të implementuar obligimet që vijnë si rezultat i ligjeve të reja dhe 
obligimeve tjera të Qeverisë. 
 
Mallra dhe Shërbime 
 
Kategoria e mallrave dhe shërbimeve për vitet 2014-2016 krahasuar me vitin 2013 pritet të 
ketë një rritje të lehtë vjetore. Kjo rritje vjen si rezultat i angazhimit të kësaj kategorie 
ekonomike në fushën e mirëmbajtjes së investimeve kapitale të ndodhura viteve të mëparshme 
të cilat tani janë funksionale dhe përkrahjen e politikave të reja të Qeverisë.  
 
Subvencione dhe Transfere 
 
Kategoria e subvencioneve dhe transfereve për vitet 2014-2016 krahasuar me vitin 2013 pritet 
të ketë rritje të ndarjeve buxhetore. Kjo rritje vjen si rezultat i rritjes natyrale të skemave 
ekzistuese si dhe përfshirëjes së skemës së veteraneve të luftës dhe skemës së të përndjekurve 
politik nga viti 2014. 
 
Shpenzimet Kapitale 
 
Shpenzimet kapitale në periudhën afatmesme pritet të kenë një stabilizim të pjesëmarrjes në 
shpenzimet e përgjithshme. Për vitet 2014-2016 pritet që në strukturën e shpenzimeve të 
rregullta pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale pritet të jetë rreth 38-40% e totalit të 
shpenzimeve të përgjithshme. Viti 2016 konsiderohet vit kur Kosova do ti ofrohet synimit 
kryesor të sajë që të përfundojë me ndertimin e Autostradave Morinë- Merdar dhe Prishtinë- 
Hani i Elezit si dhe përfundimit të magjistraleve Prishtinë - Mitrovicë dhe Prishtinë – Pejë. 
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KUVENDI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
 

Misioni  
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës si organ më i lartë përfaqësues dhe ligjvënës në Kosovë ka 
fushëveprim të gjerë konform Kushtetutës dhe Rregullores së punës. Kuvendi i Republikës së 
Kosovës miraton ligje, rezoluta dhe akte tjera të përgjithshme, ratifikon marrëveshjet 
ndërkombëtare, zgjedhe dhe mbikëqyr punën e Qeveris dhe institucioneve tjera publike që i 
përgjigjen Kuvendit, mbikëqyr politikën e jashtme dhe të sigurisë dhe kryen punë tjera nga 
fushë veprimtaria e sajë.  
 
Situata aktuale 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës një prej objektivave kryesore si organi më i lartë përfaqësues 
dhe ligjvënës ka miratimin e ligjeve dhe akteve tjera nga fushëveprimi i vet. Krahas punëve 
procedurale të ligjvënësve përgjegjësitë e Kuvendit shtrihen edhe në çështje tjera të rëndësishme 
që kanë të bëjnë me integrimin e vendit në institucione të ndryshme ndërkombëtare. 
Me buxhetin e vitit 2013 Kuvendi i Republikës së Kosovës synon që të intensifikoj punën e vet 
në të gjitha lëmit e posaçërisht në nxjerrjen e ligjeve, duke vazhduar harmonizimin e tyre me 
legjislacionin e BE-së, ti mbulojë shpenzimet operative dhe të bëjë investime në projektet 
kapitale për të cilat është ndarë buxheti i këtij viti. 

 
Objektivat  

  
Për të realizuar misionin e tij, Kuvendi i Republikës së Kosovës në periudhën afatmesme 
planifikon të realizoj këto objektiva: 

 
1. Organizimi dhe funksionimi sa më efikas i Kuvendit të Kosovës në zhvillimin e mëtejmë 

të një procesi ligjvënës efikas dhe gjithëpërfshirës; 
2. Fuqizimi i rolit mbikëqyrës të Kuvendit ndaj zbatimit të ligjit dhe institucioneve që 

zgjedh; 
3. Krijimi i kushteve për mbajtjen e takimeve të rregullta të Kuvendit me zgjedhësit e tij; 
4. Zhvillimi i kapaciteteve profesionale të administratës së Kuvendit; 
5. Krijimin e hapësirave dhe kushteve të nevojshme për punën e deputetëve dhe organeve 

të Kuvendit. 
 
Për të realizuar objektivin e parë “Organizimi dhe funksionimi sa më efikas i Kuvendit të 
Kosovës në zhvillimin e mëtejmë të një procesi ligjvënës efikas dhe gjithëpërfshirës”,  
Kuvendi planifikon të ndan mase monetare prej €17,271,576 respektivisht nga €5,757,192 për 
vit për të realizuar këto veprime: 

 
• Hartimi i planeve vjetore të punës së komisioneve parlamentare,  
• Planifikimi i dinamikës së shqyrtimit të projektligjeve,  
• Hartimi dhe miratimi i (ndryshim/plotësimi) i Rregullores së Re të Kuvendit. 
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Për të realizuar objektivin e dytë “Fuqizimi i rolit mbikëqyrës të Kuvendit ndaj zbatimit të 
ligjit dhe institucioneve që zgjedh”, Kuvendi planifikon të ndan mase monetare prej €270,000 
respektivisht nga €90,000 për vit për të realizuar këto veprime: 
 

• Mbikëqyrja e zbatimit te ligjit, 
• Mbikëqyrja e shpenzimeve buxhetore të Qeverisë dhe agjencive tjera buxhetore, 
• Mbikëqyrja e Institucioneve të Pavarura. 

 
Për të realizuar objektivin e tretë “Krijimi i kushteve për mbajtjen e takimeve të rregullta të 
Kuvendit me zgjedhësit e tij”, Kuvendi planifikon të ndan mase monetare prej €195,000 
respektivisht nga €65,000 për vit për të realizuar këto veprime: 

 
• Ndërtim i komunikimit me relacion deputet-qytetarë, 
• Të rritet shkalla e transparencës në punimet e Kuvendit, 
• Instuticionalizimi i bashkëpunimit mes Kuvendit dhe shoqërisë civile, 
• Dëgjimet Publike. 

 
Për të realizuar objektivin e katërt “Zhvillimi i kapaciteteve profesionale të administratës së 
Kuvendit”, Kuvendi planifikon të ndan mase monetare prej €270,000 respektivisht nga 
€90,000 për vit për të realizuar këto veprime: 

 
• Bashkëpunimi me parlamentet e vendeve të tjera, 
• Organizimin e trajnimeve nga institucionet tjera brenda dhe jashtë vendit. 

 
Për të realizuar objektivin e pestë “Krijimin e hapësirave dhe kushteve të nevojshme për 
punën e deputetëve dhe organeve të Kuvendit”, Kuvendi planifikon të ndan masë monetare 
prej €7,354,438 respektivisht për vitin 2014 shumën prej €2,369,965 për vitin 2015 shumën 
prej €2,447,665 si dhe për vitin 2016 shumën prej €2,536,808 për të realizuar këto veprime:  

 
• Renovimin e brendshëm të ndërtesës, 
• Modernizimin e pajisjeve të sallës plenare dhe sallave konferenciale, 
• Blerjen e pajisjeve dhe furnizimet tjera, 
• Mirëmbajtjen e objektit dhe pajisjeve , 
• Sigurimin e kushteve të punës. 

 
Shënim: mjetet e ndara për RTK në shumë prej €8,561,000 për vit nuk janë të paraqitura në 
objektivat e cekura më lart. 
 
Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për Kuvendin e Republikës së Kosovës 

Kuvendi i Republikës së Kosovës 
2011 

Aktual 
(shpenzuar)       

2012 
Aktual 

(shpenzuar)       

           2013            
Aprovuar 

Totali 15,931,297 16,474,020 16,810,692
Paga dhe mëditje  5,721,059 5,300,710 5,484,367
Mallra dhe shërbime  1,414,769 1,379,748 1,454,325
Komunali  163,639 176,393 221,000
Subvencionet dhe transferet   7,904,999 8,924,999 8,621,000
Shpenzimet kapitale  726,831 692,170 1,030,000
Numri i stafit  309 318 331
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Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

Kuvendi i Republikës së Kosovës  2014          
Vlerësuar        

2015         
Vlerësuar        

2016         
Vlerësuar        

Totali i shpenzimeve        16,933,157           17,010,857           17,100,000 
Paga dhe mëditje  5,540,332 5,597,032 5,665,282
Mallra dhe shërbime  1,550,825 1,571,825 1,592,718
Komunali  221,000 221,000 221,000
Subvencionet dhe transferet   8,591,000 8,591,000 8,591,000
Shpenzimet kapitale  1,030,000 1,030,000 1,030,000
Numri i stafit  336 341 347
Burimet e financimit        16,933,157           17,010,857           17,100,000 
Grantet e përgjithshme qeveritare          16,933,157           17,010,857           17,100,000 
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ZYRA E PRESIDENTIT 
 
 
Misioni 
 
Përfaqësimi i unitetit të popullit të Republikës se Kosovës. Garantimi  i funksionimit 
kushtetues të institucioneve të Republikës së Kosovës të përcaktuara me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës. Misioni i Zyrës së Presidentit është të ofroj informata të sakta dhe 
këshilla të paanshme e profesionale për Presidentin e Republikës në mënyrë që të sigurohet 
përmbushja e misionit të Presidentit të Republikës ashtu siç është e parapare me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës. 
 
Situata aktuale  
 
Zyra e Presidentit që nga themelimi kryen punët dhe detyrat që janë në pajtueshmëri me 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës të bazuar në Ligjin Nr.03/L-094 për Presidentin e 
Republikës se Kosovës. 
 
 
Objektivat  
Për të realizuar misionin e saj, Zyra e Presidentit (ZP) në periudhën afatmesme planifikon të 
realizojë këto objektiva: 
 

1. Zbatimi i Ligjit për Presidentin e Republikës së Kosovës, si dhe funksionalizimi i 
Zyrës së Presidentit të Republikës në përputhje me dispozitat e këtij Ligji si institucion 
i veçante në kuadër të shërbimit civil; 

2. Zbatimi i politikes jo diskriminuese ndaj personelit të zyrës duke përfshirë 
përfaqësimin e barabarte gjinor në të gjitha fushat dhe nivelet dhe sigurimin që 
struktura e personelit të pasqyrojë karakterin shumë etnik të Republikës së Kosovës; 

3. Zbatimi i Ligjit për Drejtat e Komuniteteve dhe Pjesëtareve të tyre në Republikën e 
Kosovës, funksionalizimi i plotë i Këshillit Konsultativ për Komunitete. 

 
Për të realizuar objektivin e parë ’’Zbatimi i Ligjit për Presidentin e Republikës së Kosovës, 
si dhe funksionalizimi i Zyrës së Presidentit të Republikës, ZP planifikon të ndajë mjete 
monetare në vit në shumën prej €1,145,496. 
 
Për të realizuar objektivin e dytë ’’Zbatimi i politikës jo diskriminuese ndaj personelit, si dhe 
funksionalizimi i Zyrës se Presidentit të Republikës, ZP planifikon të ndajë mjete monetare në 
vit në shumën prej €694,504. 
 
Për të realizuar objektivin e tretë ’’Zbatimi i Ligjit për Drejtat e Komuniteteve dhe 
Pjesëtareve të tyre në Republikën e Kosovës, ZP për realizimin e këtij objektivi planifikon të 
ndajë mjete monetare në vit në shumën prej €60,000. 
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Tabela 1. Trendët historike të financimit 2011-2013 për Zyrën e Presidentit 

Zyra e Presidentit 
2011 

Aktual 
(shpenzuar)     

2012 
Aktual 

(shpenzuar)       

           2013            
Aprovuar 

Totali 1,230,155 1,422,994 1,876,504
Paga dhe mëditje  440,474 511,192 694,504
Mallra dhe shërbime  768,400 860,743 990,000
Shpenzime komunale  14,447 11,061 52,000
Subvencione dhe transfere   6,834 39,998 40,000
Shpenzimet kapitale     100,000
Numri i stafit  49 54 89

 
 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 
Zyra e Presidentit 2014 2015 2016 
Totali i shpenzimeve          1,900,000          1,900,000           1,900,000 
Paga dhe mëditje  694,504 694,504 694,504
Mallra dhe shërbime  1,013,496 1,013,496 1,013,496
Shpenzime komunale  52,000 52,000 52,000
Subvencione dhe transfere   40,000 40,000 40,000
Shpenzimet kapitale  100,000 100,000 100,000
Numri i stafit  89 89 89
Burimet e financimit          1,900,000          1,900,000           1,900,000 
Grantet e përgjithshme qeveritare          1,900,000          1,900,000           1,900,000 
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ZYRA E KRYEMINISTRIT 
 
 
Misioni 

 
Misioni i Zyrës së Kryeministrit është ushtrimi i pushtetit ekzekutiv në përmbushjen e 
detyrave programore të Qeverisë së Kosovës, sipas funksionit dhe detyrave të përcaktuara me 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Zyra e Kryeministrit kryen udhëheqjen, koordinimin 
dhe monitorimin e Institucioneve të Republikës së Kosovës në përmbushjen e kritereve që 
dalin nga proceset që po kalon Kosova, si dhe zbatimin e Ligjeve që janë në fuqi. 
 
Situata aktuale 

 
Zyra e Kryeministrit të Kosovës (ZKM), funksionon në bazë të skemës organizative që është e 
ndarë në agjenci dhe zyra. Agjencitë dhe zyrat e ZKM-së kanë të përcaktuara mandatin e tyre, 
standartet e punës dhe fushën e veprimit konkret. Agjencitë ekzekutive kanë mandate të 
veçantë si dhe përgjegjësi e funksione të veçanta të përcaktuara në legjislacionin e hartuar. 
Mandati dhe funksionet e ZKM-së janë përcaktuar me Rregulloren nr. 02/2011 për fushat e 
përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe ministrive, Rregulloren Nr. 09/2011 
të Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës.  

 
Objektivat  

 
Për të realizuar misionin e vet, ZKM në periudhën afatmesme planifikon të realizoj këto 
objektiva: 
 

1. Përmirësimi i procesit për zhvillimin dhe koordinimin e politikave, planifikimit 
strategjik dhe koordinimit mbarë qeveritar, ngritja e kapaciteteve në Qeverinë e 
Kosovës për planifikim, hartim dhe mbikëqyrje të legjislacionit; 

2. Rritja e integritetit të ekzekutivit në luftimin e korrupsionit, krijimi i një administrate 
publike, etike, transparente, të përgjegjshme, dhe jo-diskriminuese si dhe mbrojtjen 
nga rrezatimi dhe sigurinë bërthamore, promovimi, respektimi dhe monitorimi i të 
drejtave të njeriut sipas standardeve ndërkombëtare; 

3. Krijimin e infrastrukturës ligjore në fushën e ruajtjes së shëndetit të kafshëve, 
mirëqenies së tyre, shëndetit publik dhe sigurisë së ushqimit, mbrojtjen e shëndetit të 
kafshëve nga sëmundjet infektive, të cilat e rrezikojnë shëndetin e kafshëve, shëndetin 
publik dhe ekonominë e vendit, mbrojtja e shëndetit publik; 

4. Avancimi dhe strukturimi i Arkivave të Kosovës, mbrojtja, evidencimi klasifikimi, 
përpunimi, shfrytëzimi, ruajtja e dokumentacionit arkivor me vlerë historike dhe 
shkencore si dhe organizimi dhe funksionimi i shërbimit Arkivor në Republikën e 
Kosovës; 

5. Përmirësimi i kualitetit të informacioneve statistikore për nevojat e shfrytëzuesve dhe 
integrimi i sistemit statistikor në sistemin e BE-së, ngritja e kapaciteteve të 
teknologjisë informative dhe përmirësimi i bashkëpunimit ndërkombëtar.  

 
Për të realizuar objektivin e parë “Përmirësimi i procesit për zhvillimin dhe koordinimin e 
politikave, planifikimit strategjik dhe koordinimit mbarë qeveritar, ngritja e kapaciteteve në 
Qeverinë e Kosovës për planifikim, hartim dhe mbikëqyrje të legjislacionit”, ZKM planifikon 
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të ndanë masë monetare prej €13,743,730, për periudhën tre vjeçare, ku për vitin 2014 shumën 
prej €4,454,707, për vitin 2015 shumën prej €4,534,316 si dhe për vitin 2016 shumën prej 
€4,754,707. 
 
Për të realizuar objektivin e dytë “Rritja e integritetit të ekzekutivit në luftimin e korrupsionit, 
krijimi i një administrate publike, etike, transparente, të përgjegjshme, dhe jo-diskriminuese si 
dhe mbrojtjen nga rrezatimi dhe sigurinë bërthamore, promovimi, respektimi dhe monitorimi i 
të drejtave të njeriut sipas standardeve ndërkombëtare”, ZKM planifikon të ndanë mase 
monetare prej €694,907 për periudhën tre vjeçare, ku për vitin 2014 shumën prej €185,770, 
për vitin 2015 shumën prej €215,770, si dhe për vitin 2016 shumën prej €293,367, për të 
realizuar këto veprime: 

 
• Plani i veprimit të Kosovës për fuqizimin ekonomik të grave, 
• Zbatimi i programit të Kosovës kundër dhunës në familje dhe plani i veprimit, 
• Hartimi i planit të veprimit për zbatimi e Rezolutës 1325, 
• Mbrojtjen nga rrezatimi dhe sigurinë bërthamore. 

 
Për të realizuar objektivin e tretë “Krijimin e infrastrukturës ligjore në fushën e ruajtjes së 
shëndetit të kafshëve, mirëqenies së tyre, shëndetit publik dhe sigurisë së ushqimit, mbrojtjen 
e shëndetit të kafshëve nga sëmundjet infektive, të cilat e rrezikojnë shëndetin e kafshëve, 
shëndetin publik dhe ekonominë e vendit, mbrojtja e shëndetit publik”, ZKM-ja planifikon të 
ndanë mase monetare prej €13,623,805 për periudhën tre vjeçare, ku për vitin 2014 shumën 
prej €5,174,335, për vitin 2015 shumën prej €4,223,729, si dhe për vitin 2016 shumën prej 
€4,225,741 për të realizuar këto veprime: 
 

• Krijimin e infrastrukturës ligjore në fushën e ruajtjes së shëndetit dhe mirëqenies së 
kafshëve, shëndetit publik dhe sigurisë së ushqimit, 

• Preventiva dhe kontrolli i sëmundjeve të kafshëve me anë  të vaksinimeve  dhe 
hulumtimeve diagniostike, 

• Mbrojtjen e shëndetit të kafshëve nga sëmundjet infektive,  
• Analizat laboratorike, 
• Vazhdimi i Ndërtimit të Fabrikës së Riciklimit.  

 
Për të realizuar objektivin e katërt “Avancimi dhe strukturimi i Arkivave të Kosovës, 
mbrojtja, evidencimi klasifikimi, përpunimi, shfrytëzimi, ruajtja e dokumentacionit arkivor me 
vlerë historike dhe shkencore si dhe organizimi dhe funksionimi i shërbimit Arkivor në 
Republikën e Kosovës”, ZKM-ja planifikon të ndanë mase monetare prej €1,733,688 për 
periudhën tre vjeçare respektivisht për vit nga €577,896, për të realizuar këto veprime:  

 
• Ngritja e kapaciteteve profesionale për përpunimin e lendes arkivore në ASHAK, 
• Digjitalizimi i lendes arkivore, 
• Krijimi i arkivave elektronike.  

 
Për të objektivin e pestë “Përmirësimi i kualitetit të informacioneve statistikore për nevojat e 
shfrytëzuesve dhe integrimi i sistemit statistikor në sistemin e BE-se, ngritja e kapaciteteve të 
teknologjisë informative dhe përmirësimi i bashkëpunimit ndërkombëtar”, ZKM planifikon të 
ndanë mase monetare prej €2,844,867 për periudhën tre vjeçare respektivisht për vit nga 
€948,289, për të realizuar këto veprime: 
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• Përmirësimi i kualitetit të informacioneve statistikore për nevojat e shfrytëzuesve, 
• Integrimi i sistemit statistikor në sistemin e BE-se, 
• Ngritja e kapaciteteve të teknologjisë informative dhe përmirësimi i bashkëpunimit 

ndërkombëtar.  
 

 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

Zyra e Kryeministrit 2014             
Vlerësuar

2015            
Vlerësuar 

2016         
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve        11,341,006        10,500,000         10,800,000 
Paga dhe mëditje  3,420,238 3,420,238 3,420,238
Mallra dhe shërbime  2,753,970 2,753,970 2,753,970
Komunali  234,798 234,798 234,798
Subvencionet dhe transferet   1,280,000 1,280,000 1,280,000
Shpenzimet kapitale  3,652,000 2,810,994 3,110,994
Numri i stafit  633 633 633
Burimet e financimit        11,341,006        10,500,000         10,800,000 
Grantet e përgjithshme qeveritare          10,958,833          10,117,827           10,417,827 

Prej tyre: Mjetet e ndara për 
bashkëfinancim (IPA dhe të tjera)            1,000,000    

Të hyrat vetanake               382,173               382,173                382,173 
 
 
  

Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për Zyrën e Kryeministrit 

Zyra e Kryeministrit  
2011             

Aktual 
(Shpenzuar) 

2012              
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013             
Aprovuar  

Totali 7,022,895 8,860,111 11,341,006
Paga dhe mëditje  2,583,335 3,006,973 3,420,238
Mallra dhe shërbime 2,159,390 2,912,787 2,753,970
Komunali  115,021 128,649 234,798
Subvencionet dhe transferet   862,275 1,114,385 1,280,000
Shpenzimet kapitale  1,302,874 1,697,317 3,652,000
Numri i stafit  440 541 633
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MINISTRIA E FINANCAVE 
 
Misioni 
 
Misioni i Ministrisë së Financave është sigurimi i menaxhimit të përgjegjshëm, të drejtë dhe 
transparent të fondeve publike si dhe të këshillojë Qeverinë e Kosovës lidhur me politikat e saj 
ekonomike, fiskale dhe buxhetore të përgjegjshme. Përmirësimi i standardit të jetesës për të 
gjithë njerëzit në Kosovë synohet të arrihet përmes përkrahjes së një mjedisi të qëndrueshëm 
dhe të shëndoshë për investime, zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe me bazë të gjerë. Për 
më tepër, zhvillimi dhe zbatimi i politikave të shëndosha makro-ekonomike do të vazhdoj në 
bashkëveprim me Kuvendin e Kosovës, Ministritë e linjës, Institucionet Ndërkombëtare 
Financiare dhe Donatorët. 
 
Situata aktuale  
 
Ministria e Financave është duke analizuar dhe siguruar parashikimet e zhvillimeve 
makroekonomike, përgatitjen e dokumenteve kryesore buxhetore, strategjinë ekonomike dhe 
të gjitha politikat ekonomike dhe fiskale të Qeverisë së Kosovës. Në këtë kuadër Ministria e 
Financave në vazhdimësi shqyrton dhe ofron komente mbi të gjitha marrëveshjet ekonomiko 
financiare ndërkombëtare dhe aktivitetet tjera në fushën financiare të Qeverisë së Kosovës. 
Me qëllim të ruajtjes së stabilitetit makro-fiskal, Ministria e Financave ka rolin kryesor në 
mbledhjen e qëndrushme të të hyrave buxhetore. Megjithatë, Ministria e Financave po ashtu 
ka përkrahur gjitha politikat që janë në favor të zhvillimit ekonomik, pra të biznesit, por që 
nuk kanë ndikuar shumë në prishjen e stabiliteti makro-fiskal. Për të realizuar këtë objektiv ( 
mbledhjen e qëndrushme të të hyrave buxhetore), agjencionet si ATK dhe Doganat e Kosovës 
kanë avancuar në sistemet e tyre te IT dhe përgjithësisht në realizimin e strategjive të tyre 
zhvillimore.  
Në kuartalin e parë të vitit 2012, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë vlerësimin e dytë  të 
programit SMP (Staff Monitored Program) për periudhën Shtator- Dhjetor 2011. Të gjitha 
kriteret kuantitative të përcaktuara për fund të Dhjetorit 2011 janë përmbushur. Në përputhje 
me këto zhvillime Fondi Monetar Ndërkombëtar ka lëshuar vlerësim pozitiv mbi 
Performancën makroekonomike të Kosovës gjatë periudhës Qershor - Dhjetor duke e 
vlerësuar si të suksesshëm implementimin e programit SMP.  
Vlerësimi pozitiv i programit SMP, ka mundësuar negocimin e marrëveshjes së re SBA (Stand 
By Arrangement) me këtë institucion. Qeveria e Kosovës, ka arritur pajtueshmëri mbi 
programin e ri SBA për periudhën e ardhshme 20 mujore  në vlerë prej €107 milion, nga të 
cilat pjesa më e madhe në vlerë prej €92 milion është planifikuar dhe disbursuar gjatë vitit 
2012. 
 
Objektivat  
 
Ministria e Financave (MF) për të realizuar misionin e sajë në periudhën afatmesme planifikon 
të realizojë këto objektiva: 
 
1. Ruajtja e Qëndrueshmërisë Makro-fiskale përmes hartimit të Politikave të qëndrueshme 

Fiskale; 
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2. Plotësimi i standardeve nga procesi i Integrimit Evropian në fushën e MF-së duke 
përfshirë zhvillimin e mëtejmë të marrëdhënieve me Institucionet Ndërkombëtare 
Financiare; 

3. Realizimi i të hyrave të qëndrushme buxhetore dhe zvogëlimi i Ekonomisë Joformale; 
4. Zhvillimi dhe përsosja e sistemit të vjeljes dhe administrimit të të hyrave tatimore dhe 

doganore; 
5. Ngritja e cilësisë së menaxhimit të shpenzimeve publike përmes menaxhimit efikas dhe 

transparent te Financave publike. 
 
Për të realizuar objektivin e parë “Ruajtja e Qëndrueshmërisë Makro-fiskale përmes hartimit 
të Politikave të qëndrueshme Fiskale”, Ministria e Financave planifikon të ndajë masë 
monetare prej €19,858,200 respektivisht për vitin 2014 shumën prej €7,619,400, për vitin 
2015 shumën prej €5,619,400 si dhe për vitin 2016 shumën prej €6,619,400, për të realizuar 
këto veprime: 
 

• Përgatitja e kornizës së matur makro-fiskale si element bazë për hartim të buxhetit të 
Qeverisë (MF), 

• Ndërlidhja e politikave prioritare, reformave strukturore dhe ligjeve të propozuara me 
planifikim të matur të shpenzimeve publike dhe avancimi i politikave fiskale në 
funksion të zhvillimit ekonomik të vendit dhe qëndrueshmërisë buxhetore, 

• Implementimi i kritereve të përcaktuara me marrëveshjen e FMN-së, 
• Menaxhimi i borxhit publik, 
• Projekti i vlerësimit të sistemit fiskal lokal dhe aplikimi i burimeve të reja për të 

ngritur qëndrueshmërinë financiare të komunave. 
 
Për të realizuar objektivin e dytë “Plotësimi i standardeve nga procesi i Integrimit Evropian 
në fushën e MF-së duke përfshirë zhvillimin e mëtejmë të marrëdhënieve me Institucionet 
Ndërkombëtare Financiare”, Ministria e Financave planifikon të ndajë masë monetare prej 
€900,000 respektivisht nga €300,000 për vit, për të realizuar këto veprime: 

 
• Përmbushja e obligimeve të dala nga marrëveshja me FMN-në dhe Institucionet 

Ndërkombëtare Financiare,  
• Adresimi i sfidave nga Studimi i Fizibilitetit, Procesi i Liberalizimit të Vizave dhe 

takimet sektoriale të Dialogut për Procesin e Stabilizim Asocimit (DPSA), 
• Zbatimi i Planit të Veprimit për Negocimin e MSA-së dhe standardeve në procesin e 

Liberalizimit të Vizave, 
• Fillimi i draftimit të Programit Ekonomiko Fiskal (EFP) si parapërgatitje për 

Programin Ekonomik për Para-anëtarësim (PEP). 
 
6. Për të realizuar objektivin e tretë “Realizimi i të hyrave të qëndrushme buxhetore dhe 

zvogëlimi i Ekonomisë Joformale”, Ministria e Financave planifikon të ndajë mase 
monetare prej €58,362,000 përkatësisht nga €19,454,000 për vit për të realizuar këto 
veprime: 

 
• Arritja e projeksionit për të hyrat e planifikuara,  
• Zvogëlimi i ekonomisë Joformale me anë të ngritjes së strukturave organizative, 

rishikimit të legjislacionit, koordinimit të aktiviteteve, rritjes së bashkëpunimit në mes 
të autoriteteve përgjegjëse, ngritjes së kapaciteteve të burimeve njerëzore, zhvillimit të 
sektorit të ndërmarrjeve, vetëdijesimit kundër ekonomisë joformale, ngritjes së 
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sistemeve të IT-së dhe rritjes së efikasitetit të grumbullimit të tatimeve, 
• Ndërtimi dhe zhvillimi i sistemeve me qëllim të ngritjes së efikasitetit dhe efiqiencë në 

grumbullimin e të hyrave nga ATK dhe Dogana, 
• Përfundimi i shqyrtimit të gjitha ankesave të grumbulluara deri në transformim të 

Bordit të Pavarur për Rishikimin e Ankesave. 
 
Për të realizuar objektivin e katërt “Zhvillimi dhe përsosja e sistemit të vjeljes dhe 
administrimit të të hyrave tatimore dhe doganore”, Ministria e Financave planifikon të ndajë 
mase monetare prej €10,004,400 përkatësisht nga €3,334,800 për vit për të realizuar këto 
veprime:  

 
• Arritja e projeksionit për të hyrat e planifikuara nga MF-i, duke synuar që në vitin 

2015 të Hyrat të jenë në nivelin e shpenzimeve dhe rishikimi i fushave për ngritjen e të 
hyrave, sistemeve të reja dhe procedurave, 

• Furnizimi me pajisje të IT-së, 
• Licencimi dhe menaxhimi i klientëve, 
• Qendra e thirrjeve (zhvillimin dhe komunikimin me tatim pagues) lidhur me 

përmbushjen e obligimeve tatimore, 
• Zhvillimi dhe aplikimi i fajllingut (deklarimi i obligimeve tatimore për mes rrjetit 

elektronik).   
 
Për të realizuar objektivin e pestë “Ngritja e cilësisë së menaxhimit të shpenzimeve publike 
përmes menaxhimit efikas dhe transparent të Financave publike”, Ministria e Financave 
planifikon të ndajë mase monetare prej €12,875,400 përkatësisht nga €4,291,800 për vit për të 
realizuar këto veprime: 
 

• Përgatitja e propozim buxhetit vjetor në pajtim me legjislacionin në fuqi, dhe praktikat 
më të mira ndërkombëtare, 

• Ekzekutimi i buxhetit në pajtim me rregullat financiare të Thesarit dhe legjislacionin 
në fuqi, 

• Monitorimi dhe raportimi i funksionimit të sistemit të Auditimit të Brendshëm në 
Sektorin Publik, 

• Ngritja e kapaciteteve dhe  cilësisë së auditimit të brendshëm në Sektorin Publik dhe 
Programi për Çertifikim Ndërkombëtar 

• Harmonizimi dhe azhurnimi i Udhëzimeve Administrative (U.A) bazuar në Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), Standardeve Ndërkombëtare të 
Auditimit (SNA) në përputhje me Direktivat e BE-së. 

 
Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për Ministrinë e Financave 

Ministria e Financave 
2011               

Aktual 
(Shpenzuar)

2012              
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013              
Aprovuar  

Totali 50,494,490 26,333,746 37,982,580
Paga dhe mëditje  10,601,615 11,581,059 12,606,243
Mallra dhe shërbime  6,096,374 6,579,944 7,354,169
Komunali  407,398 415,743 599,920
Subvencionet dhe transferet   5,722,309 4,745,754 11,770,393
Shpenzimet kapitale  27,666,794 3,011,246 5,651,855
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Numri i stafit  1,559 1,597 1,661
 

Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016

Ministria e Financave 2014               
Vlerësuar

2015              
Vlerësuar

2016              
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve        35,000,000        33,000,000         34,000,000 
Paga dhe mëditje  12,606,243 12,606,243 12,606,243
Mallra dhe shërbime  7,354,169 7,354,169 7,354,169
Komunali  599,920 599,920 599,920
Subvencionet dhe transferet   8,594,800 7,594,800 7,594,800
Shpenzimet kapitale  5,844,868 4,844,868 5,844,868
Numri i stafit  1,661 1,661 1,661
Burimet e financimit        35,000,000        33,000,000         34,000,000 
Grantet e përgjithshme qeveritare          34,880,000          33,000,000           34,000,000 
Prej tyre: Mjetet e ndara për 
bashkëfinancim (IPA )            2,000,000            1,000,000   

Të hyrat vetanake     
Huamarrjet  120,000    
Grantet e donatorëve     

 
 
 
 
  



 

 68

MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE 
 
Misioni 
 
Reforma e Administratës Publike është dhe mbetet komponentë kyçe e misionit të Ministrisë 
së Administratës Publike. Funksionalizimi i mirëfilltë i administratës publike, si aparat i 
rëndësishëm shtetëror, përqendrohet dhe përmblidhet në tri zotime vizionare: ofrimin e 
shërbimeve administrative efektive, realizimin e shpenzimeve në mënyrë sa më ekonomike 
dhe organizimin e administratës dhe punës së saj sipas standardeve evropiane. Këto zotime 
konkretizohen me objektiva që shërbejnë në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët, bizneset 
dhe institucionet në përgjithësi. 
 
Situata aktuale  
 
Ministria e Administratës Publike ka ndikuar në zhvillimin e gjithmbarshëm të institucioneve 
qeveritare, duke vazhduar punën për të siguruar një ngritje të performancës së administratës në 
shërbim të interesave të qytetarëve, si një synim i vazhdueshëm, me qëllim të plotësimit të 
kritereve për integrim evropian. Për të siguruar një zbatim sa më efikas të reformave, me 
synimin afatmesëm për ngritjen e sistemit të decentralizimit të fondeve të BE-së, ka ndërmarrë 
një varg veprimesh në zbatim të reformës dhe ka miratuar të gjitha aktet nënligjore që 
derivojnë nga ligji i Shërbimit Civil për Pagat e Nëpunësve Civil dhe Administratës 
Shtetërore, menaxhimit të financave publike, luftimit të korrupsionit, sigurimit të 
transparencës dhe ofrimit të shërbimeve efikase për qytetarët. 
 
Është punuar në avancimin e administratës publike në pajtim me parimet demokratike, duke 
punuar në interesin e qytetarëve dhe duke ofruar shërbime sa më të mira për qytetarët. 
Sigurimi i infrastrukturës së nevojshme fizike dhe elektronike për funksionimin efikas të 
administratës, përmes akomodimit standard dhe të përhershëm të administratës qeveritare në 
objektet e saj, mbetet gjithashtu prioritet qeveritar. 
Aktiviteteve që janë në realizim përfshijnë hartimin e ligjeve dhe akteve nënligjore të parapara 
me Strategjinë Legjislative, ngritjen e kapaciteteve të nëpunësve civil në bazë të planit të 
trajnimeve për 2013, zbatimi i planit të veprimit për reformën e administratës publike, 
ndërtimin dhe rinovimin e objekteve të institucioneve, avancimi i rrjetit shtetërorë. 
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e saj, Ministria Administratës Publike (MAP) në periudhën 
afatmesme planifikon të realizoj këto objektiva: 

1. Reforma në administratën publike dhe krijimi i një shërbimi civil jo-politik, profesional, i 
bazuar në merita dhe i menaxhuar mirë; 

2. Krijimi dhe menaxhimi i infrastrukturës për akomodimin e IRK –ve. 
3. Hartimi, plotësimi dhe ndryshimi i legjislacionit në fushën e Administratës publike; 
4. Ngritja e cilësisë së shërbimeve duke shfrytëzuar kapacitetet e teknologjisë së 

informacionit dhe komunikimit (TIK); 
5. Trajnimi dhe Aftësimi i nëpunësve civil për ti përmbushur ne mënyre efikase detyrat e tyre 

dhe te institucionit. 
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Për të realizuar objektivin e parë “Reforma në administratën publike dhe krijimi i një 
shërbimi civil jo-politik, profesional, i bazuar në merita dhe i menaxhuar mirë”, MAP 
planifikon të ndaj mase monetare për tri vite në shumën prej €55,659,227, respektivisht nga 
€18,553,109 për vit, për ti realizuar Reformën në Administratën Publike dhe për këtë qëllim 
ka planifikuar këto veprime: 

• Ri-organzimi i ministrive dhe organeve vartëse të tyre, 
• Finalizimi i procesit te klasifikimit te vendeve të punës, 
• Zbatimi i sistemit të ri të pagave dhe gradimeve (klasifikimi i vendeve të punës), 
• Implementimi i Planit të Veprimit për Reformë të Administratës Publike në Kosovë. 

 
Për të realizuar objektivin e dytë “Krijimi dhe menaxhimi i infrastrukturës për akomodimin 
Institucione të Republikës së Kosovës (IRK)”, MAP planifikon të ndaj mase monetare për tri 
vite në shumën prej €46,824,774, respektivisht nga €15,608,258 për vit, për ti realizuar këto 
veprime: 

• Ndërtimi dhe renovimi i ndërtesave, akomodimi, 
• Ndërtimi dhe projektimi i dy fakulteteve në Mitrovicë, 
• Vazhdimi i Ndërtimit të Qendrës Korrektuese (burgut për siguri të lartë) në Prishtinë. 

 
Për të realizuar objektivin e tretë “Hartimi, plotësimi dhe ndryshimi i legjislacionit në fushën 
e Administratës Publike”, MAP planifikon për të realizuar këto veprime: 
 

• Ri-procedimi i projektligjeve të cilat mbesin pa u miratuar nga viti pasues, 
• Plotësim ndryshimi i 3 Ligjeve ne fushën e Shërbimit Civil te Kosovës dhe 

Administratës Shtetërore, 
• Hartimi i ligjeve të reja (në fushën e administratës publike), 
• Hartimi i akteve nënligjore. 

 
Për të realizuar objektivin e katërt “Ngritja e cilësisë së shërbimeve duke shfrytëzuar 
kapacitetet e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK)”, MAP planifikon të ndaj 
mase monetare për tri vite në shumën prej €19,545,079, respektivisht nga €6,515,026 për vit 
për ti realizuar këto veprime: 

 
• Rishikimet, plotësimet e ndryshimet në Strategjinë dhe Planin e Veprimit për e- 

Qeverisje 2009-2015, 
• Projekti E-Qeverisja, 
• Sistemi telefonike qeveritar(VOIP), 
• Ngritja e resurseve për TI dhe avancimi i shërbimeve, 
• Mirëmbajtja e TIK -ut për IRK: licencat e Microsoft-it; anti-virusit; VPN, kabllit optik. 

 
Për të realizuar objektivin e pestë “Trajnimi dhe Aftësimi i nëpunësve civil për ti përmbushur 
ne mënyrë efikase detyrat e tyre dhe te institucionit” MAP planifikon të ndaj mase monetare 
për tri vite në shumën prej €970,821, respektivisht nga €323,607 për vit për të realizuar këto 
veprime: 
 

• Koordinimi i trajnimeve me partner, projekte dhe institucione, 
• Punimi i moduleve për trajnimet obligative. 
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Tabela 1. Trende historike të financimit 2011-2013 për Ministrinë e Administratës Publike 

 Ministria e Administratës Publike 
2011              

Aktual 
(Shpenzuar)

2012              
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013           
Aprovuar  

Totali 13.463.120 16.806.663 32.290.835
Paga dhe mëditje  2.145.058 1.670.641 11.757.680
Mallra dhe shërbime  4.446.459 3.782.905 4.362.449
Komunali  1.294.839 1.275.173 940.706
Subvencionet dhe transferet   4.000 50.000 50.000
Shpenzimet kapitale  5.572.764 10.027.944 15.180.000
Numri i stafit  374 260 266
 
 
Tabela 2. Kufijt e shpenzimeve të vlersuara për financim 2014-2016

 Ministria e Administratës Publike 2014       
Vlerësuar

2015             
Vlerësuar 

2016           
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve        41,000,000        41,000,000         41,000,000 
Paga dhe mëditje  19,757,680 19,757,680 19,757,680
Mallra dhe shërbime  4,362,449 4,362,449 4,362,449
Komunali  940,706 940,706 940,706
Subvencionet dhe transferet   50,000 50,000 50,000
Shpenzimet kapitale  15,889,165 15,889,165 15,889,165
Numri i stafit  266 266 266
Burimet e financimit        41,000,000        41,000,000         41,000,000 
Grantet e përgjithshme qeveritare          40,107,000          41,000,000  41,000,000 
Prej tyre: Mjetet e ndara për 
bashkëfinancim (IPA)            1,500,000    

Të hyrat vetanake     
Huamarrjet               893,000    
Grandet e donatorëve            1,538,500    
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MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT 
RURAL 

 
Misioni 
 
Misioni i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) është krijimi dhe 
zbatimi, në mënyrë aktive, i politikave dhe programeve të cilat kanë një ndikim të shpejtë në 
zhvillimin e balancuar ekonomik, mjedis shoqëror dhe kulturor dhe ndikojnë drejtpërdrejt në 
mirëqenien e zonave rurale të Kosovës, njëherazi me këtë kontribuohet edhe në përshpejtim e 
integrimit të vendit në BE. 
 
Situata aktuale  
 
Bujqësia është sektor i rëndësishëm ekonomik i cili siguron pjesën më të madhe të punësimit. 
Bujqësia e Kosovës karakterizohet me ferma të vogla, prodhimtari të ulët dhe nivel i 
pamjaftueshëm i shërbimeve këshillimore, por edhe përkundër kësaj ajo kontribuon me 12% 
në BPV (bruto prodhimi vendor) të Kosovës, punëson mbi 25% të punësimit të përgjithshëm, 
kryesisht në sektorin joformal dhe përbën rreth 16% të vlerës së eksportit total. Rreth 62% e 
popullsisë së Kosovës jeton në zonat rurale. Sektori i bujqësisë, si i tillë, do të luaj një rol të 
rëndësishëm për ofrimin e mundësive për punësim dhe për krijimin e të ardhura për njerëzit që 
jetojnë në zonat rurale. 
 
Bazuar në vlerësimin afatmesëm të Planit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 2007-13, 
investimet dhe mbështetja e ofruar deri më tani vlerësohet se kanë krijuar 2,175 vende të reja 
të përhershme të punës dhe mbështetje të rreth 10,000 vendeve ekzistuese të punës.  
 
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë ka rëndësi të veçantë, si në aspektin e përmirësimit të bilancit 
tregtar, uljes së papunësisë, sigurisë së produkteve ushqimore, mbrojtjes së ambientit dhe 
përmirësimit të jetës së qytetarëve në përgjithësi. Prandaj Qeveria do të duhet të vazhdojë ta 
mbështesë sektorin e bujqësisë edhe në periudhën e ardhshme afatmesme.  
Prioritetet në të cilat është përqendruar puna e Ministrisë janë në harmoni të plotë edhe me 
planifikimin strategjike të Qeverisë së Kosovës dhe janë të fokusuara në: (i) rritja e aftësisë 
konkurruese – përmes ristrukturimit të potencialit fizik në fermë; (ii) shfrytëzimi i 
qëndrueshëm i pyjeve dhe tokës bujqësore; (iii) avancimit të analizave të detajuara ekonomike 
dhe përforcimit të Shërbimeve Këshillimore (iv) rehabilitimit të sistemeve ekzistuese të ujitjes 
dhe ndërtimi i kapaciteteve të reja në funksion të shtimit të rendimentit dhe cilësisë te të gjitha 
kulturat bujqësore të cilat kultivohen në vendin tonë; (v) mbështetja për zbatimin e strategjive 
lokale të zhvillimit, dhe të tjera. 
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e saj, MBPZHR në përidhën afatmetmesme planifikon të realizojë 
këto objektiva: 
 
1. Rritja e aftësive konkurruese të fermerëve; 
2. Shfrytëzimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe tokës pyjore;  
3. Aftësimi profesional për fermerët përmes rritjes se aftësive konkurruese të kapitalit 

intelektual (njerëzor) dhe fuqizimi i shërbimeve këshillimore agro – rurale; 
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4. Fuqizimi i sistemi informativ bujqësore dhe ofrimi i analizave ekonomike si udhërrëfyes i 
krijimit të politikave; 

5. Diversifikimi i aktiviteteve në fermë. 
 

Për të realizuar objektivin e parë “Rritja e aftësive konkurruese të fermerëve”, MBPZHR 
planifikon të ndan masë monetare si vijon: vitin 2014 shumën prej €14,000,000, vitin 2015 
shumën prej €14,100,000, vitin 2016 shumën prej €14,200,000, për të realizuar këto aktivitete: 
 

 Ristrukturimin e fermave bujqësore;  
 Ristrukturimin e industrisë agro përpunuese;  
 Krijimin e deponive për grumbullim, ruajtjen dhe klasifikimin e prodhimeve 

bujqësore;  
 Intensifikimin e masave për rehabilitimin e sistemeve të ujitjes dhe  
 Implementimin e pagesave të drejtpërdrejta në bujqësi.  

 
Për të realizuar objektivin e dytë “Shfrytëzimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe tokës pyjore” 
MBPZHR planifikon të ndan masë monetare si vijon: vitin 2014 shumën prej €1,200,000, 
vitin 2015 shumën prej €1,250,000, vitin 2016 shumën prej €1,300,000, për të realizuar këto 
aktivitete: 
 

 Hartimi i planeve menaxhuese; 
 Pyllëzimit të sipërfaqeve të zhveshura; 
 Mirëmbajtja e sipërfaqeve te pyllëzuara dhe 
 Pararrallimet komerciale. 

 
Për të realizuar objektivin e tretë “Aftësimi profesional për fermerët”, MBPZHR planifikon 
të ndan masë monetare si vijon: vitin 2014 shumën prej €700,000, vitin 2015 shumën prej 
€700,000, vitin 2016 shumën prej €700,000, për të realizuar këto aktivitete: 
 

• Ofrimi i shërbimeve këshillimore teknike, gjegjësisht zbatimit të strategjisë dhe ligjit 
për shërbime këshillimore teknike. 

 
Për të realizuar objektivin e katërt “Fuqizimi i sistemi informativ bujqësore dhe ofrimi i 
analizave ekonomike si udhërrëfyes i krijimit të politikave MBPZHR planifikon të ndan masë 
monetare si vijon: vitin 2014 shumën prej €500,000, vitin 2015 shumën prej €500,000, vitin 
2016 shumën prej €500,000, për të realizuar këto aktivitete: 
 

• Regjistri bujqësorë,  
• Fuqizimit të sistemit informativ të tregut, FADN-së si dhe  
• Përgatitja e raporteve dhe analizave ekonomike të cilat do të shërbejnë si udhërrëfyes 

në krijimin e politikave. 
 

Për të realizuar objektivin e pestë “Diversifikimi i aktiviteteve në fermë” planifikon të ndan 
masë monetare si vijon: vitin 2014 shumën prej €7,000,000, vitin 2015 shumën prej 
€7,050,000, vitin 2016 shumën prej €7,100,000, për të realizuar këto aktivitete: 
 

• Zhvillimit të aktiviteteve alternative në fermë dhe 
• Zhvillimi i projekteve dhe ideve të cilat do të kontribuojnë në nxitjen e diversifikimit 

horizontal dhe vertikal të aktivitetve në fermë. 
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Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për MBPZHR 

MBPZHR  
2011             

Aktual 
(Shpenzuar)

2012             
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013            
Aprovuar  

Totali 12,678,931 22,423,823 23,359,231
Paga dhe meditje  1,465,867 1,607,325   1,938,509 
Mallra dhe shërbime  1,634,856  2,248,485           3,023,554 
Komunali  88,841 97,892               127,962 
Subvencionet dhe transferet  7,805,509 17,014,991  9,400,000 
Shpenzimet kapitale  1,683,858 1,455,130  8,869,206 
Numri i stafit  310 301 323

 
 
Tabela 2. Kufijt e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

 MBPZHR 
2014

Vlerësuar 
2015

Vlerësuar 
2016

Vlerësuar 
Totali i shpenzimeve 23,400,000  23,600,000  23,800,000 
Paga dhe mëditje  2,219,278 2,219,278    2,219,278 
Mallra dhe shërbime    3,023,554  3,023,554  3,023,554 
Komunali  127,962 127,962       127,962 
Subvencionet dhe transferet     8,900,000   8,900,000  9,400,000 
Shpenzimet kapitale  9,129,206  9,329,206      9,029,206 
Numri i stafit  323 323 323
Burimet e financimit 23,400,000 23,600,000 23,800,000
Grantet e përgjithshme qeveritare 19,837,591 20,537,591  20,817,877 
   Prej tyre: Mjetet e ndara për 

bashkëfinancim (IPA dhe të tjera)  5,500,000                500,000   
Te hyrat vetanake    242,300 242,300      242,300 
Humarrarrjet              3,320,109 2,820,109 2,739,823
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MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË 
 
 

Misioni 
 

Misioni i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë (MTI) është krijimi i kushteve sistemore për 
zhvillimin e politikave te mirëfillta për Tregti dhe Industri. Ne veçanti, Ministria zhvillon 
politikat, harton legjislacionin dhe programet, në mbështetje të: promovimit të investimeve 
dhe potencialit eksportues; promovimit të turizmit; avancimit të infrastrukturës se cilësisë; 
mbikëqyrjes se tregut dhe mbrojtjes së konsumatorit si dhe zhvillimit të mëtejmë të politikave 
tregtare.   
 
Situata Aktuale  
 
MTI-ja ka shënuar progres në të gjitha fushat e përgjegjësisë, si në implementimin e 
programeve ekzistuese ashtu edhe në hartimin e programeve të reja. Progres është shënuar, 
duke filluar nga përmirësimi i ambientit të të bërit biznes, mandej, është punuar në 
promovimin e investimeve dhe eksporteve; mbështetjen e zhvillimit të NVM-ve; avancimin e 
politikave tregtare dhe mekanizmave koordinues; përmirësimin e infrastrukturës së cilësisë; 
mbrojtjen e pronësisë industriale dhe konsumatorit; si dhe avancimin në mbikëqyrjen e tregut.  
 
Objektivat 
 
Për të realizuar misionin e sajë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në periudhën afatmesme 
planifikon të realizoj këto objektiva: 
  

1. Krijimi i një klime të favorshme për investimet private, si vendore ashtu edhe të huaja 
për të promovuar re vitalizmin ekonomik dhe industrial të vendit; 

2. Promovimi i Investimeve dhe Eksporteve; 
3. Zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës së cilësisë, duke i avancuar Laboratorët e 

Metrologjisë, përmirësuar akreditimin dhe duke shtuar numrin e standardeve të 
adaptuara (transpozuar) dhe po ashtu implementimin e tyre; 

4. Siguria e produkteve industriale jo ushqimore, duke e ngritur vetëdijen e konsumatorit 
dhe përmirësuar mbikëqyrjen e tregut; 

5. Zhvillimi i Politikave Tregtare në drejtim të përmirësimit të bilancit tregtar të vendit. 
 

Për të realizuar objektivin e parë ”Krijimi i një klime të favorshme për investimet private, si 
vendore ashtu edhe të huaja për të promovuar re vitalizmin ekonomik dhe industrial” MTI 
planifikon te ndan €6,274,308 mjete buxhetore për të realizuar këto aktivitete: 

 
• Ngritja e kapaciteteve industriale dhe turistike, 
• Mbështetja e biznese përmes ofrimit te infrastrukturës fizike (Parqet e biznesit, 

Inkubatorët, Qendrat inovative, Zonat ekonomike), 
• Trajnime dhe këshillime për bizneset, panaire brenda dhe jashtë vendit, etj, 
• Zhvillimi i sistemit te ri për lehtësimin e ofrimit te shërbimeve biznesore, 
• Krijimi i infrastrukturës bashkëkohore për regjistrimin e objekteve të pronësisë 

industriale dhe promovimin e pronësisë industriale. 
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Për të realizuar objektivin e dytë ”Promovimi i Investimeve dhe Eksporteve” MTI planifikon 
te ndan €894,126 mjete buxhetore për të realizuar këto aktivitete: 
  

• Promovimi i Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar me qellim te tërheqjes se kapitalit 
të huaj (panaire, konferenca, punëtori, etj),  

• Aktivitete në promovim te investimeve dhe eksporteve.  
 

Për të realizuar objektivin e tretë ”Zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës së cilësisë, duke i 
avancuar Laboratorët e Metrologjisë, përmirësuara akreditimin dhe duke shtuar numrin e 
standardeve të adaptuara (transponuar) dhe po ashtu implementimin e tyre ” MTI planifikon të 
ndan €2,235,067 mjete buxhetore për të realizuar këto aktivitete: 

 
• Adaptimi i Standardeve (Transpozimi) dhe mbikëqyrja e implementimit te 

legjislacionit në fushën e industrisë (infrastruktura e cilësisë, rregullat teknike, etj),   
• Procedurat e akreditimit,vlerësimit dhe mbikëqyrjes se Trupave vlerësues të 

konformitetit, 
• Blerja e standardeve dhe ngritja e vetëdijes ne implementimin e standardeve,  
• Marrja e mostrave të naftës dhe derivateve të naftës me qellim të verifikimit te 

konformitetit, 
• Zhvillimi i mëtejmë i metrologjisë, kompletimi i laboratorëve ekzistues, krijimi i 

laboratorëve të rinj për kryerjen e shërbimeve metrologjie. 
 

Për të realizuar objektivin e katërt ”Siguria e produkteve industriale jo ushqimore, duke e 
ngritur vetëdijen e konsumatorit dhe përmirësuar mbikëqyrjen e tregut” MTI planifikon të 
ndan 3,283,610 € mjete buxhetore për të realizuar këto aktivitete 
 

• Ngritja e vetëdijes se konsumatorit përmes informimit publik, kontakteve të 
drejtpërdrejta, organizimit të konferencave, etj,   

• Shtimi i aktiviteteve në lëmin e sigurisë së produkteve dhe cilësisë se tyre në treg dhe 
mostrimi i produkteve, 

• Furnizimi me produkte të Rezervave Shtetërore,  
• Kontrolli i mallrave strategjike në treg, gjatë importit, eksportit, trans ngarkesës dhe 

shërbimet e ndërlidhura. 
 
Për të realizuar objektivin e pestë ”Zhvillimi i Politikave Tregtare në drejtim të përmirësimit 
të bilancit tregtar të vendit” MTI planifikon te ndan €1,212,889 mjete buxhetore për të 
realizuar këto aktivitete: 
 

• Pjesëmarrja dhe zbatimi i politikave dhe i rekomandimeve të dala nga CEFTA,  
• Aktivitete lidhur me përafrim e politikave me ato të Organizatës Botërore të Tregtisë,  
• Aktivitete rreth zvogëlimit të barrierave tregtare, si dhe mbrojtjes se industrive me 

potencial eksportues. 
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Tabela 1. Trende historike të financimit 2011-2013 për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
2011

Aktual 
(Shpenzuar)

2012
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013
Aprovuar 

Totali 5,787,008 4,188,780 7,098,318
Paga dhe meditje 953,599 1,010,313 1,076,119
Mallra dhe shërbime  897,188 2,499,333 3,432,919
Komunali  31,137 38,685 89,280
Subvencionet dhe transferet   49,950  
Shpenzimet kapitale  3,905,084 590,499 2,500,000
Numri i stafit  192 195 201

 
 
Tabela 2. Kufijt e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

 
 
  

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 2014           
Vlerësuar

2015        
Vlerësuar 

2016         
Vlerësuar

Totali  5,300,000 4,300,000 4,300,000 
Paga dhe meditje 1,076,119 1,076,119 1,076,119
Mallra dhe shërbime  2,034,601 2,034,601 2,034,601
Komunali  89,280 89,280 89,280
Subvencionet dhe transferet   1,000,000   
Shpenzimet kapitale 1,100,000 1,100,000 1,100,000
Numri i stafit  201 201 201
Burimet e financimit 5,300,000 4,300,000 4,300,000
Grandet e përgjithshme qeveritare             5,300,000 4,300,000 4,300,000

Prej tyre: Mjetet e ndara për 
bashkëfinancim (IPA dhe të tjera)              1,000,000  

Te hyrat vetanake  
Humarrarrjet  
Grandet e donatoreve  
Financimet tjera  
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MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS 
 
 

Misioni 
 
Misioni i Ministrisë së Infrastrukturës (MI) është krijimi i ambientit për zhvillim të sigurt, 
kualitativ dhe funksional të sistemeve të transportit dhe kapacitete njerëzore për të mundësuar 
shërbime cilësore dhe të qëndrueshme, mjedis ekologjik, rritje ekonomike dhe integrim 
ndërkombëtar. 
 
Situata aktuale 
 
Pasi që shtimi i sigurisë në komunikacionin rrugor është njëra nga objektivat prioritare 
strategjike, Ministria e Infrastrukturës ka ndërmarrë një varg veprimesh dhe masash për të 
realizuar këtë objektivë. Si rezultat i zbatimit të Ligjit mbi Sigurinë në Komunikacionin 
Rrugor, ndërtimit të shumë nënkalimeve dhe trotuareve, përmirësimit të sinjalizimit horizontal 
dhe vertikal, zbatimit të akteve ligjore dhe nën ligjore, numri i aksidenteve me fatalitet ka 
pësuar rënie në raport me vitin e kaluar. 
 
Gjatë vitit të kaluar janë lëshuar në qarkullim 60.4 km të projektit Autostrada Morinë - 
Merdare - segmentit Vermicë-Prizren-Gjurgjicë. Gjithashtu gjatë vitit të kaluar janë asfaltuar 
32 km të rrugëve regjionale dhe 85 km të rrugëve lokale.  
 
Rrjeti i hekurudhave përbëhet nga rreth 334 km infrastrukturë hekurudhore. Pjesa më e madhe 
e rrjetit hekurudhor është në gjendje të mirë. Megjithatë, ky sektor ka nevojë për investime të 
reja, posaçërisht në mirëmbajtjen dhe në modernizimin e rrjetit ekzistues. Transporti i 
mallrave është rritur gjatë viteve të fundit. Vëllimi i tij pritet të rritet edhe më shumë.  
 
Kosova ka Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës që operon me shërbime të kombinuara 
civile dhe ushtarake. Cilësia dhe sasia e shërbimeve në këtë aeroport është rritur ndjeshëm. Si 
pjesë e rrjetit themelor regjional dhe ndërkombëtar, mbetet si synim zgjerimi dhe ngritja e 
vazhdueshme e kapaciteteve të këtij aeroporti. 
 
Objektivat  
 

• Integrimi në korridoret pan evropiane, përmirësimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e 
infrastrukturës së transportit dhe infrastrukturës në përputhje me standardet evropiane; 

• Krijimi i ambientit të favorshëm dhe të sigurt rregullativ për maksimizimin dhe 
ngritjen e cilësisë së shërbimeve në fushën e transportit; 

• Përmirësimi i sigurisë në komunikacion, dhe mbrojtja e ambientit. 
 
Këto objektiva strategjike realizohen nëpërmjet përmbushjes së objektivave specifike, ku 
secila objektivë ka planin e veprimeve dhe masave të cilat duhet ekzekutuar. Më poshtë, secila 
prej këtyre tri objektivave është e zbërthyer në aktivitete specifike.  
 
Për të realizuar objektivin e parë ”Integrimi në korridoret pan evropiane, përmirësimi, 
zhvillimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së transportit dhe infrastrukturës në përputhje me 
standardet evropiane”, Ministria e Infrastrukturës planifikon të ndajë €738,976,109 mjete 
buxhetore për periudhën 2014-2016 për të realizuar këto veprime: 
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• Fillimi i punimeve ne Autostradën Prishtinë-Hani i Elezit (R6),  
• Zgjerimi i rrugës nacionale Prishtinë – Pejë (M9),  
• Zgjerimi i rrugëve nacionale Prishtinë – Mitrovicë (M2),  
• Mirëmbajtja verore dhe dimërore e të gjitha rrugëve nacionale dhe regjionale,  
• Ndërtimi dhe Rehabilitimi i rrugëve, 
• Bashkëfinancimi me Kuvende Komunale. 

 
 

Për të realizuar Objektivin e dytë “Krijimi i ambientit të favorshëm dhe të sigurt rregullativ 
për maksimizimin dhe ngritjen e cilësisë së shërbimeve në fushën e transportit”, Ministria e 
Infrastrukturës planifikon të ndajë €21,271,378 mjete buxhetore për periudhën 2014-2016 për 
të realizuar këto veprime: 
 

• Përmirësimi i sinjalizimit horizontal dhe vertikal dhe eliminimi i pikave të zeza  në 
rrugët nacionale dhe rajonale të Kosovës, 

• Subvencionimi i transportit tokësor të udhëtarëve,  
• Sigurimi i vendkalimeve në hekurudhë përmes instalimit te sinjalizimit horizontal dhe 

vertikal, 
• Krijimi i bazës së të dhënave për patentë shofer, 
• Anëtarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me sektorin e 

transportit. 
 

 
Për të realizuar objektivin e tretë “Përmirësimi i sigurisë në komunikacion dhe mbrojtja e 
ambientit”, Ministria e Infrastrukturës planifikon të ndajë €4,752,513 mjete buxhetore për 
periudhën 2014-2016 për të realizuar këto veprime: 

 

• Hartimi i broshurave, zhvillimi i fushatës së kampanjës, 
• Kontrolle teknike mobile, 
• Implementimi i ligjit për siguri në komunikacion. 

 
 

Tabela 1. Trende historike të financimit 2011 – 2013 për Ministrinë e Infrastrukturës 

Ministria e Infrastrukturës 
2011

Aktual 
(Shpenzuar)

2012 
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013
Aprovuar 

Totali 276,290,320 280,049,595  310,862,339 
Paga dhe meditje 1,191,258 1,238,082  1,223,430 
Mallra dhe shërbime 9,033,532 7,356,933  7,542,394 
Komunali  106,791 180,959  205,190 
Subvencionet dhe transferet   1,874,344        1,865,828  2,103,814 
Shpenzimet kapitale  264,084,395 269,407,793  299,787,511 
Numri i stafit  276 266 266
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Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për KASH 2014-2016 

 
Financimi nga Huamarrja ka të bëjë me financimin e Rrugës Prishtinë-Mitrovicë M2. 
 
 
 
  

 Ministria e Infrastrukturës Vlerësuar
2014

Vlerësuar 
2015

Vlerësuar
2016

Totali                265,000,000   245,000,000  255,000,000 
Paga dhe meditje  1,223,430 1,223,430  1,223,430 
Mallra dhe shërbime  7,542,394 8,042,394  8,542,394 
Komunali  205,190 205,190  205,190 
Subvencionet dhe transferet   2,103,814 2,103,814  2,103,814 
Shpenzimet kapitale 253,925,172 233,425,172  242,925,172 
Numri i stafit  266  266  266 
Burimet e financimit                265,000,000    245,000,000 255,000,000
Grandet e përgjithshme qeveritare                253,400,000    224,900,000 240,300,000
  Prej tyre: Mjetet e ndara për 
bashkëfinancim  (IPA dhe të 
tjera)   

 

Te hyrat vetanake  
Huamarrjet 11,600,000 20,100,000 14,700,000
Grandet e donatoreve  
Financimet tjera  



 

 80

MINISTRIA E SHËNDETËSISË 
 
Misioni 
 
Misioni i Ministrisë së Shëndetësisë (MSH) është të përmirësoj gjendjen shëndetësore të 
popullatës duke promovuar mënyra të shëndetshme të jetës dhe uljen e morbiditetit si dhe 
duke ofruar qasje të barabartë ndaj shërbimeve cilësore dhe kosto efektive shëndetësore. 
 
Situata aktuale 
 
Bazuar në evidencën aktuale, grupi i sëmundjeve kardiovaskulare, malinje dhe ato të lidhura 
me periudhën prenatale, në mungesë të ofertës së shërbimeve në vend, imponojnë shpenzime 
të shtuara për trajtim jashtë vendit, në shumë mbi 80 milion euro në vit. Vdekshmëria 
perinatale për vitin 2012 është 12.56%. Incidenca e infeksioneve seksualisht të 
transmetueshme është në rritje, veçanërisht tek moshat e reja. Konsiderohet se edhe incidenca 
e kancerit të gjirit dhe të qafës së mitrës është në rritje. Prandaj, MSH synon të mbulojë këto 
fusha më me rëndësi dhe me prioritet. 
Diagnostikimi dhe trajtimi i personave që përdorin drogë në Kosovë bëhet në shërbime të 
pakta të financuara nga Qeveria, në Kosovë vlerësohet të ketë rreth 10.000 deri 15.000 
përdorues të drogës (sipas raportit të EMMCDA), 
Kapaciteti i tanishëm i klinikes së ortopedisë dhe traumatologjisë nuk mund të përballojë 
kërkesën në rritje për këto shërbime, prandaj lista e pritjes është shume e gjate.  
MSH është duke bërë një reformë madhore në sektorin shëndetësor, në bashkëpunim të 
ngushtë me partnerët ndërkombëtar relevant (Bankën Botërore dhe Fondin Monetar 
Ndërkombëtar, Zyrën e Komisionit Evropian në Kosovë, OBSH, OSBE, ZCN dhe UNICEF.  
 
Reforma është e fokusuar në tri shtyllat kryesore, të cilat përfshijnë: 
 
- Riorganizimin e sistemit shëndetësor, 

 
- Sigurimin e financimit të qëndrueshëm të sektorit shëndetësor, dhe  

 
- Decentralizimin e menaxhimit profesional të burimeve njerëzore në shëndetësi. 

 
MSH është në proces të përgatitjes së Strategjisë së Sektorit Shëndetësor 2014-2020.  
 
Aplikimi i skemës së sigurimit shëndetësor social është mënyra e vetme që MSH të sigurojë 
që e gjithë popullata të ketë qasje të barabartë në shërbime cilësore të kujdesit shëndetësor në 
Kosovë 
 
Objektivat  
 

1. Themelimi i sistemit të qëndrueshëm të financimit për sektorin e shëndetësisë; 
2. Zvogëlimi i sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë së popullatës së përgjithshme, 

veçanërisht të fëmijëve dhe të nënave;  
3. Përmirësimi i menaxhimit të resurseve ekzistuese njerëzore dhe cilësisë së shërbimeve; 
4. Zhvillimi dhe zbatimi i Sistemit të Informimit Shëndetësor (SISh); 
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Për të realizuar objektivin e parë “Themelimi i sistemit të qëndrueshëm të financimit për 
sektorin e shëndetësisë” ,MSH planifikon të ndaj masën monetar €14,841,000 për periudhën 
afatmesme 2014 – 2016 dhe planifikon të ndërmarr këto veprime: 
 

• Blerja e shërbimeve shëndetësore nga institucionet shëndetësore publike; 
• Monitorimin e zbatimit të kontratave; 
• Vlerësimin e performaces sipas kontratave. 

 
Për të realizuar objektivin e dytë, “Zvogëlimi i sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë së 
popullatës së përgjithshme, veçanërisht të fëmijëve dhe të nënave” MSH planifikon të ndan 
masë monetar prej €8,220,000 për periudhën afatmesme 2014 – 2016 dhe planifikon të 
ndërmarr këto veprime: 
 

• Ulja e mortalitetit perinatal dhe neonatal si dhe material; 
• Parandalimi, zbulimi i hershëm dhe trajtimi i sëmundjeve malinje; 
• Ndërtimi i Qendrës Emergjente të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës; 
• Ulja e prevalencës së sëmundjeve të vartësisë si dhe sëmundjeve dhe çrregullimeve 

psikiatrike. 
 
Për të realizuar objektivin e tretë “Përmirësimi i menaxhimit të resurseve ekzistuese 
njerëzore dhe cilësisë së shërbimeve” MSH planifikon të ndan masë monetar prej €4,600,000 
për periudhën afatmesme 2014 – 2016 dhe planifikon të ndërmarr këto veprime: 
 

• Modernizimin e infrastrukturës dhe pajisjeve mjekësore të Shërbimit Spitalor dhe 
Klinika Universitare e Kosovës; 

• Kalimi i Shërbimeve mjekësore të Shërbimit Korrektues të Kosovës në Kompetenca të 
MSH; 

• Renovimi i Klinikes Ortopedisë dhe Kirurgjisë Spinale të QKUK. 
 

 
Për të realizuar objektivin e katërt, “Zhvillimi dhe zbatimi i Sistemit të Informimit 
Shëndetësor (SISh)” MSH planifikon të ndan masë monetar €5,400,000 për periudhën 
afatmesme 2014 – 2016 dhe planifikon të ndërmarr këto veprime: 
 

• Zgjerimi i Sistemit të Informimit Shëndetësor (SISh), Faza II (mbulimi i tërë 
Kosovës); 

• Rrejetizimi ,instalimi i softuerit dhe trajnimet e stafit profesional. 
 

Për katër objektivat e përcaktuara nga MSH, buxheti i përfshirë brenda limiteve për tri vite, 
është €28,461,000. Pjesa tjetër e buxhetit në shumë prej €292,539,000 siguron ofrimin e 
shërbimeve shëndetësore minimale dhe zbatimin e objektivave të mëparme të MSH – së. 
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Tabela 1. Trende historike të financimit 2011 – 2013 për Ministrinë e Shëndetësisë 

Ministria e Shëndetësisë 
2011      

Aktual 
(Shpenzimi)

2012      
Aktual 

(Shpenzimi) 

2013     
Aprovuar 

Totali 79,253,392 87,276,486 106,795,857
Paga dhe mëditje  38,675,329 42,519,530 44,504,985
Mallra dhe shërbime  29,151,531 29,157,115 42,488,799
Komunali  3,289,668 3,871,062 3,502,073
Subvencionet dhe transferet   2,045,326 2,841,184 3,000,000
Shpenzimet kapitale  6,091,538 8,887,594 13,300,000
Numri i stafit  7,265 7,265 7,587

 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për KASH 2014-2016 

 Ministria e Shëndetësisë 2014
Vlerësimet

2015 
Vlerësimet 

2015
Vlerësimet

Totali 107,000,000 107,000,000 107,000,000
Paga dhe mëditje  44,504,985 44,504,985 44,504,985
Mallra dhe shërbime  42,488,799 42,488,799 42,488,799
Komunali  3,506,216 3,506,216 3,506,216
Subvencionet dhe transferet   3,000,000 3,000,000 3,000,000
Shpenzimet kapitale 13,500,000 13,500,000 13,500,000
Numri i stafit  7,587 7,587 7,587
Burimet e Financimit 107,000,000 107,000,000 107,000,000
Grandi i Përgjithshëm Qeveritar 100,746,020 100,746,020 103,046,020
Të hyrat vetanake 3,953,980 3,953,980 3,953,980
Huamarrjet 2,300,000 2,300,000 
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MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT 
 
 

Misioni 
 
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit është e përkushtuar që të krijojë dhe të zhvillojë 
politika, ambient dhe mekanizma të përshtatshëm për promovimin e aktiviteteve të kulturës 
duke stimuluar krijimtarinë kulturore, zhvilluar dhe mbrojtur trashëgiminë kulturore, duke 
inkuadruar pjesëmarrjen e rinisë në qeverisje dhe krijimtari, si dhe zhvilluar dhe afirmuar 
sportin Kosovar në vend dhe në arenën ndërkombëtare. 
 
Situata aktuale 
 
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS), ka qenë dhe është e angazhuar maksimalisht 
në arritjen e objektivave. Në kuadër të politikave të departamenteve janë regjistruar këto të 
arritura: 

- Në fushën e kulturës kemi arrit të promovojmë skenën tonë kulturore në ngjarjet e 
mëdha të kulturës në botë, arritjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit, pjesëmarrjen në 
ekspozitën ndërkombëtare të arkitekturës në Bienalen e Venedikut, në festivalin më të 
famshëm të muzikës në botë Montreux Jazz Festival, e në shume festivale tjera. 

- Ruajtjen, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, duke 
investuar në ndërhyrjet preventive të 37 aseteve, realizimin e 21 projekteve për 
gërmime arkeologjike, hartimin e studimit të fizibilitetit për turizmin kulturor dhe 
natyror, si dhe inventarizimin e listës së përkohshme për 1,181 asete. 

- Në infrastrukturë të sportit kemi investuare në ndërtimin dhe renovimin e 13 palestrave 
të sportit, renovimin e 9 stadiumeve të futbollit dhe ndërtimin e 9 poligoneve sportive. 

- Për ndërkombëtarizimin dhe masivizimin e sportit kemi vazhduar mbështetjen e 28 
federatave sportive, pranimin e 5 federatave të Kosovës në federatat ndërkombëtare me 
të drejta të plota dhe 8 federatave më të drejta të kufizuara.  

- Është arritur konsolidimi i Këshillit Qendror të Veprimit për Rini, janë themeluar 
Këshillat Lokal, si dhe është përkrahur rrjetëzimi dhe bashkëpunimit në aktivitete 
rinore rajonale dhe evropiane. Është miratuar Strategjia Kosovare për Rini 2013-2017. 

- Në kontekst të së drejtës së autorit është miratuar Strategjia kundër Piraterisë dhe 
Falsifikimit dhe krijimi i Task Forcës për luftimin e piraterisë dhe falsifikimit. 

 
Qeveria e Republikës së Kosovës për vitin 2013 ka alokuar për MKRS buxhetin me vlerë prej 
€19,153,208 prej totalit të buxhetit të Kosovës.  
 
Objektivat  

 
1. Përkrahja e institucioneve publike të kulturës, përkrahja kulturës së pavarur si dhe 

avancimi i diplomacisë kulturore; 
2. Ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore; 
3. Zhvillimi dhe avancimi i sportit cilësor, masivizimi dhe ndërkombëtarizimi i 

sportit, si dhe modernizimi i infrastrukturës sportive; 
4. Fuqizimi dhe integrimi i të rinjve në proceset vendim-marrës dhe në politikë-bërje; 
5. Fuqizimi i sistemit të së drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta. 
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Për të realizuar objektivin e parë “Përkrahja e institucioneve të kulturës”, MKRS planifikon 
të ndaje masë monetare për vit €6,116,054 dhe të ndërmerr këto veprime: 
 

• Përmirësimin e infrastrukturës fizike për zhvillimin e aktiviteteve artistike dhe 
kulturore,  

• Nxitjen dhe përkrahjen e krijimtarisë dhe kreativitetit kulturor të organizatave të 
pavarura kulturore dhe avancimin e diplomacisë kulturore. 

 
Për të realizuar objektivin e dytë “Ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore”, 
MKRS planifikon të ndaje masë monetare për vit €2,622,124 dhe të ndërmerr: 

• Ruajtjen, mbrojtjen, hulumtimin dhe prezantimin e trashëgimisë kulturore, renovimin, 
restaurimin, konservimin e monumenteve, kërkime shkencore, si dhe krijimin dhe 
funksionalizimin e Inspektoratit për Trashëgimi Kulturore. 

 
Për të realizuar objektivin e tretë “Zhvillimi dhe avancimi i sportit cilësor”, MKRS 
planifikon të ndaje masë monetare për vit €8,744,174 dhe të ndërmerr këto veprime: 
 

• Përmirësimin e infrastrukturës sportive, ndërtime dhe renovime, 
• Përkrahjen e aktiviteteve të Komitetit Olimpik të Kosovës, të Federatave sportive, si 

dhe masivizimin dhe ndërkombëtarizimin e sportit. 
 
Për të realizuar objektivin e katërt, “Fuqizimi dhe integrimi i të rinjve” MKRS planifikon të 
ndaje masë monetare për vit €1,342,589 dhe të ndërmerr: 
 

• Zhvillimin e programit të edukimit joformal, programit të ndërmarrësisë, 
implementimin e aktiviteteve tradicionale, vazhdimin e bashkëpunimit me organizatat 
ndërkombëtare, fuqizimin e rolit të rinisë në jetën publike dhe në vendimmarrje dhe 
përmirësimin e infrastrukturës në qendra rinore. 

 
Për të realizuar objektivin e pestë, “Fuqizimi i sistemit të së drejtës së autorit” MKRS për 
zhvillimin e kësaj fushe planifikon të ndajë masë monetare për vit €329,059 dhe të ndërmerr 
këto veprime:  
 

• Zbatimi i Strategjisë kundër piraterisë dhe falsifikimit, promovimi e të drejtës së 
autorit,  

• Anëtarësimi në organizatën botërore të pronësisë intelektuale dhe nënshkrimi i 
marrëveshjeve ndërkombëtare. 

 
Tabela 1: Trendët historike të financimit 2011-2013 për MKRS-në  

MKRS 
2011              

Aktual 
(Shpenzuar)

2012              
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013              
Aprovuar  

TOTALI 10,381,963 16,319,665 19,153,208
Paga dhe mëditje 1,467,836       2,270,495  2,486,361
Mallra dhe shërbime 584,479          730,623  744,257
Shpenzime komunale 188,256          186,854  263,357
Subvencione dhe transferet 3,979,759       4,716,735  4,606,550
Shpenzime kapitale 4,161,633       8,414,958  11,052,683
Numri i stafit 554 554 569



 

 85

 
 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

 MKRS 2014 
Vlerësuar

2015 
Vlerësuar 

2016 
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve 19,154,000 19,200,000 19,165,000
Paga dhe mëditje  2,486,361 2,486,361 2,486,361
Mallra dhe shërbime  745,049 766,049 766,049
Shpenzime komunale 263,357 263,357 263,357
Subvencione dhe transfere   4,606,550 4,641,550 4,606,550
Shpenzime kapitale 11,052,683 11,042,683 11,042,683
Numri i stafit  569 569 569
Burimet e financimit 19,154,000 19,200,000 19,165,000
Grandet e përgjithshme qeveritare 19,119,000 19,165,000 19,130,000

Prej tyre: Mjetet e ndara për 
bashkëfinancim (IPA dhe të tjera)  

Të hyrat vetanake 35,000 35,000 35,000
Huamarrjet 
Grandet e donatoreve  
Financimet tjera  
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MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË  
 
 

Misioni  
 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) ka mision zhvillimin e një sistemi 
arsimor efektiv që do t’i kontribuojnë ngritjes së mirëqenies së shoqërisë, duke ofruar edukim 
dhe arsimim cilësor, të barabartë dhe gjithëpërfshirës për të gjithë qytetarët si dhe cilësi të 
lartë në fushën e kërkimeve shkencore dhe inovacioneve, në pajtim me standardet 
bashkëkohore. 
 
Situata aktuale 
 
MASHT, duke u mbështetur në Planin Strategjik të Arsimit të Kosovës 2011-2016 ka 
vazhduar reformimin e sistemit të arsimit në të gjitha nivelet.  
 
Gjatë vitit 2012 është avancuar infrastruktura ligjore (janë hartuar dhe miratuar një numër i 
ligjeve, rregulloreve, udhëzime administrative dhe akte të tjera). Në tri nivelet e arsimit 
parauniversitar ka vazhduar implementimi i Kornizës Kurrikulare të Kosovës, e cila është 
përqendruar në hartimin dhe jetësimin e kurrikulave bërthamë.  
 
Në arsimin  fillor dhe të mesëm ka vazhduar procesi i vlerësimit të jashtëm të nxënësve (pilot 
testi për klasën e 5-të, testi i arritshmërisë për klasë 9-të dhe Matura Shtetërore), furnizimi me 
tekste shkollore për nxënësit e arsimit fillor dhe të mesëm të ulët. Është hartuar Abetarja e 
Përbashkët Kosovë-Shqipëri Është funksionalizuar sistemit për menaxhimin e informatave në 
arsim (SMIA). 
 
Kanë vazhduar investimet në infrastrukturë arsimore. Janë përfunduar 7 objekte shkollore, 27 
objekte shkollore janë në ndërtim e sipër, është shpërndarë inventari për 12 klasa dhe 15 
institucione parashkollore, janë themeluar dy institucione të reja parashkollore me partneritet 
publiko-privat në dy komuna. Në arsimin dhe aftësimin profesional ka vazhduar procesi i 
ngritjes së cilësisë në shkollat e bujqësisë, ekonomisë dhe janë pajisur me pajisje për zhvillim 
të mësimit praktik, është investua në rritjen e hapësirës fizike në institucionet publike të 
arsimit të lartë (Fakulteti i Edukimit, Universiteti i Prizrenit dhe Qendra e Studentëve). 
 
Programi për zhvillimin profesional të mësimdhënësve ka shpërndarë 100 certifikatat e para 
për licencimin e mësimdhënësve. Gjatë vitit MASHT, komunat dhe donatorët kanë 
implementuar programe për trajnime profesional për 9,000 mësimdhënës si dhe janë në 
vazhdimësi të realizimit programet: Avancimi i kualifikimit të mësimdhënësve (AKM), 
ECDL. Ka vazhduar trajnimi i mësimdhënësve të Qendrave të kompetencës. 
 
Në arsimin e lartë ka vazhduar rritja e pjesëmarrjes dhe ofrimi i studimeve universitare përmes 
themelimit të universiteteve të reja Në fushën e arsimit të lartë dhe shkencës janë shënuar 
lëvizje të karakterit individual qoftë si pjesëmarrje në projekte të ndryshme, mobilitete, ndarje 
të bursave për hulumtuese dhe shkollim (janë ndarë 43 bursa dhe janë financuar 18 projekte 
shkencore). 
 
Pavarësisht këtyre arritjeve, MASHT-i përballet me sfida të ndryshme, si: 
• kapacitetin e kufizuar për të monitoruar cilësinë e arsimit; 
• kërkesa për rritjen e pjesëmarrjes në arsimin e lartë; 
• nevojën për të arritur përputhshmërinë e arsimit të lartë me standardet evropiane; 
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• nevojën për vazhdim të investimeve në arsimin kosovar; 
• furnizimit me pajisje laboratorike, dhe furnizimin e shkollave me pajisje të teknologjisë 

informative; 
• nevojën për të rritur aktivitetet hulumtuese zhvillimore, të cilat mbështesin zhvillimin 

ekonomik.  
 
Objektivat 
 
Në mënyrë që të përmbushë misionin e saj, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, 
në periudhën afatmesme planifikon të arrijë këto objektiva:  
 
1. Rritja e pjesëmarrjes dhe përmirësimi i cilësisë në arsimin parauniversitar; 
2. Rritja e pjesëmarrjes dhe sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë dhe nxitja e veprimtarisë 

kërkimore-shkencore; 
3. Menaxhimi cilësor, që ndikon në zhvillimin e sektorit të arsimit në përgjithësi. 
 
Për të realizuar objektivin e parë “Rritja e pjesëmarrjes dhe përmirësimi i cilësisë në arsimin 
parauniversitar”, MASHT për vitin 2014 planifikon të shpenzojë €26,152,409, dhe të ndërmerr 
këto veprime: 
 
• Ofron arsimim cilësor për nxënës në vend në arsimin parauniversitar;  
• Përkrah arsimimin e fëmijëve/nxënësve me nevoja të veçanta përmes qendrave burimore 

(numri i fëmijëve/nxënësve të përfshirë në arsim është rritur nga 515 në 618); 
• Zhvillimi i programeve të reja mësimore për të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar, si 

dhe ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e këtyre programe;  
• Trajnimi i mësimdhënësve në shërbim, 20% për vit (rreth 23,000 mësimdhënës), ku 

përfshihet edhe programi i arsimit bazik (Marrëveshja USAID-MASHT);  
• Akreditimi i institucioneve që ofrojnë kualifikime profesionale, validimi i kualifikimeve 

profesionale dhe implementimi i Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve; 
• Investime në infrastrukturën e arsimit parauniversitar dhe universitar, 
• Pajisja e laboratorëve, rregullimin e sallave sportive dhe furnizimin e shkollave me pajisje 

të teknologjisë informative.   
 
Për të realizuar objektivin e dytë “Rritja e pjesëmarrjes dhe sigurimi i cilësisë në arsimin e 
lartë si dhe nxitja e veprimtarisë kërkimore shkencore”. MASHT për vitin 2014 planifikon të  
shpenzojë €13,702,072, dhe të ndërmerr këto veprime: 
 
• Rritja e përfshirjes së pjesëmarrjes të 5,945 student në arsimin e lartë në nivelet bachelor 

dhe master në programet e ndryshme. Planifikohet rritje të numrit të studentëve dhe 
programeve në Universitetin e Pejës dhe të hapen tre universitete të reja në: Gjakovë, 
Gjilan dhe Mitrovicë; 

• Ofrimin e strehimit dhe shërbime të tjera për 3,550 studentë; 
• Bashkëpunimit bilateral, dhënia e bursave ndërkombëtare për nivelet bachelor, master (36-

38 studentë  përfitojnë bursa çdo vit); 
• Financimi i Programit të shkencës dhe i teknologjisë përmes bashkëfinancimit të 

projekteve kërkimore-shkencore,artikuj kërkimor në publikime, mobilitetete afatshkurtër 
dhe grante për doctorate. Çdo vit organizohet konferenca: “Java e Shkencës”; 

• Shërbime bibliotekare për studentët dhe akademikët; 
• Akreditimi i institucioneve dhe programeve të studimit të institucioneve publike dhe 

private në arsimin e lartë; 
• Investimet në infrastrukturë në arsimin e lartë janë rreth €1 - 2 milionë për çdo vit. 
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Për të realizuar objektivin e tretë “Menaxhimi cilësor dhe zhvillimi i sektorit të arsimit”. 
MASHT-i për vitin 2014 planifikon të shpenzojë €5,895,519, dhe të ndërmerr këto veprime:  
 
• Hartimin e planeve zhvillimore, udhëzimeve dhe legjislacionit; 
• Bashkëpunimin me organizatat ndërkombëtare dhe partnerët zhvillimorë ndërkombëtarë; 
• Realizimi i vlerësimit të jashtëm (pilot testi për klasën e 5-të, testi i arritshmërisë për 

klasën e 9-të dhe Matura Shtetërore); 
• Inspektimi i institucioneve shkollore. 
 
 
Tabela 1-Trendët historike të financimit 2011 – 2013 për MASHT 

MASHT 
2011

Aktuali 
(shpenzimi)

2012
Aktuali 

(shpenzimi) 
2013 

Aprovimi 

Totali 40,851,176 45,999,308 45,705,848
Paga dhe mëditje     5,274,980         5,359,362  7,894,360
Mallra dhe shërbime     5,943,879         6,811,899  8,873,546
Shpenzime komunale        720,863           954,124  1,204,690
Subvencione dhe Transfere     1,388,113         2,180,504  4,872,252
Shpenzime kapitale   27,523,340       30,693,420  22,861,000
 Numri i stafit  1090 1090 1282

 
 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për KASH 2014-2016 

 MASHT 2014 2015 2016
Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar

Totali i shpenzimeve 45,750,000 45,800,000 45,100,000
Paga dhe meditje       7,894,360       7,894,360      7,894,360 
Mallra dhe shërbime       9,023,546       8,923,546      8,923,546 
Komunali       1,204,690       1,204,690      1,204,690 
Subvencionet dhe transferet        3,977,404       4,127,404      3,427,404 
Shpenzimet kapitale     23,650,000     23,650,000    23,650,000 
Numri i stafit  1166 1166 1166
Burimet e financimit 45,750,000 45,800,000 45,100,000
Grantet e përgjithshme qeveritare 40,619,373 40,669,373 42,469,373
Prej tyre: Mjetet e ndara për 
bashkëfinancim  (IPA dhe të tjera)  858,333 333,333 333,333
Te hyrat vetanake 2,630,627 2,630,627 2,630,627
Humarrarrjet 2,500,000 2,500,000                 -   
Grantet e donatoreve                  -                     -                    -   
Financimet tjera                  -                     -                    -   
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MINISTRIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE 
 
 
Misioni 
 
Misioni i Ministrisë se Punës dhe Mirëqenies Sociale është “Fuqizim dhe hapësirë më e mirë 
për mirëqenie sociale, duke krijuar një infrastrukturë për punësim dhe formim profesional, që 
do të përmirësojë cilësinë e shërbimeve për të gjithë qytetarët në nevojë sociale”. 
 
MPMS ka obligime ligjore për të ofruar shërbime, përmes programeve të cilat janë dizajnuar 
që të ndihmojnë pjesët më nevojtare të popullatës: të moshuarit, të varfëritë, personat me aftësi 
të kufizuara, të papunësuarit dhe të tjerët që kanë më së shumë nevojë për ndihmë nga qeveria.  
 
Situata aktuale 
 
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale, vazhdon me hartimin dhe forcimin e kornizës 
ligjore nga fusha e punësimit dhe e politikave sociale, me qëllim të ofrimit të shërbimeve 
profesionale, dhe vetëpunësim në Kosovë me qëllim final të zvogëlimit të varfërisë. 
 
Rëndësi të veçantë është duke iu kushtuar çështjes së uljes së papunësisë, si një nga sfidat me 
të cilën vazhdimisht përballët MPMS-ja. Gjatë kësaj periudhe ka vazhduar realizmi i masave 
aktive të punësimit si dhe organizimi i trajnimeve falas përmes institucioneve vartëse të 
MPMS-së dhe projekteve të ndryshme. Papunësia në Kosovë paraqet njërën ndër sfidat 
kryesore të shoqërisë kosovare. Grupet që kanë vështirësi në tregun e punës janë rinia, 
personat me edukim të ulet, personat në gjendje të vështirë ekonomike, minoritetet, personat 
me aftësi të kufizuara, të papunët afatgjatë, femrat.  
 
Është ofruar mbrojtje e veçantë për të gjithë qytetaret pa dallime etnike, fetare, gjinore e 
racore, nga fëmijët e deri tek të moshuarit pa përkujdesje familjare. Janë realizuar me sukses të 
gjitha skemat nga fushëveprimi i MPMS.   
 
Objektivat 
 
1. Sistemi pensional tre shtyllës, i drejtë, funksional, me burime të qëndrueshme financiare, i 

cili i plotëson kërkesat nga e drejta e sigurimeve sociale, për të gjitha kategoritë e 
pensioneve; 

2. Ngritja e mirëqenies për mes ofrimit dhe mbështetja e familjeve, përmes ofrimit të 
ndihmave sociale dhe shërbimeve sociale për kategoritë e rrezikuara në drejtim të 
zvogëlimit të varfërisë në Kosovë; 

3. Rritja e shkallës së punësimit dhe forcimi i trajnimeve profesionale sipas kërkesës së 
tregut të punës, dhe mbikëqyrja e implementimit të ligjeve në fushën e punësimit. 

 
Për të realizuar objektivin e parë “Sistemi pensional tri shtyllash, i drejtë, funksional, me 
burime të qëndrueshme financiare, i cili i plotëson kërkesat nga e drejta e sigurimeve sociale, 
për të gjitha kategoritë e pensioneve”, ministria planifikon masën monetare për vit në shume 
prej €203,5 milion për të realizuar këto veprime: 
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• Reformimi i shtyllës së parë të Sistemit Pensional në Kosovë, me qellim të 
konsolidimit, harmonizimit, unifikimit dhe plotësimit të skemave pensionale të cilat 
financohen nga Buxheti i Kosovës, përmes Projektligjit për Skemat Pensionale të 
financuara nga shteti. 

• Zbatimi i ligjit për statusin dhe të drejtat e Dëshmorëve, Invalidëve, Veteran, 
Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës Viktimave Civile dhe Familjeve të tyre 

• Zbatimi i skemës se Pensionit Bazë, Pensioneve Kontributdhense, Pensioneve të 
Personave me aftësi të kufizuara, Pensioneve të parakohshme “Trepça”, 

• Zbatimi i Ligjit për pensionet e ish Trupave Mbrojtëse të Kosovës (TMK), 
• Zbatimin i Ligjit për pensionet e Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK), 
• Fillimi i zbatimit të ligj për persona të verbër dhe persona pjesërisht të verbër, 
• Fillimi i zbatimit të ligjit për ish të burgosurit politik, 
• Fillimi i zbatimit të skemës për veteranet e luftës, 
• Krijimi dhe ndërtimi i një kornize ligjore për Fondin e Kursimeve Pensionale në 

Kosovë,  
• Negocimi dhe arritja e Marrëveshjeve Bilaterale në fushën e sigurimeve sociale, me 

fokus negocimet në fushën e të  drejtave të sigurimit pensional dhe invalidor. 
 

Për të realizuar objektivin e dytë “Ngritja e mirëqenies dhe mbështetja e familjeve, përmes 
ofrimit të ndihmave sociale dhe shërbimeve sociale për kategoritë e rrezikuara”, ministria 
planifikon masën monetare për vit ne shume prej €34,8 milion për të realizuar këto veprime: 
 

• Pagesa e asistencës sociale dhe shtesë së fëmijë për 30 familje në Asistencë Sociale, 
• Skema e përkrahjes së familjeve që kanë fëmijë me aftësi të  kufizuar 1-18 vjeç, 
• Pagesa e strehimit familjar dhe fëmijët pa kujdes prindëror të braktisur,  
• Mbështetja e strehimoreve për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje dhe 

mbrojtjen e viktimave të trafikimit, përmes blerjes së shërbimeve nga OJQ-ët me 
bashkëfinancim me donatorë, 

• Funksionalizimi i plotë dhe forcimi i kapaciteteve të disa  shtëpive të komunitetit për 
personat moshuar dhe me aftësi të kufizuar me shtrirje regjionale në Kosovë 

• Avancimi dhe zhvillimi i softuerit të Modulit të Asistencës Sociale dhe Shërbimeve 
Sociale (digjitalizimi i dokumentacionit), 

• Zbatimi i vizionit strategjik për decentralizimin e shërbimeve të kujdesit social 
(rezidenciale dhe ditore). 
 

Për të realizuar objektiven e tretë “Rritja e shkallës së punësimit dhe forcimi i trajnimeve 
profesionale sipas kërkesës së tregut të punës”, ministria planifikon të ndan masë monetare për 
vit në shume prej €10,7 milion për të realizuar këto veprime: 
 
• Sigurimi i cilësisë së trajnimeve në Qendrave për aftësim profesional dhe plotësimin e  

kushteve për akreditim deri në  vitin 2015 në disa komunat të Kosovës, 
• Ngritja e kapaciteteve fizike të Qendrave rajonale të punësimit, Qendrave të aftësimit 

profesional dhe teknologjisë informative (funksionalizimit të SIMP) me synim të 
përmirësimit të shërbimeve, 

• Themelimi i një sistemi të mirëfilltë të informatave të tregut të punë dhe hulumtimi i 
nevojave të tregut të punës   

• Zhvillimi i bashkëpunimit me vendet e rajonit (anëtare të BE-së dhe atyre jashtë BE-së) 
për rritjen e mundësive për punësim të fuqisë punëtore nga Kosova, 
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•  Zgjerimi i politikave aktive të tregut të punës dhe punësimi i punëkërkuesve të regjistruar 
në Zyrat e Punësimit, 

• Implementimi i ligjit  të Punës 
• Implementimi i Ligjit  për Aftësim, Riaftësim Profesional dhe Punësimin e Personave me 

Aftësi të Kufizuar 
 
Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për MPMS                                                                                 
 Ministria e Punës dhe Mirëqenjes 
Sociale 

2011
Aktual 

(Shpenzuar)

2012
Aktual 

(Shpenzuar) 
2013 

Aprovimi
TOTALI       183,728,413  204,478,111    222,509,372 
Paga dhe mëditje             3,759,910        4,076,301        4,139,713 
Mallra dhe shërbime          2,688,188        2,922,866        2,886,932 
Komunali             392,212           389,637           478,924 
Subvencionet dhe transferet       174,669,048     194,828,592    212,053,803 
Shpenzimet kapitale          2,219,055        2,260,716         2,950,000 
Numri i stafit                   920                 930  945

 
 
Tabela 2.Kufijt e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 
 Ministria e Punës dhe Mirëqenjes 
Sociale 

2014      
Vlerësuar

2015       
Vlerësuar

2016         
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve        249,100,000      253,000,000        256,000,000 
Paga dhe mëditje           4,139,713        4,139,713          4,139,713 
Mallra dhe shërbime           2,886,932        2,886,932          2,886,932 
Komunali              478,924           478,924             478,924 
Subvencionet dhe transferet         239,094,431     242,994,431       245,994,431 
Shpenzimet kapitale           2,500,000        2,500,000          2,500,000 
Numri i stafit                       945                      945                         945 
Burimet e financimit        249,100,000      253,000,000        256,000,000 
Grandet e përgjithshme qeveritare        249,100,000      253,000,000        256,000,000 
Prej tyre: Mjetet e ndara për 
bashkëfinancim  (IPA dhe të tjera)  

 
-                           -                            -  

Te hyrat vetanake     
Humarrarrrjet     
Grandet e donatoreve          1,500,000           400,000             200,000 
Financimet tjera     
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MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 
 
 
Misioni 
 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), ka për mision mbrojtjen e mjedisit, 
ujërave, rregullimin dhe zhvillimin e planifikimit hapësinor, banimin e ndërtimin, kadastrën 
dhe shpronësimin në nivel nacional. Realizimi i misionit do të arrihet përmes hartimit dhe 
zbatimit të politikave, strategjive, programeve dhe projekteve, si dhe realizimit të aktiviteteve 
tjera në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm. 
 
Situata aktuale 
 
Kualiteti i mjedisit në Kosovë është larg standardeve mjedisore të Bashkimit Evropian. 
Ekzistojnë probleme serioze në lidhje me cilësinë e ujërave, menaxhimit të mbeturinave, 
ndotjes së ajrit, ndotjes së tokës dhe humbjes së llojllojshmërisë biologjike, menaxhimin e 
dobët të mbeturinave industriale dhe shfrytëzimin jo të qëndrueshëm të resurseve natyrore. 
Përveç këtyre, trajtimi dhe deponimi i mbeturinave është çështje shumë e rëndësishme. Ndotja 
e ajrit është një çështje tjetër e rëndësishme e cila është e pranishme sidomos në qytetet e 
mëdha dhe në zonat industriale. Probleme tjera të mjedisit shkaktohen nga zhvillimet e  
paplanifikuara, mungesa e planeve hapësinore duke përfshirë edhe planet urbane, mungesa e 
hartave topografike dhe nevoja për shpronësim. 
 
Objektivat  
 
Për ta realizuar misionin e saj, MMPH-ja në periudhën afatmesme planifikon t’i realizojë këto  
objektiva: 
 
1. Kompletimin e infrastrukturës ligjore në fushën  e veprimit të MMPH-së; 
2. Përmirësimin e gjendjes së mjedisit; 
3. Menaxhimin e resurseve ujor 
4. Fuqizimin e planifikimit hapësinor, banimit, ndërtimit dhe administrimin e tokës dhe 

zhvillimin i kadastrës; 
5. Shpronësimin. 
 
Për të realizuar objektivin e parë “Kompletimi i infrastrukturës ligjore të fushëveprimit të 
MMPH-së”, MMPH-ja planifikon të ndajë €100.000 mjete buxhetore për të realizuar këto 
aktivitete: 
 

• Hartimin e 4 ligjeve, 
• Hartimin e 31 udhëzimeve administrative. 

 
Për të realizuar objektivin e dytë “Përmirësimi i gjendjes së mjedisit”, MMPH-ja planifikon 
të ndajë €9,640,000 mjete buxhetore për të realizuar këto aktivitete: 
 

• Parandalimi, zvogëlimi i ndotjes së mjedisit dhe qasja e integruar për kontrollin e 
ndotjes,  
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• Mbrojtja e llojllojshmërisë biologjike, trashëgimisë natyrore dhe shfrytëzimi i 
qëndrueshëm i resurseve natyrore. 

 
Për të realizuar objektivin e tretë “Menaxhimi i resurseve ujore”, MMPH-ja planifikon të 
ndajë €12,690,000 mjete buxhetore për të realizuar këto aktivitete: 
 

• Ndërprerja dhe largimi i të gjithë operatorëve nga shtretërit e lumenjve të cilët i 
dëmtonin lumenjët, 

• Ndërprerja e shkarkimit të ujërave të ndotura dhe vajrave nga operatorët komercial, 
• Trajtimi i ujërave të zeza. 

 
Për të realizuar objektivin e katërt “Fuqizimi i planifikimit hapësinor, banimit, ndërtimit dhe 
administrimi i tokës dhe zhvillimi i kadastrës”, MMPH-ja planifikon të ndajë €15,570,000 
mjete buxhetore për të realizuar këto aktivitete: 
 

• Hartimi i planeve hapësinore dhe dokumenteve përkatëse, 
• Përmirësimi i shërbimeve kadastrale për qytetarët, 
• Themelimi i sistemit transparent të banimit me qira jo profitabile në fondin e ndërtuar 

të banesave me qira që janë pronë e shtetit apo komunave dhe në ato që do të 
ndërtohen, 

• Hartimi i rregullave teknike ndërtimore në harmoni me standardet e BE-së. 
 
Për të realizuar objektivin e pestë “Shpronësimi”, MMPH-ja planifikon të ndajë 
€111,000,000. mjete buxhetore për të realizuar këto aktivitete: 
 

• Shpronësimi i pronave për nevoja nacionale. 
 

 
Tabela 1- Trendët historike të financimit 2011 – 2013 për MMPH 

MMPH 
2011

Aktual 
(Shpenzuar)

2012
Aktual 

(Shpenzuar)
2013 

Aprovuar
Totali 6,072,122 50,338,480 41,887,745

Paga dhe mëditje     1,344,832       1,442,159      1,462,831 
Mallra dhe shërbime     1,178,415       1,227,113      1,307,008 
Komunali          46,673            56,149           97,906 
Subvencionet dhe transferet      
Shpenzimet kapitale     3,502,202     47,613,059    39,020,000 
Numri i stafit  278 287 298
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Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

 MMPH 2014              
Vlerësuar

2015                
Vlerësuar

2016              
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve       53,000,000     46,000,000          50,000,000 
Paga dhe mëditje          1,462,831       1,462,831            1,462,831 
Mallra dhe shërbime          1,307,008       1,307,008            1,307,008 
Komunali          97,906       97,906                 97,906 
Subvencionet dhe transferet   
Shpenzimet kapitale        46,757,255     42,222,255          47,132,255 
Numri i stafit   297   297    297  
Burimet e financimit       53,000,000     46,000,000          50,000,000 
Grantet e përgjithshme 
qeveritare 47,831,225     44,746,669          50,000,000 
Prej tyre: Mjetet e ndara për 
bashkëfinancim (IPA dhe të 
tjera)   

Te hyrat vetanake     
Huamarrjet         5,168,775          1,253,331   
Grantet e donatoreve 
Financimet tjera     

 
 
Nga totali i investimeve kapitale, për shpronësimin janë të planifikuara për vitin 2014 në 
shumë prej 39 milion, për vitin 2015 në shumën prej 32 milion, për vitin 2016 në shumën 
prej 40 milion euro dhe nga 1 milion euro për tri vite nga bartja e kompetencave nga 
Ministria e Punëve të Brendshme për projektin kapital - Ndërtimi i shtëpive dhe 
rehabilitimi i objekteve banesore për personat e riatdhesuar. 
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MINISTRIA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM 
 
 
Misioni 
 
Ministria për Komunitet dhe Kthim (MKK) zhvillon dhe udhëheqë me programe dhe 
mekanizma për zbatimin dhe integrimit të barabartë më të gjitha komunitetet dhe anëtarët e 
përkatësive të ndryshme, të cilët momentalisht jetojnë në Kosovë si dhe siguron kthimin e 
qëndrueshëm të personave të shpërngulur. 
MKK-së mundëson ofrimin e shërbimeve sa më të mira qytetarëve për çështje të realizimit të 
drejtave dhe kthimit, të jetë partner aktiv dhe i besueshëm i komunitetit ndërkombëtar si dhe i 
kushton rendësi të veçante dialogut ndëretnik dhe aktiviteteve të bashkësive për kthim të 
qëndrueshëm nga vendet e rajonit.  
 
Situata aktuale 
 
Duke pasur parasysh faktin se mijëra qytetare të Kosovës janë të zhvendosur dhe shpesh 
jetojnë në kushte të renda dhe shumica e tyre janë të strehuar nëpër qendra kolektive, MKK 
bënë sigurimin e qëndrueshmërisë ekonomike dhe sociale për të kthyerit. MKK-ja të gjithë të 
kthyerve në Kosovë u garanton siguri dhe lëvizje të lirë, qasja në shërbimet publike, qasja në 
strehim dhe realizueshmëri ekonomike përmes qasjes së drejtë dhe të barabartë ne edukimit, 
mbrojtjes shendetesore dhe mundësive për punësim.  
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e saj, MKK në periudhën afatmesme planifikon të realizoj këto 
objektiva: 
 
1. Krijimi i bazës ligjore për një shoqëri demokratike, rritja e besueshmërisë dhe 

bashkëpunimi me institucionet vendore dhe ndërkombëtare; 
2. Stabilizimi i komuniteteve përmes implementimit të projekteve të MKK-së dhe 

rritja e numrit të kthimit të qëndrueshëm; 
3. Procesin i kthimi, integrimit dhe stabilizimit të komuniteteve. 

 
Objektivi i parë, ”Krijimi i bazës ligjore për një shoqëri demokratike, rritja e besueshmërisë 
dhe bashkëpunimi me institucionet vendore dhe ndërkombëtare” arrihet për mes këtyre 
aktiviteteve: 
 

• Fuqizimi i të drejtave të komuniteteve dhe sigurimi i zbatimit të ligjit aktual për 
mbrojtjen dhe promovimin e Ligjeve për Komunitete, 

• Të sigurohet pjesëmarrja shoqërore dhe qasja e komuniteteve në të gjitha shërbimet 
publike arsimin, shërbimet shëndetësore, sociale, 

• Në pajtim me vlerat e një shoqërie multietnike, demokratike siguron një përfaqësim të 
barabarte të gjitha komuniteteve. 

 
Objektivin e dytë “Stabilizimi i komuniteteve përmes implementimit të projekteve të MKK-
së dhe rritja e numrit të kthimit të qëndrueshëm”, MKK planifikon të ndajë në nivelin vjetor 
vlerën prej €3,000,000, për mes këtyre aktiviteteve: 
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• Mundësi të barabarta për zhvillimin e të gjithë komuniteteve, 
• Zbatimin e projekteve të cilat plotësojnë kushtet për stabilizim dhe integrim të 

komuniteteve, ndërtimin e shtepive për të kthyerit, ndertimi i ndertesave banesore për 
banim kolektiv. 

• Përmirësimi i kushteve ekonomike dhe integrimi i komuniteteve, duke përfshirë 
personat e kthyer në mënyrë që të promovohet një shoqëri stabile, prosperuese dhe 
multi-etnike, 

• Sigurimi i makinave bujqesore për të kthyerit, sigurimi i mjeteve materiale për nisjen e 
veprimtarise vetanake për të kthyerit. 
 

Objektivin e tretë “Procesin i kthimit, integrimit dhe stabilizimit të komuniteteve” Ministria 
për planifikon të ndaje në nivelin vjetor vlerën prej €3,000,000, për mes këtyre aktiviteteve: 
 

• Vëmendje e posaçme i kushtohet implementimit të projekteve të cilat kanë për qëllim 
komoditetin e komuniteteve si nga MKK-ja dhe donatoret të ndryshëm, ndertimin e 
rrugeve, ujesjellesit dhe kanalizimit, objekteve sportive dhe aktivitetet tjera. 

• Të sigurohet se personat e zhvendosur dhe të kthyerit potencial të kenë informacione 
adekuate rreth kushteve të kthimit dhe të drejtave të tyre. 

• Mbyllja e kampit ne Lleposaviq, kthimi i komunitetit RAE nga Ish Republika e 
Maqedonise dhe Malit te Zi, bashkfinancim me IPA-në. 

 
Tabela 1. Trendet historike te financimit 2011-2013 për Ministrinë për Komunitet dhe Kthim 

Ministria për Komunitet dhe Kthim 
2011

Aktual 
(Shpenzuar)

2012 
Aktual 

(Shpenzuar) 
2013 

Aprovuar
TOTALI    6,477,611    6,282,828     7,179,045 
Paga dhe mëditje         471,546         490,504          519,203 
Mallra dhe shërbime         284,521         305,225          305,544 
Komunali           37,070           33,488            54,298 
Subvencionet dhe transferet         298,612         299,996          300,000 
Shpenzimet kapitale      5,385,862      5,153,616       6,000,000 
Numri i stafit               104               104                  99 

 
Tabela 2.Kufijt e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 
 Ministria për Komunitet dhe Kthim 2014        

Vlerësuar
2015            

Vlerësuar 
2016         

Vlerësuar
Totali i shpenzimeve        7,180,000        7,180,000         7,180,000
Paga dhe mëditje          520,158              520,158          520,158  
Mallra dhe shërbime          675,544         305,544          305,544 
Komunali            54,298           54,298            54,298 
Subvencionet dhe transferet           300,000         300,000          300,000 
Shpenzimet kapitale       5,630,000      6,000,000       6,000,000 
Numri i stafit                  99                 99                  99 
Burimet e financimit        7,180,000        7,180,000        7,180,000
Grandet e përgjithshme qeveritare        7,180,000        7,180,000         7,180,000 
Prej tyre: Mjetet e ndara për 
bashkëfinancim (IPA dhe të tjera)             370,000                       -                        -  
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MINISTRIA E ADMINISTRIMIT TË PUSHTETIT LOKAL 
 
 
Misioni 
 
Misioni i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, është avancimi cilësor i qeverisjes së 
pushtetit lokal, në bashkëpunim me strukturat e zgjedhura dhe zyrtarët komunal për të siguruar 
shërbime të përgjegjshme dhe efektive në shërbim të qytetarëve. 
 
Situata aktuale  
 
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), është angazhuar në zhvillimin e 
legjislacionit primar dhe sekondar për funksionimin efektiv dhe efikas të vetëqeverisjes lokale. 
MAPL zhvillon dokumente strategjike, profesionale dhe administrative për funksionalizimin e 
sistemit për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore dhe institucionale të drejtave të njeriut, 
përkushtimin me sukses të plotë për kompetencat vetanake dhe të deleguara. 
MAPL është në zhvillim e sipër të mekanizmave administrativ për monitorin e zbatimit të 
ligjshmërisë, transparencës, llogaridhënies dhe vlerësimit të cilësisë së shërbimeve të ofruara 
nga komunat. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal vazhdon përkrahjen e komunave në 
bashkëpunim ndërkufitar dhe ndërkomunal si dhe përkrahja financiare në zbatimin e 
projekteve kapitale që ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin ekonomik lokal të komunave në 
Republikën e Kosovës. 
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e saj, MAPL në periudhën afatmesme planifikon të realizoj këto 
objektiva: 

 
1. Zhvillimin e politikave për rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit në qeverisjen lokale; 
2. Monitorimi i zbatimit të ligjshmërisë dhe llogaridhënies në qeverisjen lokale; 
3. Zhvillimi i kapaciteteve të komunave për ofrim të barabartë dhe cilësor të shërbimeve 

për qytetarët; 
4. Përkrahja dhe promovimi i zhvillimit ekonomik lokal; 
5. Avancimi i vetëqeverisjes lokale në përputhje me kërkesat e integrimeve evropiane. 

 
Për të realizuar objektivin e parë “Zhvillimi i politikave për rritjen e efikasitetit dhe 
efektivitetit të qeverisjes lokale”, MAPL planifikon të ndajë mase monetare prej €1,377,045 
për periudhën tre vjeçare respektivisht për vit shumën prej €459,015 për të realizuar këto 
aktivitete: 
 

• Miratimi, zhvillimi dhe zbatimi i strategjisë për vetëqeverisje lokale,  
• Rishikimi i model strategjisë dhe i planit për zhvillim socio-ekonomik lokal, 
• Analiza e organizimit dhe funksionimit të vetëqeverisjes lokale, 
• Zhvillimi i politikave për vetëqeverisjes lokale. 
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Për të realizuar objektivin e dytë “Monitorimi i zbatimit të ligjshmërisë dhe llogaridhënies në 
qeverisjen lokale” MAPL planifikon të ndaj masë monetare prej €918,030 për periudhën tre 
vjeçare respektivisht për vit shumën prej €306,010 për të realizuar këto aktivitete: 
 

• Monitorimi i ligjshmërisë së akteve të përgjithshme komunale, 
• Monitorimi i punës së organeve të komunave në zbatimin e legjislacionit për 

vetëqeverisje lokale, 
• Monitorimi i ligjshmërisë së marrëveshjeve për bashkëpunimin ndërkomunal si dhe 

bashkëpunimin komunal ndërkombëtar. 
 
Për të realizuar objektivin e tretë “Zhvillimi i kapaciteteve të komunave për ofrim të 
barabartë dhe cilësor të shërbimeve për qytetarët” MAPL planifikon të ndaj mase monetare 
prej €1,147,539 për periudhën tre vjeçare respektivisht për vit shumën prej €382,513 për të 
realizuar këto aktivitete: 
 

• Bashkërendimi dhe monitorimi i trajnimeve, në bazë të vlerësimit të kapaciteteve në 
komuna, 

• Zhvillimi i kornizës ligjore dhe administrative për menaxhimin e sistemit të 
performancës komunale, 

• Monitorimi dhe analiza e cilësisë së shërbimeve të ofruara dhe transparenca nga 
komunat, 

• Zbatimi i politikave që ndikojnë në nxitjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e 
vendimmarrjes në nivelin komunal. 

 
Për të realizuar objektivin e katërt “Përkrahja dhe promovimi i zhvillimit ekonomik lokal”, 
MAPL planifikon të ndaj masë monetare prej €10,559,850 për periudhën tre vjeçare 
respektivisht për vit shumën prej €3,519,950, për të realizuar këto aktivitete: 
 

• Zhvillimi i udhëzuesit për menaxhim dhe zbatim të projekteve, projekteve socio-
ekonomik lokal dhe rajonal, 

• Rishikimi dhe zbatimi i programeve të bashkëpunimit ndërkufitar , 
• Programet e BNK-së të hartuara dhe implementuara (përmes grandeve dhe projekteve 

strategjike), 
• Hartimi i projekteve për avancimin e proceseve elektronike në komuna bazuar në 

strategjinë e E- Qeverisjes. 
 
Për të realizuar objektivin e pestë “Avancimi i vetëqeverisjes lokale në përputhje me kërkesat 
e integrimeve evropiane” MAPL planifikon të ndaj mase monetare prej €1,147,539 për 
periudhën tre vjeçare respektivisht për vit shumën prej €382,513 për të realizuar këto 
aktivitete: 
 

• Promovimi dhe afirmimi i zbatimit të Kartës  Evropiane për vetëqeverisje lokale  
• Përkrahja e komunave në zhvillimin dhe implementimin e politikave dhe strategjive të 

zhvillimit të kapaciteteve në fushën e integrimeve evropiane. 
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Tabela 1. Trendët historike të financimit 2011-2013 për MAPL 

Ministria e Administrimit të 
Pushtetit Lokal 

2011              
Aktual 

(Shpenzuar)

2012             
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013           
Aprovuar  

Totali 7,677,546 5,752,499 5,993,623
Paga dhe mëditje  726,375 696,535 756,746
Mallra dhe shërbime  409,853 609,059 306,054
Shpenzime komunale  37,661 23,402 30,000
Subvencione dhe transfere   408,164 390,063 437,249
Shpenzime kapitale 6,095,493 4,033,440 4,300,000
Rezerva    163,574
Numri i stafit  127 118 141

 
 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 
Ministria e Administrimit të 
Pushtetit Lokal 2014 2015 2016 

Totali i shpenzimeve          5,050,000          5,050,000          5,050,000 
Paga dhe mëditje  756,746 756,746 756,746
Mallra dhe shërbime  326,005 326,005 326,005
Shpenzime komunale  30,000 30,000 30,000
Subvencione dhe transfere   437,249 437,249 437,249
Shpenzime kapitale 3,500,000 3,500,000 3,500,000
Numri i stafit  141 141 141
Burimet e financimit          5,050,000          5,050,000          5,050,000 
Grandet e përgjithshme qeveritare            5,050,000            5,050,000          5,050,000 

Prej tyre: Mjetet e ndara për 
bashkëfinancim (IPA)  3,400,000  3,000,000   3,000,000

Të hyrat vetanake     
Huamarrjet 
Grandet e donatorëve     
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MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK 
 
 

Misioni 
 
Misioni i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik (MZHE), është t’i kontribuoj zhvillimit të 
standardit të jetesës dhe mirëqenies së qytetarëve, duke promovuar zhvillimin e qëndrueshëm 
të sektorit energjetik, minerar dhe komunikimeve elektronike në Kosovë. MZHE do të siguroj 
shfrytëzim të qëndrueshëm, efikas dhe efektiv të resurseve energjetike, minerale dhe 
frekuencore në pajtueshmëri me praktikat me të mira evropiane dhe ndërkombëtare. Po ashtu 
ngritja e konkurrencës së ekonomisë përmes krijimit të një klime të favorshme për investime 
në vend, ristrukturimi i ekonomisë përmes transformimit të pronësisë, modernizimit dhe 
ngritjes së efiçiencës së ndërmarrjeve publike, me qëllim të krijimit të një ekonomie 
funksionale të tregut. 
 
Situata aktuale  
   
Zhvillimi ekonomik, përkundër që vazhdon të jetë prioritet i lartë i qeverisë, edhe më tutje 
vazhdon të jetë sfidë për institucionet e Kosovës. 
Përkundër progresit në rritjen e kapaciteteve të transmisionit dhe distribucionit, furnizimit me 
energji elektrike, rritjes së efikasitetit në shfrytëzimin e resurseve minerale, rritjes së 
penetrimit të internetit e cila është 38% dhe e telefonisë mobile që aktualisht mbulon 75% të 
vendbanimeve, mbetet që edhe më tutje të këtë angazhim për përmirësimin e gjendjes aktuale. 
Gjatë këtyre viteve janë aprovuar ose janë në proces të aprovimit disa ligje dhe rregullore të 
cilat rregullojnë fushë veprimtaritë e sektorëve: energjetik, minerar, hekurudhor dhe sektorit të 
telekomunikimeve. 
Sa i përket sektorit të energjisë dhe kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë nga linjiti, ka 
vazhduar aktiviteti lidhur me ndërtimin e TC Kosova e Re. Ndërkohë, ka një interesim të 
shtuar të investitorëve privatë për të investuar në projektet -Burimet e Ripertishme të Energjisë 
(BRE), kryesisht në hidrocentrale te vogla dhe energji të erës, për të cilat projekte Zyra e 
Rregullatorit të Energjisë ka lëshuar autorizimet përkatëse.  
Investimet në gjenerim, mihje, deponi të hirit, djerrina, në zgjerimin dhe ndërrimin e 
elektrofiltrave statik, transportimin hidraulik të hirit, trajtimin e ujërave industrial, largimin e 
fenolëve dhe te ujerave fenolik, janë disa nga masat e ndërmarra ne përmirësimin e situatës 
mjedisore. 
Për arritjen e objektivave të MZHE-së në menaxhimin e integruar të resurseve minerale në të 
ardhmen, me qellim të planifikimit dhe zhvillimit te sektorit minerar është hartuar dhe 
miratuar strategjia minerare për periudhën 2012-2025 dhe programi i saj i zbatimit për 
periudhën 2012-2014.  
Është themeluar Instituti Gjeologjik i Kosovës në kuadër të MZHE-së për të siguruar 
informacione të dobishme gjeo-shkencore, shërbime dhe këshillime të lidhura me nevoja 
kombëtare dhe lokale. 
Muzeu shtetëror i Kristaleve dhe mineraleve në kuadër të MZHE-së është themeluar; ky ka 
për qëllim përgatitjen dhe ekspozimin e kristaleve dhe mineraleve të zbuluara nga nëntoka e 
Kosovës. 
Industria e Telekomunikacionit përbën njërin nga sektorët më dobiprurës për treguesit 
makroekonomikë, si dhe shërben si katalizator i të ashtuquajturës “ekonomi e dijes”. Kjo 
industri shërben dhe mundëson bizneseve dhe individëve qasje të shpejtë dhe globale. 
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Zhvillimi i telekomunikacionit i shërben kohezionit ekonomik dhe social të shtetit tonë, si dhe 
përparimit të shoqërisë informative. 
 
Objektivat 
 
Për të realizuar misionin e saj, MZHE në periudhën afatmesme planifikon të realizoj këto 
objektiva: 
 
1. Krijimi i politikave të përshtatshme për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik;  
2. Krijimi i mjedisit të favorshëm ligjor dhe rregullator për përmirësimin e vazhdueshëm të 

cilësisë së shërbimeve në sektorët e energjisë, minierave dhe telekomunikimeve (TIK-ut);  
3. Nxitja e shfrytëzimit të qëndrueshëm dhe përpunimit të resurseve minerale dhe resurseve 

frekuencore;  
4. Furnizimi i sigurt, i qëndrueshëm dhe me cilësi të lartë me energji, shërbime të 

telekomunikimeve, përmes tregut konkurrues të integruar në sistemet rajonale dhe në bazë 
të standardeve ndërkombëtare;  

5. Reformimi dhe ristrukturimi i NP-ve dhe ngritja e nivelit të shërbimeve publike për 
qytetarët.  
 

Për të realizuar objektivin e parë “Krijimi i politikave të përshtatshme për zhvillim të 
qëndrueshëm ekonomik”, MZHE planifikon të ndan mase monetare si vijon: vitin 2014 
shumën prej €1,485,726, vitin 2015 shumën prej €1,285,726, vitin 2016 shumën prej 
€1,485,726, për të realizuar këto aktivitete: 
 

• Hartimi i Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit Ekonomik; 
• Hartimi i Planeve për Efiçiencë të Energjisë; 
• Krijimi i Sistemit të Integruar Informativ për Zhvillimin Ekonomik; 
• Zbatimin e Strategjisë Minerare; 
• Strategjia e Energjisë se Kosovës dhe Programi i Zbatimit te Strategjisë së Energjisë së 

Kosovës; 
• Strategjia nacionale pre zhvillimi te shoqërisë se informacionit; 
• Hartimi i Planit të Veprimit për Burimet e Ripërtëritëshme të Energjisë. 

 
Për të realizuar objektivin e dytë “Krijimi i mjedisit të favorshëm ligjor dhe rregullator”, 
MZHE planifikon të ndan masë monetare si vijon: vitin 2014 shumën prej €4,470,000, vitin 
2015 shumën prej €4,270,000, vitin 2016 shumën prej €4,470,000, për të realizuar këtë 
aktivitet: 
 

• Përgatitja dhe zbatimi i ligjeve. 
 
Për të realizuar objektivin e tretë “Nxitja e shfrytëzimit të qëndrueshëm dhe përpunimit të 
resurseve minerale dhe resurseve frekuencore, MZHE planifikon të ndan mase monetare si 
vijon: vitin 2014 shumën prej €4,769,481, vitin 2015 shumën prej €4,369,481, vitin 2016 
shumën prej €4,769,481, për të realizuar këto aktivitete: 
 

• Krijimi i kushteve të favorshme për shfrytëzim dhe valorizim ekonomik të resurseve 
minerare dhe tërheqje të investimeve; 

• Laboratori i Institutit Gjeologjik te Kosovës; 
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• Përkujdesja për mjedisin; 
• Ngritja e kapaciteteve prodhuese në Trepçë; 
• Digjitalizimi i të dhënave të sektorit minerar; 
• Zhvillimi i një programi informuese për efektet anësore që mund ti ketë zhvillimi i 

sektorit minerar në komunitete. 
 

Për të realizuar objektivin e katërt “Furnizimi i sigurt, i qëndrueshëm dhe me cilësi të lartë 
me energji, shërbime të telekomunikimeve, përmes tregut konkurrues të integruar në sistemet 
rajonale dhe në bazë të standardeve ndërkombëtare”, MZHE planifikon të ndan mase 
monetare si vijon: vitin 2014 shumën prej €19,478,115, vitin 2015 shumën prej €18,778,115, 
vitin 2016 shumën prej €18,978,115, për të realizuar këto aktivitete: 
 

• Zbatimi i projektit TC Kosova e Re; 
• Vazhdimi i aktiviteteve për ndërtimin e HC “Zhur” në periudhën 2013-2015; 
• Vazhdimi i aktivitetit për dekomisionimin e TC "Kosova A" në periudhën 2013-2017 

dhe në vazhdim; 
• Modernizimi i infrastrukturës së sistemit të transmisionit (rrjetit, nënstacioneve dhe 

pajisjeve për kontroll dhe monitorim); 
• LP 400 kV, Kosovë – Shqipëri {kfw (46%)+ Kredi (54%) } 

 
Për të realizuar objektivin e pestë “Reformimi dhe ristrukturimi i NP-ve dhe ngritja e nivelit 
të shërbimeve publike për qytetarët MZHE planifikon të ndan masë monetare si vijon: vitin 
2014 shumën prej €7,796,678, vitin 2015 shumën prej €7,296,678, vitin 2016 shumën prej 
€7,296,678, për të realizuar këto aktivitete: 
 

• Monitorimi i funksionalizmit të plotë të ndërmarrjes së re Posta e Kosovës; 
• Zhvillimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së transportit hekurudhor; 
• Rritja e kapaciteteve akumuluese dhe prodhuese për furnizim me ujë të pijshëm 

përmes investimeve në Ujësjellësit regjional të financuara nga donatorët dhe MZHE-
ja; 

• Zvogëlimi i subvencionimit të Ndërmarrjeve Publike nga buxheti i shtetit si rezultat i 
rritjes së përformancës së tyre;  

• Përkrahja e kompanive publike rajonale për ngritje të kapaciteteve teknike për ofrim të 
shërbimeve përmes investimeve direkte nga MZHE-ja. 

 
Tabela 1: Trendet historike të financimit 2011-2013 për Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik 

Ministria e Zhvillimit Ekonomik  
2011              

Aktual 
(Shpenzuar)

2012            
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013           
Aprovuar  

Totali 54,435,118 41,956,043 41,108,750
Paga dhe mëditje  633,504 762,146 780,040
Mallra dhe shërbime  5,283,837 5,006,574 5,141,246
Komunali  39,200 42,196 42,600
Subvencionet dhe transferet  35,574,951 26,202,371 24,478,115
Shpenzimet kapitale  12,903,626 9,942,755 10,666,749
Numri i stafit  123 126 153
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Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

 Ministria e Zhvillimit Ekonomik  2014             
Vlerësuar 

2015           
Vlerësuar 

2016          
Vlerësuar 

Totali i shpenzimeve 38,000,000 36,000,000 37,000,000
Paga dhe mëditje  771,880 771,880 771,880
Mallra dhe shërbime  5,141,246 5,141,246 5,141,246
Komunali  42,600 42,600 42,600
Subvencionet dhe transferet   21,377,525 19,377,525 20,377,525
Shpenzimet kapitale  10,666,749 10,666,749 10,666,749
Numri i stafit  153 153 153
Burimet e financimit 38,000,000 36,000,000 37,000,000
Grantet e përgjithshme qeveritare 38,000,000 36,000,000 37,000,000
   Prej tyre: Mjetet e ndara për 

bashkëfinancim  (IPA dhe të tjera)   
Te hyrat vetanake 
Huamarrjet 
Grantet e donatoreve 
Financimet tjera 

 
 
Burimet e financimit janë vetëm nga mjetet e BRK-së ngase kreditë, donacionet dhe mjetet 
tjera vetjake të Kompanive Publike nuk kalojnë përmes Buxhetit të Ministrisë së Zhvillimit 
Ekonomik. Gjithashtu, Ministria e Zhvillimit Ekonomik nuk është garantuese e kredive 
(huave) të Kompanive Publike dhe nuk kemi obligime për përcjelljen e ecurisë së këtyre 
transaksioneve.  
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MINISTRIA E PUNËVE TE BRENDSHME 
 
 
Misioni  
 
Misioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB) është ndërtimi, ruajtja dhe ngritja e 
sigurisë për të gjithë qytetarët, mbikëqyrja dhe sigurimi i sundimit të ligjit, mbrojtja e jetës, 
pasurisë dhe lirisë se lëvizjes për të gjithë qytetarët. MPB-ja, mbështetur në vlerat profesionale 
dhe humane, ofron qasje moderne, profesionalizëm, transparencë, respektim të drejtave të 
njeriut, duke ofruar  mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. 
 
Situata Aktuale 
 
Ministria e Punëve të Brendshme ka përfunduar procesin e ristrukturimit dhe konsolidimit, 
duke i zgjeruar kapacitetet themelore në sektorët e sundimit të rendit dhe ruajtjen e sigurisë 
publike. 
Ministria është e angazhuar ne vazhdimësi ne kryerjen e shërbimeve sa me cilësore për 
qytetaret ku një nga prioritetet e saja është pajisja e qytetarëve me dokumente biometrike 
konform standardeve te BE. 
 
Policia e Kosovës vazhdon ti ushtrojë kompetencat e saja dhe atë në: menaxhimin e integruar 
të kufijve, ruajtjen dhe kontrollin e brezit kufitar, formimin e atasheve policore si dhe 
funksionet tjera ashtu siç janë të përcaktuara me ligj. Vlen të theksohet që aktualisht në mes të 
MPB-së dhe FBI ka përfunduar projekti për “Instalimin e platformës së bazës së të dhënave 
për ADN” ku përfitues do të jetë Agjencia e Kosovës për Forenzikë. 
Është duke u punuar vazhdimisht në ngritjen e efikasitetit për të menaxhuar me sukses në 
situata  emergjente. Për të  zbatuar legjislacionin ne fuqi, MPB është angazhuar intensivisht në 
sistemimin e  të gjitha njësive rajonale dhe komunale të emergjencave në strukturën e MPB. 
 
Mbështetur në aktivitetet dhe obligimet qe rrjedhin nga Procesi i Ri-Integrimit dhe 
Liberalizimit të Vizave, MPB ka rolin prijës dhe udhëheqës. 
 
Objektivat 

 
1. Luftimi dhe parandalimi i krimit dhe sigurimi i jetës dhe pronës se qytetarëve; 
2. Mbikëqyrja, kontrolli dhe menaxhimi i kufijve; 
3. Menaxhimi i çështjeve te migracionit dhe azilit; 
4. Koordinimi efektiv dhe implementimi adekuat i procesit të ripranimit dhe ri-integrimit; 
5. Menaxhimi i situatave emergjente; 
6. Avancimi i standardeve në fushën e sigurisë së dokumenteve dhe regjistrave civil. 
 
Për realizimin e objektives së parë “Luftimi dhe parandalimi i krimit dhe sigurimi i jetës dhe 
pronës se qytetarëve” Ministria e Punëve të Brendshme planifikon që për periudhën 2014-
2016 të ndajë shumën prej €201.2 milion (2014 shuma prej €67.2 mil. për 2015 shuma prej 
€67.2 mil. dhe 2016 shuma prej €67.2 mil.) me këto veprime:  
 

• Vëzhgimi dhe hetimi i veprave të rënda kriminale dhe qasje në luftimin e krimeve në 
teknologjinë informative; 
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• Përmirësimi i kapacitete njerëzore, posaçërisht në sektorin e luftimit të pastrimit të 
parasë, hetimit të narkotikeve dhe aftësia për luftimin e korrupsionit, krimit të 
organizuar dhe terrorizmit; 

• Shtrirja e sistemit të inteligjencës në të gjitha nivelet, rritja e kapaciteteve të nevojshme 
për përgjim ligjor të telekomunikimeve; 

• Sigurimi i komunikacionit rrugor; 
• Sigurimi i personaliteteve dhe objekteve.  
• Hartimi dhe zbatimi i planeve operative ne kontrollin e lokaleve/bareve ne 

parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore. 
 

Për realizimin e objektives së dytë “Mbikëqyrja, kontrolli dhe menaxhimi i kufijve” Ministria 
e Punëve të Brendshme planifikon që për periudhën 2014-2016 të ndajë shumën prej €23.4 
milion (2014 shuma prej €7.8 mil. për 2015 shuma prej €7.8 mil. dhe 2016 shuma prej €7.8  
mil.) me këto veprime: 
 

• Kufij të hapur për lëvizje të lirë të njerëzve dhe mallrave, 
• Luftimi dhe parandalimi i aktiviteteve kriminale ndërkufitare, 
• Kontrolli i vijës kufitare, 
• Kontrolli i lëvizjes dhe qëndrimit të huajve. 

 
Për realizimin e objektives së tretë “Menaxhimi i çështjeve te migracionit dhe azilit” 
Ministria e Punëve të Brendshme planifikon që për periudhën 2014-2016 të ndajë shumën prej 
€3 milion (2014 shuma prej €1 mil. për 2015 shuma prej €1 mil. dhe 2016 shuma prej €1 mil.) 
me këto veprime: 
 

• Promovimi i migrimit legal, 
• Aplikimi i regjimit të vizave me shtetet e treta, 
• Rishikimi dhe aprovimi i  Strategjisë Nacionale për Migracion. 

 
Për realizimin e objektives së katërt “Koordinimi efektiv dhe implementimi adekuat i 
procesit të ripranimit dhe ri-integrimit” Ministria e Punëve të Brendshme planifikon që për 
periudhën 2014-2016 të ndajë shumën prej €6.3 milion (2014 shuma prej €2.1 mil. për 2015 
shuma prej €2.1 mil. dhe 2016 shuma prej €2.1 mil.) me këto veprime: 
 

• Vazhdimi i negocimit dhe hartimit te marrëveshjeve bilaterale për ripranim, 
• Decentralizimi i kompetencave ne procesin e ri integrimit, 
• Implementimin veprimeve qe dalin nga udhërrëfyesi për liberalizim. 

 
Për realizimin e objektives së pestë “Menaxhimi i situatave emergjente” Ministria e Punëve të 
Brendshme planifikon që për periudhën 2014-2016 të ndajë shumën prej €12 milion (2014 
shuma prej €4 mil. për 2015 shuma prej €4 mil. dhe 2016 shuma prej €4 mil.) me këto 
veprime: 

 
• Ngritja e aftësisë vepruese dhe kompletimi i sistemit të emergjencave më infrastrukturë 

dhe pajisje të nevojshme, për parandalimin dhe menaxhimin e krizave, 
• Menaxhimi i situatave të prishjes së rendit dhe trazirave publike. 
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Për realizimin e objektives së gjashtë “Avancimi i standardeve në fushën e sigurisë së 
dokumenteve dhe regjistrave civil,” Ministria e Punëve të Brendshme planifikon që për 
periudhën 2014-2016 të ndajë shumën prej €33 milion (2014 shuma prej €11 mil. për 2015 
shuma prej €11 mil. dhe 2016 shuma prej €11 mil.) me këto veprime: 

 
• Digjitalizimi i regjistrave civile, 
• Pajisja e qytetarëve me dokumente personale të cilësisë së lartë të sigurisë, sipas 

standardeve të BE-së, duke siguruar pasaporta biometrike, 
• Infrastruktura e nevojshme komunikuese-informative, përmirësimi i kushteve dhe 

sigurisë në punë, si dhe hapësirës për punë. 
• Ngritja e kapaciteteve për certifikim në edukimin e lartë, në fushën e sigurisë publike, 
• Implementimi i proceseve të edukimit dhe trajnimeve të planifikuara, për njësit e 

specializuar për luftimin e krimit. 
 

Tabela 1. Trendët historike të financimit 2011 -2013 për Ministrinë e Punëve të Brendshme 

 Ministria e Punëve të Brendshme 2011 
Shpenzuar         

2012            
Shpenzuar 

2013      
Aprovuar

Total 78,500,954 89,204,437 100,084,794
Paga dhe Mëditje        51,797,748 54,316,965 56,759,300
Mallra dhe Shërbime       16,850,882 19,124,496 21,344,294
 Komunali         1,315,442 1,418,377 1,984,200
Subvencione dhe Transferet           470,749 957,792 797,000
Shpenzimet Kapitale          8,066,134 13,386,807 19,200,000
Numri i stafit               9,371 9,601 9,845

 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

Ministria e Punëve të Brendshme 2014
Vlerësuar 

2015
Vlerësuar  

2016
Vlerësuar 

Totali i shpenzimeve    100,000,000    99,200,000   100,500,000 
Paga dhe mëditje  56,259,300 56,259,300 56,259,300
Mallra dhe shërbime  21,497,697 21,497,696 21,797,696
Komunali  2,167,528 2,167,528 2,167,528
Subvencionet dhe transferet   477,741 477,741 477,741
Shpenzimet kapitale  18,706,605 17,906,606 18,906,606
Numri i stafit  9,845 9,845  9,845 
Burimet e financimit 100,000,000    99,200,000   100,500,000 
Grantet e përgjithshme qeveritare       99,108,871      98,308,871       99,608,871 
Të hyrat vetanake           891,129           891,129           891,129 
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MINISTRIA E DREJTËSISË 
 
 
Misioni 
 
Misioni i Ministrisë së Drejtësisë është zhvillimi dhe hartimi i politikave të legjislacionit në 
fushën e drejtësisë, krijimi i një sistemi juridik të avancuar dhe të krahasueshëm me standardet 
dhe praktikat më të mira evropiane si dhe të një sistemi unik gjyqësor dhe prokurorial, të 
paanshëm dhe të pavarur, që garanton sundimin e ligjit, mbrojtjen e të drejtave, lirive dhe 
pasurisë së qytetarëve. 
 
Situata aktuale 
 
Në vitin 2013, Ministria e Drejtësisë ka përgatitur për aprovim një numër të konsiderueshëm 
të projekt ligjeve disa prej të cilave janë aprovuar kurse është në fazën e përgatitjeve edhe të 
një numri të konsiderueshëm të tyre siç janë: Ligji për Noterinë, Ligji për Bashkëpunim 
Juridik ndërkombëtar etj.  
Në mënyrë që të shtohet puna në gjykata dhe të shtohet efikasiteti i gjyqësorit Ministria e 
Drejtësisë ka trajnuar dhe çertifikuar një numër të konsiderueshëm të noterëve dhe 
ndërmjetësuesve. Vlenë të theksohet që aktualisht është krijuar Oda e Noterëve si dhe janë 
hapur zyra të noterisë që kanë filluar punën në të gjitha qendrat rajonale të Republikës së 
Kosovës kurse në bashkëpunim me USAID-in dhe UNDP-i në janë hapur  pesë zyra 
ndërlidhëse për ndërmjetësim me gjykata. 
Për nevoja të Shërbimit Korrektues të Kosovës janë në ndërtim e sipër dy qendra të 
paraburgimit: njëra në Gjilan dhe tjetra në Prishtinë si dhe objektit për strehimin e viktimave 
të trafikimit me qenie njerëzore në Lipjan, kurse deri në fund të këtij viti pritet që të përfundoi 
së ndërtuari edhe objekti i Burgut të Sigurisë së Lartë në Dyz (një pjesë të këtyre investimeve i 
ka bërë Ministria e Drejtësisë kurse aktualisht Ministria e Administratës Publike menaxhon 
me këto investime). 
Instituti për Hulumtimin e krime të luftës ka organizuar dy konferenca ndërkombëtarë për 
krime të luftës si dhe tri ekspozita ndërkombëtare për shkatërrimin e trashëgimisë kulturore në 
Republikën e Kosovës (Vjenë, Tiranë dhe Stamboll). 
 
Objektivat  
 

1. Krijimi dhe avancimi i kornizës ligjore dhe institucionale në funksion të sundimit të 
rendit dhe ligjit në pajtueshmëri me prioritetet që dalin nga procesi i integrimit 
evropian; 

2. Avancimi i mëtejmë i sistemit të ndihmës dhe bashkëpunimit juridik ndërkombëtar; 
3. Sigurimi i parakushteve dhe administrimi më efikas i sistemit për ekzekutimin e 

sanksioneve penale; 
4. Krijimi i kushteve të nevojshme me qëllim të avancimit të reformave dhe funksionim 

më efikas të Ministrisë së Drejtësisë; 
5. Zhvillimi dhe ngritja e sistemit të mjekësisë ligjore, gjetja dhe identifikimi i personave 

të zhdukur gjatë luftës, si dhe hulumtimi i krimeve të luftës. 
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Për të realizuar objektivin e parë ,,Krijimi dhe avancimi i kornizës ligjore dhe institucionale 
në funksion të sundimit të rendit dhe ligjit në pajtueshmëri me prioritetet që dalin nga procesi i 
integrimit evropian”,Ministria e Drejtësisë planifikon që për periudhën 2014–2016 të ndaj 
€7,650,000 € apo nga €2,550,000 për vit për të realizuar këto veprime: 
 

• Lehtësimi i punës së gjyqësorit përmes funksionimit të sistemit të noterisë, 
jurisprudencës, ndërmjetësimit, administratorëve falimentues dhe përmbaruesve privat. 

• Luftimi dhe parandalimi i krimit, keqpërdorimeve të mundshme nga të ardhurat e 
krijuara me veprime kriminale nëpërmjet administrimit të pasurisë së sekuestruar ose 
konfiskimit, 

• Përafrimi i legjislacionit dhe eliminimi i kolizionit të ligjeve, 
• Mbështetje për çështje pronësore dhe hartimi i Kodit Civil, 
• Krijimi i Avokaturës Shtetërore. 

 
Për të realizuar objektivin e dytë ,,Avancimi i mëtejmë i sistemit të ndihmës dhe 
bashkëpunimit juridik ndërkombëtar’’ Ministria e Drejtësisë planifikon që për periudhën 
2014–2016 të ndaj €750,000 apo nga €250,000 për vit për të realizuar këto veprime: 
 

• Krijimi i kushteve më të sigurta për personelin dhe sigurimi i pajimeve adekuate për 
ruajtjen e dosjeve, lëndëve të ndjeshme dhe të besueshme, 

• Sigurimi dhe procedimi i të gjitha kërkesave që kanë të bëjnë me ndihmë juridike 
ndërkombëtare,   

• Kompletimi i kornizës ligjore sa i përket fushës së bashkëpunimit juridik 
ndërkombëtar. 

Për të realizuar objektivin e tretë ,,Sigurimi i parakushteve dhe administrimi më efikas i 
sistemit për ekzekutimin e sanksioneve penale“ Ministria e Drejtësisë planifikon që për 
periudhën 2014–2016 të ndaj €47,015,961 apo nga €15,671,987 për të realizuar këto veprime: 
 

• Zhvillimi i një Shërbimi Korrektues të avancuar, i cili do të funksionojë në përputhje 
me ligjin, normat dhe standardet më të avancuara ndërkombëtare, si dhe krijimi i 
institucioneve të veçanta për ekzekutimin e masave edukuese korrektuese për të mitur 
në pajtim me Kodin e Drejtësisë për të mitur, 

• Ndërmarrja e masave të ndryshme në risocializimin e të dënuarve nga ana e stafit 
korrektues, 

• Krijimi i institucioneve të veçanta për ekzekutimin e masave edukuese për të mitur në 
pajtim me kodin e drejtësisë për të mitur.  

• Mbikëqyrja e personave të dënuar  me  masat e dënimeve alternative dhe atyre që janë 
liruar me kusht. 

Për të realizuar objektivin e katërt ,,Zhvillimi dhe krijimi i kushteve të nevojshme me qëllim 
të avancimit të reformave dhe funksionim më efikas të Ministrisë së Drejtësisë” planifikohet 
që për periudhën 2014–2016 të ndahet shuma prej €827,257 apo nga €257,752 për të realizuar 
këto veprime: 
 

• Ristrukturimi organizativ i Ministrisë me qëllim të menaxhimit më efikas dhe më 
funksional. 

• Administrimi i leverdishëm dhe profesional i pasurisë së konfiskuar dhe sekuestruar si 
dhe zhvillimi i punëve të saja me integritet dhe transparencë.  
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Për të realizuar objektivin e pestë ,, Zhvillimi dhe ngritja e sistemit të mjekësisë ligjore, gjetja 
dhe identifikimi i personave të zhdukur gjatë luftës, si dhe hulumtimi i krimeve të luftës”, 
Ministria e Drejtësisë planifikon që për periudhën 2014–2016 të  ndaj  €806,782 apo nga 
€268,928  për të realizuar këto veprime: 

• Menaxhimi, dhe ofrimi i shërbimeve sa me te mira mjeko ligjore bazuar me standardet 
e njohura ndërkombëtare  

• Funksionalizimi i plotë i Institutit për Hulumtimin e Krimeve të luftës. 

 
Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për Ministrinë e Drejtësisë 

Ministria e Drejtësisë 
2011             

Aktual 
(Shpenzuar)

2012             
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013             
Aprovuar  

Totali 16,445,450 16,230,248 18,600,089
Paga dhe mëditje 9,123,140 9,494,958 10,124,215
Mallra dhe shërbime 5,658,067 4,701,154 5,826,116
Komunali 809,957 858,186 827,258
Subvencionet dhe transferet 60,965 31,698 200,000
Shpenzimet kapitale 793,321 1,144,252 1,622,500
Numri i stafit 1,901 1,939 2,031

 

Tabela 2. Kufijt e shpenzimeve të vlersuara për financim 2014-2016 

Ministria e Drejtësisë 2014
Vlerësuar

2015
Vlerësuar 

2016
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve 18,700,000 19,100,000  19,250,000
Paga dhe mëditje  10,076,015 10,076,016 10,076,017
Mallra dhe shërbime  5,926,027 6,326,168 6,476,167
Komunali  827,258 827,116 827,116
Subvencionet dhe transferet   200,000 200,000 200,000
Shpenzimet kapitale  1,622,500 1,622,500 1,622,500
Numri i stafit  2,031 2,031  2,031 
Burimet e financimit 18,700,000 19,100,000 19,250,000
Grantet e përgjithshme qeveritare 18,651,800 19,051,800  19,201,800 
Të hyrat vetanake 48,200 48,200  48,200
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MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME 
 
 
Misioni 
 
Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ) ka për mision formulimin dhe zbatimin e politikës së 
jashtme të Republikës së Kosovës, mbrojtjen e interesave të Kosovës në raport me vendet e 
tjera dhe organizatat ndërkombëtare, përfaqësimin e Kosovës në vendet e jashtme, ruajtjen dhe 
mbrojtjen e imuniteteve dhe privilegjeve të misioneve diplomatike dhe personave të cilëve u 
takojnë ato sipas konventave dhe zakoneve ndërkombëtare, zhvillimin dhe bashkërendimin e 
politikave në raport me vendet e tjera. Ministria e Punëve të Jashtme promovon dhe mbron 
politikat nacionale, kulturore e ekonomike të  në Republikës së Kosovës në botë. 
 
Situata aktuale 
 
MPJ është një ndër Ministritë e reja të Qeverisë së Republikës së Kosovës e krijuar me ligj të 
veçantë më 13 mars 2008. Kjo Ministri ka nisur funksionimin efektiv nga data 15 qershor 
2008, pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës dhe Ligjit për Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe Shërbimin Diplomatik të Kosovës.  
MPJ është në proces të konsolidimit të infrastrukturës së saj institucionale. MPJ është duke 
marrë masat dhe duke krijuar infrastrukturën e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve për 
shërbimin brenda saj dhe në misionet diplomatike e konsullore jashtë vendit. MPJ aktualisht 
ka një staf prej 103 personave që punojnë në Ministri dhe 100 të tjerë në misione diplomatike 
e konsullore.  Ky institucion aktualisht ka nën varësi njëzetë e dy misione diplomatike, që janë 
themeluar nga  viti 2008 si dhe pesëmbëdhjetë përfaqësi konsullore.  
 
Objektivat  
 
Objektivat kryesore të Ministrisë së Punëve të Jashtme në planin afat mesëm janë: 
 

1. Integrimi i Republikës se Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe rajonale me 
interes të veçantë; 

2. Konsolidimi i subjektivitetit ndërkombëtar dhe fuqizimi i imazhit të Republikës se 
Kosovës; 

3. Integrimi i Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian dhe NATO 
4. Avancimi i bashkëpunimit bilateral dhe ndërtimi i partneritetit strategjik me vende të 

veçanta; 
5. Fuqizimi institucional i MPJ dhe shërbimit diplomatik të Republikës së Kosovës. 

 
Për realizimin e objektives së parë “Integrimi i Republikës se Kosovës në organizatat 
ndërkombëtare dhe rajonale me interes të veçantë” për periudhën  2014–2016 nga MPJ 
planifikohet të ndahen mjete në shumë prej €4,919,000 ( për vitin 2014 shuma €1,629,000, për 
vitin 2015 shuma €1,635,000 dhe për vitin 2016 shuma €1,655,000 ) me këto aktivitete: 
 

• Hartimi dhe zbatimi i strategjisë për anëtarësim në organizata ndërkombëtare, 
• Koordinimi ndërinstitucional në marrëdhënie dhe përfaqësim shumëpalësh,  
• Aplikimi në bazë të prioriteteve në agjencitë e specializuara, organizatat me bazë 

evropiane dhe ato të regjioneve të caktuara me interes për Republikën e Kosovës, 
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• Promovimi i bashkëpunimit dhe integrimit në organizata ndërkombëtare, 
• Zhvillimi i marrëdhënieve shumëpalëshe, përcjellja e trendëve në diplomacinë 

shumëpalëshe dhe pjesëmarrja ne takimet ndërkombëtare me interes, 
• Avancimi i interesave kombëtare përmes shtyrjes së agjendave të politikës së jashtme 

dhe përfshirjes efektive të Republikës së Kosovës në marrëdhëniet shumëpalëshe, 
• Pjesëmarrja efektive e Republikës së Kosovës në të gjitha nismat rajonale; 

 
Për realizimin e objektives së dytë  “Konsolidimi i subjektivitetit ndërkombëtar dhe fuqizimi i 
imazhit të Republikës se Kosovës” për periudhën  2014–2016 nga MPJ planifikohet të ndahen 
mjete  në shumë prej €4,050,000.00 (për vitin 2014 shuma €1,270,000 për vitin 2015 shuma 
€1,330,000 dhe për vitin 2016 shuma €1,450,000) me këto aktivitete: 
 

• Zbatimi progresiv i Strategjisë për Lobim (emërimi i konsujve të nderit, emisarët 
special, ambasadorët at large dhe aktorë te tjerë institucional), 

• Lidhja e marrëdhënieve diplomatike me  shtetet që kanë njohur Republikën e Kosovës, 
• Rritja e numrit të marrëveshjeve ndërkombëtare, 
• Organizimi dhe krijimi i traditës së samiteve, konferencave, forumeve ndërkombëtare 

(Gërmia Hill etj.) në Republikën e Kosovës, 
• Promovimi i Republikës së Kosovës dhe fuqizimi i imazhit përmes diplomacisë 

publike, ekonomike dhe strategjisë digjitale, 
• Vizitat dhe pjesëmarrje në takimet e rregullta në OKB. 

 
Për realizimin e objektives së tretë  “Integrimi i Republikës së Kosovës në BE dhe NATO”  
për periudhën  2014–2016 nga MPJ planifikohet të ndahen mjete  në shumë prej  €3,615,000 
(për vitin 2014 shuma €1,250,000 për vitin 2015 shuma €1,275,000 dhe për vitin 2016 shuma 
€1,090,000) me këto aktivitete: 
 

• Mbështetja efektive e negociatave për Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit dhe 
koordinimi i aktiviteteve të politikës së jashtme të Republikës së Kosovës me Politikën 
e  Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të Bashkimit Evropian (ESDP), 

• Avancimi i agjendës evropiane të Kosovës përmes fuqizimit të përfaqësimit në 
Bashkimin Evropian dhe konsultimeve të rregullta politike me ministritë e jashtme të 
vendeve anëtare, 

• Ndërtimi i përfaqësimit të Republikës së Kosovës në NATO dhe shtyrja efektive e 
agjendës për anëtarësim në Partneritetin për Paqe, 

• Anëtarësimi i Republikës së Kosovës në Kartën e Adriatikut, 
• Pjesëmarrja e Republikës së Kosovës në misionet e ESDP dhe NATO-s. 

 
Për realizimin e objektives së katërt “Avancimi i bashkëpunimit bilateral dhe ndërtimi i 
partneritetit strategjik me vende të veçanta” për periudhën  2014–2016 nga MPJ planifikohet 
të ndahen mjete  në shumë prej  €3,199,000 (për vitin 2014 shuma €1,112,000 për vitin 2015 
shuma €1,021,000 dhe për vitin 2016 shuma €1,066,000) me këto aktivitete: 
 

• Ndërtimi i partneritetit strategjik me SHBA-të dhe shtetet prijëse të BE-së 
• Promovimi i Republikës së Kosovës në rajon përmes iniciativave dhe platformave të 

bashkëpunimit bilateral dhe multilateral;  
• Forcimi i bashkëpunimit të gjithanshëm me shtetet e rajonit; 
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• Vendosja e partneritetit strategjik me Republikën e Shqipërisë (dhe vendet e caktuara 
të rajonit);  

• Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë; 
• Përmbyllja e procesit të anëtarësimi të Kosovës në iniciativat rajonale;  

 
Për realizimin e objektives së pestë “Fuqizimi institucional i MPJ dhe shërbimit diplomatik të 
Republikës së Kosovës”  për periudhën  2014–2016 nga MPJ planifikohet të ndahen mjete në 
shumë prej €42,717,000 (për vitin 2014 shuma €14,239,000 për vitin 2015 shuma €14,239,000 
dhe për vitin 2016 shuma €14,239,000) me këto aktivitete: 
 

• Ndërtimi dhe fuqizimi i përfaqësimit të Republikës së Kosovës në BE, NATO, OSBE 
dhe OKB; 

• Plotësim ndryshimi i kornizës ligjore, 
• Ristrukturimi i brendshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme (Rekrutimi i personelit, 

riorganizimi i strukturave të sektorit dhe konsolidimi i shërbimit diplomatik dhe 
konsullor), 

• Ngritja e kapaciteteve të stafit civil dhe diplomatik të MPJ-së, 
• Zbatimi i regjimit të vizave (Funksionalizimi i Qendrës së Vizave, Krijimi i Data-bazës 

së Qendrës së vizave), 
• Funksionalizimi i Akademisë Diplomatike. 

 
Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për Ministrinë e Punëve të Jashtme 

Ministria e Punëve të Jashtme 
2011               

Aktual 
(Shpenzuar)

2012            
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013              
Aprovuar  

Totali 13,588,576 14,589,691 19,451,436
Paga dhe mëditje 3,112,098 3,632,948 5,152,462
Mallra dhe shërbime 7,345,341 10,009,750 10,804,444
Komunali 243,306 360,894 894,530
Subvencionet dhe transferet 390,000 46,988 100,000
Shpenzimet kapitale 2,497,831 539,111 2,500,000
Numri i stafit 171 191 272

Tabela 2. Kufijt e shpenzimeve të vlersuara për financim 2014-2016

Ministria e Punëve të Jashtme 2014
Vlerësuar

2015
Vlerësuar

2016
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve 19,500,000 19,500,000 19,500,000
Paga dhe mëditje 5,250,862 5,250,862 5,250,862
Mallra dhe shërbime 10,804,444 10,804,444 10,804,444
Komunali 894,530 894,530 894,530
Subvencionet dhe transferet 100,000 100,000 100,000
Shpenzimet kapitale 2,450,164 2,450,164 2,450,164
Numri i stafit 272 272 272
Burimet e financimit 19,500,000 19,500,000 19,500,000
Grantet e përgjithshme qeveritare 19,500,000 19,500,000 19,500,000
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MINISTRIA PËR FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS 
 
 

Misioni 
Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës (MFSK) është përgjegjëse për ushtrimin e 
kontrollit civil demokratik mbi Forcën e Sigurisë së Kosovës, përfshirë planifikimin, 
menaxhimin dhe administrimin.  
Misioni i MFSK-së është që të formuloj, zbatoj, vlerësoj dhe zhvilloj politikat dhe aktivitetet e 
FSK-së brenda kornizës së qeverisjes demokratike dhe në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e 
Republikës së Kosovës. 
 
Situata aktuale 
 
Pavarësisht nga deklarimi i kapaciteteve nga ana e Këshillit Veri Atlantik të Nato-s, Ministria 
e FSK-së ka vazhduar me zhvillimin dhe profesionalizimin e kapaciteteve të plota 
operacionale me qëllim të shfrytëzimit maksimal të kapaciteteve ekzistuese për të garantuar 
siguri për pronën dhe jetën e të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës.  
Në këtë drejtim mbështetja e institucioneve qendrore të Republikës së Kosovës dhe 
komunitetit në përgjithësi ka qenë dhe mbetet një prej objektivave strategjike dhe prioriteteve 
të MFSK-së. 
Ministria e FSK-së progresin e zhvillimit të FSK-se e ka vazhduar në: avancimin e personelit 
(shkollimet brenda dhe jashtë vendit, rekrutimin, gradimet, avancimet, dekoratat); ngritjen e 
kapaciteteve për operacione reale; krijimin e kompanive model; krijimin e qendrës së 
ekselencës për kërkim shpëtim; thellimin e partneritetit bilateral dhe nënshkrimin e 
memorandumeve të mirëkuptimit me shtete që ende nuk kemi arritur (fuqizimi i partneritetit 
bilateral me SHBA-të, vendet e BE-së, vendet e rajonit dhe KFOR-in); iniciativat dhe ngjarjet 
të rëndësishme të ndërlidhura me sigurinë; harmonizim e planeve të saja strategjike dhe  
objektivat vjetore ne përmbushjen e misionit te saj Kushtetues dhe ligjor; aspektin e 
trajnimeve për operacione paqeruajtëse; ngritjen dhe ndërtimin e vlerave, standardizimin e 
FSK-së bazuar në standardet e NATO-s;  vlerësimin dhe matjen e kapaciteteve (gjatë vitit 
2012 në bashkëpunim të plotë me NATO-n dhe KFOR-in ka realizuar 2 cikle të vlerësimit të 
kapaciteteve). 
 
Objektivat 
 
Objektivat Strategjike të MFSK-së i referohen të gjitha akteve ligjore dhe nënligjore të 
Republikës së Kosovës, prioriteteve të Qeverisë, programin e qeverisë - pika 2.2. Mbrojtja dhe 
Siguria si dhe dokumentet strategjike të MFSK-së. 
Strategjia e FSK-së, Plani i Veprimit për realizimin e Strategjisë së FSK-së, Plani i Integruar 
Afatmesëm PIAM (2014-2016) përcaktojnë rrugën dhe mënyrën se si FSK-ja të zhvillohet, 
modernizohet dhe stërvitet për të zhvilluar kapacitete reale  për realizimin e misionit të saj 
kushtetues. 
Për periudhën afatmesme 2014 – 2016 objektivat strategjike të Ministrisë së FSK-së janë: 
 

1. Bërja e FSK-së forcë profesionale; 
2. Bërja e FSK-së forcë kredibile; 
3. Bërja e FSK-së forcë për të mirë në rajon. 
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Për të realizuar objektivin e parë “Bërja e FSK-së forcë profesionale” Ministria e FSK-së ka 
planifikuar që për periudhën 2014-2016 të ndajë shumën prej €124,054,740 (2014 shuma prej 
€39,897,724 për 2015 shuma prej €41,347,678 dhe 2016 shuma prej €42,809,338) me këto 
veprime:  
 

• Fillimi i zbatimit të Rishikimit Strategjik të Sektorit të Sigurisë për MFSK, 
• Ngritja e nivelit operacional të FSK-së, veçanërisht e strukturave të përcaktuara për 

angazhim në mbështetje të operacioneve brenda dhe jashtë vendit,  
• Profesionalizmi, modernizimi dhe standardizimi i vazhdueshëm i FSK-së, 
• Zhvillimi i një force me gatishmëri të lartë  e mbështetur nga një logjistikë e integruar 

e pajisur plotësisht, e kompletuar me personel, e trajnuar në mënyrë efektive, e vetë 
qëndruar dhe e ndër vepruar me strukturat e NATO-s, 

• Zbatimi i ndryshimeve në politikat dhe strukturën e forcës të miratuara nga 
institucionet e Qeverisë se Republikës se Kosovës , të cilat rezultojnë nga Rishikimi 
Strategjik i Sektorit të Sigurisë,  

• Zhvillimi i një sistemi të avancuar të edukimit dhe trajnimit në Forcë  
 

Për të realizuar objektivin e dytë “Bërja e FSK-së forcë kredibile” Ministria e FSK-së ka 
planifikuar që për periudhën 2014-2016 të ndajë shumën prej €4,352,576 (2014 shuma prej 
€1,417,500 për 2015 shuma prej €1,445,850 dhe 2016 shuma prej €1,489,226) me këto 
veprime: 
 

• Forcë me imazh të mirë dhe e gatshme tu përgjigjet nevojave të qytetarëve të 
Republikës së Kosovës.  

• Zhvillimi perspektiv i FSK-së në përputhje me politikat dhe direktivat e qeverisë në 
fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes. 

• Rritja e transparencës dhe llogaridhënies ndaj institucioneve të Qeverisë së   
Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. 

• Rritja e transparencës në  planifikim, programim, buxhetim dhe ekzekutim. 
• Një forcë me identitet kombëtar dhe partnere e përkushtuar e SHBA-ve, NATO-s dhe 

BE-së. 
 
Për të realizuar objektivin e tretë “Bërja e FSK-së forcë për të mirë në rajon” Ministria e 
FSK-së ka planifikuar që për periudhën 2014-2016 të ndajë shumën prej €3,492,684 (2014 
shuma prej €1,084,776 për 2015 shuma prej €1,206,472 dhe 2016 shuma prej  €1,201,436) me 
këto veprime: 
 

• Ngritja e një force për zbarkim jashtë vendit dhe certifikimi i saj nga organizatat 
përkatëse ndërkombëtare (EU,NATO,OKB etj.), 

• Ngritja e bashkëpunimit dhe mirëbesimit në fushën ushtarake dhe të mbrojtjes me 
shtetet e rajonit dhe më gjerë, 

• Angazhimi i FSK-së për anëtarësim në organizmat dhe iniciativat rajonale të sigurisë,  
• Pjesëmarrja e FSK-së në angazhimet, trajnimet, stërvitjet e rëndësishme të sigurisë  në 

rajon, NATO dhe më gjerë, 
• Angazhimi i FSK-së për plotësimin e kritereve për anëtarësim të Republikës së 

Kosovës në BE dhe NATO 
• Funksionalizimi dhe çertifikimi i Qendrës së Ekselencës për Kërkim-Shpëtim Urban. 
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Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për MFSK 

Ministria për Forcën e Sigurisë së 
Kosovës 

2011             
Aktual 

(Shpenzuar)

2012             
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013             
Aprovuar  

Totali 31,239,209 33,008,268 39,347,258
Paga dhe mëditje  13,511,050 14,547,644 15,510,415
Mallra dhe shërbime  7,245,157 7,922,013 8,663,343
Komunali  763,063 664,124 793,000
Subvencionet dhe transferet       
Shpenzimet kapitale  9,719,938 9,874,488 14,380,500
Numri i stafit  2,768 2,721 2,824 

 

Tabela 2. Kufijt e shpenzimeve të vlersuara për financim 2014-2016 
Ministria e Forcës së Sigurisë së 

Kosovës 
2014

Vlerësuar
2015

Vlerësuar 
2016

Vlerësuar
Totali i shpenzimeve 42,400,000 44,000,000  44,500,000 
Paga dhe mëditje  16,510,415 17,210,415 17,410,415
Mallra dhe shërbime  9,616,085 10,116,085 10,116,085
Komunali  893,000 963,000 993,000
Subvencionet dhe transferet       
Shpenzimet kapitale  15,380,500 15,710,500 15,980,500
Numri i stafit  3,024 3,164  3,204 
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MINISTRIA E INTEGRIMIT EVROPIAN 
 
 
Misioni 
 
Integrimi i Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian mbetet prioritet strategjik i vendit 
dhe vazhdon të gëzon mbështetjen e gjerë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Procesi i 
integrimit Evropian do të ndihmon në rritjen e përgjithshme të standardit të jetesës të të gjithë 
qytetarëve dhe do të promovon integrimin ekonomik dhe rajonal. Prioritetet kryesore mbesin 
procesi i liberalizimit të vizave dhe nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimi. 
 
Ministria e Integrimit Evropian ka për mision drejtimin, bashkërendimin dhe monitorimin e 
procesit të integrimit të plotë të Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian, duke siguruar 
hartimin e politikave dhe legjislacionit vendor në pajtim me legjislacionin e BE-së, 
koordinimin e dialogut dhe negociatave për anëtarësim, koordinimin e ndihmës financiare, 
informimin e publikut dhe ngritjen e kapaciteteve.  
 
Situata aktuale  
 
Nga Ministria e Integrimit Evropian (MIE) gjatë vitit 2012 janë marr hapat konkret drejt 
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimi, procesit të liberalizimit të vizave, anëtarësimit në 
Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe proceseve të tjera të rëndësishme. 
 
Gjatë vitit 2012 ka vazhduar zbatimi i reformave të shumta në kuadër të të gjithë sektorëve të 
qeverisjes. Në qershor, Qeveria ka dorëzuar përgjigjet në 444 pyetjet të Komisionit Evropian 
për Studimin e Fizibilitetit për Marrëveshjen Stabilizim Asociimi. 
 
Këshilli i Bashkimit Evropian ka miratuar rekomandimet e Komisionit Evropian ku ka marr 
vendim për fillimin e negociatave për Marrëveshjen Stabilizim Asociimi. 
 
Komisioni Evropian publikoj raportin e parë të progresit për përmbushjen e udhërrëfyesit për 
liberalizimin e vizave. Qeveria miratoj Planin e Veprimit për Liberalizimin e Vizave.  
 
Këshilli i BE-së mandatoj Komisionin Evropian që të fillon negociatat me Kosovën për 
marrëveshjen kornizë për qasje në programet e BE-së, pas finalizimit të negociatave dhe 
marrjes së vendimit të Këshillit të BE-së në pjesën e parë të vitit 2013, Kosova do të këtë qasje 
të barabartë me vendet e rajonit në 32 programet e BE-së. 
 
Gjatë vitit 2012, MIE ka programuar asistencën financiare të BE-së në vlerë prej 129.16 
milionë EURO, ndërsa në maj 2012 është mbajtur takimi i Tretë i Forumit të Nivelit të Lartë 
për koordinimin e donatorëve me ç’rast u konfirmua që 864 milion EURO apo 70% të mjeteve 
financiare të premtuara në konferencën e donatorëve të vitit 2008 janë shpenzuar nga 
donatorët respektiv. 
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Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e saj MIE në periudhë afatmesme planifikon të realizoj këto 
objektiva: 
 
1. Menaxhimi efektiv i procesit të Dialogut të Stabilizim Asociimi; 
2. Themelimi i marrëdhënieve kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe BE-së; 
3. Plotësimi i kritereve të parapara me udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave; 
4. Koordinimin efektiv i ndihmës së jashtme. 

 
Për të realizuar objektivin e parë “Menaxhimi efektiv i procesit të Dialogut të Stabilizim 
Asociimit” MIE planifikon të ndan masë monetare për vit €316,186, për të realizuar këto 
veprime: 

• Mbajtja e komiteteve vjetore sektoriale dhe plenare të DPSA-së; 
• Përgatitja e rregullt e Planit të Veprimit për MSA; 
• Përgatitja e Inputit për Raportin e Progresit; 
• Koordinimi i strukturave ndër-qeveritare në fushën e integrimit Evropian. 

 
Për të realizuar objektivin e dytë “Themelimi i marrëdhënieve kontraktuale ndërmjet Kosovës 
dhe BE-së” MIE planifikon të ndan masë monetare për vit €465,239, për të realizuar këto 
aktivitete: 

• Koordinimi i procesit negociator te MSA-se ndërmjet Republikës së Kosovës dhe BE-
së. 

 
Për të realizuar objektivin e tretë “Plotësimi i kritereve të parapara me udhërrëfyesin për 
liberalizimin e vizave” MIE planifikon të ndan masë monetare për vit €365,200, për të 
realizuar këto aktivitete: 

• Koordinimi i aktiviteteve nder-institucionale në përmbushjen e kritereve të 
udhërrëfyesit. 

 
Për të realizuar objektivin e katërt “Koordinimin efektiv i ndihmës së jashtme”, MIE 
planifikon të ndan masë monetare për vit €333,375, për të realizuar këto veprime: 

• Programimi dhe monitorimi i projekteve të IPA-s, 
• Koordinimi i donatorëve përmes mbajtjes së Grupeve Punuese Sektoriale dhe nën-

sektoriale. 
 

Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për Ministrinë e Integrimit Evropian 

Ministria e Integrimit Evropian 
2011             

Aktual 
(Shpenzuar) 

2012             
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013            
Aprovuar 

 
Totali 988,468 1,468,343 1,453,802
Paga dhe mëditje  395,934 499,459 519,673
Mallra dhe shërbime  506,323 807,192 854,129
Komunali  10,354 12,714 30,000
Subvencionet dhe transferet   17,657 148,978 50,000
Shpenzimet kapitale  58.200    
Numri i stafit  69 76 79
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Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016

Ministria e Integrimit Evropian 2014
Vlerësuar

2015
Vlerësuar 

2016
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve 1,480,000 1,480,000 1,480,000
Paga dhe mëditje  519,673 519,673 519,673
Mallra dhe shërbime  880,327  880,327  880,327 
Komunali  30,000 30,000 30,000
Subvencionet dhe transferet   50,000 50,000 50,000
Shpenzimet kapitale      
Numri i stafit  79 79 79
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MINISTRIA E DIASPORES 
 
 
Misioni 
 
Ministria e Diasporës (MeD) është përgjegjëse t’i krijojë, t’i zhvillojë dhe t’i mbajë lidhjet e 
gjithanshme institucionale ndërmjet Kosovës dhe pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës së saj, 
si dhe me organizatat dhe shoqatat e tyre. Misioni i Ministrisë është ofrimi i diasporës me 
Kosovën, mbajtja e lidhjeve sa më të forta me të, mbështetja për ruajtjen dhe kultivimin e 
identitetit kombëtar, kulturor e gjuhësor të mërgimtarëve të Kosovës. 
 
Situata aktuale  

 
Republika e Kosovës ka një diasporë të madhe ku supozohet se mes 800 mijë deri në 1 milion 
banorë ose 1/3 e popullsisë së saj jeton jashtë vendit. Sipas hulumtimit dhe analizës “Praktikat 
e përdorura për tërheqjen e investimeve nga diaspora”, realizuar nga MeD dhe nga Riinvest, si 
dhe nga burimet e Bankës Qendrore të Kosovës, del se në vitin 2012 rreth 580 milionë janë 
remitenca vjetore.  
  
MeD e ka themeluar komisionin ndërqeveritar për hartimin e Projekt-strategjisë së Diasporës 
dhe Mërgatës për periudhën 2013 – 2018, si dhe Planin e Veprimit. Komisioni ndërqeveritar, i 
themeluar me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, e ka hartuar koncept 
dokumentin për regjistrin e mërgimtarëve, i cili i është proceduar për shqyrtim dhe aprovim 
Qeverisë së Republikës së Kosovës.  
 
Është hartuar dhe është aprovuar në Qeveri, Plani Zhvillimor Strategjik për periudhën 2012 – 
2014.  
 
Janë botuar broshurat për mbështetjen e investimeve të diasporës “Arsyet për investim në 
Kosovë”, në bashkëpunim me Odën Ekonomike Amerikane, si edhe hulumtimi dhe analiza 
“Praktikat e përdorura për tërheqjen e investimeve nga diaspora”, në bashkëpunim me 
RIINVEST-in; janë organizuar konferenca në vendet e ndryshme të botës, me qëllim të nxitjes 
dhe të joshjes së investimeve nga diaspora në Kosovë.  
 
Janë shpërndarë rreth 50.000 libra dhe lektyra shkollore në vendet e ndryshme, janë nxjerrë dy 
numra të revistës “Ura” dhe janë shpërndarë në diasporë, është mbajtur konferenca shkencore 
me temën “Roli i mërgatës në shtet formim” si dhe është botuar  përmbledhja e kumtesave në 
një libër të veçantë.  
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e sajë, Ministria e Diasporës në periudhën afatmesme planifikon të 
realizoj këto objektiva: 

 
1. Ruajtja e identitetit të mërgatës shqiptare; 
2. Institucionalizimi i mësimit plotësues në diasporë; 
3. Çështjet statusore dhe të informimit të pjesëtarëve të diasporës; 
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4. Themelimi i qendrave kulturore të Kosovës në diasporë; 
5. Investimet e diasporës në Kosovë. 

Për të realizuar objektivin e parë “Ruajtja e identitetit të mërgatës shqiptare”,  Ministria e 
Diasporës planifikon të ndan mase monetare prej €746,540 ku për vitin 2014 shumën prej 
€246,540 ndërsa për vitet 2015-2016 nga €250,000 për vit për të realizuar këto veprime: 
 

• Hapja e seksionit të Muzeut të Diasporës dhe Mërgatës në Kosovë, në kuadër të 
Muzeut Kombëtar, dhe arkivimi i eksponateve nga diaspora, 

• Ditët e Diasporës në Kosovë. 
• Ditët e Kulturës së Kosovës në Diasporë. 

 
Për të realizuar objektivin e dytë “Institucionalizimi i mësimit plotësues në diasporë”,  
Ministria e Diasporës planifikon të ndan mase monetare prej €1,283,460 ku për vitin 2014 
shumën prej €423,460 ndërsa për vitet 2015-2016 nga €430,000 për vit për të realizuar këto 
veprime: 
 

• Marrëveshjet bilaterale për organizimin e mësimit plotësues në vendet ku jeton dhe 
vepron diaspora, 

• Hapja e bibliotekave dhe e sektorëve të librit në shkollat plotësuese në diasporë, botimi 
i revistave për fëmijët mërgimtarë, 

• Kampi dimëror dhe veror i fëmijëve nga diaspora, ekskursionet mësimore të nxënësve 
mërgimtarë në atdhe, 

• Binjakëzimi i shkollave të Kosovës me shkollat e ndryshme nëpër shtete të ndryshme. 
 

Për të realizuar objektivin e tretë “Çështjet statusore dhe të informimit të pjesëtarëve të 
diasporës”,  Ministria e Diasporës planifikon të ndan mase monetare prej €1,750,000 ku për 
vitin 2014 shumën prej €550,000 ndërsa për vitet 2015-2016 nga €600,000 për vit për të 
realizuar këto veprime: 

 
• Regjistri i pjesëtarëve të diasporës dhe të mërgatës së Kosovës. 
• Sensibilizimi, mediatizimi dhe fushat e veçanta profesionale informuese dhe sqaruese. 
• Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit të Diasporës dhe Mërgatës.                                              

 
Për të realizuar objektivin e katërt “Themelimi i qendrave kulturore të Kosovës në diasporë”,  
Ministria e Diasporës planifikon të ndan mase monetare prej €910,000 ku për vitin 2014 
shumën prej €310,000 ndërsa për vitet 2015-2016 nga €300,000 për vit për të realizuar këto 
veprime: 
 

• Marrëveshjet bilateral për hapjen e qendrave kulturore të diasporës dhe mërgatës. 
• Hapja e Qendrave Kulturore të Kosovës në diasporë .  

 
Për të realizuar objektivin e pestë, “Investimet e diasporës në Kosovë”, Ministria e Diasporës 
planifikon të ndan mase monetare prej €800,000 ku për vitin 2014 shumën prej €300,000 
ndërsa për vitet 2015-2016 nga €250,000 për vit për të realizuar këto veprime: 

 
• Bashkëveprimi me diasporën për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë. 
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• Krijimi dhe plotësimi i databazës për bizneset e diasporës në Kosovë dhe Diasporë. 
• Senzibilizimi dhe orientimi i kapitalit ekonomik të diasporës në Kosovë. 
• Rrjeti ndërkombëtar i bizneseve në diasporë dhe inicimi i rrjetit të fondit të përbashkët 

të diasporës. 
 
Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për Ministrinë e Diasporës 

Ministria e Diasporës  
2011           

Aktual 
(Shpenzuar) 

2012               
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013                
Aprovuar  

Totali 597,318 1,263,804 1,828,900
Paga dhe mëditje  104,898 297,568 413,460
Mallra dhe shërbime  369,003 679,007 1,005,440
Komunali  981 10,397 30,000
Subvencionet dhe transferet   107,991 129,924 130,000
Shpenzimet kapitale  14,445 146,908 250,000
Numri i stafit  40 55 66

 

Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

Ministria e Diasporës 2014             
Vlerësuar

2015            
Vlerësuar

2016                
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve          1,830,000           1,830,000           1,830,000  
Paga dhe mëditje  413,460 413,460 413,460
Mallra dhe shërbime  1,006,540 1,006,540 1,006,540
Komunali  30,000 30,000 30,000
Subvencionet dhe transferet   130,000 130,000 130,000
Shpenzimet kapitale  250,000 250,000 250,000
Numri i stafit  66 66 66
Burimet e financimit          1,830,000           1,830,000           1,830,000  
Grantet e përgjithshme qeveritare         1,830,000            1,830,000             1,830,000 
Prej tyre: Mjetet e ndara për 
bashkëfinancim (IPA dhe të tjera)       

Të hyrat vetanake       
Huamarrjet        
Grantet e donatorëve       
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KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK  
 
 
Misioni 
 
Misioni i Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) është të sigurojë mënyrën më 
efikase më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike në Kosovë sipas 
kërkesave që dalin nga Ligji për Prokurim Publik. 
KRPP-ja angazhohet të promovojë efiçencën dhe efektivitetin në përdorimin e fondeve 
publike si dhe të kontribuojë në zvogëlimin e mundësive për mashtrim, korrupsion dhe  
keqpërdorim të fondeve publike të Kosovës. 
 
Situata aktuale  
 
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka përgjegjësi për zbatimin e funksioneve të 
përcaktuara nga Ligji mbi Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës dhe Ligji mbi 
Procedurat për dhënien e Koncesioneve në lidhje me zhvillimin e përgjithshëm, funksionimit 
dhe mbikëqyrjes të rregullave të prokurimit publik dhe sistemit të prokurimit publik në 
Kosovë si dhe ushtrimin e funksioneve që i janë dhënë KRPP-së sipas ligjit. 
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e sajë, KRPP-ja në periudhën afatmesme planifikon të realizoj këto 
objektiva: 
 

1. Të rrisë qasjen në informacione lidhur me tenderët publik dhe në përgjithësi me 
Prokurimin Publik (PP); 

2. Të avancoj sistemin ekzistues për PP, në pajtueshmëri me legjislacionin e BE-së; 
3. Të krijoj një kornizë institucionale moderne dhe transparente të PP-së në pajtim me 

legjislacionin e BE-së. 
 

Për të realizuar objektivin e parë “Të rrisë qasjen në informacione lidhur me tenderët publik 
dhe në përgjithësi me PP”, KRPP-ja planifikon të ndan masën monetare prej €331,704, 
respektivisht nga €110,568 për vit për të realizuar këto veprime:  
 

• Avancimi dhe dizajnimi i ëeb-faqes dhe futja e informacioneve në të tri gjuhët e 
parapara sipas LPP-së, 

• Krijimi i Regjistrit elektronik të Prokurimit Publik, 
• Publikimin e të gjitha njoftimeve të Prokurimit Publik, 
• Specializimi i stafit në fushën e menaxhimit dhe TI-së. 

 
Për të realizuar objektivin e dytë “Të avancoj sistemin ekzistues për PPK-së në pajtueshmëri 
me legjislacionin e BE-së”, KRPP-ja planifikon të ndan masën monetare prej €327,870 
respektivisht nga €109,290 për vit për të realizuar këto veprime: 

 

• Të identifikoj përparësitë dhe dobësitë në zbatimin e LPP-së dhe të rregullave të 
aprovuara nga KRPP-ja, 
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• Të identifikoj fushat që kanë nevojë të përmirësohen dhe zhvillohen, 
• Të japë vlerësime sa më të sakta lidhur me gjendjen sistemit të prokurimit në Kosovë, 
• Të bëjë rekomandime të duhura për ndryshimin e legjislacionit primar dhe sekondar të 

prokurimit me qëllim të avancimit të PPK-së. 
 

Për të realizuar objektivin e tretë “Të krijoj një kornizë institucionale moderne dhe 
transparente të PP-së në pajtim me legjislacionin e BE-së”, KRPP-ja planifikon të ndan masën 
monetare prej €322,521 respektivisht nga €107,507 për vit për të realizuar këto veprime: 
 

• Ndryshimi dhe plotësimi  i rregullave të aprovuara (nëse është e nevojshme), 
• Dhënia e ndihmës profesionale autoriteteve kontraktuese në nivel lokal dhe qendror, 
• Angazhimi lidhur me ndryshimin e LPP-së (Reformimi i Sistemit të PPK-së). 
• Shtimi i kontrollit ndaj autoriteteve kontraktuese se si po funksionojnë praktikisht aktet 

nënligjore të aprovuara. 
 
 

Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për KRPP

KRPP  
2011             

Aktual 
(Shpenzuar) 

2012             
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013             
Aprovuar 

Totali 279,469 310,197 327,365
Paga dhe mëditje  147,551 166,771 179,859
Mallra dhe shërbime  118,879 129,549 127,306
Komunali  13,039 13,877 20,200
Subvencionet dhe transferet       
Shpenzimet kapitale      
Numri i stafit  24 27 30
 
 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016

KRPP  2014     
Vlerësuar 

2015      
Vlerësuar 

2016      
Vlerësuar 

Totali i shpenzimeve       1,403,285             327,400              327,400 
Paga dhe mëditje  179,859 179,859 179,859
Mallra dhe shërbime  1,203,226 127,341 127,341
Komunali  20,200 20,200 20,200
Subvencionet dhe transferet      
Shpenzimet kapitale      
Numri i stafit  30 30 30
Burimet e financimit             1,403,285             327,400              327,400 
Grantet e përgjithshme qeveritare               327,400                327,400                327,400  
Huamarrjet             1,075,885    
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AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËS  
 

Misioni  
 
Misioni i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës (ASHAK) është organizimi, 
zhvillimi, nxitja dhe bashkërenditja e veprimtarisë shkencore dhe e krijimtarisë artistike në 
seksione, në bërthama të studimit, në njësi shkencore dhe artistike dhe në qendra studimore 
dhe hulumtuese. 
 
Situata aktuale 
 
Gjatë vitit të kaluar janë realizuar, apo janë në realizim e sipër projekte, botime dhe veprimtari 
të rëndësishme si: Botimi i Monografisë Kosova versioni anglisht, Të menduarit dhe të 
shkruarit juridik, Fjalor shpjegues i termave të botanikës, Ndikimi i anglishtes në gjuhën 
shqipe dhe botimi i revistës Kërkime, revistës Studime 19, Vjetarit 2012, si dhe veprave: 
Lugina e Preshevës dhe Uvertyra solemne. Projekti afatgjatë i Këshillit Ndërakademik për 
Gjuhën Shqipe si dhe e projektin Shqipja e shkruar në Kosovë në shekullin XX. Ka vazhduar 
puna e përbashkët me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë rreth projekteve të shumta: Bimët 
e rrezikuara e të rralla të florës së Kosovës, Identifikimi i ndotësve të efluentëve të ujërave 
urbane dhe të industrisë dhe trajtimi i tyre, Ndikimi i mbitensioneve atmosferike në Sistemet 
Elektroenergjetike të Kosovës dhe Inventarizimi i virozëve dhe shëndetësimi i materialit 
mbjellës të specieve frutore dhe vreshtave në Kosovë dhe Shqipëri. 
Akademia ka organizuar edhe tryeza, tubime, konferenca shkencore, koncerte, ekspozita për 
Letërsia shqipe në shkrimet enciklopedike, Perspektivat e komlementaritetit në zhvillimin 
ekonomik ndërmjet Kosovës, Punësimi në kontekstin zhvillimor dhe integrues të Kosovës, 
Energjetika dhe mjedisi për zhvillim të qëndrueshëm, Koncert me vepra të kompozitorëve 
akademikë dhe ekspozita personale etj. 
 
Objektivat 
 
Në kuadër të misionit të saj Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës në periudhën 
afatmesme planifikon të realizojë këto objektiva: 

1. Veprimtaria afatgjate e Këshillit ndërakademik për Gjuhën shqipe (në bashkëpunim 
me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë); 

2. Veprimtaria botuese e Akademisë (botimi i rezultateve të studimeve shkencore); 
3. Realizimi i projektit Enciklopedia e  Kosovës. 

Lidhur më objektiven e parë, veprimtaria afatgjate e Këshillit ndërakademik për Gjuhën 
shqipe, parashihet të ndahen €71,325 për vit, dhe të ndërmerr këto veprime: 
 

• Konferencave shkencore; 
• Takimeve të vazhdueshme të anëtarëve të Këshillit; 
• Simpoziumeve shkencore. 

 
Për realizimin e objektivës së dytë Veprimtaria botuese, planifikohet të ndahen €812,692 për 
vit dhe të ndërmerren:  
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• ASHAK-u parasheh rritjen e numrit të botimeve shkencore dhe artistike.  
 

Sa i përket objektivës së tretë, projekti “Enciklopedia e Kosovës”, puna ka filluar gjatë vitit të 
kaluar dhe do të vazhdojë për breza të tërë (karakteristikë e të gjitha Enciklopedive). Është 
planifikuar të ndahen rreth €180,000 për vit për: 

• Pajisjen me mjete pune të Qendrës Leksikografike Enciklopedike (brenda së cilës do të 
realizohet Projekti i Enciklopedisë).  

 
 
Tabela 1-Trendët historike të financimit për ASHAK 

 ASHAK 
2011 

Aktuali  
(shpenzimi)

2012 
Aktuali  

(shpenzimi) 
2013  

Aprovimi
Totali 437,151 774,174 1,064,017
Paga dhe mëditje  237,811 459,392 624,017
Mallra dhe shërbime  191,893 284,964 430,000
Shpenzime Komunale  7,447 6,837 10,000
Shpenzime kapitale - 22,980 -
Numri i stafit  45 45 55

   
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për KASH 2014-2016 

ASHAK 2014 
Vlerësuar

2015 
Vlerësuar

2016 
Vlerësuar

Totali 1,064,000 1,064,000 1,064,000
Paga dhe mëditje  624,000 624,000 624,000
Mallra dhe shërbime  430,000 430,000 430,000
Komunali  10,000 10,000 10,000
Numri i stafit  55 55 55

Treguesit e performances 

ASHAK-ku ka për synim realizimin e funksioneve kryesore të saj, si: projekteve shkencore 
dhe artistike, konferencave, koncerteve dhe tryezave shkencore, veprimtarisë botuese, 
bashkëpunimin ndërakademik ndërkombëtar etj.  

 
.  
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AUTORITETI RREGULLATIV I KOMUNIKIMEVE 
ELEKTRONIKE DHE POSTARE 

 
 
Misioni 
 
Misioni i Autoritetit Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe postare (ARKEP) është 
implementimi dhe nxjerrja e rregulloreve dhe standardeve për liberalizimin e mëtutjeshëm të 
tregut bazuar në parimin e neutralitetit teknologjik dhe kornizës rregullatorë të BE-së për 
komunikime elektronike duke promovuar konkurrencën dhe infrastrukturën efikase si dhe 
garantimin e shërbimeve të duhura e të përshtatshme në tërë territorin e Republikës së 
Kosovës. 
 
Objektivat 
 
Objektivat kryesore të ARKEP-së do të arrihen përmes:  

• Nxitjen e konkurrencës së ofertave të shërbimeve komunikuese, 
• Nxitjen e investimeve përmes adoptimit dhe implementimit të teknologjisë moderne 

komunikuese qe do te kontribuoj në zhvillimin e infrastrukturës së teknologjisë 
informative, 

• Avancimin e shërbimeve telekomunikuese përmes lejimit të ofrimit të shërbimeve te 
avancuara si ato: UMTS, 3G, LTE që do të mundësojnë ofrimin e ofertave të 
arsyeshme të shërbimeve për konsumatorë,  

• rritja rapide të produkteve dhe shërbimeve brezëgjera, 
• qeverisje të dobishme dhe transparente dhe përdorim optimal të resurseve të kufizuara.  

 
Tabela 1. Trende historike të financimit 2011 - 2013 për ARKEP 

 ARKEP 
2011

Aktual 
(Shpenzuar)

2012
Aktual 

(Shpenzuar)

2013 
Aprovuar 

Totali              764,383           632,279              1,090,188 
Paga dhe Shtesa 295,196 266,487 289,888
Mallra dhe Shërbime 319,133 251,088 387,600
Shpenzime Komunale 10,332 11,034 12,700
Subvencione dhe Transfere     
Shpenzime Kapitale 139,722 103,670                  400,000 
Numri i Stafit 33 33 37

 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara KASH 2014-2016 

 ARKEP Vlerësuar
2014

Vlerësuar
2015

Vlerësuar
2016

Totali 1,090,000 1,090,000  1,090,000 
Paga dhe mëditje  289,888 289,888 289,888
Mallra dhe shërbime  387,412 387,412 387,412
Shpenzimet Komunale  12,700 12,700 12,700
Subvencione dhe Transfere       
Shpenzimet kapitale              400,000            400,000                400,000  
Numri i stafit  37 37              37
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AGJENCIA KUNDËR KORRUPSION  

 
 
Misioni 
 
Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK) është institucion i pavarur i themeluar me ligj, dhe 
është përgjegjës për luftimin dhe parandalimin e korrupsionit në Kosovë. Baza ligjore për 
themelimin e tij është Ligji kundër Korrupsionit (2004/34) i cili ka përcaktuar përgjegjësitë 
dhe fushë-veprimtarinë. 
Funksioni i AKK-së është i përqendruar në zbulimin dhe hetimin e rasteve korruptive,  
përpjekjeve për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit si dhe sensibilizimin e opinionit 
publik me qëllim të ndërtimit të një shoqërie të shëndoshë që bazohet në shtetin e së drejtës.  
 
Situata aktuale  
 
Agjencia Kundër Korrupsion është duke zhvilluar hetimet paraprake për të gjitha rastet e 
dyshuara të korrupsionit dhe duke i përcjellë kallëzimet penale prokurorisë vendore apo të 
EULEX-it. AKK monitoron zbatimin e Strategjisë nacionale kundër Korrupsionit dhe Planit të 
Veprimit, mbikëqyrë dhe kontrollon deklarimin, burimet dhe prejardhjen e pasurisë së 
zyrtarëve të lartë publik, parandalon rastet e konfliktit të interesit, analizon dhe jep opinione 
për kufizimet në lidhje me pranimin e dhuratave të lidhura me kryerjen e detyrës zyrtare. 
 
Agjencia po ashtu organizon aktivitetet me qëllim të edukimit dhe vetëdijesimit të opinionit 
publik për pasojat që shkakton korrupsioni dhe inkurajimin e tyre për domosdoshmërinë e 
angazhimit në parandalimin dhe luftimit të korrupsionit.  
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e sajë, AKK në periudhën afat mesme planifikon të realizojë këto 
objektiva: 

 

1. Sendërtimi i plotë i mandatit ligjor të përcaktuar me ligjet në fuqi në drejtim të luftimit 
dhe parandalimit të korrupsionit, plotësimi dhe avancimi i bazës juridike.  

2. Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të brendshme në fusha të ndryshme.  

3. Monitorimi dhe raportimi për zbatimin e ligjeve në fuqi si dhe e Strategjisë së Planit të 
Veprimit kundër Korrupsionit.  

4. Forcimi dhe kultivimi i frymës së bashkëpunimit me mekanizmat institucional 
përgjegjës për luftimin dhe parandalimin e korrupsionit në Kosovë.  

Për të realizuar objektivin e parë “Sendërtimi i plotë i mandatit ligjor të përcaktuar me ligjet 
në fuqi në drejtim të luftimit dhe parandalimit të korrupsionit, plotësimi dhe avancimi i bazës 
juridike”, AKK planifikon të ndaj masën monetare për një vit në shumën prej €115,000 ndërsa 
për periudhën 3 vjeçare shumën prej €345,000. 

Për të realizuar objektivin e dytë “Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të brendshme në fusha 
të ndryshme “AKK planifikon të ndaj masën monetare për një vit në shumën prej €145,000 
ndërsa për periudhën 3 vjeçare shumën prej €435,000. 
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Për të realizuar objektivin e tretë “Monitorimi dhe raportimi për zbatimin e ligjeve në fuqi si 
dhe e Strategjisë së Planit të Veprimit kundër Korrupsionit” AKK planifikon të ndaj masën 
monetare për një vit në shumën prej €135,000 ndërsa për periudhën 3 vjeçare shumen prej  
afro ndërsa për periudhën 3 vjeçare shumën prej €405,000. 

Për të realizuar objektivin e katër “Forcimi dhe kultivimi i frymës së bashkëpunimit me 
mekanizmat institucional përgjegjës për luftimin dhe parandalimin e korrupsionit në Kosovë” 
AKK planifikon të ndaj masën monetare për një vit në shumën prej €90,000 ndërsa për 
periudhën 3 vjeçare shumën prej €270,000. 
 
 
Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për Agjencionin Kundër Korrupsion 

AKK  
2011           

Aktual 
(Shpenzuar)

2012              
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013             
Aprovuar  

Totali 348,985 370,000 483,565
Paga dhe mëditje  234,848 236,679 293,709
Mallra dhe shërbime  107,350 111,198 172,356
Komunali  6,787 6,378 10,000
Subvencionet dhe transferet       
Shpenzimet kapitale   15,745 7,500
Numri i stafit  32 35 40

 
 

Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

AKK  2014           
Vlerësuar

2015              
Vlerësuar 

2016             
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve             485,000             485,000              485,000 

Paga dhe mëditje  293,709 293,709 293,709

Mallra dhe shërbime  181,291 181,291 181,291
Komunali  10,000 10,000 10,000
Subvencionet dhe transferet       
Shpenzimet kapitale      
Numri i stafit  40 40 40

Burimet e financimit             485,000             485,000              485,000 
Grantet e përgjithshme qeveritare             485,000               485,000                485,000 
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ZYRA E RREGULLATORIT TË ENERGJISË 
 

 
Misioni  
 
Zyra Rregullative e Energjisë ka për mision krijimin dhe funksionimin efikas, transparent dhe 
jo-diskriminues të tregut të energjisë, përcaktimin e kritereve dhe kushteve për dhënien e 
licencave për kryerjen e aktiviteteve në fushën e energjisë përfshirë energjinë elektrike, 
ngrohjen qendrore dhe gazin, në pajtim me detyrimet që dalin nga Traktati i Komunitetit të 
Energjisë dhe ligjit nr. 03/L-185.  
 
Situata aktuale 
 
Zyra Rregullative e Energjisë (ZRRE) i ka kushtuar rëndësi të veçantë bashkëpunimit me 
ministritë relevante të Qeverisë së Kosovës dhe komisionit parlamentare të Kuvendit të 
Kosovës, për t’i bashkërenditur aktivitetet që kanë të bëjnë me zbatimin e strategjisë dhe të 
politikave në sektorin e energjisë.   
Është punuar në hartimin e projekt-rregulloreve për dhënien e autorizimeve për ndërtimin e 
kapaciteteve të reja të gjenerimit të energjisë dhe për vendosjen e një kornize ligjore adekuate 
për përdorimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë dhe për bashkëgjenerim. Ndihmesë 
teknike për realizimin e këtij qëllimi ka dhënë AER, USAID dhe Banka Botërore. 
Janë lëshuar gjithsej 38 licenca për sektorin e energjisë elektrike dhe ngrohjes qendrore, 
ndërsa sa i përket energjisë së ripërtërishme, ZRRE ka lëshuar 18 autorizime preliminare, nga 
të cilat 3 autorizime finale. Rëndësi e veçantë i është kushtuar fushës së mbrojtjes së 
konsumatorëve, ku janë shqyrtuar gjithsej 918 ankesa të konsumatorëve.  
ZRRE-ja ka vazhduar bashkëpunimin me institucione e organizata ndërkombëtare siç janë: 
Këshilli i Rregullatorëve të Energjisë i Evropës (CEER) dhe Asociacioni Regjional i 
Rregullatorëve të Energjisë (ERRA). 
 
Objektivat  
 

1 Bashkëpunimi me palët në sektorin e energjisë dhe përmirësimin e kornizës ligjore, 
2 Monitorimi i tregut të energjisë si dhe zhvillimi i tij, 
3 Mbrojtja e konsumatorëve dhe e kompanive të licencuara në mbështetje me 

procedurat për zgjidhje të kontesteve. 
 
Për të realizuar objektivin e parë ”Bashkëpunimi me palët dhe përmirësimi i kornizës ligjore” 
për vitin 2014-2016 ZRRE-ja planifikon të ndajë rreth €228,152 për vit dhe ndërmarrjen e 
këtyre veprime: 
 

• Krijimin e kornizës rregullative, e cila siguron funksionim transparent dhe jo-
diskriminues të tregut të energjisë duke u bazuar në parimet e tregut të lirë dhe të jetë 
në pajtim me ‘acquis communautaire, 

• Nxjerrjen e akteve nënligjore dhe përcaktimin e tarifave të energjisë. 
 

Për të realizuar objektivin e dytë ”Monitorimi i tregut të energjisë si dhe zhvillimi i tij” për 
vitin 2014-2016 ZRRE-ja planifikon të ndajë rreth €266,304 për vit dhe ndërmerr këto 
veprime: 
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• Monitorimi i bizneseve të të gjitha kompanive të licencuara dhe përkujdesjen për 

përmirësimin e furnizimit me energji,  
• Krijimi i kushteve të favorshme për investime të reja dhe hapjen e tregut për 

kompanitë e reja të ngrohjes. 
 
Për të realizuar objektivin e trete “Mbrojtja e konsumatorëve dhe e kompanive të licencuara 
në mbështetje në procedurat për zgjedhje të kontesteve” për vitin 2014-2016 ZRRE-ja 
planifikon të ndajë rreth €190,000 për vit dhe ndërmerr këto veprime: 
 

• Konsultimet publike për tarifat dhe çmimet,  
• Konsultimet publike për mbrojtjen e konsumatorëve,  
• Konsultimet publike për licencim. 

 
 
Tabela 1. Trendët historike të financimit 2011-2013 për ZRRE 

 ZRRE 
2011

 Aktuali  
(shpenzimi)

2012 
Aktuali 

(shpenzimi) 
2013  

Aprovimi 
TOTALI 604,624 643,502 684,456
Paga dhe mëditje 368,082 372,319 372,456
Mallra dhe shërbime 187,776 219,893 250,000
Shpenzime Komunale 8,747 10,159 12,000
Shpenzime kapitale 40,019 41,130 50000
Numri i stafit 33 33 33

 
 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

 ZRRE 2014 
Vlerësuar

2015 
Vlerësuar 

2016 
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve        690,000        690,000        690,000 
Paga dhe mëditje              388,000             388,000             388,000 
Mallra dhe shërbime              240,000             240,000             240,000 
Shpenzime komunale               22,000               22,000               22,000 
Shpenzime kapitale               40,000               40,000               40,000 
Numri i stafit                        33                       33                       33 
Burimet e financimit             690,000             690,000             690,000 
Grandet e përgjithshme qeveritare             690,000             690,000             690,000 
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AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT 
 
 
Misioni 
 
Zbatimi i programit të privatizimit në mënyrë transparente dhe efikase duke vazhduar përmes 
dy metodave të shitjes: “spin ofit” dhe shitjes nëpërmjet likuidimit.  
Shqyrtimi me kohë i ankesave valide të Kreditorëve dhe Pronarëve lidhur me Ndërmarrjet 
Shoqërore në likuidim apo Asetet nga të ardhurat që rrjedhin nga administrimi, shitja, transferi 
apo likuidimi i Ndërmarrjeve Shoqërore dhe/ose aseteve të tyre, qëllim ky për të cilin fondet 
mbahen në mirëbesim dhe transferi i fondeve tepricë te Qeveria e Kosovës.  
 
Situata e aktuale 
 
Agjencia Kosovare e Privatizimit në portfolion e saj, në fund të vitit 2012 numëron rreth 596 
ndërmarrje Shoqërore. Gjatë vitit 2012, AKP ka mbajtur tri valë të privatizimit: Vala 54, Vala 
55 dhe Vala 56, tetë shitje të aseteve me likuidim (SHAL): SHAL 11, SHAL 12, SHAL 13, 
SHAL 14, SHAL 15, SHAL 16, SHAL 17 dhe SHAL 18. 
 
Agjencia Kosovare e Privatizimit, ka të themeluar  Autoritetin e Likuidimit të Ndërmarrjeve 
që tanimë janë në likuidim, dhe shuarjen e Komisioneve të Likuidimit KL-ve. Gjatë vitit 2012, 
është bërë emërimi i Autoriteteve të Likuidimit (AL) për 173 N.Sh. në likuidim dhe ka 
përfunduar edhe likuidimi për 4 N.SH të cilat janë likuiduar nga AKP-ja.  
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e saj, AKP në përidhën afatmetmesme planifikon të realizojë këto 
objektiva: 
 

1. Shitja; 
2. Likuidimi; 
3. Shpërndarja e 20% për punëtorët. 

Për të realizuar objektivin e parë “Shitja” AKP-ja për periudhën  2014/2016, planifikon të 
ndan masë monetare €26,160,000. 
 
Për të realizuar objektivin e dytë “Likuidimi” AKP-ja për periudhën  2014/2016, planifikon të 
ndan masë monetare €2,520,000. 
 
Tabela 1: Trendët historike të financimit për AKP  

Agjencia Kosovare e Privatizimit 
2011             

Aktual 
(Shpenzuar)

2012              
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013            
Aprovuar 

Total 8,594,606 6,022,910 8,048,000
Paga dhe shtesa 2,299,234 3,384,687 3,500,000
Mallra dhe shërbime 2,404,728 2,455,143 4,200,000
Komunali 85,496 89,659 98,000
Subvencionet dhe transferet  1,966,218 76,473 80,000
Kapital 1,838,930 16,948 170,000
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Numri i stafit 280 268 239
 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016
 Agjencia Kosovare e Privatizimit 2014 2015 2016 
  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 
Totali i shpenzimeve 9,000,000 9,830,000 9,850,000
Paga dhe mëditje  3,500,000 3,500,000 3,500,000
Mallra dhe shërbime  5,152,000 5,982,000 6,002,000
Komunali  98,000 98,000 98,000
Subvencionet dhe transferet   80,000 80,000 80,000
Shpenzimet kapitale  170,000 170,000 170,000
Numri i stafit  271 271 271
Burimet e financimit 9,000,000 9,830,000 9,850,000
Grantet e përgjithshme qeveritare 
     Prej tyre: Mjetet e ndara për 
bashkëfinancim  (IPA dhe të tjera)   
Te hyrat vetanake(të dedikuara) 9,000,000 9,830,000 9,850,000
Huamarrjet     
Grantet e donatoreve     
Financimet tjera     
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ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT 
 
 
Misioni 
 
Misioni i Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) është kryerja e funksioneve që i janë 
caktuar sipas Ligjit për Prokurim Publik në Kosovë (Ligji Nr. 04/L – 042) dhe Ligjit për 
procedurën për dhënien e koncesioneve (Ligji Nr. 02/L-44) lidhur me trajtimin e ankesave në 
relacion me zbatimin e këtij ligji. 
 
 
Situata aktuale  
 
Organi Shqyrtues i Prokurimit si një institucion i pavarur, kompetent, i pa anshëm në mbrojtje 
të të drejtave të çdo operatori ekonomik do të ketë angazhim parësor për të forcuar 
marrëdhëniet me operatorët ekonomik me synim që t’i informojë mbi shërbimet që i ofron në 
mbrojtje të drejtave të tyre të ligjshme, duke inkurajuar mos tolerimin e favorizimeve dhe 
shkeljes së ligjit në procedurat e prokurimit publik apo të dhënies me koncesion dhe duke 
krijuar një sistem të sigurt të denoncimit të rasteve korruptive të tyre. 
 
Synimet për vitin 2013, përfshijnë vazhdimin e përpjekjeve për konsolidimin e institucionit, si 
nga pikëpamja strukturale po ashtu edhe nga organizimi i punës së OSHP-së, konsolidimin e 
marrëdhënieve të bashkëpunimit me operatorët ekonomik, autoritetet kontraktuese si dhe për 
zbatimin e strategjisë së komunikimit. 
 
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e saj, OSHP-ja në periudhën afatmesme planifikon të realizojë këto 
objektiva: 
 

1. Shërbimi i operatoreve ekonomik dhe mbrojtja e drejtave të ligjshme nga veprimet apo 
mos veprimet e Autoriteteve kontraktuese, rëndësi të veçante për arritjen e kësaj 
objektive do ti kushtohet profesionalizmit, efikasitetit si dhe vendimmarrjes së drejtë; 
 

2. Rritja e transparencës ndaj operatorëve ekonomik dhe në përgjithësi ndaj publikut në 
mënyre që prokurimet publike të arrijnë efektivitetin e shpenzimit të parasë publike; 

 
3. Informimin në mënyrë të rregullt dhe transparent për veprimtarinë e Organit Shqyrtues 

të Prokurimit (OSHP), nëpërmjet krijimit të një sistemi të qëndrueshëm dhe lehtësisht 
të monitorueshëm nga komuniteti i biznesit dhe publiku i gjerë për menaxhimin e 
ankesave dhe dhënien e vendimeve meritore nga ana e OSHP-së. 
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Tabela 1. Trende historike të financimit 2011-2013 për Organin Shqyrtues të Prokurimit 

Organi Shqyrtues i Prokurimit 
2011          

Aktual 
(Shpenzuar)

2012              
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013              
Aprovuar 

Totali 230,990 253,842 304,375
Paga dhe mëditje  128,009 134,825 163,865
Mallra dhe shërbime  101,613 115,470 134,510
Komunali  1,368 3,547 6,000
Subvencionet dhe transferet       
Shpenzimet kapitale      
Numri i stafit  17 18 23

Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuar për financim 2014-2016 

Organi Shqyrtues i Prokurimit 2014
Vlerësuar

2015
Vlerësuar 

2016
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve 304,400 304,400 304,400
Paga dhe mëditje  163,865 163,865 163,865
Mallra dhe shërbime  134,535 134,535 134,535
Komunali  6,000 6,000 6,000
Subvencionet dhe transferet       
Shpenzimet kapitale      
Numri i stafit  23 23 23
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AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS  
 
 
Misioni 
 
Misioni i Agjencisë Ndihmë Juridike Falas (ANJF)  është ofrimin i ndihmës juridike falas për 
të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara ligjore, 
duke ju mundësuar qasjen e barabartë në drejtësi, pa marrë parasysh përkatësinë etnike, 
racore, politike, gjinore apo ndonjë dallim tjetër. 

 
Situata aktuale 
 

   Në drejtim te përmbushjes se obligimeve të saja ANJF bashkëpunon ngushtë me siguruesit e 
jashtëm, avokatet dhe OJQ-të si komponent pandarës ne sistemin gjithëpërfshirës dhe 
integrues të Ndihmës Juridike Falas. 
 
Agjencia për ndihmë juridike falas funksionon në tri nivele: 
 

1. Këshilli për Ndihmë Juridike Falas, 
2. Zyra Koordinuese për Ndihmë Juridike - Zyra Ekzekutive, 
3. Zyrat rajonale për ndihme juridike falas me zyrat operative në Prishtinë, Prizren, 

Mitrovicë, Gjilan dhe Pejë si dhe dhe 8 zyra për ndihmë juridike falas të përkrahura 
nga UNDP, në: Graçanicë, Ferizaj, Dragash, Gjakovë, Mitrovicë e Veriut, Kllokot, 
Skenderaj dhe në Klinë.  

Aktualisht Këshilli për Ndihmë Juridike Falas ofron ndihmë juridike për kategorinë e 
qytetarëve, të cilët kanë mungesë të mjeteve materiale e posaçërisht: të pastrehet, të moshuarit, 
gratë, femijët, përsonat me nevojat e veçanta dhe të miturit. Në vitin 2012 numri i lëndëve që 
ky Agjencion ka pranuar ka qenë 3,940 nga të cilat 3,422 lëndë janë zgjidhur, ndërsa 518 lënë 
janë ende në procedura administrative.  
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e saj, Këshilli për Ndihmë Juridike Falas në periudhën afatmesme 
planifikon të realizoj këto objektiva: 
 

1. Realizimi i obligimeve ashtu siç  parasheh ligjin për Agjencisë Ndihmë Juridike Falas; 
2. Sensibilizimi i opinionit publik për vetëdijesimin e popullatës si dhe institucioneve 

qeveritare dhe jo qeveritare, organizatave vendore dhe ndërkombëtare për ndihmën 
juridike falas. 

Për të arritur objektivin e parë në zbatimin e ligjit për Ndihmë Juridike Falas ANJF-a 
planifikon që të hartoj aktet normative të brendshme, si vijon: 
 

• Rregulloren e brendshme e punës, 
• Kodin e sjelljes dhe të etikës për Agjencinë e Ndihmë Juridike Falas, 
• Rregulloren për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës.  
• Rregulloren për procedurën e ofrimit të ndihmës juridike falas në lëmin penale.  
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Për të arritur objektivin e dytë “Sensibilizimi i opinionit publik për vetëdijesimin e popullatës 
si dhe institucioneve qeveritare dhe jo qeveritare, organizatave vendore dhe ndërkombëtare 
për ndihmën juridike falas.” ANJF planifikon që të ndërmerr këto veprime: 
 

• Publikimit të informatorit, katolegjeve, broshurave, spoteve televizive, 
• Organizimin e Konferencës Regjionale për Ndihmë Juridike Falas. 

 
Tabela 1. Trendët historike të financimit 2011 – 2013 për Agjensionin për Ndihmë Juridike 
Falas 

 Agjencia per Ndihmë Juridike Falas 
2011             

Aktual 
(Shpenzuar)

2012              
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013           
Aprovuar 

Total 274,116 284,264 292,345
Paga dhe Mëditje 122,874 122,585 127,455
Mallra dhe Shërbime 135,892 148,608 142,370
Komunali 15,350 13,071 22,520
Numri i stafit 21 20 22

 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 
Agjencia per Ndihmë Juridike 
Falas 

2014
Vlerësuar 

2015
Vlerësuar  

2016
Vlerësuar 

Totali i shpenzimeve         292,400        292,400          292,400 
Paga dhe mëditje            127,455         127,455           127,455 
Mallra dhe shërbime            142,425         142,425           142,425 
Komunali              22,520           22,520             22,520 
Numri i stafit  22 22  22 
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UNIVERSITETI I PRISHTINËS 
 
 
Misioni  
 
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” (UP) është institucion autonom publik për arsimin e 
lartë, që zhvillon arsimin akademik, kërkimet shkencore, krijimtarinë artistike, këshillimet 
profesionale dhe fushat e tjera të veprimtarive akademike. UP-ja ka për mision zhvillimin e 
një sistemi arsimor efektiv, që do t’i kontribuojë ngritjes së mirëqenies së shoqërisë, duke 
ofruar edukim dhe arsimim të barabartë për të gjithë qytetarët, cilësi të lartë në fushën e 
kërkimeve shkencore, inovacioneve dhe transferim të teknologjisë në pajtim me vlerat dhe 
standardet bashkëkohore duke respektuar diversitetin e një shoqërie demokratike dhe të 
prosperuar. 
 
Situata aktuale 
 
Universiteti i Prishtinës ka 16 njësi akademike të shpërndara në shtatë qendra administrative, 
me afro 60,000 studentë në aftësimin dhe përgatitjen e kuadrit adekuat për tregun e punës, 
kuadro të cilët ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e ekonomisë së vendit. UP-ja si universitet 
publik, është bartës kryesor i arsimit të lartë në Republikën e Kosovës dhe kontribuuesi 
kryesor në arritjen e objektivave nacionale për rritjen e pjesëmarrjes në arsimin e lartë.  
Në këtë vit ka një përfshirje më të lartë të studentëve në krahasim me vitet e tjera. Me 
buxhetin e vitit 2012 është investuar në objektin e FSHTA-Ferizaj, si dhe në laboratorët e 
njësive akademike, hartimi i projekteve detale për dy fakultetet në Mitrovicë dhe të Fakultetit 
të Bujqësisë dhe Veterinarisë, digjitalizimi i shërbimeve të Universitetit, programi SEMS me 
disa module, renovime të ndryshme në të gjitha njësitë e UP-së. 
 
Sistemi i reformave në arsim, si pjesë përbërëse ka për qëllim edhe promovimin e demokracisë 
qytetare, zhvillimin e sistemit të menaxhimit të cilësisë së arsimit të lartë. 
Objektiv madhor për Universitetin ishte dhe mbet thellimi dhe vazhdimi i bashkëpunimit me 
institucionet e arsimit të lartë rajonal dhe ndërkombëtar, si dhe harmonizimi i plan-
programeve me standardet evropiane. Nga viti i kaluar ka filluar të realizohet objektivi i UP-
së, që është futja në zonën evropiane të arsimit. 
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e tij, Universiteti i Prishtinës në periudhën afatmesme planifikon të 
realizojë këto objektiva: 
 

1. Zgjerimi dhe mirëmbajtja e objekteve të arsimit të lartë; 
2. Ngritja e cilësisë në studime dhe mësimdhënie;  
3. Shndërrimi i Universitetit në institucion të lartë për hulumtime shkencore; dhe 
4. Ngritja dhe zhvillimi i sistemit informativ. 

 
Për të realizuar objektivin e parë ” Zgjerimi dhe mirëmbajtja e objekteve të arsimit të lartë” 
UP-ja planifikon që çdo vit të investojë shumën prej €6,325,000 dhe të ndërmerr këto 
aktivitete: 
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• Mirëmbajtja e objekteve ekzistuese,  
• Vazhdimi dhe Ndërtimi i objekteve për fakultet e UP-së, si dhe objektin e ri të 

Rektoratit, 
• Pajisje laboratorike dhe mjete konkretizimi për 16 njësitë akademike të UP-së, 
• Ndërtimi i fermës eksperimentale për Fakultetin e Mjekësisë. 

 
Për të realizuar objektivin e dytë” Mirëmbajtjen e objekteve ekzistuese ”, UP-ja planifikon të 
ndajë €5,650,000 mjete buxhetore për të realizuar këto veprime: 
 

• Stimulimin e studentëve me bursa, 
• Organizimin e Universitetit Veror të Prishtinës, 
• Hartimin e politikave për sigurim të cilësisë, certifikim, vlerësim, standarde dhe 

kualifikime dhe krijimin e strukturave për vlerësimin e brendshëm, 
• Përfshirjen më të madhe të gjeneratës së re në arsimin e lartë, në harmoni me kërkesat 

e tregut të punës, 
• Organizimi i programit Avancimi dhe kualifikimi i mësimdhënësve, aktivitet ky i UP 

që rrjedh nga marrëveshja me MASHT për avancimin dhe kualifikimin e 
mësimdhënësve, të cilët kryejnë modulin në Fakultetin e Edukimit, organizohet për 
mësimdhënësit që kanë të kryer shkollën e lartë.  
 

Për të realizuar objektivin e tretë – shndërrimi i Universitetit në institucion të lartë për 
hulumtime shkencore”, UP-ja planifikon të ndajë €1,600,000 mjete buxhetore për të realizuar 
këto veprime: 
 

• Integrimi dhe ndërkombëtarizimi i UP-së në proceset zhvillimore evropiane dhe 
botërore të kërkimeve shkencore për zgjidhjen e problemeve të shoqërisë dhe në 
shërbim të ekonomisë, 

• Rritja e lëvizshmërisë së mësimdhënësve/hulumtuesve dhe studentëve,  
• Rritja e numrit të bibliotekave me literaturë bashkëkohore. 

Për të realizuar objektivin e katërt  ”ngritja dhe zhvillimi i sistemit informativ", gjë që 
tashmë po aplikohet në disa sektorë dhe të ndajë rreth €950,000 për vit dhe të ndërmerr këto 
veprime: 
 

• Digjitalizimin e shërbimeve administrative në UP; 
• Bashkëpunimin për rrjetëzimin e universiteteve të ndryshme me UP-në; 
• Trajnimin e tërë stafit të UP-së për përdorimin e moduleve të programit SEMS; 
• Furnizimin e të gjitha njësive me teknologji të re informative (kompjuterë, laptopë, 

projektorë dhe zërimi i të gjitha sallave të mësimit). 
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Tabela 1. Trendët historikë të financimit 2011 – 2013 për Universitetin e Prishtinës 

Universiteti i Prishtinës 
2011 

Aktuali 
(shpenzimi)

2012 
Aktuali  

(shpenzimi) 

2013 
Aprovimi 

Totali 24,129,366 24,630,347 27,659,128
Paga dhe mëditje 17,755,493 18,258,818 19,283,075
Mallra dhe shërbime 3,143,718 3,132,575 3,130,862
Shpenzime komunale 1,048,754 930,500 1,061,191
Subvencione dhe Transfere 1,026,903 1,236,970 1,314,000
Shpenzime kapitale 1,154,498 1,071,485 2,870,000
 Numri i stafit  2142 2142 2155

 
 
Tabela 2 Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara KASH  2014 – 2016  

 Universiteti i Prishtinës 2014 
Vlerësuar

2015 
Vlerësuar

2016 
Vlerësuar

Totali 28,300,000 28,100,000 29,000,000
Paga dhe mëditje 19,484,305 19,584,305 20,484,305
Mallra dhe shërbime 3,530,862 3,530,862 3,630,862
Shpenzime komunale 1,021,191 1,021,191 1,221,191
Subvencione dhe Transfere 1,314,000 1,314,000 1,414,000
Shpenzime kapitale 2,949,642 2,649,642 2,249,642
 Numri i stafit  2160 2165 2170
Burimet e financimit 28,300,000 28,100,000 29,000,000
Grandet e Përgjithshme 19,989,785 19,789,785 20,589,785
Të hyrat vetanake 8,310,215 8310215 8,410,215
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GJYKATA KUSHTETUESE E KOSOVËS 
 
 
Misioni 
 
Gjykata Kushtetuese si institucion profesional, kompetent dhe i pavarur është autoriteti 
përfundimtar ne Republikën e Kosovës për interpretimin e Kushtetutës dhe përputhshmërisë së 
ligjeve me Kushtetutën. 
 
Situata aktuale 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës për vitin 2013, ka ndarë mjete për Gjykatën Kushtetuese të 
Kosovës në shumë prej €1,566,741 ose 1.95%  më shume se sa në vitin 2012. Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës në vitin 2013 iu është rritur numri i punëtorëve nga 58 
punonjës sa ishte në vitin 2012 në 61 punonjës në vitin 2013. 
 
Gjykata Kushtetuese e Kosovës nga fillimi i punës së saj e deri me sot ka pranuar 568 kërkesa 
të ndryshme  qoftë nga institucionet, qytetarët apo grupe të ndryshme të interesit, nga të cilat 
të zgjidhura janë 465 kërkesa, ndërsa në procedurë të shqyrtimit janë edhe 103 kërkesa.  
Nga fillimi i  vitit 2013 të datës 03 janar e deri me 10 prill ky institucion ka shqyrtuar 54 
kërkesa prej të cilave ka zgjidhë 45 kërkesa, prej të cilave 40 kërkesa të bartura nga vitet 
paraprake, ndërsa 5 kërkesa të pranuara gjatë periudhës tremujore të vitit 2013. 
 
Objektivat 
 

1. Shqyrtimi i kërkesave të institucioneve dhe qytetarëve lidhur me interpretimin e 
dispozitave kushtetuese; 

2. Vendosja e një procesi efektiv të komunikimit për përmirësimin e performances së 
Gjykatës dhe perceptimit të publikut. 

3. Personel shumë të përkushtuar dhe të kualifikuar i cili do të ofrojë cilësi dhe 
mbështetje efektive profesionale, si dhe krijimi i një ekipi menaxhues i cili është i aftë 
për të udhëhequr Gjykatën Kushtetuese dhe përmbush misionin e saj. 

4. Sigurimi i mbështetjes adekuate financiare, me qëllim te avancimit te punës së 
Gjykatës dhe zbatimit të lehtë të aktiviteteve të planifikuara të saj. 

 
Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për Gjykatën Kushtetuese të Kosovës 

Gjykata Kushtetuese e 
Kosovës 

2011 
Aktuali 

(shpenzimi)

2012 
Aktuali  

(shpenzimi)

2013 
Aprovimi 

Totali 1,432,242 1,394,013 1,566,741
Paga dhe mëditje 647,699 707,409 859,439
Mallra dhe shërbime 576,843 595,499 582,302
Komunali 11,386 9,701 25,000
Subvencionet dhe transferet 
Shpenzimet kapitale 196,314 81,404 100,000
Numri i stafit 52 56 61
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Tabela 2. Kufijt e shpenzimeve të vlersuara për financim 2014-2016

Gjykata Kushtetuese e 
Kosovës 

2014
Vlerësuar

2015
Vlerësuar

2016
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve 1,566,741 1,566,741 1,566,741
Paga dhe mëditje 859,439 859,439 859,439
Mallra dhe shërbime 582,302 582,302 582,302
Komunali 25,000 25,000 25,000
Subvencionet dhe transferet 
Shpenzimet kapitale 100,000 100,000 100,000
Numri i stafit 61 61 61

 
 
  



 

 144

KOMISIONI KOSOVAR I KONKURRENCËS 
 
 
Misioni 
 
Misioni i Komisionit Kosovar të Konkurrencës është krijimi i konkurrencës së lirë, mbrojtja e 
saj si një segment vital për ekzistimin e ekonomisë së tregut. KKK vepron për të siguruar një 
konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Ligji për Konkurrencën 2004/36", 
duke u mbështetur në shtyllat kryesore që përcaktojnë mbrojtjen e konkurrencës. 
 
Situata aktuale 
 
Komisionit Kosovar të Konkurrencës gjate këtyre viteve ka bere identifikimin e fushave ku 
mund të cenohet konkurrenca e lirë dhe ka ndërmarr masa për pengimin e saj. Po ashtu ka 
parandaluar pozitat dominuese të disa kompanive duke mos lejuar të veprojnë me marrëveshje 
të brëmshme por të sillen sipas rregullave të tregut.  
 
Objektivat 
 
1. Ndalimi i abuzimit me pozitën dominuese dhe Marrëveshjet e ndaluara në formën e 

karteleve; 
2. Kompletimi me legjislacion sekondar ne fushën e konkurrencës komfor direktivave 

evropiane; 
3. Monitorimi dhe fillimi i procedurave investiguese për shkelësit e konkurrencës. 
 
Krijimi i konkurrencës se lire dhe mbrojtja e saj janë segmente vitale për ekzistimin e 
ekonomisë se tregut, konkurrenca zënë vend të rëndësishëm në politikat ekonomike. Ky 
institucion e koncepton funksionimin e tije si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe interesave 
të konsumatorit dhe bizneseve, me synim final që tregut të gjeneroj zhvillim. 
  
Tabela 1. Trendët historike të financimit 2011-2013 për KKK 

 KKK 
2011

Aktuali 
(Shpenzuar)

2012 
Aktuali 

(Shpenzuar) 
2013 

Aprovimi
TOTALI       195,709       194,112        255,043 
Paga dhe mëditje           90,807         100,040          166,616 
Mallra dhe shërbime         101,932           91,952            82,727 
Komunali            2,970            2,120             5,700 
Subvencionet dhe transferet                 -                  -                  -  
Shpenzimet kapitale                 -                  -                  -  
Numri i stafit                 18                 23     23 
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Tabela 2. Kufijt e shpenzimeve të vlersuara për financim 2014-2016 

KKK 2014      
Vlerësuar

2015             
Vlerësuar 

2016             
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve            255,043            255,100             255,100 
Paga dhe mëditje          166,616         166,616          166,616 
Mallra dhe shërbime            82,727           82,727            82,727 
Komunali             5,700            5,757             5,757 
Subvencionet dhe transferet                   -                  -                  -  
Shpenzimet kapitale                  -                  -                  -  
Numri i stafit                  23                 23                  23 
Burimet e financimit            255,043            255,100             255,100 
 
Grandet e përgjithshme qeveritare            255,043            255,100             255,100 
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AGJENCIA E KOSOVËS PËR INTELIGJENCË 
 
 
Misioni 
 
Bazuar në mandatin Kushtetues dhe Ligjit për Inteligjencën në Republikën e Kosovës, 
Agjencia e Kosovës për Inteligjencë (AKI) zbulon, heton dhe mbikëqyr kërcënimet ndaj 
sigurisë në Republikën e Kosovës. 
 
Situata aktuale  
 
Në kuadër të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë janë në proces këto aktivitete: 
 
- Brenda katër viteve të themelimit të sajë AKI ka funksionalizuar strukturën bazike të sajë 

duke mbuluar të gjitha fushat e përgjegjësive të parapara me kornizën ligjore në fuqi. 
- AKI është duke vazhduar procesin e funksionalizimit dhe plotësimit të strukturës së sajë 

organizative bazuar në përgjegjësitë e saja por edhe nevojat për shtrirje më të madhe 
strukturore me qëllim të realizimit të mandatit të sajë kërkimor brenda dhe jashtë vendit.  

- AKI është vazhdim e sipër planeve dhe programeve të saja për ngritje profesionale dhe 
operative, duke tentuar që ti gërshetojë kapacitetet e saja humane teknike dhe profesionale 
me qëllim të përmbushjes së misionit të sajë kushtetues. 

- Njësitë strukturore të AKI pretendojnë që përmes aktivitetit të tyre operativ dhe kërkimorë 
të grumbullojnë informacionet e nevojshme për kërcënimet që i drejtohen rendit 
kushtetues të Republikës së Kosovës. 

 
Objektivat 

 
Objektivat kryesore në planin afatmesëm janë: 
 
1. Implementimi i PVPIS, të aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës; 
2. Ngritja e nivelit profesional të strukturave kërkimore dhe avancimi në nivelin e 

metodave, teknikave dhe pajisjeve teknologjike të cilat do të shfrytëzohen gjate 
veprimtarisë operative; 

3. Shtrirja e aktiviteteve dhe strukturës organizative në tërë territorin e  Republikës së 
Kosovës, duke synuar identifikimin në kohë reale dhe vërtetimin e informacioneve të 
cilat paraqesin interes për AKI. 

 
Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011 – 2013 për AKI 

AKI 
2011

Aktuali 
(shpenzimi)

2012 
Aktuali 

(shpenzimi) 

2013
Aprovuar 

Totali 4,260,368 4,875,285 5,920,000
Paga dhe mëditje  2,344,646 2,696,206 3,000,000
Mallra dhe shërbime  675,357 842,488 890,000
Shpenzime komunale  5,091 10,752 80,000
Subvencione dhe transfere   0 390,000 450,000
Shpenzime kapitale  1,235,274 935,839 1,500,000
Numri i stafit  90 90 90
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Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për KASH 2013-2015 

 AKI 2014
Vlerësuar

2015
Vlerësuar 

2016
Vlerësuar

Totali    5,930,000    5,930,000    5,930,000
Paga dhe mëditje     3,000,000    3,000,000    3,000,000
Mallra dhe shërbime  900,000 900,000 900,000
Shpenzime komunale  80,000 80,000 80,000
Subvencione dhe transfere   450,000 450,000 450,000
Shpenzime kapitale 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Numri i stafit  90 90 90
Burimet e financimit    5,930,000    5,930,000    5,930,000
Grandet e përgjithshme qeveritare 5,930,000 5,930,000 5,930,000
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KËSHILLI I KOSOVËS PËR TRASHIGIMI KULTURORE 
 
 
Misioni 
 
Misioni i Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore (KKTK) është mbështetja e mbrojtjes 
aktive dhe efektive të trashëgimisë kulturore, në funksion të identitetit të vendit dhe 
zhvillimeve të qëndrueshme bashkëkohorë. 
 
Situata aktuale 
 
Potenciali i trashëgimisë kulturore të Republikës së Kosovës përbëhet nga mozaiku i pasur me 
shprehje materiale dhe jo-materiale të krijuara nga praktikat jetësore të njerëzimit me fill që 
nga parahistoria dhe në vazhdimësi deri më sot. Ky potencial, me rëndësi për identitetin dhe 
zhvillime të qëndrueshme bashkëkohore është në situatë të pafavorshme. Sipas legjislacionit të 
vendit, parimeve, normave dhe praktikave ndërkombëtare, ruajtja, mbrojtja dhe rehabilitimi i 
potencialit të trashëgimisë kulturore i përket shtetit. Në këtë kuadër, detyrat kryesore të KKTK 
janë: vlerësimi dhe shpallja e potencialeve të trashëgimisë kulturore në mbrojtje të shtetit;  
përcaktimi i masave të domosdoshme financiare në sektorin e trashëgimisë kulturore; 
vlerësimi/monitorimi i projekteve në sektorin e trashëgimisë kulturore, mbështetja dhe 
zhvillimi i bashkëpunimit me institucione vendore dhe ndërkombëtare të specializuar, siç janë 
UNESCO, CoE; etj. Megjithatë, duke konsideruar situatën e pafavorshme të trashëgimisë 
kulturore dhe me përqendrim drejt përmirësimit të situatës, gjatë periudhës 2014-2016, në 
mënyrë të paevitueshme paraqitet nevoja për zhvillim të veprimtarisë në gamë të gjerë 
aktivitetesh. 
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e saj, KKTK në periudhën afatmesme planifikon të realizojë këto 
objektiva: 
 

1. Fuqizimi i mbrojtjes ligjore efektive të trashëgimisë kulturore; 
 

2. Zhvillimi i sistemit të përcaktimit të masave financiare në sektorin e trashëgimisë 
kulturore, përmes hartimit të Politikës Nacionale për Trashëgimi Kulturore, në 
funksion të mbrojtjes dhe rehabilitimit aktiv të potencialeve të trashëgimisë kulturore; 

 
3. Fuqizimi i sistemit të vlerësimit dhe monitorimit të projekteve në sektorin e 

trashëgimisë kulturore, në funksion të sigurimit të kualitetit dhe të qëndrueshmërisë; 
 

4. Mbështetja dhe zhvillimi i bashkëpunimit me institucione vendore dhe ndërkombëtare 
të specializuara për trashëgimi kulturore.   
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Tabela 1. Trendët historike të financimit 2011-2013 për KKTK 
Këshilli i Kosovës  për Trashigimi 
Kulturore 

2011            
Aktual 

(shpenzuar)

2012              
Aktual 

(shpenzuar) 
2013           

Aprovuar 
Totali 126,474 176,104 161,718
Paga dhe mëditje 63,027 77,718 77,718
Mallra dhe shërbime 61,022 80,685 81,000
Shpenzime komunale 2,425 2,418 3,000
Shpenzime kapitale 15,283 
Numri i stafit 16 16 16

 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 
Këshilli i  Kosovës për Trashigimi 
Kulturore 2014 2015 2016 
Totali i shpenzimeve             161,200             161,200              161,200 
Paga dhe mëditje  77,718 77,718 77,718
Mallra dhe shërbime  80,482 80,482 80,482
Shpenzime Komunale 3,000 3,000 3,000
Numri i stafit  16 16 16
Burimet e financimit             161,200             161,200              161,200 
Grandet e përgjithshme qeveritare             161,200             161,200              161,200 
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PANELI ZGJEDHOR PËR ANKESA DHE PARSHTRESA 
 
 

Misioni 
 
Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) është organ i përhershëm i pavarur 
kompetent për të vendosur në lidhje me ankesat dhe apelet e lejuara që kanë të bëjnë me 
procesin zgjedhor siç është caktuar me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e 
Kosovës dhe rregullat zgjedhore.  
 
Situata aktuale 
 
PZAP-i, për zgjedhjet për Asambletë Komunale dhe Kryetar te Komunave te mbajtura ne vitin 
2009-2010, dhe për zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës 
2010-2011, si dhe për proceset zgjedhore te jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave në 
Rahovec, Istog, Ferizaj dhe Kaçanik ka proceduar dhe vendosur rreth 1200 ankesa dhe lidhur 
me këto ankesa ka marrë vendime meritore. Gjithashtu, lidhur me parregullsitë gjatë këtyre 
proceseve të kaluara zgjedhore, PZAP-i, ka shqiptuar gjoba ne shumë prej 645,070 euro prej 
tyre ka realizuar shumën prej 583,670 euro te cilat janë derdhur ne Buxhetin e Republikës së 
Kosovës. 
 
PZAP-i ka pasur dhe ka një rol të rëndësishëm përmirësimin e parregullsive gjatë procesit 
zgjedhor, respektivisht në mbrojtjen e të drejtës zgjedhore. 
 
Objektivat  
 

1. Vendosja në lidhje me ankesat dhe apelet e lejuara që kanë të bëjnë me procesin 
zgjedhor siç është caktuar me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Ligjin për 
Zgjedhjet Lokale si dhe rregullat zgjedhore.  

2. Të vazhdoj me ngritjen e kapaciteteve profesionale për funksionimin e plotë të 
strukturës organizative dhe vendim-marrëse të PZAP-i, me qëllim të implementimit të 
ligjeve zgjedhore në fuqi. 

3. Përballimi i procesit ankimor për Zgjedhjet e Rregullta Parlamentare te Republikës së 
Kosovës që sipas ligjit duhet të mbahen ne vitin 2014.  
 

Tabela 1. Trendët historike të financimit 2011 – 2013 për Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe 
Parashtresa 
Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe 
Parashtresa 

2011               
Aktual 

(shpenzuar)

2012             
Aktual 

(shpenzuar) 
2013            

Aprovuar 

Total 195,900 187,743 268,986
Paga dhe Mëditje 104,651 125,902 160,184
Mallra dhe Shërbime 74,372 53,922 99,602
Shpënzimet Komunale 1,597 7,920 9,200
Shpenzimet Kapitale 15,280 - 
Numri i stafit 20 20 20
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Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuar për fiancim 2014-2016 
Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe 
Parashtresa 

2014           
Vlerësuar

2015        
Vlerësuar 

2016     
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve         269,000        269,000          269,000 
Paga dhe mëditje            160,184         160,184           160,184 
Mallra dhe shërbime              99,616           99,616             99,616
Komunali                9,200             9,200               9,200 
Numri i stafit  20 20 20
Burimet e financimit         269,000        269,000          269,000 
Grandet e përgjithshme qeveritare         269,000        269,000          269,000 
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KËSHILLI I PAVARUR MBIKQYRËS PËR SHËRBIMIN 
CIVIL TË KOSOVËS 

 
 
Misioni 

 
Misioni i Këshillit te Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil Kosovës (KPMSHCK) është 
shqyrtimi dhe marrja e vendime lidhur me ankesat e ushtruara nga nëpunësit civil kundër 
vendimeve të organit të punësimit në përputhje me rregullat dhe parimet e parashtruara në 
Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës. 
 
Situata aktuale 
 
Gjatë vitit 2012 Këshilli ka arritur ti realizojë këto aktivitete: 

- Në këtë institucion kanë arritur 375 ankesa të nëpunësve civil kundër vendimeve të 
organeve të punësimit në të gjitha institucionet e shërbimit civil, prej tyre 348 ankesa 
janë vendosur kurse  në shqyrtim e sipër janë edhe 27 ankesa. 

- Këshilli ka realizuar vëzhgimin e zgjedhjes të 46 nëpunësve civil të nivelit drejtues, 
- Këshilli ka bërë 112 monitorime në institucione të nivelit qendror  dhe lokal. 

 
Objektivat  
 
Këshilli ka paraparë që objektivat kryesore për tri vitet e ardhshme do të jenë si në vijim: 
 

1. Funksionimi efikas, profesional, i paanshëm dhe i balancuar në aspektin etnik dhe  
gjinor 

2. Do të shqyrton dhe merr vendime për ankesat e nëpunësve civil kundër vendimeve të 
organit të punësimit në të gjitha institucionet e Shërbimit  Civil në përputhje me 
rregullat dhe parimet e parashtruara në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së 
Kosovës. 

3. Do të vendos nëse emërimet e nëpunësve civil të nivelit drejtues janë bërë në përputhje 
me rregullat dhe parimet e parashtruara në Ligjin për Shërbim Civil të Republikës së 
Kosovës. 

4. Do te mbikëqyr zbatimin e rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin 
civil. 

 
Tabela 1. Trendët historik të financimit 2011 – 2013 për KPMSHCK 

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për 
Shërbimin Civil të Kosovës 

2011             
Aktual 

(shpenzuar)

2012             
Aktual 

(shpenzuar) 
2013           

Aprovuar 

Totali          214,309          211,977           251,716 
Paga dhe mëditje           151,808         151,994            185,851 
Mallra dhe shërbime             58,269             55,701              61,365 
Shpenzime komunale               4,232               4,282                4,500 
Numri i stafit                   22                   23                    25 
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Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014 – 2016 
Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për 
Shërbimin Civil të Kosovës 

2014
Vlerësuar

2015
Vlerësuar 

2016
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve 252,000 252,000 252,000
Paga dhe mëditje             185,851            185,851             185,851 
Mallra dhe shërbime              61,649             61,649              61,649
Komunali                4,500               4,500                4,500 
Numri i stafit                    25                   25                    25 
Burimet e financimit 252,000 252,000 252,000
Grandet e përgjithshme qeveritare 252,000 252,000 252,000
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PROKURORIA E SHTETIT 

 
 
Misioni 
 
Misioni i Prokurorit të Shtetit është luftimi i suksesshëm i krimit në Republikën e Kosovës dhe 
kontributi në sigurimin e sundimit të ligjit i cili do të bazohet në respektimin e Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës, ligjeve dhe konventave ndërkombëtare. Gjatë ushtrimit të funksioneve  
do të respektohen pavarësia, paanshmëria, profesionalizmi si dhe të drejtat dhe liritë themelore 
të njeriut. 
 
Situata Aktuale 
 
Nga 1 Janar 2013 Prokuroria e Shtetit ka filluar me zbatimin e tërësishëm të Ligjit për 
Prokurorin e Shtetit me të cilin është  ndryshuar edhe sistemi organizativ i prokurorive, ku  
nga zyrat e prokurorisë  se shkalles se parë  (prokuroritë komunale) janë organizuar ne shtatë 
prokurori  Themelore neper regjione, kurse zyra prokuroriale e shkallës së dytë do të jetë 
Prokuroria e Apelit ne Prishtinë. 
 
Gjatë vitit 2012 prokuroritë e Republikës së Kosovës kanë shqyrtuar gjithsej 77,345 
kallëzime-lëndë penale, nga të cilat 22,991 ose 29.7% janë kallëzime-lëndë penale të mbetura 
nga viti paraprak, ndërsa 54,354 ose 70.3%  te kallëzimeve- lëndëve penale janë pranuar në 
punë  gjatë vitit raportues. Prokuroritë gjatë vitit 2012 kanë zgjidhur 55,146 ose 71.3% te 
kallëzimeve-lëndëve penale,  ndërsa 22,991 ose 28.6% kallëzime-lëndë penale kanë mbetur të 
pazgjidhura në fund të vitit 2012. 
Numri i kallëzimeve- lëndëve penale në vitin 2012 ka qenë më i madh për 1600 ose 2.1%  
krahasuar me  vitin 2011, ndërsa lende te zgjedhura kane qene për 2392 ose 4.5% me shume 
se sa ne vitin 2011. 
 
Gjatë  këtij vitit do të fillon ndërtimi i objekteve  të Prokurorive Themelore në  Gjakovë, 
Gjilan dhe Ferizaj të cilat  do ti përmbushin  nevojat e përgjithshme për punë efikase nëpër 
këto prokurori. 
 
Vlen të theksohet që me fillimin e aplikimit të kodit të ri të procedurës penale, për shërbimet e 
kryera nga ekspertë e lëmive të ndryshme, të cilët deri më tani kanë qenë kompetencë e 
Këshillit Gjyqësor të Kosovës, kanë kaluar në kompetencë të menaxhimit të Prokurorit të 
Shtetit. 
 
Objektivat 
 
KPK dhe PSH synon që gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre fuqizojë rolin e saj duke 
realizuar objektivat strategjike të renditura më poshtë: 
 

1. Luftimi dhe parandalimi i kriminalitetit, veprave penale dhe veprave tjera të ndaluara 
me ligj; 

2. Specializimi dhe profilizimi i prokurorëve në lëmi të caktuara sipas organizimit të 
prokurorive.  
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3. Zhvillimi i infrastrukturës dhe Teknologjisë ne Prokurorinë e Shtetit 
4. Plotësimin e infrastrukturës ligjore të sistemit prokurorial të Kosovës, 
5. Krijimi i kushteve adekuate për punë në sistemin prokurorial. 

Për  të realizuar objektivin e parë ”Luftimi i kriminalitetit, veprave penale dhe veprave tjera 
të ndaluara me ligj” Prokurori i shtetit  planifikon që për periudhën 2014-2016 të ndajë 
shumën prej të ndajë shumën prej €17,375,000 (viti 2014 shuma €5,680,000 viti €5,815,000 
viti 2016 shuma €5,865,000) përmes këtyre veprimeve: 

• Fuqizimi i hetimeve financiare, rreth veprave penale që rrënojnë bazat e ekonomisë së 
vendit, 

• Përdorimi i informatave inteligjente, në parandalimin dhe luftimin e krimeve të 
ndryshme, 

• Bashkëpunimi me të gjitha organet e sundimit të ligjit sikurse që janë: Policia e 
Kosovës, Doganat e Kosovës, Administrata Tatimore e Kosovës, Agjencioni kundër 
Korrupsionit etj. 

• Shqyrtimi dhe zgjidhja e suksesshme e kallëzimeve penale nga ana e stafit prokurorial. 

Për të realizuar objektivin e dytë ‘’Specializimi dhe profilizimi i prokurorëve në lëmi të 
caktuara sipas organizimit të prokurorive’’, Prokurori i Shtetit planifikon që për periudhën 
2014-2016 të ndajë shumën prej €180,000 apo nga €60,000 për vit. 
 
Me strukturën e re organizative të Prokurorit të Shtetit është paraparë specializimi i 
prokurorëve në fusha të veçanta.  Me qëllim të përmbushjes së obligimeve qe dalin nga raporti 
i progresit të Komisionit Evropian, si dhe me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të këtij 
institucioni Prokuroria e Shtetit ka paraparë që me anë të trajnimeve, seminareve, punëtorive 
të bëjë: 
 

• Specializimin e prokurorëve në luftimin e krimit të organizuar dhe 
• Specializimin e prokurorëve luftimin e korrupsionit 

 
Për të realizuar objektivin e tretë “ Zhvillimi i infrastrukturës dhe Teknologjisë ne Prokurorin 
e Shtetit”, Prokurori i Shtetit planifikon që për periudhën 2014-2016 të ndajë shumën prej 
€330,000 apo nga €110,000 për vit me këto veprime: 
 

• Digjitalizimi i Prokurorive dhe Gjykatave për periudhën 2013-2016. Ky projekt është 
bashkëfinancim mes Prokurorisë së Shtetit, Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe 
Qeverisë Norvegjeze dhe ka të bëjë me menaxhimin e lëndëve në prokurori dhe 
gjykata.  

• Zhvillimi i një ueb faqeje për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Ky aktivitet do të 
financohet nga ana e USAID/ EROL për një periudhë njëvjeçare dhe ka për qëllim  që 
të rrisë vetëdijesimin e publikut rreth rolit të tij në ndarjen e drejtësisë. 
 

Për të realizuar objektivin e katërt ‘’Plotësimin e infrastrukturës ligjore të sistemit 
prokurorial të Kosovës Prokurori i Shtetit planifikon që për periudhën 2014-2016 të ndajë 
shumën prej €150,000 apo nga €50,000 për vit përmes këtyre veprimeve: 
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• Do të miratoj Planet Strategjike për koordinim te veprimeve, në ngritjen e 
bashkëpunimit mes prokurorit të shtetit dhe agjencive në luftimin e krimit të 
organizuar dhe korrupsionit. 

• Nxjerrjes së rregulloreve udhëzimeve administrative dhe akteve tjera nënligjore. 
 
Për të realizuar objektivin e pestë ‘’Krijimi i kushteve adekuate për punë në sistemin 
prokurorial’’, Prokuroria e Shtetit planifikon që për periudhën 2014-2016 të ndajë shumën prej 
€900,000 apo nga €300,000 për vit 
 
Me ndërtimin e Pallatit të Drejtësisë, nga 1 Janari i vitit 2014, Prokuroria Apelit dhe ajo 
Themelore do të vendosen në këtë objekt, prandaj me qëllim të funksionalizimit të plotë të 
hapësirave ky institucion parasheh këto veprime: 
 

• Pajisjen e sallave (të punës dhe konferenciale) me pajisje simultane, 
• Instalimi i kamerave të sigurisë dhe sistemit të alarmit dhe 
• Paisje të ndryshme për dhomën e dëshmitarit të mbrojtur. 

 
 
Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për Prokurorin e Shtetit 

Prokurori i Shtetit 2011 
Shpenzuar 

2012 
Shpenzuar 

2013 
Aprovuar 

Totali 3,894,376 4,399,815 6,175,534
Paga dhe mëditje  2,954,319 3,252,410 4,170,877
Mallra dhe shërbime  752,121 882,720 1,219,798
Komunali  152,222 164,623 234,859
Subvencionet dhe transferet   20,000
Shpenzimet kapitale  35,714 100,062 530,000
Numri i stafit  401 425 561
 

Tabela 2. Kufijt e shpenzimeve të vlersuara për financim 2014-2016 

Prokurori i Shtetit 2014
Vlerësuar

2015
Vlerësuar 

2016
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve 6,200,000 6,350,000 6,400,000
Paga dhe mëditje 3,930,847 3,930,847 3,930,847
Mallra dhe shërbime 1,244,264 1,394,264 1,444,264
Komunali 234,859 234,859 234,859
Subvencionet dhe transferet 20,000 20,000 20,000
Shpenzimet kapitale 530,000 530,000 530,000
Numri i stafit 561 561 561
Burimet e financimit 6,200,000 6,350,000  6,400,000 
Grantet e përgjithshme qeveritare 5,959,970 6,109,970  6,159,970 
Të hyrat vetanake 240,030 240,030  240,030 
Huamarrjet     
Mjetet e ndara për bashkëfinancim     
Grantet e donatorëve     
Financimet tjera     
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ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJTHSHËM 
 
 
Misioni 
 
Misioni i Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) është që të kontribuoj për një menaxhim të 
shëndoshë financiar në administratën publike, kryerja e auditimeve sa ma cilësore në pajtim 
me standardet e auditimit të njohura ndërkombëtarisht si dhe me praktikat më të mira 
Evropiane. Krijimin e mirëbesimit në shpenzimin e fondeve publike, një rol aktiv për të 
siguruar interesin e taksapaguesve në rritjen e llogaridhënies publike. 
 
Situata aktuale  
 
Aktualisht ZAP është duke adresuar strategjinë dalse të Auditorit të Përgjithshëm që synon 
sigurimin e pavarësisë, qëndrueshmërinë dhe përpjekjet për përgjegjshmëri dhe ndryshim të 
vazhdueshëm. 
Vazhdimi i publikimit të raporteve të Auditimeve të Rregullsisë në kohë, relevante dhe 
cilësore duke u bazuar në një qasje të re auditimi. Numri i planifikuar i raporteve të auditimit 
për këtë sezon është 115, d.m.th një mbulim dukshëm më i madh krahasuar me vitet e kaluara. 
Vënia në përdorim e Auditimit jo statusor, siç është edhe Auditimi menaxherial, auditimi i 
performances dhe auditimi i sistemit ndihmojnë në zhvillimin e qeverisjes së mirë dhe 
mbikëqyrjes së financave publike. Krijimin e mekanizmave për të vënë para përgjegjësisë 
entitetet e audituara dhe përcjelljen e tyre, si dhe modernizimin e qeverisjes së përbashkët.  
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e vet,ZAP në periudhën afatmesme planifikon të realizoj këto 
objektiva:   
 

1. Sigurimi i pronësisë vendore dhe qëndrueshmërisë institucionale. 
2. Kontribuimi në forcimin e qeverisjes së mirë. 
3. Zhvillimi dhe ruajta e cilësisë së auditimit dhe zhvillimit të përbashkët. 

 
Për të realizuar objektivin e parë “Sigurimi i pronësisë vendore dhe qëndrueshmërisë 
institucionale”, ZAP planifikon të realizojë këto veprime: 
 

• Të fillohet me zbatimin e ligjit të ri mbi AP dhe ZAP, 
• Miratimi i Strategjisë së re të Zhvillimit të Përbashkët, 
• Sigurimi i zbatimit të një kulture që orientohet kah rezultatet. 

 
Për të realizuar objektivin e dytë “Kontribuimi në forcimin e qeverisjes së mirë”, ZAP 
planifikon të realizojë këto veprime: 
 

• Konsolidimin e cilësisë së Auditimit të Rregullsisë dhe forcimi i Auditimit të 
Performancës dhe të Menaxhimit, 
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• Adresimin e fushave të reja të auditimit dhe futjen në përdorim të një qasje më të 
fokusuar në sistemin e prokurimit dhe mbi mënyrën se si kryhen shërbimet publike në 
forma të tjera (PPP, NP, Privatizimi), 

• Vazhdimin e hartimit të RVA-së në kohë, me cilësi të rritur bazuar mbi një mbulim më 
të madh të auditimit si dhe të raporteve më relevante dhe të lexueshme,   

• Futjen në përdorim të qasjeve të reja, forma dhe masa që synojnë të zhvillojnë dhe 
përmirësojnë qeverisjen e mirë, 

• Zhvillimin e bashkëpunimit dhe komunikimit me shoqërinë civile në fushën e 
Reformave në Administratën Publike, 
 

Për të realizuar objektivin e tretë “Zhvillimi dhe ruajta e cilësisë së auditimit dhe zhvillimit të 
përbashkët” ZAP planifikon të realizoj këto veprime: 
 

• Forcimi i funksionit të cilësisë, 
• Zbatimi i një skeme të re për certifikim të pajtueshme me SNISA,  
• Shtimin e numrit të auditorëve të licencuar dhe certifikuar krahas auditorëve të rinj të 

punësuar gjatë periudhës 2014-2016, 
 
 
Tabela 1. Trendët historike të financimit 2011-2013 për Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm 

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm 
2011  

Aktual            
(Shpenzuar) 

         2012                
       Aktual 

(Shpenzuar) 

2013
Aprovuar 

  
Totali 1,730,717 1,814,324 2,120,453
Paga dhe mëditje  1,037,115 1,173,690 1,305,453
Mallra dhe shërbime  577,121 553,857 620,000
Shpenzime komunale  34,542 32,014 45,000
Subvencione dhe transfere   60,000   100,000
Shpenzime kapitale 21,939 54,763 50,000
Numri i stafit  124 142 140

 
 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuar për financim 2014-2016 

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm 2014 2015 2016 
Totali i shpenzimeve          2,129,253          2,217,221           2,246,369 
Paga dhe mëditje  1,342,753 1,370,721 1,389,369
Mallra dhe shërbime  661,500 651,500 662,000
Shpenzime Komunale 45,000 45,000 45,000
Subvencione dhe transfere   50,000 50,000 50,000
Shpenzime  kapitale  30,000 100,000 100,000
Numri i stafit  144 147 149
Burimet e financimit          2,129,253          2,217,221           2,246,369 
Grantet e përgjithshme qeveritare          2,129,253          2,217,221           2,246,369 
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ZYRA RREGULLATORE PËR UJË DHE MBETURINA 
 
 

Misioni 
 
Ofrimin dhe rregullimin standardeve të shërbimeve të ujësjellësit, kanalizimit dhe ujërave të 
zeza në mënyrë efektive dhe transparente në pajtim me praktikat e mira Evropiane, të cilat 
sigurojnë që ofruesit e shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit të japin shërbime kualitative, 
të qëndrueshme, të besueshme dhe me çmime të përballueshme për konsumatorin në 
Republikën e Kosovës, duke pasur parasysh ruajtjen e mjedisit dhe shëndetit publik. 
 
 
Situata aktuale  
 
Në Kosovë operojnë Shtatë (7) kompani rajonale për ofrimin e ujësjellësit dhe kanalizimit të 
licencuara nga Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM), si dhe një kompani e cila 
merret me shitjen e ujit me shumicë.  
Performanca e këtyre kompanive në sektorin e ujësjellësit dhe kanalizimit nuk është e 
kënaqshme dhe përcillet me: 
 
• Nivelin dobët të faturimit dhe inkasimit nga Ofruesit e shërbimeve të Ujësjellësit dhe 

Kanalizimit në Kosove dhe 
• Niveln e lartë të shpenzimeve fikse dhe  operative nga Ofruesit e shërbimeve dhe 

Humbjet e ujit në shkallë të lartë. 
 

Aktualisht mbulueshmëria e banorëve të Kosovës me Ujësjellës dhe Kanalizim është : 
Ujësjellës 78% dhe Kanalizim 56%. 
 
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e saj, ZRRUM në përidhën afatmesme planifikon të realizojë këto 
objektiva: 
 

1. Nënshkrimi i kontratave të shërbimeve me kompani konsumatore; 
 

2. Ngritja e standardeve të shërbimit, si dhe ngritja e shkallës së inkasimit dhe faturimit; 
 

3. Zgjerimi i zonave të shërbimit me ujësjellës dhe kanalizim;  
 

4. Sigurimi i qëndrueshmërisë financiare për Ofruesit e Shërbimeve të Ujësjellësit dhe 
Kanalizimit të licencuara nga ZRRUK-u; 

 
5. Monitorimi dhe raportimi i performancës së ofruesve të shërbimeve. 
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Tabela 1:Trendet historike të financimit 2011 – 2013 për ZRRUM 

ZRRUM 
2011              

Aktual 
(Shpenzuar)

2012              
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013             
Aprovuar  

Total 273,925 318,024 328,619
Paga dhe shtesa 156,494 161,376       164,450 
Mallra dhe shërbime 112,905 150,902            156,519 
Komunali 4,526 5,746                7,650 
Subvencionet dhe transferet      
Kapital     
Numri i stafit 18 19 21

 
 

Tabela 2. Kufijt e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

ZRRUM 2014       
Vlerësuar

2015        
Vlerësuar 

2016       
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve 329,000 329,000 329,000
Paga dhe meditje  

164,450 164,450  
 

164,450 
Mallra dhe shërbime  

156,900 156,900  
 

156,900 
Komunali  

7,650 7,650  
 

7,650 
Subvencionet dhe transferet       
Shpenzimet kapitale      
Numri i stafit  21 21 21
Burimet e financimit 329,000 329,000 329,000
Grantet e përgjithshme qeveritare 329,000 329,000 329,000
     Prej tyre: Mjetet e ndara për 

bashkëfinancim (IPA dhe të tjera)      
Te hyrat vetanake     
Huamarrjet     
Grantet e donatoreve     
Financimet tjera     
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AUTORITETI RREGULLATIV I HEKURUDHAVE 
 
 

Misioni 
   
Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave (ARH) rregullon dhe mbikëqyrë sektorin e hekurudhave 
në përputhje me legjislacionin në fuqi në Kosovë dhe me legjislacionin në fuqi të BE-së, të 
përshtatshëm për Kosovën në këtë sektor. 
Ky ligj zbatohet për funksionimin, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e hekurudhave të Kosovës 
dhe infrastrukturës së saj dhe për të gjitha operimet e trenave që shfrytëzojnë këtë 
infrastrukturë. Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave rregullon dhe mbikëqyr këto fusha: 
licensimin, sigurinë, interoperabilitetin, rregullimin e tregut dhe lëshimin, përtëritjen, 
amendamentimin dhe revokimin e certifikatave të sigurisë dhe autorizimeve të sigurisë. 
 
Situata aktuale 
 
Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave është i angazhuar në implementimin e legjislacionit në 
fuqi për hekurudhat, politikave dhe përkrahjes së zhvillimit të këtij sektori. 
Krijimi i kushteve për licencimin e kompanive, Certifikatës së Sigurisë dhe Lejet Speciale për 
të përafruar standardet e pjesëmarrjes në transportin hekurudhor me vendet ne regjion.  
Monitorimi–Inspektimi i respektimit të rregullave dhe ligjeve qe lidhen me sektorin e 
hekurudhave (kushtet e licencës, certifikata e sigurisë, krijimi i kushteve për transport të sigurt 
të mallrave dhe udhëtarëve). Hapja e tregut dhe krijimi i infrastrukturës ligjore jo 
diskriminuese dhe konkurrenca. 
 
Objektivat  
 
Për ta realizuar misionin e saj, ARRH-ja në periudhën afatmesme planifikon të realizoj 
këto objektiva: 
 

• Lëshimin e licencave dhe leje speciale për ndërmarrjet  hekurudhore konform ligjit të 
hekurudhave 04-L-063 dhe direktivave të BE; 

• Të zhvilloj infrastrukturën ligjore në sektorin hekurudhor; 
• Të bëjë funksionimin transparent dhe jo-diskriminues të tregut në sektorin hekurudhor 

në pajtim me “acquis” rregullat e BE dhe 
• Afrimi i aranzhimeve  të kalimit të kufijve me standardet e BE-së. 

 
Për realizimin e këtyre objektivave ARH-ja për periodën 2014/2016 planifikon të ndajë mjete 
në shumën prej €1,062,600. 
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Tabela 1:Trendet historike të financimit 2011 – 2013 për Autoritetin Rregullativ të 
Hekurudhave 

Autoriteti Rregullativ i 
Hekurudhave 

2011             
Aktual 

(Shpenzuar)

2012             
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013             
Aprovuar 

Total 147,037 225,420 354,146
Paga dhe shtesa       73,515     106,205         174,633 
Mallra dhe shërbime       68,435       95,500         145,513 
Komunali         5,087         5,860           14,000 
Subvencionet dhe transferet      
Kapital        17,855           20,000 
Numri i stafit 8 16 20

 
 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 
Autoriteti Rregullativ i  
Hekurudhave 

2014            
Vlerësuar 

2015          
Vlerësuar 

2016        
Vlerësuar 

Totali i shpenzimeve     354,200     354,200         354,200 
Paga dhe mëditje      174,633     174,633         174,633 
Mallra dhe shërbime      145,567     145,567         145,567 
Komunali        14,000       14,000           14,000 
Subvencionet dhe transferet       
Shpenzimet kapitale        20,000       20,000           20,000 
Numri i stafit      
Burimet e financimit     354,200     354,200         354,200 
Grantet e përgjithshme qeveritare     354,200     354,200         354,200 
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AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL 
 
 
Misioni 
 
Të krijojmë një ambient të aviacionit në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare, përmes 
monitorimit të vazhdueshëm, partneritetit me industrinë dhe nivelit të lartë të kompetencës 
profesionale së personelit.  
 
Situata aktuale  
 
Kosova posedon kornizën e duhur ligjore për aviacionin dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve në 
aviacion. Vazhdimisht hartohen rregullore dhe kërkesa ligjore për të përputhur legjislacionin 
dhe procedurat e aviacionit të Kosovës me kërkesat ndërkombëtare, siç janë Standardet dhe 
Praktikat e Rekomanduara të Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil dhe veçanërisht 
me kuadrin ligjor të BE-së si pjesë e detyrimeve tona sipas Marrëveshjes së Zonës së 
Përbashkët Evropiane të Aviacionit, në të cilën Kosova është palë kontraktuese. 
 
Janë përpiluar politika dhe materiale udhëzuese, si për industrinë ashtu edhe për stafin e 
Autoritetit të Aviacionit Civil (AAC) për të lehtësuar kuptimin dhe përputhshmërinë me 
rregulloret dhe standardet. AAC është e angazhuar për të arritur nivelin më të lartë të mundur 
të sigurisë në Kosovë. AAC ka mandat për të zbatuar përputhshmërinë me rregulloret dhe 
standardet. 
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e saj, AAC në përidhën afatmesme planifikon të realizojë këto 
objektiva: 

 
1. Zbatimi i legjislacionit mbi aviacionit civil dhe zbatimi i politikave të miratuara nga 

Ministria ose Qeveria në fushën e aviacionit civil; 
2. Nxjerrja e rregulloreve implementuese dhe urdhrave të navigacionit ajror, në 

përputhje me Ligjin për Aviacionin Civil dhe Marrëveshjen HPEA, me qëllim të 
zbatimit të politikave të aviacionit civil të Ministrisë dhe legjislacionit përkatës nga 
fusha e aviacionit civil; 

3. Certifikimi i Operatorëve Ajrorë Kosovarë, krijimi i regjistrit shtetëror të avionëve të 
regjistruar në Kosovë, certifikimi i avionëve, aeroporteve, ofruesve të shërbimeve të 
navigacionit ajror dhe personelit të aviacionit; 

4. Ngritja e nivelit të sigurisë së transportit ajror në Republikën e Kosovës dhe 
5. Rregullimi ekonomik i aeroporteve dhe shërbimeve të navigacionit ajror në përputhje 

me ligjin në fuqi dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. 
 
 
 
 
 
 
\ 
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Tabela 1:Trendet historike të financimit 2011 - 2013 për AAC 

Autoriteti i Aviacionit Civil 
2011            

Aktual 
(Shpenzuar)

2012             
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013           
Aprovuar  

Totali 715,317 731,568 782,881
Paga dhe shtesa 385,747 379,386  492,508 
Mallra dhe Shërbime 314,133 339,108  274,330 
Shpenzime komunale 15,436 13,074  16,043 
Subvencione /Transfere     
Shpenzime kapitale     
Numri i stafit 21 22 27

 
 
Tabela 2. Kufijt e shpenzimeve të vlersuara për financim 2014-2016 

Autoriteti i Aviacionit Civil  2014          
Vlerësuar

2015            
Vlerësuar 

2016           
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve  783,000 783,000             783,000 
Paga dhe meditje  492,508 492,508             492,508 
Mallra dhe sherbime  274,330 274,330             274,330 
Komunali  16,162  16,162               16,162 
Subvencionet dhe transferet       
Shpenzime kapitale      
Numri i stafit      
Burimet e financimit 783,000 783,000             783,000 
Grantet e përgjithshme qeveritare            783,000 783,000             783,000 
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KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE 

Misioni 
 
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) ka për mision lëshimin dhe 
administrimin e të gjitha lejeve dhe licencave  për shfrytëzimin minerar, të kryej mbikëqyrjen 
teknike të instalimeve minerare dhe të impianteve, si dhe të përpilojë rregulloret ligjore, të 
sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës. Me qëllim që të këshillojë investitorët, KPMM-ja 
bën vlerësimet e burimeve gjeologjike, këshillon investitorët për zonat potenciale të interesit 
dhe ofron informata për shërbime të orientuara për ndonjë çështje që ka lidhje me interes në 
botën e shfrytëzimit minerar. 

 
Situata e aktuale 
 
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale – funksionon  në pajtim me Ligjin 03/L-163 
për Minierat dhe Mineralet. KPMM-ja është duke e kryer funksionin e vet në sferën e 
minierave dhe mineraleve duke lëshuar licenca për shfrytëzimin minerar, mbikëqyrjen teknike 
të instalimeve minerare dhe të impianteve.  
Pesha dhe rëndësia e resurseve minerare, mund të themi se për çdo vend është me rëndësi, 
kurse për vendin tonë është fushë e pa zëvendësuar, kur dihet rezervat potenciale që ka 
Kosova, traditën dhe përvojën në fushën e xehetarisë. Andaj duhet Qeveria e Vendit të mos 
kursej në angazhimin e potencial njerëzor dhe atë financiar për Investime në këtë fushë. 
 
Objektivat  
 
Për ta realizuar misionin e saj, KPMM-ja në periudhën afatmesme planifikon të realizoj këto 
objektiva: 
 
1.   Implementimi i Legjislacionit minerare, politikave dhe strategjisë minerare; 
2. Licencimi i kompanive minerare ne harmoni me planin për menaxhimin e resurseve 

minerale dhe Strategjinë  minerare; 
3. Monitorimi –Inspektimi si dhe zbatimi i  të gjitha  Ligjeve qe ndërlidhen me sektorin 

minerar (respektimi i kushteve të licencës, siguria dhe shëndeti ne pune, mbrojtja e 
mjedisit, mbrojtja e ujërave etj) nga ana e kompanive te licencuara; 

4. Joshja e Investitorëve përmes promovimeve te potencialit mineral që ka dhe ofron 
Kosova; 

5. Shfrytëzimi i Qëndrueshëm i resurseve minerale dhe 
6. Aktivitetet hulumtuese ( në veçanti te mineralet Metalore dhe ato Energjetike); 

 
Për ta realizuar objektivin e parë, KPMM-ja planifikon që të shpenzon mjete në vlerë prej 
€940,525. 
Për te realizuar objektivin e dytë “Licencimin e kompanive ne planin për menaxhimin e 
resurseve minerale”, KPMM-ja ka planifikuar te ndaj mjete €812,569. 
Për te realizuar objektivin e tretë “Monitorimi–Inspektimi si dhe zbatimi i të gjitha Ligjeve 
qe ndërlidhen me sektorin minerar (respektimi i kushteve të licencës, siguria dhe shëndeti ne 
pune, mbrojtja e mjedisit, mbrojtja e ujërave etj)  ana e kompanive te licencuara”, KPMM-ja 
ka planifikuar te shpenzoj mjete ne vlerë prej: €850,525. 
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Për të realizuar objektivin e katërt, “Joshja e investitorëve përmes promovimeve të 
potencialit mineral që ka dhe ofron Kosova”, KPMM-ja ka planifikuar të shpenzoj mjete në 
vlerë prej €900,525. 
Për te realizuar objektivin e pestë “Shfrytëzimi i Qëndrueshëm i resurseve minerale”, 
KPMM-ja ka planifikuar te shpenzoj mjete në vlerë prej €950,525. 
 
Për te realizuar objektivin e gjashtë, KPMM-ja planifikon të shpenzon €960,524, për 
aktivitete hulumtuese. 
 
 
Tabela 1:Trendet historike të financimit 2011 - 2013 për KPMM 

KPMM 
2011              

Aktual 
(Shpenzuar)

2012              
Aktual 

(Shpenzuar)

2013               
Aprovuar  

Total 1,279,210 1,262,384 1,805,064
Paga dhe shtesa     599,757    606,181         615,801 
Mallra dhe shërbime     427,462    390,594         473,763 
Komunali       23,084      34,816           36,000 
Subvencionet dhe transferet          1,130            20,000 
Kapital     227,777    230,793         659,500 
Numri i stafit 72 70 79

 
 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

 KPMM 2014          
Vlerësuar

2015              
Vlerësuar

2016               
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve  1,805,064    1,805,064      1,805,064 
Paga dhe mëditje      615,801       615,801         615,801 
Mallra dhe shërbime      473,763       473,763         473,763 
Komunali        36,000         36,000           36,000 
Subvencionet dhe transferet         20,000         20,000           20,000 
Shpenzimet kapitale      659,500       659,500         659,500 
Numri i stafit  79 79 79
FFBurimet e financimit     
Grantet e përgjithshme 
qeveritare  1,805,064    1,805,064      1,805,064 

Te hyrat vetanake     
Prej tyre: Mjetet e ndara për 
bashkëfinancim  (IPA dhe të 
tjera)    

Huamarrjet     
Grantet e donatoreve     
Financimet tjera     
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KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE 
 
 

Misioni 
 
Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) është organ i pavarur i cili është kompetent për 
rregullimin, menaxhimin dhe mbikëqyrjen e spektrit të frekuencave të transmetimit. KPM 
rregullon të drejtat, detyrimet si dhe përgjegjësitë e personave fizik dhe juridik, të cilët ofrojnë 
shërbimet mediave audio dhe audiovizuele.  
 
Situata aktuale  
 
KPM-ja, menaxhon dhe monitoron brezin frekuencor të transmetimit, monitorimin e çështjeve 
programore dhe monitorimin e pajtueshmërisë të licencuarve të KPM-së sipas Ligjit për KPM-
në, sipas kodit të mirësjelljes, nxjerrën e akteve nënligjore për rregullimin e transmetimit, për 
vlerësimin e ankesave dhe zbatimin e rregulloreve dhe kushteve të licencave të lëshuara nga 
KPM-ja. 
KPM-ja është në përgatitje të strategjisë për kalim në transmetimin Digjital në Republikën e 
Kosovës si dhe dokumenteve tjera përcjellëse për shërbime mediale audiovizuele.  
 
Objektivat  
Për të realizuar misionin e saj, KPM në periudhën afatmesme planifikon të realizojë këto 
objektiva: 
 

4. Përcjellja e procesit të digjitalizimit në tërë  kompleksitetin e  vet. 
5. Zhvillimi i pluralizmit medial që u shërben gjithë qytetarëve të Kosovës. 
6. Krijimi i kushteve për  arkivimin afatgjatë  të  programeve të monitoruara. 

 
Për të realizuar objektivin e parë “Përcjellja e procesit të digjitalizimit në tërë 
kompleksitetin”, KPM planifikon të ndajë masë monetare prej €500,539 për vit për të realizuar 
këto veprime: 
 

• Fuqizimi i kapaciteteve teknike dhe njerëzore të KPM-së, 
• Krijimin e politikave për procesin e digjitalizimit, 
• Koordinimin me shtetet fqinje për  planin frekuencor digjital. 

 
Për të realizuar objektivin e dytë “Zhvillimi i pluralizmit medial që u shërben të gjithë 
qytetareve të Kosovës ” KPM planifikon të ndajë masë monetare prej €50,000 për vit për të 
realizuar këto veprime: 
 

• Lëshimin e licencave të reja bazuar në vendimin e KPM-së për frekuencat lokale, 
 
Për të realizuar objektivin e tretë “Krijimi i kushteve për arkivim afatgjate të programeve të 
monitoruara”, KPM planifikon të ndanë  masë  monetare prej €239,000 për vit për të realizuar 
këto veprime: 

• Monitorimi dhe arkivimi i programeve të licencuara për të siguruar ata që punojnë në 
pajtueshmëri me Ligjin e KPM-së dhe aktet nënligjore. 
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Tabela 1. Trendët historike të financimit 2011-2013 për KPM 

Komisioni i Pavarur për Media 
2011             

Aktual 
(shpenzuar)

2012  
Aktual 

(shpenzuar)       

2013 
Aprovuar  

Totali 626,501 668,403 789,539
Paga dhe mëditje  224,456 232,619 373,769
Mallra dhe Shërbime  375,430 418,804 395,770
Shpenzimet Komunale  18,495 16,980 20,000
Shpenzimet kapitale  8,120    
Numri i stafit  30 29  31

 
 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

Komisioni i Pavarur për Media 2014        
Vlerësuar

2015              
Vlerësuar 

2016           
Vlerësuar

Totali              789,539    789,539             789,539 
Paga dhe mëditje  373,769 373,769 373,769
Mallra dhe shërbime  395,770 395,770 395,770
Shpenzime Komunale 20,000 20,000 20,000
Numri i stafit  31 31 31
Burimet e financimit             789,539    789,539             789,539 
Grantet e përgjithshme qeveritare             789,539    789,539             789,539 
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KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE 
 
 
Misioni 
 
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), është organ i përhershëm që përgatitë, mbikëqyrë, 
drejton dhe verifikon të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve, 
referendumeve dhe shpalljen e rezultateve.  
 
Situata aktuale 
 
Në kuadër të Komisionit Qendrore të Zgjedhjeve në vitin 2012 kishim dy palë zgjedhje të 
jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: 
 

- Organizimi i zgjedhjeve të jashtëzakonshme në komunën e Ferizajt dhe të Kaçanikut 
është përmbushur në mënyrë profesionale dhe në përputhje të plotë me ligjin mbi 
zgjedhjet, rregulloret dhe vendimet e KQZ-së. 

- Në saje të ngritjes së kapaciteteve profesionale të kuadrit, janë shënuar përparime 
lidhur me menaxhimin e bazës së të dhënave, ku është bërë e mundur teknikisht 
mirëmbajtja dhe azhurnimi i listës së votueseve, verifikimi i vëzhguesve gjatë procesit 
të akreditimit si dhe verifikimi i të dhënave për subjektet dhe kandidatët në procesin e 
certifikimit. 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve brenda përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore dhe në 
përputhje me vendimin e Presidentes organizojë dhe administrojë këto dy palë zgjedhje të 
njëpasnjëshme. 
 
Objektivat  
 
Objektivat kryesore në planin afatmesëm 2014-2016 të KQZ-s janë:  

 
1. Organizimi dhe mbajtja e zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës në bazë të 

Ligji Nr. 03/L-072. 
2. Publikimi i të gjitha rregullave të miratuara, udhëzimeve dhe procedurave zgjedhore 

duke i bërë ato të arritshme për opinionin. 
 
Për të realizuar objektivin e parë, KQZ-ja planifikon të ndaj rreth €6,342,866 për vitin 2014 
dhe do të ndërmerren këto veprime: 
 

• krijimi dhe mbajtja e listës së personave që kanë të drejtë të votojnë në zgjedhje të 
veçanta, këshillat e vendvotimeve, trajnerëve, stafit të përhoshem etj. 

• akreditimi i vëzhguesve, certifikimi i listës së votuese lidhur me zgjedhjet,  
• përpilimi dhe miratimi i fletëvotimeve dhe materialet tjera zgjedhore. 

 
Për të realizuar objektivin e dytë, KQZ-ja planifikon të ndaj rreth €5,127,134 për vitin 2014 
dhe do të ndërmerren këto veprime: 
 

• përgatitja, publikimi dhe paraqitja e gjitha rezultateve, 
• certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve, 
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• Mbajtja e Zyrës për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikimin e Partive Politike 
në mënyrën e paraparë me këtë ligj. 
 
 

Tabela 1: Trendët historike të financimit për KQZ 

KQZ 
2011

Aktuali 
(shpenzimi)

2012
Aktuali 

(shpenzimi) 

2013
Aprovuar 

Totali 7,146,320 9,966,644 11,538,660
Paga dhe shtesa 502,820 502,820 518,007
Mallra dhe shërbime 1,680,139 6,786,514 6,706,313
Shpenzime komunale 39,680 72,780 63,340
Subvencione dhe transfero 4,868,981 2,456,500 4,200,000
Shpenzime kapitale 54,700 148,030 51,000
Numri i stafit 85 85 88
 
 
Tabela 2: Kufijtë e shpenzimeve te vlerësuar KASH 2014-2016 
KQZ 2014             

Vlerësuar
2015               

Vlerësuar 
2016           

Vlerësuar
Totali 11,470,000 5,086,160 5,086,160
Paga dhe shtesa 518,007 518,007 518,007
Mallra dhe shërbime 6,354,596 315,147 326,153
Shpenzime komunale 61,980 32,000 36,000
Subvencione dhe transfero 4,200,000 4,200,000 4,200,000
Shpenzimet kapital  335,417 21,006 6,000
Numri i stafit 88 88 88
Burimet e Financimit 11,470,000 5,086,160 5,086,160
Grandi i Përgjithshëm Qeveritar 11,470,000 5,086,160 5,086,160
 
  



 

 172

INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT 

 
Misioni 
 
Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP) ka për mision mbrojtjen, mbikëqyrjen dhe 
promovimin e të drejtave dhe lirive themelore të personave fizik dhe juridik nga veprimet ose 
mosveprimet e paligjshme dhe të parregullta të autoriteteve publike, të organeve të tjera dhe të 
organizatave që ushtrojnë autorizime publike për llogari të tyre. 
 
Situata e tanishme 
 
IAP, aktualisht, veprimtarinë dhe funksionimin e vet e zhvillon në Zyrën Qendrore në 
Prishtinë dhe në zyrat rajonale: Prizren, Pejë, Gjilan, Mitrovicë, dhe në Graçanicë, kurse nga 
fundi i gjashtëmujorit të parë të vitit 2013 IAP do të funksionalizojë zyret rajonale edhe në 
Ferizaj e Gjakovë. 
 
Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, Ligjin për Avokatin e Popullit, si dhe në 
ligjet e tjera të aplikuara në Republikën e Kosovës, IAP-së i janë bartur shumë përgjegjësi të 
reja dhe të veçanta. Me bartjen e përgjegjësive të reja për IAP-në është shtuar vëllimi, aktivitet 
dhe intensiteti i punës Vetëm në 2 vitet e fundit është shënuar një rritje mbi 25 % e numrit të 
rasteve të paraqitura (ankesave) në IAP, ndërsa në tre muajt e parë të vitit 2013 është shënuar 
një rritje mbi 50% të rasteve në krahasim me vitin 2012. 
 
Objektivat  
 
Në bazë të mandatit dhe misionit të IAP-it, synimi dhe objektivi themelor i punës së IAP-it 
është që të ndërmarr veprimet dhe të realizoj hetimin i rasteve, sipas parashtresave të 
qytetarëve, bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, dispozitave të tjera ligjore dhe 
sipas konventave të ndryshme ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, me qëllim që mbrojtja 
dhe promovimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Kosovë të realizohet me 
përgjegjësi dhe profesionalizëm, për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, 
Objektivat themelore të IAP-së, të cilat synohen të arrihen në bazë të KASH-it 2014 – 2016, 
janë si në vijim: 

 

1. Rritja e numrit të shqyrtimit dhe hetimit të rasteve të zgjidhura pozitivisht, sipas 
parashtresave të ligjshme të ankuesve nga 60 % sa ishte gjatë vitit 2012 deri në 90 % 
në vitet 2014 – 2016, në vitet 2014 – 2016”, nga IAP planifikohet të ndahen mjete në 
shumë prej €2,845,870 (për vitin 2014 shuma €935,290 për vitin 2015 shuma  
€955,290  dhe për vitin 2016 shuma €955,290 ); 

2. Rritja e efikasitetit dhe numrit të trajtimit të rasteve ex officio (me vetiniciativë) dhe 
kontesteve, si përgjegjësi themelore në funksionimin e IAP-së nga IAP planifikohet të 
ndahen mjete në shumë prej €164,296 (për vitin 2014 shuma €55,432 për vitin 2015 
shuma  €54,432 dhe për vitin 2016 shuma €54,432); 

3. Ngritja e kapaciteteve profesionale të bashkëpunëtorëve në IAP-it, në fusha të 
caktuara, që do të përcillej me rritjen kualitative dhe kuantitative të rasteve të trajtuara. 
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nga  IAP planifikohet të ndahen mjete në shumë prej €109,000 (për vitin 2014 
shuma €35,000 për vitin 2015 shuma €37,000 dhe për vitin 2016 shuma €37,000); 

4. Anëtarësimi në rrjetet universale dhe regjionale të Institucionit të Avokatit të Popullit 
të Republikës së Kosovës”, përkatësisht anëtarësimi i IAP-it në Institutionin 
Ndërkombëtar të Ombudsmanëve, në Institutin Evropian të Ombudsmanëve dhe 
anëtarësimi në Komitetin Koordinues Ndërkombëtar të Institucioneve Kombëtare për 
të Drejtat e Njeriut. nga IAP planifikohet të ndahen mjete në shumë prej €32,000 ( për 
vitin 2014 shuma €10,000 për vitin 2015 shuma €12,000 dhe për vitin 2016 shuma 
€10,000). 

 

Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për Institutin e Avokatit të Popullit 

Institucioni i Avokatit të Popullit 
2011

Aktuali 
(shpenzimi)

2012
Aktuali 

(shpenzimi) 

2013
Aprovuar 

Totali 535,946 623,318 968,039
Paga dhe mëditje 314,118 369,772 526,050
Mallra dhe shërbime 209,302 234,832 359,239
Komunali 12,526 18,714 30,000
Subvencionet dhe transferet 
Shpenzimet kapitale 52,750
Numri i stafit 39 46 55

 
Tabela 2. Kufijt e shpenzimeve të vlersuara për financim 2014-2016 

Institucioni i Avokatit të Popullit 2014
Vlerësuar

2015
Vlerësuar 

2016
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve 1,095,610 1,085,610 1,085,610
Paga dhe mëditje 596,371 596,371 596,371
Mallra dhe shërbime 459,239 459,239 459,239
Komunali 30,000 30,000 30,000
Subvencionet dhe transferet 
Shpenzimet kapitale 10,000
Numri i stafit 63 63 63
Burimet e Financimit 1,095,610 1,085,610 1,085,610
Grandi i Përgjithshëm Qeveritar 1,095,610 1,085,610 1,085,610
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INSTITUTI GJYQËSOR I KOSOVËS 
 
 

Misioni 
 
Misioni i Institutit Gjyqësor të Kosovës (IGJK) është që të promovojë ngritjen e vazhdueshme 
profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë, avancimin e tyre, të mbështesë procese 
rekrutimi të barabartë dhe transparentë për të gjithë kandidatet për gjyqtarë dhe prokurorë,  të 
krijojë dhe ngritë kualitetin më të lartë profesional dhe etik të kandidatëve për gjyqtarë dhe 
prokurorë dhe të zhvillojë kapacitetet administrative të stafit të gjykatave dhe prokurorive. 
 
Situata e Aktuale 
 
Duke u bazuar ne Ligjin mbi Themelimin e Institutit Gjyqësor të Kosovës, kjo organizate gjate 
vitit 2012 ka zhvilluar provime dhe aktivitete trajnuese në të gjitha programet e saj. Në vitin 
2012 numri i pjesëmarrësve që kanë përcjellë këto trajnime (gjyqtarë, prokurorë, doganierë, 
zyrtarë policorë etj.) ka qenë 2659.  
Këto trajnime kanë përfshirë aspekte teorike dhe praktike nga E drejta penale, Drejtësia për të 
mitur, Ekzekutimi i sanksioneve penale, E drejta civile, E drejta Kushtetuese, E drejta tregtare, 
E drejta administrative dhe e punës, E drejta e Bashkimit Evropian, Konventa Evropiane për të 
drejtat dhe liritë themelore të njeriut, etika dhe sjellja profesionale etj. 
 
Objektivat   
 
Me qellim të realizimit të misionit, IGJK në periudhën afatmesme planifikon  të realizoj këto 
objektiva përmes organizimit të: 
 

1. Sigurimi i ofrimit të trajnimeve të cilësisë së lartë 
2. Qasja në burime ligjore dhe hulumtime  
3. Struktura organizative dhe planet zhvillimore (infrastruktura ligjore). 

 
Me qëllim të realizimit të objektivit të parë “Sigurimi i ofrimit të trajnimeve të cilësisë së 
lartë” IGJK ka planifikuar trajnime për këto programe: 
 

• Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm për gjyqtarë dhe prokurorë; 
• Organizmi i Provimit Përgatitor për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë; 
• Programi i Trajnimit Fillestar për kandidatet potencial për gjyqtarë dhe prokurorë; 
• Programi Trajnues për Avancim, për gjyqtarët dhe prokurorët që kalojnë nga një nivel 

në tjetrin dhe për gjyqtarë dhe prokurorë të sapo emëruar; 
• Programi i Trajnimeve për profesionistë të tjerë në lëmin e gjyqësisë të identifikuara 

nga IGJK-ja ;  
• Programi e-learning apo mësimi në distancë 

 

Me qëllim të realizimit të objektivit të dytë  “Qasja në burime ligjore dhe hulumtime” IGJK 
ka planifikuar që nga Programi për Hulumtime dhe Publikime të zhvillohen aktivitete të 
ndryshme të cilat realizohen përmes dy njësive: 
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• Njësia për hulumtime dhe publikimin e punimeve nga sfera e gjyqësisë dhe 

prokurorisë  
• Njësia për qasje në burime ligjore (bibliotekë). 

 
Me qëllim të realizimit të objektivit të tretë “Struktura organizative dhe planet zhvillimore 
(infrastruktura ligjore)” IGJK ka planifikuar këto aktivitete: 
 

• Krijimi i programeve dhe metodologjive të reja trajnuese, 
• Hartimi i planeve zhvillimore dhe akteve ligjore e nënligjore të IGJK-së.  

 
Tabela 1: Trendët historike të financimit për Institutin Gjyqësor të Kosovës 

 Instituti Gjyqësor i Kosovës 
2011

Aktuali 
(shpenzimi)

2012 
Aktuali 

(shpenzimi) 

2013
Aprovuar 

Totali 578,965 441,475 526,089
Paga dhe mëditje           132,413           143,293           156,923 
Mallra dhe shërbime           436,822           281,704          359,166 
Shpenzime komunale               9,730             16,478             10,000 
Numri i stafit                   21                   21                    24 

 
 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014 – 2016 

 Instituti Gjyqësor i Kosovës 2014
Vlerësuar 

2015 
Vlerësuar 

2016
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve          526,100          526,100           526,100 
Paga dhe mëditje  156,923 156,923 156,923
Mallra dhe shërbime  359,177 359,177 359,177
Komunali  10,000 10,000 10,000
Numri i stafit  24 24 24
Burimet e Financimit          526,100          526,100           526,100 
Grandi i Përgjithshëm Qeveritar          526,100          526,100           526,100 
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KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 
 
 
Misioni 
 
Misioni i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK) është zhvillimi dhe mbarëvajtja e një sistemi 
të pavarur gjyqësor i cili do të ofron shërbime të paanshme të gjithë qytetarëve, dhe i cili do të 
jetë funksional  në të gjitha aspektet e organizimit dhe funksionimit të tij. 
Sistemi Gjyqësor i Kosovës do të jetë i pavarur, me qasje për të gjithë, i drejtë, efikas dhe i 
përgjegjshëm në punën e tij dhe i cili do të funksionoi sipas standardeve më të larta të 
ndershmërisë, integritetit, profesionalizmit dhe transparencës. 
 
Situata Aktuale 
 
Sistemi Gjyqësor i Kosovës përballet me sfida që dalin nga nevoja e rritjes së performancës të 
gjyqësorit dhe zbatimit te legjislacionit te ri ne fuqi siç janë: Ligji mbi Gjykatat, Ligjit për 
Këshillin Gjyqësor te Kosovës si dhe Ligjit për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme 
(Ligji Nr. 04/ L-033 në fuqi që nga janari i vitit 2012). 
 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka përfunduar dhe është në proces të realizimit të:  
 

- Ristrukturimit të gjykatave në pajtim me ligjin për gjykata.  
- Hartimi i akteve nënligjore për zbatimin e plotë ligjit për Gjykata dhe Ligjit për 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës. 
- Ka përfunduar emërimi i gjyqtarëve për Gjykatën Supreme, Dhomën e Posaçme, 

Gjykatën e Apelit, Gjykatat Themelore dhe degët e tyre. 
- KGjK-ja është në vazhdim të zbatimit të strategjisë shtetërore për zgjidhjen e lëndëve 

të vjetra të grumbulluara në të gjitha Gjykatat e Republikës së Kosovës. 
- Është bërë strukturimi i të gjithë nëpunësve civil të administratës gjyqësore konform 

Ligjit për Gjykata. 
- Është vazhduar me investime në infrastrukturën gjyqësore ku është ndërtuar ndërtesa e 

gjykatës themelore ne Gjilan si dhe është ne ndërtim e sipër objekti i Gjykatës 
themelore ne Ferizaj dega ne Shtërpcë. 
 

Objektivat 
 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës planifikon të realizoj misionin e saj përmes arritjes së objektivave 
të dhënë më poshtë: 

1. Zhvillimi i një sistemi gjyqësor që do të jetë transparent duke siguruar funksionalizim të 
plotë të reformës gjyqësorë në pajtim me ligjet e aplikueshme; 
 

2. Krijimi dhe përmirësimi i infrastrukturës fizike të gjykatave me qëllim të plotësimit të  
nevojave që dalin nga reforma gjyqësore; 

 
3. Zbatimi i plotë i Strategjisë për Teknologji Informative dhe Komunikim 2012-2017 duke 

përfshirë edhe zbatimin dhe përdorimin e efektshëm të sistemeve bashkëkohore të 
komunikimit dhe menaxhimit të informatave. 
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Me qëllim të realizimit të objektivës së parë “Zhvillimi i një sistemi gjyqësor që do të jetë 
transparent duke siguruar funksionalizim të plotë të reformës gjyqësorë në pajtim me ligjet e 
aplikueshme” KGJK ka planifikuar që për periudhën 2014-2016 të ndahen mjete në shumë 
prej €50,986,851 apo nga €16,995,617 për çdo vit me këto veprime: 
 

• Ka hartuar dhe aprovuar planin e zbatimit të reformës gjyqësore për të gjitha nivelet e 
gjykatave, 

• Struktura e re organizative e gjykatave sipas efekteve dhe rezultateve që do ti tregoj do 
të rishqyrtohet nga një komision adekuat, 

• Do të përcillen organizimet strukturore të gjykatave dhe administratës gjyqësore në 
pajtim me ligjet në fuqi, 

• KGjK është në vazhdim të zbatimit të Strategjisë Shtetërore për zgjidhjen e lëndëve të 
vjetra të grumbulluara në të gjitha Gjykatat e Republikës së Kosovës, 

• Nxjerrja e të gjitha akteve normative që kanë të bëjnë me emërimin, zhvillimin, 
promovimin dhe disiplinimin e gjyqtareve. 
 

Me qëllim të realizimit të objektives së dytë “Krijimi dhe përmirësimi i infrastrukturës fizike 
të gjykatave me qëllim të plotësimit të  nevojave që dalin nga reforma gjyqësore” KGJK ka 
planifikuar që për periudhën 2014-2016 të ndahen mjete në shumë prej €7,500,000 apo nga 
€2,500,000 për çdo vit me këto veprime: 
 

• Vazhdimi i ndërtimit të objektit të Gjykatës Themelore në Ferizaj, 
• Vazhdimi i ndërtimit të objektit të Gjykatës Themelore në Vushtrri, 
• Vazhdimi i ndërtimit i objektit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, 
• Ndërtimi i objektit të Gjykatës Themelore në Pejë, 

 
Me qëllim të realizimit të objektives së tretë “Zbatimi i plotë i Strategjisë për Teknologji 
Informative dhe Komunikim (TIK) 2012-2017 duke përfshirë edhe zbatimin dhe përdorimin e 
efektshëm të sistemeve bashkëkohore të komunikimit dhe menaxhimit të informatave” KGJK 
ka planifikuar që për periudhën 2014-2016 të ndahen mjete në shumë prej €1,279,150 apo nga 
€426,383 për çdo vit me këto veprime: 
 

• Aplikimi i Teknologjisë Informative nëpër të gjitha nivelet e gjykatave,  
• Menaxhimi pro aktiv i gjykatave bazuar në të dhënat dhe raportet në kohë reale, 
• Krijimin e burimeve njerëzore përbrenda KGjK-së me kapacitete adekuate në lëmine e 

TIK-ut, 
• Bashkëpunimi në fushën e TIK-ut me sistemet tjera në rajon dhe më gjerë. 
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Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës 
2011

Aktuali 
(shpenzimi)

2012
Aktuali 

(shpenzimi) 

2013
Aprovuar 

Totali 15,228,750 16,281,093 19,910,467
Paga dhe mëditje  10,064,902 10,843,325 12,667,798
Mallra dhe shërbime  3,449,167 3,582,897 4,285,694
Komunali  413,395 484,225 606,975
Subvencionet dhe transferet   189,384 158,324 250,000
Shpenzimet kapitale  1,111,902 1,212,322 2,100,000
Numri i stafit  1,706 1,831 1,995 

 

Tabela 2. Kufijt e shpenzimeve të vlersuara për financim 2014-2016 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës 2014
Vlerësuar

2015
Vlerësuar 

2016
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve 19,922,000 20,150,000 20,258,000
Paga dhe mëditje  11,703,898 11,703,898 11,703,898
Mallra dhe shërbime  4,297,227 4,525,227 4,633,227
Komunali  606,975 606,975 606,975
Subvencionet dhe transferet   250,000 250,000 250,000
Shpenzimet kapitale  2,100,000 2,100,000 2,100,000
Numri i stafit  1,995 1,995  1,995 
Burimet e financimit 19,922,000 20,150,000 20,258,000
Grantet e përgjithshme qeveritare 18,958,100 19,186,100 19,294,100
Të hyrat vetanake 963,900 963,900 963,900
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AGJENCIA KOSOVARE E PRONAVE 

 
 
Misioni 
 
Agjencioni Kosovar i Pronave (AKP) është të zgjidhë më të drejtë ankese në Gjykatën 
Supreme të Kosovës, kërkesat e pronësisë dhe kërkesat për të drejtën e shfrytëzimit që lidhen 
me pronën e paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe komerciale, që ishin 
pasojë e konfliktit të armatosur i cili ka ndodhur në Kosovë mes 27 shkurtit 1998 dhe 20 
qershorit 1999. 
 
Situata aktuale 
 
Numri i përgjithshëm i kërkesave të pranuara është 42,419. Është përfunduar publikimi i 
42,301 pronave dhe notifikimi i 42,139 pronave. Është përfunduar verifikimi i 
dokumentacionit të paraqitur nga palët në procedurë për 42,415 lëndë, janë vendosë 35,734 
kërkesave nga Komisioni për Kërkesa Pronësore të Kosovës (KKPK). Është kryer shpërndarja 
e 32,316 vendimeve për paraqitësit e kërkesave dhe janë zbatuar 17,161 vendime. 
Aktualisht janë nën administrim 9,420 prona, prej të cilave janë dhënë me qira 967 prona. Janë 
ushtruar 642 ankesa kundër vendimeve të KKP në Gjykatën Supreme të Kosovës prej të cilave 
314 janë vendosur.  
Shumica e punës që ka të bëjë me zgjidhjen e kërkesave duhet të përfundojë deri në fund të 
dhjetorit 2013, dhe në gjysmën e pare të vitit 2014. Procesi i implementimit do të vazhdojë në 
të njëjtën kohë me procesin e vendimmarrjes dhe planifikohet që procesi i implementimit në 
përgjithësi të përfundojë në dhjetor 2014.  
 
Objektivat  
 
Për të realizuar misionin e saj AKP-ja në periudhën afatmesme planifikon të realizojë këto 
objektiva: 
 

• Zgjidhja e kërkesave në lidhje me pronën e paluajtshme private, përfshirë pronën 
bujqësore dhe komerciale dhe zbatimi i vendimeve, 

• Administrimi i rreth 5,400 pronave, marrëveshjet për përfshirjen e tyre në skemën 
vullnetare të qiradhënies të drejtuar nga AKP-ja, rritje e numrit të pronave nën 
administrim pas vendimeve të KKPK-së dhe zbatim të vendimeve.    

 
Për të realizuar objektivin e parë AKP-ja planifikon të ndajë €1,079,296 për vit dhe ndërmerr 
këto veprime: 
 

• Përfundimi i publikimit dhe notifikimit të pronave të kërkuara, 
• Përfundimi i verifikimit të dokumentacionit të paraqitur në mbështetje të kërkesave 

nga paraqitësit e kërkesave dhe ndonjë palë përgjegjëse, 
• Përgatitja e lëndëve për t’ia prezantuar KKPK për vendimmarrje dhe zbatim të 

vendimeve të KKPK, 
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Për të realizuar objektivin e dytë, AKP-ja planifikon të ndajë €702,704 për vit dhe të ndërmerr 
këto veprime: 
 

• Administrimi i pronës së paraqitësve të suksesshëm të kërkesës, me kërkesën e tyre, 
• Përfshirja e pronës (nëse është e përshtatshme) në skemën vullnetare të qiradhënies me 

pajtimin e bartësit të së drejtës pronësore dhe publikimi i skemës së qiradhënies, 
• Heqja e këtyre pronave nën administrim ex-officio duke ia kthyer pronën bartësit të së 

drejtës pronësore. 
 

Tabela 1: Trendet historike të financimit 2011 – 2013 për AKP 

AKP  
2011 

Aktual  
(shpenzuar)

2012 
Aktual  

(shpenzuar) 
2013  

Aprovuar
Totali 2,023,624 1,806,761 1,782,771
Paga dhe mëditje 969,288 901,122 957,233
Mallra dhe shërbime  731,702 702,052 635,028
Shërbime komunale  103,729 133,601 96,510
Investime kapitale  218,905 69,986 94,000
Numri i personelit 242 242 242
Donatorët   2,000,948 1,222,729 838,399

 
 
Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014 – 2016 

AKP 2014 
Vlerësuar

2015 
Vlerësuar 

2016 
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve     1,782,000     1,782,000     1,782,000 
Paga dhe mëditje  956,462 956,462 956,462
Mallra dhe shërbime  635,028 635,028 635,028
Shpenzime komunale 96,510 96,510 96,510
Shpenzime kapitale 94,000 94,000 94,000
Numri i stafit                 242                242                242 
Burimet e financimit     1,782,000     1,782,000     1,782,000 
Grandet e përgjithshme qeveritare       1,782,000       1,782,000       1,782,000 
Grandet e donatoreve                  -                   -                  -  
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AGJENCIA SHTETËRORE PËR MBROJTJEN E TË 
DHËNAVE PERSONALE 

 
 
Misioni 
 
Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (ASHMDHP) duke pasur status të 
pavarur, ka përgjegjësinë ligjore për mbikëqyrjen e zbatimit të rregullave për mbrojtjen e të 
dhënave personale. Këshilldhënia organeve publike dhe private, marrja e vendimeve për 
ankesat e paraqitura, inspektimet dhe kontrollet, informimi i publikut si dhe promovimi e 
përkrahja e të drejtave themelore për mbrojtjen e të dhënave personale janë pjesë e fushë 
veprimtarisë kryesore në kuadër të misionit të Agjencisë. 
 
Situata aktuale  
 
Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është në proces të hartimit të 
legjislacionit të nevojshëm me akte nënligjore për funksionalizimin sa më të shpejtë të 
Agjencisë. Në këtë mënyrë Agjencia dëshiron të sigurohet që të drejtat e çdo individi për 
privatësi të mbrohen gjatë përpunimit të të dhënave personale. Agjencia Shtetërore për 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale është themeluar në qershor të 2011 dhe për këtë kohë ka 
arritur të konsolidojë personel profesional, duke qenë në përkushtim të vazhdueshëm për 
krijimin e një strukture me staf kompetent, dhe profesionalisht të përgatitur me tendencën e 
vetme krijimin e një administrate efikase dhe profesionalisht të qëndrueshme. 
 
Objektivat  
 
Me qëllim të përmbushjes së misionit të saj në periudhë afatmesme, ASHMDHP planifikon të 
realizojë këto objektiva: 

 
1. Inspektimet dhe kontrollet, regjistrimi i subjekteve kontrolluese, 
2. Thellimi i bashkëpunimit dhe bashkërendimit të punëve me organet dhe institucionet 

tjera,si dhe me mekanizmat dhe institucionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, 
3. Fushata njoftuese dhe sensibilizuese për opinionin publik përmes aktiviteteve përkatëse, 
4. Ngritja e profesionalizimi për stafin e Agjencisë, funksionalizimi i plotë i strukturës 

organizative si dhe sigurimi i hapësirave të punës në objekte shtetërore. 
 
Për të realizuar objektivin e parë “Inspektimet dhe kontrollet, regjistrimi i subjekteve 
kontrolluese”, ASHMDHP -ja planifikon të ndan masën monetare prej €456,000 respektivisht 
nga €152,000 për vit për të realizuar këtë objektiv. 
 
Për të realizuar objektivin e dytë “Thellimi i bashkëpunimit dhe bashkërendimit të punëve me 
organet dhe institucionet tjera,si dhe me mekanizmat dhe institucionet ndërkombëtare që 
veprojnë në Kosovë”, ASHMDHP -ja planifikon të ndan masën monetare prej €150,000 
respektivisht nga €50,000 për vit për të realizuar këtë objektiv. 
 
Për të realizuar objektivin e tretë “Fushata njoftuese dhe sensibilizuese për opinionin publik 
përmes aktiviteteve përkatëse”, ASHMDHP -ja planifikon të ndan masën monetare prej 
€315,000 respektivisht nga €105,000 për vit për të realizuar këtë objektiv. 
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Për të realizuar objektivin e katërt “Ngritja e profesionalizimi për stafin e Agjencisë, 
funksionalizimi i plotë i strukturës organizative si dhe sigurimi i hapësirave të punës në 
objekte shtetërore”, ASHMDHP -ja planifikon të ndan masën monetare prej €195,000 
respektivisht nga €65,000 për vit për të realizuar këtë objektiv. 
 
Tabela 1. Trendet historike të financimit 2011-2013 për ASHMDHP 

ASHMDHP 
2011           

Aktual 
(Shpenzuar) 

2012             
Aktual 

(Shpenzuar) 

2013             
Aprovuar 

 
Totali 134,457 281,001 372,000
Paga dhe mëditje  55,684 141,724 160,000
Mallra dhe shërbime  77,691 105,619 150,000
Komunali  1,082 7,960 12,000
Subvencionet dhe transferet       
Shpenzimet kapitale   25,698 50,000
Numri i stafit  14 17 20

 

Tabela 2. Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim 2014-2016 

ASHMDHP 2014
Vlerësuar

2015
Vlerësuar 

2016
Vlerësuar

Totali i shpenzimeve 372,000 372,000 372,000
Paga dhe mëditje  160,000 160,000 160,000
Mallra dhe shërbime  150,000 150,000 150,000
Komunali  12,000 12,000 12,000
Subvencionet dhe transferet       
Shpenzimet kapitale  50,000 50,000 50,000
Numri i stafit  20 20 20
Burimet e financimit 372,000 372,000 372,000
Grandet e përgjithshme qeveritare 372,000 372,000 372,000
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Financimi Komunal për vitin 2014-2016   
brenda Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve  

 
 
 

KASH Komunal 2014-2016   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Qeveria - Vlada - Government  
 

Ministria e Financave 
Ministarstvo za  Finansije – Ministry of  Finance 
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KASH Komunal 2014-2016   

 

Financimi i Komunave nga grantet qeveritare për vitin 2014 dhe vlerësimet 
për vitin 2015-2016 përfshirë të hyrat vetanake komunale, si pjesë integrale 

e KASH-it 2014-2016 
 
Dokumenti udhëzues parimisht ofron deklarimin e prioriteteve strategjike të Qeverisë në 
fushën e marrëdhënieve fiskale qeveritare dhe prezanton total grantet qeveritare për 
financimin e komunave për vitin fiskal 2014 si dhe parashikimin afatmesëm 2015-2016 në 
Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale si pjesë integrale e KASH-it 2014-2016.  
 
Nga aspekti i kornizës së re ligjore për vitet 2009-2014, sistemi i financimit komunal ka 
pësuar reforma progresive përkatësisht ndryshime të mëdha në vijën horizontale dhe vertikale 
të financimit. Parimet, kriteret dhe formulat e zbatuara për ndarjen e granteve qeveritare për 
financimin e komunave për vitin 2014, si dhe pjesëmarrja e buxhetit komunal në Buxhetin e 
Republikës së Kosovës, janë strukturuar në linjë me Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal 
(LFPL). 
 
Përcaktimi i shumave agregate të granteve qeveritare dhe alokimi i tyre në komunat 
individuale në periudhën afatmesme të bazuar nga propozim-grantet specifike nga ministritë e 
linjës MASHT, MSH, MAPL dhe MPMS, është shqyrtuar dhe aprovuar në parim nga anëtarët 
e Komisionit të Granteve sipas LFPL, dhe sipas vendimit të Zëvendësministrit të Financave 
me datë 29 prill 2013, duke marrë për bazë aspektet në vijim:  

 Respektimi dhe zbatimi i parimeve të përgjithshme të përcaktuara në LFPL  
 Analizat e standardeve sektoriale të ofruara nga ministritë përgjegjëse  
 Formulat shtetërore për arsimin parauniversitar dhe shëndetësinë primare, për 

alokimin e granteve specifike në arsim dhe shëndetësi 
 Korniza makro-fiskale si bazë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve, në kuadër të 

prioriteteve qeveritare. 
 
Komunat, nga viti në vit kanë pasur një shkallë të rritur të decentralizmit fiskal dhe  
transparencës së buxhetit komunal në formulimin, regjistrimin/ekzekutimin dhe raportimin e 
buxhetit.  

Sekretaria e Komisionit të Granteve në Ministrinë e Financave, në pajtim me Ligjin për 
Financat e Pushtetit Lokal dhe kalendarin buxhetor të përcaktuar në Ligjin për Menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP), me datë 19 Shkurt 2013 ka zhvilluar takimin e 
parë informues me anëtarët e rinj të Komisionit të Granteve, me katër kryetarët e komunave: 
Istog, Rahovec, Obiliq dhe Mitrovicë veriore. Poashtu, në nivelin e aranzhimit institucional, 
Sekretaria e Komisionit të Granteve me datë 15 Shkurt 2013, ka dërguar shkresat zyrtare tek 
ministritë e linjës MASHT, MSH, MAPL, dhe MPMS, përfshirë financimin për shëndetësinë 
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sekondare si kompetencë e shtuar, për përgatitjen e propozim granteve për vitin 2014 dhe 
vlerësimet për vitin 2015-2016. Takime konsultative janë zhvilluar edhe me autoritetet 
komunale për vlerësimet e hershme buxhetore, si dhe me departamentin e Makroekonomisë, 
departamentin e Buxhetit Qendror, Partneritetin Publiko Privat (PPP), Tatimit në Pronë, 
Integrimet Evropiane në MF, Zyrën e Kryeministrit dhe në bashkëpunim me partnerët me 
interes ndërkombëtar FMN, BB, KE, USAID, OSBE etj.  
Sistemi aktual i financave komunale përbën decentralizimin fiskal të avancuar, komunat 
kanë kompetenca të konsiderueshme për shpenzimet, kompetenca për ofrim të shërbimeve 
publike, autorizime për mbledhjen e të hyrave, dhe autoritet të gjerë në menaxhimin e 
financave publike.  

Përkushtimi i përgjithshëm për të përmirësuar elementet kyçe të procesit të zhvillimit të 
buxhetit, ka kërkuar edhe disa ndryshime në formatin e prezantimit të buxhetit komunal. 
Prandaj, jemi mbështetur në aspektet kryesore të mëposhtme të procesit buxhetor: 
 

 Shfrytëzimi i buxhetimit në nivel të programit dhe nën-programeve, në përputhje 
me strukturën ekzistuese të regjistrit kontabël; 

 Përmirësimet në qasjen e buxhetimit të orientuar drejt rezultateve; dhe 
 Zbatimi i konceptit mbi planifikimin shumëvjeçar të buxhetit/kapitaleve dhe 

prezantimi i të gjitha zërave të buxhetit për vitin paraprak, vitin e tanishëm 
buxhetor dhe për dy vitet pasuese; 
 

Futja në përdorim e buxhetimit kapital shumëvjeçar, përfshirë këtu integrimin e informatave 
për rezultatet e planifikuara në sistemin e PIP-it. Gjatë këtij viti komunat do të hartojnë për 
secilin program strategjinë me synimet dhe objektivat, përfundimet dhe rezultatet që 
synohen të arrihen përmes procesit buxhetor.  

Propozimi i buxhetit komunal për vitin 2014-2016 
 
Bazuar në tabelat e buxhetit komunal nga vitet e kaluara dhe me qëllim të vazhdimit të 
reformave të procesit buxhetor, buxheti komunal për vitin 2014 do të planifikohet dhe 
pasqyrohet sipas strukturës bazë të programeve dhe nën-programeve buxhetore. Për të 
përmirësuar gjithë-përfshirjen, transparencën dhe kredibilitetin e formulimit të buxhetit 
komunal, synohet që hartimi i buxhetit të ndërtohet në përputhje me dispozitat e Ligjit për 
Financat e Pushtetit Lokal dhe Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 
(LMFPP).  

Burimet e Financimit Komunal për vitin 2014-2016 
 
Financimi komunal përfshinë: grantet specifike operative për arsim parauniversitar dhe 
shëndetësi primare, grantet për kompetencat e shtuara, të hyrat vetanake të komunave, 
transferet për kompetencat e deleguara, grantet e jashtëzakonshme, ndihma financiare nga 
jashtë. Ndërsa, aspekti i huamarrjes së komunave do të jetë si opcion i mundshëm i financimit 
që është paraparë në ligjin përkatës dhe në kuadër të rregullës fiskale të përcaktuar në draft 
LMFPP të dakorduar me Misionin e FMN-së.  
 
Të gjitha të hyrat nga burimet në vijim janë të hyra vetanake të komunës: tatimi në pronë, 
taksat komunale, gjobat, tarifat dhe pagesat në pajtim me autoritetin që u është dhënë 
komunave me LFPL. 
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Komunat pranojnë Grante Operative nga Buxheti i Republikës së Kosovës dhe ato janë: Granti 
i përgjithshëm, Granti specifik për Arsim dhe Granti specifik për Shëndetësi, përfshirë 
financimin për shëndetësi sekondare. Grantet bazohen në kritere të drejta, transparente dhe 
objektive, duke ju dhënë kështu komunave pavarësi më të madhe në alokimin dhe shpenzimin 
e tyre. 
Komunat, gjithashtu pranojnë nga niveli qëndror financimin për transferet e kompetencave të 
shtuara dhe të deleguara.   
 
 
Financimi komunal agregat për komuna për vitin 2014-2016 (mil. Euro) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktuale Aktuale Aktuale Buxheti Parashikimi Parashikimi

1. Grantet qeveritare     295,90      302,44        309,92             319,52             318,41            325,28 

Granti i përgjithshëm     114,20  118,70 128,30 137,57 132,10 136,70

Granti  i  përgjithshëm bazë 127,80

Ndikimi  nga regjistrimi  i  popullsisë 
2011, sipas  nenit 35 të LFPL 9,77

Granti specifik për shëndetësi        38,20  39,83 40,43 39,39 42,08 42,92

Granti specifik për arsim     143,50  143,91 141,19 142,56 144,23 145,66

Financimi  bazë     142,85  139,09 140,32 142,22 144,23 145,66

Politikat e reja dhe ne vazhdim:          0,65  4,82 0,87 0,34 0,00 0,00

Qendrat e ekselencës          0,04  0,43 0,87 0,34

Gjuha angleze           0,46  0,78

Orët e kujdestarisë 3,39 0,00 0,00

Pedagogët          0,15  0,22 0,00 0,00

Arsimi  joformal

Kostoja e l icencimit

2. Grantet për kompetencat e shtuara          2,85  2,60 2,60 1,85 2,60 2,60
Kujdesi  shëndetësor dytësor  2,85         2,60 2,60 1,85 2,60 2,60

3.Transferi i Shërbimeve rezidenciale nga 
MPMS në Skenderaj dhe Graçanicë

             ‐    0,00 0,00 0,24 0,00 0,00

Shërbimet rezidenciale 0,24

4. Të hyrat vetanake komunale      51,88  60,00 63,00 67,23 69,24 70,63
5. Financimi kontingjent për decent. 1,50        ‐          ‐            ‐                  ‐                 ‐               

MAPL (komunat e reja) 1,50        

6. TOTAL FINANCIMI  KOMUNAL  352,13  365,04  375,52   388,84       390,25       398,51     

Përshkrimi

Tabela: Korniza afatmesme e financimit komunal 2011‐2016, mil euro



 

 187

 

Granti i 
përgjithshëm 

(formula bazë)

Kostoja e vitit 
të parë 

tranzitor, pas 
regjistrimit të 

popullsisë

Total Granti i 
Përgjithshëm

1 Deçan 2.806.480         2.806.480               2.313.411             885.597           630.000          6.635.487       

2 Dragash 2.978.536         2.978.536               2.280.777             752.333           441.000          6.452.646       

3 Ferizaj 7.154.599         7.154.599               9.890.922             2.403.475        3.807.300       23.256.296     

4 Fushë Kosovë 2.479.705         2.479.705               2.355.600             770.701           1.729.040       7.335.046       

5 Gjakovë 6.547.428         6.547.428               6.939.073             2.092.468        3.045.000       18.623.969     

6 Gjilan 5.994.313         5.994.313               8.355.944             1.995.585        3.780.000       20.125.842     

7 Gllogoc 3.905.388         3.905.388               4.731.775             1.295.256        1.050.000       10.982.419     

8 Hani i Elezit 772.611            772.611                  651.052                208.083           242.949          1.874.695       

9 Istog 2.956.691         2.956.691               3.018.575             869.442           945.000          7.789.708       

10 Junik 562.350            95.969              658.319                  387.085                134.635           89.250            1.269.289       

11 Kaçanik 2.326.160         2.326.160               2.519.927             739.321           630.000          6.215.408       

12 Kamenicë 2.698.336         297.441            2.995.777               2.528.669             798.540           934.500          7.257.486       

13 Klinë 2.745.472         2.745.472               3.205.167             851.894           840.000          7.642.533       

14 Leposaviq 1.912.310         1.912.310               749.444                304.788           17.300            2.983.842       

15 Lipjan 3.996.898         3.996.898               4.743.854             1.274.764        1.166.927       11.182.444     

16 Malishevë 3.686.895         3.686.895               5.681.675             1.208.553        787.500          11.364.623     

17 Mamusha 731.792            731.792                  355.950                121.867           63.000            1.272.609       

18 Mitrovicë 4.834.475         4.834.475               5.887.212             1.591.303        2.312.436       14.625.427     

19 Novo Bërdë 801.004            240.603            1.041.607               667.211                148.909           185.328          2.043.055       

20 Obiliq 1.585.143         985                   1.586.129               1.769.674             476.867           735.000          4.567.669       

21 Pejë 6.731.174         6.731.174               7.177.038             2.134.381        3.045.000       19.087.594     

22 Podujevë 6.007.698         288.014            6.295.712               7.228.792             1.958.430        1.417.500       16.900.435     

23 Prishtinë 12.842.237       6.978.356         19.820.593             14.902.874           4.401.472        24.318.250     63.443.190     

24 Prizren 12.542.550       12.542.550             12.675.888           3.934.188        6.425.034       35.577.659     

25 Rahovec 3.795.892         3.795.892               4.372.573             1.243.850        997.500          10.409.814     

26 Shtërpcë 843.836            323.737            1.167.573               915.529                153.777           344.544              304.500          2.885.923       

27 Shtime 1.930.206         1.930.206               2.415.886             604.664           409.500          5.360.257       

28 Skenderaj 3.505.927         3.505.927               4.931.416             1.125.457        133.000           599.777          10.295.577     

29 Suharekë 4.054.544         244.082            4.298.626               5.056.738             1.321.612        1.917.102       12.594.079     

30 Viti 3.203.519         3.203.519               3.862.532             1.039.794        913.500          9.019.345       

31 Vushtrri 4.676.741         4.676.741               5.544.311             1.546.181        1.652.000       13.419.233     

32 Zubin Potok 1.070.987         341.742            1.412.729               375.659                146.408           15.750            1.950.546       

33 Zveçan 993.851            335.893            1.329.744               320.933                165.550           12.400            1.828.627       

34 Gracanicë 1.427.095         153.973            1.581.068               1.372.599             236.231           801.801              110.000           1.455.677       5.557.376       

35 Kllokot 353.023            149.768            502.791                  232.841                56.563             80.000            872.195          

36
Mitrovica e 
Veriut 1.419.668         145.057            1.564.725               1.436.764             272.767           699.000              105.400          4.078.656       

37 Partesh 340.587            173.420            514.006                  315.328                39.545             42.000            910.880          

38 Ranillug 583.880            583.880                  388.629                85.552             84.000            1.142.062       

127.800.000     9.769.041         137.569.041           142.559.329         39.390.804      1.845.345           243.000           67.226.420     388.833.939   TOTAL

Total financimi komunal për vitin 2014
Granti i Përgjithshëm

Granti 
specifik për 
Shëndetësi 

primare

Të hyrat 
vetanake 
komunale

Shëndetësia 
sekondare

Total 
financimi 

komunal për 
vitin 2014

KomunaNr
Granti specifik 

për Arsim 
parauniversitar

Transferi i 
Shërbimeve 
rezidenciale 
nga MPMS 
në komuna
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Granti i Përgjithshëm 
 
Komunat do të pranojnë Grantin e përgjithshëm, i cili është grant i sistemit të mbyllur dhe do 
ta shfrytëzojnë për ushtrimin e kompetencave të caktuara komunale në përputhje me kuadrin 
ligjor.  
 
Granti i Përgjithshëm mundëson një shkallë të arsyeshme të qëndrueshmërisë në të hyrat 
komunale, gjithashtu është mjet adekuat për vendosjen e barazive ndërmjet komunave, dhe 
mundëson alokimin adekuat të burimeve për komunitet pakicë në komunat përkatëse.  
Shuma e Grantit të përgjithshëm është dhjetë përqind (10%) e të hyrave totale të buxhetuara të 
Qeverisë qendrore, duke përjashtuar të hyrat nga shitja e aseteve, të hyrat tjera të 
jashtëzakonshme, të hyrat e dedikuara vetanake dhe të hyrat nga huamarrja. 
 
Me qëllim të nivelizimit të kapacitetit të ulët të të hyrave vetanake të komunave më të vogla, 
secila komunë do të pranojë për çdo vit një shumë të përgjithshme fikse (paushalle) prej 
140,000 €, minus 1 € për kokë banori, ose 0 € për komunat me popullsi të barabartë ose më të 
madhe se 140,000 banorë. 
Indikatorët që janë përdorur për alokimin e grantit të përgjithshëm në komuna janë: 
Numri i popullsisë llogaritet me tetëdhjetë e nëntë përqind (89%); përmasat gjeografike të 
komunës me gjashtë përqind (6%); numri i popullsisë pakicë në komunë (3%); komunat ku 
shumica e popullsisë së të cilave përbëhet nga pakicat kombëtare me dy përqind (2%). 
Granti i Përgjithshëm për vitin 2014 është aprovuar nga Komisioni i Granteve me datë 15 prill 
2013 në pajtim me parimet, kriteret dhe formulat e përcaktuara në LFPL dhe shtojcës 1 të 
aprovuar në Qeveri me Vendim Nr.09/121 të datës 27.03.2013. 
 
Financimi i shërbimeve sociale si kompetencë e transferuar nga MPMS në komuna përmes 
memorandumeve të mirëkuptimit, është përfshirë në kuadër të grantit të përgjithshëm të 
komunës. Bazuar në rekomandimet e FMN-së për shërbimet sociale, MPMS ka përgatitur 
propozimet e kostove për njësi për vlerësimin e shpenzimeve përkatëse. 
 
Të punësuarit në administratën e Drejtorive Komunale për Arsim parauniversitar, në pajtim 
me parimet dhe kriteret e përcaktuara në LFPL, duhet të financohen nga Granti i Përgjithshëm 
në komuna. 
 
Të punësuarit në administratën e Drejtorive Komunale për Shëndetësi primare dhe Shëndetësi 
sekondare (Graçanicë, Shtërpcë dhe Mitrovicë veriore), në pajtim me parimet dhe kriteret e 
përcaktuara në LFPL, duhet të financohen nga Granti i Përgjithshëm në komuna. 
 
Për zbatimin e nenit 35 të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal Nr.03/L-049, bazuar në 
regjistrimin e popullsisë të vitit 2011 dhe të publikuara zyrtarisht nga ASK në muajin dhjetor 
2012, përfshirë vlerësimet e Agjencionit Statistikor të Kosoves (ASK) për katër komunat 
minoritare të cilat nuk kanë marrë pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë, si: Leposaviq, 
Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë veriore, Qeveria e Republikës së Kosovës me Vendim 
Nr.09/121 të datës 27.03.2013 ka aprovuar ndryshimin e Shtojcës 1 të LFPL për numrin e ri të 
popullsisë, si dhe paragrafi 2 i këtij vendimi për zbatimin e nenit 35 paragrafi 3 të Ligjit për 
Financat e Pushtetit Lokal Nr.03/L-049, viti 2014 do të jetë vit tranzitor. 
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Struktura e Grantit të Përgjithshëm për periudhën 2011-2016 (mil. Euro) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
RGJM Buxheti Buxheti Buxheti Vlerësimi Vlerësimi

Të hyrat buxhetore (mil euro) 1.056,0 1.187,0 1.283,0 1.278,0 1.321,0 1.367,0

10% e të hyrave buxhetore (mil euro) 105,5 118,7 128,30      127,80       132,10       136,70       

Kosto shtesë nga 
Niveli Qendror

Ndikimi nga regjistrimi i popullsisë 2011, 
sipas nenit 35 të LFPL 9,77

Shuma Fikëse 3,40          3,40          3,40          3,63           3,63           3,63           
Popullsia 2.236.963 2.236.963 2.236.963 1.780.021 1.780.021 1.780.021
Parametri: 89% e shumës agregate 90,91 102,6 111,2 110,5 114,3 118,4
Zona komunale (km2) 10.901 10.901 10.901 10.901 10.901 10.901
Parametri: 6% e shumës agregate 6,13 6,9 7,5 7,45 7,7 7,98
Komunitetet pakicë në komunë 116.599 116.599 116.599 107.926 107.926 107.926
Parametri: 3% e shumës agregate 3,06 3,5 3,7 3,7 3,8 3,9
Popullsia e komunave pakicë 130.255 130.255 130.255 62.031 62.031 62.031
Parametri: 2% e shumës agregate 2,04 2,3 2,5 2,4 2,6 2,7

105,5 118,7 128,3 137,57     132,10     136,70     

E
le

m
en

te
t

Kriteret Faktorët

Total granti i përgjithshëm

Shuma 
agregate
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Viti 2014
Viti 2015

Viti 2016
Viti 2014 (në 

m
il.€)

Viti 2015 
(në m

il.€)
Viti 2016 
(në m

il.€)
1.278,0

       
1.321,0

        
1.367,0

         
1.392

        
1.437

      
1.485

      
Të hyrat e përgjithshm

e (sipas M
akros)

Granti i Përgjithshëm 
(10%)

10%
127.800.000

  
132.100.000

   
136.700.000

    
(114)

          
(116)

        
(118)

        
Të hyrat vetanake (nga niveli Kom

unal dhe Q
endror)

Shuma Fikëse
140.000

        
3.636.657

      
3.636.657

       
3.636.657

        
1.278

        
1.321

      
1.367

      
G

ranti i Pergjithshem
 (10%

)
124.163.343

  
128.463.343

   
133.063.343

    
Popullsia në %

89%
110.505.375

  
114.332.375

   
118.426.375

    
Popullata Pakicë 

3%
3.724.900

      
3.853.900

       
3.991.900

        
Komunat me 
Popullatë Pakicë

2%
2.483.267

      
2.569.267

       
2.661.267

        

Sipërfaqja Komunale
6%

7.449.801
      

7.707.801
       

7.983.801
        

124.163.343
  

128.463.343
   

133.063.343
    

Popullsia 
regjistrimi i 
fundit 2011

Popullsia 89 %
Sipërfaqja

Sipërfaqja  6%
Popullat 

Pakicë në 
Komuna

Popullat 
Pakicë në 

Komuna  3%

Komunat 
Minoritare në 

Kosovë 

Komunat 
Minoritare në 
Kosovë  2%

Shuma 
Fikse(regjistri

mi 2011)

Granti i 
Popullates( 

regjistrimi 2011)

Granti i 
popullates 

minoritare ne 
Komuna

Granti i 
Komunave 

minoritare ne 
Kosove

Granti i 
siperfaqës

Granti i 
pergjithshem 

2014

Granti i 
pergjithshem 

2013

Diferenca 2014/2013 
e ndikuar pozitivisht 

(kostoja e vitit te 
pare tranzitor)

Diferenca 2014/2013 
e ndikuar negativisht 
(kostoja e vitit te pare 

tranzitor)

Total Granti i 
pergjithshem për 

vitin 2014

Total Granti i 
pergjithshem për 

vitin 2015

Total Granti i 
pergjithshem për 

vitin 2016

1
Deçan

40.019
       

2,25%
297

2,73%
551

          
0,51%

0,00%
99.981

       
2.484.417

        
19.017

         
-

             
203.064

       
2.806.480

       
2.320.790

      
485.689

              
2.806.480

            
2.900.210

          
3.000.481

            

2
Dragash

33.997
       

1,91%
430

3,95%
13.559

      
12,56%

0,00%
106.003

     
2.110.566

        
467.968

       
-

             
293.999

       
2.978.536

       
2.555.540

      
422.996

              
2.978.536

            
3.078.017

          
3.184.438

            

3
Ferizaj

108.610
     

6,10%
345

3,17%
4.193

        
3,89%

0,00%
31.390

       
6.742.611

        
144.715

       
-

             
235.883

       
7.154.599

       
5.890.079

      
1.264.520

           
7.154.599

            
7.401.288

          
7.665.189

            

4
Fushë Kosovë

34.827
          

1,96%
83

0,76%
4.511

        
4,18%

0,00%
105.173

     
2.162.093

        
155.690

       
-

             
56.749

         
2.479.705

       
1.956.926

      
522.779

              
2.479.705

            
2.561.939

          
2.649.911

            

5
G

jakovë
94.556

       
5,31%

587
5,39%

6.679
        

6,19%
0,00%

45.444
       

5.870.125
        

230.515
       

-
             

401.343
       

6.547.428
       

6.336.299
      

211.128
              

6.547.428
            

6.772.603
          

7.013.488
            

6
G

jilan
90.178

       
5,07%

392
3,60%

2.264
        

2,10%
0,00%

49.822
       

5.598.335
        

78.138
         

-
             

268.018
       

5.994.313
       

5.425.959
      

568.354
              

5.994.313
            

6.200.182
          

6.420.413
            

7
G

llogoc
58.531

       
3,29%

276
2,53%

45
            

0,04%
0,00%

81.469
       

3.633.659
        

1.553
           

-
             

188.706
       

3.905.388
       

3.251.229
      

654.159
              

3.905.388
            

4.037.817
          

4.179.486
            

8
Hani i Elezit 

9.403
         

0,53%
83

0,76%
44

            
0,04%

0,00%
130.597

     
583.747

           
1.519

           
-

             
56.749

         
772.611

          
683.984

         
88.627

                
772.611

               
794.845

             
818.631

               

9
Istog

39.289
       

2,21%
454

4,17%
3.085

        
2,86%

0,00%
100.711

     
2.439.098

        
106.474

       
-

             
310.408

       
2.956.691

       
2.679.630

      
277.062

              
2.956.691

            
3.055.599

          
3.161.407

            

10
Junik 

6.084
         

0,34%
74

0,68%
4

              
0,00%

0,00%
133.916

     
377.700

           
138

              
-

             
50.595

         
562.350

          
658.319

         
95.969

                 
658.319

               
577.187

             
593.060

               

11
Kaçanik

33.409
          

1,88%
211

1,94%
36

            
0,03%

0,00%
106.591

     
2.074.062

        
1.242

           
-

             
144.265

       
2.326.160

       
1.892.018

      
434.142

              
2.326.160

            
2.403.028

          
2.485.258

            

12
Kam

enicë
36.085

       
2,03%

424
3,89%

1.864
        

1,73%
0,00%

103.915
     

2.240.191
        

64.333
         

-
             

289.897
       

2.698.336
       

2.995.777
      

297.441
               

2.995.777
            

2.788.185
          

2.884.303
            

13
Klinë

38.496
       

2,16%
309

2,84%
1.241

        
1,15%

0,00%
101.504

     
2.389.868

        
42.831

         
-

             
211.269

       
2.745.472

       
2.554.746

      
190.726

              
2.745.472

            
2.837.038

          
2.934.991

            

14
Leposaviq

13.773
       

0,77%
539

4,95%
323

          
0,30%

13.773
      

22,20%
126.227

     
855.041

           
11.148

         
551.370

      
368.524

       
1.912.310

       
1.816.552

      
95.758

                
1.912.310

            
1.974.165

          
2.040.336

            

15
Lipjan

57.605
       

3,24%
338

3,10%
3.107

        
2,88%

0,00%
82.395

       
3.576.172

        
107.233

       
-

             
231.097

       
3.996.898

       
3.896.808

      
100.090

              
3.996.898

            
4.132.464

          
4.277.488

            

16
M

alishevë
54.613

          
3,07%

306
2,81%

54
            

0,05%
0,00%

85.387
       

3.390.426
        

1.864
           

-
             

209.218
       

3.686.895
       

2.883.239
      

803.656
              

3.686.895
            

3.811.622
          

3.945.050
            

17
M

am
usha 

5.507
         

0,31%
32

0,29%
379

          
0,35%

5.507
        

8,88%
134.493

     
341.880

           
13.081

         
220.460

      
21.879

         
731.792

          
569.209

         
162.583

              
731.792

               
752.478

             
774.607

               

18
M

itrovicë
71.909

       
4,04%

331
3,04%

2.199
        

2,04%
0,00%

68.091
       

4.464.178
        

75.895
         

-
             

226.311
       

4.834.475
       

4.749.761
      

84.715
                

4.834.475
            

4.999.544
          

5.176.129
            

19
Novo Bërdë

6.729
         

0,38%
204

1,87%
3.202

        
2,97%

0,00%
133.271

     
417.743

           
110.512

       
-

             
139.479

       
801.004

          
1.041.607

      
240.603

               
1.041.607

            
824.129

             
848.867

               

20
O

biliq
21.549

       
1,21%

105
0,96%

1.655
        

1,53%
0,00%

118.451
     

1.337.782
        

57.120
         

-
             

71.790
         

1.585.143
       

1.586.129
      

985
                      

1.586.129
            

1.635.938
          

1.690.276
            

21
Pejë

96.450
       

5,42%
603

5,53%
8.334

        
7,72%

0,00%
43.550

       
5.987.707

        
287.635

       
-

             
412.282

       
6.731.174

       
6.560.577

      
170.597

              
6.731.174

            
6.962.779

          
7.210.542

            

22
Podujevë

88.499
       

4,97%
633

5,81%
849

          
0,79%

0,00%
51.501

       
5.494.101

        
29.302

         
-

             
432.794

       
6.007.698

       
6.295.712

      
288.014

               
6.295.712

            
6.213.972

          
6.434.637

            

23
Prishtinë

198.897
     

11,17%
514

4,72%
4.146

        
3,84%

0,00%
12.347.713

      
143.093

       
-

             
351.431

       
12.842.237

     
19.820.593

    
6.978.356

            
19.820.593

          
13.286.987

        
13.762.765

          

24
Prizren

177.781
     

9,99%
603

5,53%
31.682

      
29,36%

0,00%
11.036.811

      
1.093.456

    
-

             
412.282

       
12.542.550

     
12.062.760

    
479.789

              
12.542.550

          
12.976.921

        
13.441.597

          

25
Rahovec

56.208
       

3,16%
278

2,55%
944

          
0,87%

0,00%
83.792

       
3.489.445

        
32.581

         
-

             
190.074

       
3.795.892

       
3.461.433

      
334.459

              
3.795.892

            
3.924.449

          
4.061.974

            

26
Shtërpcë

6.949
         

0,39%
248

2,28%
3.182

        
2,95%

0,00%
133.051

     
431.400

           
109.822

       
-

             
169.562

       
843.836

          
1.167.573

      
323.737

               
1.167.573

            
868.451

             
894.784

               

27
Shtim

e
27.324

       
1,54%

134
1,23%

858
          

0,79%
0,00%

112.676
     

1.696.300
        

29.613
         

-
             

91.618
         

1.930.206
       

1.613.478
      

316.728
              

1.930.206
            

1.993.151
          

2.060.487
            

28
Skenderaj

50.858
       

2,86%
374

3,43%
109

          
0,10%

0,00%
89.142

       
3.157.312

        
3.762

           
-

             
255.711

       
3.505.927

       
3.135.627

      
370.300

              
3.505.927

            
3.624.257

          
3.750.842

            

29
Suharekë

59.722
       

3,36%
361

3,31%
575

          
0,53%

0,00%
80.278

       
3.707.598

        
19.845

         
-

             
246.823

       
4.054.544

       
4.298.626

      
244.082

               
4.298.626

            
4.192.180

          
4.339.418

            

30
Viti

46.987
          

2,64%
270

2,48%
258

          
0,24%

0,00%
93.013

       
2.916.997

        
8.904

           
-

             
184.604

       
3.203.519

       
2.597.155

      
606.364

              
3.203.519

            
3.311.241

          
3.426.479

            

31
Vushtrri

69.870
       

3,93%
345

3,17%
960

          
0,89%

0,00%
70.130

       
4.337.595

        
33.133

         
-

             
235.883

       
4.676.741

       
4.113.066

      
563.675

              
4.676.741

            
4.836.276

          
5.006.942

            

32
Zubin Potok

6.616
         

0,37%
333

3,06%
995

          
0,92%

6.616
        

10,67%
133.384

     
410.727

           
34.341

         
264.856

      
227.678

       
1.070.987

       
1.412.729

      
341.742

               
1.412.729

            
1.103.458

          
1.138.194

            

33
Zveçan

7.481
         

0,42%
123

1,13%
386

          
0,36%

7.481
        

12,06%
132.519

     
464.428

           
13.322

         
299.484

      
84.097

         
993.851

          
1.329.744

      
335.893

               
1.329.744

            
1.023.680

          
1.055.591

            

34
G

racanicë
10.675

       
0,60%

131
1,20%

3.423
        

3,17%
10.675

      
17,21%

129.325
     

662.714
           

118.140
       

427.349
      

89.567
         

1.427.095
       

1.581.068
      

153.973
               

1.581.068
            

1.472.039
          

1.520.118
            

35
Kllokot

2.556
         

0,14%
23

0,21%
1.193

        
1,11%

0,00%
137.444

     
158.679

           
41.175

         
-

             
15.726

         
353.023

          
502.791

         
149.768

               
502.791

               
360.489

             
368.476

               

36
M

itrovica e 
Veriut 

12.326
       

0,69%
5

0,05%
867

          
0,80%

12.326
      

19,87%
127.674

     
765.210

           
29.923

         
493.443

      
3.419

           
1.419.668

       
1.564.725

      
145.057

               
1.564.725

            
1.464.412

          
1.512.278

            

37
Partesh

1.787
         

0,10%
29

0,27%
2

              
0,00%

1.787
        

2,88%
138.213

     
110.939

           
69

                
71.538

        
19.828

         
340.587

          
514.006

         
173.420

               
514.006

               
347.595

             
355.093

               

38
Ranillug

3.866
         

0,22%
69

0,63%
168

          
0,16%

3.866
        

6,23%
136.134

     
240.005

           
5.798

           
154.766

      
47.177

         
583.880

          
523.735

         
60.145

                
583.880

               
599.386

             
615.974

               

1.780.021
  

100%
10.896

         
100%

107.926
    

100%
62.031

      
100%

3.636.657
  

110.505.375
    

3.724.900
    

2.483.267
   

7.449.801
    

127.800.000
   

128.300.000
   

9.269.041
           

9.769.041
            

137.569.041
        

132.100.000
      

136.700.000
        

Kriteret

G
ranti i Përgjithshëm

 - Form
ulat e ndarjës

Viti 2016

TOTAL

Viti 2014

Komuna

Kriteret
Viti 2015

Të hyrat e Buxhetuara në Buxhetin e 
Kosovës (m €)
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Granti specifik për Arsim parauniversitar për vitin 2014 
 
Granti Specifik për Arsim bazohet në një qasje me sistem të hapur të financimit sipas LFPL, 
duke marrë parasysh kriteret dhe parametrat në formulë si dhe politikat e arsimit 
parauniversitar nga MASHT. 
 
Granti specifik për Arsim parauniversitar për vitin 2014 është aprovuar nga Komisioni i 
Granteve i lartëcekur sipas propozimit të MASHT, ndërsa, sipas vendimit të Zëvendësministrit 
të Financave të datës 29 prill 2013 të bazuar në nenin 32.6 të LFPL, Granti specifik për Arsim 
parauniversitar për vitin 2014 është total prej 142,559,329 euro. 
 
Financimi i grantit të arsimit i përcaktuar nga Komisioni i Granteve për periudhën e KASH-it, 
synon të mbështesë objektivat e MASHT-it për arsimin parauniversitar. 
 
Formula shtetërore e arsimit trajton në veçanti nivelin e shkollave parafillore, fillore dhe të 
mesme. Pra, fokusi i shkollave profesionale, shkollat në viset malore, ngritjen e 
mësimdhënësve në karrierë, zhvillimin profesional të mësimdhënësve apo trajnimet pa 
shkëputje nga puna, personelin bazë për shkollat e reja, reformën e financimit në nivel të 
shkollës dhe arsimi me nevoja speciale i transferuar nga niveli qendror/MASHT në nivelin 
komunal për vitin 2014. 
Formula shtetërore e arsimit nuk trajton: shkollat speciale dhe investimet e mëdha kapitale. 
 
Formula e financimit për grantin e arsimit është si në vijim:  
Alokimi komunal = Pagat për mësimdhënës + Pagat për personel administrativ dhe ndihmës + 
Mallrat dhe Shërbimet + Kapitalet e vogla + Politikat arsimore. 
 
Implikimet bazë për kalkulimin e grantit të arsimit parauniversitar nga MASHT janë: 
a) Numri i nxënësve të regjistruar për vitin 2012/2013; b) Pagat e mësimdhënësve sipas listës 
së pagave (mesatarja e pagës komunale për muajin shkurt 2012, përfshirë rritjet nga 
licencimi); c) Mallrat dhe shërbimet sipas nxënësve me parametrat e njëjtë; d) Përpjesëtimi 
nxënës-mësimdhënës i njëjtë për nivelin fillor dhe të mesëm, përjashtuar shkollat profesionale 
(raporti për komunitetin shumicë 1:21.3 dhe për komunitetin pakicë 1:14.2).  
 
Tabela: Granti specifik i Arsimit parauniversitar për vitin 2014 
  
• Granti bazë për vitin 2014    142.223,329 
• Politikat në vazhdim nga MASHT për vitin 2014                                                         336,000 
Qendra e ekselencës (70 pozita për Ferizaj dhe Prizren) 
Arsimi special (76 pozita, transferi nga niveli 
qendror/MASHT  në komuna) 

 

 

Total Granti specifik i Arsimit për vitin 2014   142,559,329 
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Tabela: Granti specifik i Arsimit parauniversitar për vitin 2012-2014 
 

ANALIZA:  Viti Viti Viti
Granti specifik për Arsim parauniversitar 2012 2013 2014

Shuma totale (€) Kalkulimet  139.537.363  141.185.995   142.559.329    

Total numri i nxënësve  458.878          454.964           435.965           
Nxenes në shkollat fillore  344.132          339.318           325.350           
Shumice (93%) 334.101          328.027           315.775           
Pakice (7%) 10.031            11.291               9.575                

Nxenes ne shkolla te mesme 114.746          115.646           110.615           
Shumice (93%) 111.811          112.326           108.110           
Pakice (7%) 2.935              3.320                 2.505                

Numri i Shkollave 1.303              1.300                 1.303                
Shkolla fillore  1.170              1.137                 1.131                
Shkolla te mesme 133                  163                    172                   

Total I Mesimdhenesve (fillor, mesem) 24.835            24.929              22.571             
Numri I mesimdhenesve per nivelin fillor  17.922            17.790               16.581              
Numri I mesimdhenesve per nivelin e mesem  6.412              6.472                 5.990                

Stafi 76                     
Kalkulimi bazë  për paga dhe meditje, mallëra 
dhe shërbime dhe kapitale 139.102.177    140.315.623     142.223.329    

Paga dhe meditje  123.084.078  124.297.524   133.007.617    
Mallera dhe Shërbime 12.805.953    12.805.953      9.215.712        
Kapitale 3.212.146      3.212.146       

Politikat në vazhdim dhe të reja nga MASHT 435.186          870.372           336.000           
Qendra e ekselencës (70 pozita  për Ferizaj 
dhe Prizren) 435.186            870.372             336.000            

Arsimi special (transfer nga niveli qendror/MASHT në komuna)
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Granti specifik për Shëndetësi primare për vitin 2014 
 
 
Granti specifik për Shëndetësi dhe përcaktimi i shumës së këtij granti bazohet në një qasje me 
sistem të hapur të financimit në përputhje me LFPL.  
 
MSH ka propozuar grantin specifik për shëndetësi primare për vitin 2014 për komuna të 
bazuar në formulën për kokë banori- numrit të vizitave shëndetësore X kostoja mesatare për 
vizitë, dhe numrit të shërbimeve X kostoja mesatare për shërbime.  
 
Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2014 është aprovuar nga Komisioni i Granteve 
i lartëcekur sipas propozimit të MSH, ndërsa sipas vendimit të Zëvendësministrit të Financave 
të datës 29 prill 2013 të bazuar në nenin 32.6 të LFPL, është total prej 39,390,804 euro, sipas 
kritereve të azhuruara, si vijon: 
 

 2.5 vizita për kokë banori me një kosto prej 4 € për një vizitë, dhe  
 3.5 shërbime për kokë banori me një kosto prej 3.46 € për një shërbim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 195

 

2,5 vizita për 
kokë banori 4 € për vizitë 

3,5 shërbime 
për kokë 
banori

3,46 € për 
shërbime

1 Deçan 40.019       100.048        400.190    140.067      485.407       885.597                 946.049              964.970              

2 Dragash 33.997       84.993          339.970    118.990      412.363       752.333                 803.689              819.763              

3 Ferizaj 108.610     271.525        1.086.100 380.135      1.317.375    2.403.475              2.567.540           2.618.891           

4 Fushë Kosovë 34.827       87.068          348.270    121.895      422.431       770.701                 823.310              839.776              

5 Gjakovë 94.556       236.390        945.560    330.946      1.146.908    2.092.468              2.235.304           2.280.010           

6 Gjilan 90.178       225.445        901.780    315.623      1.093.805    1.995.585              2.131.808           2.174.444           

7 Gllogoc 58.531       146.328        585.310    204.859      709.946       1.295.256              1.383.673           1.411.346           

8 Hani i Elezit 9.403         23.508          94.030      32.911        114.053       208.083                 222.287              226.733              

9 Istog 39.289       98.223          392.890    137.512      476.552       869.442                 928.792              947.368              

10 Junik 6.084         15.210          60.840      21.294        73.795         134.635                 143.826              146.702              

11 Kaçanik 33.409       83.523          334.090    116.932      405.231       739.321                 789.789              805.585              

12 Kamenicë 36.085       90.213          360.850    126.298      437.690       798.540                 853.049              870.110              

13 Klinë 38.496       96.240          384.960    134.736      466.934       851.894                 910.045              928.246              

14 Leposaviq 13.773       34.433          137.730    48.206        167.058       304.788                 325.594              332.106              

15 Lipjan 57.605       144.013        576.050    201.618      698.714       1.274.764              1.361.782           1.389.018           

16 Malishevë 54.613       136.533        546.130    191.146      662.423       1.208.553              1.291.051           1.316.872           

17 Mamusha 5.507         13.768          55.070      19.275        66.797         121.867                 130.185              132.789              

18 Mitrovicë 71.909       179.773        719.090    251.682      872.213       1.591.303              1.699.929           1.733.927           

19 Novobërdë 6.729         16.823          67.290      23.552        81.619         148.909                 159.074              162.255              

20 Obiliq 21.549       53.873          215.490    75.422        261.377       476.867                 509.418              519.607              

21 Pejë 96.450       241.125        964.500    337.575      1.169.881    2.134.381              2.280.078           2.325.680           

22 Podujevë 88.499       221.248        884.990    309.747      1.073.440    1.958.430              2.092.116           2.133.959           

23 Prishtinë 198.897     497.243        1.988.970 696.140      2.412.502    4.401.472              4.701.925           4.795.964           

24 Prizren 177.781     444.453        1.777.810 622.234      2.156.378    3.934.188              4.202.743           4.286.798           

25 Rahovec 56.208       140.520        562.080    196.728      681.770       1.243.850              1.328.757           1.355.332           

26 Shtërpcë 6.949         17.373          69.490      24.322        84.287         153.777                 164.274              167.560              

27 Shtime 27.324       68.310          273.240    95.634        331.424       604.664                 645.939              658.858              

28 Skenderaj 50.858       127.145        508.580    178.003      616.877       1.125.457              1.202.283           1.226.329           

29 Suharekë 59.722       149.305        597.220    209.027      724.392       1.321.612              1.411.828           1.440.065           

30 Viti 46.987          117.468        469.870    164.455      569.924       1.039.794              1.110.773           1.132.988           

31 Vushtrri 69.870          174.675        698.700    244.545      847.481       1.546.181              1.651.727           1.684.761           

32 Zubin Potok 6.616            16.540          66.160      23.156        80.248         146.408                 156.402              159.530              

33 Zveçan 7.481            18.703          74.810      26.184        90.740         165.550                 176.851              180.388              

34 Graçanicë 10.675          26.688          106.750    37.363        129.481       236.231                 252.357              257.404              

35 Kllokot 2.556            6.390            25.560      8.946          31.003         56.563                   60.424                61.632                

36
Mitrovica e 
Veriut 12.326          30.815          123.260    43.141        149.507       272.767                 291.387              297.214              

37 Partesh 1.787            4.468            17.870      6.255          21.675         39.545                   42.245                43.090                

38 Ranillug 3.866            9.665            38.660      13.531        46.892         85.552                   91.392                93.220                

1.780.021     4.450.053 17.800.210 6.230.074 21.590.594 39.390.804 42.079.696 42.921.290

Granti specifik për Shëndetësi primare për vitin 2014 

Granti i 
Shëndetësisë 
primare për 
vitin 2015

Granti i 
Shëndetësisë 
primare për 
vitin 2016

Gjithsej

Nr. Komuna Popullsia

Numri i vizitave Numri i shërbimeve
Viti 2014

Granti i 
Shëndetësisë 
primare për 
vitin 2014
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Shëndetësia sekondare:  spitalet në komunat me kompetenca të zgjeruara: 
 
Implementimi i Strategjisë sektoriale të Ministrisë së Shëndetësisë synon arritjen e objektivave 
strategjike të definuar. Gjatë procesit buxhetor sipas vlerësimeve nga MSH do të përfshihen 
harmonizimet e ndarjeve buxhetore.  
Si rrjedhojë për financimin e kompetencave të zgjeruara në buxhetin e vitit 2014 si propozim 
nga MSH, si vijon: 
 

• Komuna e Graçanicës, financimi prej 801,801 euro 
• Komuna e Shtërpcës, financimi prej 344,544 euro dhe 
• Komuna e Mitrovicës së veriut, financimi prej 699,000 euro. 

Transferi i Shërbimeve rezidenciale nga MPMS në Komuna 
 
Komisioni i Granteve në takimin e datës 15 prill 2013, ka shqyrtuar dhe aprovuar kërkesën 
zyrtare të MPMS për transferin e shërbimeve rezidenciale për dy shtëpitë e komunitetit nga 
MPMS në komunat Skenderaj dhe Graçanicë, ku edhe ka aprovuar transferin e stafit dhe 
ndarjeve buxhetore për vitin 2014, si në vijim: 
 
Tabela: Transferi nga MPMS në dy komuna 

 

Të hyrat Vetanake Komunale 
 
Financimi komunal nga të hyrat vetanake komunale për vitin 2014, të parashikuar në KASH 
Komunal 2014-2016, bazohet në dispozitat e Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal. 
 
Të hyrat vetanake komunale për vitin 2014 dhe projeksionet për vitet 2015-2016, përfshijnë të 
hyrat e planifikuara nga vet komunat. 
  
Tabela - Projeksionet e të hyrave vetanake nga Komunat për vitin 2014-2016  
 

Komunat Stafi Paga dhe 
Mëditje 

Mallëra 
dhe 

Shërbime
Komunale Subvencione Kapitale Total 

Skenderaj 13 60,000 50,000 10,000 3,000 10,000 133,000

Graçanicë 11 50,000 40,000 8,000 2,000 10,000 110,000
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Projektimi (mil €) Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 

Të hyrat Vetanake të 
Komunave 51.88 60.00 63.00 67.23 69.24 70.63 Planifikimi 

2011 
 Realizimi 

2011  
 Planifikimi 

2012 
 Realizimi 

2012  

1 Deçan           513.400          573.242          531.535 465.233,28           600.000            630.000            648.900           661.878 

2 Dragash           368.221          391.718 400.000         365.118           420.000                    441.000            454.230           463.315 

3 Ferizaj        2.818.181       3.415.164 3.100.000      3.159.726        3.626.000              3.807.300         3.921.519        3.999.949 

4 Fushë Kosovë           850.774       1.433.746 1.300.000      1.646.705        1.500.000              1.729.040         1.780.911        1.816.530 

5 Gjakovë        2.644.990       2.382.421       2.783.288          2.778.028        2.900.000         3.045.000         3.136.350        3.199.077 

6 Gjilan        3.000.000       3.524.808 3.290.000      3.177.029        3.600.000              3.780.000         3.893.400        3.971.268 

7 Gllogoc           647.669          837.276 804.228         868.357,83 1.000.000              1.050.000         1.081.500        1.103.130 

8 Hani i Elezit           131.982          303.284 250.000         231.380           350.000                    242.949            250.237           255.242 

9 Istog           764.183          809.189          869.580             764.844           900.000            945.000            973.350           992.817 

10 Junik             50.650            75.568            75.000               78.935             85.000              89.250              91.928             93.766 

11 Kaçanik           566.781          509.847 593.130         426.267           600.000                    630.000            648.900           661.878 

12 Kamenicë           562.500          796.775 750.000         735.880           890.000                    934.500            962.535           981.786 

13 Klinë           630.000          719.035          780.000             718.913           800.000            840.000            865.200           882.504 

14 Leposaviq               7.638                 320 10.859           4.340               15.000                        17.300              17.819             18.175 

15 Lipjan           964.846       1.570.325 1.500.000      1.111.359        1.700.000      1.166.927               1.201.935        1.225.974 

16 Malishevë           834.345          599.140 858.413         844.102           750.000         787.500                     811.125           827.348 

17 Mamusha             67.317            42.333 58.000           42.650             60.000           63.000                         64.890             66.188 

18 Mitrovicë        1.658.226       1.834.136 1.900.000      1.543.511        2.202.320      2.312.436               2.381.809        2.429.445 

19 Novo Bërdë             29.063            98.894 66.400           168.811           124.000         185.328                     190.888           194.706 

20 Obiliq           494.638          623.909 660.000         622.204           700.000         735.000                     757.050           772.191 

21 Pejë        2.300.600       2.604.370 2.634.920               2.859.942 2.900.000      3.045.000               3.136.350        3.199.077 

22 Podujevë        1.075.000       1.043.575 1.400.000      1.137.364        1.350.000      1.417.500               1.460.025        1.489.226 

23 Prishtinë      20.175.922     18.810.353 21.752.189    23.160.238      21.757.920    24.318.250           25.047.798      25.548.754 

24 Prizren        5.121.830       4.998.778 5.490.675      4.339.737        6.119.080      6.425.034               6.617.785        6.750.141 

25 Rahovec           715.500          887.462 814.000         800.417           950.000         997.500                  1.027.425        1.047.974 

26 Shtërpcë             69.035          237.055 171.400         231.841           290.000         304.500                     313.635           319.908 

27 Shtime           372.223          345.814 380.365         270.536           390.000         409.500                     421.785           430.221 

28 Skenderaj           463.000       1.212.212 1.100.000      571.216           750.000         599.777                     617.770           630.125 

29 Suharekë        1.531.717       1.634.933 2.353.700      2.905.799        1.783.000      1.917.102               1.974.615        2.014.107 

30 Viti           682.116          783.061 860.000         694.034           870.000         913.500                     940.905           959.723 

31 Vushtrri        1.315.000       1.240.745 1.772.000      1.157.577        1.550.000      1.652.000               1.701.560        1.735.591 

32 Zubin Potok               7.856                    -   10.082           18                    15.000           15.750                         16.223             16.547 

33 Zveçan               4.118                 450 5.236             635                  10.000           12.400                         12.772             13.027 

34 Gracanicë           400.000       1.121.554 537.000         1.386.359        1.150.000      1.455.677               1.499.347        1.529.334 

35 Kllokot               8.390            68.125 43.300           74.223             75.000           80.000                         82.400             84.048 

36
Mitrovica  
veriore 107                  97.680           105.400                     108.562           110.733 

37 Partesh            14.071 35.000           24.357             40.000           42.000                         43.260             44.125 

38 Ranillug             40.000            77.789 59.700           79.928             80.000           84.000                         86.520             88.250 

51.887.711    55.621.478    60.000.000    59.447.721      63.000.000    67.226.420     69.243.213     70.628.077     

Koment: Projeksionet e THV për vitin 2015 rezultojnë me një rritje progresive prej 3% dhe për vitin 2016 me një rritje 2% për komuna.

Projeksionet e të Hyrave Vetanake Komunale 2014- 2016

Total

2011 2012

 Planifikimi 
2013 

 Planifikimi 
për vitin 2014 

 Projeksioni 
2015  

 Projeksioni 
2016  KomunatNr.
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Transferi i kompetencave të bartura dhe të deleguara  
 
Strategjia e financimit komunal në KASH Komunal ofron këto parime: 
Kompetencat e deleguara -Autoritetet qendrore në Republikën e Kosovës mund t’u 
delegojnë kompetenca shtesë komunave, nëse është e nevojshme, në pajtim me ligjin. 
Kompetencat e deleguara duhet, në të gjtha rastet, të shoqërohen me financim të nevojshëm 
në përputhje me objektivat, standardet dhe kërkesat e përcaktuara nga Qeveria e Republikës 
së Kosovës.  
 

Komunat e reja - decentralizimi 
 
Me zgjedhjet komunale të vitit 2009 dhe 2010 janë themeluar 4 komuna të reja nga gjithsej 
5+1 komuna, përfshirë zgjerimin e komunës së Novobërdës, të dalura sipas pakos për 
zgjidhjen e statusit përfundimtar të Kosovës.  
 
Ky proces do të vazhdoj me zgjedhjet lokale për komunën e Mitrovicës veriore, të përkrahur 
me përkushtim nga Qeveria e Republikës së Kosovës për të inkurajuar dhe siguruar 
pjesëmarrjen aktive në jetën publike dhe për të fuqizuar qeverisjen e mirë dhe efektivitetin e 
shërbimeve publike në Kosovë. 
 
Komunat e reja në Kosovë kanë kompetenca të plota dhe ekskluzive për aq sa ato kanë të 
bëjnë me interesin lokal, duke respektuar standardet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi. Po 
ashtu, për vitin 2011, 2012, 2013 dhe 2014 është bërë ndarja e granteve qeveritare për 
komunat e reja në pajtim të plotë me parimet, kriteret dhe formulat e përcaktuara në Ligjin për 
Financat e Pushtetit Lokal dhe kuadrin ligjor në fuqi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


