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1. KORNIZA E PËRGJITHSHME E POLITIKAVE DHE OBJEKTIVAT 

Procesi i hartimit të PRE 2023-2025 është udhëhequr nga Ministria e Financave, Punës dhe 

Transfereve si Koordinator Kombëtar, në koordinim me Zyrën e Planifikimit Strategjik (ZPS) në 

kuadër të Zyrës së Kryeministrit dhe koordinatorët e fushave të politikave nga ministritë e linjës. 

Koordinatorët janë takuar rregullisht për të diskutuar përmbajtjen e masave, përputhshmërinë e 

tyre me dokumentet përkatëse të planifikimit strategjik dhe me udhëzimet e politikave të marra 

përmes Dialogut Ekonomik dhe Fiskal me Komisionin Evropian.  

Grupet punuese ndërministrore janë takuar të siguruar që aktivitetet afatshkurtra nga draft PRE të 

jenë përfshirë në Planin Kombëtar për Zhvillim 2023-2025 dhe të jenë në përputhje me aktivitetet 

e planifikuara në draft Planin Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) dhe Agjendën e 

Reformave Evropiane (ERA), si dhe me Buxhetin e vitit 2023. ZPS në bashkëpunim me 

koordinatorët e fushave, siguroi se shumica e masave janë të lidhura drejtpërdrejt me Strategjinë 

Kombëtare për Zhvillim dhe Udhërrëfyesit për zbatimin e saj. 

Duke marrë parasysh strukturën aktuale ekonomike të Kosovës dhe pengesat e shumta për rritjen 

ekonomike, është e nevojshme të orientohen reformat strukturore që synojnë funksionimin e 

ekonomisë së tregut dhe rritjen e konkurrencës, të cilat janë reflektuar edhe si bazat kryesore në 

Programin Qeverisës 2021-2025.  

Në këtë drejtim, Qeveria mbetet e përkushtuar për të mbështetur rimëkëmbjen ekonomike dhe 

përmirësimin e perspektivës së punësimit. Korniza e përgjithshme e politikave të PRE-së është 

kombinim i: (1) programit të rimëkëmbjes ekonomike që synon të adresojë krizat e fundit.; (2) një 

politike fiskale të bazuar në rregulla e orientuar drejt stabilitetit të financave publike dhe, brenda 

hapësirës fiskale të disponueshme, mbështetjes së rritjes ekonomike nëpërmjet investimeve 

kapitale dhe rritjes së financimit për fushat prioritare të zhvillimit; dhe (3) një sërë reformash 

strukturore prioritare që adresojnë pengesat kryesore për rritjen ekonomike, duke mbështetur 

zhvillimin e sektorëve konkurrues ekonomik dhe duke siguruar që rritja ekonomike është 

gjithëpërfshirëse mbështetet mirëqenien.  

2. ZBATIMI I REKOMANDIMEVE TË POLITIKAVE  

[1.A] Nëse është e nevojshme, të përdorët hapësira fiskale e disponueshme në buxhetin e vitit 

2022 për të zbutur ndikimin e mundshëm të goditjeve negative nëpërmjet mbështetjes së 

synuar për ekonomitë familjare dhe firmat e cenueshme; [1.B] me kusht që rimëkëmbja 

ekonomike e ngulitur mirë dhe siç parashikohet nga PRE, synon në buxhetin e vitit 2023 dhe 

kornizën afatmesme shpenzimeve një kthim në kufirin e deficitit prej 2% të rregullës fiskale. 

[1.C] Të sigurohet kostimi i duhur iniciativave të reja të pensioneve dhe politikave sociale 

dhe pajtueshmërinë me kufirin ligjor të zbatueshëm për ligjin për pagave publik dhe 

shpenzimet për pensionet e veteranëve të luftës. [1.D] Të ndërmerret dhe publikohet një 

rishikim i shpenzimeve tatimore duke përcaktuar sasinë e të ardhurave të humbura nga të 

gjitha përjashtimet dhe normat e reduktuara. 
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 [1.A] Kosova përjetoi një përmirësim ekonomik pas pandemisë, megjithatë për shkak të 

çrregullimeve në ekonominë globale, Kosova u ballafaqua me pasiguri dhe çmime të larta në vitin 

2022. Ecuria e kënaqshme e të ardhurave buxhetore dhe konsolidimi i duhur i shpenzimeve 

buxhetore, kryesisht në vitin 2021, ia mundësuan Qeverisë të ndërmarrë masa fiskale për të zbutur 

ndikimin e mundshëm të goditjeve negative nëpërmjet mbështetjes së synuar për ekonomitë 

familjare dhe firmat e cenueshme në vitin 2022. Disa masa të Pakos së Rimëkëmbjes për vitin 

2021 vazhduan edhe në vitin 2022. Gjithashtu, janë ndërmarrë masa të reja në kuadër të dy pakove 

të reja që synojnë të trajtojnë pasojat negative të presioneve të larta inflacioniste. Masat që kanë 

qenë aktive ose kanë filluar në vitin 2022 janë si më poshtë: 

- Mbështetja për nënat e reja të papunësuara (6 muaj) dhe të punësuara (3 muaj), të cilat tashmë 

janë bërë linja të rregullta buxhetore;  

- Rritja e përhershme e pensioneve bazë në ato kategori ku pensioni bazë është më i ulët se 100 

euro, pra pensioni bazë (90 në 100 euro), pensionet për personat me aftësi të kufizuara (nga 75 

euro në 100 euro), pensionet familjare (nga 90 euro në 100 euro). Për më tepër, një shumë e 

përgjithshme prej 100 euro ju është dhënë kategorive të lartpërmendura dy herë në vitin 2022 

(prill dhe tetor); 

- Dyfishimi i shumës për familjet e skemës së ndihmës sociale dy herë në vitin 2022 (prill dhe 

shtator);  

- Mbështetja financiare për OJQ-të/subjektet që ofrojnë shërbime sociale (shujta ose pako 

ushqimore);  

- Mbështetja financiare për kompanitë që punësojnë persona me nevoja të veçanta, duke synuar 

rritjen e aftësimit profesional për personat me nevoja të veçanta për të siguruar më pas një vend 

pune; 

- Vazhdimi i shtesave për fëmijë, masë kjo që tashmë është zbatuar plotësisht (për fëmijët deri 

në moshën 16 vjeçare); 

- Mbështetja për studentët me një shumë të përgjithshme prej 100 euro - dy herë në vitin 2022 

(qershor dhe nëntor); 

- Mbështetja për punëtorët në kompanitë publike dhe private me një shumë të njëhershme prej 

100 euro; 

- Mbështetja mujore për punëtorët e sektorit publik me një shumë prej 50 euro nga shtatori 2022 

e tutje; 

- Mbështetja mujore (shtator 2022 – shkurt 2023) për familjet që kursejnë të paktën 5% në KWh 

krahasuar me vitin 2021, duke subvencionuar faturën e muajit aktual me dyfishin e normës së 

kursimit; 

Duke qenë se rritja e punësimit është prioriteti kryesor i qeverisë, janë ndërmarrë disa masa për të 

mbështetur drejtpërdrejt punëkërkuesit, si më poshtë:  

- Mbështetja e punësimit të grave: synon të mbështesë bizneset që kanë punësuar gra, duke 

subvencionuar deri në 50% të pagës mujore bruto për tre muaj, ku subvencioni nuk mund të 

kalojë shumën prej 170 euro. Pas 3 muajve, mbështetja sipas kësaj mase do të vazhdojë edhe 

për nëntë muaj të tjerë, në formën e subvencionimit të kontributit pensional të punonjësve në 
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masën 10% të pagës mujore bruto, me mbulesë prej 100 euro. Kjo masë përfundoi në qershor 

2022. Megjithatë, bazuar në suksesin e masës, kjo mase u rihap me qëllim të mbështetjes së 

bizneseve që punësojnë gratë, duke subvencionuar deri në 50% të pagës bruto për tre muaj, 

maksimum deri në 264 Euro.  

- Punëdhënësit që rrisin pagat përfitojnë mbështetjen prej 50% të rritjes së pagës për tre muajt e 

parë. Kjo synon të ndihmojë punonjësit në sektori privat që të zbusin presionet inflacioniste si 

si dhe të reduktojë informalitetin duke trajtuar nënraportimin e pagave në sektorin privat.   

-  Iniciativa ‘Qeveria për Familjen’ - është projektuar për të adresuar papunësinë te familjet pa 

asnjë anëtar të punësuar. Kjo masë siguron mbështetje deri në 70% të pagës së punonjësve me 

maksimum 300 Euro,  për kompanitë të cilat janë të interesuara të punësojnë persona sipas kësaj 

mase.  

Gjithashtu, mbështetja e kredive për investime të bizneseve, e cila ka filluar në vitin 2021, do të 

vazhdojë deri në vitin 2023, pra subvencionimi i kredisë për prodhime/prodhues, biznese të grave 

dhe likuiditet (deri në 400,000 euro). 

[1.B] Në Ligjin e Buxhetit për vitin 2023, parashikohet një kthim i plotë në rregullën fiskale në 

periudhën afatmesme. Më konkretisht, deficiti buxhetor pritet të arrijë në 2% të BPV-së në vitin 

2023 dhe të qëndrojë brenda rregullës fiskale prej 2% në dy vitet në vijim.  Rregulla fiskale e 

deficitit prej 2% u ruajt edhe në vitin 2022, duke arritur një suficit prej 0.16% të BPV-së, për shkak 

të ecurisë së kënaqshme të të ardhurave buxhetore dhe shpenzimeve të përmbajtura.  

[1.C] Projektligji për Pagat në Sektorin Publik është miratuar nga Kuvendi në dhjetor të vitit 2022 

dhe pritet të hyjë në fuqi në shkurt. Meqë Ligji për Pagat e Sektorit Publik ka hyrë në fuçi pas 

Ligjit të Buxhetit 2023, ka qenë e pamundur që ky i fundit të përmbajë vlerë monetare për 

koeficientin e pagave. Rrjedhimisht, vlera e koeficientit të pagës do të vendoset përmes rishikimit 

të Ligjit të Buxhetit për vitin 2023, duke u siguruar që  shpenzimi nga ky ligj të mbetet brena 

kufijve të caktuar në Ligjin e Buxhetit 2023 që parasheh alokim total prej 745.5 milion euro. Përveç 

kësaj ligji i buxhetit parasheh një alokim prej 65 milionë eurosh për akomodimin e ndikimit të 

Ligjit të ri.   

Për sa i përket kostimit të iniciativave të reja të pensioneve dhe politikave sociale, stafi i MFPT-

së ka marrë deri më tani dy asistenca teknike nga Banka Botërore, me synim dorëzimin e modelit 

të pensioneve, i cili do të mundësonte analizën financiare shumëvjeçare të skemave pensionale dhe 

sociale, si në skenarët bazë ashtu edhe në skenarët e ndryshëm të polikave.  

[1.D] Departamenti për Politika Fiskale dhe Tregje Financiare në kuadër  MFLT monitoron dhe 

analizon rregullisht një nënkategori të shpenzimeve tatimore, lidhur me lirimet nga detyrimet 

doganore për importin e produkteve specifike; lirimet nga akciza për importin e burimeve të 

energjisë për qëllime prodhimi; dhe stimujt e përfshirë në Ligjin për Rimëkëmbjen Ekonomike2, 

siç janë ulja e TVSH-së nga 18% në 8% për furnizimet dhe shërbimet ushqimore të hoteleve dhe 

restoranteve vetëm për vitin 2020. Kjo është pjesë e Raportit Fiskal vjetor, të publikuar në faqen e 

                                                           
2 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=35478  

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=35478
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internetit të MFPT-së.3 Megjithatë, një analizë gjithëpërfshirëse mbi shpenzimet tatimore ende nuk 

është realizuar dhe përmbushja e saj në të ardhmen varet nga marrja  e asistencës teknike nga 

partner ndërkombëtar të specializuar në këtë fushë.  

 [2.A] Të përmirësohet ekzekutimi i shpenzimeve kapitale duke zbatuar rekomandimet e 

bëra sipas Vlerësimit të Menaxhimit të Investimeve Publike të FMN-së. [2.B] Të 

përmirësohet mbikëqyrja financiare dhe llogaridhënia e ndërmarrjeve publike (NP) dhe të 

vazhdohet me raportimin e rregullt tremujor për të gjitha NP-të. [2.C] Të rishikohet 

dokumenti i opsioneve për krijimin e një organi të pavarur për mbikëqyrjen fiskale, në 

mënyrë që opsionet e sugjeruara të sigurojnë pavarësinë operacionale dhe masat mbrojtëse 

të përshtatshme buxhetore. 

[2.A] MFPT ka vazhduar zbatimin e udhëzimit administrativ për kriteret e përzgjedhjes së 

projekteve kapitale. Shumica e iniciativave të projekteve të reja kapitale vijnë nga niveli lokal dhe 

ato që nuk plotësojnë kriteret minimale ndahen në kategorinë e “rezervave” dhe potencialisht 

kthehen në buxhet në momentin që ka përimirësim në përmbushjen e kritereve. MFPT gjithashtu 

ka kërkuar nga organizatat buxhetore që të plotësojnë dhe përditësojnë të dhënat e kërkuara në 

sistemin e PIP. Gjithashtu, kërkesat ligjore janë futur në ligjin për buxhetin në lidhje me projektet 

kapitale, angazhimet afatgjata dhe formimin një njësie të vetme për implementimin e projekteve 

për organizatë buxhetore lidhur me projektet sipas klauzolës investive.    

[2.B] Njësia për Politika dhe Monitorim të NP-ve që nga viti 2020 raporton në baza tremujore në 

Departamentin e Thesarit në MFPT lidhur me të dhënat e borxhit të NP-ve. Përveç kësaj, raportet 

financiare tremujore, sipas një modeli të miratuar më parë, ndahen me Divizionin e Politikave 

Makroekonomike në MFPT, duke u mundësuar atyre të kryejnë analizën e riskut fiskal të NP-ve. 

Këto raporte financiare tremujore publikohen në faqen e internetit të MFPT-së4, siç përcaktohet 

nga Asistenca Makro Financiare e BE-së dhe Politika e Bankës Botërore për Kredi.      

[2.C] Gjatë tremujorit të fundit të vitit 2020 dhe tremujorit të parë të vitit 2021, MFPT mori 

asistencë teknike nga FAD e FMN-së në lidhje me vlerësimin e opsioneve për zhvillimin e 

mbikëqyrjes së pavarur fiskale në kuptim të kornizave ligjore dhe institucionale të Kosovës dhe 

kapaciteteve në dispozicion. Ky dokument opsionesh është hapi fillestar për vendimmarrjen dhe 

zbatimin e këtij institucioni dhe rendit veprimet që duhen ndërmarrë në kuadër të opsioneve të 

identifikuara. Megjithatë sistemi i menaxhimit të financave publike ka vazhduar përmirësimin 

përgjatë 2021-2022 dhe si qeveri ne jemi të përkushtuar që vazhdimisht të shtojmë mekanizma që 

sigurojnë politika fiskale prudenciale  dhe qëndrueshmëri afatgjate të financave publike. 

[3.A] Të vlerësohen dhe analizohen me kujdes zhvillimet e çmimeve, të publikohen seritë 

kohore për inflacionin bazë dhe ketë gatishmëri për përdorimin e mjeteve të kufizuara të 

disponueshme sipas kornizës monetar të zgjedhur për të siguruar stabilitetin e çmimeve. 

[3.B] Të sigurohet që fushat kryesore të bankës qendrore, duke përfshirë stabilitetin 

                                                           
3 https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/022E6F73-86CC-4140-825B-58FBE304AC93.pdf 

 
4 https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,187  

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/022E6F73-86CC-4140-825B-58FBE304AC93.pdf
https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,187


   

 

10 

 

financiar dhe mbikëqyrjen bankare, të kenë staf të mjaftueshëm. [3.C] Të vazhdohet me 

sigurimin e një raportimi transparent dhe të saktë të cilësisë së aktiveve dhe caktimin 

adekuat të provizionit, reduktimin e mëtejshëm të pengesave të mbetura për zgjidhjen e 

KJP-ve dhe [3.D] të vazhdohet me zvogëlimin e boshllëqeve të të dhënave në veçanti për sa i 

përket sektorit të pasurive të paluajtshme. 

[3.A] BQK publikon rregullisht në faqen e saj të internetit seritë kohore të pritjeve të inflacionit të 

marra nga anketa tremujore e huadhënies bankare që BQK-ja kryen me bankat komerciale (edhe 

pse seri shumë të shkurtra kohore).5 Që nga maji i vitit 2022, BQK ka filluar publikimin e të 

dhënave mujore të inflacionit bazë në faqen e saj të internetit, nën të njëjtën lidhje.6 Publikimi do 

të rishikohet/ripublikohet çdo muaj, menjëherë (një ditë) pas publikimit të inflacionit nga ASK-ja 

në faqen e tyre të internetit.  

[3.B] Për të siguruar rritjen e kapaciteteve dhe aftësive për përmbushjen e mandatit 

makroprudencial, që nga shtatori i vitit 2022 janë rekrutuar dy punonjës shtesë në njësinë e 

analizave makroekonomike në Departamentin e Stabilitetit Financiar dhe Analizës Ekonomike. Sa 

i përket personelit në Mbikëqyrjen Bankare, dy ekzaminerë të rinj bankar janë punësuar nga BQK-

ja dhe katër ekzaminerët tjerë janë punësuar në vitin 2022. BQK-ja konsideron se janë zbatuar 

rekomandimet lidhur me personelin adekuat në funksionet kryesore të BQK-së. 

[3.C] BQK ka vendosur si prioritet mbikqyres rrezikun kreditor në Sektorin Bankar, duke u 

fokusuar në vlerësimin e praktikave të identifikimit të rrezikut, klasifikimit dhe provizionimit në 

pajtim me kërkesat rregullative(SNRF 9 si dhe Rregullorja për ekspozimet jo-performuese dhe 

ristrukturimet). Kjo është siguruar nëpërmjet ekzaminimeve on-site dhe monitorimit off-site, ku 

me këtë rast është vlerësuar se Sektori Bankar është në pajtim me kërkesat rregullative të SNRF 9 

dhe ekspozimeve jo-performuese, sa i përket klasifikimit dhe provizionimit  

Këto veprime reflektohen edhe në rezultatin e mirë sa i përket kualitetit të mjeteve, ku klasifikimet 

janë shpalosur sipas shkallëve të SNRF 9 si dhe nivelin adekuat të provizioneve, ku provizionet e 

shtyllës 3 mbulojnë kreditë jo-performuese me 72%.  

[3.D]  Sa i përket indeksit të çmimeve të banesave, përgjegjësia për kompletimin e indeksit mbetet 

ekskluzivisht te Agjencia e Statistikave të Kosovës, si institucion me mandat për ofrimin e 

statistikave zyrtare. Përfaqsuesit nga ASK janë duke bërë përpjekje për të zhvilluar këtë indeks. 

[4.A] Miratimi i një strategjie koherente afatgjate të energjisë dhe klimës për uljen e 

emetimeve të karbonit, duke përfshirë planet për heqjen graduale të përdorimit të qymyrit 

dhe lëndëve djegëse fosile, siç parashihet sipas Deklaratës së Sofjes. [4.B] Në përputhje me 

angazhimet e Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor: rritja e stimujve të efiçencës së 

energjisë për sektorin privat dhe familjet dhe [4.C] përmirësimi i skemave mbështetëse për 

projektet e energjisë së ripërtritshme duke prezentuar oferta konkurruese/ankande; [4.D] 

Miratimi i një plani veprimi për rregullimin gradual të tarifave të energjisë, duke reflektuar 

                                                           
5 https://bqk-kos.org/financial-stability/bank-lending-survey/banks-expectations-for-inflation/?lang=en 
6 https://bqk-kos.org/financial-stability/bank-lending-survey/time-series-of-core-inflation/?lang=en  

https://bqk-kos.org/financial-stability/bank-lending-survey/banks-expectations-for-inflation/?lang=en
https://bqk-kos.org/financial-stability/bank-lending-survey/time-series-of-core-inflation/?lang=en
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kostot aktuale dhe duke siguruar masa zbutëse për konsumatorët e cenueshëm, dhe zbatimin 

e planit për liberalizimin e tregut të energjisë me pakicë. 

Në qershor 2022, Drafti i Strategjisë së Energjisë është postuar në Platformën e Konsultimeve 

Publike, i cili është ndjekur nga takime publike në shtatë qendra rajonale të Kosovës dhe diskutim 

publik me donatorët. Të gjitha komentet e marra nga procesi i konsultimit publik janë adresuar 

dhe në draftin final të Strategjisë së Energjisë 2022-2031 , miratuar nga Qeveria në dhjetor 2022, 

dhe i njëjti pritet të miratohet së shpejti në parlamentin e Republikës së Kosovës.  

Strategjia për Energjinë e Republikës së Kosovës 2022-2031 është një dokument më i avancuar 

dhe më gjithëpërfshirës sektorial në fushën e energjisë, dhe përfaqëson një qasje të re planifikimi 

për të adresuar sfidat aktuale dhe për të vendosur themelin për një të ardhme të sektorit energjetik 

të vendit, e cila do të ofrojë siguri të furnizimit me energji elektrike, energji të pastër, efiçiencë të 

energjisë, dhe pjesëmarrje aktive të qytetarëve e përkrahje për grupet e cenueshme. Gjithashtu, kjo 

strategji synon të integrojë Kosovën në tregun rajonal dhe atë pan-Evropian.  

Gjithashtu, është përgatitur drafti për Programin e Zbatimit të Strategjisë së Energjisë (PZSE) 

2022-2024, i cili i është dërguar ekipit të punës për plotësime eventuale. Pas miratimit të Strategjisë 

së Energjisë 2022-2031 nga parlamenti, drafti i PZSE do të kalojë në diskutim paraprak dhe publik 

përpara miratimit në Qeveri. 

Bazuar në vendimin e Këshillit Ministror të KE-së (Nëntor 2021), hartimi i Planit Kombëtar për 

Energji dhe Klimë (PKEK) pritet të fillojë në TM1 2023, ndërsa drafti final të përfundojë në TM2 

2024. Procesi i hartimit të PKEK-së do të bazohet në rishikimin e draftit ekzistues, me qëllim që 

drafti i parë të përgatitet dhe dërgohet tek Sekretariati i Komunitetit të Energjisë në qershor 2023 

sipas kërkesave të reja të detyrueshme, ndërsa drafti përfundimtar në qershor 2024. Gjatë kësaj 

periudhe raportuese nëpërmjet asistencës teknike të Ekipit Ekonomik Gjerman, ka filluar rishikimi 

i skenarit bazë në kuadër të procesit të modelimit. 

[4.B] Në kuadër të rritjes së incentivave për eficiencën e energjisë, janë ndërmarrë një sërë masash:  

- Subvencionimi prej 6 milionë Euro për 10,000 ekonomi shtëpiake për pajisje me shkallë të 

lartë të efiçiencës me ndikim direkt në: (i) reduktimin e kërkesës për energji/ energji 

elektrike dhe (ii) rritjen e ndërgjegjësimit të konsumatorëve për nevojën e kursimit të 

energjisë. Subvencionimi përfshin pajisjet: kaldajat me biomasë; pompat termike; 

kondicionerët efiçentë; dhe stufat individuale efiçente me biomasë.  

- Projektit KEEREP  për Zbatimin të Masave të Efiçiencës së Energjisë dhe Burimeve të 

Ripërtëritshme në objektet publike të nivelit qendror, financuar nga kredia e Bankës 

Botërore. Këto masa priten të kontribuojnë në kursim të energjisë prej  3,197,011  kWh 

/vit.    

- Projekti ‘Subvencionet për Efiçiencë të Energjisë në Kosovë’ i Millennium Foundation 

Kosovo, në vlerë prej  $20.6 milionë, i cili ofron mbështetje thelbësore me qëllim të forcimit 

të përpjekjeve të Qeverisë së Kosovës në (i) reduktimi i konsumit të brendshëm përkundrejt 
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uljes së kostove të energjisë në sektorin e banimit, dhe (ii) mbështetjes së marrjes dhe rritjes 

së konkurrencës së tregut të shërbimeve të energjisë në Kosovë.  

- - Mbështetje mujore (shtator 2022 – shkurt 2023) për familjet që kursejnë të paktën 5% në 

KWh krahasuar me vitin 2021 duke subvencionuar faturën e muajit aktual me dyfishin e 

kursimit. 

Hartimi i projektligjit për Energjinë e Ripërtëritshme është në fazë të avancuar dhe së shpejti pritet 

të dërgohet për diskutim publik sipas procedurave ligjore. Gjithashtu po punohet për hartimin e 

dokumentacionit të nevojshëm për shpalljen e ankandit të parë për BRE (Burime të Ripërtëritshme 

të Energjisë). Në këtë drejtim po bëhen përgatitjet për sigurimin e tokës që do të përdoret për 

zhvillimin e projektit me kapacitet 100 MW nga energjia diellore. Me mbështetjen e Zyrës së BE-

së në Kosovë, është kryer një studim për identifikimin e tokave të përshtatshme publike që do të 

përdoren për zhvillimin e projekteve të BRE-ve, energjisë diellore dhe energjisë së erës, bazuar në 

objektivat strategjike të zhvillimit të BRE. 

[4.C] Ashtu siç është theksuar edhe më parë ne raportimet e rregullta nga ZRRE, tarifat reflektojnë 

kostot e secilit aktivitet dhe po ashtu tarifat me pakicë reflektojnë kostot e përgjithshme te 

furnizimit me energji elektrike. Sa  i përket tarifave te konsumatorëve fundorë, duhet theksuar se 

qe nga viti 2014, ZRRE gjatë shqyrtimeve te rregullta tarifore ka bërë ndryshimet e nevojshme me 

qëllim të reflektimit të kostove të furnizimit për secilin grup tarifor.  

Në vitin 2016, gjatë azhurnimeve vjetore të tarifave të energjisë elektrike, zbritja i është dedikuar 

vetëm konsumatorëve jo-familjarë (d.m.th. atyre komercialë dhe industrialë) rreth 8%, pastaj në 

vitin 2017 është bërë zbritja prej 3.5%, dhe në vitin 2018 prej 5%.  Në shqyrtimin e fundit tarifor 

2021, ZRRE ka rishikuar strukturën tarifore për konsumatorët e amvisërisë për të adresuar 

menaxhimin e kërkesës dhe reflektimin e kostove të furnizmit me energji elektrike. Këto veprime 

rregullatore kanë bërë që gradualisht të reflektohen kostot e shërbimit me energji elektrike për 

secilin grup të konsumatorëve.  

Sidoqoftë përkundër këtyre veprimeve, duhet pasur parasysh se qe nga viti 2017 te gjithë 

konsumatorët e gëzojnë te drejtën te furnizohen ne kushte te tregut, kjo mundëson qe konsumatorët 

te zgjedhin ofertat e tyre të bazuara në kushte konkurruese.  

Konsumatorët ne kategorinë e rasteve sociale  aktualisht mbështeten nga një skemë e pagesës 

direkte për mbulimin e një pjese të kostos së energjisë, ndërkohë që  Fondi per konsumatorët në 

nevojë do të themelohet në 2023. 

[4.D] Tregu i energjisë elektrike në Kosovë në vazhdimësi është duke u zhvilluar dhe është i 

ndërlidhur në mënyrë të pandashme me tregun rajonal dhe më gjerë. Tregu i energjisë elektrike në 

Kosovë ka filluar liberalizimin gradual në vitin 2017 me nxjerrjen e udhëzuesit për liberalizimin e 

tregut të energjisë elektrike në Kosovë nga ZRRE. Tregu i energjisë elektrike me shumicë 

ballafaqohet me mungesën e tregut një-ditë-para, apo brenda-ditës, andaj tregtimi i energjisë 

elektrike me shumicë kryhet kryesisht përmes kontratave bilaterale mes prodhuesve dhe 

furnizuesve (tregtarëve). Një pjesë e energjisë elektrike për të plotësuar kërkesën vendore për 

nevojat e konsumatorëve me të drejtën e furnizimit si shërbim universal (FSHU), për mbulimin e 
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humbjeve të sistemit, si dhe për konsumatorët me çmime të derregulluara, importohet (blihet) 

përmes kontratave bilaterale në treg të lirë dhe/ose në tregjet rajonale të organizuara një-ditë-para 

apo brenda-ditës (përmes tregtarëve). Derregullimi i çmimit për konsumatorët fundorë, sipas 

Udhëzuesit për Liberalizimin e Tregut të Energjisë Elektrike në Kosovë vazhdon të bëhet në 

mënyrë graduale, ku konsumatorët e kyçur në rrjetin e tensionit 220 kV dhe 110 kV tashmë 

furnizohen me çmime të derregulluara. 

Me qëllim të lehtësimit të procesit të liberalizimit të tregut, ZRRE do të ofrojë një mjet të 

krahasimit të çmimeve, i cili do jetë i qasshëm për të gjithë konsumatorët në formë elektronike. 

Ky mjet i krahasimit të çmimeve u mundëson konsumatorëve që në çdo kohë të krahasojnë ofertat 

e furnizuesve bazuar në parametrat e tyre të konsumit. 

 

 [5.A] Të përditësohet plani i veprimit të Strategjisë Kombëtare 2019–2023 për Parandalimin 

dhe Luftimin e Ekonomisë Informale, Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit dhe 

Krimeve Financiare dhe të sigurohet zbatimin e tij. [5.B] Të përmirësohet mjedisi i biznesit 

nëpërmjet masave për të thjeshtuar, shkrirë, shfuqizuar dhe digjitalizuar licencat dhe lejet me 

qëllim të reduktimit të barrierave për formalizimin e punësimit dhe bizneseve dhe [5.C] të 

vazhdohet me adresimin e evazionit fiskal në sektorët e identifikuara me risk të lartë në 

përputhje me strategjinë dhe planin e veprimit, i cili duhet të përditësohet bazuar në 

vlerësimet e riskut të sektorit dhe analizën e boshllëqeve tatimore. [5.D] Me synimin për të 

parandaluar evazionin e tatimit mbi të ardhurat nga prona, të përmirësohet transparenca 

duke publikuar të gjitha çmimet e shitjes së pronave të paluajtshme 

[5.A] Plani i ri i Veprimit 2022-2023 i Strategjisë Kombëtare për Parandalimin dhe Luftimin e 

Ekonomisë Informale, Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit dhe Krimit Financiar 2019-

2023, është miratuar nga Qeveria në fund të tetorit 2022. Në dhjetor, në faqen e MFPT-së është 

publikuar raporti gjashtëmujor janar-qershor 2022 për zbatimin e Strategjisë Kombëtare të 

Ekonomisë Informale të sipërpërmendur. Në fillim të vitit 2023, Sekretariati do të fillojë punën edhe 

për Strategjinë e re Kombëtare të lartpërmendur.  

[5.B] Të ulën kostot dhe barra administrative për kompanitë më të vogla me qasje të kufizuar në 

ekspertizë ligjore, MFPT ka publikuar 3 lloje të kontratave të punës, të cilat synojnë rritjen e 

regjistrimit të punonjësve. Për më tepër, Administrata Tatimore e Kosovës ka mundësuar një 

formular online i cili u mundëson punëtorëve të identifikojnë nëse punëdhënësi i tyre i ka përfshirë 

në listën e pagave.7. Gjithashtu, në lidhje me mjedisin e biznesit janë ndërmarrë këto masa:  

a. Ligji për Inspektimet është miratuar në Kuvend dhe është publikuar më 18.01.2022. 

b. Përzgjedhja e kompanisë për zhvillimin e platformës së inspektimit digjital është në proces. 

c. Më 04.07.2022, është miratuar Koncept Dokumenti për Pronarët Përfitues. Hartimi i Ligjit 

është në proces. 

d. Më 26.10.2022, është miratuar Koncept Dokumenti për shoqëritë tregtare.     

                                                           
7 https://apps.atk-ks.org/regemployer 
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Gjithashtu, Plani i Veprimit përfshin disa aktivitete thelbësore me synim uljen e barrierave për 

formalizimin e punësimit dhe bizneseve, si organizimi i fushatave informuese (nëpërmjet kanaleve 

zyrtare, rrjeteve sociale dhe aktiviteteve të përbashkëta me partnerët social) për publikun e gjerë 

në lidhje me pasojat e ekonomia informale.   

 [5.C] Institucionet kanë vazhduar të trajtojnë evazionin fiskal në sektorët e identifikuar me risk të 

lartë në përputhje me Strategjinë Kombëtare dhe Planin e Veprimit të saj. Për të adresuar këtë 

çështje, Doganat e Kosovës dhe Administrata Tatimore e Kosovës kanë funksionalizuar një grup 

për trajtimin e mallrave me risk të lartë të evazionit fiskal, po ashtu është zhvilluar një numër në 

rritje i vizitave dhe kontrolleve nga ATK-ja si dhe një numër në rritje i bizneseve janë pajisur me 

arka fiskale ndërsa Njësia e Inteligjencës Financiare ka prioritet vlerësimin e sektorëve me risk të 

lartë. Një draft raport për vlerësimin e hendekut tatimor është përgatitur nga BB.   

 

[5.D] MFPT publikon të dhëna për vlerësimin masiv të pasurive të paluajtshme për qëllime 

tatimore çdo tre vite. Është lidhur një memorandum bashkëpunimi ndërmjet NjIF-it dhe 

Departamentit të Tatimit në Pronë nga MFPT me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit dhe 

koordinimit, si dhe shkëmbimit të informacionit në lidhje me parandalimin dhe zbulimin e 

pastrimit të parave dhe veprave të tjera penale të ndërlidhura dhe luftimin e financimit të 

terrorizmit. Gjithashtu, për të parandaluar evazionin e tatimit mbi të ardhurat nga prona dhe për të 

përmirësuar transparencën duke publikuar të gjitha çmimet e shitjes së pronave të paluajtshme, 

duhet të krijohet një memorandum bashkëpunimi, ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe ATK-së, 

për të siguruar shkëmbimin e të dhënave nga noterët për transaksionet me prona të paluajtshme.  

[6.A] Të zbatohen tërësisht mekanizmat ekzistues të sigurimit të cilësisë në të gjitha nivelet 

e arsimit nëpërmjet rritjes së inspektimeve në shkolla, duke përfshirë trajnimin e 

inspektorëve dhe efektivitetin e koordinatorëve të cilësisë, si dhe monitorimin dhe ndjekjen 

e procedurave të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të tyre të studimit nga 

Agjencia e Akreditimit. [6.B] Të ngushtohet hendeku i mospërputhjes së aftësive duke 

përmirësuar dhe përdorur mekanizmat ekzistues të monitorimit dhe parashikimit të 

nevojave për aftësi, si dhe me rritjen e bashkëpunimit me partnerët social dhe bizneset për 

një planifikim të informuar të arsimit dhe aftësimit profesional fillestar dhe të vazhdueshëm, 

zhvillimit të kurrikulës dhe masave aktive të tregut të punës. [6.C] Të finalizohet, në 

bashkëpunim me të gjitha ministritë përkatëse, agjencitë e tyre dhe palët e interesit, një Plan 

Zbatimi i Garancisë Rinore, të miratohet dhe të fillohet me zbatimin e tij. 

[6.A] Projektligji për AKK-në (Agjencia Kosovare për  Akreditim) ishte miratuar në lexim të parë 

në Kuvendin e Kosovës në vitin 2022 dhe pritet të miratohet në lexim të dytë në fillim të vitit 2023. 

AAK do të fuqizohet përmes hartimit të akteve ligjore, përcaktimit të përgjegjësive dhe garantimit 

të statusit të saj të pavarur. Me miratimin e ligjit, AAK do të zgjerojë aktivitetin e saj në fushën e 

sigurimit të cilësisë, në përputhje me Metodologjinë e Monitorimit dhe procedurat e 

pasakreditimit. Procesi i monitorimit do të kryhet nga zyrtarë të AAK-së, ndërsa procesi i 

procedurave të pasakreditimit do të kryhet nga ekspertë ndërkombëtarë. Ndërkohë, mbështetja e 

MASHTI-t në procesin e rishikimit të programeve të arsimit të lartë pritet të adresojë hendekun 



   

 

15 

 

mes nevojave të tregut të punës dhe ofertës së aftësive. MASHTI ka aplikuar një sërë mekanizmash 

për sigurimin e cilësisë në të gjitha nivelet e arsimit duke shtuar numrin e inspektorëve. Gjatë vitit 

2022, MASHTI hapi konkursin për pranimin e njëzet inspektorëve të rinj, të cilët pritet të 

rekrutohen gjatë muajve janar dhe shkurt 2023 dhe ti nënshtrohen trajnimeve të vazhdueshme për 

ngritjen e kapaciteteve të tyre profesionale. Deri në vitin 2025, numri i inspektorëve pritet të arrijë 

në nëntëdhjetë.  

[6.B] Ministria ka krijuar grupin punues, i cili aktualisht është duke finalizuar analizën e tregut të 

punës si një hap kyç në hartimin e politikave të bazuara në prova. Ngushtimi i mospërputhjes së 

aftësive në tregun e punës do të jetë synimi kryesor i Strategjisë së Punësimit dhe Tregut të Punës. 

Një grup punues është formuar për ristrukturimin e Agjencisë së Punësimit për të përmirësuar 

funksionalitetin e institucionit dhe për të ofruar shërbime adekuate punësimi dhe masa aktive të 

tregut të punës me fokus të veçantë në aftësimin profesional. Për këtë, Ministria ka krijuar edhe 

grupin punues për Koncept Dokumentin në fushën e punësimit, i cili do të trajtojë aspektin 

rregullativ të punësimit. Gjithashtu, Agjencia e Punësimit është në fazat përfundimtare të hartimit 

të manualit për skemën e kuponëve që synon të transferojë aftësimin profesional tek subjektet 

private për profesionet që nuk ofrohen nga Agjencia. 

[6.C] Plani i Zbatimit të Garancisë Rinore është miratuar nga Komiteti Ndërministror si dhe nga 

Qeveria, ndërsa pilotimi pritet të fillojë gjatë vitit 2023. 

3. KORNIZA MAKROEKONOMIKE 

3.1. Mjedisi i jashtëm ekonomik 

Fillimi i pushtimi të Ukrainës nga ana e Rusisë dhe pandemia COVID-19 janë dy ngjarjet kryesore 

që vazhdojnë të ndikojnë në masë të madhe ekonominë globale. Efektet kryesore të këtyre 

zhvillimeve në ekonominë globale përfshijnë ngadalësimin e rritjes ekonomike, nivelin rekord të 

inflacionit, ndërprerjen e zinxhirit të furnizimit dhe pasigurinë e lartë. 

Lufta po ndikon në ekonomitë globale duke shkaktuar rritje të çmimeve, veçanërisht në sektorin e 

energjisë dhe ushqimit. Çmimi i gazit në Evropë është rritur në mënyrë drastike që kur Rusia uli 

furnizimet e saj në masë të madhe. Për më tepër, duke qenë se të dyja vendet në luftë janë 

eksportues të mëdhenj të produkteve bujqësore, çmimi i ushqimeve është rritur ndjeshëm, gjë që 

ka prekur më së shumti familjet me të ardhura të ulëta në anembanë botës. 

Pandemia COVID-19 ndikoi veçanërisht në ekonominë e Kinës pasi deri vonë ky shtet ka ndjekur 

një politikë zero-COVID, e cila u manifestua me izolime të shpeshta. Një tjetër zhvillim që 

karakterizon Kinën është dobësimi i sektorit të pronave, i cili përfaqëson rreth 20% të ekonomisë 

së saj. Këto ngjarje pritet të ndikojnë edhe në tregtinë globale, duke pasur parasysh rolin e 

rëndësishëm të Kinës në zinxhirin global të furnizimit. Në tremujorin e tretë të vitit 2022, Kina 
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regjistroi një rritje reale ekonomike prej 3.9%, që është më e lartë se rritja në tremujorin e dytë, 

por më pak se në tremujorin e parë.8 

Projeksionet e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), të publikuara në tetor të vitit 2022, 

sugjerojnë se rritja ekonomike globale, nga 6.5% në vitin 2021 do të ngadalësohet në 3.2% në vitin 

2022 dhe 2.7% në vitin 2023.9 Ndërsa ekonomitë e avancuara pritet të rriten për 3.2% në vitin 

2022 dhe 2.7% në vitin 2023. Parashikimet për ekonomitë në zhvillim janë se ato do të rriten për 

3.7% në vitin 2022 dhe 2023. 

Nga ana tjetër, sipas FMN-së, inflacioni global do të arrijë në 8.8% në vitin 2022. Në vitet në 

vijim, inflacioni global pritet të jetë 6.5% në vitin 2023 dhe 4.1% në 2024. Ekonomitë në zhvillim 

pritet të përballen me një inflacion më të lartë në vitet në vijim krahasuar me ekonomitë e 

avancuara. Bazuar në gjendjen aktuale, sugjerimi i FMN-së drejtuar qeverive është shtrëngimi i 

politikës monetare si një hap vendimtar për të shmangur rritjen e inflacionit. Për më tepër, FMN 

sugjeron që qeveritë të zbatojnë një politikë fiskale që prek grupet më të ndjeshme të prekura nga 

krizat globale dhe që është jo shumë ekspansioniste për të mbajtur politikën monetare në objektiv. 

Sipas parashikimit vjeshtor të Komisionit Evropian, i paraqitur në Figurën 1, grupet e paraqitura 

të ekonomive do të përjetojnë një rritje ekonomike të moderuar në vitet në vijim.10 Përderisa rritja 

ndryshon nga 2.7% në 3.4% në vitin 2022 për grupet e paraqitura të ekonomive, në vitin 2023 

ndryshimet e rritjes pritet të jenë më të larta. Më konkretisht, Bashkimi Evropian dhe Eurozona 

pritet të kenë një rritje të lehtë në vitin 2023 me një normë prej 0.3%. Në anën tjetër, ekonomia 

botërore (2.5%) dhe vendet në zhvillim (3.8%) pritet të rriten me një normë më të lartë krahasuar 

me BE-në dhe Eurozonën në vitin 2023; trendet të ngjashme do të ndiqen edhe në vitin 2024. 

Figura 1. Parashikimi i rritjes ekonomike 

 

Tabela 1 jep informacion për ndryshimin e indekseve të çmimeve për disa grupe të produkteve në 

përqindje gjatë periudhës 2018-2022.11 Gjatë dy viteve të fundit, indeksi i çmimeve është rritur 

                                                           
8 Shifrat për rritjen ekonomike bazohen në publikimet e OECED-it për rritjen e BPV-së të G20 çdo tremujor (nga viti në vit) 

https://www.oecd.org/sdd/na/g20-gdp-growth-Q3-2022.pdf  
9 Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) ‘Perspektiva ekonomike botërore për tetor 2022 kundër krizës së kostos së jetesës’ 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022  
10 Parashikimi Ekonomik Evropian, Vjeshtë 2022 https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-11/ip187_en_3.pdf  
11 Llogaritjet e paraqitura në këtë tabelë janë bërë duke përdorur të dhënat e Bankës Botërore për Tregjet e Mallrave 
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për të gjithë artikujt e paraqitur në tabelë. Një rritje enorme e çmimeve vihet re në kategoritë e 

energjisë, gazit natyror dhe plehrave artificial. 

Tabela 1. Ndryshimi i indekseve të çmimeve ndër vite për disa artikuj 

Ndryshim në përqindje(v-m-v) 2018 2019 2020 2021 2022 

Energjia 28.8% -12.4% -32.7% 81.0% 60.0% 

Ushqimi 0.3% -3.8% 7.1% 30.8% 17.9% 

Plehrat artificiale 11.1% -1.4% -10.1% 80.5% 62.6% 

Metalet bazë 6.6% -9.9% -1.8% 46.8% 4.0% 

Gazit natyror 19.1% -25.5% -25.6% 187.2% 115.4% 

3.2. Zhvillimet e fundit ekonomike në Kosovë dhe perspektiva për vitin 2022 

3.2.1 Sektori real 

Pas një rritjeje dyshifrore prej 10.8% në vitin paraprak, të dhënat preliminare të ASK-së 

për llogaritë kombëtare tregojnë një rritje reale vjetore prej 3.2% të Bruto Produktit 

Vendor për periudhën janar-shtator 2022. Rritja reale vjetore në tremujorin e parë ishte 4.5% 

e pasuar nga një ritëm më i ngadaltë i rritjes prej 2.1% dhe 3.3% në dy tremujorët vijues 

(përkatësisht TM2 dhe TM3). Kjo ishte pjesërisht në përputhje me pritjet për një normë më 

modeste rritjeje gjatë këtij viti, kryesisht për shkak të efektit bazë nga viti i kaluar, veçanërisht në 

tremujorin e dytë dhe të tretë të vitit 2021, ku rritja ishti e  nxitur nga lehtësimi i masave kufizuese 

të marra në kuadër të Pandemisë Covid19. Pavarësisht kësaj, magnituda e rritjes ekonomike në 

vitin 2022 ka qenë më e ulët se pritshmëritë fillestare të MFPT-së, kryesisht si rezultat i presioneve 

globale inflacioniste dhe zhvillimeve të jashtme ekonomike, të shkaktuara nga vazhdimi i luftes 

në Ukrainë. 

Figura 2. Rritja reale e BPV-së (%) dhe kontribuuesit kryesorë (p.p)   Figura 3. Kontributi i kërkesës së brendshme dhe                     

të                                                                                                                     të huaj në kërkesën e përgjithshme 

 

Në  terma të kërkesës së përgjithshme, rritja ekonomike ka reflektuar zgjerimin e konsumit 

privat dhe të eksportit neto, ndërkohë që investimet janë luhatur në territor negativ.  
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Bazuar në të dhënat preliminare të ASK-së për llogaritë kombëtare, për tre tremujorët e vitit 2022, 

konsumi total u rrit për 4.6% në terma real. Konsumi privat u rrit për rreth 5.8%, ndërsa konsumi 

publik pati një normë negative të rritjes prej 1.9%. Rritja e konsumit privat është nxitur nga masat 

e shumta të qeverisë të ndërmarra në kuadër të pakos fiskale “Pakos së Ringjalljes Ekonomike”; 

rritja e kompensimit të punonjësve për 16.3% (v-m-v) dhe rritja e remitencave për 5.0% (v-m-v), 

ndërsa kreditë e reja për qëllime konsumi janë ulur me 2.5% (v-m-v). Me gjithë ritmin e 

vazhdueshëm pozitiv të rritjes gjatë gjithë vitit, kontributi i konsumit privat në rritjen e BPV-së u 

ul nga tremujori i dytë i vitit 2022 e tutje, për shkak të rritjes të theksuar të çmimeve të konsumit, 

gjë që ndikoi negativisht në fuqinë blerëse të konsumatorëve. Investimi total (privat dhe publik) 

për tre tremujorët e parë të vitit 2022 u ul për 6.7% në terma real, kryesisht për shkak të rritjes së 

çmimeve veçanërisht i produkteve që përdoren në ndërtimtari, gjë që ndikoi në dinamiken e 

ekzekutimit të investimeve publike. Si rezultat i zhvillimit të konsumit dhe investimeve, kërkesa 

e brendshme pati një kontribut pozitiv të rëndësishëm në rritjen e BPV-së për dy tremujorët e parë 

të vitit 2022, por pati rënie në tremujorin e tretë kryesisht për shkak të efektit bazë. Deficiti tregtar 

(kërkesa e jashtme) gjatë periudhës së raportuar u tkurr për 4.6%, mbështetur nga ecuria e 

kënaqshme e eksportit të mallrave, me një kontribut prej 1.78 p.p.  

Sa i përket sektorëve, rritja ekonomike gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2022 reflektoi 

zgjerimin e sektorit të tregtisë (me shumicë dhe pakicë), e pasuar nga prodhimi dhe 

transporti, ndërkohë që sektori i ndërtimit u tkurr.  

Tabela 2. Treguesit kryesorë dhe të rastësishëm për komponentët e kërkesës së përgjithshme 

Treguesi* Variabla e 

përfaqësuar Lloji i treguesit 2019 

(mes.) 
2020 

(mes.) 
2021 

(mes.) 
2022 

*(mes.) 
Konsumi i energjisë Konsumi total I rastësishëm 9.4% 1.5% 14.1%  -2.5% 
Importet e shërbimeve - I rastësishëm 6.1% -19.5% 44.4%  34.6% 
Eksportet e shërbimeve - I rastësishëm 7.3% -40.6% 91.6%  32.6% 
Investimet e huaja direkte Investimi privat I rastësishëm -6.4% 35.8% 21.7%  46.6% 

Qarkullimi (ATK) Konsumi dhe 

investimi privat I rastësishëm 7.1% -15.9% 51.6%  22.2% 

Importi i mallrave të 

konsumit  Konsumi privat Kryesor 5.6% -2.9% 29.8% 16.4% 

Importet e mallrave 

kapitale Investimi Kryesor 3.7% 0.0% 33.7% 7.8% 

Flukset hyrëse të 

remitencave Konsumi privat Kryesor 6.4% 15.1% 17.7%  5.4% 

Arkëtimi i TVSH-së Konsumi total Kryesor 5.8% -8.9% 34.8% 17.5% 
Konsumi qeveritar Konsumi total I rastësishëm 9.9% 18.8% 0.5% 13.0% 
Investimi qeveritar Investimi I rastësishëm 0.2% -28.5% 10.6% -0.1% 
Importi total i mallrave  

(BQK dhe Dogana)  I rastësishëm 3.8% -5.7% 41.7% 29.7% 

Eksporti total i mallrave  

(BQK dhe Dogana) 
 I rastësishëm 

4.4% 20.8% 58.4% 15.5% 

Kredi të reja konsumuese  Konsumi privat  Kryesor -4.1% -4.0% 40.3% -6.3% 

Kredi të reja inventive Investimi privat  Kryesor 0.9% 13.4% -6.2% 8.9% 
Shënim: *Për vitin 2022:  

Të dhënat për konsumin e energjisë mbulojnë periudhën janar-shtator;  

Importet dhe eksportet e shërbimeve dhe Investimeve të Huaja Direkte mbulojnë periudhën janar-tetor;  

Të dhënat për qarkullimin (ATK), importin e mallrave konsumuese apo kapitale dhe remitencat mbulojnë periudhën janar-

nëntor; 

Të dhënat për treguesit fiskalë (arkëtimi i TVSH-së dhe konsumi dhe investimi qeveritar), importi dhe eksporti total i mallrave 

dhe kreditë e reja mbulojnë periudhën janar-dhjetor;  
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Sipas vlerësimeve të MFPT-së, norma e rritjes për vitin 2022 pritet të jetë 4.1% në terma realë. 

Një vlerësim i tillë paraqet një rishikim në rënie nga parashikimet fillestare dhe tregon se ekonomia 

ka humbur vrullin e fituar pas rimëkëmbjes nga Covid-19 në vitin 2021, kryesisht për shkak të 

pasojave negative të luftës në Ukrainë që shkaktuan presione inflacioniste duke prekur të gjithë 

sektorët e ekonomisë. 

Inflacioni i çmimeve të konsumit u rrit ndjeshëm në vitin 2022, duke arritur një mesatare prej 

11.6%. Inflacioni ka pasur trend rritëse duke filluar nga 7.1% në janar, duke arritur kulmin në 

korrik me 14.2% që është niveli më i lartë në periudhën për të cilën të dhëna për inflacionin janë 

në dispozicion. Kjo rritje është reflektim i rritjes së çmimeve të ‘ushqimeve’ dhe ‘transportit’, 

zhvillimet e të cilave përcaktohen shumë nga luhatjet globale të çmimeve të ushqimeve, energjisë 

dhe naftës. Kontributi i kategorisë së ‘ushqimit’ në inflacionin total ishte 6.2 p.p. dhe kontributi i 

‘transportit’ ishte 2.4 p.p.  

Kjo shkallë e lartë e inflacionit ishte një reflektim i zhvillimeve globale siç është çekuilibri mes 

ofertës dhe kërkesës në periudhën pas pandemisë dhe kriza energjetike që filloi në muajt e fundit 

të vitit 2021 dhe vazhdoi në vitin 2022 si rezultat i luftës në Ukrainë. 

Është e rëndësishme të ceket se lufta shkaktoi rritjen e çmimeve edhe në sektorë të tjerë. Inflacioni 

bazë12 në vitin 2022, i matur duke përjashtuar kategoritë e “ushqimit dhe pije joalkoolike” dhe 

“transport”, shënoi një normë mesatare vjetore prej 5.6% gjatë periudhës janar-dhjetor 2022, duke 

treguar se inflacioni bazë reflekton presionet e jashtme dhe të brendshme. Kontributi i inflacionit 

të tregtueshëm në inflacionin total ishte rreth 9.8 p.p., ndërsa kontributi i inflacionit të 

patregtueshëm është 1.8 p.p. 

Figura 4. Kontributi i inflacionit të tregtueshëm dhe të patregtueshëm Figura 5. Inflacioni total kundrejt inflacionit bazë 

 

                                                           
12 Inflacioni bazë mat ndryshimin e çmimeve të produkteve të shportës së konsumit, duke përjashtuar luhatshmërinë e përkohshme 

dhe kalimtare, që karakterizon kryesisht kategorinë e ushqimit dhe energjisë. 
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3.2.2 Treguesit kryesorë të tregut të punës 

Të dhënat e tregut të punës nga ASK-ja janë vetëm deri në tremujorin e katërt të vitit 2021. Në 

vitin 2021 shkalla e pjesëmarrjes ishte 39.3% ose 0.5 p.p., që është më e lartë se norma e vitit të 

kaluar. Shkalla e pjesëmarrjes mbetet shumë e ulët për gratë ku 78.0% e grave në moshë pune janë 

të regjistruara si joaktive në fuqinë punëtore. Shkalla e papunësisë ishte 20.7%, e cila po ashtu 

ishte më e theksuar te femrat (25.0%). 

Sektorët me punësimin më të lartë janë tregtia me 16.8% të punësimit total, pasuar nga ndërtimi 

me 10.5%, prodhimi me 10.4% dhe arsimi me 10.1%. Punësimi i meshkujve ishte më i lartë në 

sektorët e tregtisë, ndërtimit dhe prodhimit, ndërsa punësimi i femrave ishte më i lartë në sektorët 

e arsimit, tregtisë dhe shëndetësisë. 

Tabela 3. Treguesit kryesorë të tregut të punës 

Treguesi 2018 2019 2020  2021 

Popullsia totale 1,793,467 1,796,376 1,795,666 1,798.187 

Femra 889,508 892,946 894,972 893.059 

Meshkuj 903,959 903,430 900,694 905.128 

Popullsia në moshë pune 1,190,272 1,206,806 1,222,104 1,231,695 

Femra 590,180 600,929 613,219 618,077 

Meshkuj 600,092 605,877 608,885 613,618 

Fuqia punëtore 490,103 488,485 468,450 483,465 

Femra 110,340 126,971 127,686 135,860 

Meshkuj 379,763 361,514 340,764 347,605 

Të punësuar 345,131 363,180 347,071 383,304 

Femra 73,508 83,242 86,480 101,853 

Meshkuj 271,623 279,938 260,591 281,451 

Shkalla e Pjesëmarrjes në Fuqinë Punëtore 

(SHPFP) 
40.9% 40.5% 38.3% 39.5% 

Femra 18.4% 21.1% 20.8% 22.7% 

Meshkuj 63.3% 59.7% 56.0% 56.6% 

Shkalla e punësimit 28.8% 30.1% 28.4% 31.1% 

Femra 12.3% 13.9% 14.1% 16.5% 

Meshkuj 45.3% 46.2% 42.8% 45.9% 

Shkalla e papunësisë 29.6% 25.7% 25.9% 20.7% 

Femra 33.4% 34.4% 32.3% 25.0% 

Meshkuj 28.5% 22.6% 23.5% 19.0% 

Burimi: Publikimet vjetore dhe tremujore të Anketës së Fuqisë Punëtore të ASK-së 

Për të ofruar një pasqyrë të zhvillimeve të tregut të punës në vitin 2022 (deri në TM3), janë 

përdorur të dhënat administrative nga ATK (Administrata Tatimore e Kosovës), pasi që të dhënat 

e publikuara nga Anketa e Fuqisë Punëtore të ASK-së janë të kufizuara vetëm në vitin 2021. Të 

dhënat e ATK-së tregojnë një rritje të moderuar të punësimit formal prej 4.0%, që është në 

përputhje me zhvillimet kryesore në aktivitetin ekonomik.    
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Figura 6. Paga mesatare bruto sipas ATK-së, në Euro 

 

Paga mesatare mujore bruto është rritur për 5.7% gjatë periudhës TM1-TM3 2022 krahasuar me 

të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pagat në sektorin privat u rritën për 9.4%, gjë që mund t'i 

atribuohet kryesisht presioneve inflacioniste si dhe masave të qeverisë për të mbështetur 

punësimin, ku përfshihej edhe mbështetja për kompanitë që rrisin pagat. Ndërkohë, rritja e pagës 

mesatare të sektorit publik ishte 1.3%. Vlen të theksohet se të dhënat e disponueshme për pagat e 

marra nga ATK nuk lejojnë një analizë më të thellë e cila merr parasysh ndryshimet në grupet e 

aftësive, kompensimin e performancës së sektorit privat ose nën-raportimin e mundshëm të të 

ardhurave në sektorin privat. 

 

3.3. Skenari makroekonomik afatmesëm 

3.3.1. Projeksionet e sektorit real 

Pas një rritjeje të ngadaltë gjatë vitit 2022, ekonomia e Kosovës në vitin 2023 pritet të rritet 

me ritëm më të shpejtë, të vlerësuar në rreth 5.5% në terma real dhe 9.9% në terma nominal.  

Kontributi kryesor në rritjen ekonomike në vitin 2023 pritet të vijë nga investimet publike. Gjatë 

këtij viti pritet të ketë një dinamikë më të shpejtë të ekzekutimit jo vetëm si rezultat i projekteve 

të reja të planifikuara por edhe për shkak të funksionalizimit të Bordit të Organit Shqyrtues të 

Prokurimit në gjysmën e dytë të vitit 2022 (pas një mungese prej rreth një viti), si dhe zbatimin e 

kontratave në pritje të Ligjit për “Përkrahjen e Punëve Publike”, i cili mundëson kompensimin e 

rritjes së çmimeve të materialeve të ndërtimit dhe punimeve vijuese. i cili pritet të hyjë në fuqi në 

tremujorin e fundit të vitit 2022. Gjithashtu, investimi privat pritet të përshpejtohet, mbështetur 

nga ulja e pasigurisë në vend, një sërë politikash stimuluese fiskale për sektorin privat dhe 

përmirësimi i balancave të sektorit privat. Investimi total në vitin 2023 pritet të rritet për 1.3% në 

terma real dhe të ketë një kontribut prej 1.2 p.p.  
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Eksporti i mallrave dhe shërbimeve pritet të vijojë kontributin pozitiv, por në një masë më të vogël 

se një vit më parë, kryesisht për shkak të efektit bazë, por edhe për shkak të stabilizimit të çmimeve 

të mallrave bazë në tregjet ndërkombëtare.  

Konsumi privat parashikohet të rritet për 0.2% dhe të ketë një kontribut prej 0.2 p.p Vazhdimi i 

trendit rritës të kredisë bankare  dhe efekti i zbatimit të ligjit të ri të pagave do të vazhdojë të 

mbështesë rritjen e konsumit privat edhe në vitin e ardhshëm, ndërsa remitencat mund të ndikohen 

negativisht si rezultat i pritjeve pesimiste për perfromancën ekonomike në vendet pritëse për 

emigrantët kosovarë. Ngjashëm, konsumit publik në terma real pritet të rritet për 8.6% me një 

kontribut prej 1.0 p.p, si pasojë e rritjes së shpenzimeve të planifikuara si për “mallra dhe 

shërbime” ashtu edhe për “paga dhe mëditje”.  Konsumi total në vitin 2023 në terma real pritet të 

rritet për 1.3% dhe të ketë një kontribut prej 1.2.   

Gjatë dy viteve të ardhshme (si në vitin 2024 ashtu edhe në vitin 2025), rritja reale ekonomike 

pritet të jetë 6.1% dhe 6.7% respektivisht – shumë mbi nivelet e tij historike para pandemisë.   

Në vitin 2023, bazuar në pritjet e çmimeve të mallrave në tregjet ndërkombëtare, inflacioni në 

Kosovë pritet të luhatet në rreth 4.2% dhe në afat të mesëm të stabilizohet mesatarisht në 1.2%.  

Megjithatë, projeksioni themelor i inflacionit dhe i rritjes ekonomike është i rrethuar nga rreziqe 

të shtuara që lidhen me rritjen e mëtejshme dhe të theksuara të çmimeve të mallrave në tregun 

ndërkombëtar, ngadalësimin më të fortë ekonomik në partnerët tanë kryesorë tregtarë dhe 

zhvillimet e brendshme në sektorin energjetik të Kosovës.   

 

Figura 7. BPV real dhe kontribuuesit kryesorë 
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Kutia e informacionit 1. Dallimet mes gjendjes aktuale dhe parashikimeve, 2021 dhe 

2022 

Gjendja faktike për vitin 2021 vs. parashikimet për vitin 2021 

Sipas ASK-së, norma reale e rritjes së BPV-së për vitin 2021 ishte 10.75% ndërsa ishte 

parashikuar të luhatet rreth 9.7%. Ndërsa norma nominale e rritjes së BPV-së rezultoi në 17.5%, 

që është më e lartë se rritja e parashikuar, në rreth 12.2%. 

Dallimi ndërmjet vlerave faktike dhe të parashikuara të BPV-së në vitin 2021 është kryesisht 

për shkak të pritjeve më të ulëta për konsum, investime dhe eksporte. Për shkak të rritjes së 

mbështetjes së konsiderueshme të qeverisë dhe rritjes së kredive të reja konsumuese të cilat 

nxitën konsumin privat të jetë më i lartë se sa pritej. Rritja në totalin e investimeve rezultoi të 

jetë më e lartë se sa pritej, si pasojë e rritjes së investimeve private të nxitura nga investimet e 

huaja direkte, kreditimi nga bankat, por edhe nga zbutja e masave kufizuese. Ashtu siç pritej, 

eksporti i mallrave dhe shërbimeve përformuan kënaqshëm. 

Projeksioni i inflacionit për vitin 2021 rezultoi të jetë shumë pranë të dhënave aktuale (3.1% 

kundrejt 3.3%).  

Parashikimet e mëparshme për vitin 2022 vs. parashikimit e përditësuara për vitin 2022 

Për vitin 2022, norma e parashikuar e rritjes reale të BPV-së është rishikuar në rritje në 4.1%, 

që është për rreth 3.7 p.p më e ulët se norma e parashikuar në paraqitjen e mëparshme të PRE-

së. Ky rishikim i konsiderueshëm ishte kryesisht për shkak të presioneve të larta inflacioniste të 

krijuara nga lufta ruse në Ukrainë, e cila filloi në shkurt të vitit 2022, ndërsa rreziqet e lidhura 

me pandeminë janë ulur ndjeshëm.  

Konsumi privat pritet të rritet për 1.3%, e cila ndryshon nga vlera në PRE-në e mëparshëm, që 

parashikonte një rritje prej 1.5%. Investimi total pritet të zvogëlohet në krahasim me 

projeksionin e mëparshëm, për shkak të realizimit më të ulët në investimet publike se sa është 

parashikuar. Megjithatë, eksportet e mallrave janë rishikuar në rritje, si rezultat i një ecurie 

dukshëm më të mirë të shfaqur gjatë periudhës janar-tetor 2022. Në mënyrë të ngjashme, 

eksportet e shërbimeve pritet të rriten ndjeshëm (29.3%), duke pasur parasysh se vizitat e 

diasporës këtë vit ishin mjaft të larta. Nga ana tjetër, importi i mallrave dhe shërbimeve pritet të 

ulet lehtësisht për 0.4%, ndërsa në PRE-në e mëparshëm parashikohej të rritet për 5.0%. 

Inflacioni në vitin 2022 (mesatarisht 11.2%) është më i lartë se inflacioni i parashikuar në 

raundin e mëparshëm të projeksioneve (mesatarisht 2.5%). Ky ndryshim i madh përcaktohet 

ndjeshëm nga rritja e çmimeve të ushqimeve, energjisë dhe naftës në tregjet ndërkombëtare pas 

përshkallëzimit të konfliktit në Ukrainë dhe tensioneve të rritura gjeopolitike. 

Tabela  1 Dallimet kryesore mes gjendjes faktike dhe parashikimeve për vitin 2021 dhe 

dallimet kryesore mes raundit të mëparshëm dhe faktik të parashikimeve për vitin 2022 

Treguesit makroekonomik, normat 

vjetore të rritjes në terma real në %, 

përveç rasteve kur përcaktohet 

ndryshe 

Parashikimet e 

mëparshme në 

PRE për vitin 

2021 

Gjendja 

faktike për 

vitin 2021 

Parashikimet e 

mëparshme në 

PRE për vitin 

2022 

Parashikimet 

aktuale në PRE 

për vitin 2022 

BPV real 9.7 10.7 7.8 4.1 

BPV nominal 12.2 17.5 10.6 12.5 

Indeksi i Çmimeve të Konsumit 3.4 3.3 2.5 11.2 



   

 

24 

 

Konsumi privat 6.3 7.3 1.5 1.4 

Konsumi publik 0.6 9.0 4.5 -0.8 

Investimi total 10.5 10.7 20.1 -14.6 

Eksportet totale 72.0 76.8 6.6 24.1 

Eksporti i mallrave 47.2 51.6 11.4 10.9 

Eksporti i shërbimeve 83.9 88.8 4.7 29.3 

Importet totale 27.6 31.4 5.0 -0.4 

Importi i mallrave 23.8 28.9 5.4 -5.4 

Importi i shërbimeve 46.9 44.3 3.3 

3 

24.3 

 

 

 

3.3.2. Politika monetare dhe e kursit të këmbimit dhe inflacioni  

Në vitin 1999, Kosova miratoi në mënyrë të njëanshme markën gjermane dhe më vonë (në fillim 

të vitit 2002) valutën euro si valutë të saj zyrtare. Për rrjedhojë, vendi është i kufizuar në 

disponueshmërinë e instrumenteve tradicionale të politikës monetare për të kontrolluar zhvillimet 

e inflacionit në ekonominë e tij ose për të sinjalizuar ndryshimet në sjelljen aktuale të konsumit 

ndaj konsumit të ardhshëm. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Banka Qendrore e Kosovës (BQK) 

nuk ka mjete për të ndikuar në ekonomi.  

Së pari, zbatimi i shëndoshë i politikave makroprudenciale mund të zbusë rreziqet financiare 

sistematike dhe të shmangë akumulimin e tepërt të kredisë gjatë periudhave ekspansioniste ose 

kontraktimit të tepërt të kredisë gjatë periudhave recesionare, gjë që do të ndihmonte në zbutjen e 

inflacionit ose luhatjeve reale të kursit të këmbimit.  

Së dyti, Banka Qendrore përpiqet të promovojë dhe mbajë një sektor financiar të qëndrueshëm dhe 

efikas në Kosovë përmes licencimit, rregullimit dhe mbikëqyrjes së bankave, kompanive të 

sigurimit dhe organizatave mikro-financiare.  

Së treti, BQK-ja mund të ndikojë në rritjen e kreditimit të bankave komerciale duke përcaktuar 

nivelin e kërkesës për rezerva ose përmes rregulloreve të tjera për operacionet bankare. Më 25 prill 

2019, Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës miratoi Rregulloren për riblerjen e 

letrave me vlerë me Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, e cila autorizon BQK-në të kryejë 

operacione kreditore me bankat komerciale në vend që luajnë rolin e huadhënësit të mbështetur 

nga letrat me vlerë si kolateral. Kjo rregullore do t’u sigurojë bankave një alternativë për të 

menaxhuar likuiditetin dhe financimin afatshkurtër.  

Pavarësisht kufizimeve të politikës monetare, me kalimin e kohës inflacioni në Kosovë ka qenë 

relativisht i qëndrueshëm, me përjashtim të vitit 2022, i cili më së shumti i atribuohet zhvillimeve 

të jashtme. Sa i përket zhvillimeve të kursit të këmbimit, Kosova nuk është shumë e ekspozuar 

ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit. Kjo për faktin se shumica e partnerëve tregtarë janë nga vendet 

e Eurozonës dhe një pjesë e konsiderueshme e burimeve të tjera të financimit janë në valutën euro 

(p.sh. kreditë bankare ose remitencat). Gjatë vitit 2022 (janar-nëntor), euro u vlerësua me rreth 

1.4% krahasuar me shportën e monedhës së partnerëve kryesorë tregtarë ndërkombëtarë (NEER). 

Ky vlerësim vjen kryesisht si pasojë e vlerësimit të euros ndaj lirës turke (rreth 71.4%), ndërkohë 
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që shënoi zhvlerësim ndaj dollarit amerikan (rreth 11.4%) dhe frangut zviceran (rreth 7.2%). Së 

fundmi, kursi real efektiv i këmbimit është vlerësuar për 5.4% krahasuar me periudhën janar-

nëntor të vitit të kaluar.   

 

3.3.3. Sektori i jashtëm dhe qëndrueshmëria e tij afatmesme  

3.3.3.1. Llogaria rrjedhëse 

 

Bilanci i llogarisë rrjedhëse gjatë periudhës janar-tetor 2022 shënoi një deficit prej -629.4 milionë 

euro që krahasuar me vitin e kaluar paraqet një zgjerim të dukshëm të deficitit për 40.5%. Ky 

deficiti i atribuohet kryesisht zgjerimit të deficitit të bilancit të mallrave, ndërsa ndonëse shërbimet 

dhe të ardhurat dytësore patën bilanc pozitiv, kontributi i tyre në deficitin e llogarisë rrjedhëse 

ishte modest.  

Eksporti i mallrave në vitin 2022 për periudhën janar-tetor u rrit për 26.1% krahasuar me të 

njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Eksporti i “metaleve bazë dhe artikujve nga metalet bazë” 

vazhdon të jetë kategoria më e madhe me pjesëmarrje prej 23.8% në totalin e eksporteve për 

periudhën e lartëpërmendur. Po ashtu, kategoria e “artikujve të ndryshëm të prodhuar” dhe 

kategoria e “plastikës dhe gomës” vazhdojnë të jenë kategoria e trëtë dhe e katërt për nga madhësia 

në strukturën e eksporteve me 19.6% dhe 13.8% respektivisht. Kategoritë që vijojnë janë 

“kategoria e produkteve minerale” me pjesëmarrje prej 11.9% në totalin e eksporteve dhe kategoria 

“ushqimeve të përgatitura, pijeve dhe duhanit” me 7.1% në totalin e eksporteve. Për vitin 2022, 

eksporti i mallrave parashikohet të ketë një rritje vjetore prej rreth 30.9%. 

Diversifikimi i eksporteve është një zhvillim pozitiv për një ekonomi si Kosova, sepse ndryshimet 

në përzierjen parësore të eksporteve ndihmojnë në krijimin e masave mbrojtëse në ekonomi, dhe 

Kosova duhet të synoj për diversifikim të mëtejshëm të eksportit të mallrave. Këto masa mbrojtëse 

do të ulin efektin negativ që rrjedh nga luhatshmëria e çmimeve botërore të mallrave dhe do të 

zvogëlojnë cenueshmërinë e ekonomisë ndaj goditjeve të jashtme negative. Përveç kësaj, 

diversifikimi mund të çojë edhe në zhvillim ekonomik duke bërë progres drejt eksportit të 

produkteve më të sofistikuara.   

Indeksi Herfindahl-Hirschman13 është përdorur për të matur diversifikimin e eksporteve. Sipas 

këtij indeksi, edhe pse me ritëm të ngadaltë, Kosova në vitet e fundit ka vazhduar të diversifikojë 

eksportet e saj. Në vitin 2022, siç pritej, IHH tregon një tendencë në rritje të diversifikimit të 

eksporteve, veçanërisht për sa i përket seksioneve, të cilat mund t’i atribuohen edhe masave të 

politikës për stimulimin e prodhuesve dhe eksportuesve vendor.  

 

                                                           
13 Indeksi Herfindahl-Hirschman llogaritet si shuma e pjesëve në katror të secilit produkt në totalin e eksportit. Një vend me një 

portofol eksporti të diversifikuar në mënyrë perfekte do të ketë një indeks afër zeros, ndërsa një vend me një portofol të 

përqendruar do të ketë një vlerë prej 1 (më pak të diversifikuar). 
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Figura 8. Indeksi Herfindahl-Hirschman 

 

Eksporti i shërbimeve për periudhën janar-tetor 2022, u rrit për 32.6% në terma vjetor. Kjo rritje 

i atribuohet kryesisht eksportit të shërbimeve të udhëtimit me një kontribut prej 21.3 p.p. dhe një 

rritje vjetore prej 26.5%, pasuar nga “shërbimet e telekomunikuese, kompjuterike dhe informative” 

me një rritje vjetore prej 119.8% dhe kontribut prej 5.6 p.p. dhe shërbimet e “transportit” me një 

rritje vjetore prej 59.3% dhe kontribut prej 2.3 p.p. Eksporti i shërbimeve për vitin 2022 pritet të 

arrijë në 2,741 mln euro duke shënuar një rritje vjetore prej 43.8%. 

Për periudhën janar-tetor 2022, importi i mallrave u rrit për 23.4% krahasuar me periudhën e 

njejtë të vitit të kaluar. Kjo rritje i atribuohet kryesisht importit të “produkteve minerale” me një 

kontribut prej 9.8 p.p. ose një rritje prej 74.7%, pasuar nga kategoria “metaleve bazë dhe artikujve 

prej metaleve bazë” me një kontribut prej 2.3 p.p (rritje vjetore prej 20.8%) dhe kategoria e 

“ushqimeve të përgatitura, pijeve dhe duhanit” me një kontribut prej 2.2 p.p (rritje vjetore prej 

18.6%). Kosova vazhdon të importojë nga të njëjtat vende dhe grup vendesh si në vitet e fundit, 

kryesisht për shkak të MSA-së dhe CEFTA-s. Në vitin 2022, Turqia ishte vendi lider për importet 

e Kosovës (14.6% e importeve totale) e pasuar nga Gjermania dhe Kina me 10.6% dhe 9.8% 

respektiviesht në strukturën e importeve totale. Në vitin 2022, importi i mallrave pritet të rritet për 

21.3% krahasuar me vitin 2021. 

Importi i shërbimeve për periudhën janar-tetor 2022 shënoi një rritje vjetore prej 34.6%. 

Kontributin më të lartë e pati importi i “shërbimeve të udhëtimit” me rreth 15.1 p.p. dhe një rritje 

vjetore prej 36.1%; pasuar nga ajo e “shërbimeve të transportit” me një kontribut prej 10.4 p.p. ose 

një rritje prej 44.4%; dhe kategoria e “shërbimeve telekomunikuese, kompjuterike dhe 

informative” me një kontribut prej 3.5 p.p. dhe një rritje vjetore prej 66.3%. Importi i shërbimeve 

në vitin 2022 pritet të ketë një rritje prej 27.0% krahasuar me vitin 2021. 

Sipas asaj që u cek më sipër, për periudhën janar-tetor 2022 bilanci i mallrave pësoi një zgjerim të 

deficitit për 21.6% ndërsa ai i shërbimeve pati një rritje vjetore prej 31.2% në suficit.  
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Në përgjithësi, pavarësisht se është ekonomi e vogël e hapur me regjim tregtar liberal, në krahasim 

me shumicën e vendeve fqinje, Kosova karakterizohet me hapje tregtare më të ulëta14, kryesisht 

për shkak të bazës së ulët të eksporteve, e cila paraqet një nga sfidat kryesore strukturore të 

ekonomisë së vendit. Siç tregohet në grafik, pandemia COVID-19 në vitin 2020 ndaloi trendin në 

rritje të nivelit të hapjes tregtare në vend. Megjithatë, trendi mori vrull në vitin 2021, duke u ngjitur 

shumë mbi nivelet para pandemisë. Kjo rritje erdhi kryesisht si rezultat i lehtësimit të kufizimeve 

të udhëtimit si dhe masave të ndërmarra nga qeveria për të stimuluar eksportuesit dhe për të 

ndihmuar prodhuesit me kreditë e tyre për investime. 

Figura 9. Indeksi i hapjes tregtare 

 

 

Në periudhën afatmesme, importet pritet të stabilizohen me kontribuuesin kryesor ulja e çmimeve 

të energjisë. Eksportet pritet të vazhdojnë me kontributin e tyre pozitiv, por në një masë më të 

vogël se një vit më parë, kryesisht për shkak të efektit bazë. Megjithatë, kriza energjetike që filloi 

në fund të vitit 2021 si dhe vazhdimi i luftës në Ukrainë kanë krijuar një mjedis të pasigurt për 

këto projeksione afatmesme (2023-2025). 

Tabela 4. Eksporti dhe importi i mallrave dhe shërbimeve 

% e ndryshimit, përveç nëse ceket 

ndryshe 

Gjendja 

faktike për 

vitin 2021 

Vlerësimi i 

vitit 2022 

Projeksionet 

e vitit 2023 

Projeksionet 

e vitit 2024 

Projeksionet 

e vitit 2025 

Eksportet (nominale në miliona euro)  2,659 3,727 4,107 4,483 4,906 

Eksportet    81.0 40.2 10.2 9.2 9.4 

  -Mallrat  58.5 30.9 15.0 10.0 10.0 

                                                           
14 Indeksi i Hapjes është një metrikë ekonomike e llogaritur si shkalla e tregtisë totale të vendit, shuma e eksporteve plus importet, 

ndaj bruto produktit vendor të vendit. = (Eksportet + Importe)/(Bruto Produkti Vendor). “Sa më i lartë të jetë indeksi, aq më shumë 

ndikim ka tregtia në aktivitetin e brendshëm të atij vendi.” 
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  -Shërbimet  91.8 43.8 8.5 8.8 9.2 

Importet (nominale në miliona euro)  5,191  6,347 6,866 7,473 8,114 

Importet    42.2 22.3 8.2 8.8 8.3 

  -Mallrat  41.7 21.3 7.8 8.6 8.3 

  -Shërbimet  44.7 27.0 10.0 10.0 9.0 

 

Bilanci i të ardhurave parësore shënoi një rënie prej 17.1% në terma vjetor për periudhën janar-

tetor 2022 me kontributin kryesor që i atribuohet kategorisë “kompensimi i punonjësve”. Për tërë 

vitin 2022, bilanci i të ardhurave parësore pritet të regjistrojë një rritje vjetore 7.5%, ndërsa për 

periudhën afatmesme pritet të rritet mesatarisht për 13.6%.  

Bilanci i të ardhurave dytësore u rrit për 11.5% në terma vjetor, i cili i atribuohet kryesisht rritjes 

vjetore të remitencave për 5.8% dhe rritjes së kategorisë ‘korporatat financiare, korporatat 

jofinanciare dhe OJQ-të’ për 21,0%. Rritja e fundit vjen si pasojë e përmirësimit të bilancit në 

kategorinë ‘korporatat financiare, korporatat jofinanciare dhe OJQ-të’, kryesisht si rezultat i 

klasifikimit të ri të eksportit të shërbimeve në sektorin e sigurimeve në transferet dytësore. 

Remitencat pritet të vazhdojnë të jenë një burim i rëndësishëm financimi për tërë vitin 2022. Si 

rezultat, për vitin 2022 bilanci i të ardhurave dytësore pritet të rritet për 10.7% në terma vjetor dhe 

për 5.2% në afat të mesëm.  

3.3.3.2. Llogaria financiare  

Figura 10. Komponentët e llogarisë financiare, mln Eur 

Për periudhën janar-tetor 2022, 

investimet e huaja direkte jashtë vendit u 

rritën për 52.3 milionë euro duke 

shënuar rritjen më të lartë për investime 

jashtë vendit. Në anën tjetër, investimet 

e portofolit në mjete të huaja u 

zvogëluan për 186.5 milionë euro, 

ndërsa investimet e tjera u tkurrën për 

13.2 milionë euro. Për sa i përket 

detyrimeve, si investimet portofolio 

ashtu edhe investimet e tjera pësuan 

rënie prej 6.4 milionë euro dhe 91.8 

milionë euro respektivisht, ndërkohë që 

flukset hyrëse të investimeve të huaja 

direkte patën një rritje më të madhe, 

duke u rritur për 206.3 milionë euro. 

Vlen të theksohet se Investimet e Huaja Direkte vazhdojnë të zënë peshën më të madhe në 

detyrimet e llogarisë financiare duke shënuar një rritje vjetore prej 46.6% për vitin 2022. Si e tillë, 

IHD-të shihen si një burim i qëndrueshëm financimi pasi ato kanë aftësi më të mira për ndarjen e 

riskut dhe janë më të përshtatshme për stabilitetin makroekonomik. Gjatë periudhës janar-tetor 
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2022, IHD-të ishin orientuar kryesisht drejt “aktiviteteve të pasurive të paluajtshme”, duke zënë 

67.8% të totalit të IHD-ve. Kjo pasohet nga “veprimtaritë financiare dhe të sigurimit” duke i 

vendosur ato si absorbuesin e dytë më të madh të IHD-ve me 7.3% të totalit të IHD-ve. Këto flukse 

të kapitalit në sektorin e patregtueshëm (siç janë pasuritë e paluajtshme dhe aktivitetet financiare 

dhe të sigurimit) kanë tendencë për të krijuar brishtësi financiare nëpërmjet mospërputhjeve të 

bilancit të pagesave pasi që sektorët e tillë janë të vështirë për të gjeneruar të ardhura. Megjithatë, 

meqenëse IHD-të përbëjnë pjesën më të madhe të detyrimeve të llogarisë financiare, ato nuk 

gjenerojnë borxhe dhe kështu janë më pak të cenueshme. 

Figura 11. Pozicioni neto i investimeve ndërkombëtare, mln Eur  

Pozicioni ndërkombëtar i Investimeve 

(PNI) arriti në -1,392.9 milionë euro në 

tremujorin e tretë të vitit 2022. Gjatë tre 

tremujorëve të parë të vitit 2022, asetet u 

dominuan nga kategoria e “investimeve 

të tjera” e cila përbën rreth 34.0% të 

totalit të aseteve; pasuar nga kategoria e 

“investimeve të portofolit” me 33.9% të 

totalit të aseteve; kurse “aktivet rezervë” 

dhe “investimet direkte” zënë 21.3% dhe   

10.8% respektivisht. Sa i përket 

detyrimeve, “investimet direkte” 

vazhdojnë të jenë kategoria më e madhe 

në përbërjen e detyrimeve. Gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2022, “investimet direkte” përbënin 

rreth 66.6% të totalit të detyrimeve, ndërsa “investimet e tjera” përbënin 33.4% të pjesës tjetër të 

detyrimeve të vendit. 

3.4. Sektori financiar  

3.4.1 Pasqyra e sektorit financiar  

Sistemi financiar i Kosovës ka vazhduar të zgjerohet edhe gjatë tremujorit të tretë të vitit, edhe pse 

me ritëm më të ngadaltë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021, që ishte vit i rikthimit të 

fuqishëm të aktivitetit ekonomik me daljen e ekonomisë nga pandemia. Në shtator të vitit 2022, 

aktivet e sistemit financiar arritën në 9.45 miliardë euro, një rritje vjetore prej 10.0% (krahasuar 

me 12.1% rritje në periudhën paraprake), kryesisht si rezultat i zgjerimit të sektorit bankar si dhe 

të fondeve pensionale. Sektorë të tjerë kontribuuan në rritjen e aktiveve së përgjithshme të sistemit, 

por për shkak të peshës së vogël, ndikimi i tyre ishte i parëndësishëm. Bankat tregtare janë akterët 

më të mëdhenj në sistem, duke zënë 68.3% të tregut, të pasuara nga fondet e pensioneve me 24.6%. 

Institucionet mikrofinanciare përbëjnë vetëm 4.1% të sistemit, të pasuara nga kompanitë e 

sigurimeve me 2.8% dhe organizatat ndihmëse financiare me vetëm 0.3%. Ndërmjetësimi 

financiar është zgjeruar gradualisht gjatë viteve, duke arritur në 106.5% (107.9% në shtator të vitit 

2021), një rënie që i atribuohet kryesisht normës më të lartë të rritjes së aktiveve të sistemeve 

financiare krahasuar me rritjen e aktivitetit të përgjithshëm ekonomik gjatë vitit 2022. Sektori 

-1,600.0

-1,400.0

-1,200.0

-1,000.0

-800.0

-600.0

-400.0

-200.0

0.0

-1,500.0

500.0

2,500.0

4,500.0

6,500.0

8,500.0

10,500.0

12,500.0

14,500.0

 2
0
1

9
 T

1

 2
0
1

9
 T

2

 2
0
1

9
 T

3

 2
0
1

9
 T

4

 2
0
2

0
 T

1

 2
0
2

0
 T

2

 2
0
2

0
 T

3

 2
0
2

0
 T

4

 2
0
2

1
 T

1

 2
0
2

1
 T

2

 2
0
2

1
 T

3

 2
0
2

1
 T

4

 2
0
2

2
 T

1

 2
0
2

2
 T

2

 2
0
2

2
 T

3

Asete Detyrime Bilanci



   

 

30 

 

bankar vazhdon të dominohet nga bankat e huaja që përbëjnë 85.2% të aktiveve të sektorit bankar. 

Përqendrimi i tregut ka vazhduar të bjerë gradualisht. Që nga shtatori i vitit 2022, CR3 ishte 52.4%, 

(54.7% në shtator të vitit 2021, 61.3% në shtator të vitit 2017). Por për sa i përket CR5, rënia e 

përqendrimit të tregut është në një shkallë më të vogël, në 78.8% në shtator të vitit 2022 krahasuar 

me 80.1% në shtator të vitit 2021 dhe 83.7% në të vitit 2017.  Gjithashtu, përqendrimi i tregut i 

matur nga Indeksi Herfindahl-Hirschman, qëndroi në 1403 pikë, 44 pikë më i ulët se në shtator të 

vitit 2021 (në shtator vitit 2017 HHI ishte 1625 pikë). 

Aktivet e sektorit bankar arritën në 6.48 miliardë euro në nëntor të vitit 2022, që është rreth 72.7% 

e BPV-së. Ndërmjetësimi financiar i sektorit ka vazhduar të zgjerohet vitet e fundit për sa i përket 

portofolit të kredisë, duke përbërë 48.6% të BPV-së (46.4% në nëntor të vitit 2021 dhe 42.7% në 

nëntor të vitit 2019). Rritja e ndërmjetësimit financiar vjen edhe si pasojë e rritjes së konkurrencës 

brenda sektorit bankar, e cila ka kontribuar në qasje më të lehtë në kredi si për individët ashtu edhe 

për korporatat jofinanciare. Aktiviteti kreditues u karakterizua me rritje më të lartë krahasuar me 

vitet e mëparshme. Në nëntor të vitit 2022, kreditimi arriti në 4.31 miliardë euro me një rritje 

vjetore prej 16.5%, krahasuar me rritjen mesatare të dy viteve të fundit prej 10.8% (dhe 10.2% 

rritje në vitin para pandemisë). Kreditë e reja deri në nëntor të vitit 2022 u rritën për 8.2%, duke 

arritur vlerën prej 1.74 miliardë euro, kryesisht si rezultat i rritjes së kredive të reja ndaj 

korporatave jofinanciare (rritje 13.2%), ndërsa kreditë e reja për individë u rritën vetëm për 2.1%. 

Rritja e kredive të reja për ekonomitë familjare u ndikua nga kreditë e reja hipotekare me një rritje 

vjetore prej 11.2% (ose 19.6 milionë euro rritje), ndërsa konsumi i kredive të reja u ul për 6.2% 

(ose për 30.2 milionë euro). Sipas Anketës së Kreditimit Bankar për tremujorin e tretë të vitit 

202215, rritja e përshpejtuar e kreditimit është ndikuar kryesisht nga kërkesa për kredi, pasi oferta 

për kredi është shtrënguar deri diku. Kredia për korporatat jofinanciare gjatë tremujorit të tretë u 

përcaktua nga kërkesa për kredi, duke reflektuar rritjen e nevojës së kompanive për të mbuluar 

kostot e inputeve më të larta. Sa i përket ekonomive familjare, nevoja për financim të konsumit 

për të mbuluar kostot e rritura të jetesës ishte një faktor që kontribuoi pozitivisht në kërkesën për 

kredi, ndërkohë që perspektiva e pafavorshme për dinamikën e tregut të pasurive të paluajtshme 

ishte një faktor që kontribuoi negativisht në kërkesën për kredi në të tremujorin e tretë 

Gjithashtu, për tremujorin e katërt të vitit 2022, bankat presin që kërkesa për kredi të rritet, 

ndërkohë që oferta për kredi do të mbetet kryesisht e pandryshuar. 

Depozitat, të cilat janë një burim i besueshëm dhe i qëndrueshëm i financimit të aktiviteteve 

bankare, në gjysmën e dytë të vitit kanë vazhduar të rriten me shkallë dyshifrore, pas një 

ngadalësimi të regjistruar gjatë tremujorit të dytë. Deri në nëntor të vitit 2022, norma e rritjes së 

depozitave ishte 13.7% (12.8% në nëntor të vitit 2021 dhe 15.9% në nëntor të vitit 2019), duke 

arritur vlerën prej 5.3 miliardë euro (4.67 miliardë euro nëntor të vitit 2021). Depozitat e 

ekonomive familjare, të cilat përfaqësojnë kategorinë më të madhe të depozitave, shënuan rritje 

prej 10.0%, krahasuar me rritjen mesatare të dy viteve të fundit prej 12.8%. Depozitat e 

korporatave jofinanciare u rritën për 21.4%, krahasuar me rritjen mesatare prej 14.3% në dy vitet 

                                                           
15 AKB_nr.-13.pdf (bqk-kos.org), Anketa e Kreditimit Bankar | Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (bqk-

kos.org) 

https://bqk-kos.org/wp-content/uploads/2022/12/AKB_nr.-13.pdf
https://bqk-kos.org/stabiliteti-financiar/anketa-e-kreditimit-bankar/
https://bqk-kos.org/stabiliteti-financiar/anketa-e-kreditimit-bankar/
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e fundit. Gjithashtu, depozitat e korporatave të tjera financiare, të cilat janë kryesisht depozita të 

sektorit pensional, u rritën për 32.9% në nëntor të vitit 2022, të pasuara nga një rënie prej 33.1% 

vitin e kaluar dhe një rritje prej 7.2% në nëntor të vitit 2020.  

Dinamika e tregut e shoqëruar me presione të larta inflacioniste solli një rritje të normave globale 

të interesit, teksa bankat qendrore në shumë vende shkuan drejt shtrëngimit të politikave monetare. 

Kjo ka prekur edhe normat e interesit të brendshëm, nëpërmjet kanaleve të kostove të financimit 

nga bankat me pronësi të huaj. Në nëntor të vitit 2022, norma e interesit për kreditë u rrit në 6.3% 

(5.8% në mars të vitit 2022). Normat e interesit kanë qenë më të favorshme në segmentin e 

ekonomive familjare, duke qëndruar në nivelin 6.2%, krahasuar me ato të ndërmarrjeve me 6.3%. 

Është rritur edhe norma e interesit për depozitat, duke arritur në 1.9% në nëntor  të vitit 2022, nga 

1.2% në mars të vitit 2022. Kjo mund të tregojë një rritje të konkurrencës në sektorin bankar për 

tërheqjen e depozituesve, në dinamikën e presioneve më të larta inflacioniste dhe rritjes shumë të 

lartë të kredisë. Kjo ushtron presion mbi shkallën e normës së interesit dhe profitabilitetin e 

bankave. Diferenca mes normave të interesit për kreditë dhe depozitat u ngushtua në 4.3 pikë 

përqindje në nëntor të vitit 2022, nga 4.6 pikë përqindje në mars të vitit 2022. Sipas BLS, financimi 

i sektorit bankar u mbështet nga depozitat e individëve, bankat mëmë si burim financimi dhe, në 

një masë më të vogël, nga kreditë e institucioneve financiare ndërkombëtare. Në të ardhmen, 

depozitat bankare do të vazhdojnë të jenë burimi kryesor i financimit, të mbështetura nga kreditimi 

i bankave mëmë dhe burime të tjera financimi nga institucionet financiare ndërkombëtare.  

Sektori bankar ka nivel të ulët të kredive joperformuese. Në nëntor të vitit 2022, raporti i KJP-

ve ishte 2.0% (2.3% në nëntor të vitit 2021), dhe mbulimi i tij me provizione ishte 153.3% (149.5% 

në nëntor të vitit 2021). Sipas sektorit ekonomik, në shtator të vitit 2022, shërbimet dhe bujqësia 

kanë normën më të lartë të KJP-ve prej 6.1% përkatësisht 5.3% (pesha e bujqësisë në totalin e 

kredive bruto mbetet 1.6%). Ndërsa sektori i tregtisë, me peshën më të madhe në totalin e kredive 

(26.4%) ka një shkallë prej 2.2% të KJP-ve. Segmenti i ekonomive familjare mbetet me shkallën 

më të ulët të KJP-ve prej 1.2%. Studimi i fundit për mbi-borxhin e ekonomive familjare, i kryer 

nga BQK-ja me të dhënat e marsit të vitit 2021, sugjeron se 27.4% e huamarrësve individual në 

mostër janë kanë borxhe në kredi (kur shuma e kësteve mujore të kredisë tejkalon 50% të të 

ardhurave mujore), kur merren parasysh vetëm të ardhurat mujore të huamarrësit individual dhe 

11.7% e të gjithë huamarrësve të mostrës, kur merren parasysh të ardhurat mujore të të gjithë 

njësisë së ekonomisë familjare. Ndërkohë që cilësia e aktiveve mbeti e kënaqshme gjatë gjithë 

vitit 2022, rritje rekorde e kredisë ndodhi veçanërisht që nga muaji mars e tutje, ndërkohë 

që mjedisi makroekonomik u karakterizua me inflacion të lartë dhe aktivitet ekonomik më 

të ulët, sinjale për një monitorim më të përafërt të ecurisë së portofolit të kredisë. Gjithashtu, 

me interes të konsiderueshëm është edhe performanca e kredive aktive të ristrukturuara, megjithëse 

të dhënat më të fundit në dispozicion tregojnë se vlera e kredive joperformuese të ristrukturuara 

është ulur për 0.7 për qind në mars të vitit 2022 nga dhjetori i vitit 2021.  

Sektori bankar pati fitim neto rekord të lartë prej 131.9 milionë euro në nëntor të vitit 2022, 

një rritje vjetore prej 22.6% krahasuar me vitin e kaluar, kryesisht si rezultat i rritjes së 

konsiderueshme të të ardhurave. Të ardhurat janë rritur për 14.7%, ndërsa shpenzimet janë rritur 



   

 

32 

 

për 10.1%. Rritja e lartë e të ardhurave erdhi si pasojë e rritjes së përshpejtuar të të ardhurave nga 

interesi (kryesisht rritja e të ardhurave nga interesat e kredisë) dhe të të ardhurave pa interes (rritja 

në tarifa dhe komisione). Rritja e shpenzimeve ka ardhur si pasojë e rritjes së shpenzimeve 

administrative dhe për personel (si kategoria kryesore e shpenzimeve) dhe në një shkallë më të 

vogël të shpenzimeve pa interes dhe atyre me interes. Kështu që, si rezultat i profitit më të lartë të 

gjeneruar, treguesit e fitimit si ROA dhe ROE u rritën, duke qëndruar në 2.6% (2.3% në nëntor të 

vitit 2021) përkatësisht 21.0% (17.5% në nëntor të vitit 2021). 

Një ngritje e fuqishme në pozicionin e kapitalit, si rezultat i nivelit të lartë të profitabilitetit dhe 

politikës së moderuar të dividendës nga bankat, e mbrojti sektorin nga përkeqësimi i mundshëm i 

cilësisë së aktiveve për shkak të krizës. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit të tij qëndroi mbi 

nivelin e kërkuar minimal rregullator prej 12%, duke qenë në 14.9% në nëntor të vitit 2022 (17.3% 

në nëntor të vitit 2021). Rritja e RWA-së si rezultat i rritjes së përshpejtuar të aktivitetit kreditues 

ka ndikuar në një ulje prej 2.4 pikë përqindjeje të shkallës së CAR.  

Pavarësisht rritjes së rreziqeve që ndërlidhen me presionet inflacioniste, sektori bankar ka 

ruajtur një nivel të lartë likuiditeti. Që nga nëntori i vitit 2022, pozicioni i likuiditetit të bankave 

mbeti ndjeshëm mbi nivelin minimal të rekomanduar, edhe pse ai u ul lehtësisht në krahasim me 

vitin e kaluar. Raporti i aktiveve likuide (të gjera) ndaj detyrimeve afatshkurtra shënoi një shkallë 

prej 34.1%, një rënie prej 3.1 pikë përqindjeje krahasuar me vitin e kaluar. Rënia e treguesit të 

likuiditetit është ndikuar nga rritja e aktiveve afatshkurtra për 9.9% në vit, ndërsa aktivet likuide 

janë rritur vetëm për 0.9% në vit. Pavarësisht nivelit të lartë të likuiditetit dhe flukseve hyrëse të 

qëndrueshme të depozitave të brendshme, rreziku i likuiditetit duhet të monitorohet ende nga afër 

duke pasur parasysh rrethanat e reja në treg si rreziku i rritjes së kostos së financimit si dhe 

përkeqësimi i mundshëm i mjedisit makroekonomik. 

Aktivet e fondit pensional, që përbëjnë sektorin e dytë më të madh të sistemit financiar, arritën 

në 2.32 miliardë euro në shtator të vitit 2022, një rritje vjetore prej 4.2%. Kthimi i fondit pensional 

është ndikuar nga ulja e vlerës së çmimit për njësi, për shkak të rrethanave të pafavorshme të 

krijuara nga vazhdimi i luftës në Ukrainë dhe presionet në rritje inflacioniste. Kthimi nga 

investimet në tremujorin e tretë të të vitit 2022 ishte 171.4 milionë euro (kthim pozitiv prej 133.4 

milionë euro në shtator të vitit 2021). Kontributet pensionale arritën vlerën prej 177.5 milionë euro 

(157.1 milionë euro në shtator të vitit2021).  

Institucionet mikrofinanciare rriten ndjeshëm aktivitetin e tyre nëpërmjet kreditimit më të lartë. 

Vlera totale e aktiveve në nëntor të vitit 2022 ishte 391.0 milionë euro, një rritje vjetore prej 13.7% 

(8.7% në nëntor të vitit 2021). Duke qenë jo depozitues, ato financohen përmes huamarrjes nga 

institucione të tjera financiare jashtë vendit, e cila kategori në nëntor të vitit 2022 u rrit për 12.9%, 

duke arritur në 239.5 milionë euro. Aktiviteti kreditor u rrit për 17.9% (16.4% në nëntor të vitit 

2021), duke ndjekur modele të ngjashme për korporatat jofinanciare (24.9% ose 17.4 milionë euro 

rritje krahasuar me 15.8% në nëntor të vitit 2021) ndërsa ekonomitë familjare patën një rritje më 

të ulët prej 14.3% krahasuar me rritjen prej 16.7% vitin e kaluar. Aktiviteti i lizingut, kryesisht 

ndaj korporatave jofinanciare, ka vazhduar të zgjerohet me një rritje vjetore prej 11.9% duke qenë 

më e ulët krahasuar me rritjen vjetore prej 13.5% në nëntor të vitit 2021.  Duke qenë i financuar 
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vetëm nga linjat kreditore nga jashtë, sektori vendos interesa shumë më të larta për kreditë në 

krahasim me sektorin bankar. Në nëntor të vitit 2022, norma e interesit për kreditë ishte 19.4% nga 

18.8% në nëntor të vitit 2021, duke ofruar norma interesi më të favorshme për korporatat 

jofinanciare (15.9%) krahasuar me individët (21.4%). Sektori operoi me një fitim të lartë rekord 

prej 16.2 milionë euro (12.8 milionë euro në nëntor të vitit 2021), që vjen si pasojë e rritjes më të 

madhe të të ardhurave nga interesi sesa rritjes së shpenzimeve. Sektori vazhdon të ketë një portofol 

të qëndrueshëm dhe të shëndetshëm kreditor, me 2.1% të KJP-ve në nëntor të vitit 2022 (2.9% në 

nëntor të vitit 2021) dhe mbulim të mirë me provizione në 143.6% (134.8% në nëntor të vitit 2021). 

Aktivet e sektorit të sigurimeve u vlerësuan në 259.0 milionë euro në fund të shtatorit të vitit 

2022, një rritje vjetore prej 9.9%. Sektori i sigurimeve u karakterizua me rritje vjetore më të lartë 

të primeve të shkruara, ndërkohë që rritja e dëmeve të shkaktuara ndikoi që performanca financiare 

e sektorit të jetë pak më e ulët se vitin e kaluar.  Primet e shkruara bruto nga kompanitë e 

sigurimeve në shtator të vitit 2022 arritën në 98.2 milionë euro, një rritje vjetore prej 13.1% (20.2% 

në shtator të vitit 2021). Rritja e nivelit të primeve dhe policave të shkruara reflekton ecurinë e 

shitjeve të detyrimeve ndaj palëve të treta që përbën 60.5% të totalit të primeve të shkruara jo për 

sigurim të jetës. Dëmet e paguara nga sektori i sigurimeve, duke përfshirë kompanitë e sigurimeve 

dhe Byronë Kosovare të Sigurimeve (BKS), u ritën për 2.2 për qind, në vlerën prej 46.6 milionë 

euro që nga shtatori i vitit 2022 (45.6 milionë euro në shtator të vitit 2021). Fitimi neto i sektorit 

ishte 5.5 milionë euro, krahasuar me 5.9 milionë euro i regjistruar në të njëjtën periudhë të vitit të 

kaluar.  

3.4.1 Rreziqet e sistemit financiar   

Sistemi financiar mbeti i qëndrueshëm deri në tremujorin e tretë të vitit 2022, pa rreziqe të 

materializuara, pavarësisht nga rreziqet dhe pasiguritë e rritura për shkak të presioneve 

inflacioniste dhe ngadalësimit ekonomik, që kryesisht i atribuoheshin shpërthimit të luftës 

në Ukrainë. Pasiguritë e shtuara gjeopolitike dhe ekonomike pritet të vazhdojnë edhe në 

vitin 2023, me efekte të mundshme në stabilitetin e përgjithshëm financiar. Ndërsa madhësia 

me të cilën këto rrethana do të ndikojnë në ekonominë dhe aftësinë e shlyerjes së borxhit të 

huamarrësve shoqërohet me një shkallë të lartë pasigurie, sektori bankar ka qenë proaktiv 

në përshtatjen e praktikave të kujdesshme të kreditimit dhe në mbajtjen e rezervave të 

kënaqshme të kapitalit dhe likuiditetit për t’u përballur me rreziqet në rritje. 

Rreziqet kryesore për stabilitetin financiar në Kosovë burojnë nga dinamika makroekonomike. 

Sfidat operacionale për bizneset, me theks të veçantë në sektorë të caktuar (ndërtim dhe prodhim) 

janë rritur për shkak të rritjes së ndjeshme të kostos së inputeve, por edhe të perspektivës së errët 

ekonomike. Në kushtet e inflacionit shumë të lartë dhe një rritjeje ekonomike më të ngadaltë, si 

dhe hapësirës së kufizuar fiskale, risku kreditor i sektorit bankar është në rritje dhe kërkon 

monitorim të afërt dhe praktika të kujdesshme mbrojtëse ndaj materializimit të këtyre rreziqeve në 

rritje në pozicionin e kapitalit të sektorit. 

Ndërmarrjet përgjithësisht kanë kaluar mbi efektin e rritjes së çmimeve tek konsumatorët, duke 

ndikuar në një presion rritës mbi pagat si dhe në tkurrje të kërkesës për konsum. Sektori i ndërtimit 
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është ndër sektorët me rritjen më të lartë të riskut kreditor për shkak të rritjes së lartë të kostos së 

inputeve si dhe pasigurive në lidhje me luhatjet e mundshme të çmimeve në të ardhmen e afërt. 

Kërkesa e madhe për pasuri të paluajtshme duket se ka qenë e dukshme veçanërisht gjatë gjysmës 

së parë të vitit 2022, një dinamikë që mund t’i atribuohet presioneve inflacioniste dhe ndjesisë së 

përkeqësuar ekonomike. Kreditimi i ri për qëllime hipotekare ka mbështetur kërkesën gjatë kësaj 

periudhe, por ajo ka filluar të ngadalësohet në gjysmën e dytë të vitit.  

Sektori i amvisërisë, pavarësisht prej rritjes më të lartë të kreditimit të regjistruar në vitet e fundit, 

ka qenë më pak i ndjeshëm ndaj krizës pandemike dhe presioneve të inflacionit, gjykuar në bazë 

të ecurisë së mirë të kredive me probleme. Kjo është pjesërisht për shkak të nivelit të borxhit në 

sektorin financiar (niveli relativisht i ulët i kredive të amvisërive ndaj BPV-së prej 17.8 për qind 

në shtator të vitit 2022, si dhe fakti, në bazë të rezultateve të një ankete të sponsorizuar nga BQK-

ja në mars të vitit 2021, që 60.3 për qind e amvisërive të anketuara nuk kishin detyrime aktive 

kreditore). Gjithashtu, kreditimi bankar aktiv dhe i ri për amvisëritë është i përqendruar kryesisht 

te punonjësit e sektorit publik dhe të sektorit privat me nivele më të qëndrueshme dhe më të larta 

të ardhurash. Kjo, së bashku me ndihmat e remitencave, konsiderohet se ka ulur ndjeshmërinë e 

sektorit të amvisërive ndaj mospagimit të kredive si pasojë e krizës. Megjithatë, rrethanat e reja të 

inflacionit të zgjatur mund të kontribuojnë në cenueshmërinë e amvisërive duke dobësuar 

kapacitetin e shlyerjes së borxhit, me efekte në materializimin më të lartë të humbjeve. Bankat 

komerciale kanë parashikuar një normë të KJP-ve prej 3.5% në vitin 2023. Niveli në të cilin efektet 

e përkeqësimit të pozicionit financiar të sektorit privat (në veçanti sektori i ndërtimit dhe i pasurive 

të paluajtshme) do të kalojnë në mënyrë indirekte në sektorin bankar, do të varet nga dinamika e 

përgjithshme e çmimeve dhe, në veçanti, krizat energjetike.  

Reagimi i bankave qendrore ndaj inflacionit me rritje të normave të interesit ka kontribuuar 

në rritjen e rrezikut të normës së interesit. Vendimi i politikës monetare nga BQE ka ndikuar 

në vend, duke shkaktuar ndryshime në natyrën e kompensimit, ku kreditë me norma të 

ndryshueshme interesi kanë rritur peshën e tyre në portfolion e kredive të sektorit bankar. Që nga 

shtatori 2022, kreditë me norma të ndryshueshme interesi rritën peshën e tyre në 21.8% të totalit 

të kredive krahasuar me 16.7% në vitin e kaluar. 

Pozicioni kapital i sektorit bankar mbetet i fortë, krahas rënies së lehtë për shkak të rritjes 

së përshpejtuar të kredisë dhe rrjedhimisht të APR-ve16. Cilësia e kapitalit është gjithashtu 

e lartë, e përbërë kryesisht nga CET 117. Megjithatë, një rritje e vazhdueshme e inflacionit 

dhe rritja e pritshme e normave të interesit në nivel global mund të reflektohet në ecurinë e 

sektorit, nëpërmjet nevojës për provizionim - në varësi të rritjes së rrezikut të kredisë. 

Rentabiliteti i sektorit mbeti i fortë, si pasojë e rritjes së përshpejtuar të të ardhurave nga interesi 

(rritje kryesisht e të ardhurave nga interesat e kredisë) dhe të të ardhurave jo nga interesi (rritje në 

tarifa dhe komisione). Gjithashtu, janë rritur edhe shpenzimet, si pasojë e rritjes së shpenzimeve 

për personel dhe atyre administrative, pra nga korrigjimet e pagave për inflacionin. 

                                                           
16 Aktivet e ponderuara me rrezik 
17 Kapitali i ekuitetit të përbashkët të Nivelit 1 
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Treguesit kryesorë të likuiditetit, pavarësisht prej prirjes rënëse, kanë mbetur në nivele të 

larta. Megjithatë, inflacioni i lartë i vazhdueshëm po ushtron presion mbi kostot e financimit 

si rezultat i zhvillimeve globale të normave të interesit, gjë që do të ndikojë drejtpërdrejt dhe 

tërthorazi në kostot e financimit të sektorit bankar të Kosovës në të ardhmen. Depozitat, të 

cilat janë burimi kryesor i financimit të aktiviteteve bankare, u ngadalësuan gjatë muajve të parë 

të vitit dhe filluan të kenë një trend më të lartë rritjeje pas shtatorit 2022. Megjithatë, rritja e lartë 

e kreditimit ka rritur nevojën për financim, gjë që ka çuar në një rritje të normave të interesit për 

depozitat teksa bankat 'luftojnë' për të mbajtur depozituesit e tyre. Në kushtet e reja të rritjes së 

kostos së jetesës dhe uljes së aktivitetit ekonomik, presionet mbi pozicionin e financimit dhe 

likuiditetit të sektorit bankar do të bëhen më të forta, si në drejtim të ruajtjes së nivelit të 

depozitave, ashtu edhe në drejtim të kostos së mirëmbajtjes së tyre. 

3.5. Skenarët dhe rreziqet alternative 

Skenari bazë makroekonomik i paraqitur në këtë përditësim të PRE-së është përgatitur duke u 

bazuar në një shqyrtim të kujdesshëm të rreziqeve negative dhe pozitive, të shoqëruara me 

pritshmëritë për zhvillimet ekonomike në periudhën afatmesme. Ndryshe nga PRE-ja që u dorëzua 

vitin e kaluar, ku rreziqet lidheshin kryesisht me situatën e pandemisë, gjatë vitit 2023 rreziqet 

potenciale që shoqërojnë skenarin bazë makro-fiskal vijnë kryesisht nga mjedisi i jashtëm dhe 

vazhdojnë të jenë dukshëm të larta. Analiza e rreziqeve fiskale për PRE-në 2023-2025 tregon se 

në periudhën afatmesme rreziqet fiskale janë dukshëm më të larta se në PRE-në e mëparshme, 

kryesisht si rrjedhojë e pasojave negative të luftës ruse në Ukrainë. Vlen të përmendet se skenari 

bazë i paraqitur në versionin aktual të PRE-së (2023-2025) nuk merr parasysh ndikimin që mund 

të rezultojë nga zbatimi i suksesshëm i disa prej masave të reformës strukturore të renditura në 

PRE-në e këtij viti. 

Rreziqet e brendshme  

Rreziku i parë: Kriza e brendshme e energjisë 

Kriza e shkaktuar nga rritja e ndjeshme e çmimit të energjisë si pasojë e konfliktit në Ukrainë dhe 

kërkesa e lartë për konsum gjatë periudhës së dimrit, në kushtet e kapaciteteve të vjetruara të 

prodhimit vendas të energjisë, mund të rrisë ndjeshëm kërkesën për import të energjisë. Ky skenar 

do të ndikonte negativisht në prodhimin dhe, rrjedhimisht, në çmimet e konsumit. Për më tepër, 

nëse kriza shoqërohet me reduktime të rënda të energjisë, kjo do të ndikonte negativisht në 

aktivitetin ekonomik dhe, rrjedhimisht, në të ardhurat e mbledhura buxhetore. 

Rreziku i dytë: Rreziqet fiskale nga ndërmarrjet publike 

Analiza e rrezikut fiskal të NP-ve është bërë duke u bazuar vetëm në të dhënat financiare që u 

përkasin 18 NP-ve të cilat mbikëqyren nga Ministria e Ekonomisë. Sektori i NP-ve është relativisht 

i vogël në krahasim me vendet e Bashkimit Evropian (Figura YY). 

Analiza e rrezikut fiskal të paraqitur në këtë PRE kufizohet vetëm deri në vitin 2021, pasi për vitin 

2022 pasqyrat financiare nuk janë ende të disponueshme për të gjithë vitin, ndërsa pasqyrat 

financiare tremujore janë paraprake dhe nuk mbulojnë të gjithë tremujorët e vitit 2022. 
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Figura 12. Detyrimet e korporatave publike jofinanciare (NP) si përqindje e BPV-së (2021) 

 

Në fund të vitit 2021, aktivet e NP-ve arritën në 22.3 për qind të BPV-së, një rritje e lehtë prej 0.2 

pikë përqindjeje nga viti 2020 (22.14 për qind e BPV-së në vitin 2019), ndërsa edhe detyrimet u 

rritën në 10.3 për qind të BPV-së (nga 9.7 për qind në vitin 2020). Të ardhurat totale të tyre janë 

ekuivalente me 6.2 për qind të BPV-së (nga 5.5 për qind në 2020). Në përgjithësi, sektori i NP-ve 

gjeneroi një fitim prej 20 milionë euro në vitin 2021, një përkeqësim nga viti paraprak kur kishte 

një fitim prej 23.5 milionë eurosh. Megjithatë, vetëm rreth një e treta e NP-ve gjeneruan fitim. 

Kthimi agregat nga kapitali ka rënë gjithashtu nga 3 për qind në vitin 2020 në 1 për qind në vitin 

2021. Likuiditeti i këtij sektori po dobësohet, por mbetet i kënaqshëm; në përgjithësi, NP-të kanë 

dy herë më shumë aktive afatshkurtra nga sa nevojiten për të përmbushur detyrimet e tyre 

afatshkurtra. Mesatarisht, rreth 46 për qind e financimit të NP-ve vjen nga borxhi, që paraqet një 

rritje krahasuar me vitin 2020 (40 për qind). Megjithatë, përfitueshmëria e dobët financiare do të 

thotë se ky nivel borxhi është i lartë në krahasim me të ardhurat e gjeneruara nga sektori. 

Tabela 5. Pasqyrat e përmbledhura financiare për sektorin e NP-ve (në mijëra euro) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Gjithsej të ardhurat 356,992 345,307 385,344 374,058 440,683 

përqindja e BPV-së 5.57 5.13 5.42 5.48 6.18 

EBITDA 100,737 95278 120 509 122,799 123,912 

përqindja e BPV-së 1.57 1.42 1.7 1.8 1.74 

Fitimi ose humbja neto 10,813 704 17722 23.507 20,051 

përqindja e BPV-së 0.17 0.01 0.25 0.34 0.28 

Gjithsej aktivet 1,240,880 1,227,591 1,408,229 1,510,878 1,593,010 

përqindja e BPV-së 19.35 18.25 19.82 22.14 22.34 

Aktivet rrjedhëse 361,855 346,954 390,163 434,188 568,306 

përqindja e BPV-së 5.64 5.16 5.49 6.36 7.97 

Gjithsej detyrimet 664687 654,014 667,137 662,190 737,183 
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përqindja e BPV-së 10.36 9.72 9.39 9.7 10.34 

Detyrimet afatshkurtra 139,858 167,303 187,205 205,489 281661 

përqindja e BPV-së 2.18 2.49 2.64 3.01 3.95 

Ekuiteti 576,193 573,464 741,090 848,689 855,827 

përqindja e BPV-së 8.98 8.53 10.43 12.44 12 

 

NP-të mund të ndikojnë drejtpërdrejt në treguesit fiskalë, për shembull në rastin kur paraqitet 

nevoja për subvencione, kredi ose investime kapitale (kapitale) më të larta se sa pritej; kur ka 

kristalizim të detyrimeve kontingjente (të mundshme); ose të ardhurat nga taksat dhe dividendët 

janë më të ulëta nga sa pritej. NP-të gjithashtu mund të kenë ndikim indirekt në treguesit fiskalë 

përmes ndikimit të aktiviteteve të tyre në rritjen ekonomike. 

Materializimi i rreziqeve në kompani ka më shumë gjasa të shkaktojë rreziqe fiskale kur NP-të 

nuk janë të kapitalizuara sa duhet, janë me humbje dhe kanë nivel të ulët të likuiditetit. Përveç 

mbështetjes së paplanifikuar fiskale që iu ofrua NP-ve gjatë periudhës së pandemisë (rreth 11.7 

milionë euro), janë materializuar edhe rreziqe të tjera fiskale lidhur me NP-të. Qeveria ka 

rimbursuar dividendin e paguar nga KOSTT-i dhe ka ofruar mbështetje për sektorin e energjisë 

me rreth 100 milionë euro si reagim ndaj krizës së energjisë elektrike. Për shkak të vështirësive 

financiare me të cilat ballafaqohet kompania KOSTT,  Qeveria e Kosovës ka ofruar kredi afat-

shkurter likuiditeti për të siguruar vazhidimin e punës infrastrukturore. Ndërsa dy kredi u dhanë 

për Telekomin e Kosoves, njëra për ristrukturimin e kompanisë, kurse tjetra për zbatimin e planit 

investiv të kompanisë.  

Infrastruktura dhe pajisjet e disa NP-ve janë të vjetruara dhe të amortizuara, dhe kanë nevojë të 

menjëhershme për t'u zëvendësuar, megjithatë, meqenëse NP-të janë në gjendje të keqe financiare, 

ato nuk janë në gjendje të përballojnë kostot që lidhen me këto investime. Për Ndërmarrjen Publike 

Hekurudhore dhe Postën e Kosovës, tarifat që u ngarkojnë konsumatorëve përcaktohen nga 

organet rregullatore, por ato janë të pamjaftueshme për të mbuluar kostot e tyre. 

Bazuar në pasqyrat vjetore të audituara për vitin 2021, është hartuar analiza e vlerësimit të rrezikut 

fiskal të 18 NP-ve, ku janë llogaritur gjashtë tregues kryesorë financiarë për secilën kompani: i) 

raporti i mbulimit të kostos; ii) kthimi i kapitalit; iii) raporti i përmbushjes së detyrimeve 

afatshkurtra me aktivet afatshkurtra; ('raporti rrjedhës'), iv) ditët për përmbushjen e llogarive të 

arkëtueshme; v) raporti i borxhit ndaj aktiveve; dhe vi) raporti i borxhit ndaj EBITDA-së (fitimet 

para interesit, taksave, vjetërsimit dhe amortizimit). Këta tregues janë zgjedhur pasi ofrojnë një 

pasqyrë të mirë të përfitueshmërisë, likuiditetit dhe aftësisë paguese të secilës prej NP-ve. Për çdo 

tregues është caktuar një vlerësim rreziku, bazuar në normat ndërkombëtare. Nga 18 NP, njëra u 

klasifikua si me "rrezik të lartë" ose "rrezik shumë të lartë" i cili është përmirësim krahasuar nga  

viti 2020 ku ishin gjashtë). Vlerësimi i rrezikut tregon se, në përgjithësi, shumica e NP-ve kanë 

pozicion të shëndoshë likuiditeti, por disa prej ndërmarrjeve kanë vështirësi në mbledhjen e 

borxheve nga debitorët e tyre. Shumë NP kanë nivele të larta borxhi kur merret parasysh aftësia e 

tyre e dobët për të gjeneruar fitime për përmbushjen e atyre detyrimeve. 
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Figura 13. Përqindja e gjithsej detyrimeve sipas NP-së/ve (përqindja e BPV-së) 

 

 

Rreziku i tretë: Rreziku nga detyrimet kontingjente që rrjedhin nga kreditë e nënhuazuara 

dhe garancitë shtetërore 

Në portfolion e borxhit publik të Kosovës, një burim potencial i këtij rreziku janë kreditë e 

garantuara të sektorit publik dhe kreditë ndërkombëtare të nënhuazuara për kompanitë që ofrojnë 

shërbime publike thelbësore. Kreditë e garantuara në fund të tremujorit të katërt të vitit 2021 arritën 

vlerën 30.6 milionë euro ose 1.8% të borxhit të përgjithshëm. Pjesa e portfolios që mund të kërkojë 

monitorim më të afërt përfshin garancinë shtetërore për Trafikun Urban dhe kreditë e nënhuazuara 

për shoqëritë që ofrojnë shërbime publike. 

Analiza e rrezikut financiar dhe ekonomik ka ngritur shqetësime për performancën e dobët të 

kompanive publike. Një devijim më i thellë i rezultateve financiare të këtyre kompanive mund të 

shkaktojë një barrë për Qeverinë në periudhën afatmesme si për subvencionimin e shërbimeve që 

ofrojnë, ashtu edhe për marrjen e detyrimeve financiare ndaj kreditorëve të jashtëm. Për të kufizuar 

ndikimin e rrezikut nga detyrimet kontingjente, do të vijojnë të zbatohen një sërë masash, si: (a) 

monitorimi i pozicionit financiar të përfituesve; dhe (b) vlerësimi fillestar i mundësisë së 

materializimit të detyrimeve ekzistuese kontigjente. Varësisht nga vlerësimet për humbjet e 

pretenduara, do të përcaktohen edhe tarifat e aplikueshme të garancisë sipas Ligjit për Borxhin 

Publik. 

Një masë për të menaxhuar këto rreziqe është përfshirja e garancive në shumën e borxhit total, në 

llogaritjen e kufirit të borxhit ndaj BPV-së.  
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Rreziku i katërt: Nënrealizimi i shpenzimeve kapitale 

Rreziku i mosrealizimit të projekteve që kanë të bëjnë me shpenzimet kapitale, veçanërisht në 

kuadër të klauzolës së investimeve, pritet të mbizotërojë edhe në periudhën afatmesme. Për të 

mbështetur planifikimin e kujdesshëm, projeksionet afatmesme makroekonomike, të cilat 

shërbejnë si bazë kryesore në projektimin e të ardhurave tatimore, marrin parasysh nënrealizimin 

historik të shpenzimeve kapitale të financuara nga buxheti i rregullt dhe supozime akoma më 

konservatore për projektet e financuara nga kreditë. 

Kështu, në skenarin bazë, klauzola e investimeve parashihet të realizohet në nivelin 40% në vitin 

2022 dhe në një nivel të përshpejtuar 90% dhe 100% në vitet 2024 dhe 2025, përkatësisht; ndërsa 

për shpenzimet kapitale të financuara nga buxheti i rregullt supozohet niveli i realizimit prej 

mesatarisht 90% në periudhën afatmesme krahasuar me nivelet e buxhetuara. 

Megjithatë, realizimi i projekteve kapitale nga supozimet e skenarit bazë, veçanërisht për projektet 

e financuara nga kreditë, shihet si rrezik potencial për rritje më të ulët ekonomike dhe rrjedhimisht 

të ardhura buxhetore më të ulëta. Realizimi i projekteve kapitale të financuara nga borxhi 

koncesionar, pas nënshkrimit të marrëveshjeve financiare, mbetet sfidues për organizatat 

buxhetore. Kjo është kryesisht çështje historike për shkak të një vendimmarrjeve të nxituara në të 

kaluarën për kreditë, pa u siguruar që të gjitha parakushtet janë përmbushur dhe janë bërë 

përgatitjet e duhura, studimet dhe analizat e tregut të nevojshme, për të garantuar fillimin e 

menjëhershëm të projekteve pas ratifikimit të kredisë dhe përdorimin efikas të fondeve. Prandaj, 

për qëllime të vlerësimit të rreziqeve negative, supozohet një nivel realizimi edhe më i ulët i 

shpenzimeve kapitale: një nivel prej mesatarisht 40% për shpenzimet kapitale në kuadër të 

klauzolës së investimeve (më konkretisht 30%; 40% dhe 50% në vitin 2023, 2024 dhe 2025, 

përkatësisht) dhe një nivel mesatar prej 78% për ato të financuara nga buxheti i rregullt gjatë 

horizontit të parashikimit (2023-2025). 

Rreziqet e jashtme 

Rreziku i parë: Rritja e çmimit të energjisë elektrike në Evropë 

Përshkallëzimi i mëtejshëm i luftës në Ukrainë do të ndikojë negativisht në ekonominë e Kosovës. 

Së pari, çmimet më të larta të energjisë, të kombinuara me kapacitetin e vjetruar të prodhimit të 

energjisë, mund të ushtrojnë presion shtesë mbi financat publike, ngjashëm me atë që ndodhi në 

fund të vitit 2021 dhe vazhdoi në vitin 2022, duke kufizuar kështu hapësirën fiskale për shpenzime 

të tjera prioritare. Së dyti, edhe pse marrëdhëniet tregtare me Rusinë dhe Ukrainën, të cilat janë në 

konflikt, janë të papërfillshme, Kosova, si vend që importon produkte ushqimore, bujqësore dhe 

energjetike, është dukshëm e ekspozuar ndaj rritjes së çmimeve globale të këtyre mallrave. Së treti, 

zgjatja ose intensifikimi i mëtejshëm i luftës në Ukrainë mund të ndikojë në vendet ku jetojnë 

emigrantët kosovarë, duke përkeqësuar gjendjen e tyre financiare, e cila mund të reflektohet më 

tej në ngadalësimin e remitencave, eksportin e shërbimeve të udhëtimit ose investimet e huaja 

direkte. 
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Rreziku i dytë: Masat për adresimin e inflacionit të lartë në Eurozonë dhe pritjet e recesionit 

ekonomik 

Një nga sfidat kryesore në pothuajse të gjitha vendet ka qenë vendimmarrja e politikës monetare 

në mënyrë të tillë që të adresojë presionet e inflacionit, por duke marrë parasysh ndikimin në 

aktivitetin ekonomik. Gjatë vitit 2022, pothuajse të gjitha bankat qendrore kanë shtrënguar 

politikën monetare në përgjigje ndaj inflacionit të lartë. Sipas projeksioneve të fundit të 

institucioneve ndërkombëtare, gjasat janë të mëdha që vendet e Eurozonës (ku ndodhen një pjesë 

e madhe e partnerëve tanë tregtarë dhe e emigrantëve) të përjetojnë një recesion, i cili do të 

ndikonte negativisht në të ardhurat e emigrantëve dhe, rrjedhimisht, edhe në ekonominë e Kosovës. 

Në këtë këndvështrim, nevojitet kujdes duke pasur parasysh ndërlidhjet e shumta të ekonomisë 

sonë me atë të huaj, veçanërisht përmes dy kanaleve kryesore: tregtisë dhe remitencave. 

Përmbledhje e tronditjeve dhe rreziqeve 

Ndikimi i disa prej rreziqeve të sipërpërmendura në rritjen e BPV-së reale dhe në treguesit kryesorë 

fiskalë është përmbledhur në tabelën e mëposhtme. Tronditja e parë ndërlidhet me mjedisin e 

brendshëm (nënrealizimi i investimeve publike), ndërsa të tjerat (çmimet, remitencat dhe tronditja 

e kërkesës së huaj) ndërlidhen me rrezikun e parë që rrjedh nga pasiguria rreth mjedisit të jashtëm. 

Tabela 6. Analiza e ndjeshmërisë së buxhetit ndaj luhatjeve të variablave makroekonomike për vitet 2023-2025 

Emri i tronditjes Shkalla e 

tronditjes në 

krahasim me 

gjendjen bazë 

BPV-ja reale Të ardhurat Shpenzimet 
Bilanci 

buxhetor 

ndikim në pp ndikimi në milionë euro 

Nënrealizimi i 

investimeve 

publike 

nga 13% në 25% 
nga -0,6 pp në - 

0,8 pp 

nga -17 mln € 

në -57 mln € 

nga - 78 mln € 

në - 225 mln € 

nga + 61 mln € 

në + 169 mln € 

Presionet e larta 

të inflacionit për 

shkak të 

çmimeve të larta 

të importit 

Nga 2 pp në 2023 

në 1 pp në 2025 

mesatarisht 

– 0,7 pp 

nga + 35 mln € 

në + - 20 mln € 
Asnjë ndikim 

Nga + 35 mln € 

në + 20 mln € 

Remitencat Nga -10% në 

2023 në -5% në 

2025 

mesatarisht -0,7 

pp 

nga - 11 mln € 

në - 67 mln € 
Asnjë ndikim 

nga - 11 mln € 

në - 67 mln € 

Tronditja e 

kërkesës së huaj 
Mesatarisht. -5% 

për eksportin e 

mallrave, dhe 

mesatarisht. -5% 

për eksportin e 

shërbimeve 

mesatarisht -1,1 

pp 

nga - 29 mln € 

në - 86 mln € 
Asnjë ndikim 

nga - 29 mln € 

në - 86 mln € 
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Kur përmblidhen të gjitha rreziqet negative, rritja reale e BPV-së vlerësohet të luhatet mesatarisht rreth 

3.0% gjatë periudhës 2023-2025, që është rreth 3.1 pikë përqindje më e ulët se skenari bazë. Ky skenar 

pesimist i atribuohet më së shumti nënrealizimit të investimeve publike dhe tronditjes së kërkesës së 

huaj, që do të pasohet nga ngadalësimi i remitencave dhe presionet e larta të inflacionit. 

Figura 14. Skenari bazë kundrejt skenarit pesimist 

 

4. KORNIZA FISKALE 

4.1. Zbatimi i buxhetit në vitin 2022 (Të dhënat paraprake) 

Sipas të dhënave preliminare, të hyrat dhe shpenzimet publike kanë shënuar rritje të ndjeshme gjatë 

vitit 2022 krahasuar me një vit më parë, duke tejkaluar nivelin e parashikuar për këtë periudhë. 

Shpenzimet në anën tjetër ishin më të ulëta se parashikimet bazuar në të dhënat preliminare të fundit 

të vitit 2022. 

Në vitin 2022, të ardhurat buxhetore janë rritur për 13.2% krahasuar me vitin paraprak. Në terma 

absolutë, të hyrat buxhetore arritën vlerën prej 2,491.9 milionë Euro, duke arritur një normë realizimi 

prej 102.5% krahasuar me Buxhetin e Rishikuar. Mobilizimi i Administratës Tatimore të Kosovës 

(ATK) në rritjen e formalitetit ka luajtur një rol të rëndësishëm në rritjen e të hyrave nga tatimet direkte. 

Një faktor tjetër që ka çuar në rritjen e ndjeshme të të hyrave buxhetore lidhet, deri në një masë, me 

rritjen e çmimeve në tregjet botërore pasi një pjesë e rëndësishme e tyre realizohet nga taksat në 

importe. 

Të ardhurat nga taksat indirekte kanë shënuar rritje të theksuar pasi reflektojnë drejtpërdrejt rritjen e 

vlerës së importeve të mallrave, të ndikuar nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare; dhe si 

rezultat i ndryshimeve në strukturën  e importeve që nga pandemia, përkatësisht  një ngadalësim në 

importet nga Kina (ku sasia e importeve është ulur me 14.5%, vlera e importeve është rritur me 20.5% 

krahasuar me një vit më parë). Taksat indirekte gjatë kësaj periudhe shënuan një rritje prej 12.5% 

krahasuar me vitin 2021, duke arritur vlerën prej 1,873 milionë eurosh. Shumica e nënkategorive të të 
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hyrave nga tatimet indirekte shënuan rritje në vitin 2022. Ndërsa të hyrat nga taksat doganore u rritën 

me një normë vjetore prej 6.4%, të hyrat nga TVSH-ja e mbledhur në kufi shënuan rritje vjetore prej 

17.2% në vitin 2022. Të hyrat nga akciza, si një kontribuues i rëndësishëm në tatimet indirekte, shënuan 

një rritje prej 3.2% deri në fund të dhjetorit 2022. 

Në vitin 2022, të ardhurat nga taksat direkte shënuan rritje prej 20.8% krahasuar me një vit më parë. 

Faktorët kryesorë që ndikojnë në këtë rritje janë mobilizimi i Administratës Tatimore të Kosovës 

(ATK) për rritjen e formalitetit dhe në një masë nga rritja e çmimeve. Ndërsa të hyrat nga tatimi mbi 

të ardhurat personale u rritën me rreth 13.7% krahasuar me një vit më parë, tatimi mbi të ardhurat e 

korporatave shënoi rritje prej 40.3%; nga ana tjetër, tatimi në pronë është ulur me 6.3%. 

Të hyrat jotatimore arritën vlerën prej 253.1 milionë eurosh në vitin 2022, që paraqet një rritje prej 

7.2% krahasuar me vitin 2021. Sa u përket niveleve të qeverisjes, niveli qendror ka shënuar një rritje 

prej rreth 13.1% të të hyrave jotatimore. Në të kundërt, niveli komunal shënoi një rënie prej rreth 4.1% 

të të hyrave jotatimore në vitin 2022. 

Shpenzimet buxhetore shënuan rritje prej 10.5% krahasuar me vitin paraprak, duke arritur vlerën prej 

2,539.9 milionë eurosh. Megjithatë, shkalla e realizimit krahasuar me parashikimet për shpenzimet 

buxhetore ishte 87.6% në vitin 2022 që u shkaktua nga  realizimi më i ulët i shpenzimeve kapitale. 

Kategoria e pagave dhe mëditjeve shënoi rënie vjetore prej 2.2% krahasuar me vitin paraprak. Nga ana 

tjetër, kategoria e mallrave dhe shërbimeve shënoi rritje prej 9.4% gjatë kësaj periudhe. 

Rritjen më të lartë e ka shënuar kategoria e subvencioneve dhe transfereve, me një rritje prej 26.3% 

krahasuar me një vit më parë, kryesisht si rezultat i realizimit të një sërë shpenzimesh në kuadër të 

Pakos së Rimëkëmbjes Ekonomike. Gjithsej, vlera e Pakos së Rimëkëmbjes Ekonomike deri në dhjetor 

të këtij viti ka arritur vlerën prej 258.4 milionë eurosh, pjesa më e madhe e të cilave u nda për 

subvencione dhe transfere. 

Shpenzimet kapitale në vitin 2022 shënuan rënie prej 0.1% dhe u realizuan me një normë prej 59.5% 

krahasuar me parashikimet e Buxhetit të Rishikuar. Dy nga arsyet kryesore për realizimin më të ulët të 

shpenzimeve kapitale janë dinamika e ulët e punimeve në realizimin e kontratave publike nga 

operatorët ekonomikë për shkak të rritjes së çmimeve, si dhe vonesat në funksionimin e Organit 

Shqyrtues të Prokurimit Publik (OSHP). Buxheti i rregullt është burimi kryesor i financimit për 

shpenzimet kapitale, pasuar nga huamarrja e jashtme e financuar në kuadër të klauzolës së investimeve. 

Shpenzimet e interesit arritën vlerën prej 35.0 milionë eurosh në vitin 2022, duke shënuar një rritje prej 

8.9% krahasuar me vitin paraprak. 

 

Tabela 7. Operacionet e përgjithshme të qeverisë, në milionë euro 

Përshkrimi 2021 
Buxheti i 

rishikuar 2022 

2022 - Aktual 

(paraprak) 

1. Gjithsej të hyrat 2200.9 2,430.4 2,491,9 

1.1 Të hyrat tatimore 1,947,9 2,168.9 2219.1 

Tatimet direkte 342.2 392.6 413.2 

Tatimi mbi të ardhurat e korporatave 113.9 136.2 159.9 

Tatimi mbi të ardhurat personale 189.5 212.7 215.6 
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Tatimi mbi pasurinë e paluajtshme 36.3 41.0 34.0 

Të tjera 2.4 2.7 3.8 

Tatimet indirekte 1,664.7 1,837.8 1,873.0 

Tatimi mbi vlerën e shtuar: 1,038.2 1,176.0 1,219.5 

I brendshëm: 291.7 360.0 344.6 

Në kufi: 746.5 816.0 874.9 

Tarifa doganore 124.6 134.3 132.6 

Akciza 501.3 524,9 517.3 

Të tjera indirekte 0.6 2.6 3.6 

Rimbursimet tatimore -58,9 -61,5 -67.1 

1.2 Të hyrat jotatimore 236.1 239.1 253.1 

Tarifat, ngarkesat dhe të tjera - Niveli qendror 129.6 142.1 146.5 

Tarifat, ngarkesat dhe të tjera - Niveli komunal 57.3 46.4 54.9 

Tarifa koncesionare 17.0 17.0 18.4 

Honorarët 19.2 30.2 29.8 

Të hyrat nga dividendët 10.0 0.0 0.0 

Të hyrat nga interesi 3.1 3.4 3.4 

1.3 Mbështetja buxhetore dhe grantet 0.0 10.5 10.3 

1.4 GPD - Grantet e përcaktuara nga donatorët 16.8 12.0 9.4 

2. Gjithsej shpenzimet 2,299.3 2,898.2 2,539.9 

2.1 Shpenzimet rrjedhëse 1,837.6 2,140.8 2075.7 

Pagat dhe mëditjet 667.3 670,9 652.8 

nga të cilat për Covid-19 22.8 n/a 11.0 

Mallrat dhe shërbimet 327.7 403.8 358.6 

nga të cilat për Covid-19 20.8 n/a 13.6 

Subvencionet dhe transferet 842.6 1,045.0 1,064.4 

nga të cilat për Covid-19 189,9 n/a 233.5 

2.2 Shpenzimet kapitale 419.8 704.4 419.4 

Financimi i rregullt buxhetor 399.8 570.1 402.0 

Financimi i borxhit në kuadër të klauzolës së investimeve 20.0 113.2 17.4 

Të ardhurat e likuidimit (AKP) 0.0 21.0 0.0 

2.3 Interesi i borxhit publik 32.2 41.1 35.0 

Deficiti buxhetor (përkufizimi i rregullit fiskal) si % e BPV-së -0,63% -3,87% 0,16% 

Gjendja bankare e disponueshme si % e BPV-së 3,93% 3.01% 3,45% 

Gjithsej shpenzimet për Covid-19, mln euro 234.2 n/a 258.4 

Gjithsej shpenzimet për Covid-19, mln euro, % e BPV-së 2,94% n/a 3.01% 

 

4.2. Planet buxhetore për vitin 2023 dhe periudhën afatmesme 
 

Në periudhën afatmesme 2023-2025, të hyrat buxhetore pritet të rriten mesatarisht me 9.7%; kjo 

rritje paraqet një rritje më të lartë se tendenca e tyre historike. Siç tregohet në figurën 15, rritja më 

e theksuar e të ardhurave pritet në vitin 2023 me 18.7%, kryesisht për shkak të vazhdimit të disa 

masave të qeverisë, si dhe formalizimit të ekonomisë. 

Të hyrat nga tatimet indirekte pritet të rriten me rreth 14.1% në vitin 2023 krahasuar me Buxhetin 

e Rishikuar për vitin 2022. Të hyrat nga tatimet indirekte do të vazhdojnë të kenë përqindjen më 

të lartë në gjithsej të hyrat edhe në vitin 2023. Rritja e taksave indirekte pritet të jetë e ndikuar 

kryesisht nga rritja e çmimeve në tregun botëror pasi një pjesë e konsiderueshme e taksave 

indirekte mblidhen nga importet. 
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Të hyrat nga taksat direkte pritet të rriten me rreth 28.5% gjatë vitit 2023 krahasuar me Buxhetin 

e Rishikuar për vitin 2022 dhe të përbëjnë 17.5% të gjithsej të hyrave. Nga ana tjetër, të hyrat 

jotatimore gjatë vitit 2023 pritet të rriten me 9.3% krahasuar me ligjin e rishikuar të buxhetit për 

vitin 2022, duke arritur vlerën prej rreth 261.2 milionë eurosh. 

Figura 15. Struktura e të hyrave 

 

Në vitin 2023, grantet pritet të arrijnë vlerën prej 97.5 milionë eurosh, që është një rritje e ndjeshme 

krahasuar me vitet e mëparshme. Kjo shumë përbëhet nga granti për mbështetje buxhetore lidhur 

me Menaxhimin e Financave Publike dhe Reformën e Administratës Publike prej 10.5 milionë 

eurosh; grantet e përcaktuara të donatorëve në vlerë prej 12 milionë eurosh; dhe granti i vetëm i 

BE-së për mbështetje buxhetore në vlerë prej 75 milionë eurosh për të mbështetur sektorin 

energjetik që po përballet me krizën. 

Në periudhën vijuese 2024-2025, të hyrat buxhetore pritet të rriten mesatarisht me 5.3%. Ndërsa 

taksat direkte në periudhën 2024-2025 pritet të kenë një rritje mesatare prej 4.5%, pritshmëritë 

janë që taksat indirekte të kenë një rritje mesatare prej 7.5%. Nga ana tjetër, të hyrat jotatimore 

pritet të ndjekin trendin e tyre historik me një rritje mesatare prej 5.0% në periudhën 2024-2025. 

4.3. Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2023 dhe periudhën afatmesme 

Gjithsej shpenzimet buxhetore në vitin 2023 pritet të rriten me 11.2% krahasuar me Buxhetin e 

Rishikuar për vitin 2022. 

Gjithsej shpenzimet rrjedhëse gjatë vitit 2023 planifikohet të kenë një rritje prej 9.5% krahasuar 

me Buxhetin e Rishikuar për vitin 2022, duke arritur vlerën prej 2,344.8 milionë eurosh. 

Shpenzimet për kategorinë e pagave dhe mëditjeve janë planifikuar të arrijnë vlerën prej 745.5 

milionë eurosh në vitin 2023, që paraqet një rritje prej rreth 11.1% krahasuar me Buxhetin e 

Rishikuar për vitin 2022. Rritja më e lartë pritet te shpenzimet në kategorinë e mallrave dhe 

shërbimeve me një normë prej 22.2% krahasuar me Buxhetin e Rishikuar për vitin 2022; kjo rritje 
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është kryesisht për shkak të riklasifikimit dhe rritjes së rezervave shtetërore. Subvencionet dhe 

transferet pritet të rriten edhe në vitin 2023 me një normë rritjeje prej 5.3% krahasuar me Buxhetin 

e Rishikuar për vitin 2022. Për kategorinë e rezervës rrjedhëse janë ndarë 5.4 milionë euro në vitin 

2023. 

Shpenzimet kapitale pritet të rriten me 16.4% në vitin 2023, duke arritur një përqindje prej 25.4% 

të gjithsej shpenzimeve. Gjatë kësaj periudhe realizimi i projekteve kapitale bazohet në një listë 

prioritetesh që përmban projekte me ndikim në përmirësimin e rrjetit të transportit, përmirësimin 

e rrjetit elektrik dhe përmirësimin e kushteve në sistemet arsimore, sociale dhe shëndetësore. Edhe 

pse shumica e investimeve kapitale pritet të financohen nga buxheti i rregullt, një numër i madh i 

projekteve në sektorë të ndryshëm është planifikuar të financohen me huamarrje të jashtme përmes 

klauzolës së investimeve. 

Figura 16. Struktura e shpenzimeve 

 

Në periudhën vijuese 2024-2025, gjithsej shpenzimet janë planifikuar të rriten mesatarisht me 1.6 

për qind. Ndërsa shpenzimet rrjedhëse planifikohet të rriten në vitin 2024 dhe më pas të ulen në 

vitin 2025, shpenzimet kapitale parashikohet të rriten mesatarisht 5.6% gjatë periudhës 2024-2025. 

4.4. Bilanci Strukturor Fiskal 

Bilanci strukturor përfaqëson bilancin fiskal të qeverisë, i korrigjuar për efektet ose luhatjet e ciklit 

të biznesit, të cilat nuk kontrollohen drejtpërdrejt nga qeveria. Shpesh argumentohet se bilanci i 

përgjithshëm fiskal nuk ofron një pamje gjithëpërfshirëse të pozicionit fiskal, sepse ky pozicion 

ndikohet në një masë të konsiderueshme edhe nga ciklet e biznesit nëpër të cilat kalon një ekonomi. 

Gjatë periudhave kur një ekonomi përjeton rritje ekonomike të përshpejtuar, të hyrat nga tatimet 

priren të rriten; ndërsa në kushtet e ngadalësimit ekonomik, të hyrat buxhetore, veçanërisht ato që 

rrjedhin nga të ardhurat dhe konsumi, zvogëlohen dhe njëkohësisht rriten shpenzimet e qeverisë 
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kryesisht për shkak të rritjes së shpenzimeve për përfitimet e papunësisë.18 Këto zhvillime në 

treguesit fiskalë, të cilat ndodhin pa asnjë ndërhyrje diskrecionale të qeverisë, ndihmojnë në 

zbutjen e luhatjeve ekonomike dhe për këtë arsye njihen si “stabilizues automatikë”. Bilanci fiskal 

strukturor (i rregulluar për ciklin e biznesit) synon të masë pozicionin fiskal “të lirë” të këtyre 

stabilizuesve, me synimin për të kuptuar më mirë shkallën dhe intensitetin e politikës fiskale 

diskrecionale. 

Për të përftuar bilancin strukturor, është e rëndësishme të izolohet komponenti ciklik i bilancit 

fiskal, i cili nga ana tjetër varet nga shkalla e hendekut të prodhimit dhe elasticiteti i produktit i 

buxhetit. Në rastin kur një ekonomi është në nivelin e saj potencial (hendeku i prodhimit është 

zero), ky komponent ciklik i bilancit fiskal do të jetë zero dhe, rrjedhimisht, bilanci fiskal aktual 

përfaqëson në të njëjtën kohë bilancin strukturor. Vlerësimi i bilancit strukturor i paraqitur në këtë 

pjesë duhet të interpretohet me kujdes, duke marrë parasysh disponueshmërinë e kufizuar të të 

dhënave vjetore të BPV-së dhe pasiguritë që rrethojnë llogaritjen e prodhimit potencial. Në këtë 

version të përditësuar të PRE-së, bilanci strukturor vlerësohet duke përdorur të dhëna vjetore që 

mbulojnë periudhën 2007-2025 (gjithsej 19 vrojtime, nga të cilat 3 janë projeksione). 

Variablat e përdorura në vlerësimin e bilancit strukturor fiskal janë: BPV-ja reale, BPV-ja 

potenciale (e llogaritur duke përdorur filtrin HP), hendeku i prodhimit, të hyrat buxhetore në terma 

realë (më konkretisht të hyrat tatimore, të hyrat jotatimore dhe grantet), shpenzimet në terma realë, 

si dhe elasticiteti i produktit të të hyrave tatimore.19 Për të hequr komponentin ciklik, ose për të 

'rregulluar' variablat e nevojshme për këtë llogaritje, u përdor formula më poshtë: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑘𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑝ë𝑟𝑠ℎ𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑘𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑝𝑎𝑝ë𝑟𝑠ℎ𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟 ∗ (
𝐵𝑃𝑉 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒

𝐵𝑃𝑉 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒
)𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖 

Të hyrat tatimore u rregulluan duke përdorur elasticitetin e produktit të të hyrave tatimore, i 

vlerësuar në rreth 1.85 për periudhën 2007-2025. Ky elasticitet nënkupton që të hyrat tatimore 

rriten në mënyrë disproporcionale më shumë se rritja e BPV-së, gjë që mund të shpjegohet me disa 

faktorë. Një faktor mund të jetë që seritë e të hyrave tatimore nuk janë rregulluar ose korrigjuar 

për ndryshime të politikës diskrecionale. Një arsye tjetër mund t'u atribuohet shtrembërimeve të 

sjella nga sektori joformal, të cilat ndikojnë në rritjen dhe elasticitetin e tatimeve. Sa i përket 

elasticitetit të përdorur për 'rregullimin' e të hyrave jotatimore, është përdorur vlera 1.00. Arsyetimi 

për përdorimin e kësaj vlere bazohet në shpjegimin teorik se të hyrat jotatimore zakonisht lëvizin 

në përputhje me BPV-në. Gjithashtu, duke marrë parasysh faktin se Kosova nuk ka stabilizues 

automatikë (si p.sh. përfitimet e papunësisë), duke nënkuptuar se shpenzimet nuk varen nga 

gjendja ciklike e ekonomisë, nuk është bërë rregullim për asnjë kategori të shpenzimeve. E njëjta 

gjë vlen edhe për grantet. 

Pas 'rregullimit' të variablave të sipërpërmendura, bilanci strukturor primar u llogarit si më poshtë: 

                                                           
18 Literatura sugjeron se zakonisht përfitimet e papunësisë janë i vetmi komponent ciklik i shpenzimeve që duhet të merret parasysh 

gjatë llogaritjes së bilancit strukturor fiskal.  
19 Indeksi i çmimeve të konsumit përdoret për të transformuar variablat nominale në terma realë, përkatësisht në të hyrat tatimore, 

të hyrat jotatimore, grantet dhe shpenzimet.  
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Bilanci strukturor primar =Të hyrat tatimore të përshtatura +Të hyrat jotatimore jo të 

përshtatura + grantet – shpenzimet 

Figura 17. Bilanci primar jo i përshtatur, bilanci strukturor primar dhe hendeku i prodhimit (2007-2025) 

 

Figura 17 tregon performancën e marrëdhënies ndërmjet bilancit primar jo të përshtatur, bilancit 

primar strukturor dhe hendekut të prodhimit. Bilanci strukturor primar tregon se si do të ishte 

bilanci primar nëse BPV-ja aktuale do të ishte e barabartë me BPV-në potenciale (ose shkurtimisht, 

nëse komponenti ciklik zbritet nga bilanci primar). Gjithashtu, ai tregon se gjatë periudhave kur 

ekonomia operon nën potencialin e vet (ose kur hendeku i prodhimit ka vlerë negative), bilanci 

strukturor primar është më i lartë se bilanci primar jo i përshtatur dhe anasjelltas. 

Bazuar në këto rezultate, periudhat gjatë të cilave ekonomia ka funksionuar nën nivelin e saj 

potencial janë 2012-2015; 2020; dhe 2022- 2023. Gjatë periudhave të tjera, ekonomia ka operuar 

mesatarisht pak mbi potencialin. Variabla e pozicionit fiskal, e matur nga bilanci fiskal primar 

strukturor, tregon nëse pozicioni fiskal i qeverisë ka qenë ekspansionist apo tkurrës me kalimin e 

kohës. Bazuar në rezultatet e paraqitura në Figurën 17, me përjashtim të vitit 2022, shihet se 

Kosova nga viti 2010 e tutje (edhe në vitet e parashikuara 2023-2025) ka ndjekur dhe pritet të 

ndjekë një politikë fiskale ekspansioniste. 

Së fundmi, variabla 'Impulsi fiskal', e llogaritur si diferenca e parë e qëndrimit fiskal (bilanci 

strukturor primar), mat drejtimin dhe shtrirjen e ndryshimit në politikën fiskale, ku vlerat negative 

tregojnë rritje të momentumit fiskal, ndërsa vlerat pozitive tregojnë një tërheqje të momentumit 

fiskal në kërkesën agregate. Nga vlerësimet e paraqitura në Figurën 18, vihet re se masat e marra 

nga qeveria në vitin 2021 në përgjigje ndaj pandemisë kanë kontribuuar në një impuls fiskal 

ekspansionist. Në vitin 2022, impulsi fiskal vazhdoi të zgjerohej falë mbështetjes së 

konsiderueshme të qeverisë në kuadër të “Pakos së Rimëkëmbjes Ekonomike” në vitin 2022. Me 

përjashtim të vitit 2023, në horizontin e parashikuar (2024-2025), qëndrimi fiskal vlerësohet të 

mbetet mbështetës, kryesisht për shkak të zbatimit më të lartë të pritshëm të shpenzimeve kapitale. 
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Figura 18. Bilanci strukturor primar, qëndrimi fiskal dhe impulsi fiskal (2007-2025) 

 

 

4.5. Nivelet dhe zhvillimet e borxhit, analiza e operacioneve përfund vijës dhe përshtatjet 

e rrjedhës së rezervës 

Kosova ka miratuar një kornizë të kujdesshme ligjore për të parandaluar praktikat e 

paqëndrueshme të borxhit. Ligji i ri nr. 08/L-099për Borxhin Publik dhe Garancitë Shtetërore i jep 

Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve autorizim ekskluziv për të krijuar borxhe dhe për të 

negociuar kushtet e borxhit ndërkombëtar në emër të Kosovës. Sipas Kushtetutës, çdo marrëveshje 

financiare ndërkombëtare duhet të ratifikohet me dy të tretat e shumicës në Kuvend. 

Përveç nëse rregullohet ndryshe nga Ligji për Menaxhimin e Financave Publike, aktualisht, Ligji 

për Borxhin Publik përmban disa dispozita që sigurojnë stabilitet fiskal, duke përfshirë një kufi të 

borxhit publik prej 40% të BPV-së, si dhe kufizime të caktuara të huamarrjen komunale. Detyrimet 

kontingjente llogariten si borxh publik, sipas këtij treguesi. Ligji për Borxhin Publik mandaton 

raportimin e rregullt në Kuvend (neni 9) përmes përgatitjes së Programit të Borxhit Shtetëror, i cili 

përfshin një strategji afatmesme të borxhit, që do t'i dorëzohet Qeverisë për miratim dhe Kuvendit 

për informim. 

Sa u përket kufizimeve tjera të borxhit publik, Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe 

Përgjegjësitë (LMFPP) i është shtuar një ndryshim i cili kufizon deficitin buxhetor vjetor në jo më 

shumë se 2% të BPV-së së parashikuar. Një tjetër ndryshim në LMFPP u shtua në vitin 2015, i cili 

i lejon qeverisë të kontraktojë borxhe që tejkalojnë rregullin 2%, duke qenë se financimi sigurohet 

nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe është i dedikuar për projekte kapitale (klauzola e 

investimeve). 

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka nxjerrë rregullore për borxhin ndërkombëtar dhe 

borxhin e brendshëm, të cilat kontribuojnë në një menaxhim efikas të borxhit publik. Bazuar në 

Rregulloren për Emetimin dhe Administrimin e Borxhit Shtetëror, Garancive Shtetërore dhe 

Borxhin Komunal, kreditë ndërkombëtare negociohen nga një ekip zyrtar i përbërë prej anëtarësh 
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të departamenteve të ndryshme si Divizioni i Menaxhimit të Borxhit (DMB), Departamenti Ligjor, 

Departamenti për Politika Makroekonomike dhe Bashkëpunim Financiar, Departamenti i Buxhetit 

dhe organizatat përkatëse buxhetore. Emetimi i letrave të brendshme me vlerë të qeverisë është i 

autorizuar me Ligjin për Borxhin Publik dhe rregullohet me Rregulloren nr. 02-2021 për Tregun 

Primar dhe Sekondar të Letrave me Vlerë të Qeverisë. Rregullorja është nënshkruar nga MFPT-ja 

dhe i ofron qeverisë së Kosovës, për herë të parë, një kornizë të qartë për huadhënien. 

Praktikat aktuale të menaxhimit të borxhit shtetëror janë në përputhje të plotë me kërkesat që dalin 

nga legjislacioni parësor dhe dytësor. Ligji i ri për Borxhin Publik dhe Garancitë Shtetërore 

ratifikohet në fund të vitit 2022. Për të avancuar dhe përafruar infrastrukturën ligjore me standardet 

e Bashkimit Evropian dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, legjislacioni parësor dhe dytësor i 

është nënshtruar një procesi rishikimi. Në fund të vitit 2022, legjislacioni parësor është miratuar 

ndërsa legjislacioni dytësor pritet të kompletohet dhe miratohet deri në fund të vitit 2023. 

Tabela e mëposhtme tregon nivelet e borxhit përgjatë viteve. 

Tabela 8. Borxhi i përgjithshëm i qeverisë, në milionë euro (përveç nëse tregohet ndryshe) 

Përshkrimi 2019 2020 2021 2022 P.2023 P.2024 P.2025 

Borxhi ndërkombëtar 409.10 525,80 576,75 641,20 967.3 1,081.6 1,238.0 

Borxhi i brendshëm 791,94 961,90 1,106,14 1,112,00 1,232.1 1,352.1 1,472.1 

Gjithsej borxhi i 

Qeverisë 
1,201.05 1,487,69 1,682,89 1753,20 2,199,40 2,433,70 2710.10 

Garancitë e shtetit 42,68 31.65 30.63 29.61 28.59 27.57 26.55 

Borxhi/BPV 17.63% 22.44% 21.53% 20.74% 22.6% 23.0% 23.8% 

 

Detyrimet kontigjente  

Në fund të vitit 2022, portfolioja e garancisë shtetërore përbëhet nga dy garanci shtetërore: 

1. Garancia e dytë ndërkombëtare shtetërore, dhënë në vitin 2016 ndërmarrjes publike vendase 

Trafiku Urban për kredinë e dhënë nga BERZH-i në vlerën prej 10 milionë eurosh. Kredia 

është disbursuar plotësisht dhe shlyerja e saj ka filluar në vitin 2018. Garancia e parë dhënë 

FSDK-së për linjë kreditore është tërhequr. 

2. Garancia e tretë është lëshuar në vitin 2017 në vlerë prej 24 milionë eurosh për të garantuar 

linjën e dytë të kredisë së FSDK-së. Linja e kredisë nuk është tërhequr ende dhe data e fundit 

e disponueshmërisë së saj është dhjetor 2023. 

Siç tregohet në tabelën e mëposhtme, shuma e garancive shtetërore është në rënie. Qeveria gjatë 

vitit 2022 nuk ka lidhur marrëveshje të reja garancie shtetërore. 

 

Tabela 9. Garancitë shtetërore 

 2019 2020 2021 2022 P.2023 P.2024 2025 

Garancitë shtetërore 42,68 31.65 30.63 29.61 28.59 27.57 26.55 

Garancia për linjën kreditore të FSDK-së 10.00 - - - - - - 
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Garancia për Trafikun Urban Prishtinë 8.68 7.65 6.63 5.61 4.59 3.57 2.55 

Garancia për linjën e dytë kreditore në 

FSDK 
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

Garancia shtetërore (% e BPV-së) 0.60 0.47 0.38 0.34 0.29 0.26 0.23 

 

4.6. Analiza e ndjeshmërisë dhe krahasimi me programin e mëparshëm  

4.6.1. Krahasimi me programin e mëparshëm 

Duke qenë se gjendja ekonomike ka ndryshuar në krahasim me vitin e kaluar, efekti i pandemisë 

Covid-19 është zbehur, ndërkohë që ka sfida të reja me të cilat përballet ekonomia dhe pritet të 

përballet në planin afatmesëm, prioritetet e Qeverisë të paraqitura në këtë program gjithashtu 

ndryshojnë. Ka disa konsiderime për kornizën fiskale që mund të sjellin ndryshime në rezultatet 

dhe objektivat e ardhshme të kësaj PRE-je krahasuar me dorëzimin e kaluar. Disa prej tyre janë: 

vazhdimi i disa masave të Pakos së Rimëkëmbjes edhe në vitin 2023, Qeveria planifikon të 

mbështesë sektorin e energjisë dhe ndryshimet në faturën e përgjithshme të pagave për shkak të 

ndryshimeve legjislative. 

Bazuar në të dhënat paraprake të disponueshme, të hyrat për vitin 2022 janë 5.4% (5.5% të hyra 

tatimore dhe 5.8% të hyra jotatimore) më të larta në krahasim me projeksionin nga PRE-ja e 

mëparshme (2022). Përveç kësaj, parashikimet për vitin 2023 janë më të larta edhe për 12.4% 

(10.4% të hyra tatimore dhe 2.3% të hyra jotatimore), ndërsa të hyrat për vitin 2024 janë më të 

larta për 7.6% (8.4% të hyra tatimore dhe 0.5% të hyra jotatimore). 

Nga ana tjetër, shpenzimet për vitin 2022 janë më të ulëta nga ato të planifikuara në PRE (2022) 

me 7.6% (4.3% shpenzime rrjedhëse, -40.5% shpenzime kapitale). Megjithatë, për dy vitet e 

ardhshme shpenzimet janë rishikuar në rritje përkatësisht me 10.9% dhe 4.9%. 

Sa i përket bilancit fiskal sipas rregullës fiskale, në vitin 2022 është 0.16% e BPV-së (+13.6 

milionë €), ndërsa bilanci i shfrytëzueshëm bankar është rreth 3.4% e BPV-së (296.4 milionë €). 

Në vitet në vijim (2023, 2024 dhe 2025), bilanci buxhetor sipas rregullës fiskale pritet të luhatet 

përkatësisht në terma deficiti -2.0%, -1.1% dhe -0.1%. Bilanci bankar i përdorshëm pritet të jetë 

rreth 4.0% të BPV-së në vitet 2023, 2024 dhe 2025 (bazuar në projeksionet e Buxhetit 2022). 

4.7. Qeverisja fiskale dhe kornizat buxhetore 

Me qëllim të përmirësimit të cilësisë së financave publike, Qeveria e Kosovës ka miratuar 

Strategjinë për Reformën e Menaxhimit të Financave Publike 2022-2026. 

Me qëllim të përmirësimit të sistemit të rregullave për menaxhimin e financave publike në Kosovë, 

në vitin 2022 Qeveria miratoi Koncept Dokumentin për Menaxhimin e Financave Publike. Kjo i 

paraprin Ligjit të ri për Menaxhimin e Financave Publike, i cili aktualisht është duke u hartuar nga 

Qeveria. Kjo iniciativë synon të adresojë një sërë sfidash dhe problemesh dhe të bëjë rregullimin 

e duhur ligjor të kësaj fushe. 
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Sa u përket rregullave fiskale, ato janë ruajtur sipas ligjit në fuqi dhe janë planifikuar të ruhen në 

kornizën afatmesme. 

Disa nga ndryshimet në shpenzimet publike që parashikohen të ndodhin në vitin 2023 janë Ligji 

për pagat e punonjësve publikë, i cili është ratifikuar nga presidenti dhe pritet të zbatohet në 

tremujorin e parë të vitit 2022. 

Sa i përket përfshirjes sociale, ka plane për reformimin e skemave sociale, duke synuar programe 

sociale më efikase dhe gjithëpërfshirëse. 

 

4.8. Qëndrueshmëria e Financave Publike 

4.8.1. Qëndrueshmëria e Borxhit 

Borxhi publik është brenda niveleve të qëndrueshme, por me një tendencë të lehtë rritëse, e nxitur 

kryesisht nga projektet e financuara nga institucionet financiare ndërkombëtare. Në vitin 2020, një 

tjetër faktor që ndikoi në rritjen e borxhit publik ishte për shkak të financimit shtesë që synonte të 

adresonte krizën ekonomike të shkaktuar nga COVID-19. Megjithatë, rregullat fiskale në fuqi që 

kufizojnë nivelet e borxhit publik dhe nivelin e deficitit kanë rezultuar të jenë një spirancë e 

rëndësishme për ruajtjen e stabilitetit fiskal në afat të gjatë. 

Për të siguruar qëndrueshmërinë fiskale, rregullat fiskale kanë mbetur të njëjta, duke përfshirë një 

tavan të borxhit publik prej 40 për qind të BPV-së, ku çdo huamarrje e jashtme i nënshtrohet 

ratifikimit nga Kuvendi. Nga viti 2015 e deri më tani, Kosova ka respektuar këto rregulla fiskale, 

me përjashtim të vitit 2020, për shkak të situatës së krijuar nga pandemia. 

Bazuar në të dhënat paraprake në fund të vitit 2022, borxhi publik arriti në 20.7% të BPV-së, ku 

borxhi i brendshëm përbën 12.9% të BPV-së dhe borxhi i jashtëm rreth 7.4% të tij. 

Republika e Kosovës ka filluar emetimin e letrave me vlerë në janar të vitit 2012. Zhvillimi i tregut 

ka qenë shumë i suksesshëm sa i përket interesit të investitorëve dhe kostove të huamarrjes. Kosova 

ka filluar punën për zgjatjen e maturimit të borxhit të brendshëm në mënyrë që të zvogëlojë 

rrezikun e rifinancimit. Në këtë drejtim, nga viti 2018 e tutje, Kosova filloi emetimin e bonove 10-

vjeçare. Në vitin 2021, Kosova prezantoi 'bonot e diasporës', me qëllim tërheqjen e kapitalit nga 

jashtë si dhe nga banorët kosovarë. Gjithsej shuma e emetuar është 10.4 milionë euro dhe pjesa 

më e madhe e tyre janë bono 5-vjeçare, ndërsa pjesa tjetër janë bono 3-vjeçare. Norma e interesit 

për bonot e para dhe ato të mëvonshme është përkatësisht 2.2% dhe 1.2%. 

Nga ana tjetër, borxhi ndërkombëtar përbëhet kryesisht nga kredi me koncesion nga institucionet 

financiare ndërkombëtare si BERZH-i dhe FMN-ja. 

Supozimet kryesore të analizës së qëndrueshmërisë së borxhit 

 Analiza e Qëndrueshmërisë së Borxhit (AQB) merr parasysh parashikimet 

makroekonomike për rritjen në afat të mesëm. Rritja nominale parashikohet të jetë 

mesatarisht 8.4% për periudhën 2023-2025, dhe më pas të luhatet rreth 4.5% në periudhën 
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2026-2036. Deficiti, duke përjashtuar projektet e financuara nga IFN-të, parashikohet të 

mbetet brenda kufirit të deficitit sipas rregullit fiskal pas vitit 2022 gjatë gjithë periudhës 

së mbuluar nga kjo analizë. 

 Borxhi publik në analizë nuk përfshin borxhin e NP-ve, por vetëm borxhin dhe garancitë e 

qeverisë. 

 Në periudhën e analizës, borxhi afatshkurtër supozohet të ulet pasi qeveria rrit amortizimin 

mesatar të letrave me vlerë. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve pas vitit 2017 

është përqendruar në zgjatjen e afatit mesatar të maturimit dhe emetimin e instrumenteve 

me afat maturimi 5, 7 dhe 10 vjet. Borxhi ndërkombëtar nga IFN-të pasqyron kushtet e 

marrëveshjeve të borxhit për periudhën e parashikuar. Disbursimet nga klauzola e 

investimeve parashikohet të vazhdojnë deri në vitin 2025, ndërsa fondet e likuidimit nuk 

pritet të vazhdojnë. 

 Mbajtja e një bilanci bankar prej 4.5% të BPV-së supozohet edhe në periudhën pas vitit 

2024, megjithëse ky nivel nuk është i detyrueshëm në vitet kur fondet e likuidimit nuk 

përdoren për financimin e shpenzimeve kapitale. 

 Struktura e borxhit është e ndarë mes borxhit tregtar, borxhit koncesionar dhe letrave me 

vlerë të qeverisë. Pjesët e secilit lloj borxhi janë dhënë në bazë të disa supozimeve nga 

Departamenti i Borxhit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, me përqindjen 

e borxhit tregtar në rritje me kalimin e viteve duke qenë se projektet e infrastrukturës dhe 

nevojat zhvillimore do të plotësohen gradualisht me projektet e financuara nga IFN-të. 

 Kjo analizë do të përqendrohet në periudhën deri në vitin 2035, pasi për këtë periudhë ka 

të dhëna më të hollësishme lidhur me amortizimin e kredive të projektit dhe ecurinë e 

letrave me vlerë. 

Skenari bazë tregon se stoku i borxhit publik do të jetë i qëndrueshëm. Raporti i borxhit ndaj BPV-

së tregon një prirje rritëse gjatë periudhës së parashikimit dhe tejkalon nivelin 30% të BPV-së në 

vitin 2034. Krahasuar me analizën e borxhit në PRE 2021-2023, nivelet e borxhit afatgjatë pritet 

të rriten në nivele më të ulëta. Në AQB-në e vitit të kaluar, rritja e borxhit publik parashikohej të 

rritej më shpejt për shkak të nënvlerësimit të mbledhjes së të hyrave për vitet 2021-2024. Kështu, 

në AQB-në e këtij viti borxhi publik që tejkalon 30% të BPV-së është shtyrë për disa vite. 

Pjesa e shpenzimeve të kamatës në strukturën e përgjithshme të deficitit mbetet e ulët në vitet e 

para – ngjashëm me parashikimet e vitit të kaluar. 

Projeksionet bazë tregojnë se kontributi i bilancit primar (duke përjashtuar shpenzimet e kamatës) 

në nevojën totale të financimit të jetë dukshëm më i ulët se kostot e shërbimit të borxhit, vetëm 

pas vitit 2028. 

Nevoja për financim mbetet nën nivelin 10% të BPV-së, që është nën pragun prej 10% të BPV-së 

për ekonomitë në zhvillim brenda AQB-së. Nevoja për financim në vitet 2022-2024 është 3.8% e 

BPV-së. Mungesa e investimeve të financuara nga fondet e likuidimit dhe ulja graduale e klauzolës 

së investimeve kanë bërë që nevoja për financim të ulet gradualisht. 
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Figura 19. Borxhi si % e BPV-së - Skenari bazë                         Figura 20. Nevoja për financim si % e BPV-së – Skenari 

bazë 

 

Figura 21. Struktura e përgjithshme e bilancit – Skenari bazë (milionë euro) 

 

 

Skenarët Alternativë 

Tronditjet në skenarë të ndryshëm ndikojnë në nivelin e borxhit si përqindje e BPV-së, por nevoja 

për financim pritet të jetë në nivele të qëndrueshme. Kjo është kryesisht për shkak të respektimit 

të rregullit fiskal për një deficit prej 2% në dy skenarët alternativë (skenari i parë dhe i tretë), të 

cilët respektojnë rregullin. 

 

Skenari 1 – Tronditja në rritjen e BPV-së 

Një tronditje negative ndaj rritjes së BPV-së prej 2 pp në periudhën 2023-2035 e sjell raportin e 

borxhit ndaj BPV-së në 32.6% në fund të periudhës së parashikimit, ose një rritje prej 2.8 pikë 

përqindjeje krahasuar me skenarin bazë. Një tronditje negative në aktivitetin ekonomik pritet të 
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ndikojë negativisht në të hyrat buxhetore. Megjithatë, supozohet se rregulli fiskal do të respektohet 

në këtë skenar dhe kjo shërben si një tampon për nivelin e borxhit. Si rezultat, shpenzimet e 

rregullta zvogëlohen për të akomoduar rënien e të hyrave, në mënyrë që bilanci fiskal të jetë në 

përputhje me rregullën fiskale prej 2% të BPV-së. 

Skenari 2 – Tronditja në shpenzimet buxhetore (tronditja e bilancit primar) 

Një tronditje e bilancit primar duke rritur shpenzimet me 2% të BPV-së gjatë periudhës 2025-2035 

do të rriste raportin e borxhit ndaj BPV-së në 34.3% në fund të vitit 2035. Ky skenar është ndërtuar 

mbi supozimin se rregulli fiskal i deficitit nuk respektohet gjatë gjithë kësaj periudhe. 

Rrjedhimisht, niveli i borxhit shënon një rritje të ndjeshme prej rreth 4.5 pikë përqindjeje krahasuar 

me nivelin e borxhit të parashikuar në skenarin bazë. Ky skenar nxjerr në pah rëndësinë e 

respektimit të rregullave fiskale. 

Skenari 3 – Tronditja në normat e interesit 

Skenari i tretë paraqet një rritje me 1 pikë përqindje të normave të interesit për kreditë (si atyre 

tregtare, ashtu edhe koncesionare). Megjithatë, rreziqet ndaj niveleve të borxhit që rrjedhin nga 

kamata e borxhit publik janë brenda “kufijve të pranueshëm”, sepse ato rregullohen në strategjinë 

e borxhit dhe rregullin e deficitit fiskal. Stoku i përgjithshëm i borxhit do të ndryshojë ndjeshëm 

si rezultat i rritjes së normave të interesit. Megjithatë, duke supozuar një tronditje në normat e 

interesit prej 1 pp në një skenar të mosrespektimit të rregullit të deficitit buxhetor, stoku i borxhit 

do të rritet ndjeshëm. Stoku i borxhit në këtë skenar në fund të vitit 2035 parashikohet të arrijë në 

35.8% të BPV-së, ose 6.0 pikë përqindje më i lartë se niveli në skenarin bazë. 

Për ta përmbledhur, borxhi publik i Kosovës pritet të rritet, por në skenarin bazë ai do të mbetet 

brenda niveleve të qëndrueshme. Rregullat fiskale në fuqi, veçanërisht ajo që kufizon deficitin në 

2% të BPV-së, shërbejnë si stabilizues të nivelit të borxhit. Gjithashtu, duke pasur parasysh se nuk 

pritet financim nga fondet e likuidimit, është e nevojshme që të ketë më shumë kontroll mbi 

shpenzimet rrjedhëse për të krijuar hapësirë fiskale për shpenzime kapitale. 

Grafiku në vijim përmbledh diskutimin mbi skenarin bazën dhe tre skenarët alternativë lidhur me 

dinamikën afatgjatë të borxhit publik në Kosovë. 
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Figura 22. Stoku i borxhit sipas skenarit bazë dhe atyre alternativë 

 

 

KLAUZOLA E INVESTIMEVE 

Në vitin 2012, si pjesë e programit të atëhershëm me Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), 

Kuvendi i Kosovës kishte aprovuar amandamentet e Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike 

dhe Përgjegjësitë, përfshirë edhe rregullën fiskale. Ndër të tjera, kjo parashihte një kufizim 

vjetor të huamarrjes shtetërore deri në 2% të Bruto Produktit Vendor (BPV), pavarësisht 

kapacitetit të Qeverisë për të siguruar më shumë financim të jashtëm për projekte kapitale me 

rëndësi publike.  

Në të njëjtën kohë, Qeveria e Kosovës kishte identifikuar nevojën për hapësirë shtesë fiskale për 

financim të projekteve të mëdha kapitale dhe në 2015 kishte filluar negociatat për një program 

të tretë me FMN-në, i cili mes tjerash, do të lejonte relaksimin e rregullës fiskale të kufizimit të 

borxhit për projekte kapitale me rëndësi strategjike. Me fjalë të tjera, për këto projekte Qeveria 

do të ishte në gjendje të hynte në borxh përtej rregullës fiskale prej 2%, e cila rregull do të vlente 

për 10 vjet, përderisa borxhi publik të mos tejkalonte 30% të BPV-së së parashikuar. Kjo do t’i 

siguronte Qeverisë së Kosovës hapësirë fiskale shtesë prej afërsisht 1.8% mbi 2% të përcaktuar 

me rregullën fiskale. Kjo njihet si “amandamenti i klauzolës për investime” që paraqiti 

aprovimin e ndryshimeve të nevojshme legjislative nga Kuvendi, në janar 2016. 

 

Qeveria e Kosovës mbetet e përkushtuar që në mënyrë të balancuar të përfshijë në buxhet 

projekte kapitale të implementuara përmes “klauzolës për investime”, ashtu që financimi i 

projekteve të tilla të bazohet në analizat për qëndrueshmërinë afatgjatë të borxhit publik.  

Një kusht tjetër i paraparë me dispozitat e klauzolës për investime është që Ministria e Financave 

Punës dhe Transfereve  të përgatisë dy herë në vit një raport narrativ për implementimin e 

projekteve nën këtë dispozitë.  

Është më rendësi të theksohet se pandemia Covid-19 dhe ngrita e çmimeve si pasojë e luftës në 

Ukrainë kanë ndikuar në ngadalësimin e realizimit te projekteve te planifikuara gjatë 2020-2022. 
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Masat e ndërmarra për të menaxhuar efektin e pandemisë në shëndetin publik, kanë shkaktuar 

një ngadalësim të aktivitetit ekonomik që është përcjellë me probleme të shumta për bizneset në 

vend dhe shtresat më të ndjeshme të shoqërisë. Derisa ngritja e çmimeve të produkteve bazë ka 

ndikuar në ngritjen e kostove për implementimin e projekteve kapitale, duke i ngritur kostot 

totale të projektit mbi ato të parashikuara. Për të sajuar dëmet e shkaktuara nga pandemia, 

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka hartuar Pakon e Ringjalljes Ekonomike, pjesë 

të së cilit do të financohen përmes Klauzolës së Investimeve. 

Projektet që janë të përfshira në klauzolën investive janë të përmbledhura shkurtimisht në vijim: 

1.      Financim për ri-kapitalizimin e Fondit Kosovar për Garantimin e Kredive  

Në mënyre që të lehtësohet qasja në financim për bizneset vendore, në kuadër të programit për 

rimëkëmbjen ekonomike nga kriza e shkaktuar nga pandemia COVID-19, është paraparë edhe 

ri-kapitalizimi i Fondit Kosovar për Garantimin e Kredive (FKGK). Totali i financimit të ri-

kapitalizimit të FKGK pritet të jetë 40 milion euro dhe është planifikuar të financohet përmes 

marrëveshjes se financimit mes Kosovës dhe Bankës  Evropiane për Investime (BEI), e cila  

është nënshkruar dhe ratifkuar. Disbursimi i parë në vlerë prej 5 milion euro pritet të ndodh në 

fillim të 2023. 

2. Instrumenti për Financim të Sektorit Publik për Reagim Emergjent ndaj COVID-

19  

Ky projekt është në kuadër të programit për rimëkëmbjen ekonomike sa i përket sektorit 

shëndetësor me Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës. Vlera totale e kredisë është 35 

milionë euro së cilës i janë shtuar edhe 25 milion euro përmes Amandamentimit Nr.1 të 

Marrëveshjes Financiare. Norma e interesit është e subvencionuar nga Banka Zhvillimore e 

Këshillit të Evropës (CEB) deri në 1 milion euro. Marrëveshja financiare është ratifikuar nga 

Kuvendi i Kosovës dhe ka hyrë në fuqi. Prej 35 milion euro të marrëveshjes bazë disbursimi i 

parë prej 17.8 milionë euro ka ndodhur në fund të 2020, ndërsa pjesa tjetër është disbursuar në 

prill të 2021. Derisa prej Amandamentimit Nr. 1, janë disbursuar edhe 10.8 milion euro për të 

mbuluar shpenzime të ndërlidhura me COVID-19. Deri në fund të 2022 janë disbursuar gjithsej 

rreth 45.8 milion euro nga kjo kredi. 

3. Projekti Emergjent për COVID-19 për Kosovën (dhe amadamentimi i financimit 

shtesë)  

Projekti bazë është negociuar dhe ratifikuar më 2020. Qëllimi kryesor i projektit është të 

mbështesë Qeverinë e Kosovës në luftën kundër pandemisë së COVID-19. Komponentët 

kryesorë të projektit kanë të bëjnë me rimbursimin e shpenzimeve të transfereve sociale që janë 

bërë në vitin 2020, si dhe për blerjen e pajisjeve mjekësore. Vlera totale e projektit bazë është 

46 milionë euro, si dhe 2 milionë euro grant të dhëna nga BB. Amadamentimi i financimit shtesë 

ka rritur shumën e projektit edhe për 15 milion euro. Deri në fund të 2022 janë disbursuar rreth 

44.02 milion euro. Një pjesë e prokurimit të pajisjeve mjeksore është kryer nga UNOPS.  

4. Kredia e likuiditetit të urgjencës së infrastrukturës vitale  

Për shkak të pandemisë COVID-19, ofruesit e shërbimeve vitale infrastrukturore ne Republikën 

e Kosovës janë përballur në vazhdimësi me rënie së të hyrave. Në mungesë të likuiditet apo 

ndonjë përkrahje shtesë qeveritare, këto ndërmarrje janë në rrezik të theksuar të kolapsit 
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financiar. Me qëllim të shmangies së këtij rreziku, Qeveria e Kosovës ka negociuar këtë 

marrëveshje për kredi emergjente për infrastrukturë vitale me Bankën Evropiane për Rindërtim 

dhe Zhvillim. Vlera e kredisë është 30,000,000 EUR me kohëzgjatje prej 3 vjet. Marrëveshja 

financiare është nënshkruar dhe ratifikuar në fund të vitit 2020.  Disbursimi i parë prej 10.3 

milion euro është bërë në tremujorin e dytë të vitit 2021, kurse në qershor 2022 janë disbursuar 

edhe 4.9 milion euro.  

5. Projekti i Fuqizimit të Sektorit Financiar  

Ky projekt ka Fondin Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) si institucion implementues, dhe 

qëllimi i projektit është përmirësimi i qasjes në financa për ndërmarrjet mikro, të vogla, dhe të 

mesme, duke forcuar kapacitetin financiar dhe teknik të FKGK-së. Marrëveshja financiare është 

lidhur me AZhN/Bankën Botërore dhe ka vlerën prej 22.3 milion euro. Nga këto 21.5 milion 

janë destinuar për të rritur kapitalin e FKGK-së dhe 0.8 milion për përforcimin institucional të 

FKGK-së. Me aprovimin e Ligjit për Rimëkëmbje Ekonomike është mundësuar që FKGK të 

mbulojë më shumë se 50% të garancionit të kredive për investime të caktuara dhe të mbulojë 

tarifat përkatëse për biznese. Asistenca teknike e paraparë në projekt është duke punuar në 

vazhdimësi me FKGK për të arritur synimet e përcaktuara në projekt. Deri më tani është 

disbursuar e gjithë shuma e projektit. 

6. Projekti për Efiçiencë të Energjisë dhe Energjia e Ripërtëritshme 

Ky projekt ka si synim zvogëlimin e konsumit të energjisë dhe përdorimin e lëndëve djegëse 

fosile në ndërtesat publike përmes efiçencës së energjisë dhe investimeve në energjinë e 

riperteritshme dhe përmirësimi i politikave dhe mjedisit rregullativ për energjinë e 

riperteritshme dhe efikasitetin e energjisë. Vlera ne Euro e projektit është rreth 23.7 milion euro. 

Projekti i ka tre komponentë: 

I. Investimet EE dhe RE në objektet publike 

II. Ligji për Efiçiencën e Energjisë, NEEAP 1 dhe 2, NREAP dhe paketa të tjera 

III. Mbështetje për Agjencinë Kosovare për Efiçiencë të Energjisë për zbatimin e projektit 

Deri në fund të 2022 janë disbursuar rreth 17.45 milion euro. 

7. Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore 10  

Institucioni zbatues i këtij projekti është Ndërmarrja Publike “Infrakos” Prishtinë. Fillimisht, 

kostoja totale e projektit është vlerësuar të jetë rreth 194.5 milionë euro, ku gjysmën e financojnë 

BERZH dhe BEI, ndërsa gjysmën tjetër të këtij projekti e financojnë Bashkimi Evropian. 

Marrëveshjet financiare me BERZH dhe BEI janë nënshkruar dhe ratifikuar. Për sa i përket 

kontributit të BE-së, tashmë janë nënshkruar dhe ratifikuar marrëveshja e parë dhe e dytë e 

grantit. Por, për shkak të ndryshimeve në çmimin e tregut dhe nevojës për ekspertë shtesë, vlera 

totale e projektit pritet të rritet në 255 milionë euro. Si një projekt me prioritet të lartë për BE-

në, barazia me institucionet financiare ndërkombëtare (BERZH dhe BEI) do të ruhet për të 

kërkuar fonde shtesë për këtë projekt. Paralelisht një aplikim për grant do të dorëzohet në WBIF. 

Punimet civile për fazën 1 kanë filluar në fillim të vitit 2019, ndërsa për fazën 2 punimet kanë 

filluar në tremujorin e tretë të 2022. Projektimi i detajuar për fazën 3 pritet të zhvillohet gjatë 

2023. Në fillim të 2023 do të nënshkruhet edhe marrëveshja e financimit plotësues për projektin 

me BEI në vlerë të 38 milion euro. Kjo mund të përdoret për financimin e të gjitha fazave të 
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punimeve dhe ka qenë pjesë e alokuar nga BEI kur është nënshkruar marrëveshja e parë me këtë 

bankë për projektin. 

8. Rehabilitimi i Ibër-Lepencit  

Shuma e financuar nga huamarrja për këtë projekt është 22 milion EUR, prej të cilave 7 milion 

janë kredi direkte tek ME dhe 15 milion janë të nën-huazuara tek Ibër-Lepenci që njëkohësisht 

është organizata implementuese e projektit. Marrëveshja financiare mes Republikës së Kosovës 

dhe Bankës Botërore është ratifikuar në vitin 2017 ndërsa disbursimi i parë është bërë në janar 

2018. ME së bashku me Bankën Botërore kanë  ri-strukturuar një pjesë të projektit dhe një pjesë 

e fondeve janë transferuar tek kredia për  Financimin e Politikave Zhvillimore për Financa 

Publike dhe Rritje të Qëndrueshme. 

9. Rehabilitimi i Rrugëve Rajonale  

Institucioni implementues për këtë projekt është Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor 

dhe Infrastrukturës. Marrëveshja financiare është ratifikuar dhe ka vlerën prej 29 milion EUR, 

me financim nga BERZH. Punët në terren kanë filluar në Maj të 2019-ës  dhe të gjitha kontratat 

janë të nënshkruara. Në fund të vitit 2020 është nënshkruar marrëveshja për vazhdim të grantit 

për mbulimin e shërbimeve shtesë të konsulentit si mbështetje për njësinë implementuese të 

projektit deri në vlerën 450,000 EUR. Deri në fund të vitit 2022 janë disbursuar gjithsej 5.88 

milion euro nga projekti në fjalë.  

10. Projekti për Konkurrueshmëri dhe Gatishmëri për Eksport - Organizata 

implementuese për këtë projekt është Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë 

(MINT). Ky projekt ka synim të përkrah certifikimin e produkteve për eksportim, ngritjen e 

kapaciteteve të kompanive të orientuara drejt eksportit dhe zvogëlimin e kostos për inspektimin 

e bizneseve. Marrëveshja në shumën 14.3 milion euro është nënshkruar në vitin 2017 me 

Agjencinë Ndërkombëtare për Zhvillim – Bankën Botërore,  dhe disbursimi i parë është bërë në 

vitin 2019. Deri në fund të vitit 2022 është disbursuar 2.78 milion euro të shumës së 

përgjithshme të kredisë. 

11. Financimi Shtesë për Projektin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural  

Organizata implementuese është MBPZhR. Projekti ka si synim t’i ndihmoj përfituesve në 

përmirësimin e produktivitetit dhe qasjes në treg të hortikulturës dhe blegtorisë kompanive 

Kosovare dhe përforcimin e kapacitetit institucional të MBPZhR-së. Marrëveshja për këtë 

projekt në shumën 20.8 milion euro është nënshkruar me Agjencinë Ndërkombëtare për 

Zhvillim – Bankën Botërore, në vitin 2017. Disbursimi i parë është bërë në mars të 2019-ës 

ndërsa deri në fund të vitit 2022 janë disbursuar 15.72 milion euro nga shuma e përgjithshme e 

kredisë. Projekti është përmbyllur në fund të 2022. 

12. Trajtimi i Ujërave të Zeza në Prishtinë (Ndërtimi i Impiantit për Trajtimin e 

Ujërave të Zeza në rajonin e Prishtinës)  

Financimi i projektit ishte siguruar përmes marrëveshjes kornizë mes Qeverisë së Republikës së 

Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Francës, e cila është ratifikuar gjatë 2017. Bazuar në 

marrëveshjen, projekti ka pasur vlerën 86 milion EUR. Implementimi ka filluar në pjesën e dytë 

të vitit 2020, ku është hapur tenderi për dizajn. Pas përditësimit të studimit të fizibilitetit për të 

akomoduar ndryshimin e çmimeve nga koha kur ishte bërë ky studim për herë të parë (2012), si 
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dhe ndryshimeve në dizajnin e projektit duke marrë parasysh fluksin e madh të qytetarëve në 

rajonin e Prishtinës dhe punëve gjeoteknike, kostoja e projektit parashihet të rritet ndjeshëm. 

Mbulimi i financimit për pjesën e mbetur pritet të bëhet përmes Agjencisë Franceze për Zhvillim 

(AFD) dhe WBIF. 

13. Ndërtimi i Impianteve për Trajtim të Ujërave të Zeza në Mitrovicë  

Kompania rajonale e ujit të Mitrovicës është institucioni implementues për këtë projekt. 

Marrëveshja Financiare me BEI dhe BERZH është ratifikuar në maj të 2022 dhe implementimi 

i projektit pritet të filloi sapo të plotësohen kriteret për efektivitet nga Komuna e Mitrovicës dhe 

Kompania Rajonale e Ujit. Marrëveshja do të mbështetet edhe nga një grant nga Korniza 

Investuese e Ballkanit Perëndimor (WBIF).  

14. Ekonomia Digjitale në Kosovë (KODE)  

Organizata implementuese e këtij projekti është MINT. Objektivi kryesor i projektit është që të 

përmirësoj qasjen në internet të shpejtë dhe me kualitet në rajonet e nën-zhvilluara në këtë aspekt 

dhe të ofroj trajnime për të rijnë në që të fuqizohen për të punuar online. Marrëveshja financiare 

për kredi në shumën 20.7 milion euro është nënshkruar në vitin 2018 me kreditorin ANZh.  

Disbursimi i parë është bërë në Nëntor 2019 dhe deri në fund të 2022 janë disbursuar 10.6 milion 

euro nga shuma e përgjithshme e kredisë. Implementimi i projektit është duke vazduar me tempo 

të përshpejtuar.   

15. Projekti i Zhvillimit të Trajtimit të Ujërave të Zeza në Gjilan  

Kompania rajonale e ujit të Gjilanit është institucioni implementues për këtë projekt, i cili ka 

një vlerë të paraparë prej 23 milion EUR, që do të financohet prej BERZH dhe BEI. Marrëveshja 

financiare prej 10 milion EUR me BERZH është nënshkruar në maj të 2020-ës dhe është 

ratifikuar në parlament me 23 korrik 2020, ndërsa marrëveshja prej 11 milion EUR me BEI 

është nënshkruar në maj 2020 dhe është ratifikuar në fund të 2020. Po ashtu për investime 

kapitale në këtë projekt do të nënshkruhet edhe një marrëveshje e grantit në vlerë prej 2.5 milion 

euro. Projekti ka filluar të  implementohet gjatë vitit 2022. Disbursimi i parë për këtë projekt 

pritet të ndodh në fillim të 2023. 

16. Projekti i Kadastrës së Patundshmërisë dhe Infrastrukturës Hapësinore (REGIP)  

Institucioni zbatues i ketij projekti është Agjencia Kosovare e Kadastrës. Objektivi kryesor i 

projektit është që të ndihmoj në zhvillimin e tregut të tokës dhe patundshmërive dhe të rrisë 

sigurinë e pronësisë. Marrëveshja financiare në shumën 14.6 milion euro me kreditorin ANZh 

është nënshkruar në shkurt të vitit 2019. Ratifikimi i marrëveshjes është bërë në gusht 2020 dhe 

deri në fund të 2022 janë disbursuar 220 mijë euro nga kjo kredi.  

17. Projekti për Nxitjen dhe Levijimin e Mundësive për Sigurinë e Ujit  

Është projekt i cili ka si synim ngritjen e kapaciteteve të autoriteteve vendore për menaxhimin 

e sigurisë së ujit dhe përmirësimin e sigurisë së ujit në bazenin e Moravës së Binçës. Projekti 

është në një shumë 25.1 milion euro. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka kërkuar 

mbështetje nga Bashkimi Evropian, për financimin e një pjese të asistencës teknike të cilën e 

parasheh projekti në mënyrë që mjetet e huasë të fokusohen më shumë në investime kapitale. 

Marrëveshja e nënshkruar është ratifikuar në kuvend gjatë muajit shkurt të vitit 2022. Projekti 
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është i ndarë në dy pjesë, një implementohet nga MMPHI-ja kurse pjesa tjetër nga KRU 

Hidromorava. 

18. Projekti për Sigurinë e Ujit dhe Mbrojtjen e Kanalit 

Projekti kontribuon në rikthimin e kapacitetit origjinal të kanalit sipas nevojës për të siguruar 

ujë me shumicë për përdoruesit e ndryshëm të ujit të kanaleve në Kosovën Qendrore. Disa nga 

ndikimet negative dhe masat zbutëse përfshijnë: (1) kompensimin për humbjen e të korrave dhe 

përmirësimet e tokës; (2) kompensim në para për tokën e prekur ekuivalente me vlerën e 

zëvendësimit, duke përfshirë të korrat shumëvjeçare; (3) sigurimi i aksesit në pronë ose njësi 

banimi. Gjatë punimeve të rehabilitimit të kanalit do të sigurohet akses i përkohshëm; (4) 

kompensim në të holla bazuar në llojin, moshën dhe vlerën prodhuese të pemëve të prekura; dhe 

(5) masat për restaurim do të përfshihen në marrëveshjet e kompensimit ndërmjet kontraktorëve 

dhe njerëzve të prekur. Financues i projektit është Banka Botërore dhe projekti është duke u 

implementuar. 

19. Projekti i Reformës së Sistemit të Ndihmës Social në Kosovë  

Ky projekt ka për synim forcimin e sistemeve për ofrimin e mbrojtjes sociale dhe përmirësimin 

e performancës së Sistemit të Ndihmës Sociale. Projekti financohet nga AZhN/Banka Botërore, 

me një shumë totale prej 47 milion euro. Marrëveshja është nënshkruar në tetor 2021 mirëpo 

akoma nuk është ratifikuar. Pritet të shkoj në Kuvend gjatë janarit 2023. Pjesa më e madhe e 

huasë është e dedikuar për linjën buxhetore Subvencione dhe Transfere, sidoqoftë janë paraparë 

investime për sistemet e realizimit të skemës së ndihmës sociale, të cilat pritet të fillojnë të 

realizohen gjatë 2023.  

20. Projekti për Trajtimin e Ujërave të Zeza në Komunën e Podujevës  

Komuna e Podujevës është institucioni implementues i këtij projekti. Marrëveshja financiare për 

kredi në shumën 5.35 milion euro është nënshkruar me UniCredit Bank Austria AG, në emër të 

Qeverisë së Austrisë, në vitin 2018. Disbursimi i parë për projektin është bërë në 2019 dhe 

projekti është në përfundim. 

21. Ndërtimi i Skemës për Furnizim me Ujë në Komunën e Ferizajt  

Komuna e Ferizajit është institucioni implementues i këtij projekti. Marrëveshja financiare për 

kredi në shumën 5,125 milion euro është nënshkruar në nëntor të vitit 2018 me Raiffeisen Bank 

International, e cila vepron në emër të Qeverisë të Austrisë. Disbursimi i parë për këtë projekt 

është bërë në 2019 dhe projekti është në përfundim.  

22. Ndërtimi i Skemës për Furnizim me Ujë në Komunën e Istogut  

Komuna e Istogut është institucioni implementues për këtë projekt, që financohet me kredi në 

shumën 5,094 milion euro. Marrëveshja financiare është nënshkruar në nëntor të vitit 2018 me 

UniCredit Bank Austria AG, e cila vepron në emër të Qeverisë së Austrisë. Disbursimi i parë 

për këtë projekt është bërë në 2019 dhe  projekti është në përfundim.  

23. Projekti për Trajtimin e Ujërave të Zeza në Komunën e Shtimes  

Komuna e Shtimes është institucioni implementues për këtë projekt, që financohet me kredi në 

shumën 2,385 milion euro. Marrëveshja financiare është nënshkruar në nëntor të vitit 2018 me 

UniCredit Bank Austria AG, e cila vepron në emër të Qeverisës së Austrisë. Disbursimi i parë 

për këtë projekt është bërë në 2019 dhe projekti pritet është në përfundim.  
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24. Ndërtimi i Skemës për Furnizim me Ujë në Komunën e Graçanicës  

Komuna e Graçanicës është institucioni implementues për këtë projekt, që financohet me kredi 

në shumën 5,115 milion euro. Marrëveshja financiare është nënshkruar në nëntor të vitit 2018 

me UniCredit Bank Austria AG, e cila vepron në emër të Qeverisë së Austrisë. Disbursimi i parë 

për këtë projekt është bërë në 2019 dhe projekti është në përfundim.  

25. Projekti i Transportit Publik, Komuna e Prishtinës  

Ndërmarrja Publike e Prishtinës ‘Trafiku Urban’ është institucioni zbatues për këtë projekt, i 

cili ka një kosto totale të vlerësuar prej 10 milion EUR. Projekti është financuar nga BERZH 

dhe implementimi i tij ka filluar në vitin 2016. Pas përfundimit te projektit, tani kredia është 

duke u paguar.  

26. Projekti për Ambientin dhe Gjelbërimin e Tokës Ky projekt pritet të financohet nga 

Banka Botërore, përkatësisht Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim në vlerë prej rreth 21 

milionë dollarë (17 milion euro). Qëllimi i projektit është të demonstrojë një qasje të bazuar në 

risk për menaxhimin e tokës së kontaminuar në zona të caktuara dhe të përmirësojë kapacitetin 

institucional dhe legjislativ të vendit, për menaxhim të tokës së kontaminuar. Marrëveshja 

financiare pritet të nënshkruhet në vitin 2023.  

27. Projekti i Efiçiencës së Energjisë për Komunën e Prishtinës  

Projekti synon zhvillimin e një programi të besueshëm dhe të përballueshëm për rinovimin e 

energjisë për ndërtesat publike komunale. Shuma e projektit pritet të jetë rreth 6 milion euro dhe 

do të financohet nga BERZH. Marrëveshja në mes BERZH dhe Qeverisë së Kosovës është 

nënshkruar në prill të vitit 2022. Huaja do të merret si hua sovrane nga niveli qendror dhe pastaj 

do të transferohet si nën-huazim për komunën. Komuna ka buxhetuar projektin si investim 

kapital për 2023, dhe marrëveshja e kredisë mes Republikës së Kosovës dhe BERZH-it pritet të 

ratifikohet në çerekun e parë të 2023. 

28. Projekti i Efiçiencës së Energjisë për Komunën e Prizrenit  

Projekti synon zhvillimin e një programi të besueshëm dhe të përballueshëm për rinovimin e 

energjisë për ndërtesat publike komunale. Shuma e projektit pritet të jetë 5 milion euro dhe do 

të financohet nga BERZH. Marrëveshja në mes BERZH dhe Qeverisë së Kosovës pritet të 

nënshkruhet gjatë vitit 2022. Huaja do të merret si hua sovrane nga niveli qendror dhe pastaj do 

të transferohet si nën-huazim për komunën. Komuna ka buxhetuar projektin si investim kapital 

për 2023, dhe marrëveshja e kredisë mes Republikës së Kosovës dhe BERZH-it pritet të 

ratifikohet në çerekun e parë të 2023. 

29. Projekti për Banim Social  

Projekti syonon të ofroj banim të përballueshëm për kategori të caktuara të qytetarëve. Projekti 

është duke u zhvilluar me përkrahjen e UN-Habitat, të cilët janë duke bërë studimin e fizibilitetit 

dhe koncept dokumentin për program. Projekti pritet të kushtoj në total rreth 50 milion euro dhe 

një pjesë e tij do të financohet nga CEB, derisa modalitetet e strukturimit të projektit si dhe 

implementimit të tij janë definuar nga studimi i fizibilitetit. Studimi i fizibilitetit është finalizuar 

gjatë muajit shkurt të 2022 ndërsa marrëveshja financiare me CEB pritet të negociohet dhe 
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nënshkruhet deri në qershor 2023. Për projektin është fituar edhe një grant në vlerë prej 2 milion 

euro nga WBIF për asistencë teknike për përgatitje dhe mbikëqyrje të projektit. 

30. Projekti për Ngrohjen Qendrore Solare  

Synimi kryesor i këtij projekti është të kontribuoj në një furnizim efiçient, të besueshëm dhe 

miqësor ndaj ambientit të ngrohjes për shtëpitë, institucionet publike dhe bizneset në Prishtinë. 

Ky projekt do të financohet nga KfW dhe BERZH. Vlera e këtij projekti do të jetë rreth 64 

milion euro. Qeveria gjermane ka zotuar rreth 30 milion euro në formën e grantit për këtë 

projekt. Ndërsa ministria ka aplikuar gjithashtu në Kornizën Investuese të Ballkanit Perëndimor 

për të përfituar përkrahje nga kjo kornizë. Marrëveshjet janë nënshkruar në fund të vitit 2022. 

31. Projekti për gjeneratorin fotovoltaik diellor në KEK  

Ky projekt do të ndërtoj kapacitetet për gjenerimin e energjisë elektrike nga energjia diellore në 

afërsi të KEK-ut. Kapaciteti i gjenerimit nga ky projekt do të jetë deri 100 MW energji elektrike 

të cilat do të shfrytëzohen për diversifikimin e burimeve të energjisë në Kosovë. Projekti pritet 

të kushtoj rreth 100 milion euro dhe do të financohet së bashku nga KfW dhe nga BEI. Po ashtu 

do të aplikohet për një grant investiv në Kornizën Investuese të Ballkanit Perëndimor në vlerë 

prej 30 milion euro. Marrëveshjet financiare pritet të nënshkruhen gjysmën e parë të vitit 2023. 

32. Zhvillimi i sektorit të energjisë VII – Përmirësimi i rrjetit të transmisionit  

Ky projekt parashihet të zhvillohet për të përmirësuar sistemin e transmisionit në Kosovë. 

Specifikisht projekti përfshin masa për rehabilitimin, zgjerimin dhe modernizimin e rrjetit të 

transmisionit kosovar. Projekti financohet nga KfW dhe kap vlerën 25.5 milion euro. Shuma do 

të transferohet si nën-huazim tek KOSTT-i. Marrëveshja është negociuar, dhe sapo të 

përmbushen kriteret e qëndrueshmërisë nga ana e KOSTT-it, marrëveshja është nënshkruar në 

fund të 2022. 

33. Gjelbërimi i tokave  

Ky projekt ka si synim të trajtoj tokat e kontaminuara në Kosovë duke i dekontaminuar dhe 

gjelbëruar ato. Toka e parë e cila pritet të trajtohet nga projekti është toka në afërsi të KEK-ut e 

cila është kontaminuar nga mbetjet e termocentraleve ndër vite. Kosto totale e projektit pritet të 

jetë rreth 50 milion euro dhe do të zhvillohet në faza, ku përfshihen studimet e fizibilitetit për 

tokat e identifikuara, pastaj investimet kapitale për ato toka. Projekti do të financohet nga ANZh 

(Banka Botërore) si dhe do të  aplikohet në Kornizën Investuese të Ballkanit Perëndimor për një 

grant të asistencës teknike, për studim fizibilitetit për dy toka, si dhe për grant investues në vlerë 

prej 10 milion euro për investime në tokën në afërsi të KEK-ut. 

34. Projekti për Ndërtimin e Rrugës Besi - Merdare  

Ky projekt financohet nga BERZh dhe BEI, shuma totale e projektit pritet të jetë mbi 200 

milionë euro. Projekti është pjesë e Planit Investues dhe Ekonomik të Ballkanit Perëndimor të 

hartuar nga BE-ja, dhe deri më tani ka përfituar nga grante investive dhe të asistencës teknike 

mbi 45 milion euro. Marrëveshjet financiare është planifikuar që të konkludohen në vitin 2024. 
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35. Përmirësimi i Rrugës M2 Milloshevë – Mitrovicë 

Ky projekt ka si synim revitalizimin e Rrugës M2, Milloshevë – Mitrovicë. Projekti financohet 

nga Banka Zhvillimore Islamike (IsDB) me kredi në vlerë prej 15.4 milion euro; Fondi për 

Zhvillim i OPEC-ut (OFID) me kredi në vlerë prej 16.7 milion euro dhe nga Fondi Saudit për 

Zhvillim (SFD) me kredi në vlerë prej 13.4 milion euro. Projekti ka filluar implementimin 

mirëpo ka hasur në pengesa gjatë implementimit. 

36. Forcimi i Qeverisjes Digjitale 

Projekti synon të asistoj ne transformimin digjital te Qeverise se Kosoves. Komponenti 1: 

Transformimi digjital i Qeverise, asistimi i Qeverise ne zhvillimin digjital dhe permiresimin e 

aftesise se Qeverise per te perballuar rreziqet e mundshme digjitale. Komponent 2: transformimi 

digjital i sherbimeve publike, per te ulur barren administrative duke ofruar sherbime digjitale 

dhe duke zhvilluar sherbime ne harmoni me ciklin jetesor te qytetareve. Komponent 3: 

Inovacioni, menaxhimi i ndryshimeve dhe ngritja e kapaciteteve. Zhvillimi i nje qendre te 

inovacionit ne ASHI. Projekti do të financohet nga Banka Botërore dhe negociatat pritet të 

zhvillohen në gjysmën e parë të 2023. 

37. Implementimi i studimit të fizibilitetit për pajisje mjekësore për kujdesin dytësor 

dhe tretësor 

Vlera totale e projektit është parashikuar të jetë rreth 53 milion euro. Akoma nuk kanë filluar 

diskutimet formale për këtë projekt. Negociatat formale pritet të zhvillohen gjatë 2023. Ky 

projekt pritet te financohet përmes kredive me Bankën Zhvillimore e Këshillit të Evropës dhe 

Bankën Evropiane Investime. 

38. Ndërtimi i Qarkores së Prishtinës  

Institucioni implementues për këtë projekt është Komuna e Prishtinës. Studimi i fizibilitetit për 

këtë projekt ka përfunduar. 

 

5. REFORMAT STRUKTURORE 2023-2025 

5.1 Përditësim mbi tri pengesat kryesore për konkurrencën dhe rritjen gjithëpërfshirëse 

dhe masa përkatëse të reformës 

a. Analiza e pengesave kryesore 

Ky seksion raporton mbi zhvillimet kryesore në lidhje me pengesat kryesore të identifikuara të 

rritjes ekonomike që nga miratimi dhe dorëzimi i Programit për Reforma në Ekonomi 2021-2023, 

dhe si i tillë paraqet tre pengesa kryesore për konkurrencën dhe rritjen gjithëpërfshirëse, duke 

përfshirë masat përkatëse të identifikuara për t'i trajtuar ato. 

Kosova ka shënuar rritje të moderuar ekonomike në fillim të vitit 2022, ndërsa të dhënat 

preliminare të ASK-së për llogaritë kombëtare tregojnë një rritje reale vjetore prej 3.2% për 

periudhën janar-shtator 2022. Aktiviteti ekonomik është ndikuar nga rritja e çmimeve me bazë të 

gjerë. Në përgjithësi, madhësia e rritjes ekonomike në vitin 2022 ka qenë më e ulët se pritshmëritë 

fillestare, kryesisht si rezultat i presioneve globale inflacioniste dhe zhvillimeve të jashtme 
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ekonomike, të shkaktuara nga lufta në Ukrainë. 

Pjesëmarrja e ulët e fuqisë punëtore dhe punësimi, veçanërisht në mesin e grave, është një nga 

kufizimet kryesore të detyrueshme për rritje ekonomike dhe reduktimin e varfërisë. Boshllëqet e 

infrastrukturore gjithashtu kufizojnë investimet dhe rritjen, duke kufizuar atraktivitetin e Kosovës 

si destinacion për investime të huaja direkte. Përmirësime të mëtejshme në fushën e qeverisjes 

ekonomike janë të nevojshme për të adresuar kufizimet kryesore, në veçanti ka nevojë për të rritur 

konkurrencën dhe zhvillimin e sektorit privat në mbështetje të momentit aktual të rritjes së 

eksporteve. 

Në kuader të Dialogut Ekonomik dhe Financiar ndërmjet Kosovës dhe BE-së, Komisioni Evropian 

ka bërë një vlerësim të pavarur të ekonomisë së Kosovës dhe ka identifikuar sfidat kryesore 

strukturore ndaj konkurrencës dhe rritjes gjithëpërfshirëse. Në veçanti, Komisioni vazhdon të 

nënvizojë (Sfida 1) nevojën për të përmirësuar cilësinë dhe rëndësinë e sistemit arsimor për të 

rritur punësimin dhe për të zbutur mospërputhjet e aftësive. Në këtë drejtim, Qeveria e Kosovës 

në veçanti do të adresojë sfidat që kanë të bëjnë me papunësinë e të rinjve dhe grave. 

Për më tepër, Komisioni mban vlerësimin e tij se (Sfida 3) se adresimi i ekonominë joformale dhe 

përmirësimi i konkurrencës së sektorit privat mbetet sfidë kryesore strukturore për Kosovën. 

Së fundi, Kosova gjithashtu njeh nevojën për të fokusuar investimet në furnizim më të besueshëm 

dhe të gjelbër me energji elektrike që do të zvogëlonte kostot fiskale dhe ato të biznesit, duke e 

përgatitur Kosovën për kërkesën e përmbajtjes së karbonit të lidhur me integrimin e mëtejshëm 

evropian. Prandaj, Komisioni nënvizon nevojën (Sfida 2) për të fokusuar përpjekjet në potencialin 

e energjisë së ripërtërishme dhe kursimeve të energjisë dhe hapjes së plotë të tregut të energjisë. 

Kosova ka bërë progres të rëndësishëm gjatë dy viteve të fundit në adresimin e sfidave kryesore 

strukturore, prandaj sfidat e identifikuara nga Vlerësimi i Komisionit, kanë potencialin më të madh 

për rritje gjithëpërfshirëse dhe zhvillimin e konkurrencës dhe posedojnë levën reale të reformave. 

 

Sfida kryesore #1: Krijimi i kushteve për furnizim të qëndrueshëm me energji   

Konsumi i energjisë në Kosovë është shumë i varur nga lëndët djegëse fosile, kapacitetet e 

prodhimit të energjisë elektrike janë kryesisht nga termocentralet me bazë qymyri me kapacitet 

prej 1,567.17 MW, prej të cilave 1288 MW janë termocentralet me linjit dhe 279.17 MW janë 

hidrocentrale, centrale me erë dhe panele fotovoltaike. Pjesa më e madhe e konsumit te energjisë 

elektrike është mbuluar nga prodhimi vendor, por për shkak të vjetërsisë së termocentraleve dhe 

jofleksibilitetit të mjaftueshëm për t’iu përshtatur kërkesës në periudha të ndryshme e sidomos në 

kohën e pik-ut, atëherë është ngritur nevoja për importe te energjisë elektrike. Vendet në Evropë 

po përballen me rritje të çmimeve të gazit dhe energjisë elektrike, kjo ka ndikuar qe edhe Kosova 

te përballet me këto vështirësi, kështu qe gjatë krizës energjetike të pas-pandemisë në vitin 2021, 

e cila u përkeqësua edhe më tej si pasojë e luftës në Ukrainë në vitin 2022, duke shkaktuar lëkundje 

dhe çmime tejet të larta në tregun e gazit natyror dhe atë të energjisë elektrike, të papara më herët. 

Si pasojë Kosova u desh të paguante çmime shumë të larta për të importuar energji elektrike. Kjo 
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krizë energjetike dëshmoi se sistemi elektroenergjetik i Kosovës ka nevojë për një transformim të 

thellë për t’u bërë më i qëndrueshëm, më i pavarur dhe më fleksibil.  Një situatë e tillë me çmime 

te larta te energjisë elektrike po vazhdon edhe përgjatë vitit 2022 e cila pritet te përkeqësohet me 

fillimin e sezonit te ngrohjes, ku konsumi i energjisë elektrike ne Kosovë ngritët në mënyrë rapide. 

Per trajtimin e kësaj situate Qeveria e Republikës se Kosovës ka shpall masat emergjente te 

furnizimit me energji përmes vendimit nr. 01/91, i cili është miratuar edhe në Kuvendin e 

Republikës se Kosovës.  

Tregu i energjisë elektrike në Kosovë në vazhdimësi është duke u zhvilluar dhe është i ndërlidhur 

në mënyrë të pandashme me tregun rajonal dhe më gjerë. Tregu i energjisë elektrike në Kosovë ka 

filluar liberalizimin gradual në vitin 2017 me nxjerrjen e udhëzuesit për liberalizimin e tregut të 

energjisë elektrike në Kosovë nga ZRRE. Tregu i energjisë elektrike me shumicë ballafaqohet me 

mungesën e tregut një-ditë-para, apo brenda-ditës, andaj tregtimi i energjisë elektrike me shumicë 

kryhet kryesisht përmes kontratave bilaterale mes prodhuesve dhe furnizuesve (tregtarëve). Një 

pjesë e energjisë elektrike për të plotësuar kërkesën vendore për nevojat e konsumatorëve me të 

drejtën e furnizimit si shërbim universal (FSHU), për mbulimin e humbjeve të sistemit, si dhe për 

konsumatorët me çmime të derregulluara, importohet (blihet) përmes kontratave bilaterale në treg 

të lirë dhe/ose në tregjet rajonale të organizuara një-ditë-para apo brenda-ditës (përmes tregtarëve). 

Derregullimi i çmimit për konsumatorët fundor, sipas Udhëzuesit për Liberalizimin e Tregut të 

Energjisë Elektrike në Kosovë vazhdon të bëhet në mënyrë graduale, ku konsumatorët e kyçur në 

rrjetin e tensionit 220 kV dhe 110 kV tashmë furnizohen me çmime të derregulluara. 

Në shqyrtimin e fundit tarifor, ZRRE ka rishikuar strukturën tarifore per konsumatorët e 

amvisërisë per te adresuar menaxhimin e kërkesës per energji dhe ka marr parasysh alokimin e 

subvencionit te Qeverise së Republikës së Kosovës me qellim te uljes së ndikimit te tarifave te 

energjisë elektrike te të gjithë konsumatorët fundor. Konsumatorët ne kategorinë e rasteve sociale 

aktualisht mbështeten nga një skemë e pagesës direkte për mbulimin e një pjese të kostos së 

energjisë. Fondi per konsumatorët ne nevoje akoma nuk është themeluar. Kompanitë prodhuese të 

energjisë elektrike nga BRE-të të cilat kanë investuar nëpërmjet skemës FiT e kanë te garantuar 

shitjen e energjisë elektrike të prodhuar prej tyre për një periudhë 10-12 vjeçare me çmime fikse 

të rregulluara.  

Humbjet teknike në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike në vitin 2021 kanë qenë 12.46% 

të kërkesës në shpërndarje, kurse konsumi i paautorizuar i energjisë përbëjnë 12.11 % të kërkesës 

në shpërndarje, prej të cilës energjia e pa faturuar në katër komunat veriore të Kosovës përbënë 

5.95 % (372 GWh). Operatoret e rrjetit vazhdojnë të mos kenë qasje në disa komuna në veri të 

Kosovës. ZRRE ne vitin 2022 ka licencuar furnizuesin e energjisë elektrike me pakice per katër 

komunat ne veri te Kosovës ne përputhje me Udhëzuesin per Implementimin e marrëveshjes se 

Brukselit per energjinë.  Në infrastrukturë, furnizimi i pamjaftueshëm dhe jo i besueshëm me 

energji elektrike është ende një kufizim i detyrueshëm edhe pse është bërë progres në fushën e 

integrimit në tregun rajonal, ku Bursa Shqiptare e Energjisë (ALPEX) ka themeluar degën e saj në 

Kosovë dhe në maj të vitit 2021 është regjistruar në Agjencinë Kosovare të Regjistrimit të 

Bizneseve, gjithashtu është përzgjedhur stafi fillestar. 
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Në tetor 2021 në Tiranë, Zyra e Rregullatorit të Energjisë së Kosovës (ZRRE) dhe Enti Rregullator 

i Energjisë të Shqipërisë (ERE) së bashku me Operatorët e Sistemit të Transmetimit KOSTT dhe 

OST kanë nënshkruar Marrëveshjen për Bashkimin e Tregut të Energjisë Elektrike. Nëpërmjet 

kësaj marrëveshjeje të dyja palët njohin Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike (ALPEX) si të 

vetmen Bursë Energjetike për tregun një ditë para (DAM) dhe atë brenda ditës. 

Në dhjetor 2021, është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Rregullatorëve të 

Energjisë së Kosovës dhe Shqipërisë (ZRRE dhe ERE) për njohjen reciproke të licencave dhe 

furnizimit me energji elektrike. 

Për sa i përket infrastrukturës së funksionimit të ALPEX që ndërlidhet me shërbimet për tregtimin 

dhe Cleringun, konsorciumi grek është përzgjedhur si operatori më i përgjegjshëm dhe ka fituar 

ofertën për ofrimin e një platforme tregtare elektronike duke u bazuar në praktikat e bursave 

Evropiane të energjisë.  

Më 10 Shkurt 2022 është nënshkruar marrëveshja ndërmjet ALPEX dhe ofruesit të shërbimit të 

Platformës Tregtare gjegjësisht konsorciumit Grek. Në Janar 2022 ALPEX është bërë anëtarë i 

asociuar i EUROPEX.  Aktivitetet rreth funksionalizimit: a) Q1 2023 DAM pritet të nisë në 

Shqipëri; b) Q2 2023 DAM pritet të lansohet në Kosovë dhe do të filloj bashkimi i tregut ndërmjet 

Shqipërisë dhe Kosovës; c) Q2 2023 Tregu brenda ditës pritet të nisë në Shqipëri; d) Q2 2023 

Tregu brenda ditës pritet të lansohet në Kosovë dhe po atë ditë do të ketë lidhje brenda ditës mes 

Shqipërisë dhe Kosovës. 

Synimi më i rëndësishëm në kuadër të efiçiencës së energjisë është rritja e numrit të ndërtesave 

më efiçiente, meqë ndërtesat përbëjnë afër 40% të konsumit vjetor të energjisë së vendit. Kjo 

objektivë do të arrihet me vendosjen e kërkesave minimale për energji për ndërtesat e reja, dhe me 

zbatimin e masave të efiçiencës së energjisë në ndërtesa përmes skemave të ndryshme përkrahëse 

te zhvilluara nga FKEE ne sektorin publik, rezidencial dhe komercial. Një kontribut te rëndësishëm 

ne ketë drejtim do te jap BE përmes grantit te fundit per masat emergjente ne sektorin e energjisë. 

Pengesat strukturore: mungesa e investimeve për rritjen e fleksibilitetit të Sistemit; diversiteti i 

ulët i burimeve të energjisë; humbjet teknike dhe komerciale në sistemin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; përdorimi joefiçent i energjisë, veçanërisht në sektorin rezidencial; tranzicioni 

nga skemat mbështetëse në skemat konkurruese për BRE-të; implementimi i plotë të udhëzuesit 

për liberalizimin e tregut; mos reflektimi i kostos në çmimet e energjisë elektrike; konkurrenca e 

kufizuar në tregun me shumicë dhe pakicë; bashkëpunimi i limituar ndër-kufitar dhe me vendet e 

rajonit. 

Masa e reformës #1: Reformim i tregut të energjisë 

Përshkrimi i masës: Masa do të adresojë problemin e efektivitetit të ultë të konkurrencës në tregun 

e energjisë duke u mbështetur në rishikimin e politikave, legjislacionin për sektorin e energjisë si 

dhe zhvillimin e mëtejmë të kapaciteteve institucionale, rregullatore, dhe operacionale të akterëve 

të përfshirë në sektorin e energjisë. Kjo masë po ashtu parasheh funksionalizimin e Bursës së 

energjisë elektrike, pjesë e së cilës është edhe Kosova si dhe ofrimin e një shërbimi shtesë për 

konsumatorët duke ua ofruar mundësinë që të krahasojnë në çdo kohë ofertat nga furnizuesit në 
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tregun e energjisë. Lansimi i mjetit per krahasimin e çmimeve te energjisë elektrike është 

planifikuar te behet ne vitin 2023 per shkak te disa procedurave te brendshme qe lidhen  me 

sigurinë si dhe implementimin ne faqen elekronike te ZRRE-së. Kjo masë do të kontribuojë drejt 

përmbushjes së Objektives për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDG) ‘Energji e përballueshme dhe e 

pastër’ pasi që pritet të nxisë konkurrencën në tregun e energjisë në zingjirin e prodhimit dhe 

furnizimit me energji elektrike; dhe me politikat e Marrëveshjes së Gjelbër të BE-së për furnizim 

me ‘Energji të pastër, të përballueshme, dhe të sigurte’ ku i jepet rëndësi përballueshmërisë dhe 

sigurisë së energjisë, trajtimit të varfërisë së energjisë, dhe nxitjes së bashkëpunimit rajonal në 

sektorin e energjisë, çështje këto që pritet të trajtohen dhe rregullohen përmes legjislacionit të 

propozuar. 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023:  

 

1. Hartimi dhe Miratimi i Projektligjit për Energjinë; (ME) 

2. Hartimi dhe Miratimi i Projektligjit për Energjinë Elektrike; (ME) 

3. Hartimi dhe Miratimi i Projektligjit për Rregullatorin e Energjisë; (ME) 

4. Krijimi i platformës për krahasimin e çmimeve të furnizimit; (ZRRE) 

5. Bashkimi i tregut një ditë para me Shqipërinë përmes bursës së energjisë ALPEX (KOSTT) 

6. Lidhja e tregut brenda ditës me Shqipërinë nëpërmjet shkëmbimit të energjisë ALPEX 

(KOSTT) 

 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024: 

 

1. Miratimi i akteve nënligjore të legjislacionit të sektorit të energjisë; (ME) 

2. Fillimi i ndërtimit të linjës se interkonjeksionit 110 kV me Shqipërinë (Kukës-Dragash); 

(KOSTT) 

3. Studimi i fizibilitetit për bashkimin e tregut rajonal/evropian. (SDAC, SIDC, KOSTT)  

  

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Masa e reformimit të mëtejmë të tregut të energjisë do 

të rezultojë në: (i) rritjen e sigurisë së furnizimit me energji; (i) rritjen e fleksibilitetit të sistemit të 

energjisë, që do të shoqërohet me hapjen e bizneseve të reja në fushën e shërbimeve në sektorin e 

energjisë (iii) rritjen e investimeve, veçanërisht në fushën e prodhimit të energjisë nga BRE-të; 

(iv) rritjen e konkurrencës në tregun e energjisë. Pas fillimit të operimit të bursës së energjisë 

elektrike (ALPEX), do të garantohet më shumë transparencë dhe konkurrencë në tregun e energjisë 

Treguesi  Viti bazë (2020) Objektivi (2023) Objektivi (2025) 

Kapaciteti i ofruar ndërkufitar/ 

Kapaciteti nominal ndërkufitar 

Eksporti:22-24% 

Importi: 24-26% 

Eksporti:22-24%, 

Importi: 24-26% 

Eksporti:28-30% 

Importi:28-30% 

Integrimi i tregut ne tregun regjional dhe 

pan-evropian 
Jo në vend 

Integrimi i tregut 

me Shqipërinë 
- 
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elektrike si dhe do të ndikohet në rritjen e sigurisë së furnizimit me energji elektrike, shfrytëzim 

më efikas të kapaciteteve ndërkufitare si dhe pritet që çmimi i energjisë elektrike do të reflektojë 

çmimet e tregut konkurrues për qytetarët e të dyja vendeve. 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit:  

Në EUR 2023 2024 

1. Financimi buxhetor* 0.00 2,000,000.00 

2. Financimi jo buxhetor   

2.1 nga të cilat financimi nga grante tjera 0.00 100,000.00 

TOTAL  2,100,000.00 

*burimet kombëtare të financimit publik 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore:  Masa e reformimit të mëtejmë të tregut të energjisë do të mundësojë krijimin e kushteve 

për investime të reja në sektor nga kompanitë vendore dhe të jashtme, në të gjitha hallkat e sistemit 

të energjisë, rrjedhimisht në krijimin e vendeve të reja të punës, përmirësimin e mirëqenies dhe 

kushteve mjedisore të jetesës. Politikat e reja dhe ndryshimet e nevojshme legjislative për zbatimin 

e tyre, do të kenë të përfshirë edhe komponentin e barazisë gjinore. 

 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Masa e reformimit të mëtejmë të sektorit të energjisë do ta ketë 

ndikim në dekarbonizim gradual të sektorit të energjisë. Rritja e mëtejme e mundësive për 

integrimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë, obligimet e reja ndaj operatorëve për 

shfrytëzimin efiçient të energjisë, si dhe masat rigoroze për zbatimin e kushteve mjedisore të 

operimit, do të ndikojnë në uljen e emetimeve të dëmshme për mjedisin. 

 

Rreziku  Probabiliteti  Veprimi lehtësues i planifikuar  

Vonesa në miratimin e Akteve ligjore dhe 

nën ligjore 
I ulët 

Harmonizimi me kohë me planin 

legjislativ. 

 

Masa e reformës #2: Promovimi i EE dhe BRE në funksion të tranzicionit të gjelbër 

Përshkrimi i masës: Përmes kësaj mase synohet prioritizimi i efiçiencës së energjisë dhe 

përmirësimi i saj në të gjithë sektorët, e sidomos në atë rezidencial. Sektori rezidencial është një 

ndër konsumuesit më të mëdhenj të energjisë. Duke e pasur parasysh këtë sfidë, Plani Kombëtar i 

Veprimit për Efiçiencën e Energjisë (PKVEE) dhe baza ligjore për performancën energjetike në 

ndërtesa, shihen si metoda të mira për të reduktuar konsumin jo-efiçient të energjisë elektrike. 

Certifikimi energjetik i ndërtesave jo vetëm që do të ndihmonte në zhvillimin e qëndrueshëm 

ekonomik dhe social, por do të ndihmonte edhe në ruajtjen e mjedisit. Kjo masë po ashtu ka në 

fokus rritjen e gjenerimit të energjisë përmes burimeve të ripërtëritshme në përputhje me synimet 
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e vendosura nga BE dhe Komuniteti i Energjisë në korrik të vitit 2022, dhe krijimin e kushteve të 

nevojshme për investime në përputhje me Acquis, qëllimin e BE-së, dhe Komunitetin e Energjisë. 

Gjithashtu për rritjen e sigurisë së furnizimit, rritjen e fleksibilitetit të sistemit dhe krijimin e 

kushteve të përshtatshme për integrimin e Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë në Sistemin e 

Energjisë Elektrike, Kosova do të instalojë 170 MW të kapacitetit për akumulimin e energjisë 

përmes baterive. Kjo do të mundësohet përmes mbështetjes nga Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit 

(“MCC”). Kjo masë do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në zvogëlimin e ndotjes së ajrit, rritjen e 

konkurrencës në tregun e energjisë, rritjen e sigurisë së furnizimit me energji elektrike, andaj do 

të kontribuojë drejt arritjes së Objektives për Zhvillim të Qëndrueshëm për Energji të Pastër dhe 

të Përballueshme, si dhe drejt politikave të Agjendës së Gjelbër për Furnizim me Energji të Pastër, 

të Përballueshme, dhe të Sigurte. 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023:  

1. Hartimi dhe miratimi i projektligjit për EE (ME) 

2. Hartimi dhe miratimi i  legjislacionit primar dhe sekondar për BRE (ME) 

3. Hartimi i udhëzuesit për Prosumers (konsumator vetë-prodhues) (ZRrE) 

4. Miratimi i projektligjit për përformancën energjetike në ndërtesa (MMPHI). 

5. Përcaktimi i skemës financuese dhe procedurës për implementimin e masave të efiçiencës 

së energjisë në sektorin privat dhe amvisëri (FKEE). 

6. Implementimi i masave të EE-së në ndërtesa publike (AKEE/KEEREP) 

7. Implementimi i masat e Efiçiencës së Energjisë në ndërtesat publike në nivelin komunal në 

Kosovë  Prishtinë, Gjilan, Ferizaj dhe Gjakovë (AKEE/Komunat)  

8. Implementimi i masave në EE në ndërtesat publike komunale për projektet aktuale dhe ato 

në vijim. (FKEE) 

9. Mbështetja e konsumatorëve të amvisërive individuale përfshirë konsumatorët 

në nevojë duke rritur efikasitetin energjetik të njësive të banimit dhe ndërtesave. (FKEE) 

10. Hartimi i analizës së modelit të skemës së qëndrueshme financuese për implementimin e 

programit nxitës/ stimujt për sektorin privat dhe të amvisërisë me mbështetje nga WBIF 

(FKEE) 

11. Mbështetja e konsumatorëve shtëpiak përfshirë konsumatorët në nevojë në 

investimin e pajisjeve shtëpiake me efikasitet energjetik dhe sisteme të energjisë së 

ripërtëritëshme; (ME) 

12. Nxitja e kursimeve të energjisë nga Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të  Mesme; (ME) 

13. Certifikimi i 100 vlerësuesve energjetik për Certifikim të Ndërtesave (AKEE, MMPHI) 

14. Shpallja e ankandeve për BRE – 100MW PV 

15. Ndërtimi i centralit prej 11 MW nga era (ME/ZRRE)) 
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16. Fillimi i ndërtimit të kapaciteteve solare prej 50MW për prodhimin e energjisë termike 

“Solar 4 Kosova II” (Termokos) 

17. Studimi i fizibilitetit dhe Vlerësimi i Ndikimit mjedisor dhe Social për sistemet të ngrohjes 

qendrore në nivel të komunave të Kosovës (Gjilan, Ferizaj, Prizren, Pejë, Drenas, Obiliq/ 

Kastriot, Mitrovicë dhe Zveçan). (ME) 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024:  

1. Miratimi i Planit Kombëtar për Energji dhe Klimë (ME)  

2. Miratimi i legjislacionit sekondar të ligjit për EE; (ME) 

3. Hartimi i legjislacionit sekondar të ligjit për PEN; (MMPHI) 

4. Analiza e përfunduar me opsionet per modelin e skemës së qëndrueshme financuese   për 

implementimin e programit nxitës/ stimujt për sektorin privat dhe të amvisërisë me 

mbështetje nga WBIF (FKEE) 

5. Mbështetje konsumatorëve të amvisërive individuale përfshirë konsumatorët në nevojë 

duke rritur efikasitetin energjetik të njësive të banimit dhe ndërtesave (FKEE) 

6. Certifikimi i 100 Vlerësuesve energjetik për Certifikim te Ndërtesave (AKEE, MMPHI) 

7. Implementimi i masave në EE në ndërtesat publike komunale për projektet aktuale dhe ato 

në vijim. (FKEE) 

8. Projekti i ruajtjes së energjisë – Themelimi i entitetit Multifunksional për ruajtjen  e 

Energjisë (MFES-Multifunksional Energy Storage Entity) (ME) 

9. Shpallja e ankandeve për BRE  - 100 MW  

10. Vazhdimi i ndërtimit të kapaciteteve solare prej  50MW per prodhimin e energjisë termike 

“Solar 4 Kososa II” (Termokos) 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025 

1. Implementimi i masave në EE në ndërtesat publike komunale për projektet aktuale dhe ato 

në vijim. (FKEE) 

2. Shpallja e ankandeve për BRE – 100 solare 

3. Ndërtimi i kapaciteteve solare prej 100 MW për prodhim të energjisë elektrike në KEK 

(KEK) 

4. Ndërtimi i kapaciteteve solare prej  50MW për prodhimin e energjisë termike “Solar 4 

Kosova II” (Termokos)  
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Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Zbatimi i masave të EE, përfshirë politikën për 

certifikimin energjetik të ndërtesave, do të kontribuojë drejtpërdrejtë në uljen e konsumit dhe 

kostos së energjisë elektrike. Ulja e konsumit të energjisë nga këto masa do të nxisë investimet e 

sektorit privat dhe do të ndihmojë bizneset. Zbatimi i kësaj mase e rrit sigurinë e furnizimit me 

energji elektrike si një kusht për rritjen e konkurrueshmërisë, dhe zvogëlon sasinë e energjisë së 

importuar, e cila është energji e pikut dhe me kosto më të lartë se gjenerimi vendor. Për më tepër, 

do të krijohet hapësirë për zhvillimin e sektorit të BREE dhe EE, krijimin e kapaciteteve teknike 

dhe njerëzore për investime, dhe për përgatitjen e kompanive vendore për eksport jashtë vendit. 

Gjithashtu, me zhvillimin e legjislacionit për BRE dhe skemat konkurruese do të krijohet hapësire 

për investitorët privat në fushën e BRE për bashkëngjitje në tregun prodhues të energjisë duke 

përfituar konsumatorët vendor duke ulur çmimet e energjisë elektrike krahasuar me çmimet nga 

FiT. 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit:  

në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 11,385,329 5,400,000 78,100,000 

2. Financimi jo buxhetor nga IPA, KfW, EBRD, WBIF, BE, MCC 62,700,000 36,290,161 68,700,000 

3. Investim Privat 11,000,000   

TOTAL 85,085,329 41,690,161 146,800,000 

*burimet kombëtare të financimit publik 

  

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Miratimi i legjislacionit në fushën e EE dhe BRE mundëson krijimin e kushteve ligjore 

dhe strategjike për investime në sektor nga kompanitë vendore dhe të jashtme. Rrjedhimisht do të 

ndikojë në ngritjen e kapaciteteve institucionale në sektorin e energjisë përmes gjenerimit të 

vendeve të reja të punës. Zbatimi i politikës për certifikimin energjetik të ndërtesave, poashtu do 

të krijojë mundësi të reja punësimi dhe avancim në tregun e punës, përmes ngritjes së kapaciteteve 

të ndërmarrjeve prodhuese dhe ndërtimore, ku veprimet e tilla ndihmojnë në uljen e varfërisë dhe 

përmirësimin e kushteve të jetesës. Për më tepër, dokumentet ligjore dhe strategjike do të trajtojnë 

Treguesi  Viti bazë    

2021 

Objektivi  

2023 

Objektivi 

2025 

Kapacitetet e ripërtëritshme në sektorin e energjisë elektrike (me 

përjashtim të prodhuesve vetë-konsumues) 
244MW 255MW 490MW 

Kursimet totale kumulative të energjisë në ndërtesa publike 2.6 ktoe  2.9 ktoe 3.8 ktoe 

Kursimet totale kumulative të energjisë në ndërtesat rezidenciale 

dhe komerciale 
0.1 ktoe  16 ktoe 44.8 ktoe 
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edhe komponentë të barazisë gjinore, edukimit dhe inovacionit në sektorin e energjisë duke 

ndikuar pozitivisht në mirëqenien e qytetarëve dhe pjesëmarrësve në tregun e energjisë. 

 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Kosova si shtet anëtar i Traktatit të energjisë si dhe shtet me 

perspektivë evropiane, ka konfirmuar qëllimin e saj për përshtatjen e politikave me ato të 

Bashkimit Evropian, rrjedhimisht edhe politikat e Agjendës së Gjelbër. Me implementimin e 

legjislacionit dhe PKEK  krijohen kushte ligjore, rregullative, operative, dhe infrastrukturore që 

mundësojnë një treg konkurrues aktiv në të cilin rol të rëndësishëm do të ketë tregtimi pa pengesa 

të energjisë elektrike (pavarësisht nga kapaciteti prodhues apo lloji i teknologjive, në kushtet e 

zhvillimit të politikave të dekarbonizimit), si dhe do të ndikojë që në treg të depërtojë gjithnjë e 

më shumë energjia elektrike nga BRE-të, e cila për rrjedhojë ka uljen e emetimeve mjedisore. Për 

më tepër, investimet në fushën e EE dhe iniciativa për certifikimin energjetik të ndërtesave jo 

vetëm që do të ulin konsumin energjetik, por do të kontribuojnë po ashtu në arritjen e komforit 

termal brenda ndërtesave, dhe do të kenë ndikim direkt në zvogëlimin e ndotjes së mjedisit duke 

ndikuar edhe në reduktimin e përdorimit të formave tjera të energjisë për ngrohje. 

Rreziku  Probabiliteti  Veprimi lehtësues i planifikuar  

Vonesa në miratimin e ligjeve 

dhe akteve nën ligjore për EE 

dhe BRE 

I ulët Harmonizimi me planin legjislativ 

Mungesa e koordinimit të plotë 

ndërinstitucional 
I ulët 

Koordinim i plotë ndër-institucional përmes një 

numri aktivitetesh në nivelin qendror dhe lokal, 

përfshirë harmonizimin e aktiviteteve si prioritet në 

zbatimin e politikave të performancës energjetike në 

ndërtesa. 

 

Sfida kryesore #2: Nxitja e punësimit të qëndrueshëm nëpërmjet përmirësimit të arsimit 

cilësor dhe lidhjes me nevojat e tregut të punës   

 

Vlerësimet tregojnë se shkollat e mesme profesionale në Kosovë nuk e përmbushin mjaftueshëm 

qëllimin e tyre. Shkollat, ende ballafaqohen me sfida  si, mungesa e duhur e bashkëpunimit me 

bizneset, mospërshtatja e mjaftueshme me tregun e punës, mungesa e infrastrukturës se 

mjaftueshme dhe pajisjeve, përfshire mësimin praktik dhe mësimit në vendin e punë të cilat tanimë 

kanë filluar të zbatohen në disa prej shkollave. Kuadri ligjor poashtu duhet rishikuar për të 

plotësuar sa më mire kërkesat dhe adresuar disa nga çështjet në ofrimin sa më të përshtatshëm të 

arsimit dhe aftësimit profesional, përfshire sigurimin e cilësisë në AAP. Autoriteti për validimin e 

programeve mësimore ndërmjet MASHTI dhe AKK duhet qartësuar, ndërsa ndërlidhja midis të 

drejtës për të ofruar AAP dhe akreditimit, poashtu duhet rregulluar për institucionet publike të 

AAP, si dhe duhet mundësuar monitorimi i AAP-ve.  
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Tregu i punës i Kosovës karakterizohet me nivele të larta të papunësisë, nivele të ulëta të punësimit 

dhe një nivel të lartë të inaktivitetit. Këto shifra janë ndjeshëm më të disfavorshme krahasuar me 

mesataret e Bashkimit Evropian. Kur të njëjtit indikator vështrohen nga këndi gjinor situata 

pasqyron një gjendje ndjeshëm më të rëndë për grat krahasuar me burrat. Sfidë përbën edhe numri 

i lartë i të rinjve që nuk janë në punësim, edukim apo trajnim, sipas të dhënave rreth 40% e të 

rinjve të moshës 15-29 i përkasin këtij grupi.    

Pandemia; Ndikimi global i pandemisë është ndjerë edhe në Kosovë, si rezultat i së cilit ka pasur 

një ngritje të nivelit të papunësisë dhe një rënie të nivelit të punësimit në vend. Për të zbutur efektet 

e pandemisë Qeveria ka aprovuar Pakon e Ringjalljes Ekonomike, nga e cila 55 milion euro janë 

ndarë për të luftuar efektet e pandemisë në fushën e punësimit. Kjo përkrahje ka përfshirë masa 

për personat që kanë humbur vendin e punës, mbështetjen e punësimit të grave, aftësimin 

profesional dhe punësimin e personave me aftësitë të kufizuara, punësimi i të rinjve, mbështetja e 

punëtorëve të sektorit publik dhe privat, mbështetja e punësimit të familjeve me asistencë sociale 

dhe formalizmin e punësimit. 

Niveli i ulët i punësimit të grave: Gratë vazhdojnë të jenë të nënpërfaqësuara në tregun e punës, 

me një nivel pjesëmarrjeje prej 20.6% krahasuar me nivelin 54.9% të pjesëmarrjes së burrave, 

sipas anketës së fuqisë punëtore të vitit 2022. Problemet kryesore që pengojnë punësimin e grave 

vazhdojnë të jenë: Barra e pabarabartë e përgjegjësive të kujdesit, e reflektuar edhe në ligjin e 

vjetër të punës, nëpërmjet rregullimit të pushimit të lehonisë dhe atësisë. 

Rinia; Siç është cekur edhe me lartë Kosova përballet me një nivel të lartë të NEETs, kjo në sfond 

të demografisë së vendit që pasqyron moshën mesatare me të re në Evropë sjell sfida të veçanta. 

Kosova është zotuar në luftimin e këtij fenomeni përmes krijimit të Youth Guarantee Scheme. Kjo 

politikë strukturore parasheh parandalimin e jo-aktivitetit, papunësisë dhe integrimin efiçient dhe 

të qëndrueshëm të të rinjve në tregun e punës apo në arsim. Në konkluzionet e përbashkëta të 24 

majit 2022 Kosova është zotuar të finalizoj Planin e Implementimit të Youth Guarantee Scheme 

dhe të filloj me pilotimin e saj. Aktualisht Kosova ka aprovuar planin për implementimin e Youth 

Guarantee e cili pritet të filloj gjatë vitit 2023. 

Mos-përputhja e shkathtësive Sfidë në Tregun e Punës mbetet më tutje harmonizimi i ofertës dhe 

kërkesës në tregun e punës gjegjësisht mospërputhja e shkathtësive profesionale në tregun e punës. 

Numri i ofertës është disproporcionalisht më i lartë se sa numri i kërkesës së tregut e punës që 

shpie në numër të lartë të të papunëve dhe personave jo-aktiv. Situata evidentohet edhe kur merren 

parasysh studimet të cilat paraqesin një situatë ku punëdhënësit shprehin se kanë vështirësi në 

gjetjen e punëtorëve. Mbyllja e këtij hendeku kërkon parashikim më të mirë të shkathtësive që 

kërkohen dhe do të kërkohen në të ardhmen nga tregu i punës, dhe modelimin e ofertës komfor 

kërkesave të tregut të punës. Nga ana e punëdhënësit, rreth 50% e firmave raportojnë se arsimi dhe 

aftësimi profesional nuk i përgatit nxënësit në mënyrë adekuate për vendin e punës, qoftë në 

drejtim të njohurive të përditësuara apo shkathtësive të buta (Banka Botërore, 2019). Sipas 

sondazhit STEP, 75% e kompanive kanë hasur në vështirësi në punësimin e menaxherëve, 

profesionistëve dhe teknikëve.   
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Shërbimet Publike të Punësimit: Marrë parasysh vështirësitë me të cilat përballen qytetarët në 

tregun e punës kërkohet të rritet roli i një politike pro-aktive në institucionet e punësimit. Në këtë 

kontekst shërbimet publike të punësimit karakterizohen me mungesë të kapaciteteve njerëzore dhe 

infrastrukturë jo-adekuate në ofrimin e shërbimeve të punësimit. Shërbimet Publike të Punësimit 

kanë nevojë të ristrukturohen dhe të zgjerohen me shërbime moderne të punësimit në mënyrë që 

të mbulojë një gamë më të gjerë të shoqërisë me shërbimet të punësimit dhe aftësimit profesional. 

Aktualisht fondet e dedikuara dhe kapacitetet e institucionit janë pjesërisht të mjaftueshme për të 

adresuar sfidat në tregun e punës. Ekziston nevoja për të zhvilluar kapacitetet përmes ristrukturimit 

të institucionit të SHPP-se dhe zhvillimit të kapaciteteve të brendshme për të ofruar shërbime 

cilësore të punësimit dhe aftësimit profesional për punëkërkues dhe punëdhënës. Gjithashtu 

ekziston nevoja për të bashkëpunuar më afër me partnerët social në mënyrë që të lehtësohet 

tranzicioni i klientelës së institucionit në tregun e punës, veçanërisht për grupe të cenueshme. 

Të drejtat e punëtorëve; Punëtorët në Kosovë përballen me kushte jo të favorshme të punës që 

ndikojnë negativisht në kualitetin e jetës, produktivitetin, shëndetin dhe sigurinë në punë. 

Katalizator për zhvillimin e kësaj situate është mos-implementimi adekuat i ligjit të punës, mos 

informimi i duhur i popullsisë me të drejtat e tyre, brishtësia e Inspektoratit të Punës i cili përballet 

me mungesë të kapaciteteve për të mbikëqyrur realizimin e këtyre të drejtave, mungesa e 

kontratave të punës të cilat ofrojnë mbrojtje juridike punëtorëve dhe një pjesëmarrje e ulët në 

organizim sindikal.  

Problemet strukturor; Mos-përputhja e ofertës dhe kërkesës në tregun e punës; hendeku gjinor në 

nivelet e punësimit; integrimi i ulët i të rinjve dhe grupeve të cenueshme në tregun e punës; 

institucionet e punësimit; institucionet punës; oferta e tregut të punës dhe realizimi i 

pamjaftueshëm i të drejtave të punëtorëve përbëjnë problemin kryesore strukturore me të cilat 

përballet tregu i punës në Kosovë. Arsimi në Kosove përballet me sfida të mëdha për shkak të 

boshllëqeve domethënëse në rezultatet e të nxënit të nxënësve dhe të studenteve dhe 

përputhshmërinë me kërkesat e tregut te punës. Përpjekjet e Kosovës për të përmirësuar cilësinë e 

rezultateve të arsimit për t'i shërbyer më mirë transformimit ekonomik dhe shoqëror janë sfiduar 

nga burimet e përpjekjeve për reforma, sigurimin e efikasitetit në menaxhimin e financave të 

arsimit, sigurimin e mekanizmave për llogaridhënie dhe rritjen e kapaciteteve profesionale për 

mësimdhënie dhe menaxhim cilësor. Ndonëse shpenzimet në arsim janë rritur vitet e fundit, ka një 

mospërputhje të vazhdueshme të aftësive, e cila do të adresohet me masa direkte në periudhën e 

ardhshme afatmesme.  

 

Masa e reformës #3: Përshtatja e Arsimit dhe Aftësimit Profesional me nevojat e tregut të punës 

Përshkrimi i masës: Kjo masë synon bashkëpunimin me tregun e punës  që përfshin bizneset në 

funksion të nevojave të tyre për fuqi punëtore të kualifikuar me shkathtësi dhe kompetenca të 

nevojshme sipas standardeve të profesionit. Standardet e kualifikimit dhe kurrikulat e plotësojnë  

sistemin e AAP me kualifikime formale dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës, përfshirë njohjen e 

Mësimit Paraprak (NjMP). Po ashtu masa synon fuqizimin e praktikes profesionale në biznese dhe 
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IAAP, të mësuarit në vendin e punës, fillimin e zbatimit  të pilotimin të mësimit dual si dhe 

përmirësimin e orientimit në karrierë. 

Masa mbështetë jetësimin e digjitalizimit, plotësim ndryshimin e legjislacionit lidhur me 

autonominë financiare të IAAP-ve dhe sigurimin e cilësisë. Masa gjithashtu është në përputhje me 

Programin e Qeverisë 2021-2025, Planin Kombëtar për Zhvillim dhe politikat e MASHTI, poashtu 

është pjesë e SKZH,  Strategjisë  së Arsimit 2022-2026, dhe pjesë e Strategjisë për zhvillim 

ekonomik lokal ndërsa me SDG është e ndërlidhur me objektivin 4 indikatorin 4.3, 4.4 ,4.5, 4.6, 

dhe 4b dhe Programin Kombëtar për Barazinë Gjinore 2020-2024. 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023:  

1. Realizimi i studimit për vlerësimin e qeverisjes dhe menaxhimit të sistemit të AAP-së.  

2. Rishikimi i Ligjit për arsim dhe aftësim profesional. 

3. Ofrimi i trajnimeve për sigurimin e cilësisë së IAAP për tu përshtatur me kërkesat e tregut të 

punës. 

4. Përcaktimi i kritereve lidhur me autonominë financiare të IAAP-ve. 

5. Zhvillimi i kualifikimeve profesionale sipas nevojave të tregut të punës përfshirë mësimin 

dual.  

6. Themelimi i Qendrave të Karrierës në nivel të shkollave profesionale.  

 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024:  

1. Hartimi i udhëzuesve dhe materialeve mbështetëse për zbatimin e legjislacionit të rishikuar 

dhe definimi i roleve të institucioneve përgjegjëse në fushën e AAP-së.  

2. Zbatimi i rregullores për Sigurim e Cilësisë në IAAP si dhe trajnimi i koordinatorëve të 

cilësisë të IAAP-ve. 

3. Zbatimi i autonomisë menaxheriale dhe financiare në IAAP 

4. Zhvillimi i programeve/kualifikimeve për AAP sipas nevojave të tregut të punës dhe zbatimi 

i mësimit dual për profilet e përcaktuara nga MASHTI. 

5. Hartimi i dokumenteve të nevojshme dhe trajnimi i stafit për Qendrat e Karrierës. 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025:  

1. Ngritja e kapaciteteve njerëzore të AAP-ve për ti përmbushur përgjegjësitë sipas rishikimit të 

legjislacionit. 

2. Monitorimi i cilësisë në IAAP dhe bashkëpunimi me bizneset për përmirësim të vazhdueshëm. 

3. Rritja e numrit të IAAP për zbatimin e mësimit dual.  

4. Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore për organizimin  mësimit në vendin e punës dhe zbatimin e 

modelit të shkollës ndërmarrëse. 

5. Pjesëmarrja nga kategoritë e cenueshme shoqërore në AAP. 
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Treguesit 
Viti bazë 

2022 

Objektivi 

2023 

Objektivi 

2024 

Objektivi 

2025 

Zbatimi i mësimit dual në IAAP (profile) 4 6 10 15 

Programe të hartuara në bashkëpunim me tregun e 

punës  
6 14 20 30 

Funksionimi i Qendrave të Karrierës  15 18 20 23 

Zhvillimi dhe ofrimi i kualifikimeve modulare si dhe 

kurseve jo-formale të ARr në institucionet arsimore. 
- 4 6 8 

 

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Zbatimi i sistemit dual në fushën e AAP-së pritet të rrisë 

përputhshmërinë dhe zhvillimin e shkathtësive sipas nevojave të ekonomisë dhe rritjen e punësimit 

si dhe rritë konkurrencën në funksion të rritjes së cilësisë, dhe ofrimin e shërbimeve gjatë terë 

jetës.  

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit:  

në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 50,000 55,000 60,000 

2. Financimi jo buxhetor nga ALLED2, GIZ, LUX Development, 

EYE, OeAD, DVV 
1,300,000 1,250,000 1,200,000 

TOTAL 1,350,000 1,305,000 1,260,000 

*burimet kombëtare të financimit publik 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Harmonizimi i shkathtësive me nevojat e tregut të punës, si dhe miratimi i akteve 

nënligjore që e rregullojnë këtë fushë, do të rezultojë me punëtorë të kualifikuar. Kësisoj, pritet 

rritja e punësimit, sidomos në mesin e të rinjve.  

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Masa nuk pritet të ketë ndikim në mjedis 

 Rreziku Probabiliteti  Veprimi lehtësues i planifikuar 

Vonesa në hartimin dhe aprovimin e 

legjislacionit, rregulloret e brendshme si dhe 

ngritja e kapaciteteve të mëtejme në 

institucionet e AAP. 

I mesëm 

Koordinimi ndërinstitucional dhe 

mbështetja me staf profesional dhe 

ekspertizë të nevojshme 

Vështirësitë administrative e procedurale në 

mes institucioneve qendrore dhe lokale 
I mesëm 

Trajnimi i stafit nga institucionet 

vendore dhe partnerët strategjik për 

ushtrimin e përgjegjësive të reja 

Mungesa e kapaciteteve në DKA dhe IAAP per 

zbatimin e autonomisë financiare 
I mesëm 

Trajnim i zyrtareve përgjegjës dhe 

specifikimi i procedurave. 
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Masa e reformës #4: Ngritja dhe sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë përmes fuqizimit të AKA 

dhe profilizimin e institucioneve të arsimit të lartë 

Përshkrimi i masës:  Masa vijon nga PRE-e vitit të kaluar dhe synon ngritjen e cilësisë së arsimit 

të lartë përmes përmirësimit të legjislacionit dhe ngritjes së kapacitetit të mekanizmave që 

sigurojnë cilësinë e ofruar nga institucionet e arsimit të lartë (IAL). MASHTI  është në proces të 

finalizimit të Sistemit Informativ të Hulumtimit në Kosovë (KRIS) i cili është duke u testuar, dhe 

per  funksionalizmin e sistemit ‘KRIS’ është duke u hartuar  Udhëzimi Administrativ. Poashtu, 

parashihet edhe trajnimi i trajnerëve për të mundësuar përdorimin e sistemit (përmes këtij sistemi 

do të publikohen punimet shkencore të stafit akademik). Projektligji për AKA adreson të gjitha 

rekomandimet e ENQA dhe EQAR, siç janë pavarësia institucionale dhe financiare, krijimi i 

mekanizmave për ngritjen dhe monitorimin e cilësisë ne arsimin e lartë. Projektligji është miratuar 

në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës, në fillim të vitit 2022 dhe pritet të miratohet në lexim të 

dytë deri në fillim të vitit 2023. Agjencia e Kosovës për Akreditim do të fuqizohet përmes hartimit 

të akteve ligjore të cilat e definojnë natyrën dhe përgjegjësitë e saj institucionale dhe gjithashtu 

garantojnë status të saj të pavarur. Pas aprovimit të ligjit, AKA do të zgjeroj aktivitetin e saj në 

fushën e sigurimit të cilësisë. Kjo fillimisht do të mundësohet përmes rritjes së kompetencave dhe 

përgjegjësive të saj, Konform Metodologjisë së Monitorimit dhe procedurave pas-akredituese, 

AKA do të vazhdojë procesin e monitorimit të të gjitha IAL-ve dhe programeve të tyre të studimit. 

Procesi i Monitorimit do të realizohet nga zyrtarët e AKA-së, ndërsa procesi i procedurave pas-

akredituese do të realizohet nga ekspertët ndërkombëtarë. Përmes projektit STAND (Erasmus+) 

do të mbështetet modernizimi i menaxhmenteve të universiteteve përmes zhvillimit dhe 

funksionalizimit të sistemit për menaxhim. Masa ndërlidhet me prioritetet e SKZH 2030 si dhe 

është pjese e prioriteteve të Strategjisë së Arsimit 2022-2026, ndërsa me SDG masa lidhet me 

objektivin 4, treguesit 4.3, 4.4, 4.5 dhe 4b. 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023:  

1. Miratimi i Ligjit të AKA-së; (Kuvendi) 

2. Miratimi i akteve nënligjore që dalin nga Ligji i AKA-së; (MASHTI/AKA) 

3. Testimi i Sistemit Informativ të Hulumtimit; (KRIS) 

4. Ristrukturimi i stafit të AKA-së në harmoni me Ligjin e ri për AKA-në; (MASHTI/AKA) 

5. Përfshirja e studenteve në proceset e sigurimit të cilësisë; (MASHTI/AKA) 

6. Ngritja e kapaciteteve të AKA-së përmes rekrutimit të 7 zyrtarëve të rinj; (MASHTI/AKA) 

7. Ri-alokimi dhe funksionalizimi i objektit të ri të AKA-së; (AKA) 

8. Rishikimi i standardeve në nivelin Bachelor dhe Master për të nxitur garantimin e cilësisë në 

arsimin e lartë; (AKA) 

9. Përfundimi i procesit të digjitalizimit të AKA-së nga aplikimi deri tek vendimi përfundimtar; 

(AKA)  
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10. Regjistrimi në platforma ndërkombëtare për garantimin e integritetit akademik dhe luftimin e 

plagjiaturës. (AKA) 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024:  

1. Hartimi dhe Miratimi i akteve nënligjore që burojnë nga Ligji për AKA-në;  (MASHTI/AKA) 

2. Fillimi i procesit të hartimit të  Standardeve të veçanta për të gjitha IAL-të për programet e 

Inxhinierisë,  shkencave aplikative, Arteve dhe Mjekësisë; (MASHTI/AKA) 

3. Ngritja e kapaciteteve të AKA-së përmes rekrutimit të 5 zyrtarëve të rinj (AKA/MASHTI) 

4. Zhvillimi dhe funksionalizimi i sistemit për menaxhimin e IAL-ve  (Projekti Erasmus + 

STAND) 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025:  

1. Rishikimi i standardeve në harmoni me European Standards and Guidlines (ESG 2015). 

(MASHTI/AKA)  

2. Ngritja e kapaciteteve të AKA-së përmes rekrutimit të 7 zyrtarëve të rinj; 

 Treguesit 
Viti bazë 

2021 

Objektivi 

2022 

Objektivi 

2023 

Objektivi 

2024 

Objektivi 

2025 

Ngritja e kapaciteteve të AKA 

(rekrutimi i zyrtarëve për pozitat e 

paplotësuara aktualisht) 

9 12 20 25 32 

Standardeve të veçanta për IAL  0 0 2 4 

 

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Fuqizimi i kapaciteteve dhe sigurimi i autonomisë së 

Agjencisë së Kosovës për Akreditim pritet të instalojë zbatimin e praktikave evropiane të sigurimit 

të cilësisë në fushën e arsimit të lartë. Ndërkaq, mbështetja nga MASHTI në procesin e rishikimit 

të programeve në fushën e arsimit të lartë konform kërkesave të tregut pritet të adresojë hendekun 

mes shkathtësive në nevojë dhe kuadrove që aktualisht prodhohen nga sistemi i arsimit të lartë. 

Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri pritet përmes: uljes së normës së papunësisë, përmes 

përmirësimit të konkurreshmërisë së sektorit privat duke u bazuar në krijimin e shkathtësive 

relevante nga sektori i arsimit. 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit:  

në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 387,858.56 181,787.84 149,288.83 

2. Financimi jo buxhetor  25,000.00   

TOTAL 412,858.56 181,787.84 149,288.83 

*burimet kombëtare të financimit publik 
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Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Masa synon përmirësimin e cilësisë së arsimit të lartë. Siguron thellimin e reformës në 

arsimin e lartë duke përmirësuar standardet e cilësisë së programeve të arsimit të lartë dhe duke 

rritur përputhjen me nevojat e tregut të punës dhe të ekonomisë. Nëpërmjet procesi të monitorimit 

dhe procedurave pas akredituese ka filluar monitorimi i IAL-ve për të nxitur ndërlidhjen e sistemit 

të arsimit me tregun e punës dhe rritjen e cilësisë në arsim. Kësisoj, ndikimi pritet të jetë i 

konsiderueshëm sidomos në aspektin e ngritjes së punësimit, marrë parasysh se mospërputhja e 

shkathtësive me tregun e punës është identifikuar si faktor kyç në mirëmbajtjen e papunësisë 

strukturore. Arritshmëria arsimore është faktor kyç në gjetjen e një vendi të punës. Tutje, marrë 

parasysh strukturën demografike në Kosovë, reforma pritet sidomos të ndikojë tek arsimimi i të 

rinjve, tek të cilët papunësia është në normë alarmante prej mbi 55% për grup moshën 15 – 24. 

Kjo masë do të kontribuojë gjithashtu në barazinë gjinore, pasi mund të identifikohen më shumë 

programe të IAL-ve, përmes përshtatjes së tyre me nevojat e grave në tregun e punës. 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Kjo masë është neutrale ndaj ndikimit në mjedis. 

 Rreziku Probabiliteti  Veprimi lehtësues i planifikuar 

Mos zbatimi i 

standardeve të cilësisë 

në fushën e arsimit të 

lartë  

I ulët 

Miratimit i Ligjit për AKA, plotësimi i stafit të AKA dhe 

digjitalizimi i proceseve për ushtrimin e plotë dhe efektive të 

përgjegjësive.  

Rezistenca nga IAL-të 

lidhur me ri përshtatjen 

e programeve të arsimit 

të lartë komfor 

kërkesave të ekonomisë  

I lartë 

Plotësimi i analizave të duhura për identifikimin e profileve të 

arsimit të lartë të cilat janë deficitare apo të cilat duhet të 

përshtaten. Krijimi i kanaleve institucionale të dialogimit dhe 

bashkëpunimit me IAL-të lidhur me hapat për përmirësimin 

gradual të përputhshmërisë së programeve në arsimin e lartë 

me kërkesat e tregut të punës. 

 

Masa e reformës #5: Reformimi i institucioneve dhe politikave të tregut të punës për ngritjen e 

nivelit të punësimit, pjesëmarrjen në treg të punës dhe mbrojtjen efektive të të drejtave të punës. 

Përshkrimi i masës: Masa ka për synim rritjen e nivelit të punësimit, uljes së papunësisë dhe jo-

aktivitetit që burojnë si rezultat i mos-përputhjes së ofertës dhe kërkesës së tregut të punës si dhe 

fuqizimin e të drejtave të punëtorëve përmes forcimit të kapaciteteve të institucioneve të punës 

dhe punësimit, ky fuqizim do të ndjekë dy faza. Faza e parë përmban ristrukturimin dhe 

racionalizimin e funksionimit të institucioneve kyçe të tregu të punës, ndërsa faza e dytë parasheh 

ngritjen dhe fuqizimin e burimeve njerëzore brenda institucioneve. Gjithashtu do të ngritët niveli 

i bashkëpunimit me sektorin privat dhe do të optimalizohet ndërveprimin me institucionet 

relevante për të realizuar objektivin në mënyrë efektive dhe efiçiente. Gjatë ndërmarrjes së 

veprimeve theks i veçantë do ti jepet ngushtimit të hendekut  gjinor në fushën e punësimit dhe në 

integrimin sa më gjithëpërfshirës të të rinjve dhe grupeve të cenueshme në tregun e punës. Në këtë 

aspekt plotësim/ndryshimi i ligjit të punës do të ndikoj në luftimin e punës joformale dhe në heqjen 



   

 

80 

 

e barrës së pagesës së pushimit të lehonisë nga punëdhënësit, gjë që do të largojë edhe dis-

incentivën për punësimin e grave nga punëdhënësit. Të rinjtë do të përkrahen përmes zbatimit të 

skemës Youth Guarantee si politikë strukturore ndërministrore e cila synon të luftoj in-aktivitetin 

dhe papunësinë tek ky grup. Më tutje shërbimet publike të punësimit dhe aftësimit profesional do 

të përmirësohen përmes rishikimit të politikave të punësimit me synim ngritjen e efektshmërisë së 

masave aktive të tregut të punës. Për më tepër do të pilotohet nën kontraktimi i programeve të 

aftësimit profesional përmes ofruesve privat, gjithashtu do të rishikohen kurrikulat ekzistuese dhe 

të reja në harmoni me kërkesat e tregut të punës. 

Në interes të përmirësimit të shërbimeve ndaj qytetarëve dhe zvogëlimin të barrës ndaj 

kapaciteteve të brishta të institucioneve, procese të shumta do të digjitalizohen. Kjo do të ngrit 

efiçiencën e operimit dhe do të sjell qytetarët më afër me institucionet. 

Ministria dhe Inspektoriati i Punës do të fuqizojnë bazën e të dhënave mbi të drejtat e punës me 

qëllim të politik-bërjes së bazuar në të dhëna, në targetimin sa më efektiv të shkeljeve të të drejtave 

të punës dhe në ngritjen e vetëdijes së punëtorëve dhe punëdhënësve mbi këto të drejta. 

Problemet e identifikuara do të trajtohen në mënyrë gjithëpërfshirëse prej aktiviteteve të listuara, 

veçanërisht përmes, skemës Youth Guarantee dhe Strategjisë së Punësimit dhe Tregut të Punës.  

Masa mbështetet në disa dokumente strategjike, si Programin e Qeverisë, Pakon e Rimëkëmbjes 

Ekonomike, Strategjinë Kombëtare për Zhvillim, Konkluzionet e Përbashkëta të Dialogut 

Ekonomik dhe Financiar mes BE dhe Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, ERA II dhe PKZMSA. 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023:  

 

1. Ristrukturimi i Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës, ngritja e kapaciteteve dhe 

zgjerimi i shërbimeve te punësimit dhe aftësimit profesional; (MFPT/APRK) 

2. Zgjerimi i pakos së rimëkëmbjes ekonomike për të papunët afatgjatë, të rinjtë, gratë, personat 

me aftësi të kufizuara; (MFPT/APRK); 

3. Nën-kontraktimi i jashtëm (privat) pas pilotimit për minimum dy (2) profile deficitare të 

aftësimit profesional; (MFPT/APRK) 

4. Avancimi dhe zhvillimi i Barometrit të Tregut të Punës me module të reja si shkathtësitë 

sektoriale, shkathtësitë profesionale/kompetenca dhe kualifikuese, hendekun e shkathtësive 

aktuale dhe për të ardhmen; (MFPT/APRK) 

5. Zhvillimi i sistemit informativ për Youth Guarantee (YG); (MFPT/APRK) 

6. Digjitalizimi i shërbimeve të punësimit dhe aftësimit profesional; (MFPT/APRK) 

7. Hartimi dhe aprovimi i Strategjisë së Punësimit dhe të Tregut të Punës 2022 – 2025; (MFPT) 

8. Hartimi dhe aprovimi i koncept dokumentit për rregullimin e fushës së punësimit; (MFPT) 

9. Hartimi dhe aprovimi i Politikës së Punësimit 2022 – 2024; (MFPT) 

10. Punësimi i 100 inspektorëve të rijnë të punës; (MFPT/IP) 

11. Hartimi i koncept dokumentit të regjistrit të punësuarve; (MFPT/IP) 

12. Studim mbi kushtet e punës në Kosovë; (MFPT) 

13. Ristrukturimi i Inspektoratit të Punës; (MFPT/IP) 
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14. Plotësim/ndryshimi i ligjit të punës në përputhje me Bilancin e Jetës së Punës të BE-së; 

(MFPT) 

15. Krijimi i platformës së punës; (MFPT) 

16. Organizimi i Kampanjës Nacional vetëdijësuese mbi kushtet e punës; (MFPT) 

17. Pilotimi i YG. (MFPT/APRK) 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024: 

 

1. Ngritja e kapaciteteve dhe zgjerimi i shërbimeve të punësimit dhe aftësimit profesional; 

(MFPT/APRK) 

2. Zgjerimi i pakos së rimëkëmbjes ekonomike dhe dokumenti i politikave të punësimit për të 

papunët afatgjate, të rinjtë, gratë, personat me aftësi të kufizuara; (MFPT/APRK)  

3. Rishikimi dhe zhvillimi i 5 Kurrikulave, paketave mësimore duke u bazuar në standardet e 

profesionit, botimi i teksteve për 5 Kualifikime dhe validimi i 5 profileve të aftësimit 

profesional; (MFPT/APRK)   

4. Nën-kontraktimi i jashtëm (privat) për minimum dy (2) profile deficitare të aftësimit 

profesional; (MFPT/APRK) 

5. Analizë profesionale bazuar në Barometrin e tregut të Punës; (MFPT/APRK) 

6. Analizë për matje të efektivitetit dhe eficiencës bazuar në digjitalizimin e shërbimeve të 

punësimit dhe aftësimit profesional; (MFPT/APRK) 

7. Analizë për monitorimin dhe vlerësimin e përfshirjes së NEET në skemën e YG: 

(MFPT/APRK) 

8. Zhvillimi i platformës të inspektimeve elektronike dhe CRM. (MFPT/IP) 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025: 

 

1. Zgjerimi i pakos së rimëkëmbjes ekonomike dhe dokumenti i politikave të punësimit për të 

papunët afatgjate, të rinjtë, gratë, personat me aftësi të kufizuara; (MFPT/APRK)  

2. Rishikimi dhe zhvillimi i 6 Kurrikulave, paketave mësimore duke u bazuar në standardet e 

profesionit, botimi i teksteve për 6 Kualifikime dhe validimi i 6 profileve të aftësimit 

profesional; (MFPT/APRK)   

3. Nën-kontraktimi i jashtëm (privat) për minimum dy (2) profile deficitare të aftësimit 

profesional; (MFPT/APRK) 

4. Zgjerimi me shërbime të reja në fushën e punësimit dhe aftësimit profesional për YG. 

(MFPT/APRK) 

 

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Forcimi i kapaciteteve të shërbimeve publike të 

punësimit dhe aftësimit profesional pritet të kenë efekte pozitive në rritjen e konkurrueshmërisë 

përmes përmirësimit të cilësisë së shërbimeve, e njëjta do të ndikoj në ngritjen e shkathtësive të 

punëkërkuesve dhe përshtatjen më të mirë të punëkërkuesve me vende të punës. Përmirësimin e 

shkathtësive të punëkërkuesve dhe përshtatja më e mirë në vendin e punës, do të rris kualitetin e 

Treguesi Viti bazë TM2 2021 Objektivi 2024 Objektivi 2025 

1. Shkalla e punësimit 37.7% 39.2% 40.7% 

2. Shkalla e papunësisë  20.5% 19.0% 17.5% 

3. Shkalla e jo-aktivitetit  62.8% 61.3% 59.8% 

4. Shkalla e jo-aktivitetit të grave 82.4% 80.9% 79.4% 

5. Shkalla e të rinjëve NEET 15 – 24  31.7% 30.7% 29.7% 
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punës dhe do të lehtësoj mobilitetin social dhe ekonomik në mesin e tyre. Integrimi më i lartë i të 

rinjve, grave dhe grupeve të cenueshme do të diversifikoj dhe ngrisë kualitetin e shkathtësive në 

tregun e punës dhe do të ndikoj në parandalimin e fenomeneve negative si “brain-drain”. 

Përmirësimi i mekanizmave të parashikimit dhe monitorimit të kërkesave të tregut të punës do të 

lehtësoj orientimin e masave aktive të tregut të punës me veçanti aftësimin profesional, në këtë 

mënyrë oferta e punës do të mbuloj kërkesat e tregut të punës, si rrjedhojë do të ngritët 

produktiviteti ekonomik i vendit. Fuqizimi i të drejtave të punëtorëve do të bëjë tregun e punës më 

atraktiv për punëkërkues dhe do të inkurajoj integrimin e tyre në fuqinë punëtore. 

 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit: 

në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 33,250,421.00 33,601,121.00 33,312,983.00 

2. Financimi jo buxhetor  283,360.00 55,000.00 60,000.00 

TOTAL 33,533,781.00 33,651,121.00 33,372,983.00 

*burimet kombëtare të financimit publik 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Kjo masë synon përmirësimin e efektivitetit së shërbimeve publike të punësimit dhe 

aftësimit profesional duke u bazuar në ndërtimin e kapaciteteve sipas procesit të rishikimit 

institucional dhe të shënjëstrimit më të mirë të MATP-ve tek të papunët, me fokus tek të rinjtë, 

gratë, personat me aftësi të kufizuara dhe grupet e cenueshme. Po ashtu, masa synon krijimin e 

shkathtësive në profilet deficitare përmes fillimit të zbatimit të modelit të nën-kontraktimit të 

programeve të aftësimit profesional dhe shërbimeve të punësimit te ofruesit privat. Si tërësi, masa 

shoqëruar me MATP për të rinjtë pritet të reduktojë përqindjen e lartë të NEET në mesin e të rinjve 

të moshës 15 – 24. Ngritja e nivelit të punësimit dhe përshtatja e shkathtësive të personave të 

papunë me kërkesat të tregut të punës do rrisë të hyrat e personave në fjalë, si rezultat do të ndikoj 

në zbutje e varfërisë veçanërisht tek grupet e cenueshme. Masa do të ndikoj edhe në fuqizimin e 

të drejtave të punëtorëve që mund të ketë efekt në ngritjen e cilësisë së jetës dhe si rrjedhojë edhe 

ngritjen e produktivitetit në punë. Fuqizimi i të drejtave të punëtorëve dhe institucioneve 

mbikëqyrëse do të ndikoj në mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë. Si rezultat do të mbrohet 

mirëqenia dhe do të evitohen vështirësitë psiko-sociale dhe ekonomike që burojnë nga aksidentet 

në punë dhe sëmundjet profesionale. Me Ligjin e ri të Punës që synon përmirësimin e pushimit të 

lehonisë, atësisë dhe prindërimit, kjo masë do të kontribuojë edhe në një trajtim më të mirë të grave 

në tregun e punës. 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Masa do të jetë neutrale ndaj mjedisit. 

Rreziku  Probabiliteti  Veprimi lehtësues i planifikuar  

Zvogëlimi i stafit të APRK-së 

për shkak të pensionimit. 

Lartë Të plotësohen me staf të ri të nevojshëm dhe do të 

digjitalizohen shërbimet e ofruara nga APRK. 

Do të bëhet pilotimi i nën-kontraktimit të shërbimeve 

të punësimit për grupe të cenueshme në mënyrë që të 



   

 

83 

 

zbutet presioni ndaj stafit ekzistues të Agjencisë dhe 

të ngritët bashkëpunimi me shërbimet private të 

punësimit. 

Mungesë adekuate e 

bashkëpunimit dhe 

bashkërendimit me 

Institucionet relevante dhe 

partnerët social për 

Implementimin e Youth 

Guarantee Scheme. 

Ulët Organizimi i takimeve të vazhdueshme 

bashkërenduese, për të siguruar mbarëvajtjen e 

procesit dhe zgjidhjen efiçiente dhe efektive të 

problemeve që mund të paraqiten. 

Shqyrtimi jo-efektiv i 

ankesave të qytetarëve në 

Inspektoratin e Punës. Si dhe 

inspektimet e pakta dhe jo-

profesionale që rrezikojnë 

ngritjen potenciale të 

shkeljeve të ligjit të punës, 

ligjit për siguri dhe shëndet në 

punë dhe ligjeve tjera. 

Mesëm Rritja e numrit të Inspektorëve të Punës. 

Ngritja e efiçiencës në dorëzimin dhe shqyrtimin e 

ankesave nga qytetarët dhe Ristrukturimi i 

Inspektoratit të Punës. 

 

Sfida kryesore #3: Reduktimi i ekonomisë joformale dhe përmirësimi i mjedisit të të bërit biznes.  

 

Një nga sfidat kryesore të Qeverisë ende mbetet ekonomia joformale dhe mjedisi i varfër i të bërë 

biznes. Ekonomia joformale ka efekte negative jo vetëm në buxhetin e Kosovës, por dëmton edhe 

ekonominë e tregut dhe konkurrencën e ndershme ndërmjet bizneseve. Studimi i fundit i kryer në 

vitin 2017 vlerësoi se ekonomia jofromale arrin deri në 30% të BPV-së. Pengesat si barra 

administrative për bizneset dhe qytetarët, mungesa e mekanizmave dhe adresimi i duhur i 

mosmarrëveshjeve ekonomike, mungesa e koordinimit dhe trajnimit të duhur të inspektimeve dhe 

gjendja e keqe e rregullatorit tatimor në Kosovë vazhdojnë të kenë ndikim negativ në konkurrencën 

e pandershme në treg dhe në pasigurinë juridike. Si rrjedhojë, ky fenomen vazhdon të jetë një nga 

pengesat kryesore në zhvillimin ekonomik të vendit.  

Situata ekonomike vazhdoi të përmirësohet edhe në vitin 2022, megjithëse pasojat e situatës së 

krijuar nga pandemia në vitin 2020 vazhdojnë të ndihen. Në këtë përmirësim të situatës 

kontribuojnë edhe masat e ndërmarra nga qeveria për mbështetjen e bizneseve (mbështetja 

financiare për kredi për investime, mbështetja financiare për eksportuesit, mbështetja për 

likuiditet) dhe familjeve (ndihma sociale, subvencionet direkte për punëtorët e papunë, studentët).  

Kosova ka vazhduar të adresojë ekonominë joformale edhe gjatë vitit 2022. Në korrik të vitit 2022 

është miratuar Koncept Dokumenti i Ligjit për Regjistrimin e Pronarëve Përfitues dhe ligji pritet 

të zbatohet vitin e ardhshëm. Për më tepër, Agjencia e Statistikave të Kosovës ka vazhduar të 

vlerësojë ekonominë joformale në përputhje me standardet ndërkombëtare. Divizioni përgjegjës 

në ASK ka vazhduar vlerësimin e ekonomisë joformale në bazë të kontrolleve të auditimit fiskal, 

me keq raportime nga të vetëpunësuarit, me vlerësimin e trafikimit të drogës, bazuar në Metodën 

e Inputeve të Punës dhe ekonomia joformale është vlerësuar edhe në sektorin e shëndetësisë. 

Administrata Tatimore e Kosovës ka hartuar dy projekte të reja të pajtueshmërisë të cilat do të 
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synojnë sektorët me rrezik të lartë me qëllim të luftimit të ekonomisë joformale. Për të përcaktuar 

masat korrigjuese për projektet e pajtueshmërisë, ATK ka emëruar menaxherët e projektit për të 

monitoruar dhe vlerësuar zbatimin e projektit. Gjithashtu, grupe të përbashkëta nga ATK dhe 

Dogana e Kosovës janë krijuar dhe vazhdojnë të kenë takime për të koordinuar aktivitetet e tyre 

në luftën kundër ekonomisë joformale.  

Ndonëse ekonomia joformale vazhdon të luftohet, ka ende pengesa. Si i tillë, bashkëpunimi 

ndërinstitucional për të luftuar ekonominë joformale duhet të përmirësohet më tej, efikasiteti i ulët 

si rezultat i numrit të kufizuar të inspektorëve në Inspektoratin e Punës dhe organeve të tjera 

inspektuese, stimujt e ulët për pagesat elektronike të qytetarëve dhe veçanërisht ndërgjegjësimi i 

ulët për efektet negative të këtij fenomeni si te punëdhënësit ashtu edhe te punëmarrësit janë 

kontribuuesit kryesorë në përhapjen e ekonomisë joformale. Për më tepër, ngarkesa administrative 

përfaqëson një nga problemet e tjera kyçe në të bërit biznes dhe në uljen e ekonomisë joformale. 

Problemet siç janë koha e gjatë që duhet për të marrë shërbime për bizneset dhe kostoja e lartë e 

tyre, kërkesat e shumta për bizneset dhe mungesa e njohurive se si të ofrohen shërbime dekurajojnë 

të bërit biznes dhe investimin në vend. 

Pengesat strukturore: Edhe pse ka pasur përmirësime në mjedisin e të bërë biznes dhe ekonominë 

joformale, pengesat kryesore mbeten ende. Sfidat kryesore në këtë fushë janë konkurrenca e 

pandershme si pasojë e ekonomisë joformale, mungesa e koordinimit të mirë ndërmjet 

institucioneve, mungesa e planifikimit, koordinimit dhe zbatimit të aktiviteteve të organeve 

inspektuese, stimujt e ulët për pagesat elektronike, numri i ulët i fushatave informuese për qytetarët 

lidhur me efektet negative të ekonomisë joformale, mospërshtatja e praktikave më të reja 

evropiane, koordinimi i ulët dhe i dobët ndërmjet institucioneve publike dhe private në mbledhjen 

dhe shkëmbimin e të dhënave si dhe ngarkesa administrative, jo vetëm e krijuar më parë, por edhe 

ngarkesa e krijuar në vazhdimësi, për shkak të mungesës së kontrollit të saj. Këto sfida dhe pengesa 

strukturore të përmendura më sipër ndikojnë në dekurajimin e të bërit biznes në vend, uljen e 

investimeve, pasigurinë në realizimin e të drejtave ekonomike, kanë ndikim negativ në buxhetin e 

shtetit dhe punësimin, efekte negative në uljen e varfërisë dhe më pak kufizime në konkurrencën 

e lirë në tregjet në Kosovë. 

 

Masa e reformës #6: Përmirësimi i mjedisit për të bërë biznes nëpërmjet zvogëlimit të barrës 

administrative, dhe reformës së inspektimeve 

 

Përshkrimi i masës: Në vazhdimësi të përmirësimit të mjedisit për të bërë biznes, Qeveria synon 

ndërmarrjen e disa aktiviteteve që do të kenë ndikim në rritjen e cilësisë së shërbimeve për bizneset 

dhe qytetarët, dhe në ngritjen e efktshmërisë së administratës. Zvogëlimi i barrës administrative 

ka për fokus thjeshtimin dhe digjitalizimin e shërbimeve administrative, përfshirë edhe procedurat 

për subvencione, grante dhe skema sociale. Reforma e inspektimeve ka për qëllim realizimin e dy 

objektivave kryesore, konsolidimin e strukturave inspektuese dhe përmirësimin e koordinimit, si 

dhe digjitalizimin e procesit të inspektimeve në funksion të zvogëlimit të barrës administrative 

ndaj bizneseve. Kjo masë komunikon me treguesit 2.4.3 Qeverisje efiçiente dhe treguesin 2.8.1 

Përmirësimi i mjedisit të të bërit biznes të Programit të Qeverise së Kosovës 2021 – 2025. 



   

 

85 

 

 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023:  

 

1. Thjeshtimi i shërbimeve administrative (lejimeve) në MPB, MBPZHR, MMPHI dhe MSH 

(ZKM/ML); 

2. Digjitalizimi i shërbimeve administrative (lejimeve) në MPB, MBPZHR, MMPHI, MSH, ME, 

MASHT, MD, MFPT dhe MKRS (ZKM/ML/ASHI); 

3. Thjeshtimi dhe digjitalizimi i procedurave të aplikimit për grante dhe subvencione në bujqësi 

(MBPZHR/ASHI); 

4. Digjitalizimi i shërbimeve të skemave sociale në MFPT (MFPT/ASHI); 

5. Thjeshtimi i shërbimeve administrative në nivelin lokal (MAPL/ZKM/Komunat); 

6. Harmonizimi i akteve juridike përkatëse me Ligjin për inspektime (ZKM); 

7. Zhvillimi i platformës e-Inspektimi (ZKM); 

8. Riorganizimi dhe ristrukturimi i trupave inspektuese (ZKM/ML); 

9. Trajnimi i zyrtarëve publikë për barrë administrative (IKAP/ZKM); 

10. Trajnimi i inspektorëve me qasjen e re të inspektimit (IKAP/ZKM). 

 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024: 

 

1. Thjeshtimi i shërbimeve administrative (lejimeve) në ME, MASHT, MD, MFPT dhe MKRS 

(ZKM/ML); 

2. Digjitalizimi i shërbimeve administrative (lejimeve) në MPB, MBPZHR, MMPHI, MSH, ME, 

MASHT, MD, MFPT dhe MKRS (ZKM/ML/ASHI); 

3. Digjitalizimi i shërbimeve të skemave sociale në MFPT (MFPT/ASHI); 

4. Thjeshtimi i shërbimeve administrative në nivel lokal (MAPL/ZKM/Komunat); 

5. Digjitalizimi i shërbimeve administrative në nivel lokal (MAPL/ASHI/ZKM/Komunat); 

6. Riorganizimi dhe ristrukturimi i trupave inspektuese (ZKM/ML); 

7. Trajnimi i zyrtarëve publikë për barrë administrative (IKAP/ZKM); 

8. Trajnimi i inspektorëve me qasjen e re të inspektimit (IKAP/ZKM);  

9.  

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025: 

 

1. Digjitalizimi i shërbimeve administrative (lejimeve) në MPB, MBPZHR, MMPHI, MSH, ME, 

MASHT, MD, MFPT dhe MKRS (ZKM/ML/ASHI); 

2. Digjitalizimi i shërbimeve administrative në nivel lokal (MAPL/ASHI/ZKM/Komunat); 

3. Riorganizimi dhe ristrukturimi i trupave inspektuese (ZKM/ML); 

4. Trajnimi i zyrtarëve publikë për barrë administrative (IKAP/ZKM); 

5. Trajnimi i inspektorëve me qasjen e re të inspektimit (IKAP/ZKM);  
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Treguesi Baza 2022 Objektivi 2023 Objektivi 2025 

Numri i shërbimeve administrative (lejimeve) të 

thjeshtuara 
44 >150 n/a 

Numri i shërbimeve administrative (lejimeve) të 

digjitalizuara 
0 >50 >250 

Numri i trupave inspektuese 32 18 12 

 

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Përmirësimi i cilësisë së bërjes së politikave dhe hartimit 

të legjislacionit, krijimi i një sistemi të unifikuar i cili siguron koordinim ndërinstitucional të 

qëndrueshëm nga ana e autoriteteve inspektuese si dhe funksionalizimi i një adrese të vetme, 

efektive dhe të specializuar në zgjidhjen e kontesteve afariste do të ndikojë dukshëm në largimin 

e pengesave te panevojshme në kuadër të procesit për zvogëlimin e barrës administrative (ZBA), 

në rriten efikasitetit, transparencën dhe llogaridhënien e trupave inspektuese si dhe në ngritjen e 

sigurisë juridike për bizneset. Prandaj, duke hequr procedurat dhe kërkesat e panevojshme, duke 

thjeshtuar dhe digjitalizuar procedurat e nevojshme, duke zvogëluar barrën mbikëqyrëse për 

bizneset, si dhe duke ngritur sigurinë juridike përmes zgjidhjes efikase të kontesteve komerciale 

do të ketë ndikim direkt në përmirësimin e ambientit të bërit biznes, përmirësimin e 

konkurueshmerisë, rritjen e investimeve të huaja dhe nga diaspora si dhe në uljen e riskut për 

zgjerim të bizneseve ekzistuese.   

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit: 

në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor*  1,710,000    25,000 1,710,000 

2. Financimi jo buxhetor  10,000 5,000 10,000 

TOTAL 1,720,000 30,000 1,720,000 
*burimet kombëtare të financimit publik 

 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Zvogëlimi i barrës administrative për bizneset dhe administratën, si dhe hartimi i 

politikave dhe ligjeve më të mira, do të ketë efekt pozitiv në rritjen dhe zhvillimin e bizneseve si 

dhe përmirësimin e shërbimeve për bizneset dhe qytetaret që si pasojë kanë rritjen e punësimit dhe 

reduktimin e varfërisë. Reforma e Inspektimeve do të përmirëson efektivitetin administrativ sa i 

përket inspektimeve dhe zvogëlon barrierën e kontrollit që ushtrohet ndaj bizneseve që do të 

ndikon në zvogëlimin e ekonomisë joformale si dhe në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët. 

Zvogëlimi i  ekonomisë joformale nënkupton rritjen e buxhetit, dhe me rritjen e buxhetit mund të 

ndikojmë në ngritjen e mirëqenies për shtresat më të varfër të popullsisë. Në anën tjetër, me 

përmirësimin e ambientit të biznesit do të rritet edhe interesimi për investime nga jashtë. Investimet 

e reja dinamizojnë tregun e punës dhe stimulojnë ngritjen e shkallës së pjesëmarrjes së grave në 

tregun e punës. 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Masa nuk pritet të ketë ndikim në mjedis 

Rreziku Probabiliteti Veprimi lehtësues i planifikuar 

Vonesat dhe rezistenca për 

ndryshimin e akteve juridike nga ana 

I mesëm Qendërzimi i punës në ZKM – zhvillimi i 

analizave dhe drafteve të akteve juridike nga 



   

 

87 

 

 

Masa e reformës #7: Reduktimi i ekonomisë joformale përmes përmirësimit të mbikëqyrjes së 

bazuar në inteligjencë  

Përshkrimi i masës: Objektivi kryesor i kësaj mase është reduktimi i ekonomisë joformale në vend 

duke përmirësuar cilësinë e qeverisjes në ekonomi dhe duke zhvilluar një sistem të qëndrueshëm 

në luftën kundër informalitetit. Si rezultat, të ardhurat nga tatimet do të rriten, duke ndikuar në 

përmirësimin e shërbimeve, si dhe do të ulet konkurrenca e pandershme në treg. Kjo masë lidhet 

me Strategjinë Kombëtare Për Zhvillim (SKZH); Strategjinë Kombëtare e Republikës së Kosovës 

për Parandalimin dhe Luftimin e Ekonomisë Joformale, Pastrimit të Parave, Financimit të 

Terrorizmit dhe Krimeve Financiare 2019-2023, si dhe Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit 

(MSA). 

a. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2023:  

 

1. Hartimi i Strategjisë së re Kombëtare për Luftimin e Ekonomisë joformle, bazuar në vlerësimet 

e rrezikut të sektorit dhe vlerësimet në lidhje me hendekun tatimor në përgjithësi (Sekretariati 

i SLEJ); 

2. Zhvillimi dhe përmirësimi i shërbimeve elektronike online dhe mjeteve interaktive për të 

ndihmuar tatimpaguesit në përmbushjen e detyrimeve të tyre tatimore. (ATK) 

3. Rritja e numrit të aktiviteteve të inspektimit në zbatimin e projekteve të pajtueshmërisë së 

ATK-së dhe përcaktimi i më shumë masave korrigjuese për ato projekte përmes vlerësimit ex-

post të zbatimit të tyre (ATK). 

4. Rritja e numrit të inspektimeve dhe stafit të angazhuar në operacionet e përbashkëta ndërmjet 

ATK-së dhe DK-së, nën udhëheqjen e grupit të përbashkët të krijuar nga të dyja institucionet 

me qëllim të adresimit të rasteve të bizneseve të cilat karakterizohen nga një shkallë e lartë 

rreziku në shmangien e detyrimeve tatimore dhe doganore (ATK & Dogana); 

5. Rishikimi i ofrimit të qasjes direkte të NJIF-K në bazën e të dhënave të ATK-së. Autoritetet 

duhet të shqyrtojnë qasjen indirekte të NjIF-it në bazën e të dhënave të ATK-së me qëllim të 

analizës së inteligjencës financiare për të siguruar disponueshmërinë në kohë të informacionit 

në përputhje me rreziqet dhe prioritetet e autoriteteve kompetente (ATK & NjIF); 

6. Rritja e nivelit të mbikëqyrjes dhe numrit të inspektimeve në terren, veçanërisht në lidhje me 

bizneset dhe sektorët e tjerë të caktuar të profesioneve jofinanciare, për të siguruar, ndër të 

tjera, se të dhënat mbi pronësinë e përfituesit mblidhen dhe mirëmbahen (NjIF). 

7. Rishikimi i metodologjisë së vlerësimit të rrezikut të NjIF-it sipas rekomandimeve të 

vlerësimeve dhe asistencës teknike në këtë fushë (NjiF); 

8. Vlerësimi i ekonomisë joformale për aktivitetet ekonomike dhe llojet e ekonomisë joformale 

që nuk janë vlerësuar më parë (ASK); 

e ML për zvogëlimin e barrës 

administrative 

ZKM, në funksion të zvogëlimit të barrës 

administrative 

Mungesa e kapaciteteve dhe vonesat 

për digjitalizim të shërbimeve 

administrative 

I lartë Mbështetja e ASHI me ekspertë të TI dhe 

përfshirja e nivelit të lartë politik në tejkalimin 

e sfidave  
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9. Vlerësimi i ekonomisë joformale bazuar në kontrollet e auditimit fiskal; Vlerësimi i ekonomisë 

joformale për llojin N6 - keq raportimi i të vetë punësuarve; Vlerësimi i trafikimit të drogës 

dhe i punësimit joformal në bazë të Metodës së Inputit të Punës (Labor Input Method); (ASK) 

10. Miratimi i Ligjit për Regjistrin e Pronarëve Përfitues (MINT) 

 

b. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2024:  

1. Vlerësimi i ekonomisë joformale për aktivitetet ekonomike dhe llojet e ekonomisë joformale 

që nuk janë vlerësuar më parë (ASK); 

2. Forcimi i kapaciteteve hetuese dhe të inteligjencës, ngritja e kapaciteteve profesionale të stafit 

të NjIF-it dhe zhvillimi dhe forcimi i kapaciteteve të TI-së (NjiF); 

3. Kryerja e Vlerësimit Kombëtar të Rrezikut (NjIF); 

4. Zbatimi i plotë i proceseve të reja të punës për mbledhjen e borxheve dhe materializimi i 

rezultateve të pritura duke forcuar proceset e sekuestrimit të pasurisë dhe shlyerjes së borxhit 

(ATK); 

5. Mbështetja e koordinimit të grupeve të përbashkëta ndërmjet institucioneve përgjegjëse për 

parandalimin dhe ndalimin e punës së padeklaruar. 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2025: 

1. Vlerësimi i ekonomisë joformale për aktivitetet ekonomike dhe llojet e ekonomisë joformale 

që nuk janë vlerësuar më parë (ASK); 

2. Forcimi i kapaciteteve hetuese dhe të inteligjencës (NjIF); 

3. Ngritja e kapaciteteve profesionale të NjIF-it dhe rritja e numrit të punonjësve për të 

kontrolluar përputhshmërinë e institucioneve financiare dhe profesioneve të tjera jofinanciare 

të përcaktuara me pastrimin e parave dhe luftimin e terrorizmit (NjIF). 

 

Treguesit Viti bazë 

2023 

Objektivi 

2024 

Objektivi 

2025 

Rritje e të ardhurave tatimore krahasuar me një vit më parë 17.4% 3.4% 7.2% 

Rritja e numrit të inspektimeve (nr. i inspektimeve në vit) 1,800  2,160 >2,400 

 

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Prezenca e ekonomisë joformale shkakton uljen e 

produktivitetit të bizneseve të formalizuara, për shkak të konkurrencës së pandershme në treg. 

Konkurrenca e pandershme prek më së shumti bizneset e vogla të formalizuara, të cilat kanë kosto 

operative më të larta se bizneset që operojnë në ekonominë joformale. Si rezultat i këtyre faktorëve, 

rritja e konkurrencës së drejtë dhe të qëndrueshme në vend është duke stagnuar. Prandaj, reduktimi 

i këtij fenomeni do të çonte në përmirësimin e konkurrencës në treg, inovacionit dhe mjedisit të 

biznesit në përgjithësi. Për më tepër, reduktimi i ekonomisë joformale mundëson edhe rritjen e 

atyre sektorëve ku Kosova ka përparësi konkurruese dhe ku potenciali i eksportit është më i madh. 

Rrjedhimisht, kjo masë do të trajtonte nëpërmjet aktiviteteve të saj ndikimin e pritshëm në 

konkurrushmëri dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike. 
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Kostoja e parashikuar e aktiviteteve dhe burimet e financimit:  
në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor*  67,000.00 180,000.00 70,000.00 

2. Financimi jo buxhetor     

TOTAL 167,000.00 180,000.00 70,000.00 

*burimet kombëtare të financimit publik 

 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, ulja e varfërisë, barazia gjinore: 

Reduktimi i fenomenit të ekonomisë joformale ndikon në rritjen e punësimit në vend, veçanërisht 

në sektorët me nivel të lartë të informalitetit. Si rezultat, sistemi i punësimit bëhet më i drejtë, të 

drejtat e punonjësve njihen dhe respektohen nga punëdhënësit, formalizohen instrumentet e 

kompensimit dhe paguhen kontributet pensionale. Ulja e papunësisë ndikon më pas në uljen e 

varfërisë duke rritur mirëqenien edhe për shtresat më të varfra të popullsisë. Luftimi i ekonomisë 

joformale ndikon gjithashtu në barazinë gjinore, duke reduktuar fenomenet siç janë papunësia e 

femrave, paga më e ulët për gratë në ekonominë joformale dhe ekspozimi më i lartë ndaj abuzimit 

dhe dhunës. Si rrjedhojë, ndikimi i kësaj mase në reduktimin e ekonomisë joformale ndikon edhe 

në të ardhurat tatimore, rritjen e mirëqenies dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Kjo masë 

kontribuon në Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm brenda qëllimit të Objektivit 1 (Çrrënjosja 

e varfërisë), Objektivi 3 (Shëndet i mirë dhe mirëqenia), Objektivi 5 dhe 8 (Barazia gjinore dhe 

puna e denjë dhe rritja ekonomike respektivisht). 

 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Masa nuk paraqet ndonjë ndikim të pritshëm në mjedis. 

 

 

5.2 Analiza e pengesave në fushat tjera dhe masat lidhur me reformat strukturore 

5.2.1 Menaxhimi i Financave Publike  

Gjendja aktuale: Kosova synon të siguroj një sistem modern të Menaxhimit të Financave Publike 

që është në harmoni me përvojat më të mira ndërkombëtare dhe mundëson funksionimin efikas 

dhe efektiv të të gjitha fazave në këtë fushë. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka 

draftuar Strategjinë e re për Menaxhimin e Financave Publike 2022-2026. Kjo strategji do të jetë 

vazhdimësi e SRMFP 2016-2020 dhe Planit Kalimtar të Veprimit 2021, të aprovuar nga Ministri 

i Financave, Punës dhe Transfereve në vitin 2021.  

Në fushën e Prokurimit Publik, Kosova ka një kornize ligjore që është e mbështetur në parimet e 

BE për prokurim publik si: transparenca, trajtimi i barabartë, konkurrenca e lirë dhe mos 

diskriminimi. Ligji i ri i Prokurimit Publik është në fazën e finalizimit. Prokurimi elektronik është 

përdorur gjerësisht në tre (3) vitet e fundit në Kosovë për paraqitjen e tenderëve. Megjithatë, ligji 

aktual ka dispozita të kufizuara ligjore për rregullat që rregullojnë prokurimin elektronik dhe nëse 

Rreziku Probabiliteti Veprimi lehtësues i planifikuar 

Stagnimi i bashkëpunimit 

ndërinstitucional 

I mesëm Rritja e shkëmbimit të të dhënave ndërmjet 

institucioneve të ndryshme relevante si në nivel 

qendror ashtu edhe në atë vendor për të luftuar 

ekonominë joformale. 
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autoritetet kontraktore janë të autorizuara të përdorin mjete alternative. Rrjedhimisht, projektligji 

i ri rregullon në mënyrë eksplicite prokurimin elektronik sipas të cilit agjencia rregullatore e 

prokurimit publik është e detyruar të sigurojë qasje të lirë për të gjithë operatorët ekonomikë në 

prokurimin elektronik dhe teknologjia e përdorur duhet të jetë ndërvepruese dhe e përdorur 

gjerësisht. Vetëm kur dosjet dhe modelet e tjera që kanë nevojë për një dorëzim të personalizuar 

të një tenderi për shkak të madhësisë së tij ose aspekteve të tjera të ndjeshme teknologjike 

mundësojnë të drejtën e përdorimit të mjeteve të tjera alternative të dorëzimit të tenderit. Do të 

futen teknika të reja për prokurimin publik si sistemi dinamik i blerjeve dhe ankandi elektronik. 

Dispozitat ligjore specifike për modifikimin e kontratës do të futen bazuar në Acquis të BE-së. 

Ligji aktual nuk trajton shumë situata që lindin nga prokurimet publike që garantojnë modifikimin 

e kontratës. Prandaj, me projektligjin e ri adresohen të gjitha bazat për modifikimin e kontratës 

gjatë fazës së ekzekutimit të kontratës. 

Ndër sfidat kryesore që janë identifikuar e që ndikojnë në menaxhimin më të mirë të Financave 

Publike është menaxhimi i rrezikut fiskal. Identifikimi i rreziqeve fiskale në Kosovë nuk është bërë 

në mënyrë sistematike. Në vitet e fundit, MFLT ka publikuar një rrezik fiskal si pjesë e Buxhetit 

vjetor dhe PRE-së. Rreziqet fiskale që dalin nga NP-të, performanca e NP-ve, pasojat ekonomike 

nga pushtimi rus në Ukrainë, rritja e shpenzimeve buxhetore për shkak të krizës energjetike dhe 

presioneve të larta të inflacionit janë disa nga rreziqet kryesore fiskale të identifikuara nga MFLT. 

Megjithatë, këto raporte nuk ishin pjesë integrale e kuadrit makrofiskal dhe për rrjedhojë këto 

rreziqe nuk mund të kuantifikoheshin dhe monitoroheshin siç duhet nga MFLT si rezultat i një 

numri të konsiderueshëm rialokimesh që janë bërë gjatë viteve të fundit fiskal. Për më shumë, 

rrezik fiskal paraqesin edhe sistemet financiare të cilat janë të paauditueshme, ku rreth 101 sisteme 

janë tërësisht të paauditueshme. Një sfidë tjetër mbetet Informaliteti i shoqëruar me boshllëk 

tatimor. Progresi i reformës u ngadalësua nga pandemia dhe devijimi i burimeve për të ndihmuar 

në ofrimin e mbështetjeve të lidhura me Covid-in. 

Sfidë tjetër mbetet çështjet strukturore dhe funksionale të sistemeve të TI që mbështesin MFPT e 

të cilat janë të fragmentuara pasi nuk janë plotësisht të lidhura me njëra-tjetrën dhe kjo paraqet 

një sfidë për shkëmbimin, analizën dhe raportimin e të dhënave të standardizuara, konsistente dhe 

automatike dhe të besueshme. 

 

Masa e reformës #8: Ristrukturimi dhe konsolidimi i të gjitha burimeve të sistemeve të TI në 

mbështetjen dhe zhvillimin e menaxhimit të financave publike. 

 

Përshkrimi i masës: Masa është për herë të parë në Programin për Reforma në Ekonomi dhe synon 

integrimin dhe ndërveprimin e sistemeve dhe shërbimeve të agjencive dhe departamenteve në 

kuadër të MFPT-së për të siguruar shërbime të besueshme dhe të shpejta për të gjithë palët 

(institucione, biznese dhe qytetarë). Masa gjithashtu synon të përafroj buxhetin me prioritetet e 

politikave, përmirësoj pajtueshmërinë tatimore dhe ofrimin e shërbimeve në mënyrë më efektive. 

Në bazë të vlerësimit të gjendjes ekzistuese është konstatuar një fragmentim i lartë i sistemeve të 
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TI në fushën e menaxhimit të financave publike, këto sisteme të ndara në kuadër të menaxhimit të 

financave publike veprojnë si autonome duke pas zbrazëtira të mëdha të identifikuara në aspektet 

e sigurisë, bashkëveprimit, investimeve në infrastruktura të ndara, investime në platforma të njëjta 

duke shkaktuar dyfishime e trefishime të shpenzimeve, performance jo adekuate, paqëndrueshmëri 

të resurseve dhe kërkesa të larta për rritje buxhetit dhe rritje deri 50% të numrit të stafit. Masa do 

të ndihmojë në rritjen e auditueshmërisë së sistemeve financiare që rrjedhimisht do të ndikojë në 

zvogëlimin e rrezikut fiskal, duke tentuar që të zvogëlojë këto 101 sisteme në 60. Përveç kësaj, 

Masa do të ndikojë në kursimin e buxhetit të shtetit duke reduktuar dhe konsoliduar sistemet 

harduerike të cilat për momentin kanë kosto të lartë dhe nuk kanë efikasitetin e duhur.  Kjo masë 

është në linjë me programin e Zvogëlimit të Barrës Administrative që është prioritet i Qeverisë 

dhe kërkesë e BE-së për Reformën e Administratës Publike. Masa po ashtu është pjesë e Strategjisë 

së E-qeverisjes e bazuar në Parimet e Kornizës Evropiane të Ndërveprueshmërisë e cila ofron 

udhëzime specifike se si të vendosen shërbime publike dixhitale të ndërveprueshme. 

 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023: 

 

1. Zhvillimi i planit për transformimit e departamenteve të TI në një Agjenci të dedikuar TI për 

mbështetjen e menaxhimit të financave publike. (MFPT); 

2. Krijimi i qendrës së shërbimeve të përbashkëta të TI-së.(MFPT)  

3. Plotësim ndryshimi i udhëzimeve administrative dhe hartimi i akteve të reja ligjore për të 

mundësuar konsolidimin dhe transformimin e strukturës dhe organizmit të TIK-ut (MFPT);  

4. Hartimi i Strategjisë së Përbashkët të TIK-ut, Udhërrëfyesit dhe Planit Operacional brenda 

MFPT; (Komiteti Teknik për TIK ne MFPT); 

5. Ndërveprueshmëria dixhitale e shërbimeve të TI-së brenda MFPT; (Komiteti Teknik për TIK 

në MFPT) 

6. Ngritja e kapaciteteve në kuadër të agjencisë për TI në MFPT; (Komiteti Teknik per TIK ne 

MFPT) 

 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024:  
 

1. Funksionalizimi i plote i Agjencisë për TIK në MFPT me mandat në përkrahjen dhe avancimin 

e PFM, bazuar në mandatin ligjor dhe udhëzime administrative përkatëse;   

2. Implementimi i programit të barrës administrative në MFPT (shërbimet në program); 

3. Implementimi i Qendrës Shtetërore për Rimëkëmbje dhe Vazhdimësi të Punës; 
 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025 

   

1. Implementimi i Government, Privat and Hybrid Cloud; 

2. Krijimi i qendrës së ekselencës për TIK duke përfshirë: 

 "Solucioni i Infrastrukturës së TI" që do të menaxhojë infrastrukturën e përbashkët të TI-

së dhe kërkon konsolidimin e aseteve, standardizimin e proceseve dhe optimizimin e 

ofrimit. 

 "Qendra e Ekspertizës së Teknologjisë" do të ofrojë këshillim dhe ekspertizë për 

teknologji specifike, zhvillon dhe mbështet aplikacione të bazuara në këto teknologji. 
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 "Qendra e Aplikacioneve" zhvillon dhe mirëmban aplikacione të standardizuara dhe të 

gatshme për të përmbushur pritshmëritë e pronarëve të procesit të biznesit të vendosur në 

njësi biznesi ose subjekte. 

 "Qendra e Zgjidhjeve të Biznesit" ofron proceset e biznesit dhe solucione të TI-së që do 

të operohen nga njësitë apo subjektet e biznesit. 

 

 

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Integrim dhe ndërveprimi i sistemeve (platformave) dhe 

shërbimeve të agjencive dhe departamenteve në kuadër të MFPT-së për një funksionim të 

mirëfilltë, qëndrueshmëri dhe zbatim të politikave fiskale, doganore, skemave sociale (financave 

publike) duke siguruar transparence dhe trajtim të barabartë për të gjithë akterët relevante 

(institucionet publike dhe private) dhe digjitalizim të mirëfilltë (shërbime të besueshme, të lehta, 

pa kosto si dhe zvogëlim të  barrës administrative për qytetarë dhe biznese kundrejt shërbimeve që 

ofrohen nga MFPT dhe agjencitë e saja) do të kontribuojë për një mjedis më të mirë dhe konkurrues 

të të bërit biznes. Gjithashtu do të kontribuojë në zvogëlimin e korrupsionit në prokurimin publik 

duke eliminuar proceset joefikase të prokurimit që mund të çojnë në uljen e konkurrencës në treg 

dhe do të rris llogaridhënien institucionale mbi vendimet e tyre të shpenzimeve.    

 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit:  

në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor*   9,096,452 9,146,452 9,346,452 

2. Financimi jo buxhetor  - IPA 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

TOTAL 10,096,452   10,146,452 10,346,452 

*burimet kombëtare të financimit publik 

 

Treguesi  Viti bazë 

2022 

Objektivi 2023 Objektivi 

2024 

Objektivi 

2025 

Skemat sociale të digjitalizuar JO PO PO PO 

Numri i sistemeve financiare 

(MFPT) të auditueshme sipas 

standardeve ndërkombëtare 

dhe konsolidimin e tyre (nga 

101 në 60) 

101 platforma 

në kuadër të 

MFPT të 

paauditueshm

e  

 

<25% <40% 

Performanca për ofrimin e 

shërbimeve të brendshme të 

teknologjisë së informacionit 

MFPT 

30% është 

performanca 

aktuale e TIK 

në MFPT 

 

50% 

 

70% 

 

90% 

Kohëzgjatja e pranimit të 

pagesave në Thesarin e 

Kosovës (instant payment) 

24 deri 72 ore 25% të të 

hyrave të 

barazohen 

brenda 4 orëve 

50% të të 

hyrave të 

barazohen 

brenda 1 ore 

100% të të 

hyrave të 

barazohen 

brenda 60 

sekondave 

Konsolidimi dhe integrimi i 

infrastrukturës harduerike 

(server, storage, licenca) 

0 50% reduktim 100% 

reduktim 
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Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Ngritja e standardeve profesionale në fushën e TI dhe financave publike, digjitalizimi i 

shërbimeve sociale dhe të punësimit; rritja e konkurrencës dhe motivimit përmes projektligjit të ri 

të pagave; Program profesional të ngritjes së kapaciteteve dhe inkuadrimi i programit të praktikes 

do të ndikoj mbi çështjet të punësimit, barazisë gjinore duke reduktuar në të njëjtën kohë edhe 

varfërinë. 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Implementimi i kësaj mase do të ndikoj për të mirë në mjedis duke 

marrë parasysh vendosjen e teknologjisë së gjelbër (Green Technology) përmes përdorimit të 

infrastrukturave të reja efiçiente duke reduktuar konsumin e energjisë si dhe zvogëlim të emetimit 

të ndotjes së ajrit, pasi parashihen të zëvendësohen rreth 30% të pajisjeve me konsumim të lartë të 

rrymës; 

 

 

5.2.2 Tranzicioni i gjelbër 

Gjendjes aktuale: Kosova sot ballafaqohet me çështje mjedisore të ndryshme siç janë ndryshimet 

klimatike, fatkeqësitë natyrore dhe ndotje të ndryshme. Këto çështje mjedisore parashtrojnë sfida 

zhvillimore të rëndësishme për institucionet e Kosovës, të cilat ende nuk kanë kapacitete të 

mjaftuara për t’i adresuar. 

Ndotja e ajrit në zonat urbane dhe veçanërisht në zonat industriale, vlerësohet të jetë e lartë, bazuar 

në të dhënat nga monitorimi i vazhduar i cilësisë se ajrit përmes rrjetit nacional të monitorimit të 

cilësisë se ajrit në Kosovë. Kosova ka një rrjet të monitorimit të cilësisë së ajrit që përbehet nga 

13 stacione monitoruese (12 statike dhe 1 stacion mobil). Në këto stacione monitorohen 6 

parametra të cilësisë së ajrit (PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3 dhe CO). Të dhënat e monitoruara 

raportohen përmes sistemit online, dhe mundësohet sigurimi i informatave të sakta në kohë reale 

Rreziku  Probabiliteti  Veprimi lehtësues i planifikuar  

Nxitimi në zbatim pa planifikim i 

programit  
mesatar 

Planifikimi me kujdes i nevojave dhe i  plotë 

për t'u siguruar që njerëzit, proceset dhe 

ristrukturimi i teknologjisë mund të bëhen pa 

asnjë ndërprerje. 

Menaxhimi i ndryshimeve, 

arkitektura e re e ndërmarrjes, 

(rezistenca e faktorit njeri për 

ndryshime, mund të rezultojë me 

dështime të pjesshëm ose edhe 

dështime total) 

mesatar 

Sigurimi i nivelit dhe frekuencës së 

nevojshme të komunikimit ndërmjet të gjithë 

hisedarëve në mënyrë që të kemi vëmendjen 

dhe angazhimin e tyre gjatë zbatimit të 

programit.  

Mungesa e autoritetit ligjor dhe e 

përfshirjes ekzekutive mund të 

rezultojë në ristrukturime që bien 

viktimë e politikës, pritshmërive të 

larta ose mungesës së 

qëndrueshmërisë. 

mesatar 

Komiteti Teknik i TIK-ut duhet të marrë një 

gjuhë legjislative që i mundëson autoritetin 

dhe kompetencat organizatës së re të TIK-ut 

dhe udhëheqjes së saj, për të ndihmuar 

ristrukturimin e TIK-ut të qëndrojë për 

programin e gjatë 

Mundësia për vonesa në miratimin e 

legjislacionit nga Kuvendi. 
mesatar 

Sigurimi i koordinimit dhe bashkëpunimit të 

duhur me të gjithë akterët  
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për publikun në disa komuna të Kosovës.  Të dhënat nga monitorimi për vitin 2021 flasin për 

tejkalime të vlerave maksimale të lejuara për disa parametra, në veçanti për PM10 dhe PM2.5, 

kryesisht gjatë sezonës së dimrit. Numri më i madh i ditëve me tejkalime është regjistruar në 

stacionet matëse në Prishtinë (Rilindja 59 dhe IHMK 370, Pejë (41) dhe Gjilan (37)20. Koncentrimi 

më i lartë i mesatares vjetore për PM10 është regjistruar në stacionet Rilindja-Prishtinë me 33.4 

μg/m3 dhe në Gjilan 31.3 μg/m3. Kontribuesit më të mëdhenj janë termocentralet, impiantet me 

djegie të madhe, sektori i transportit, impiantet me djegie të vogël, aktivitetet bujqësore, mbeturinat 

shtëpiake dhe vendet që përdoren për djegien e mbeturinave. Sa i përket trendit të koncentrimit 

vjetor të parametrave të monitoruar, bazuar në tё dhënat vjetore për periudhën 2013-2021, vërehet 

një rënie e ndjeshme e koncentrimit të ndotësve që mund të ndërlidhet edhe me masat që janë 

ndërmarrë për reduktimin e ndotjes21.   

Sa i përket mbeturinave komunale, sasia që krijohen në nivel vendi është afërsisht mbi 450.000 

tonë. Bazuar në përbërjen e mbeturinave komunale që krijohen në nivel vendi, mbi 90% e tyre 

mund të riciklohen. Aktualisht, në linjën e riciklimit shkojnë mbi 10 % (duke përfshirë edhe 

eksportin që i dedikohet riciklimit). Pothuajse e tërë sasia e mbeturinave komunale përfundojnë në 

deponitë sanitare kurse një pjesë e tyre përfundon në deponi ilegale. Në anën tjetër, legjislacioni 

për rregullimin  e kësaj fushe është i harmonizuar me Acquis-in e BE-së. Mirëpo, sektori i 

mbeturinave ka nevojë për reformim dhe mbështetje. Ekonomia qarkore do të krijonte mundësi 

për investime dhe vende të reja të punës, përmes sigurimit të burimeve të lëndëve të para për 

prodhim. Zbatimi i Sistemit të Rimbursimit të Depozitave (SRD), do të rezultonte në investime 

nga sektori privat, duke përfshirë investimet e huaja direkte. Kjo është në përputhje me parimet e 

përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit si dhe parimin ndotësi paguan.  

Ruajtjes së biodiversitetit, përmes shpalljes së zonave të mbrojtura të natyrës, viteve të fundit iu 

ka kushtuar vëmendje e posaçme. Është arrit që rreth 11,55% e territorit të përgjithshëm, të 

shpallen Zona të Mbrojtura Natyrore duke përfshirë: 19 rezervate strikte natyrore, 2 parqe 

kombëtare,  229 monumente natyrore, 1 park natyror, 6 peizazhe të mbrojtura dhe 1 zonë e veçantë 

e mbrojtur për zogjtë. Pra, në total  numri i zonave të mbrojtura është 258. Përkundër këtij fakti 

pozitiv, menaxhimi efektiv i tyre është në nivel jo të kënaqshëm. Ndërtimet ilegale, prerja e pyjeve, 

gjuetia e veprime tjera të njeriut, po kërcënojnë seriozisht vlerat natyrore të këtyre zonave. Kjo 

gjendje ka rezultuar për shkak të zbatimit të pjesshëm të legjislacionit ekzistues si dhe në mungesë 

të institucioneve përkatëse për menaxhim, monitorim dhe inspektim. 

Legjislacioni aktual i fushës së ujërave ka shumë mangësi dhe se reformat e politikave për këtë 

fushë janë të domosdoshme. Ato synohet të realizohen përmes disa aktiviteteve të planifikuara, në 

funksion të përmbushjes së objektivit të masës. Sasia e vogël e ujërave në ujë-rrjedhat vendore, e 

që sasia mesatare vjetore është më e vogël se 100 m3/s, implikon nevojën e ndërtimit të Impianteve 

për Trajtimin e Ujërave të Zeza (ITUZ) urbane dhe industriale. Aktualisht, në funksion janë 4 

ITUZ (Skenderaj, Prizrenin, Junik, Pejë), ndërsa 1 është në fazën testuese (Gjakovë). Përveç ITUZ 

urbane, ka edhe 13 impiante të vogla në disa zona rurale. Komuna e Prishtinës është në fazën e 

                                                           
20 https://airqualitykosova.rks-gov.net 
21 Raporti vjetor per Gjendjen e Ajrit 2021, AMMK 2022 
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kompletimit të dokumentacionit për fillimin e punëve për ndërtimin e impianit rajonal për trajtimin 

e ujërave të zeza (përfshirë komunën e Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Graçanicës). Mitrovica, 

Ferizaj dhe Gjilani, janë në fazat fillestare të procedurave administrative për kontraktimin e 

kompanive konsulente.  

Eksploatimi ilegal i aluvioneve në lumenj, pastaj rregullimet e lumenjve pa kritere ekologjike / 

hidromorfologjike, implikon nevojën emergjente për restaurimin e lumenjve, sipas kritereve 

mbrojtëse dhe ekologjike. Këto veprime ndikojnë drejtpërdrejt në ruajtjen e biodiversitetit të 

mjedisit ujor.  

Pengesat strukturore: Përdorimi i teknologjive të vjetruara/impiantet të vjetërsuara të energjisë; 

Kufizimet financiare të kompanive për investime në teknologji të reja për zvogëlimin e shkarkimit 

të emisioneve në ajër;  Mungesa e trajtimit të ujërave të zeza; Menaxhimi i dobët i mbeturinave;  

Humbja e biodiversitetit dhe Shfrytëzimi i egër i resurseve natyrore janë disa nga pengesat 

strukturore. 

 

Masa e reformës #9: Zvogëlimi i ndotjes së mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit 

 

Përshkrimi i masës: Mbrojtja e mjedisit është një prej çështjeve me prioritet e agjendës globale 

në vitet e fundit, është temë shqetësuese edhe për institucionet e vendit për shkak të ndotjes që 

ndikon në shëndetin e qytetareve dhe gjithashtu ndërlidhet  ngushtë me zhvillimin socio-ekonomik, 

cilësinë e jetës dhe prosperitetin e gjeneratave të ardhshme në Kosovë. Objektivi kryesor i kësaj 

mase është përmirësimi i cilësisë së jetës dhe zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe social. Në 

funksion të përmbushjes së këtij objektivi do të rishikohen politikat ekzistuese të mjedisit, duke i 

harmonizuar me legjislacionin e BE-së, për të siguruar bazën e cila synon zvogëlimin e ndotjes së 

ajrit, ngritjen e nivelit të menaxhimit të mbeturinave dhe të ujërave, shfrytëzimin e qëndrueshëm 

të burimeve natyrore, mbrojtjen e biodiversitetit dhe peizazheve natyrore si dhe ngritjen e vetëdijes 

dhe ndërgjegjësimit për çështjet mjedisore. Masa ndërlidhet me SKZH 2030, Planin Kombëtar të 

Kosovës për zvogëlimin e emisioneve 2018-2027, Strategjinë për menaxhimin e integruar të 

mbeturinave 2021-2030, Strategjinë shtetërore e ujërave 2017-2036, Strategjia për Ndryshimet 

Klimatike 2019-2028, Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor dhe Objektivat për Zhvillim 

të Qëndrueshëm.  

 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023: 

 

1. Hartimi dhe miratimi i Strategjisë afatgjatë të dekarbonizimit (MMPHI, ME);  

2. Hartimi dhe miratimi i Strategjisë për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm 2023-

2032 (MMPHI); 

3. Fillimi i ndërtimit të impiantit rajonal për trajtimin e ujërave të zeza për rajonin e Prishtinës 

(përfshirë komunën e Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Graqanicës) (KRU Prishtina);  

4. Zhvillimi i kapaciteteve për kontrollin e cilësisë së Ajrit" - monitorimi i përmbajtës së metaleve 

të rënda në pluhurin e ajrit në Mitrovicë, Prishtinë dhe Drenas (MMPHI). 
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5. Shenjëzimi i kufirit të jashtëm dhe të brendshëm të Parkut Kombëtar ”Sharri” dhe Bjeshkët e 

Nemuna (MMPHI); 
6. Rritja e sipërfaqes me pyje-pyllëzimi; (MBPZHR) 

7. Hartimi i planeve menaxhuese afatgjate për pyje; (MBPZHR) 

8. Zhvillimi i procesit të zinxhirëve të vlerës në pylltari; (MBPZHR)  

9. Hartimi i Programit për menaxhimin e kafshëve të egra 2024-2033. (MBPZHR) 

 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024: 

 

1. Hartimi i UA për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit të mbeturinave, bazuar në parimin 

“ndotësi paguan” (MMPHI); 

2. Krijimi i hartave të rrezikut nga përmbytjet dhe hartave të rrezikshmërisë së përmbytjeve 

(MMPHI); 

3. Hartimi i planeve për pellgjet lumore: Ibri, Morava e Binçës dhe Lepenci (MMPHI); 

4. Hartimi i projektligjit për mbrojtjen e natyrës (MMPHI). 

5. Rritja e numrit të zonave të mbrojtura të natyrës (MMPHI). 

6. Instalimi i elektrofiltrave dhe pajisjeve për zvogëlimin e NOX-it në TC Kosova B1; (KEK) 

7. Rritja e sipërfaqes me pyje- pyllëzimi; (MBPZHR)  

8. Zhvillimi i sistemit informativ për pyjet e Kosovës (KFIS);  

9. Funksionalizmi i qendrës trajnuese për pylltari; (MBPZHR) 

10. Hartimi i planeve menaxhuese afatgjate për pyje; (MBPZHR) 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025 
 

1. Krijimi i sistemit për rimbursim të depozitës për shishet e qelqit, plastikës dhe kanaçeve-

fillimi i operimit (MMPHI); 

2. Hartimi i Planit të menaxhimit të mbeturinave ndërtimore dhe të demolimit (MMPHI); 

3. Hartimi i studimit të fizibilitetit për hidrosistemin Kikë–Kremenatë - Gjyrishevc (MMPHI); 

4. Përgatitja e planeve të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet dhe thatësira për territorin e 

Kosovës (MMPHI);  
5. Rritja e numrit të zonave të mbrojtura të natyrës (MMPHI); 

6. Instalimi i elektrofiltrave dhe pajisjeve për zvogëlimin e NOX-it në TC Kosova B2 (KEK);  

7. Rritja e sipërfaqes me pyje- pyllëzimi; (MBPZHR)  

8. Hartimi i planeve menaxhuese afatgjate për pyje. (MBPZHR)  

Treguesi  Viti bazë 2022 Objektivi 

2023 

Objektivi 2024 Objektivi 

2025 

Rritja e numrit të 

zonave të mbrojtura 

të natyrës dhe 

mbrojtja e 

biodiversitetit 

258 266 276 286 

Pikat e vendosura për 

kthim të ambalazhit 

(shisheve të  

plastikes, aluminit 

0 0 0 400 
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Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Kosova është duke shkuar drejt një ekonomisë me 

karbon të ulët duke ulur emetimet e gazrave serrë; Ruajtjen më të mirë të biodiversitetit dhe 

resurseve natyrore; Përmirësimin e kualitetit të ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë. Zbatimi i 

kësaj mase do të kontribuojë për jetë në mjedis më të pastër, ruajtje të shëndetit si dhe mirëqenie 

ekonomike dhe sociale. Ndikimi i pritshëm ndërlidhet me tranzicionin në ekonomi qarkore/të 

gjelbër përmes: rritjes së sasisë së ambalazheve për shfrytëzim në industrinë vendore të riciklimit; 

Rritjes së eksportit të materialit të ambalazhit, kryesisht të pijeve (plastikë, alumin, qelq), efektet 

pozitive të së cilës mund të vërehen brenda 2-4 vitesh pas fillimit të aplikimit të SRD. Gjithashtu, 

shtimi i prerjeve ligjore në pyje do të ngadalësojë prerjet ilegale dhe do ta shtoj rritjen vjetore të 

pyjeve. Për shkak të vlerës së lartë rekreative, pyjet e Kosovës ofrojnë mundësi për ekoturizëm, i 

cili përfaqëson një prej aspekteve të rëndësishme të funksioneve shoqërore dhe ekonomike të 

pyjeve. Me një planifikim adekuat, ekoturizmi do të shtojë të hyrat nga shërbimet pyjore përmes 

vizitorëve vendorë e të huaj.  

 
Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit: 

në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 670,000 650,000 570,000 

2. Financimi jo buxhetor  - IPA dhe Grante tjera 1,033,640 36,655,000 61,900,000 

TOTAL 1,703,640 37,305,000 62,470,000 
*burimet kombëtare të financimit publik 

 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Miratimi i dokumenteve strategjike, legjislacionit si dhe zbatimi i projekteve të 

planifikuara të masës, sigurojnë bazë dhe mundësi për krijimin e vendeve të reja të punës. Grupe 

të margjinalizuara të sektorit joformal do të tërhiqen në ekonomi formale. Rrjedhimisht, kjo masë 

qelqit) për zbatim të 

SRD 

Popullsia me qasje  

për trajtimin e 

ujërave të zeza. 

8% 8% 8% 34% 

Zvogëlimi i ndotjes 

nga emetimet e 

pluhurit, NOx dhe 

SO₂ të 

termocentraleve të 

linjitit  Kosova B 

TC Kosova B: 

Pluhuri: mbi 300 

mg/Nm³ 

NOx: mbi 500 mg/Nm³ 

SO₂: mbi 600 mg/Nm 

 TC Kosova B1: 

Pluhuri: 20 mg/Nm³ 

NOx: 200 mg/Nm³ 

SO₂: 600 mg/Nm³ 

TC Kosova B2: 

Pluhuri: mbi 300 

mg/Nm³ 

NOx: mbi 500 mg/Nm³ 

SO₂: mbi 600 mg/Nm³ 

 

Rritja e sipërfaqeve 

me pyje 

481000 ha - 2021 + 400 ha  + 800 ha 

Pyjet mbuluara me 

plane menaxhuese  

62 (74%) - 2021 70 (83%)  78 (93%) 



   

 

98 

 

ndikon në përmirësimin e kualitetit të jetës dhe mirëqenie ekonomike e sociale.  Komponenti e 

barazisë gjinore trajtohet në dokumentet strategjike dhe ligjore. 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Zbatimi i legjislacionit, planeve të veprimit për zbatimin e 

dokumenteve strategjike si dhe projekteve, mundësojnë zvogëlimin e ndotjes së ajrit, ujit, 

përmirësimit të menaxhimit të mbeturinave si dhe humbjes së biodiversitetit ku rreth 70% e 

biodiversitetit tokësor zhvillohet në pyje.  

 

5.2.3 Transformimi digjital 

Gjendja aktuale: Infrastruktura fikse brezgjerë e komunikimeve elektronike tani ofron mundësi 

qasje për 100% të banorëve/familjeve gjithandej vendit. Drejt një infrastrukture dixhitale 

gigabitëshe, ka fyte të ngushta në infrastrukturën backbone dhe kapacitete të pamjaftueshme në 

lidhjet ndërkombëtare. Penetrimi i internetit me qasje fikse vlerësohet të jetë 125% të familjeve 

krahasuar me 89%22 në BE. Penetrimi i telefonisë mobile është rreth 95% të popullsisë dhe 

vlerësohet se përdorues të internetit përmes rrjetit 3G e 4G janë 78% të banorëve krahasuar me 

100% në BE. Shpejtësia e internetit mobil në nivel jo të kënaqshëm – për shkak të shfrytëzimit jo 

të mjaftueshëm të resurseve frekuencore. ARKEP është në proces të dhënies së frekuencave shtesë 

për operatorët mobil.  

Kërkesat për kapacitete/shpejtësi shtesë të Internetit janë shtuar ndjeshëm që nga pandemia 

COVID-19. Për të adresuar kërkesat në rritje për shërbime të Internetit brezgjerë, QRK përmes 

Projektit KODE  vazhdon përkrahjen për shtrirje të infrastrukturës brezgjerë telekomunikuese 

robuste duke ndërlidhur pirgjet e rrjetave mobile me kabllo optike për të mundësuar zhvillimin e 

teknologjive dhe shërbimeve të bazuara në rrjetat e gjeneratës 5G dhe 6G. Investimet në 

infrastrukturën e telekomunikimit kanë shënuar rënie të vazhdueshme që nga viti 2015 e tutje kur 

kanë qenë rreth 50 mil. €, e gjatë vitit 2020 e 2021 investimet kanë qenë rreth 24 mil.€ e 15 mil.€ 

përkatësisht (apo afër 0.2 % e BPV të Kosovës). Përdorimi i përgjithshëm i TIK-ut në industri 

është akoma i kufizuar dhe shumë kompani kanë mungesë të vetëdijesimit lidhur me përfitimet 

konkurruese. Vlerësohet se në sektorin e TIK-ut (Informim dhe Komunikim) janë të punësuar rreth 

4.2%23 e numrit total të të punësuarve krahasuar me 3,64%24 në nivel të BE. Rreth 600 biznese 

kanë të regjistruara TIK-un si aktivitet parësor, por vetëm rreth 120 prej tyre konsiderohen biznese 

                                                           
22 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/14209569/KS-TC-21-008-EN-N.pdf/99f04bbe-235d-35f7-4f1c-890a04d8e09e    
23 https://ask.rks-gov.net/media/5554/afp-tm1-2020-finale.pdf 
24 https://www.statista.com/statistics/1195197/employment-by-sector-in-europe/  

Rreziku  Probabiliteti  Veprimi lehtësues i planifikuar  

Niveli i ulët i bashkëpunimit 

ndërinstitucional dhe sektorit privat 

I ulët Sektori privat të konsultohet që nga fillimi 

sepse është pjesëmarrës kyç në proces 

Vonesat e mundshme në miratimin e 

dokumenteve strategjike dhe 

legjislacionit 

I mesëm Koordinimi ndërinstitucional dhe mbështetja 

me staf profesional dhe ekspertizë të 

nevojshme 

Dëmtimi i vazhdueshëm i pyjeve nga 

prerjet jo ligjore, faktorët biotik dhe 

abiotik  

 I lartë Ristrukturimi i menaxhimit dhe kontrollit të 

pyjeve dhe  shtimi i kapaciteteve për ruajtjen 

e pyjeve  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/14209569/KS-TC-21-008-EN-N.pdf/99f04bbe-235d-35f7-4f1c-890a04d8e09e
https://www.statista.com/statistics/1195197/employment-by-sector-in-europe/
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me shërbime të bazuara në produkte të TIK, ndërsa të tjerat janë biznese shitëse e servisuese të 

harduerit. 

IRK i kanë të zhvilluara: Rrjetin Kompjuterik Shtetëror, Qendrën e të Dhënave Shtetërore, 

Platformën e Interoperabilitetit, një numër të Sistemeve elektronike qendrore për ofrim të 

shërbimeve elektronike për qytetarët, bizneset dhe vetë administratën, Portalin elektronik 

“eKosova” ku janë lansuar një numër i konsiderueshëm i shërbimeve dhe e cila do të jetë dritarja 

e vetme përmes të cilës institucionet shtetërore do të japin shërbime për qytetarë dhe Biznese.  

Që para pandemisë COVID-19, Kosova përballej me sfida serioze në sistemin e edukimit duke u 

reflektuar në rezultatet e PISA. Por, mbyllja e shkollave si pasojë rrezikoi edhe më shumë nivelin 

e mësim-nxënies dhe kualitetit mësimor. Për të mundësuar implementimin e kurrikulës edhe në 

distancë përmes platformës dixhitale në Kosovë dixhitalizimi i edukimit primar dhe sekondar pati 

përpjekjet më të mëdha në periudhën 2020/21. Platforma elektronike e njohur si Pasaporta e të 

nxënit (Learning Passport) filloi në Kosovë në prill të vitit 2020 dhe nga shkurti i vitit 2021 është 

unifikuar për tërë arsimin parauniversitar25. Deri më tani nuk ka të dhëna zyrtare për nivelin e 

përdorimit të kësaj platforme. Një sukses në sistemin edukativ është arritur me funksionalizimin e 

Rrjetit Kombëtar për Hulumtim dhe Edukim (KREN), i cili ofron shërbime të GEANT, Azure dhe 

si Qendër e të Dhënave (Data Center) për Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL). 

Pengesat strukturore: Sa i përket ekonomisë dixhitale pengesë është edhe mungesa e një 

ekosistemi të përgjithshëm për të krijuar mundësi për idetë më inovative jo vetëm në sektorin e 

TIK-ut, por në të gjitha fushat që lidhen me TIK dhe me teknologjitë dixhitale të aplikuara në të 

gjitha pjesët e jetës. Është dëshmuar edhe gjatë pandemisë se mungesa e shtrirjes së infrastrukturës 

së internetit brezgjerë ndikon negativisht në produktivitetin dhe konkurrencën e kompanive dhe 

zvogëlon mundësitë për vetëpunësim, mësim në distancë, mësim dixhital dhe marketing dixhital, 

ky fakt bëhet edhe më i dukshëm kur merret parasysh mosgatishmëria e bizneseve për t’u 

dixhitalizuar. Mbështetja dhe ambienti mundësues për rrjetet brezgjera fikse dhe rrjetet 5G janë 

mëse të nevojshme për dixhitalizimin e ekonomisë. Mos ekzistenca e një sistemi për identifikimin 

dhe autentifikimin elektronik (eID) nuk favorizon zhvillimin e shërbimeve online dhe të tregtisë 

elektronike.  

IRK ofron një numër modest të shërbimeve të qeverisjes elektronike. Janë të domosdoshme 

zhvillimi i mëtutjeshëm i shërbimeve elektronike në Platformën eKosova; aplikimi  i modulit të 

pagesave elektronike; investimi në modernizimin e infrastrukturës shtetërore të TI-së; zgjerimi i 

Implementimit të Platformës së Interoperabilitetit për integrimin e sistemeve; avancimi i mëtejmë 

i kapaciteteve harduerike dhe rritja e sigurisë në Qendrën e të Dhënave Shtetërore – QDHSH; 

ndërtimi i Qendrës së Rimëkëmbjes në rastet e fatkeqësive; si dhe ngritja dhe avancimi i 

kapaciteteve njerëzore profesionale. Shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë kanë pajisje të 

limituara të TIK-ut, në veçanti shkollat në pjesët rurale. Strategjia e Arsimit 2022-2026 e cila është 

miratuar në Qeveri parasheh përmes objektivit specifik 5.1 dixhitalizimin e shkollave si dhe 

përmes objektivit 5.3 ofrimin e mundësive për shfrytëzim efektiv të teknologjisë së informacionit 

                                                           
25 www.shkollat.org  

http://www.shkollat.org/
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dhe komunikimit (TIK) në IEAA dhe IAL. Në kuadër të projektit KODE planifikohet të lidhen 

shkollat me rrjet të brendshëm në mënyrë që të lidhen edhe me KREN-in. Sa i përket nivelit terciar, 

studentët e universiteteve tani kanë qasje në rrjetet akademike evropiane e ato ndërkombëtare dhe 

KREN është e anëtarësuar në rrjetin pan-evropian GEANT dhe është në proces të zhvillimit të 

mëtutjeshëm.  

 

Masa e reformës #10: Shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve të TIK-ut për zhvillim socio-

ekonomik, shërbime publike të avancuara, si dhe dixhitalizim të sistemit arsimor  

Përshkrimi i masës: Masa është vazhdimësi nga PRE 2022-2024, e rishikuar me qëllim të  

zgjerimit të qasjes dhe përdorimit të TIK-ut përmes shtrirjes së infrastrukturës brezgjerë, 

përkrahjes për shtrirjen e infrastrukturës mobile 5G, krijimit të kushteve për hulumtim dhe edukim, 

forcimit të kapitalit njerëzor, mbështetjes së bizneseve dixhitale, dixhitalizimit të bizneseve tjera, 

si dhe dixhitalizim të shërbimeve publike, sistemit arsimor dhe sistemit shëndetësor. ME në 

bashkëpunim me Bankën Botërore janë në vlug të zbatimit të Programit për Ekonominë Dixhitale 

të Kosovës- KODE. KODE zbatohet nga 2019 dhe deri tani ka përfunduar mbulimi i zonave të 

pambuluara me infrastrukturë fikse brezgjerë (203 fshatra, 105 shkolla dhe 43 ambulanca) dhe 

është në vijim lidhja me infrastrukturë fikse brezgjerë e pirgjeve të rrjetit mobil për gjeneratat e 

reja (5G ready). Tani, përmes projektit KODE do të vazhdohet me lidhjen e shkollave dhe rrjetit 

të brendshëm në mënyrë që të lidhen me KREN dhe përmes tij me GEANT-in. Në kuadër të 

zhvillimit të resurseve njerëzore për ekonominë dixhitale dhe mbështetje për biznese dixhitale, nga 

viti 2020 është duku u zbatuar projekti IPA 2017 që ka për qëllim rritjen e konkurrueshmërisë së 

sektorit të TIK në Kosovë. Gjithashtu, përmes komponentit të dytë të projketit KODE është në 

proces trajnimi i të rinjve në fushën e TIK. Caku deri në fund të projektit KODE është 2000 të 

trajnuar. Deri tani përmes IPA 2017 dhe projektit KODE janë trajnuar më shumë se 1300 të rinj 

për module të ndryshme në fushën e TIK (Java Programming, Web Development, Cyber Security, 

Python, Big Data Analytics, etj), janë mbajtur më se 20 takime B2B në Kosovë dhe 4 takime B2B 

jashtë Kosovës. Shumica e kompanive të TI (rreth 75%) eksportojnë shërbime në tregun e BE-së 

e më gjerë dhe janë në kërkim të ekspertëve të rinjë, prandaj nëpërmjet projektit KODE ne po 

përpiqemi t’i adresojmë këto kërkesa të tregut. Në bazë të rezuteateve të deritashme pjesa 

dërmuese e të trajnuarve menjëherë punësohen në sektorin e TI-së apo edhe në sektorët tjerë ku TI 

është mbështetëse. 

Gjithashtu ka filluar zbatimin projekti tjetër i IPA 2019 që ka për qëllim rritjen e efikasitetit dhe 

produktivitetit të sektorit privat përmes përdorimit të TIK, krijimit të ekosistemit të duhur dhe më 

të sigurt për e-biznesin dhe e-tregtinë duke bërë të mundur përmirësimin e shërbimeve elektronike 

për qytetarët dhe biznesin përmes implementimit të sistemit eID me mobile ID solution. Në dhjetor 

2021 ka hyrë në fuqi Ligji për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara për transaksionet 

elektronike që transpozon Rregulloren e BE-së për eIDAS dhe deri në mes të vitit 2023 do të 

kompletohet edhe legjislacioni sekondar.   

Kjo masë është në përputhje me SKZH, Agjendën Dixhitale të Kosovës 2013-2020 dhe Draft 

Agjendën Dixhitale të Kosovës 2030, Strategjinë e Kosovës për TI, PKZMSA dhe KASH. Në 



   

 

101 

 

përputhje me Strategjinë e Kosovës për TI, ME ka filluar me zbatimin e projektit për krijimin e 

Qendrës së Ekselencës Dixhitale (QED) në Parkun për inovacion dhe trajnim në Prizren (QED 

është pajisur me katër Printerë 3D industrial dhe një Skaner 3D). Në kuadër të QED është ndërtuar 

edhe një Data Center si pjesë e Rrjetit Kombëtar për Hulumtim dhe Edukim, e cila do t’u shërbejë 

komunitetit akademik dhe hulumtues. QED do të shërbejë për zhvillimin e inovacionit në TIK dhe 

do të fokusohet fillimisht në studime, hulumtime dhe zhvillime në fushën e TIK bazuar në trendët 

më të reja të TIK-ut. Në Kosovë vlera e shtuar e sektorit të TIK-ut  kryesisht sigurohet nga ofrimi 

i shërbimeve brenda e jashtë vendit. Mirëpo, është me rëndësi strategjike të mbështetet edhe 

zhvillimi i prodhimit në TIK, p.sh. prodhimi i komponentëve elektronike, pajisjeve komunikuese 

ose elektronika e konsumatorit. Është thelbësore të përcaktohen përparësitë gjatë procesit të 

përpilimit të Axhendës Dixhitale 2030, Strategjisë së Arsimin, të Strategjisë për specializim të 

mençur, rishikimit të Strategjisë Nacionale për TI, për investime në sektorin e TIK-ut nëpërmjet 

bashkëpunimit të ngushtë me sektorin privat.  

 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023: 

1. Aprovimi i Axhendës Dixhitale 2030; 

2. Rishikimi i Strategjisë së Kosovës për TI; 

3. Hartimi i Ligjit për Kodin e komunikimeve elektronike 

4. Përkrahja për shtrirjen e infrastrukturës fikse – lidhja e pirgjeve të rrjetit mobil (5G Ready); 

5. Shtrirja e infrastrukturës brezgjerë në shkolla dhe lidhja me KREN 

6. Zhvillimi i trajnimeve për të rinj dhe Program – YOU (Youth Online and Upward Program); 

7. Dixhitalizimi i bizneseve përmes përdorimit të TIK (eID Sistemi, krijimi i ekosistemit të duhur 

dhe më të sigurt për e-biznesin dhe e-tregtinë); 

8. Zhvillimi në vazhdimësi i Qendrës së ekselencës dixhitale - Pilotimi i 5G; 

9. Zhvillimi i mëtutjeshëm i shërbimeve elektronike në Platformën eKosova,  aplikimi  i modulit 

të pagesave elektronike; (ASHI) 

10. Zgjerimi i Implementimit të Platformës ndërvepruese/Interoperabilitetit për integrimin e 

sistemeve; (ASHI) 

 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024: 

1. Përkrahja për shtrirjen e infrastrukturës fikse - lidhja e pirgjeve të rrjetit mobil (5G Ready; 

2. Shtrirja e infrastrukturës brezgjerë në shkolla dhe lidhja me KREN 

3. Zhvillimi i trajnimeve për të rinj dhe Program – YOU (Youth Online and Upward Program); 

4. Dixhitalizimi i bizneseve përmes përdorimit të TIK (eID Sistemi, krijimi i ekosistemit të duhur 

dhe më të sigurt për e-biznesin dhe e-tregtinë); 

5. Zhvillimi në vazhdimësi i Qendrës së ekselencës dixhitale - Pilotimi i 5G; 

6. Krijimi i qendrës për edukim - STEM në fushën e TIK-ut në QED;  

7. Zhvillimi i mëtutjeshëm i shërbimeve elektronike në Platformën eKosova,  aplikimi  i modulit 

të pagesave elektronike; (ASHI) 

8. Ndërtimi i Qendrës së Rimëkëmbjes në rastet e fatkeqësive; (ASHI) 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025: 

1. Përkrahja për shtrirjen e infrastrukturës fikse – lidhja e pirgjeve të rrjetit mobil (5G Ready);  
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2. Shtrirja e infrastrukturës brezgjerë në shkolla dhe lidhja me KREN 

3. Zhvillimi i trajnimeve për të rinj dhe lidhja e tyre me mundësitë e punëve online – të rinjtë 

online dhe programi i rritjes (Youth Online and Upward Program – YOU);  

4. Dixhitalizimi i bizneseve përmes përdorimit të TIK (eID Sistemi, krijimi i ekosistemit të duhur 

dhe më të sigurt për e-biznesin dhe e-tregtinë); 

5. Themelimi i Laboratorit për 5G, IoT, Cybersecurity dhe Smart Village,  në ITP Prizren; 

6. Fillimi i klasave për fëmijë nga shkollat fillore në Prizren në edukimin STEM; 

7. Inicimi i një thirrje për propozime për projekte H&ZH në TIK; 

8. Ndërtimi i Qendrës së Rimëkëmbjes në rastet e fatkeqësive; (ASHI) 

 

Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri: Studimi i BB arrin në përfundim që rritja e penetrimit të 

infrastrukturës fikse brezëgjerë prej 10% do të përcillet me një rritje prej 1.21% të GDP-së në 

ekonomitë e zhvilluara dhe 1.38% të GDP-së në ekonomitë në zhvillim. Krijimi i kushteve të 

përshtatshme përmes shtrirjes së infrastrukturës përkatëse të rrjetave dhe mundësimit të 

shërbimeve brezëgjerë do të  lehtësojë  qasjen në  tregje ndërkombëtare, zhvillim të modeleve të 

reja të biznesit, duke i lejuar njerëzit dhe kompanitë të punojnë pavarësisht lokacionit dhe me orar 

fleksibil dhe në përgjithësi përshpejtimin e procedurave dhe proceseve duke rritur dinamizmin 

ekonomik dhe duke përmirësuar konkurrueshmërinë, përmirësimin e tregut të punës dhe mjedisin 

e biznesit. Ofrimi i një force të kualifikuar për punë do të ndihmonte rritjen e sektorit të TIK-ut, 

rritjen e konkurrencës dhe shtimin e të hyrave në ekonominë e vendit tonë. 

 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit:  
në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 7,054,843 3,601,449 1,000,000 

2. Financimi jo buxhetor  - IPA  1,400,000 1,300,000 1,300,000 

TOTAL 8,454,843 4,901,449 2,300,000 
*burimet kombëtare të financimit publik 

 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Kjo masë do të ketë ndikim pozitiv në punësim duke zgjeruar mundësitë për punë 

dixhitale, me fokus të veçantë tek të rinjtë, gratë dhe personat me aftësi të kufizuara. Sipas disa 

anketimeve infrastruktura brezëgjerë është vlerësuar si një motivues kryesor i punës fleksibile, në 

më shumë se ¾ e bizneseve të anketuara duke e cekur zgjerimin e infrastrukturës brezëgjerë si 

faktor që ndikon në këtë. Si rezultat direkt i komponentës së dytë të Programit KODE është 

planifikuar krijimi i 400 vendeve të reja të punës në bizneset e softuerit të TI-së dhe janë 

Treguesi Viti bazë Synimi 2023 Synimi 

Numri i pirgjeve të rrjetit mobil të lidhura me infrastrukturë 

fikse brezgjerë – 5G Ready 
35 (2022) 55 70 (2024) 

Numri i shkollave të lidhura me infrastrukturë brezgjerë 

dhe me KREN 
0 (2022) 70 250 (2025) 

Numri i të trajnuarve në fushën e TIK, për ekonominë 

dixhitale 
500 (2021) 2000 3060 (2025) 

Piloti i 5G në QED i përfunduar JO (2022) 70% PO (2024) 
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planifikuar trajnime në TIK për 2000 persona, të cilët potencialisht mund të konsiderohen vende 

të reja të punës (të punësuar apo vetëpunësuar). 

 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Masa është neutrale ndaj mjedisit. 

 

Rreziku  Probabiliteti  Veprimi lehtësues i planifikuar  

Vonesat eventuale në realizimin e 

projekteve me BB dhe IPA, si pasojë 

e pandemisë 

I ulët 

Shqyrtimi i hollësishëm, në fazën e hershme të 

zbatimit të aktivitetit, të fuqisë punëtore 

potenciale të TIK dhe bizneseve ekzistuese të 

TIK në lidhje me kriteret për pranim në 

aktivitet, duke përdorur mjetet më efikase të 

TIK-ut për testimin dhe vlerësimin e 

kandidatëve potencialë 

Kapacitetet e kufizuara absorbuese 

në mesin e fuqisë punëtore potenciale 

të TIK dhe bizneseve të TIK 
I ulët 

 

5.2.4 Mjedisi i biznesit dhe zvogëlimi i ekonomisë joformale 

5.2.5 Hulumtim, Zhvillimi dhe Inovacion 

Gjendja aktuale: Hulumtimit, Zhvillimit dhe Inovacionit (HZHI) në Kosovë ende mbetet në nivel 

të ulët të përkrahjes. Buxheti i alokuar nga qeveria është në total rreth 2,5 milion €, që do të thotë 

është 0,1% e buxhetit total të shtetit. Sipas ligjit për veprimtari kërkimore shkencore, Kosova duhet 

të ndajë 0,7% të buxhetit total ose 17,2 milion € për veprimtaritë inovative. Republika e Kosovës 

është anëtarësuar në programin Kornizë të BE-së Horizon Europe dhe planifikon edhe 

anëtarësimin në Europian Scoreboard. Anëtarësimi në këto mekanizma do të kontribuojë në 

përmirësimin e sistemit, identifikimin e prioriteteve dhe rregullimin e ekosistemit të inovacionit 

në vend. Nga kategoria ekonomike investime kapitale janë të alokuara 200,000EUR të cilat janë 

destinuar për zbatimin e projektit ndërtim dhe furnizim me pajisje të qendrave të inovacionit dhe 

ndërmarrësisë. Këtë vit këto mjete do të shfrytëzohen për adaptimin e qendrave të përbashkëta në 

Qendrën e Inovacionit në UP, të cilat hapësira do të shfrytëzohen nga start-up-et përfituese të grant 

skemave të inovacionit dhe ndërmarrësisë për 6 muaj me mundësi vazhdimi edhe për 6 muaj. 

MINT, këtë vit do nga kodet e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë do të investojë 3,000,000 EUR për 

Parkun e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Në Prizren, sipas MoU-së së nënshkruar nga ministri i 

MFPT dhe GIZ, implementues MINT. MINT në bashkëpunim me MASHTI, GIZ dhe ITP ka 

lancuar grant skemën për partneritet universitete dhe biznese.  

Është funksionalizuar Këshillit Kombëtar i Shkencës i cili do të ndihmoj të ketë qasje 

gjithëpërfshirëse institucionale dhe koordinim më të mirë të politikave për hulumtim dhe 

inovacion. KKSH është duke e hartuar Programin Kombëtar të Shkencës. I njëjti pritet të 

finalizohet gjatë vitit 2023. Ky dokument trajton prioritetet strategjike në hulumtim dhe inovacion. 

Qeveria është duke punuar në koncept dokumentin për rishikimin e ligjit për veprimtari kërkimore 

shkencore me qëllim të reformimit të politikave nacionale në hulumtim dhe inovacion. Qeveria e 

Kosovës ka aprovuar udhëzimin administrativ për format e transferit të dijes me anë të të cilit 

institucioneve u sigurohet baza ligjore për themelimi e zyreve të transferit të dijes. Qëllimi i kësaj 

politike është mbështetja e partneritetit ndërmjet Akademisë dhe Industrisë.  Reformat pritet të 
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ndikojnë në zhvillim ekonomik, konkurrueshmëri dhe absorbim të fondeve kompetitive në nivel 

kombetar dhe në programet evropiane. Qeveria ka marrë masa për adresimin e mungesës së të 

dhënave për treguesit për hulumtimin dhe inovacionin dhe është në fazën e zhvillimit të platformës 

"Sistemi i Hulumtimit dhe Informimit të Kosovës) KRIS (Kosovo Research Information System)"- 

Kjo platformë do të shërbej si platform depozituese për punën kërkimore shkencore si dhe njëherit 

do të ofroj informacione të standardizuara të hulumtimit në Kosovë. Ekziston nevoja për krijim e 

Fondit Kombëtar të Shkencës si dhe zhvillimin e mekanizmave të implementimit. Si parakusht për 

të themeluar këtë fond nevojitet infrastruktura ligjore e cila do të definojë qartë synimet kryesore 

për orientimin e bizneseve drejt aplikimit të ideve dhe projekteve inovative, me qëllim të ngritjes 

së potencialit për eksport, konkurrueshmërisë, krijimin e vendeve të reja të punës, përmirësimin e 

cilësisë së produkteve apo shërbimeve, ngritjen e kapaciteteve humane, me përparësi të rinjtë, gratë 

dhe personat e marxhinalizuar për tregun e punës. Me finalizimin e këtij dokumenti do të 

rregullohen burimet e financimit për bizneset dhe akedeminë për inovacione, funksionet e 

qendrave të Inovacionit, kllasterëve dhe hapësirave të tjera të përbashkëta për zhvillimin e ideve 

inovative, të cilat do të sigurojnë shërbime për trajnime dhe konsulenca me qëllim që idetë kreative 

të inovatorëve, të shndërrohen në projekte dhe biznese të qëndrueshme. 

Ligji për Inovacion dhe Ndërmarrësi do të definojë qartë synimet kryesore për orientimin e 

bizneseve drejt aplikimit të ideve dhe projekteve inovative, me qëllim të ngritjes së potencialit për 

eksport, konkurrueshmërisë, krijimin e vendeve të reja të punës, përmirësimin e cilësisë së 

produkteve apo shërbimeve, ngritjen e kapaciteteve humane, me përparësi të rinjtë, gratë dhe 

personat e marxhinalizuar për tregun e punës. Me finalizimin e këtij dokumenti do të rregullohen 

burimet e financimit për bizneset dhe akademinë për inovacione, funksionet e qendrave të 

Inovacionit, kllasterëve dhe hapësirave të tjera të përbashkëta për zhvillimin e ideve inovative, të 

cilat do të sigurojnë shërbime për trajnime dhe konsulenca me qëllim që idetë kreative të 

inovatorëve, të shndërrohen në projekte dhe biznese të qëndrueshme. Koncept dokumenti për 

Fondin e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë është përfunduar. Kanë filluar punët rreth rishikimit të 

Strategjisë Kombëtare për Inovacion dhe Ndërmarrësi 2019-2023. 

Vendimi për ri-funksionalizimin e Këshillit Kombëtar për Inovacion dhe Ndërmarrësi pritet të 

kaloj në qeveri. Qeveria gjithashtu ka filluar të ndërtojë edhe platformën e mbledhjes, depozitimit 

të të dhënave dhe rregullimit proceseve përkatëse në fushën e kërkimeve shkencore dhe inovacionit 

nëpërmjet sistemit të quajtur Kosovo Research Information System. Është miratuar plotësim 

ndryshimi i udhëzimit administrativ për Subvencione dhe Transfere. Dispozitat e këtij UA janë të 

adresuara qartë për përkrahjen direkte financiare për bizneset, studentët dhe personat e tjerë fizik 

të cilët aplikojnë ide dhe projekte inovative.  

Pengesat Strukturore: Fusha e inovacionit në Kosovë është ende e fragmentarizuar dhe 

kompetencat duhet adresuar qartë! Bashkëpunimi ndërinstitucional duhet avancuar me qëllim të 

qëndrueshmërisë së ekosistemit të inovacionit dhe rritjen e investimeve për stimulimin e bizneseve 

dhe akademisë. Ky bashkëpunim ka pasur ngecje edhe për shkak të situatës së krijuar nga 

pandemia Covid19, vitet e fundit. Korniza ligjore për inovacion duhet të plotësohet me dispozita 

dhe instrumente shtesë me qëllim të gjithëpërfshirës të kapitalit human dhe ngritjes së kapaciteteve 
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me theks të veçantë përfshirjen më të lartë të grave, të rinjve, personave me nevoja të veçanta në 

edukim shtesë. Pengesë serioze për ndërmarrësit, të rinjtë dhe stafin akademik të Kosovës janë 

mundësitë e limituara për qasje në fonde ndërkombëtare, ngritje të kapaciteteve humane dhe 

eksport. 

 
Masa e reformës #11: Përmirësimi i mjedisit për hulumtim, inovacion dhe ndërmarrësi 

Përshkrimi i masës:  Masa është vazhdimësi nga cikli i PRE i vitit të kaluar dhe synon të 

përmirësojë mjedisin për hulumtim, zhvillim dhe inovacion me ndikim në zhvillimin ekonomik 

dhe social të vendit.  

Objektivat dhe politikat publike kryesore për periudhën që trajton PRE për hulumtim dhe 

inovacion do të jenë në favor të zhvillimit të sektorëve që kanë ndikim të drejtpërdrejtë në 

Ekonomin tranzicionale të Gjelbër. Masa është në përputhje me Programin e Qeverisë 2021-2025, 

dhe politikat e MASHTI dhe MINT për inovacionin. Gjithashtu kjo masë ndërlidhet edhe me 

Synimet për zhvillim të qëndrueshëm, (SZHQ) 9 (Industria, Inovacioni dhe Infrastruktura) 

gjegjësisht pika 9.5 dhe 9b përmes treguesve në lidhje me investimet në kërkime, prodhim dhe 

punësim. 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023:  

 

1. Miratimi i Strategjisë së Specializimit të Mençur (ZKM) 

2. Miratimi i Ligjit për Inovacion dhe Ndërmarrësi; 

3. Hartimi i koncept dokumentit  për Fondin e inovacionit; (MINT) 

4. Krijimi i bazës së të dhënave për potencialin e Inovacionit në nivel vendi; (MINT) 

5. Lansimi i grant skemave për përkrahje direkte të bizneseve dhe personave fizik për projekte 

inovative; (KIESA/MINT); 

6. Hartim i UA për regjistrin dhe licencimin e institucioneve Inovative Shkencore; (MASHTI) 

7. Hartimi i ligjit për inovacion shkencor dhe transfer dijes (MASHTI) 

8. Hartzimi i rrugës për Antarësim në Inovation Scoarboard (MASHTI & Ministritë e linjës) 

9. Përkrahja me projekte shkencore dhe publikime në revistat të indeksuara; 

10. Investimet në qendrat e inovacionit dhe laboratorë në shkolla të mesme, fakultete dhe shkolla 

profesionale (MINT); 

 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024: 

  
1. Hartimi i projektligjit për fondin për inovacion (MINT) 

2. Hartimi i akteve nënligjore që dalin nga ligji për Inovacion dhe Ndërmarrësi  

3. Investimet në qendrat e inovacionit dhe laboratorë në shkolla të mesme, fakultete dhe shkolla 

profesionale. 

4. Lansimi i grant skemave për përkrahje direkte të bizneseve dhe personave fizik për projekte 

inovative; MINT 

5. Përkrahja për projekte shkencore dhe publikime në revistat të indeksuara; (MASHTI) 

6. Anëtarësimi në European Innovation Scoreboard (MASHTI) 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025: 
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1. Implementimi i skemave të voucherëve të Inovacionit (kjo masë e propozuar ndikon ne 

zbatueshmërinë e S3 ngase ndihmon ndërmarrjet e vogla dhe te mesme përmes ndërlidhjes me 

akademinë) MASHTI 

2. Lansimi i një instrumenti (granti) për nxitjen e partneriteteve të universiteteve dhe sektorit 

privat në fushën e hulumtimeve të aplikueshme (kjo masë e propozuar ndikon në 

zbatueshmërinë e S3) MASHTI  

 

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Me plotësimin e kornizës ligjore dhe krijimin e 

mekanizmave të nevojshëm për përmirësimin e mjedisit për HZHI, do të rritet përkrahja për 

biznese, shkencë dhe Inovacion, që do të jetë një nxitës kryesor i rritjes së performancës së 

ndërmarrjeve tona, dhe njëherit edhe konkurrueshmërisë. Fokus i veçantë do ti kushtohet 

ekonomisë tranzicionale të gjelbër dhe përdorimin e teknologjive të avancuara. 

 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit: 

në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 490.000 510.000 380.000 

2. Financimi jo buxhetor      

TOTAL 490.000 510.000 380.000 
*burimet kombëtare të financimit publik 

 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Kjo masë do të ketë ndikim në orientimin e bizneseve drejt aplikimit të ideve dhe 

projekteve inovative, ku përparësi për përfitim do të kenë të rinjtë, gratë dhe personat e 

marxhinalizuar. Do të investohet në trajnime dhe konsulenca, për ndërmarrësit e rinjtë, me qëllim 

që idetë e tyre inovative dhe kreativiteti i tyre të shendohet nga ideja e projekti në biznese të 

qëndrueshëm. Nëpërmjet të këtyre trajnimeve të rinjve e grave do t’iu krijohen lehtësira për qasje 

në investime ndërkombëtare. Vlerësimi i sistemit të hulumtimit dhe inovacionit do të mundësoj 

politika të bazuara në të dhëna e që do të kontribuojnë në mirëqenien qytetare.  

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Projektet inovative të cilat do të subvencionohen nga qeveria, për 

biznese,  hulumtime shkencore apo trajnime të ndërmarrëseve, do të fokusohen në përkrahjen e 

aktiviteteve që kanë ndjeshmëri të lartë ndaj problemeve mjedisore (biznesi i gjelbër), për ruajtjen 

e peizazheve natyrore (turizmi i gjelbër), produktet e përfituara nga procesi i riciklimit, 

dixhitalizimi i shërbimeve dhe proceseve apo transformimi dixhital,(industria e gjelbër) sipas 

marrëveshjes së Agjendës së Gjelbër për vendet e Ballkanit Perëndimor. 

 

Treguesi Viti bazë 

2022 

Objektivi 

2023 

Objektivi 

2024 

Objektivi 

2025 

Investimet në qendrat e inovacionit dhe 

laboratorë në shkolla të mesme, fakultete dhe 

shkolla profesionale. 

0 5 10 15 

Numri i projekteve shkencore të mbështetura 18 projekte 

të përkrahura   
25 30 35 
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Rreziku  Probabiliteti  Veprimi lehtësues i planifikuar  

Mungesa e të dhënave statistikore për 

indikatorët të nevojshëm për European 

Innovation Scoreboard. 

I mesëm 

Bashkëpunimi me Agjencinë e Statistikave të 

Kosovës dhe institucionet relevante për 

sigurimin e të dhënave të nevojshme. 

 

5.2.6 Reformat për integrim ekonomik 

Gjendja aktuale: Kosova ka ndërmarrë hapa thelbësorë në liberalizimin e tregtisë së jashtme dhe 

është arritur progres i rëndësishëm në përafrimin e politikave tregtare me rregullat ndërkombëtare 

të tregtisë. Megjithatë, përkundër të gjitha përpjekjeve të ndërmarra ende nuk ka arritur të sigurojë 

një qëndrueshmëri pasi që Kosova vazhdon të ballafaqohet me një deficit të lart tregtar të mallrave. 

Viti 2021 shënoi rritje të vëllimit të tregtisë së mallrave të Kosovës me vendet tjera. Edhe gjatë 

këtij viti, bilanci tregtar i Kosovës karakterizohet me deficit të lartë tregtar. Duke iu referuar të 

dhënave statistikore, kuptojmë se në përbërjen e përgjithshme të shkëmbimeve tregtare, importet 

përfaqësojnë 86% të tregtisë së jashtme dhe eksportet me një përqindje shumë të vogël prej vetëm 

14%. 

Sipas vlerësimeve preliminare të ASK-së, ekonomia e Kosovës ka shënuar rritje prej 10.5 % në 

vitin 2021. Kjo rritje e lartë e aktivitetit ekonomik kryesisht ju atribua përmirësimit të krizës 

shëndetësore – dinamikë që u reflektua në lehtësim të masave kufizuese dhe rritje të hyrave nga 

jashtë (kryesisht diasporës), dhe politikave stimuluese financiare dhe fiskale.  

Nga muaji Shtator përkatësisht Tetor 2022 Dogana e Kosovës ka filluar me procedurat e 

zhdoganimit të mallrave në Zyrën Doganore në Portin e Durrësit, për të gjitha mallrat që kanë si 

destinacion final Republikën e Kosovës, e të cilat mallra hyjnë përmes Portit të Durrësit. Fillimi i 

zhdoganimit në Portin e Durrësit ndikon në uljen e kostos financiare tek bizneset, aspektin kohorë 

të liferimit të mallit si dhe eliminimin e procedurave tjera që ndërlidhen me zhdoganimin e mallit, 

për të gjitha mallrat që nuk paraqesin risk, e të cilat pas zhdoganimit në Zyrën Doganore të Portit 

të Durrësit, me të hyrë në territorin Doganor të RKS shkojnë direkt në seli të subjektit. Rreth 75% 

deri 80% e të gjitha subjekteve (dërgesave komerciale që nuk kanë risk) që zhdoganohen në Zyrën 

Doganore në Portin e Durrësit përfitojnë direkt nga lehtësirat që i krijon funksionalizimi i 

zhdoganimit të DK në Portin e Durrësit. 

Lehtësira si dhe aplikim të thjeshtëzimi i procedurave me qëllim të eliminimit të pritjeve si dhe 

shpejtimit të kalimit të kufirit për njerëzit dhe mallrat, janë aplikuar dhe janë në kontinuitet të 

rishikimit  nga Komitetet e Përbashkëta të Expertëve të DK dhe DSH ,të ngritura nga Drejtorët e 

DK dhe DSH bazuar në marrëveshjet në fuqi, ku vlen të theksohet se shtimi i shiritave tek pjesa e 

hyrjes së maunave në RKS , eliminimi i procedurave të pa nevojshme si dhe aspekte tjera 

procedurale e infrastrukturore si organizim i shiritave hyrës-dalës , aspekte tjera të mirëmbajtjes 

janë prioritet i dy administratave Doganore gjatë gjithë periudhës kohore të viteve pasuese , në 

vartësi prej fluksit dhe analizës së rrezikut. 
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Në nivelin rajonal, Kosova është pjesëmarrëse në reformat e lehtësimit të tregtisë përmes 

mekanizmave të CEFTA si dhe planit për tregun e përbashkët rajonal i cili është reflektuar përmes 

aktiviteteve në masën 13. 

Pengesat strukturore: Është evidente se deficiti i qëndrueshëm dhe në rritje i tregtisë së mallrave 

përbën një sfidë të madhe për ekonomin e Kosovës. Stabiliteti dhe shkalla e mbijetesës së 

eksporteve të Kosovës, si në nivel të produktit, ashtu edhe të firmës është mjaftë e dobët. Në 

mënyrë që diversifikimi i eksportit të jetë i suksesshëm, duhet të jetë e qëndrueshme përfshirja e 

produkteve të reja në pakon eksportuese. Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet furnizuesve vendor 

dhe regjional ndalon krijimin e lidhjeve midis kompanive ndërkombëtare. Një integrim eventual i 

furnizuesve kosovar të inputeve në zinxhirët regjional të furnizimit do të krijonte efekte të 

përhapjes vertikale. Kufizimet në infrastrukturën e cilësisë dhe në aftësitë për të administruar 

masat sanitare dhe fitosanitare Barrierat Teknike në Tregti, Integrimi i kufizuar në zinxhirin e 

vlerave janë elementet përcaktuese që kufizojnë mundësitë e tregtisë së Kosovës. Mungesa e të 

dhënave për tregun, mungojnë burime të institucionalizuara, të cilat ofrojnë informacione 

sistematike, të besueshme dhe të arritshme ne lidhje me tregun. Globalisht e gjithë industria 

prodhuese  po ndryshon, shumë vende të zhvilluara dhe kryesisht ato me ekonomi të mëdha, do të 

jenë përcaktues të hapave që duhen ndërmarrë drejt të ardhmes së teknologjisë digjitale, kështu që 

dixhitalizimi dhe industritë transformuese gjithashtu do të ndikojnë edhe në industrinë kosovare. 

 

Masa e reformës #12: Përmirësimi i mjedisit të të bërit biznes përmes lehtësimit të tregtisë dhe 

zhvillimit të infrastrukturës së cilësisë  

Përshkrimi i masës: Kjo masë ka për qëllim të përmirësojë mjedisin e të bërit biznes duke 

reduktuar koston dhe kohën e transaksioneve ndërkufitare, dhe transpozimin e legjislacionit të BE-

së dhe standardet evropiane me qëllim përmirësimit të kushteve të hyrjes në treg për eksportet e 

Kosovës në tregjet e zgjedhura (targetuara) dhe rritjes së sigurisë dhe cilësisë se produkteve për 

t’i bërë ato konkurruese në tregjet ndërkombëtare. Masa gjithashtu synon fuqizimin e mbikëqyrjes 

së tregut të produkteve, përmbushjen e detyrimeve nga prodhuesit e produkteve industriale, 

avancimin e mëtutjeshëm të shërbimeve të ofruara në tregun vendor nga trupat e vlerësimit të 

konformitetit si dhe integrimin në tregun e BE-së dhe vendeve tjera duke eliminuar barrierat 

teknike në tregti. Për më tepër, masa ka për qëllim mbikëqyrjen efektive të tregut nga autoritetet e 

mbikëqyrjes së tregut duke pas parasysh që Kosova tashmë ka marrë obligime në nivel rajonal dhe 

global, që derivojnë nga CEFTA, MSA, Marrëveshja për Tregti të Lirë me Turqinë dhe Mbretërinë 

e Bashkuar dhe Organizatës Botërore të Doganës (OBD).  

Kjo masë ndërlidhet me Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane pika 2: Transformimi i ekonomisë së 

BE-së për një të ardhme të qëndrueshme; nën-pika 2.1.3. Mobilizimi i industrisë për një ekonomi 

të pastër dhe cirkulare (teknologjitë dixhitale janë një mundësi e rëndësishme për arritjen e 

qëllimeve të qëndrueshmërisë të marrëveshjes së Gjelbër në sektorë të ndryshëm), Planin 

Kombëtar për Zhvillim (PKZH), OZHQ ku ka për qëllimi forcimin e mjeteve të zbatimit dhe 

rivitalizimi të partneritetit global për zhvillim të qëndrueshëm dhe PKZMSA. Për më tepër, 
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ekziston ndërlidhja me dokumentin mbi Tregun e Përbashkët Rajonal - me pikën 1. Masat e 

ndërlidhura tregtare; nën-pikat: 1.1 Ruajtja e Korridoreve/Korsive të Gjelbra dhe harmonizimi i 

kontrolleve në PKK/PPK, 1.2. Eliminimi i pengesave jotarifore, dhe 1.5 Ulja e kostove tregtare 

dhe rritja e transparencës. 

Gjatë vitit 2022 ka vazhduar mbështetja në certifikimin e produkteve industriale për njëqind e 

tridhjetë e pesë (135) prodhues në vlerë prej 6,020,108.53 euro, përmes projektit të CERP (MINT), 

si instrument të mbështetjes financiare për bizneset, kryesisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, 

për të rritur përdorimin e standardeve në prodhim, certifikimin e produkteve dhe organizimin e 

bizneseve, sistemet e tyre të menaxhimit, në funksion të rritjes se eksporteve. 

 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023: 

1. Hartimi i programit për Politikave Tregtare (MINT).    

2. Miratimi i Kodit të ri doganor dhe të Akcizave (KDA. (MF- Dogana e Kosovës).   

3. Miratimi i Ligjit për Tregti të Brendshme (MINT).  

4. Hartimi i Ligjit për mbikëqyrjen e tregut të produkteve (transpozimi i Rregullores së (BE) 

2019/1020 për mbikëqyrjen e tregut dhe pajtueshmërinë e produkteve dhe Rregullores (BE) 

2019/515 njohjen reciproke të mallrave); 

5. Hartimit i Udhëzimeve Administrative që dalin nga Ligji për Sigurinë e Përgjithshme të 

Produkteve (DIC); 

6. Përfundimi i negocimit të marrëveshjes me vendet e EFTA-së; (MINT).  

7. Funksionalizimi i projektit PAP të financuar nga GIZ për zhdoganimin e dërgesave postare që 

vinë në RKS përmes Postave të Shpejta ndërkombëtare. (MF- Dogana e Kosovës).   

8. Miratimi i Rregullores për themelimin e Qendrës Informative për Lehtësira Tregtare (MINT-

Dogana e Kosovës).   

9. Funksionalizimi i terminaleve publike në tërë territorin doganor të RKS, ku kosto e qëndrimit 

gjatë zhdoganimit do të jetë 0 euro. (MF- Dogana e Kosovës).   

10. Finalizimi i negociatave me vendet e CEFTAs për Protokollin Shtesë 7 për zgjidhjen 

mosmarrëveshjeve tregtare;  

11. Përgatitja për akreditim e laboratorit kalibrues të forcës dhe laboratorit të temperaturës 

dhe lagështisë relative; (AMK) 

12. Hartimi i legjislacionit sekondar për Ligjin për Tregti të Jashtme; (MINT).  

 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024: 

1. Krijimi dhe funksionalizimi i platformës së shkëmbimit të informatave në nivel rajonal përmes: 

SEED+ (Dogana).  

2. Hartimi i Udhëzimeve Administrative për dy grupe të produkteve të ndërtimit (DIC) 

3. Hartimi i legjislacionit doganor me aktet dhe udhëzimet administrative për implementimin e 

Kodit Doganor dhe i Akcizave (KDA); (Dogana) 

4. Hartimi i legjislacionit sekondar për Ligjin për Tregti të Brendshme; (MINT).  

5. Themelimi i Qendrës Informative  për Lehtësira Tregtare: (MINT-Dogana e Kosovës)  

6. Ratifikimi i Protokollit Shtesë 7 të CEFTAs për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve Tregtare.  

7. Themelimi i Pikës së Kontaktit të Produkteve (PCP) sipas Rregullores se BE 2019/515 për 

njohjen reciproke të mallrave; 

8. Akreditim i laboratorit kalibrues të forcës, dhe laboratorit të temperaturës dhe lagështisë 
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relative; (AMK); 

9. Funksionalizimi i plotë (update dhe upgrade) i sistemit SMIS i cili do ju mundësojë 

bizneseve qasje  funksionale dhe blerje online të standardeve (SMIS - sistemi informativ 

i menaxhimit të standardeve). 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025: 

1. Fillimi i procesit të negociatave për anëtarësim në OBT: (MINT dhe institucionet relevante).  

2. Fillimi i zbatimit të deklarimit të mallrave me deklarata para arritjes; (MF- Dogana e Kosovës). 

3. Studimi i fizibilitetit për platformën e projektit NCTS (New Computerized Transit System); 

(MF- Dogana e Kosovës). 

4. Hartimi dhe miratimi i rregullores për pajisjet me gaz në përdorim. 
 

 

Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri: Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Tregtisë 

lehtësimi i tregtisë mund të ulë kostot tregtare me një mesatare prej 14.3%. Analizat tregojnë se 

në shumë vende, në nivelin makro reduktimi i kohës për tregti vetëm për një ditë mund të rrit 

aktivitetin tregtar në më shumë se 5%. Reformat në lehtësimin e tregtisë në Kosovë pritet që të 

reduktojnë kohën e zhdoganimit në eksport dhe import respektivisht nga rreth 110 minuta sa është 

aktualisht për import të reduktohet në 90 minuta deri në vitin 2025 ndërsa për eksport nga rreth 35 

minuta sa është aktualisht të reduktohet në 25 minuta. Gjithashtu zhvillimi i infrastrukturës së 

cilësisë do të mbështes prodhuesit vendor që duke përmirësuar sigurinë dhe cilësinë e produkteve 

të jenë konkurrues me produktet të cilat kanë shenjën CE, vendosje në treg e produkteve të 

certifikuara të nivelit të njëjtë me produktet e vendeve të Bashkimit Evropian. Bizneset më 

konkurruese mundësojnë një mjedis më të mirë për rritjen e punësimit dhe kështu japin bazë për 

një rritje të qëndrueshme. 

 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit:  
në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 6,047,500 26,400 26,000 

2. Financimi jo buxhetor – IPA dhe LUX Development 32,000 157,000 33,000 

TOTAL 6,079,500 183,400 59,000 

*burimet kombëtare të financimit publik 

 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Në bazë të raportit të Organizatës Botërore të Tregtisë dhe Bankës Botërore theksohet se 

hapja e tregtisë ka ndikime të qarta dhe pozitive në uljen e varfërisë. Sipas hulumtimeve nga 

Qendra e Tregtisë Ndërkombëtare, bizneset në pronësi të grave që eksportojnë, punësojnë 

mesatarisht 42 persona, krahasuar me një mesatare prej vetëm 8 personave të punësuar nga 

Indikatorët Baza 2022 Treguesi 2023 Synimi 2025 

Koha e zhdoganimit në orë, 

Njësia / Orë 

Import 105 min 100 min 90 min 

Eksport 35 min 30 min 25 min 

Rritja e përqindjes së deklarimeve 

elektronike doganore (paperless concept) 
95% 98% 100% 

Laboratorët e akredituar të AMK 0 5 (2024) 7 
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bizneset të cilat nuk janë në pronësi të grave dhe të cilat biznese nuk eksportojnë. Tregtia është 

gjithashtu e lidhur me pjesëmarrjen më të lartë të grave në punë me formalitet më të madh dhe 

paga më të larta. Eksportuesit në vendet në zhvillim punësojnë më shumë gra sesa jo eksportuese 

dhe gratë përbëjnë deri në 90% të fuqisë punëtore në zonat e përpunimit të eksportit. Gjithashtu, 

zhvillimi i mëtejshëm i sistemit rregullator për produktet industriale pritet të ketë edhe ndikim më 

të gjerë në shoqëri përmes nxitjes së investimeve në sektorin privat, hapjen e vendeve të reja të 

punës si dhe nxitjen e bizneseve që të zbatojnë standardet për të arritur sigurinë dhe cilësinë e 

produkteve dhe shërbimeve te palët e interesit. Prandaj implementimi i këtyre aktiviteteve synon 

që në një afat të mesëm të sjell një ndikim pozitive në rritjen e mirëqenies sociale në Kosovë.   

 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Sipas OECD-së, rritja ekonomike që vjen nga zgjerimi i tregtisë 

mund të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në mjedis duke rritur ndotjen ose duke degraduar burimet 

natyrore. Sidoqoftë, rritja e tregtisë nga ana tjetër, duke mbështetur rritjen ekonomike, zhvillimin 

dhe mirëqenien sociale, mund të kontribuojë në një kapacitet më të madh për të menaxhuar 

mjedisin në mënyrë më efektive. Më e rëndësishmja, tregjet e hapura mund të përmirësojnë qasjen 

në teknologjitë e reja që i bëjnë proceset e prodhimit vendor më efikas duke zvogëluar përdorimin 

e inputeve siç janë energjia, uji dhe substancat e tjera të dëmshme për mjedisin. Në mënyrë të 

ngjashme, liberalizimi i tregtisë dhe investimeve mund t'u japë firmave stimuj për të miratuar 

standarde më të rrepta mjedisore. Ndërsa një vend bëhet më i integruar brenda ekonomisë botërore, 

sektori i tij i eksportit bëhet më i ekspozuar ndaj kërkesave mjedisore të imponuara nga importuesit 

kryesorë. Ndryshimet e nevojshme për të përmbushur këto kërkesa, nga ana tjetër, rrjedhin prapa 

përgjatë zinxhirit të furnizimit, duke stimuluar përdorimin e proceseve dhe teknologjive më të 

pastra të prodhimit 

 

Rreziku   Probabiliteti Veprimi lehtësues i planifikuar 

Vonesat në miratimin e 

legjislacionit 

I mesëm Rritja e bashkëpunimit koordinues me trupat 

relevant duke respektuar hierarkinë. 

Pengesat politike në lidhje me 

përfaqësimet rajonale dhe 

anëtarësimin në organizata 

ndërkombëtare 

I mesëm Ndërtimi i platformave lobuese për anëtarësim në 

mekanizmat ndërkombëtar dhe adresimi i 

pengesave te akterët relevant vendor dhe 

ndërkombëtar. 

Vonesat në akreditimin dhe 

emërimin e TVK-ve sipas 

legjislacionit në fuqi. 

I ulët Trajnime specifike për stafin e TVK-ve.  

 

5.2.7 Reforma e Tregut të Energjisë 

5.2.8 Reformat në tregjet e transportit 

Gjendja aktuale: Pozita gjeografike e Kosovës thekson rendësin e të pasurit një rrejt të mire dhe 

moderne të transportit. Kosova ka investuar shume në korridoret rrugore që kanë përmirësuar 

lidhjet tregtare me vendet fqinjë dhe ka siguruara qasje në rrugët detare përmes Shqipërisë, Malit 

të zi. Kosova është pjese e Traktatit të Komuniteti të Transportit dhe merr obligime të dala nga ky 
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Traktat. Rrugët e Kosovës kanë lidhje me korridoret nga lindja me Ballkanin perëndimor që është 

pjese e rrjetit te transportit PAN Evropian.  

Transporti rrugor, në Kosovë është i kategorizuar në autostrada, rrugë nacionale dhe regjionale. 

Kosova ka rrjet ekzistues rrugor prej 2000 km, autoudhë, rrugë nacionale dhe rajonale, falë 

investimeve të mëdha në infrastrukturën rrugore shtetërore në 10+ vitet e fundit, shumica e 

treguesve të rrugëve TEN-T janë në gjendje shumë të mirë ose të mirë dhe janë në përputhje me 

rregulloret e gjendjes së rrugëve TEN-T sipas vlerësimit TCT, gjatë kësaj periudhe në rrjetin rrugor 

të Kosovës janë përfunduar edhe 150 kilometra Autostradë, drejtimet rrugore R7 Prishtine – 

Vërmicë dhe R6 Prishtinë- Hani i Elezit, 90 kilometra rrugë Nacionale me 4 korsi, janë ndërtuar 

dhe rehabilituar mbi 90% të rrjetit të brendshëm rrugor si dhe janë ndërtuar dhe rehabilituar 1500 

km rrugë lokale. 

Gjithashtu është duke u ndërtuar Autostrada Prishtine-Gjilan me gjatësi prej 23 km dhe është në 

proces ndërtimi i  segmentit të autostradës Besi-Merdare që lidhet me korridorin 10 të rrjetit PAN 

evropian.  

Sa i përket kalimeve kufitare, TCT ka vlerësuar se në vitin 2021 përparimi në përmirësimin e 

masave të kalimit të kufirit dhe kalimit të përbashkët ka qenë 33% në të tri kategoritë – 

infrastrukturë, infrastrukturë TIK dhe instalim të pajisjeve. I njëjti përparim vlerësohet për 

marrëveshjet dypalëshe për kontrollin me një ndalesë.  

Sa i përket sektorit të logjistikës vetëm 23.5 % e firmave ofrojnë më shumë se një shërbim logjistik. 

Kjo tregon se sektori i transportit të mallrave në Kosovë ende nuk po përshtatet me trendin global 

në diversifikimin e shërbimeve të tij për të ofruar më shumë vlerë të shtuar për klientët. Përparësitë 

kryesore të sektorit, janë infrastruktura rrugore dhe shpejtësia e shpërndarjes. Cilësia e 

infrastrukturës është në përputhje me supozimin e sipërpërmendur se investimet në rrjetin rrugor 

kombëtar kanë përmirësuar shumë cilësinë e tij. 

Transporti i pasagjerëve ofrohet me autobusë ndërmjet-qyteteve/intercity (përfshirë autobusët 

ndërkombëtarë) dhe autobusë vendorë. Rreth 300 kompani ofrojnë transport me autobus ndër 

urban në Kosovë. Shumë prej tyre janë shumë të vogla me vetëm 3 automjete ose edhe më pak. 

Me kaq shumë kompani të vogla që operojnë në bazë plotësisht komerciale me të ardhura 

relativisht të ulëta, konkurrenca e ashpër nuk ka çuar në shërbime më cilësore. Automjetet janë 

përgjithësisht të vjetra dhe në gjendje të keqe edhe nëse duken të sigurta. Rrjeti nuk është i lidhur 

mirë me mënyrat e tjera të transportit, nuk ka një planifikim gjithëpërfshirës të rrjetit rajonal dhe 

sistemet e informacionit dhe të biletave janë të fragmentuara dhe të vjetruara. Në 20+ vitet e fundit 

Kosova ka bërë progres të mirë në reduktimin e fataliteteve në trafikun rrugor. Në vitin 2020 kishte 

43 vdekje për një milion banorë që është në të njëjtin nivel me mesataren e BE27.  

Sa i përket emetimeve të CO2, transporti është ndotësi i tretë më i madhe në Kosovë, në vitin 2019, 

emetimet totale të CO2 nga transporti ishin 1337 Gg C02 eq kurse trafiku rrugor është ndotësi më 

i madh i sektorit të transportit sepse përveç emetimeve të CO2 ndikon edhe në cilësinë e ajrit dhe 

tokës. TCT vlerëson se në lidhje me masat përkatëse në Planin e Veprimit Rrugor, mund të vërehet 
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një progres vetëm 8%. Për shembull, janë vetëm 3 stacione të karikimit/mbushjes me energji 

elektrike dhe asnjë stacion tjetër të karburantit alternativ.  

Transporti  hekurudhor, në Kosovës shtrihet në gjithë territorin e Kosovës me një gjatësi prej 335 

km linje hekurudhore të hapur, 105 km në stacione dhe 103 km linje industriale nga të cilat linja 

që shtrihet nga kufiri verior i Kosovës në Mitrovicë deri në Hanin e Elezit në jug (Rruga 10) është 

pjesë e rrjetit gjithëpërfshirës tregues TEN-T dhe lidh Shkupin me korridoret VIII dhe X. 

Hekurudha është kryesisht binar standard njëkahor i pa-elektrizuar me një distancë prej 1435 mm. 

Kufiri mesatar i shpejtësisë është 60 km/h. Në këto kushte, hekurudha nuk është një mënyrë 

konkurruese transporti. Numri i pasagjerëve është vazhdimisht në rënie, duke rënë në 60,3 mijë në 

vitin 2021 dhe vëllimi i ngarkesave të transportuara mbetet vetëm rreth gjysmë milioni tonë. 

Modernizimi ka filluar vitet e fundit me rindërtimin e Korridorit 10, mirëpo duhet të vazhdojë 

sepse për të arritur potencialin e plotë të tij, rrjeti duhet të funksionojë në tërësi, duke përfshirë 

edhe terminalet multimodale.  

Ndonëse ka pak aksidente në hekurudhë (rreth 20 në vit), kjo mund t'i atribuohet një niveli shumë 

të ulët të trafikut. Duke qenë se modernizimi duhet të çojë në rritje të konsiderueshme të vëllimit 

të trafikut, vëmendje serioze duhet t'i kushtohet përmirësimit të sistemeve të nevojshme të sigurisë. 

Përveç cilësisë së ulët të infrastrukturës, hekurudhave të Kosovës i mungon edhe ERTMS. Ky 

është një komponent kyç për bërjen e trafikut hekurudhor konkurrues dhe të sigurt dhe për këtë 

arsye të gjitha projektet e modernizimit duhet të përfshijnë vendosjen e ERTMS. Meqenëse 

shumica e aksidenteve në hekurudhë ndodhin në vendkalimin/udhëkryqin rrugor-hekurudhor, 

vendosja e ERTMS do të ndihmojë gjithashtu në uljen e numrit të viktimave që lidhen me 

transportin hekurudhor. Për sa i përket harmonizimit me Rregulloren e BE-së 1371/2007 mbi të 

drejtat dhe detyrimet e pasagjerëve hekurudhor, TCT vlerëson se rregullorja është transpozuar 

pjesërisht dhe se duhet bërë më shumë punë për të bërë përpjekje të mëtejshme për të përmirësuar 

kushtet/gjendjen aktuale për të transpozuar dhe zbatuar plotësisht Rregulloren (EC) nr. 

1371/20073. Për sa i përket qëndrueshmërisë, shqetësim përbën flota e vjetër e trenave që përdoret 

si për transportin e pasagjerëve ashtu edhe për mallrat. 

Transporti ajror: Kosova ka Aeroportin Ndërkombëtar "Adem Jashari", i cili është pjesë e rrjetit 

indikativ bazë TEN-T. Që nga viti 2010 ai menaxhohet dhe operohet nga Limak dhe Aeroport de 

Lyon. Limak ka ndërtuar një terminal të ri prej 42,000 m2 me objekte përcjellëse të mjaftueshme 

për të trajtuar 4 milionë pasagjerë dhe do të vazhdojë të menaxhojë dhe operojë Aeroportin 

Ndërkombëtar të Prishtinës për 20 vjet nga data e marrëveshjes, dhe pas kësaj periudhe duke i 

transferuar në total asetet e saj Qeverisë së Kosovës. Për sa i përket kufizimeve infrastrukturore, 

kohët e fundit pista e nisjes është zgjatur për 500 m dhe sistemi ILS është përmirësuar nga CAT II 

në CAT II b për të mundësuar uljen me më shumë rregullsi të avionëve më të mëdhenj. Kjo do të 

mundësoj ndryshimin e kodit të referencës së aeroportit nga 4C në 4E. Numri i udhëtarëve është 

rritur vazhdimisht me një pengesë të natyrshme gjatë pandemisë në vitin 2020. Në vitin 2021 numri 

i udhëtarëve u rikuperua në numra pothuajse sikur para pandemisë - 2,18 milionë udhëtarë. 

Pengesat strukturore në sektorin e transportit janë: Anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare të 

transportit në përgjithësi; Ndotja e ajrit nga Transporti; Digjitalizimi i sektorit të transporti rrugor 
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dhe hekurudhor; Mirëmbajtja e rrjetit rrugor dhe hekurudhor për të reduktuar aksidentet me 

fatalitet dhe lëndime të rënda; Kontrolli i hapësirës së të lartë ajrore; automjetet e vjetra; flota e 

vjetër e trenave që përdoret si për transportin e pasagjerëve ashtu edhe për mallrat; mungesa e 

komponentës ERTMS që do të ndihmojë në uljen e numrit të viktimave dhe mungesa e sistemit 

inteligjent të transportit. 

Masa e reformës #13: Zhvillimi dhe modernizimi i mëtejmë  i Transportit 

Përshkrimi i masës: Zhvillimi i Infrastrukturës dhe i Shërbimeve të Transportit është një nga 

prioritetet e Kosovës për zhvillimin ekonomik dhe integrimin për të siguruar lidhje, qasje dhe 

mundësi më të mira biznesi për qytetarët e saj. Meqenëse Kosova është e përkushtuar dhe vazhdon 

procesin e anëtarësimit në BE, ekziston një nevojë e qartë për të zhvilluar 

lëvizshmërinë/mobilitetin e qëndrueshëm dhe për të rritur planifikimin e transportit drejt Agjendës 

së Gjelbër dhe vizionit të BE-së me zero emetime.   

Objektivat kryesore që trajton kjo masa janë: Lidhja e transportit pa probleme; Krijimin e një 

sistemi të sigurt të transportit – drejt vizionit zero dhe Krijimi i transportit të mençur dhe digjital. 

Këto objektiva do të fokusohen në modernizimin e infrastrukturës dhe shëbimeve të të gjitha 

llojeve të transportit (rrugor, hekurudhor dhe ajror). Objektivat gjithashtu përfshijnë  veprimet e 

rekomanduara sipas planit kombëtar për zhvillim duke ju referuar aktiviteteve si; Përmirësimi 

infrastrukturës dhe shërbimeve të transportit, Krijimi i lidhjeve pa pengesa në transportin 

ndërkombëtar multimodal dhe Rritja e sigurisë së transportit. 

Kjo masë gjithashtu ndërlidhet me Programin e Qeverisë 2021-2025, Strategjinë e Transportit 

Multimodal, PKZMSA, objektivi 11 të OZHQ-ës, gjegjësisht pika 11.2 që ka të bëjë me 

përmirësimin e transportit dhe sigurinë rrugore.  

 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023:  

1. Rehabilitimi dhe modernizimi i fazës së parë për linjën e 10-të hekurudhore (Fushë-Kosovë - 

Hani i Elezit), punët ndërtimore pa sinjalizim dhe telekomunikacion; (MMPHI)  

2. Përfundimi i projekt dizajnit  për rehabilitimin dhe modernizimin e fazës së tretë të linjes së 

10-të hekurudhore (Mitrovicë - Leshak - Kufiri me Serbinë) përfshirë sinjalizimin dhe 

telekomunikacionin;  (MMPHI)  

3. Aplikimi për anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare të transpëortit 

hekurudhor UIC, CER, RNE, CIM, ERA; 

4. Ndërtimi i rrugës Deçan-Plavë (pjesa e Kosovës); (MMPHI) 

5. Hartimi i projektligjit  për  ndryshimin e ligjit  për Transportin Rrugor;  

6. Hartimi i koncept dokumenteve për Patentë Shofer, Automjete, Hekurudha, për fushën e 

aviacionit civil; 

7. Hartimi i UA për Kontrollim teknik në rrugë;  

8. Hartimi i rregullores që kanë të bëjnë me të drejtat e trafikut ajror;  

9. Fushatat vetëdijësuese për zvogëlimin e aksidenteve në trafikun rrugor;  

10. Hartimi i programit nacional për siguri në komunikacionin rrugor; 

11. Dixhitalizimi i shërbimeve të transportit(E-transporti i mallrave).  
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12. Krijimi kushteve logjistike dhe ngritja e kapaciteteve administrative dhe trajnimet adekuate 

për  ofrimin e  shërbimeve të transportit multimodal.  

13. Ndërtimi/ristrukturimi dhe modernizimi i terminaleve multimodale të udhëtarëve dhe 

mallrave.  

14. Zbatimi i Kërkesave të Përbashkëta të Aviacionit që rrjedhin nga Marrëveshja mbi Hapësirën 

e Përbashkët Ajrore Evropiane (HPEA) si dhe plotësimi i legjislacionit sekondar përmes: 

- Transpozimit të acquis-së së BE-së në fushën e aviacionit; 

- Përvetësimit i Standardeve dhe Praktikave Rekomanduara të përditësuara nga ONAC; 

- Hartimit të  akteve tjera nënligjore të aviacionit për zbatim të Ligjit për Aviacionin 

Civil, bazuar në specifikat e vendit; 

 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024: 

1. Rehabilitimi dhe modernizimi i fazës së dytë për linjën e 10-të hekurudhore (Fushë  Kosovë - 

Mitrovicë), punët ndërtimore pa sinjalizim dhe telekomunikacion;  

2. Hartimi i Projekt dizajnit për Rehabilitim dhe Modernizim të linjës Hekurudhore Fushë 

Kosovë-Pejë; 

3. Studimi i fizibilitetit dhe koncept dizajni për linjën hekurudhore Kosovë – Shqipëri;  

4. Marrëveshja e kredisë për Ndërtimin e segmentit të autostradës Besi-Merdare (28.6km);  

5. Ndërtimi i rrjetit rrugor të Kosovës, autostrada Prishtinë-Gjilan - Dheu I Bardhë - faza e parë;  

6. Ndërtimi dhe zgjerimi i rrjetit ekzistues rrugor, N2 (Prishtinë-Mitrovicë);  

7. Hartimi i Projekt dizajnit për Rehabilitim dhe Modernizim të linjës Hekurudhore Klinë –

Prizren; 

8. Nderimi i segmentit të autostrades Qafë-Duhël - Shtime- Banullë, që lidh korridorin Lindje - 

Perëndim dhe autostradat R6, R7 dhe R7.1;  

9. Hartimi i Projektligjit për Automjete;  

10. Hartimi i Projektligjit për Siguri Hekurudhore;  

11. Dixhitalizimi i shërbimeve të transportit(E-transporti i mallrave). 

12. Krijimi kushteve logjistike dhe ngritja e kapaciteteve administrative dhe trajnimet adekuate 

për  ofrimin e  shërbimeve të transportit multimodal. 

13. Ndërtimi/ristrukturimi dhe modernizimi i terminaleve multimodale të udhëtarëve dhe 

mallrave. 

14. Zbatimi i Kërkesave të Përbashkëta të Aviacionit që rrjedhin nga Marrëveshja mbi Hapësirën 

e Përbashkët Ajrore Evropiane (HPEA) si dhe plotësimi i legjislacionit sekondar përmes: 

- Transpozimit të acquis-së së BE-së në fushën e aviacionit; 

- Përvetësimit i Standardeve dhe Praktikave Rekomanduara të përditësuara nga ONAC; 

- Hartimit të  akteve tjera nënligjore të aviacionit për zbatim të Ligjit për Aviacionin 

Civil, bazuar në specifikat e vendit; 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025: 

1. Rehabilitimi i sinjalizimit dhe telekomunikacionit për fazën e parë dhe të dytë të linjes 10-të 

hekurudhore (Hani I Elezit - Fushë Kosovë - Mitrovicë); 

2. Zgjerimi i rrugës nacionale Kijev-Zahaq; 

3. Projektimi i zgjerimit të rrugëve nacionale  Istog- Pejë- Deçan  Gjakovë - Prizren, përfshirë 

rrugët qarkore nëpër qytete; 

4. Rehabilitimi i rrugës rajonale R 115, Prizren – Prevallë;  

5. Zgjerimi i rrugës Dollc- Gjakovë; 
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6. Rehabilitimi i rrugës rajonale Zhur- Dragash- Brod;  

7. Ndërtimi i rrugës Prishtinë – Podujevë; 

8. Ndërtimi i rrugës transit në Klinë; 

9. Dixhitalizimi i shërbimeve të transportit(E-transporti i mallrave). 

10. Krijimi kushteve logjistike dhe ngritja e kapaciteteve administrative dhe trajnimet adekuate 

për  ofrimin e  shërbimeve të transportit multimodal.  

11. Ndërtimi/ristrukturimi dhe modernizimi i terminaleve multimodale të udhëtarëve dhe 

mallrave. 

12. Zbatimi i Kërkesave të Përbashkëta të Aviacionit që rrjedhin nga Marrëveshja mbi Hapësirën 

e Përbashkët Ajrore Evropiane (HPEA) si dhe plotësimi i legjislacionit sekondar përmes: 

- Transpozimit të acquis-së së BE-së në fushën e aviacionit; 

- Përvetësimit i Standardeve dhe Praktikave Rekomanduara të përditësuara nga ONAC; 

- Hartimit të  akteve tjera nënligjore të aviacionit për zbatim të Ligjit për Aviacionin Civil, 

bazuar në specifikat e vendit; 
 

 

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Zbatimi i kësaj mase do të kontribuojë në zvogëlimin e 

aksidenteve fatale deri në 50 % dhe atyre me lëndime të rënda deri në 25 %. Orientimi drejt 

digjitalizimit të sistemit të bazës se shënimeve na mundëson të kemi një pasqyrë të qartë dhe të 

saktë sa i përket aksidenteve me fatalitet dhe me lëndime të rënda. Me zhvillimin e mëtejme të 

transportit dhe digjitalizimin do të arrihet zvogëlimi i kohës, kostos financiare, gjithashtu 

qarkullimi i lire i  udhëtarëve dhe mallrave do të realizohet me efikasitet me të lartë. 

   

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit: 
në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 202,168,869 146,598,304 139,901,402 

2. Financimi jo buxhetor   33,000,000 16,257,227 5,700,000 

TOTAL 235,168,869 162,855,531 154,601,402 
*burimet kombëtare të financimit publik 

  

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Miratimi i dokumenteve strategjike, legjislacionit si dhe zbatimi i projekteve të 

planifikuara të masës, sigurojnë bazë dhe mundësi për krijimin e vendeve të reja të punës. Grupe 

të margjinalizuara të sektorit joformal do të tërhiqen ne ekonomi formale. Rrjedhimisht, kjo masë 

Treguesi  Pika 

fillestare  

Objektivi 

2024 

Objektivi 

2025 

Gjatësia e rrugëve të modernizuara (km/1000 m2). 
249 km 

(2022) 
˃ 249 km   337 km   

Gjatësia e rrjetit hekurudhor të modernizuar (km). 0 km 0 km 149,1 km 

Transporti ndërkufitar i mallrave me hekurudhë 

(%). 
1.9% (2019) ˃ 1.9%   12%   

Zvogëlimi i Aksidenteve të trafikut me viktima 

(për milion banorë). 
65 (2019) < 10%   < 20%   

Zvogëlimi i Emetimeve të gazrave  totale në 

sektorin e transportit (ekuivalenti i CO2 në Mt). 
1,337 Mt < 8%   < 13%   
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ndikon në përmirësimin e kualitetit të jetës dhe mirëqenie ekonomike e sociale. Komponenta e 

barazisë ligjore trajtohet në dokumentet strategjike dhe ligjore. 

 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Zbatimi i legjislacionit, planeve të veprimit për zbatimin e 

dokumenteve strategjike si dhe projekteve lidhur me digjitalizimin e sistemit, mundësojnë 

zvogëlimin e ndotjes së mjedis. 

 

 

5.2.9 Bujqësia, Industria dhe Shërbimet 

Gjendja aktuale: Bujqësia është një ndër sektorët kryesor që kontribuon dukshëm në zhvillimin e 

përgjithshëm ekonomik të vendit. Ky sektor si një nga aktivitetet më të rëndësishme në vendin 

tonë, kontribuon rreth 7% të GDP-së të përgjithshme dhe gjithashtu ofron mundësi  për zbutjen e 

varfërisë, gjenerimin e vendeve të reja të punës dhe për krijimin e të ardhurave për banorët e zonave 

rurale.  

Gjithsej sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore është 420,327 ha, ku pjesëmarrje më të madhe 

kanë drithërat (29.6%), kulturat foragjere (9%), perimet (2.4%), pemët (2.4%), vreshtat (0.8%) 

ndërsa pjesën tjetër prej 51.7% e përbëjnë livadhet, kullosat dhe toka e përbashkët dhe 4.1 te tjerat.  

Përkundër mbështetjes së vazhdueshme nga ana e Institucioneve të Kosovës, përmes politikave 

mbështetëse për rritje dhe zhvillim të sektorit dhe promovim të eksportit, shkëmbimi tregtar i 

Kosovës ka shënuar rritje ndër vite, ku eksporti i produkteve bujqësore në vitin e fundit ka pasur 

rritje në vlerë krahasuar me vitet tjera dhe kjo vlerë arriti në 92.6 mil. €. apo 18.6% rritje. Ndërsa 

rritje ka shënuar edhe importi i produkteve bujqësore, ku në vitin e fundit vlera arriti në 965.6 mil. 

€. apo rritje për 26.2% krahasuar me vitin paraprak. Pjesëmarrja e eksportit  të produkteve 

bujqësore në eksportin e përgjithshëm është 12.4%, përderisa pjesëmarrja e importit të produkteve 

bujqësore në importin e përgjithshëm është 20.8%. Bazuar në këto të dhëna rezulton se ka rritje të 

vlerës së eksportit, por njëherazi ka edhe rritje të vlerës së importit dhe po ashtu thellim të 

mëtutjeshëm negativ të bilancit tregtar në 872.9 mil. €. 

Strategjia për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2022-2028, e miratuar  ka për synim transformimin e 

ekonomisë agro-rurale duke e bërë atë më gjithëpërfshirëse, produktive, të qëndrueshme dhe 

konkurrente në tregun e brendshëm dhe të jashtëm të bazuar në njohuri, teknologji dhe standarde 

moderne. Strategjia mbështetet në Rritjen e konkurrencës së sektorit agro-ushqimor dhe 

përmirësimi i efikasitetit dhe qëndrueshmërisë së prodhimit të fermës, Menaxhimi e qëndrueshëm 

Rreziku Probabiliteti Veprimi lehtësues i planifikuar 

Niveli i ulët i kapaciteteve profesionale 

sidomos në digjitalizimin e sistemeve  

i ulët Trajnimet profesionale në fushat e 

caktuara profesionale sidomos në 

Digjitalizim. 

Vonesat e mundshme në miratimin e 

dokumenteve strategjike dhe 

legjislacionit 

i mesëm Koordinimi ndërinstitucional dhe 

mbështetja me staf profesional dhe 

ekspertizë të nevojshme. 
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të resurseve natyrore, Mbështetje për bizneset në zonat rurale, rritjen e punësimit dhe përmirësimin 

të infrastrukturës sociale dhe reforma gjithëpërfshirëse institucionale dhe sektoriale për të krijuar 

shërbime publike efikase.  

Institucionet e Kosovës kanë vazhduar të mbështesin sektorin e bujqësisë përmes programeve të 

saj mbështetëse si pagesat direkte si dhe grantet investive ku vlera e mbështetjes për këtë vit për 

Programin e Pagesave Direkte është 52 mil. €, ku është rritë përkrahja mbi 200% tek kulturat 

strategjike si gruri, misri, patatja dhe fasulja për të krijuar kështu mundësi stabiliteti sa i përket 

sigurisë ushqimore dhe të reflektojë tek mos-rritja e çmimeve në treg. Ndërsa, Programi për 

Bujqësi dhe Zhvillim Rural për këtë vit ka vlerën 26 mil. € dhe përfshinë 4 masa, që janë të 

orientuara në mbështetje të prodhimit primar, përpunimit, diversifikimit dhe zbatimin e qasjes 

leader. Mbështetje më e madhe në programin e këtij viti është ofruar në ngritjen e depove/pikë 

grumbulluese për pemë e perime si dhe dyfishim i buxhetit për diversifikim të aktiviteteve në zona 

rurale. 

Situata momentale e krijuar me krizat globale dhe ajo me pandeminë COVID 19 e cila tash e sa 

vite po na shoqëron, si dhe pengesat me sigurimin e fuqisë punëtore kanë ndikim në gjitha proceset  

e sektorit të bujqësisë e sidomos në zinxhirin e prodhimit dhe furnizimit bujqësor. 

Sektori i Industrisë - është i dominuar nga mikro ndërmarrje me 86% dhe  NMVM-të me nivele 

ende të ulëta integrimi në zinxhirët e vlerave globale, si dhe me pjesëmarrje solide të prezencës së 

inovacionit në tregun ndërkombëtare dhe tërheqjes së IHD-ve, e që ka nevojë të përmirësohet më 

tutje. Sipas hulumtimeve dhe analizave, bashkëpunimi midis kompanive dhe institucioneve 

arsimore dhe kërkimore është i dobët dhe niveli përgjithësisht i ulët i aftësive në fuqinë punëtore, 

numri i vogël i bizneseve të udhëhequra nga gratë dhe të rinjtë dhe mungesa e rrjetëzimit.  

Kosova nuk ka treguar ndonjë ndryshim strukturor në përbërjen e ekonomisë së saj. Sektori i 

prodhimtarisë, i cili mbetet i qëndrueshëm në rreth 13-14% të BPV-së në vendin e tretë pas 

shërbimeve dhe ndërtimit/minierave, nuk është kthyer në një forcë shtytëse për rritjen ekonomike 

dhe nuk e ka shpalosur potencialin e saj zhvillimor në vend. 

Sektori i Industrisë Përpunuese (Sektori C) në Kosovë, në vitin 2021 ka marr pjesë në punësim me 

11.8%, në qarkullim me 13.74%, si dhe me numrin e ndërmarrjeve me 12.06%. Pjesëmarrja e 

Sektorit C, në eksportin e përgjithshëm është rreth 83%, kurse në importin e përgjithshëm 

pjesëmarrja e industrisë përpunuese është 93%, në vitin 2021.  Rreth 22% e kompanive prodhuese 

eksportojnë, ku produktet kryesore të eksportit janë mobilet, metalet dhe produktet e fabrikuara,  

plastika, produktet ushqimore dhe pijet.  

Si pasojë e pandemisë, Investimet e Huaja Direkte në Kosovë (IHD-të), në sektorin e 

prodhimtarisë,  edhe në vitin 2021 kanë vazhduar të  shënojnë rënie, respektivisht vlerë negative 

(5,5) milion euro, përkundër rritjes që IHD kanë shënuar në total, ku investimet për vitin 2021 

ishin 415.3 milion euro, apo 20.1% rritje krahasuar me vitin 2020.  Për sa i përket punësimit 

gjithëpërfshirës, vlerësimi tregoi se, megjithëse 50% e popullsisë janë gra, vetëm 10,2% e të 

punësuarve në sektorin e prodhimit janë gra. 
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Tab.1 Statistikat vjetore të tregtisë së industrisë përpunuese  (2019 – 2021)   

Vitet ( euro)  2019 2020 2021 

Eksporti i produkteve të industrisë përpunuese 291,701,750 398,461,079    626,341,608 

Importi i produkteve të industrisë përpunuese 3,253,296,802 3,061,352,367 4,338,794,494 
Burimi: Agjencia e statistikave të Kosovës 

  

Ekzistenca e programeve të ndryshme në Kosovë për të mbështetur blerjen e teknologjive të reja 

në sektorin e prodhimtarisë ka treguar sukses. Investimi i lartë në teknologjitë e reja duhet parë 

gjithashtu si një faktor që ka ndikuar shumë pozitivisht në produktivitetin e punës. Qeveria ka 

krijuar politika stimuluese për sektorin privat dhe këtë vit pritet të finalizohet edhe Strategjia për 

Zhvillimin e Industrisë dhe mbështetje të biznesit, ku synohet që  industria e Kosovës të  

transformohet në një industri më të integruar globalisht që është në gjendje të prodhojë produkte 

me vlerë të lartë të shtuar dhe të ofrojë punësim të denjë. 

Sektori i shërbimeve: është sektori më i madh i ekonomisë, duke zënë rreth 72.7% të PBB-së në 

vitin 2020. Tregtia në Shërbime për vitin 2021 është karakterizuar me të hyra nga eksporti në vlerë 

prej €1,95 miliardë. Sektorët të cilat kanë pasur performancë më të mirë janë: udhëtimi me €1.5 

miliardë, shërbimet e informimit dhe komunikimit (TIK) me € 98.8 milion, shërbimet 

profesionale/biznesore me €144.3 milion, shërbimet e transporti me € 77.5 milion, shërbimet e 

ndërtimtarisë me €29.7 milion, dhe shërbimet personale, kulturore dhe rekreative me €15.6 milion. 

Eksportet totale të shërbimeve janë rritur nga €1,358 miliardë  në 2017 në €1,95 miliardë  në 2021, 

vit në të cilin bilanci tregtar i shërbimeve arriti në 1,084 miliardë €. Ndërsa gjatë vitit 2020 për 

shkak të pandemisë COVID-19 këto statistika patën rënie drastike me një eksport prej €994.9 

milion dhe bilanc tregtar prej €391.6 milion ku ndikimi kryesor ishte në sektorin e udhëtimit, 

ndërsa sektorët tjerë si eksporti i TIK dhe Shërbimeve të tjera të Biznesit26 nuk u ndikuan shumë 

dhe vazhduan me rritje të eksportit. Ky sektor është ndër sektorët më produktivë në tregtinë e 

shërbimeve, prandaj është vendimtar fokusimi dhe rritja e mëtejshme e performancës së këtij 

sektori. Pavarësisht bilancit të përgjithshëm pozitiv të sektorit të shërbimeve, ky sektor ende nuk 

po ecën me potencialin e tij. Faktorë të tjerë thelbësorë që mund të ndikojnë pozitivisht në 

zhvillimin e mëtejshëm të shërbimeve dhe tregtisë së shërbimeve janë që kompanitë e këtij sektori 

të kenë akses më të mirë në financa dhe të fokusohen në promovimin e eksportit të shërbimeve. 

 

Tab.2 Statistikat vjetore të tregtisë në shërbime (2019 – 2021)   

Vitet (milion euro)  2019 2020 2021 

Eksporti i shërbimeve  1,675.1  994.9  1,954.4 

Importi i shërbimeve  749.1  603.3  870.7 

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës 

 

                                                           
26 Shërbimet e tjera të biznesit përfshijnë shërbime të ndryshme biznesi si: shërbime kërkimore dhe zhvillimi, shërbime profesionale 

dhe menaxhuese, shërbime konsulence, shërbime teknike, tregtare dhe shërbime të tjera të biznesit, mbetje trajtim dhe ndotje, 

shërbime bujqësore dhe minerare, lizingu operativ, shërbime të lidhura me tregtinë. 
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Pengesat strukturore në e sektorit të bujqësisë vazhdon të mbetet madhësia e vogël mesatare e 

fermës ku rreth 90% të fermave në Kosovë kanë sipërfaqe më të vogël se 5 ha, prodhimtaria e ulët 

dhe kostoja e lartë e prodhimit, rritja e çmimeve të imputeve bujqësore, fragmentimi i tokës, 

diversifikimi i ulët i prodhimit, infrastruktura e dobët e ujitjes, teknologjia e vjetërsuar, kapacitetet 

e kufizuara të ruajtjes, lidhjet e dobëta apo jofunksionale në mes të prodhuesit primar e 

përpunuesve, dhe ndërmjet prodhuesve e tregut, si dhe mungesa e një sistemi të digjitalizuar.  

Pengesat strukturore në sektorin e Industrisë, mbetet ende qasja e pamjaftueshme në financa për 

zhvillimin dhe zgjerimin e kapaciteteve prodhuese, zbatimi jo i mjaftueshëm i standardeve në 

produkte, numër i vogël i bizneseve të udhëhequra nga gratë dhe të rinjtë, hendek i konsiderueshëm 

i aftësive që gjithashtu pengon produktivitetin. Niveli i bashkëpunimit mes universiteteve dhe 

sektorit industrial mbetet shumë i ulët, e po ashtu edhe qasja në informata dhe mungesa e 

rrjetëzimit në mes bizneseve.  

Pengesat strukturore te sektori i shërbimeve, Kosova po zgjeron kryesisht aktivitetet e saj të 

shërbimeve të patregueshme me produktivitet të ulët, dhe ka një artikulim të pamjaftueshëm 

ndërmjet aktiviteteve të shërbimeve dhe sektorëve të prodhimit të materialeve. Gjithashtu mungesa 

e kornizës adekuate ligjore që nxit zhvillimin e teknologjisë së lartë dhe shërbimeve me vlerë të 

lartë të shtuar, Mungesa e një kuadri ligjor që mund të rregullonte digjitalizimin e sektorëve të 

shërbimeve dhe akses në financa dhe koordinim të duhur institucional ndërmjet subjekteve të 

ndryshme që drejtojnë aktivitetet e shërbimeve. 

 

Masa e reformës #14: Ndryshimet strukturore në sektorin e bujqësisë 

Përshkrimi i masës: Kjo masë është gjithëpërfshirëse për sektorin e bujqësisë dhe qëllimi i saj 

është orientuar në krijim të politikave të mirëfillta, në rritje të prodhimtarisë dhe ristrukturimi agro-

rural, zhvillimi i sektorit agro-ushqimor përmes përmirësimit të aftësive konkurruese, 

inovacioneve dhe rritjes së prodhimtarisë. Gjithashtu masa synon zgjerimin dhe rehabilitimit e 

sistemit të ujitjes, rregullimin e tokës bujqësore përmes hartimit të politikave të reja të cilat do të 

ndikojnë në zgjidhjen e problemit për tokën bujqësore, si dhe digjitalizimin e sistemeve, rritjen e 

prodhimit vendor dhe rritjen e fuqisë punëtore në gjithë zinxhirin prodhues, përpunues dhe 

shërbyes. Masa gjithashtu do të ndikojë në zhvillim të sektorit në përmirësim të kushteve dhe në 

ofrimin e shërbimeve më të mira.  

Kjo mase është në përputhshmëri me Programi i Qeverisë 2021-2025, Plani Kombëtar për 

rimëkëmbje ekonomike, Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve KASH 2023-2025 dhe Politikat e 

Përbashkëta Bujqësore të BE-së brenda Marrëveshjes së Gjelbër. Masa është në përputhje 

gjithashtu edhe me qëllimet e Strategjisë për Zhvillim të Qëndrueshëm, si dhe Planin Ekonomik 

të Investimeve për Ballkanin Perëndimor i cili ka potencialin për të mobilizuar ndihmë të 

mëtejshme për transformimin e qëndrueshëm të sistemit agro-ushqimor dhe zhvillimin rural të 

Kosovës. Masa vazhdon të mbetet vazhdimësi nga PRE-2022-2024, për arsye të rëndësisë që ofron 

dhe ndryshimeve që ka pas sektori vitin e kaluar. Sa i përket zbatimit të masës disa nga aktivitetet 

e vitit të kaluar janë zbatuar pjesërisht, andaj kjo masë vazhdon të mbetet pjesë e PRE-2023-2025. 



   

 

121 

 

 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023: 

 

1. Mbështetja e fermave për krerë, kulturat bujqësore për sipërfaqe dhe sasi të prodhimit përmes 

subvencioneve;(MBPZHR) 

2. Mbështetja e fermerëve përmes investime në asete fizike, përpunim dhe tregtim të produkteve 

dhe diversifikim të fermave përmes granteve; (MBPZHR)   

3. Hartimi i planit kombëtar për Inventarizimin e Tokave Bujqësore të Republikës së Kosovës; 

(MBPZHR) 

4. Hartimi i studimit të fizibilitetit dhe dizajnimi i  dy projekteve  për rehabilitimin, modernizimin 

dhe zgjerimin e sistemeve të ujitjes dhe kullimit; (MBPZHR) 

5. Zhvillimi i sistemit për menaxhimin e granteve dhe subvencioneve;(MBPZHR, AZHB) 

6. Rehabilitimi, modernizimin dhe zgjerimin e sistemeve të ujitjes dhe të kullimit/drenazhimit; 

(MBPZHR) 

7. Hartimi i ligjit për Tokën Bujqësore;(MBPZHR) 

8. Hartimi i ligjit për Turizëm Rural;(MBPZHR)  

9. Hartimi i ligjit për Organizimin e Tregut të Përbashkët; (MBPZHR) 

10. Hartimi i ligjit për Veterinarinë;(MBPZHR)  

11. Hartimi i ligjit për Verërat;(MBPZHR) 

12. Trajnimi dhe transferimi i njohurive duke përfshirë inovacionin si pjesë thelbësore në bujqësi; 

(MBPZHR) 

 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024:  
 

1. Mbështetja e fermave për krerë, kulturat bujqësore për sipërfaqe dhe sasi të prodhimit përmes 

subvencioneve;(MBPZHR) 

2. Mbështetja e fermerëve përmes investime në asete fizike, përpunim dhe tregtim të produkteve 

dhe diversifikim të fermave përmes granteve; (MBPZHR)   

3. Rehabilitimi, modernizimin dhe zgjerimin e sistemeve të ujitjes dhe të kullimit/drenazhimit; 

(MBPZHR)  

4. Hartimi i Ligjit për Rregullimin/Konsolidimin e Tokës; (MBPZHR) 

5. Certifikimi i këshilltareve dhe licencimi i  kompanive për shërbime këshillimore; (MBPZHR) 

6. Trajnimi dhe transferimi i njohurive duke përfshirë inovacionin si pjesë thelbësore në 

bujqësi; (MBPZHR) 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025: 

 

1. Mbështetja e fermave për krerë, kulturat bujqësore për sipërfaqe dhe sasi të prodhimit përmes 

subvencioneve;(MBPZHR) 

2. Mbështetja e fermerëve përmes investime në asete fizike, përpunim dhe tregtim të produkteve 

dhe diversifikim të fermave përmes granteve; (MBPZHR)   

3.  Rehabilitimi, modernizimin dhe zgjerimin e sistemeve të ujitjes dhe të kullimit/drenazhimit; 

(MBPZHR)  

4. Ristrukturimi dhe funksionalizimi i AM dhe AZHB në kuadër të akreditimit në IPARD; 

(MBPZHR) 

5. Trajnimi dhe transferimi i njohurive duke përfshirë inovacionin si pjesë thelbësore në bujqësi; 

(MBPZHR) 
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Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Përmes kësaj mase synohet që të ndikohet pozitivisht 

në stimulimin e popullatës në aktivitet bujqësore si dhe punimin dhe kultivimin e tokës bujqësore, 

integrimin e kulturave të veçanta dhe me vlerë të shtuar në prodhim të cilat mund të kenë prioritet 

dhe aftësi konkurruese. Synohet gjithashtu qasja në tregjet rajonale dhe të BE-së me produkte 

vendore sa më kualitative. Sipas të dhënave bujqësia përbën 7% të GDP-së, ndërsa vlerësohet se 

punëson rreth 23% të gjithsej numrit të të punësuarve në Kosovë, andaj duke i konsideruar gjithë 

këta faktorë të cekur më lartë synohet të arrihet ndikim sa më efikas dhe profitabil për mbarë 

sektorin. 

 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit:  
në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 64,195,703 62,105,703 62,105,703 

2. Financimi jo buxhetor  - IPA 1,000,000   

TOTAL 65,195,703 62,105,703 62,105,703 

*burimet kombëtare të financimit publik 

 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Përmes kësaj mase synohet qasje ku respektohet barazia gjinore dhe ku nuk mungojnë 

edhe faktorët tjerë mbështetës. Aktualisht bujqësia vlerësohet punëson rreth 23% të popullatës. 

Mirëpo nëse vlerësohet ndarja gjinore atëherë kemi disbalans, përmes masës synohen përparësitë 

në vlerësim gjatë aplikimit në aspektin gjinor dhe po ashtu gjenerimi i vendeve të punës që është 

një ndër prioritetet kryesore dhe që përmes të hyrave të gjeneruara nga aktivitetet bujqësore të 

zbutet varfëria në vend dhe gjithashtu të përmirësohet mirëqenia.  

 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Mbështetja përmes kësaj mase do të reflektohen edhe në investimet 

strukturore por gjithashtu edhe në një mjedis më të qëndrueshëm. Përmes rritjes së sipërfaqeve 

bujqësore dhe përmirësimit të sistemit të ujitjes do të përfitoj edhe mjedisi, duke ditur se mjedisi 

është shumë i rëndësishëm në çdo etapë dhe se më shumë se gjysma e tokave janë të ekspozuara 

ndaj erozionit të tokës (me të paktën një intensitet mesatar). 

 

Rreziku  Probabiliteti  Veprimi lehtësues i planifikuar  

Vonesa në zbatimin e 

programeve mbështetëse 

për bujqësi dhe zhvillim 

rural 

 I mesëm Aprovimi i Ligjeve të cilët do të rregullojnë shumë çështje 

me rëndësi për sektorin; Nënshkrimi i programeve dhe 

publikimi i thirrjeve për aplikim me kohë si dhe plotësimi i 

vendeve të lira të punës. 

Treguesi Viti bazë 

2021 

Objektivi 

2023 

Objektivi 

2025 

Bilanci tregtar agroushqimor (raporti eksport/import) (-872,927€) 

1:10 
1:9 1:8 

Rritja e sipërfaqeve me kultura bujqësore për një sektor më 

produktiv dhe të qëndrueshëm 

420,327 ha 

45 % 
>1% >1.2% 
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Krizat në nivel global. I lartë Rritja e përkrahjes përmes programeve mbështetëse të 

Ministrisë, si dhe përfarim i politikave në stimulim të 

situatës; 

 

Masa e reformës #15: Rritja e konkurrueshmërisë në industrinë prodhuese 

Përshkrimi i masës: Masa është vazhdimësi e masës së PRE-2022-2024 dhe ka për qëllim krijimin 

e një politike më të koordinuar për zhvillimin e industrisë në tërë zingjirin e furnizimit, në asistimin 

e industrisë përpunuese, rritjen e konkurrueshmërisë dhe integrim në tregtinë ndërkombëtare për 

të zgjeruar mundësitë e shitjes si dhe për të arritur ekonomitë e shkallës. Masa do të përkrah NVM-

të që të mund të rriten dhe të kalojnë në aktivitete me vlerë të shtuar dhe të prodhojnë mallra të 

tregtueshme për eksport, ofron lehtësim në qasje në financa për NVM-të, përkrahje në 

përmirësimin e standardeve të cilësisë dhe rritjen e nivelit të Investimeve të Huaja Direkte (IHD).  

Masa ndërlidhet me draft Strategjinë Kombëtare për Zhvillim 2030, PKZMSA-së - Kapitulli 20, 

Programin e Qeverisë 2021-2025, Pakoja e Ringjalljes Ekonomike për zhvillimin ekonomik dhe 

punësimin, si pasojë e pandemisë – COVID 19, si dhe Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 

KASH 2023-2025. Përmes mbështetjes për industrinë dhe aktivitetet e prodhimit, masa është në 

përputhje me OZHQ 8 (Punë e mirë dhe rritje ekonomike) dhe OZHQ 9 (Industria, Inovacioni dhe 

Infrastruktura). Ndërsa me zonën e Industrisë së Qëndrueshme të Marrëveshjes së Gjelbër, masa 

është pjesërisht në përputhje, me synime për modernizimin e teknologjisë së prodhimit për të 

zvogëluar ndotjen, si dhe krijimin e zonave ekonomike. Po ashtu ashtë edhe në pajtim me OZHQ 

5, (barazinë gjinore: Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i grave dhe vajzave, përmes fuqizimit 

të tyre në ndërmarrësi). 

 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023: 

 
1. Miratimi i Ligji për Parqet Industriale dhe teknologjike dhe aktet nënligjore që derivojnë nga 

ky ligj; (MINT) 

2. Përkrahje direkte e 50 bizneseve, me qëllim të rritjes së kapaciteteve prodhuese -  përpunuese, 

rritjes së eksportit, apo zëvendësimit të importeve përmes skemës se granteve; (MINT, KIESA) 

3. Përkrahje për promovimin e produkteve dhe shërbimeve me qëllim të rritjes së eksportit dhe 

turizmit për 80 biznese; (MINT, KIESA). 

4. Ndërtimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës fizike në zonat ekonomike dhe inkubatorët 

e biznesit dhe inicimi i zonave ekonomike të reja me qëllim të nxitjes dhe zhvillimit të 

ekosistemit inovativ; (MINT, KIESA). 

5. Promovimi i investimeve përmes organizimit të sesioneve informuese, takimeve G2B dhe B2B 

si dhe forumeve ekonomike për investime dhe tregti; (MINT, KIESA). 

6. Përkrahja e 100 të rinjëve në formwsimin e kuadrove të reja në praktikë përmes  programit 

“Internship Biznesi”; (MINT). 

7. Organizimi i seminareve për ndërmarrjet prodhuese për t'i njoftuar ato me bazat e modeleve të 

biznesit të ekonomisë qarkore; (MINT) 

8. Hartimi i studimit që e vlerëson ndikimin e parqeve industriale aktuale, (krijimi i vendeve të 

punës, pjesëmarrja në eksport); (MINT) 

9. Realizimi i hulumtimit gjithëpërfshirës për të identifikuar aftësitë që mungojnë në tregun e 

punës dhe për të kuptuar sfidat e punëdhënësve në gjetjen e punëtorëve të kualifikuar (MINT). 
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b. Aktivitetet e planifikuara për 2024: 

 

1. Përkrahje direkte e rreth 40 bizneseve, me qëllim të rritjes së kapaciteteve prodhuese -  

përpunuese, rritjes se eksportit, apo zëvendësimit të importeve përmes skemës së granteve; 

(MINT, KIESA) 

2. Përkrahje direkte apo indirekte e rreth 80 bizneseve, me qëllim të rritjes së konkurrueshmërisë 

dhe qasjes në tregjet ndërkombëtare përmes promovimit të eksportit dhe turizmit; (MINT, 

KIESA)  

3. Ndërtimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës fizike në zonat ekonomike dhe 

inkubatorët e biznesit; (MINT, KIESA)  

4. Promovimi i investimeve përmes organizimit të sesioneve informuese, takimeve G2B dhe 

B2B si dhe forumeve ekonomike për investime dhe tregti; (MINT, KIESA) 

5. Përkrahja e 100 të rinjve në formësimin e kuadrove të reja në praktikë përmes programit 

“Internship Biznesi”; (MINT). 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025: 

1. Përkrahje direkte e rreth 40 bizneseve, me qëllim të rritjes së kapaciteteve prodhuese -  

përpunuese, rritjes së eksportit, apo zëvendësimit të importeve përmes skemës së granteve; 

(MINT, KIESA) 

2. Përkrahje direkte apo indirekte e rreth 80 bizneseve, me qëllim të rritjes së konkurrueshmërisë 

dhe qasjes në tregjet ndërkombëtare përmes promovimit të eksportit dhe turizmit; (MINT, 

KIESA) 

3. Ndërtimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës fizike në zonat ekonomike dhe inkubatorët 

e biznesit; (MINT, KIESA)  

4. Promovimi i investimeve përmes organizimit të sesioneve informuese, takimeve G2B dhe B2B 

si dhe forumeve ekonomike për investime dhe tregti; (MINT, KIESA) 

5. Përkrahja e 100 të rinjve në formësimin e kuadrove të reja në praktikë përmes programit 

“Internship Biznesi”. (MINT) 

 

Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri: politika për zhvillimin e industrisë do të ndikojnë në 

krijimin e mundësive të reja për zhvillimin e mëtejmë të NVM-ve, rritjen e prodhimit, uljen e 

deficitit tregtar, ndërkombëtarizimin, reduktimin e importit, si dhe krijimin e vendeve të reja të 

punës përmes investimeve në pajisje. Investimet në makineri të reja ose për zgjerimin e 

kapaciteteve ekzistuese industriale, si dhe investimet në inovacion dhe modernizimi i industrisë 

do të kontribuojnë në rritjen e cilësisë dhe sasisë së prodhimit, gjë që do të përmirësojë 

performancën e biznesit dhe do të kontribuojë në diversifikimin e gamës së prodhimit. Pjesëmarrja 

e ndërmarrjeve në panaire ndërkombëtare do t’iu ofron mundësinë që të jenë pjesë e tregut global. 

Zbatimi i aktiviteteve të planifikuara, në periudhën afatmesme do të kontribuojë në rritjen e 

Treguesi Baza  

2021 

Treguesi  

2023 

Synimi 

2025 

BVSH (MVD) e  Industrisë Përpunuese për kokë  banori (Euro) 502.8 583.2 676.5 

Pjesëmarrja e Kompanive eksportuese të Industrisë Përpunuese në  

Sektorin C (%) 
22,25% 25% 28% 

Pjesëmarrja e grave në punësim në kuadër të sektorit C (%) 7.6 % 9.1 % 10.5 % 

Bilanci tregtar në mes të Importit dhe Eksportit  16.1% 16.83% 17.37% 
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pjesëmarrjes së industrisë në BPV, rritjen e Vlerës së Shtuar Bruto (VSHB-së) të prodhimit dhe 

potencialin e eksportit. 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit:  
në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 6,868,000 3,986,000 3,986,000 

2. Financimi jo buxhetor      

TOTAL 6,868,000 3,986,000 3,986,000 

*burimet kombëtare të financimit publik 

 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Priten efekte pozitive në rritjen e punësimit në sektorët industrial të synuar. Si rezultat i 

zbatimit të kësaj mase presim që të krijohen mundësi punësimi për grupet vulnerabel si gratë dhe 

të rinjtë, si dhe që të zhvillohen sektorët prodhues industrial në Kosovë dhe të fuqizohen gratë 

ndërmarrëse.  

Gjithashtu, kjo mase synon të përmirësojnë situatën duke ofruar stimuj për aftësitë e grave dhe të 

rinjve, duke përfshirë përmirësimin e bashkëpunimeve midis shkollave dhe bizneseve për të 

kapërcyer boshllëqet e perceptimit mbizotërues për punën në prodhim. 

 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Kjo masë do të ketë ndikim në mjedis, pasi që gjatë ndërtimit do të 

degradohet zona ku realizohen punimet e infrastrukturës.  Por, me ndërtimin e Zonave Ekonomike, 

ndikimi në mjedis do të jetë i kontrolluar dhe do të ketë koncentrim të bizneseve me qasje në 

infrastrukturë, energji elektrike si dhe infrastrukturë nëntokësore, si dhe do të ruhen tokat 

bujqësore nga degradimi i tyre. Po ashtu, përkrahja e NVM-ve për investime në teknologjinë 

moderne, do të ketë ndikim pozitiv në mjedis, në uljen e emetimit të CO2, si dhe ndikim do të ketë 

në efiçiencën e energjisë. 

 

 

Masa e reformës #16: Rritja e konkurueshmërisë në sektorin e tregtisë së shërbimeve 

Përshkrimi i masës: Kjo masë synon të përmirësojë efiçiencën dhe konkurueshmërinë e 

aktiviteteve të shërbimeve të tregtueshme duke u fokusuar në digjitalizimin e procedurave dhe të 

promovojë zhvillimin e tyre në nivel të sektorëve që lidhen me tregtinë e shërbimeve. Zhvillimi i 

mëtejshëm i aktiviteteve të tregtisë në shërbimeve do të jetë thelbësor në përmirësimin e bilancit 

tregtar të shkaktuar nga deficiti tregtar në tregtinë në mallrave. Kjo masë synon gjithashtu rritjen 

e produktivitetit dhe konkurueshmërisë së përgjithshme të ekonomisë së Kosovës dhe rritjen e 

eksporteve të shërbimeve përmes krijimit të qasjes në tregje të reja ndërkombëtare. Kosova ka 

Rreziku  Probabiliteti  Veprimi lehtësues i planifikuar  

Koordinim i pamjaftueshëm ndërmjet 

institucioneve në nivel qendror dhe 

lokal për zhvillimin e zonave 

ekonomike 

I ulët 

Komunikim dhe bashkëpunim më i rregullt me 

nivelin komunal, si dhe mbështetje gjatë 

procesit të ndërtimit të zonave. 

Informata të pamjaftueshme lidhur me 

skemat përkrahëse për biznese 
I mesëm 

Përgatitjen e materialeve udhëzuese dhe 

promovimi i skemave përmes organizimit të 

takimeve me biznese dhe në platforma 

elektronike. 

Kërkesat e bizneseve të interesuara për 

Programin e Mbështetjes Financiare 

tejkalojnë buxhetin e ndarë 

I mesëm 

Sigurimi i burimeve financiare nga donatorët, 

si dhe planifikimi i programeve mbështetëse si 

aktivitet i vazhdueshëm në vitet e ardhshme. 
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marrë disa obligime në nivel rajonal dhe global, veçanërisht duke gjeneruar nga CEFTA dhe MSA. 

Zhvillimi i shërbimeve moderne dhe efiçiente është parashikuar në Programin e Qeverisë 2021-

2025 dhe në Programin Kombëtar për Zbatimin e MSA-së. Ky aktivitet është i lidhur me disa 

dokumente strategjike, siç është Marrëveshja e Gjelbër pika 2: Transformimi i ekonomisë së BE-

së për një të ardhme të qëndrueshme; nënpika 2.1.3 mobilizimi i industrisë për një ekonomi të 

pastër dhe qarkore. OZHQ, Objektivi 17, forcimi i mjeteve të zbatimit dhe rivitalizimi i 

partneritetit global për zhvillim të qëndrueshëm. Gjithashtu, Plani i Veprimit të Tregut të 

Përbashkët Rajonal 2021-2024, i cili rrjedh nga Samiti i Sofjes, thekson miratimin e një pakete për 

liberalizimin e tregtisë së shërbimeve, ndër të tjera, dhe mundëson ofrimin e shërbimeve pa 

themelim dhe autorizim të detyrueshëm, në përputhje me Kapitullin 3 të acquis së BE-së, 

mundëson lëvizshmërinë e studentëve, studiuesve dhe profesorëve dhe krijon një treg rajonal të 

tregtisë elektronike duke miratuar rregulla thelbësore të harmonizuara dhe parime të tregut të 

brendshëm, duke lehtësuar zhdoganimin e parcelave dhe duke parandaluar bllokimin gjeografik të 

pajustifikuar.  

 

a. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2023:  
 

1. Lancimi i web faqes së Pikës së Vetme të Kontaktit (PVK) përmes portalit e-Kosova dhe 

ngritja e vetëdijes tek komuniteti i biznesit për PVK-në; (MINT) 

2. Digjitalizimi i shërbimeve (gjeodetët, kontabilistët) në PVK-së përmes shtimit në e-Kosova të 

procedurave të licencimit (MINT, Institucionet përkatëse, ASHI) 

3. Identifikimi i sektorëve të mëtejshëm të shërbimeve që bien nën direktivën e shërbimeve 

123/2006/KE për t'u integruar në përdorimin në PVK (MINT dhe institucionet përkatëse). 

4. Fillimi i liberalizimit të shërbimeve me shtetet e EFTAs përmes përfshirjes në kapitullit të 

shërbimeve në MTL Kosova-EFTA; (MINT dhe institucionet përkatëse). 

5. Hartimi i vendimit për disiplinat vendore për shërbime që derivon prej Protokllit Shtesë 6 në 

kuadër të CEFTA; (MINT, CEFTA) 

6. Krijimi i platformës me CEFTA për notifikimin e masave (legjislacionit) që e afekton tregtinë 

në shërbime në kuadër të Protokollit Shtesë 6. (MINT, CEFTA) 

 

b. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2024:  

1. Dixhitalizimi i të paktën dy sektorëve të tjerë (licencat per tour operatorë, shërbime 

shëndetësore) dhe integrimi i tyre në PVK përmes portalit e-Kosova; (MINT).  

2. Rishikimi i Planit të Konsoliduar të Angazhimeve Specifike në Tregtinë e Shërbimeve të 

Palëve të CEFTA’s në kuadër të Aneksit 3 të Prtokollit Shtesë; (MINT,CEFTA). 

3. Liberalizimit i shërbimeve me shtetet e EFTAs në kuadër të MTL Kosova-EFTA. (MINT dhe 

institucionet përkatëse). 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2025:  

 

1. Vazhdimi i digjitalizimit të sektorëve tjerë (arkitektët, inxhinierët) të shërbimeve dhe integrimi 

i tyre në PVK përmes portalit e-Kosova; (MINT) 

2. Diagnostikimi i sektorëve potencialë të tregtisë së shërbimeve dhe vlerësimi i avantazhit 

konkurrues të tregtisë së shërbimeve; (MINT) 

3. Liberalizimi i shërbimeve me partnerët tjerë tregtarë (Mbretëria e Bashkuar, Turqi, CEFTA). 

(MINT) 
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Treguesit  Baza 2021 Objektivi 2024 Synimi 2025 

Kontributi i shërbimeve profesionale dhe 

TIK në PBB (%)  
2.69% 4.2% 5 % 

Vlera e eksporteve në shërbime  € 1,954.4 Mld € 2.2 Mld € 3 Mld 

Shërbime profesionale të digjitalizuara  1  (2022) 3 5 
Shënim: GDP $9.01 mld nga të dhënat e Bankës Botërore  
 

Ndikimi i pritshëm në konkurueshmërisë: Zbatimi i aktiviteteve të planifikuara do të kontribuojë 

në rritjen e eksporteve të shërbimeve dhe orientimin e politikave të favorshme në shërbime përmes 

një koordinimi më të madh ndërinstitucional. Për më tepër, politikat e zhvillimit në fushën e 

shërbimeve profesionale do të ndikojnë pozitivisht në konkurueshmërinë e sektorit në përgjithësi 

dhe në tregtinë e shërbimeve profesionale, kryesisht përmes mundësive të reja të krijimit të 

vendeve të punës dhe rritjes së IHD-ve në shërbime me produktivitet të lartë dhe lehtësimit të 

qasjes në financa për bizneset.  

 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit: 
në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 27,700 30,700 32,200 

2. Financimi jo buxhetor   50,000 50,000 50,000 

TOTAL 77,700 80,700 82,200 

*burimet kombëtare të financimit publik 

 

Ndikimet e pritshme në rezultatet sociale, si punësimi, ulja e varfërisë, barazia gjinore: Zhvillimi 

i aktiviteteve shërbyese do të orientohet drejt punësimit të të rinjve me fokus tek femrat. Meqenëse 

shumë aktivitete shërbimi varen nga punësimi i grave, si arsimi, shëndetësia dhe shërbimet e tjera 

të biznesit, zhvillimi i mëtejshëm i shërbimeve do të rrisë nivelin e pjesëmarrjes së grave në fuqinë 

punëtore. Po ashtu zhvillimi i mëtutjeshëm i sektorit të shërbimeve  të informimit dhe komunikimit 

ndikon në punësimin e të rinjve duke pas parasysh që të rinjtë janë të punësuarit kryesorë në këtë 

sektor. Në vitin  2021, 69.67% ne totalin të punësuarve në Kosovë ishin të punësuar në sektorin e 

shërbimeve dhe duke u bazuar në statistikat e ASK nuk ka punësim të luhatshëm në sektorin e 

shërbimeve.  

 

Ndikimi i pritshëm mjedisor: Kjo masë nuk pritet të ketë ndikim mjedisor.  
 

Rreziqet e mundshme: Probabiliteti  Veprimet lehtësuese të planifikuara  

Mungesa e kapaciteteve 

njerëzore   

I lartë Të bëhet plotësimi i vendeve të lira nëpër 

departamentet kyçe nëpër institucionet përkatëse  

Koordinimi i institucioneve 

publike qendrore dhe në nivel 

lokal në ndërhyrjen për 

përshtatjen e shërbimeve  

I ulët  Identifikimi i sektorëve të veçantë që plotësojnë 

kriteret për t'u digjitalizuar. Analizë e vlerësimit të 

kapaciteteve njerëzore dhe infrastrukturës së TI-së në 

institucionet e nivelit qendror për ngritjen e PVK-se.  

 

 

Masa e reformës #17: Ngritja e Konkurueshmërisë në Sektorin e Turizmit dhe Hotelerisë 

Përshkrimi i masës: Masa është vazhdimësi nga PRE-2022-2024 dhe do të ndikon në rritjen e 

vlerës ekonomike të turizmit, përmes rritjes se numrit te vizitoreve dhe rritjen e punësimit. Masa 

synon të kompletoj infrastrukturën ligjore sipas praktikave evropiane, zhvillimi i produkteve te 

reja dhe zgjerimin e aktiviteteve të promovimit të turizmit në tregje të reja ndërkombëtare përmes 



   

 

128 

 

të cilave synohet ndikimi i drejtpërdrejtë në rritjen e ofertës turistike.  Masa ndërlidhet me 

Programi i Qeverisë 2021-2025, ndërlidhet me objektivin 5, 8.9 dhe objektivi 12 SDG, si dhe në 

aspektin e promovimit të trashëgimisë kulturore ndërlidhet me Strategjinë Kombëtare për 

Trashëgiminë Kulturore 2017-2027, Strategjinë Kombëtarë për zhvillim, Planin Kombëtar për 

Zhvillim 2023-2025 dhe KASH 2023-2025. 

 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023: 

1. Hartimi i akteve nënligjore të dala nga Ligji për Turizmin (Regjistrin e Turizmit dhe 

Kategorizimin dhe Klasifikimin e strukturave akomoduese dhe Përcaktimin e kritereve të 

zonave me përparësi zhvillimin e turizmit); (MINT)  

2. Licencimi i udhërrëfyesve turistik (MINT) 

3. Zhvillimi i platformës për regjistrin e turizmit (MINT) 

4. Promovimi i brenditë për turizmin e Kosovës nëpërmjet pjesëmarrjes në panairet 

ndërkombëtare për turizëm; (KIESA/MINT , PPSE) 

5. Hartëzimi i shtigjeve natyraliste të Via Dinarica Kosova dhe përpunimi i një sistemi dixhital 

të shtigjeve "  

6. Subvencione në përmirësimin e shërbimeve turistike përgjatë Via Dinarica Kosova 

7. Zhvillimi i Shtigjeve turistike në zonën e Podgurit; (Komuna e Pejës) 

8. Përkrahja e turizmit në zonat rurale përmes subvencioneve;( MBPZHR) 

9. Hartimi i Planit për Menaxhimit e qendrës historike Janjevë (MKRS, UNDP) 

 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024: 

 

1. Hartimi i Planit për zonat me përparësi zhvillimin e turizmit (MINT) 

2. Promovimi i Kosovës ne panaire ndërkombëtare per turizëm; (KIESA/MINT)  

3. Konsolidimi dhe përmirësimi i shtigjeve natyrore dhe kulturore të shtegut Via Dinarica në 

Kosovë dhe krijimi i një sistemi të sigurt dhe të besueshëm të shpëtimit alpin.  

4. Trajnimi dhe subvencionimi për ofruesit lokalë të shërbimeve turistike përgjatë  

5. Promovimi i brenditë  turistike Via Dinarica-Kosovë në nivel rajonal dhe evropian dhe fushata 

ndërgjegjësuese për mbrojtjen e mjedisit.  

6. Përkrahja e turizmit në zonat rurale përmes subvencioneve; (MBPZHR) 

7. Hartimi i Planit te Menaxhimit per Kalanë e Prizrenit dhe adaptimi per qasjen e vizitoreve; 

(MKRS) 

8. Hartimi i Planit te Menaxhimit per Hamamin e Prishtinës dhe adaptimi per qasjen e 

vizitoreve; (MKRS) 

9. Hartimi i Planit te Menaxhimit per Qarshinë e Vjetër të Pejës dhe adaptimi per qasjen e 

vizitoreve (MKRS) 

10. Lansimi i ofertës turistike të Qendrës Historike të Janjevës si lokalitet turistik 

 

 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025: 

 

1. Pjesëmarrja në panairet ndërkombëtare për turizëm: (KIESA/MINT)  

2. Iniciativa informuese dhe ndërgjegjësuese mbi biodiversitetin dhe trashëgiminë natyrore 

të Via Dinarica. (MINT) 
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Treguesi Baza 2021 Caku  2024 Caku 2025 

Numri i ardhjeve të vizitorëve të huaj në pikë 

kalimet kufitare27 
5.607.324 5,700,000 6,000,000 

Numri i  netëve qëndrimeve te vizitoreve vendor dhe 

te jashtëm 
567.419 650,000 700,000 

Numri i shtretërve 11.811 13 000 13 500 

 

Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri: Hartimi i aktet nënligjore për të kompletuar rregullimin e 

veprimtarisë  së ofruesve të shërbimeve turistik, si dhe përcaktimi i zonave me përparësi zhvillimin 

e turizmit, e gjithë kjo do të ndikon në uljen e informalitetit në sektorin e turizmit dhe promovimin 

e vlerave konkurruese në sektorin e turizmit. Zhvillimi i  turizmit do të zgjerohet në zonat rurale 

dhe malore ku synohet rritja e punësimit në këto zona, rritja e bizneseve familjare ku gratë do të 

kenë mundësi të lehta të punësimit. Rritja e produkteve të reja turistike, përfshirë produktet 

ndërkufitare, do të ndikon në zgjerimin e ofertës turistike të Kosovës e cila ndikon direkt në rritjen 

e konsumit të shërbimeve turistike dhe si rezultat nxit punësimin dhe rritjen e mirëqenies.  

 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit: 

në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 2,215,872 2,075,882 55,893 

2. Financimi jo buxhetor – IPA (IADC) 404,000 324,500 20,000 

TOTAL 2,619,872 2,400,382 75,893 
*burimet kombëtare të financimit publik 

 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Zhvillimi i turizmit do të zgjerohet në zonat rurale dhe malore ku synohet rritja e 

punësimit në këto zona, rritja e bizneseve familjare ku grat do të kenë mundësi të lehta të 

punësimit. Skema e granteve gjithashtu do të synojë rritjen e cilësisë dhe sasisë së produktit dhe 

rritjen e aftësive të biznesit të komunitetit. Zgjerimi i aktiviteteve të promovimit në tregjet e reja 

ndërkombëtare, do të sjell më shumë vizitorë ndërkombëtar dhe kjo do të rezulton në Kosovë, ku 

pritet që deri në fund të vitit 2025 të kemi rreth 6.Mil vizitorë. Ndërsa në kuadër të rritjes së  

kapaciteteve akomoduese pritet të arrihet numri i shtretërve me kapacitete deri në 13500 shtretër.  

 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Zhvillimi i turizmit e sidomos në zonat e mbrojtura mund të çoj në 

rritjen e ndotjes, më shumë mbeturina, në prekjen e specieve që janë në zhdukje etj. Këto afekte 

mjedisore mund që gradualisht të ndikojnë edhe në dëmtimin e burimeve turistike prej të cilave 

varet turizmi. Prandaj kjo masë kërkon një bashkëveprim më të madh me të gjithë akterët në fushën 

e turizmit, në mënyrë që të zhvillohet një turizëm i qëndrueshëm.  

 

 

Rreziku Probabiliteti Veprimi lehtësues i planifikuar 

 Bashkëpunimi jo i mjaftueshëm me 

komunat dhe institucionet tjera relevante  
I mesëm 

Planifikohet te intensifikohen takimet me 

komunat me potencial me te larte për 

turizëm  

 

                                                           
27 Burimi i informacionit: ASK/Policia Kufitare, Qarkullimi turistik në pikë kalimet kufitare 
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5.2.10 Edukimi dhe aftësitë 

Arsimi është mundësi dhe burim i rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe 

shoqëror. Në këtë kontekst për të siguruar arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës, MASHTI gjatë vitit 

shkollor 2022/23 ka ndërmarre një sere masash dhe aktivitete si: Strategji e Arsimit 2022-2026, 

Projektligji për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme, draftimi i Ligjit për Tekste shkollore, 

Rishikimi i 3 udhëzimeve administrative përkatëse, trajnimi i 1500 mësimdhënësve për zbatimin 

e kurrikulës, dhe përdorimi për herë të parë i teksteve alternative, dhe shume aktivitete tjera për 

ngritje të cilësisë në arsim. Strategjia e Arsimit 2022 – 2026, e ka digjitalizimin e arsimit dhe në 

vitin 2023, MASHTI planifikon të ndajë 6.3 milion euro për pajisjen e shkollave me pajisje të TIK-

ut. Krahas furnizimit me këto pajisje MASHTI është duke punuar edhe në krijimin e kapaciteteve 

njerëzore për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e tyre.  

Sa i përket të dhënave në arsim, shkalla bruto e regjistrimit për 2021/22 të fëmijëve në edukimin 

parafillor (5 vjeç) është 89.1%, ndërsa vetëm në nivelin parashkollor (mosha 3-5) është 37.8%. Në 

arsimin fillor është 101.1%, ndërsa në arsimin e mesëm të ulët në vitin shkollor 2021/2022 ishte 

91.4%,ndersanë arsimin e lartë është 79.6% 

Numri i përgjithshëm i studentëve në arsimin universitar në vitin akademik 2021-2022 ishte 82,389 

prej tyre në universitetet publike 50,188 studentë, ose shprehur në përqindje 60.9%, ndërsa në 

kolegjet private ishte 32,201 studentë, ose 39.1%. Shpenzimet publike në arsim, si % e BPV në 

vitin 2021 janë 4.1%.  

Në arsimin profesional, mbi gjysma e nxënësve të arsimit të mesëm të lartë (53%) zgjedhin një 

nga 117 profilet e ofruara në kuadër të 68 shkollave profesionale dhe Qendrave të Kompetencës. 

Nevojitet që politikat sektoriale të fokusohen në përputhshmërinë e sistemit arsimor në mënyrë që 

ky sistem të reagojë më mirë ndaj tregut të punës. Shkalla e braktisjes në arsimin e obliguar për 

vitin shkollor 2021/2022 ishte 0.04% (90) nxënës; për derisa në vitin shkollor 2020/2021 kjo ishte 

0.05% - 109 nxënës).Vijuesit e arsimit të të rriturve në vitin shkollor 2021-2022 të raportuara në 

MASHTI janë 2000, ndërsa statistikat për “Early leavers from education and training” për moshën 

18-24) ishte 7.8 % në vitin 2020 (më 2019 ishte 8.2 % sipas AFP). 

Në TM2 2021, shkalla e papunësisë tek personat pa arsim ishte 44.6% (meshkujt 48.0%, femrat 

29.3%); 30.6% të papunë në mesin e atyre me arsim fillor (meshkuj 30.8; femra 29.7%), 25.6% të 

papunë në arsimin e mesëm profesional (meshkuj 24.0%, femra 33.6%); shkollë e mesme-gjimnaz 

15.7% (meshkuj 14.7%, femra 19.5%) dhe 14.8% te ata me arsim të lartë (meshkuj 12.5%, femra 

17.5%). 

Edhe pse në kohë pandemie, gjatë viteve 2020, 2021 dhe 2022, Agjencia e Kosovës për Akreditim 

(AKA) ka përmbushur mandatin e saj për kryerjen e procesit të akreditimit, riakreditimit dhe 

validimit të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të tyre akademike. AKA ka plotësuar 

12 nga 13 rekomandimet kryesore të Asociacionit Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e 

Lartë (ENQA), dhe është pranuar si anëtar i afiliuar i ENQA-s. Rekomandimi i fundit pritet të 

plotësohet në vjeshtën e vitit 2022, pasi që Kuvendi i Kosovës pritet ta miratoj në lexim të dytë 

Projektligjin për AKA-në, i cili garanton pavarësinë institucionale dhe financiare të saj. 

AKA ka miratuar Metodologjinë e Monitorimit dhe procedurave pas akredituese dhe ka filluar t'i 

monitoroj IAL-të që nga muaji maj 2022. AKA ka miratuar metodologjinë e hartimit të analizave 

tematike dhe ka realizuar dy analiza tematike. Në dhjetor 2021 AKA ka miratuar Planin Strategjik 

2021-2024 i cili po zbatohet me përpikëri. Me qëllim të nxitjes së bashkëpunimit rajonal, AKA 

më 2022 ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Me 

përkrahjen e Ambasadës Amerikane, gjatë vitit 2021 ka përfunduar hartimi i Planit të Fizibilitetit 

për Digjitalizimin e përgjithshëm të proceseve në AKA, ndërsa me financimin e ADA Austriake, 

gjatë këtij viti ka filluar procesi i blerjeve të pajisjeve të digjitalizimit. Me shumë sukses AKA po 
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merr pjesë në iniciativat rajonale dhe evropiane që kanë për qëllim nxitjen e cilësisë në arsimin e 

lartë. Gjatë vitit 2022 është zbatuar projekti i përfshirjes së studentëve në mekanizmat e cilësisë 

në arsimin e lartë dhe janë mbajtur disa punëtori me studentët. AKA gjatë vitit 2021 është 

binjakëzuar me Agjencinë e Akreditimit të Austrisë dhe procesi i bashkëpunimit do të vazhdojë 

edhe këtë vit dhe vitin e ardhshëm. AKA ka rritur transparencën dhe llogaridhënien ndaj 

institucioneve dhe publikut dhe ka nxitur përfshirjen e të gjitha IAL-ve në procesin e hartimit të 

dokumenteve të brendshme dhe rregulloreve. Me përkrahjen e MASHTI dhe MPB, është siguruar 

një objekt modern 1000 m2 në lagjen Prishtina e Re, i cili pritet të hyjë në funksion gjatë vitit 2023. 

Pengesat strukturore: Në fushën e arsimit dhe aftësimit pengesat lidhen me përfshirjen e ulte të 

fëmijëve në arsimin parashkollor, mungesa e qendrave të edukimit parashkollor – veçanërisht në 

zonat rurale dhe përfshirjen e nxënësve tek grupet e margjinalizuara, si dhe përputhjen e 

shkathtësive me kërkesat e tregut. Menaxhimi i AAP-së i cili është i ndarë në mes të dy 

institucioneve (MASHTI-i dhe nga MFPT), shpie në përdorimin joefikas të fondeve. Roli i paqarte 

i AAAPARR-ja e cila aktualisht menaxhon vetëm 6 prej 68 shkollave profesionale është edhe një 

pengese tjetër. Arsimi dhe aftësimi i të rriturve ofrohet nga institucionet publike dhe private, dhe 

organizatat jo-qeveritare. Megjithatë, mungon bashkëpunimi i strukturave me tregun e punës,  

zhvillimi i mekanizmave për ngritjen e cilësisë, profilizimi i institucioneve të arsimit të lartë, numri 

i madh i institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të tyre akademike, si edhe statistikat e 

pamjaftueshme për tregun e punës. Edhe pse, aktualisht janë dhjete (10) te punësuar në 10, AKA 

kapacitetet njerëzore ende nuk janë kompletuar. Po ashtu, ekziston nevoja për digjitalizimin e 

proceseve të akreditimit dhe monitorimit, si edhe monitorimit te “Follow up Procedures” për 

institucionet e arsimit të lartë.  
 

Masa e reformës #18: Reforma në arsimin parauniversitar 

Përshkrimi i masës: Masa synon avancimin e politikave arsimore, ngritjen e kapaciteteve 

profesionale, menaxheriale dhe infrastrukturore të institucioneve të arsimit parauniveristar, rritjen 

e përfshirjes së fëmijëve në edukimin e hershëm, përfshirë zbatimin e qasjes gjithëpërfshirëse dhe 

ngritjen e cilësisë në të gjitha nivelet edukative dhe arsimore. 

Në kuadër të reformës për arsimin para universitar, MASHTI ka ndërmarre rishikimin e 

legjislacionit përkatës për nivele të ndryshme të arsimit, siç është Ligji për Fëmijërinë e Hershme, 

Ligji për tekste shkollore dhe Ligji për maturën shtetërore; Procedurat e përzgjedhjes së personelit 

edukativo-arsimor të arsimit parauniversitar; Zhvillimi i Kurrikulës për fëmijërinë e hershme; 

Rritja dhe adaptimi hapësirave të institucioneve parashkollore (IP) publike;  Ngritja e kapaciteteve 

të inspektoratit; Zhvillimi i vazhdueshëm profesional i mësimdhënësve, personelit që punojnë me 

fëmijët për nevoja të veçanta, stafit menaxherial dhe atij edukativ, bazuar në mekanizma 

funksionalë për sigurimin e cilësisë dhe transparencës, që do të  ndikojnë në mësim nxënie dhe 

mësimdhënie efektive si dhe në ngritjen e rezultateve të nxënësve, si dhe masa dhe aktivitete tjera 

të ndërlidhura që parashihen me Strategjinë e Arsimit 2022 – 2026. 

Masa është vazhdimësi e ciklit të mëhershëm të (PRE) dhe është në përputhje me Programin e 

Qeverisë 2021-2025, dhe politikat e MASHTI, është e ndërlidhur me prioritetet e Strategjisë 

Kombëtare për Zhvillim 2030, Strategjinë e Arsimit 2022-2026, ndërsa me SDG është e ndërlidhur 

me objektivin 4 treguesit 4.1. dhe 4.2, 4.a dhe 4 b). Aktivitetet që ndërlidhen me legjislacionin, 

zhvillimin e kurrikulave dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve, janë bartur nga viti 

paraprak, si pasojë e vonesave në fillimet e këtyre proceseve për arsye të ndërrimit të shpeshtë të  

politikave zhvillimore. 

 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023: 
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1. Ndërtimi i 7 institucioneve të reja parashkollore (6 nga BE-IPA dhe 1 nga Komuna), dhe 

adaptimi i 5 shkollave në kopshte (4 MASHTI dhe 1 nga Komuna).  

2. Hartimi i akteve nënligjore që dalin nga Ligji për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme.  

3. Hartimi dhe miratimi i kurrikulës bërthamë për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme (EFH). 

4. Miratimi i Ligjit për tekste dhe materiale shkollore.  

5. Punësimi i 20 inspektoreve të rinj si dhe ngritjen e kapaciteteve të tyre. 

6. Rritja e numrit të asistentëve (300) dhe stafit tjetër mbështetës (15) të punësuar dhe aftësimi i 

tyre për mbështetje të nxënësve me aftësi të kufizuara në qendra burimore dhe arsim 

gjithëpërfshirës.  

7.  Rishikim i UA per Zhvillimin Profesional të mësimdhënësve (ZHPM). 

8.  Hartimi dhe miratimi i Ligjit për Maturën Shtetërore. 

9. Organizimi dhe mbajtja e testit ndërkombëtar ICILS.  

 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024  

1. Hartimi i akteve nënligjore që dalin nga Ligji për tekste shkollore; 

2. Rritja e numrit të asistentëve (50) dhe stafit tjetër mbështetës (15) të punësuar dhe aftësimi i 

tyre për mbështetje të nxënësve me aftësi të kufizuara në qendra burimore dhe arsim 

gjithëpërfshirës;  

3. Ndërtimi i 18 institucioneve parashkollore të reja dhe adaptimi i 5 shkollave në kopshte; 

(MASHTI); 

4. Aftësimi i trajnerëve për pilotimin e kurrikulës së re në EFH dhe trajnimi i 100 edukatorëve në 

fazën e pilotimit;  

5. Hartimi i kornizës për vlerësimin e cilësisë në institucionet e edukimit në fëmijërinë e hershme;  

6. Përcaktimi dhe aprovimi i programeve prioritare dhe plotësuese për zhvillimin profesional të 

mësimdhënësve; 

7. Organizimi dhe realizimi i studimit ndërkombëtar TALIS.  

 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025: 

1. Ndërtimi i 9 institucioneve të reja parashkollore dhe adaptimi i 6 shkollave në kopshte;  

2. Trajnimi, mentorimi dhe monitorimi i 1500 edukatorëve për implementimin e kurrikulës së re 

për edukimin në fëmijërinë e hershme;  

3. Aftësimi i dadove për ofrimin e shërbimeve për edukim në fëmijërinë e hershme, bazuar në 

UA i cili përcakton kriteret e aftësimit të dadove profesionale; 

4. Pajisja e fëmijëve me nevoja të veçanta me teknologji asistive (siç është, kompjuterë, tabela 

për komunikim, pajisje për të verbër);  

5. Punësimi i 20 inspektoreve të rinj; 

6. Zhvillimi i Standardeve për libra dhe materiale edukative, lodra dhe pajisje të cilat ofrohen për 

moshën e fëmijëve në edukimin e hershëm, prej lindjes deri në 5 vjeç; 

Treguesit e rezultateve:  Viti bazë 

2022 

Objektivi 

2023 

Objektivi 

2024 

Objektivi 

2025 

Numri i IP të ndërtuara/adoptuara publike dhe me 

bazë në komunitet 
57 69 92 107 

Rritja e numrit te asistenteve për fëmijët me nevoja 

të veçanta 
100 400 450 500 
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Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri:  Kjo masë ndikon në përmirësimin e infrastrukturës 

ligjore (Ligji për  edukim në fëmijërinë e hershme, Ligji për tekste shkollore dhe  Ligji për maturën 

shtetërore, Procedurat e përzgjedhjes së personelit edukativo-arsimor të arsimit parauniversitar); 

zhvillimit të kurrikulës për fëmijërinë e hershme; rritjes dhe adaptimit të hapësirave të 

institucioneve parashkollore (IP) publike; ngritjes së kapaciteteve të inspektoratit; zhvillimit të 

vazhdueshëm profesional të mësimdhënësve, personelit që punojnë me fëmijët për nevoja të 

veçanta, stafit menaxherial dhe atij edukativ, bazuar në mekanizma funksionalë për sigurimin e 

cilësisë dhe transparencës, që do të  ndikojnë në mësimnxënie dhe mësimdhënie efektive dhe 

njëkohësisht do të ndikoj në ngritjen e konkurrueshmërisë. 

 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit:  

në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 10,598,180.25 12,878,168.75 10,531,760.50 

2. Financimi jo buxhetor – IPA 5,000,000.00   

TOTAL 15,598,180.25 12,878,168.75 10,531,760.50 
*burimet kombëtare të financimit publik 

 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Masa ndihmon në rritjen e punësimit dhe krijimit të mundësive të barabarta për punësim, 

përmes krijimit të hapësirave shtesë dhe përmes formave alternative të shërbimeve në edukimin e 

hershëm, avancimin e mësimdhënësve dhe stafit të institucioneve arsimore, ndërsa në periudhën 

afatgjatë ulë varfërinë. Me rritjen e qasjes së familjeve në Edukimin në Fëmijërinë e Hershme,  

ngritët edhe barazia gjinore pasi që ju mundëson familjeve që të punojnë përderisa kujdesi i 

fëmijëve të tyre është shërbim që ofrohet në komunitetin e tyre. 

 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Ndikimi në mjedis pritet të ndodhë në varësi të ndërtimit/adoptimit 

të Institucioneve parashkollore. Ministria parasheh t’i përmbahet të gjitha parametrave për 

mbrojtjen e mjedisit varësisht nga specifikat e lokacioneve të identifikuara për ndërtim të 

institucioneve parashkollore dhe komunave përkatëse. 

 

Rreziku Probabiliteti  Veprimi lehtësues i planifikuar  

Zgjatje e procedurave për ndërtimin 

/adoptimin e IP për arsye të 

shpronësimit apo mos gjetjes së 

lokacionit të duhur nga ana e komunave 

I mesëm 

Analizim i gjendjes nga komunat në 

koordinim me Sekretarin e Përgjithshëm dhe 

Kabinetin në MASHTI 

Rritja e pakontrolluar e kostos së 

materialeve dhe e ndërtimit, gjë që 

implikon në ndryshimin e planifikimit. 

I lartë 

Reagimi në rishikimin e marrëdhënieve 

kontraktuale (Qeveria dhe MASHTI). 

Kufizimi i stafit edukativ që punësohen 

në institucionet e reja edukative  
I lartë 

MASHTI me rishikimin e formulës së 

financimit planifikon për stafin edukativ të ri 

 

Pjesëmarrja në arsimin e hershëm (Numri i 

fëmijëve të moshës 0 deri në 6 vjeç) 
32 397 33 537 35 997 37 437 

Numri i inspektoreve të rinj të arsimit  30 50 70 90 
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5.2.11 Punësimi dhe tregu i punës 

5.2.12 Mbrojtja dhe përfshirja sociale 

Gjendja aktuale: Shkalla e varfërisë vazhdon të jetë e lartë, me  rreth 21 % të popullsisë që 

llogaritet të jetojë në varfëri në vitin 2019.28 Varfëria në zonat rurale është veçanërisht e lartë, 

ndërsa mbi 40 % e popullsisë rurale është e papunë. Niveli i varfërisë në mesin e ekonomive 

familjare me tre ose më shumë fëmijë ishte 2.5 herë më shumë se niveli i varfërisë tek familjet pa 

fëmijë. Indeksi i Kapitalit Njerëzor (HCI) tregon se një fëmijë i lindur sot në Kosovë do të jetë 56 

% produktiv kur të rritet krahasuar me të njëjtin fëmijë nëse do të gëzonte arsim të plotë dhe 

shëndet të mirë. Indeksi HCI për Kosovën është më i ulët se mesatarja për rajonin, edhe pse është 

më i lartë se mesatarja për vendet me të ardhura më të ulëta. Nga viti 2020 pandemia COVID-19 

ishte sfidë serioze sociale dhe ekonomike për vendin, duke përkeqësuar rezultatet e varfërisë. 

Qeveria e Republikës se Kosovës kishte miratuar Pakon Fiskale Emergjente ne kuadër te cilës 

pako ishin përfshirë 15 masa, ku përveç mbështetjes së bizneseve janë përfshire edhe masat që 

kanë ofruar mbështetjen e disa kategorive sociale dhe familjeve qe jetojnë ne gjendje të rënde 

sociale. Si rezultat i nevojave për mbështetje shtesë dhe lëvizjes së çmimeve për gjatë vitit 2021-

2022 është vazhduar me zbatimin e pakove shtesë, ku si pjesë e zbatimit të masave të Pakos së 

Rimëkëmbjes Ekonomike dhe Pakos së Ringjalljes Ekonomike (2021-2022), është ofruar 

mbështetje financiare me pagesa të dyfishtë për familjet në asistencë sociale, pagesa e shtesës së 

njëhershme prej 100-euro e përfitueseve të skemave pensionale dhe sociale. 

Duke bashkëpunuar dhe koordinuar me institucionet financiare ndërkombëtare dhe partnere tjerë 

zhvillimore, Qeveria e Kosovës është duke u angazhuar ne reformimin e sistemit të mbrojtjes 

sociale, ku ka iniciuar reformimin e Skemës së Ndihmës Sociale, krijimin e një sistemi të 

qëndrueshëm pensional dhe invalidor, duke harmonizuar kornizën ligjore, ngritjen e kapaciteteve 

institucionale, njerëzore dhe teknologjike, ku  përmes këtyre veprimeve pritet  të ketë ndikim ne 

rritjen e barazisë ndërmjet kategorive të ndryshme të përfituesve në aspektin e përfshirjes sociale 

si dhe ne nivel të përgjithshëm shoqëror. Programi i Qeverise 2022-2025 synon rritjen e mirëqenies 

sociale dhe uljen e varfërisë nëpërmjet mbështetjes se grupeve te cenueshme dhe ristrukturimit të 

skemave sociale dhe pensionale, dizajnimit të skemave të reja sociale dhe pensionale. Është duke 

vazhduar programi i shtesave për fëmijët, ku qe nga viti 2021 ka filluar të zbatohet skema e re 

pagesa shtesat për fëmijë. Nga kjo skeme fëmijët e moshës nga 0-2 vjet përfitojnë mbështetje 

financiare në vlere prej 20-euro në muaj, ndërsa fëmijët nga mosha 2 vjet deri në 16 vjet do të 

përfitojnë shumën në vlerë prej 10-euro në muaj. Gjithashtu në vitin 2021 ka filluar së zbatuari 

edhe skema për lehonat e punësuara dhe lehonat e papuna. Bazuar në këtë skeme lehonat që nuk 

punojnë përfitojnë mbështetje financiare në vlerë prej 170-euro për 6 muaj, ndërsa lehonat e 

punësuara përfitojnë mbështetje financiare në vlerë prej 170-euro për tre muaj. Po ashtu deri në 

fund të vitit 2021 mbështetje financiare është ofruar edhe për ata qe kane humbur familjarin si 

pasoje e infektimit me COVID-19, ku shuma e mbështetjes ka qenë në vlerë prej 1,500 euro. 

Pengesat strukturore: Disa prej sfidave me të cilat ballafaqohet kjo fushë është rritja e kërkesave 

dhe numrit të qytetarëve dhe familjeve që kanë nevojë për mbrojtje sociale, shërbime sociale si 

rezultat i ndikimit të humbjes së të ardhurave dhe vendeve të punës nga pandemia Covid 19. Po 

ashtu sfide tjetër mbetet financimit i programeve të reja të mbrojtjes sociale, mirëmbajtja dhe 

përmirësimi i sistemit të mbrojtjes sociale, krijimi i sistemit të sigurimeve sociale, sinkronizimi i 

politikave të mbështetjes sociale, përmirësimi i kornizës ligjore dhe ngritja e kapaciteteve 

njerëzore dhe institucionale, për ofrimin e shërbimeve sociale sipas nevojave të qytetarëve. 
 

                                                           
28 Bazuar në kufirin e varfërisë prej 5.5 dollarësh amerikanë për person në ditë (me PPP-në e vitit 2011). 
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Masa e reformës #19: Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe fuqizimi i grupeve të përjashtuara 

Gjendja aktuale: Mbrojtja sociale, ulja e varfërisë dhe përfshirja e grupeve të përjashtuara në jetën 

sociale ekonomike të vendit, mbeten prioritete të Qeverisë së Kosovës. Mangësitë në sistemin e 

mbrojtjes sociale të Kosovës janë më të dukshme me Skemën e Asistencës Sociale (SAS) , për 

shkak se një numër i familjeve të varfër shpesh nuk kualifikohen për SAS. Sipas hulumtimeve dhe 

disa raporteve nga 20% e popullsisë më të varfër të  Kosovës, vetëm rreth ¼ e personave marrin 

përfitime nga SAS, për shkak se disa nga kriteret e përshtatshmërisë janë të rrepta dhe jo fleksibël. 
Përkundër përpjekjeve dhe vendimeve të Qeverisë së Kosovës për të rritur pagesat mujore dhe 

zbatimin në disa muaj të pagesave të dyfishta për përfituesit e SAS-it  gjatë viteve 2020-2022, SAS 

ende nuk po ofron një rrjet adekuat sigurie për shumë familje të varfra në Kosovë. Ministria e 

Financave, Punës dhe Transfereve në bashkëpunim me Bankën Botërore ka iniciuar procesin e 

reformimit të Skemës së Ndihmës Sociale, që ka për objektiv eliminimin e kategorive dhe kritereve 

diskriminuese të cila pamundësojnë që një numër i ekonomive familjare të përfitojnë asistencë 

sociale. Me fillimin e zbatimit të legjislacionit të ri në fushën e ndihmë sociale dhe mbrojtjes 

sociale, do të aplikohet testi i varfërisë që do të mundësoje identifikimin e nivelit të të hyrave 

financiare dhe të mirave materiale për çdo individ, familje apo ekonomi familjare. 

Qëllimi i masës është krijimi i një sistemi të mbrojtjes sociale i cili është i qëndrueshëm dhe stabil, 

sistem ky që plotëson nevojat e qytetareve dhe zhvillimit ekonomik të vendit. Zbatimi i aktiviteteve 

të planifikuara në kuadër të kësaj mase mundëson ofrimin e shërbimeve dhe avansimin e të drejtave 

për të gjithë qytetarët që kane nevoje për mbrojtje sociale, duke reformuar dhe modernizuar 

sistemin e mbrojtjes sociale, pensionale, invalidore sipas standardeve ndërkombëtare dhe nevojave 

socio- ekonomike të vendit. Masa gjithashtu synon rritja e cilësisë se shërbimeve sociale dhe 

familjare, eliminimin e duplifikimit të pagesave dhe përfitimeve dhe avancimi i kontrollit të 

përfituesve lidhur me aktet tjera ligjore që janë kundërshtim me njëra tjetrën. Masa është vazhdim 

i politikave dhe programeve të mëhershme që synojnë të sigurojnë mirëqenien e popullatës, përmes 

zgjerimit dhe ngritjes së cilësisë së skemave të mbrojtjes sociale, sigurimeve sociale dhe 

shërbimeve sociale. Kjo masë ndërlidhet ngushtë me Programin e Qeverisë 2022-2025, Objektivat 

e Planit Kombëtar Zhvillimor 2023-2025, Programin e Ringjalljes Ekonomike 2021, Strategjinë 

Sektoriale të ish-MPMS 2018-2022, Strategjinë Sektoriale për Romë dhe Ashkali 2022-2026, 

Strategjinë Nacionale për Aftësinë e Kufizuar 2017-2023 dhe PKZMSA.  

 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023:  

 
1. Miratimi i Ligjit të Shërbimeve Sociale Familjare dhe hartimi i kornizës ligjore sekondare për 

fillimin e zbatimit të ligjit; 

2. Miratimi i Ligjit të Skemës së Ndihmë Sociale dhe i kornizës ligjore sekondare për fillimin e 

zbatimit të ligjit; 

3. Miratimi i Ligjit të Financave Lokale dhe hartimi i Udhëzimit Administrativ për formulën e 

financimit për shërbime sociale dhe familjare (Grantin e Veçantë për Shërbime Sociale); 

4. Miratimi i Ligjit për të drejtat, statusin, shërbimet dhe përftimet për personat me aftësi të 

kufizuar dhe hartimi i kornizës ligjore sekondare për fillimin e zbatimit të këtij ligji. 

5. Miratimi i plotësim ndryshimit të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti dhe 

hartimi i akteve nën ligjore për zbatimit e këtyre ndryshimeve. 

6. Hartimi i akteve nënligjore për zbatimin e legjislacionit në fushën e të drejtave në përfitime 

dhe pagesave për kategoritë e dala nga lufta (familje dëshmorëve, invalidëve, veteraneve të 

luftës, viktimave civile dhe viktimat e dhunës seksuale) si dhe rregullores për kategorizimin e 

veteraneve. 
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7. Miratimi i Udhëzimeve Administrative të dala nga Ligji për Mbrojtje të Fëmijëve dhe ndërtimi 

i Shtëpive për Mbrojtje të Fëmijëve. 

8. Mbështetja e sektorit joqeveritar të licencuar (50 OJQ) me grante dhe subvencione  për ofrimin 

e shërbimeve sociale dhe familjare;  

9. Nënshkrimi i (2-4) Marrëveshjeve Bilaterale dhe Multilaterale për Sigurimet Sociale me disa 

vende të BE; 

10. Zhvillimi i programit dhe përgatitja e moduleve për trajnim profesional dhe trajnimi i 

punëtoreve social (300 punëtor social); 
 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024: 

 

1. Hartimi i standardeve minimale për shërbime sociale dhe familjare dhe zbatimi i Ligjit për 

Shërbime Sociale dhe Familjare; 

2. Zbatimi i Ligjit për Skemën e Ndihmës Sociale dhe fillimi i zbatimit të reformës për skemën e 

ndihmës sociale. 

3. Zbatimi i ligjeve dhe akteve nënligjore nga fushë veprimtaria e pensioneve dhe beneficioneve 

që i menaxhon Departamenti i Pensioneve dhe DFIDL. 

4. Zbatimi i Ligjit për Financat e Pushteti Lokal dhe Grantit të Veçantë për Shërbime Sociale; 

5. Zhvillimi dhe transformimi i Sistemit Informativ të SAS-it dhe krijimi i platformës së Sistemi 

të Integruar Informativ për Mirëqenie Sociale. 

6. Nënshkrimi i së paku tri (3) Marrëveshjeve Bilaterale dhe Multilaterale për Sigurimet Sociale 

me disa vende të BE. 

7. Mbështetja e sektorit joqeveritar të licencuar (70 OJQ) me grante dhe subvencione  për ofrimin 

e shërbimeve sociale dhe familjare; 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2025 

1. Nënshkrimi i së paku tri (3) Marrëveshjeve Bilaterale dhe Multilaterale për Sigurimet Sociale 

me disa vende të BE. 

2. Mbështetja e sektorit joqeveritar të licencuar (70 OJQ) me grante dhe subvencione për ofrimin 

e shërbimeve sociale dhe familjare;  

3. Zhvillimi i platformës se regjistrit social dhe digjitalizimi i të dhënave të skemave pensionale, 

kategorive të dala nga lufta dhe skemave tjera sociale; 
 

 

Treguesi  Viti bazë 2022  Objektivi 2023 Objektivi 2025  

Rritja e shkallës së mbulueshmerisë së familjeve 

që jetojnë në varfëri nga skemat e ndihmës 

sociale. 

50% 60% 90% 

Zbatimi i programit për mbrojte të fëmijëve, dhe 

mbështetja me pagesa për lehonat si dhe 

realizimi për shtesat e fëmijëve 

 

50% 

 

60% 

 

80% 

Realizimi i të drejtave pensionale për 

pensionistë, kategoritë e luftës dhe rritja e 

gjithpërfshirjes në shërbime dhe përfitime për 

personat me aftësi të kufizuar.  

50% 60% 
80% 
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Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Megjithëse masa në thelbin e saj është një masë që 

mbulon fushën sociale, pensionale, invalidore, përmirësimi i shërbimeve sociale do të ndihmon 

për te ulur kostot e ushtrimit të këtyre të drejtave për përfituesit. Një nga kushtet për rritjen e 

konkurrueshmerisë  dhe arritjen e rritjes ekonomike është ngritja dhe funksionalizimi i një sistemi 

që mund të sigurojë të drejtën për mbrojtje sociale të përshtatshme dhe të qasshme për qytetarët e 

saj.  Reforma e mbrojtjes sociale, shërbimeve sociale, dhe pensionale do të përmirësojë kohezionin 

social; gratë dhe të rinjtë do të fuqizohen përmes nismave të sipërmarrjes sociale. Qeveria dhe 

pushteti lokal do të jenë akterët kyç për ofrimin e shërbimeve sociale dhe mbrojtjes sociale për 

qytetarët në nevojë. 
 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit:  

në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 30,000,000 64,000,000 79,000,000 

2. Financimi jo buxhetor – IPA  1,000,000 1,000,000 

TOTAL 30,000,000 65,000,000 80,000,000 
*burimet kombëtare të financimit publik 

 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Mundësia e përdorimit të shërbimeve sociale dhe mbrojtjes sociale për një numër të madh 

të përfituesve (veçanërisht fëmijëve, personave me aftësi të kufizuara, të moshuarit, pensionet, 

kategoritë e dala nga lufta) si rezultat i përmirësimit të skemës së ndihmës sociale dhe nga ana 

tjetër ngritja e cilësisë së shërbimeve sociale, do të kanë ndikim në gjithëpërfshirje sociale. 

Përmirësimet në kuadrin ligjor do të sjellin kushte më të mira të jetesës për kategoritë e ndryshme 

sociale të moshuarit, personat me aftësi të kufizuar, familjeve të varfëra dhe për grupet tjera të 

komuniteteve pakicë. Aktivitetet e planifikuara si pjesë e kësaj mase do të ndikojnë në rritjen e 

mirëqenies dhe reduktimin e varfërisë. 
 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Mirëqenia sociale është gjithmonë e lidhur pozitivisht me shkallën 

e preferencës së gjelbër të konsumatorit. Grupe me nivel të ulët socio-ekonomike krijojnë 

probleme mjedisore gjatë konsumit të mallrave dhe shërbimeve. Kështu, ulja e varfërisë dhe 

përmirësimi i cilësisë së jetës së komuniteteve të caktuara, do të ketë ndikim në përmirësimin e 

mjedisit ku ata jetojnë. 

 

Rreziku  Probabiliteti  Veprimi lehtësues i planifikuar  

Rritja e kostos së shportës së ushqimit si 

rezultat i inflacionit dhe ndryshimet në vlerat e 

përfitimeve të skemave pensionale. 

I larte Mbështetja me programe tjera të 

pakova ushqimore dhe higjienike për 

kategoritë sociale dhe pensionistët. 

Rritja e numrit të përfitueseve në SNS si 

rezultat i humbjeve të vendeve të punës. 

I ulët Përfshirja e përfitueseve të SNS-së në 

programin e masave aktive tregut punës 

Rritja e numrit të përfitueseve të personave me 

aftësi të kufizuar dhe pensionisteve nga 

ndryshimet ligjore 

I ulët Monitorimi i punës së komisioneve 

profesionale për vlerësimin e 

personave me aftësi të kufizuar. 

 

5.2.13 Sistemet Shëndetësore  

Republika e Kosovës ka nevoja dhe prioritete të shumta, të cilat kanë nevojë për financim nga 

buxheti i shtetit, në funksion të zhvillimit ekonomik dhe social të shoqërisë kosovare. Sfida 

kryesore e sektorit të shëndetësisë janë mundësitë buxhetore të vendit që nuk mund të përballojnë 

të gjitha nevojat/kërkesat për financim, dhe kjo e sqaron mungesën e një strategjie të mirëfilltë për 
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qëllimet e financimit të sektorit publik shëndetësor, në retrospektivë. Gjatë vitit 2020-2021, 

Ministria e Shëndetësisë, duke u ballafaquar me pandeminë e COVID 19, ka kërkuar mbështetje 

shtesë financiare nga Qeveria, si dhe nga donatorët, për tu ballafaquar me të gjitha sfidat të cilat i 

ka vënë në pah pandemia. Qeveria e Republikës së Kosovës përmes Bankës Zhvillimore të 

Këshillit të Evropës (CEB) dhe Bankës Botërore ka siguruar mjetet financiare me qëllim të 

adresimit të nevojave për menaxhim të pandemisë, sigurimin e pajisjeve, masave mbrojtëse 

personale, kapacitetet testuese, sigurimin e vaksinave dhe vaksinimin. 

Analizat e sektorit te shëndetësisë kane treguar se 18% e popullatës nuk ka mundësi per marrjen e 

shërbimeve shëndetësore pasi qe jetojnë ne varfëri ekstreme. Me mënyrën aktuale te financimit te 

shëndetësisë nuk mund te adresohet problemi i qasjes per këto kategori te popullatës. Moszbatimi 

i Ligjit per sigurim shëndetësor dhe mos alokimi i drejte i resurseve aktuale do te vazhdojnë me 

mos përmirësimin e mbrojtjes financiare, ku do te thellohen barrierat ne qasjen e grupeve 

vulnerabile. 

Buxheti publik për shëndetësi, është i pamjaftueshëm dhe si rrjedhojë i detyron qytetarët/ pacientët 

që të marrin përsipër koston, në radhë të parë për medikamente dhe material shpenzues (barnat 

jashtë spitalore), si dhe për shërbime shëndetësore, në rastet kur këto shërbime nuk janë ofruar në 

sektorin publik. Bazuar në të dhënat e llogarive nacionale shëndetësore Kosova në vitin 2018 ka 

ndarë 4.60% të bruto produktit vendor për shëndetësi, për deri sa per-capita ka ndarë 112.27 euro. 

Krahasuar me vendet e Ballkanit perëndimor Kosova ndanë nivelin me të ultë për shëndetësi si 

GDP dhe per-capita për kokë banori krahasuar me Shqipërinë që ndanë 6.70 %, Bosnja e 

Hercegovina 9.23, Mali i Zi 7.64%, Serbia 9.14% dhe Maqedonia e Veriut 6.34%. Ndërsa në vitin 

2020 % e GDP për shëndetësi ka arritur 6.8% si pasojë e donacioneve dhe kredive me qëllim të 

menaxhimit të pandemisë.  

Programi i trajtimit jashtë institucioneve publike shëndetësore (në vend ose jashtë vendit) i 

menaxhuar me mjete financiare të FSSH ka vazhduar, me synimin e mundësimit të shërbimeve 

shëndetësore për qytetarët, për ato shërbime të cilat nuk janë ofruar në sistemin publik shëndetësor. 

Meqenëse këto mjete, të dedikuara nga shteti për Programin e TJISHP, nuk janë të mjaftueshme 

për të gjithë nevojat e qytetarëve për shërbime shëndetësore, një numër i qytetarëve kërkon trajtim 

jashtë vendit, duke shpenzuar shuma të konsiderueshme mjetesh financiare, e që fatkeqësisht, 

aktualisht nuk kemi mundësi të evidentohen, prandaj ky fakt mund të shpjegoje dallimet në 

vlerësim të shpenzimeve nga xhepi i qytetarit në mes të raporteve të llogarive kombëtare të 

shëndetësisë (NHA) dhe atyre të institucioneve ndërkombëtare. 

Pengesat strukturore: Mos zbatimi i Ligjit per sigurim shëndetësor dhe mos alokimi i drejte i 

resurseve aktuale do te vazhdojnë me mos përmirësimin e mbrojtjes financiare, ku do te thellohen 

barrierat ne qasjen e grupeve vulnerabile. Andaj, analiza e sektorit nxjerre si alternative te vetme 

nevojën e ndryshimit ne financimin e sektorit te shëndetësisë. Ky ndryshim duhet te filloj përmes 

zbatimit te kornizës ligjore qe ofron mundësinë e financimit te qëndrueshëm per sektorin 

shëndetësor dhe krijimin e skemës së sigurimit të obligueshëm shëndetësor për të gjithë qytetarët 

e Republikës së Kosovës.   

 

 

 

Masa e reformës #20: Sigurimi i financimit të qëndrueshëm në sistemin shëndetësor 

 

Masa e propozuar synon të nxjerrë si alternativë të vetme nevojën e ndryshimit në financimin e 

sektorit të shëndetësisë. Ky ndryshim duhet të filloj përmes ndryshimit dhe zbatimit të kornizës 

ligjore që siguron financimin e qëndrueshëm për sektorin shëndetësor. Në këtë drejtim, zbatimi i 
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Ligjit për sigurime shëndetësore dhe alokimi i drejtë i resurseve aktuale do të përmirësoj mbrojtjen 

financiare dhe mundësi në e qasjes dhe përfshirjes së grupeve të cenueshme përmes mbulimit të 

shërbimeve shëndetësore për të gjithë qytetarët pavarësisht nga gjendja e tyre financiare me synim 

arritjen e qasjes universale.  

Fuqizimi i Fondit të sigurimeve shëndetësore, është elementi kyç në procesin e riorganizimit të 

financimit të shëndetësisë, përkatësisht për sigurimin e burimeve të qëndrueshme dhe të 

mjaftueshme financiare për sektorin shëndetësor duke krijuar skemën e sigurimit të obligueshëm 

shëndetësor.  

Zbatimi i masës duhet të jetë në të njëjtën kohë me kompletimin e Sistemit informativ shëndetësor. 

Po ashtu, për këtë qëllim, do të kompletohet legjislacionin dytësor për zbatimin e lirimit nga pagesa 

e kontributeve, bashke pagesat dhe bashkëfinancimin për shërbime shëndetësore, skemën e 

barnave jashtë spitalore, kontraktim të barnatoreve dhe trajtim mjekësor jashtë institucioneve 

shëndetësore publike. 

Kjo masë është pjesë e programit të qeverisë 2021-2025, Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit dhe 

dokumenteve tjera sektoriale. Masa e propozuar është pjesë e Programit Kombëtar për zbatimin e 

MSA dhe Agjendës së Reformave Evropiane. Masa në vazhdimësi është pjesë e konkluzioneve që 

dalin nga nën komitetin për tregun e brendshëm konsumatorin dhe shëndetin publik. Masa është 

bartur ndër vite në Programin për reforma ekonomike me aktivitete e parapara të cilat kryesisht 

kanë të bëjnë me hartimin, plotësimin e kornizës ligjore. Vonesat në dy vitet e fundit kryesisht 

kanë qenë të ndërlidhura me faktin që sektori i shëndetësisë ka qenë i përfshirë në menaxhimin e 

pandemisë dhe procesin e vaksinimit. 

 

a. Aktivitetet e planifikuara për 2023 
 

1. Plotësim ndryshimi i Ligjit për sigurim shëndetësor;  

2. Hartimi i Udhëzimit Administrativ për skemën e barnave jashtë spitalore;  

3. Studimi i fizibilitetit për SISH;  

4. Hartimi i Udhëzimit Administrativ për kontraktim të barnatoreve;  

5. Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucioneve 

shëndetësore publike. 

 

b. Aktivitetet e planifikuara për 2024  

 

1. Hartimi i listës dhe çminimeve të shërbimeve shëndetësore; 

2. Hartimi i Udhëzimit Administrativ për zbatimin e lirimit nga pagesa e kontributit, dhe bashkë 

pagesa për shërbime shëndetësore; 

3. Fillimi i zbatimit të Testit të Varfërisë të kategorive sociale, për lirim nga pagesa e kontributeve 

për sigurim shëndetësor; 

4. Fuqizimi i kapacitete administrative në Fondin e sigurimeve shëndetësore që me punësimin e 

rreth 48 zyrtarëve. 

 

 

c. Aktivitetet e planifikuara për 2025  

 

1. Skema e kompensimit te barnave jashtë spitalore ; 

2. Fillimi i grumbullimit të kontributeve. 
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Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Realizimi i masës do të ndikoj në uljen e pabarazive në 

shëndetësi ofrimin e qasjes së barabartë si dhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik. Masa do të 

ndikoj  në përmirësimin e indikatorëve shëndetësor dhe sigurimin e mbrojtjes financiare nga 

varfërimi për shkak të shpenzimeve të mëdha për kujdesin shëndetësor. 

Masa do të ndikoj në arritjen e këtyre rezultateve: zvogëlimin e pabarazive,  rritjen e qasjes në 

kujdes shëndetësor, uljen e varfërisë. Sigurimi i financimit shëndetësor do të mundësoj që 

popullata ka qasje në kujdesin shëndetësor pa ngarkesë financiare. Kjo nënkupton një spektër të 

gjerë të shërbimeve esenciale nga promovimi dhe edukimi shëndetësor, trajtimi, rehabilitimi dhe 

kujdesi paliativ. 

 

Vlerësimi i kostos së aktiviteteve dhe burimet e financimit:  
në EUR 2023 2024 2025 

1. Financimi buxhetor* 525,000 564,000 91,300,000 

2. Financimi jo buxhetor     

TOTAL 525,000 564,000 91,300,000 
*burimet kombëtare të financimit publik 

Sa i përket vitit të tretë masa përfshinë pjesën me të madhe të kostos që janë kontributet që përshihen të mblidhen për sigurim 

shëndetësor. Meqenëse mbledhja e kontributeve nga të punësuarit në sektorin publik dhe kosto e këtyre kontributeve mund të 

kalkulohet, sfidë mbetet kalkulimi i kostos për kontributet për kategoritë tjerë të të siguruarve. Gjithsesi kosto e përcaktuar për 

vitin e tretë është vlerësim e jo kosto e saktë.   

 

Ndikimet e pritshme mbi rezultatet sociale, të tilla si punësimi, reduktimi i varfërisë, barazia 

gjinore: Në përgjithësi, masa pritet të ketë ndikim pozitiv në mirëqenien sociale si dhe 

përmirësimin e performancës së tregut të punës dhe konkurrueshmërisë. Kjo masë kjo do të ndikojë 

në qasje gjithëpërfshirëse përmes mbulimit të shërbimeve nga lista e shërbimeve të kujdesit 

shëndetësor për të gjitha kategoritë, sociale dhe gjinore, me një kosto të përballueshme. Po ashtu, 

ndikon në përmirësimin e shërbimeve sociale posaçërisht për grupet e margjinalizuara, si dhe 

personat me nevoja të veçanta, pakicat si dhe në barazinë gjinore. 

 

Ndikimi i pritshëm në mjedis: Masa është neutrale për sa i përket tranzicionit të gjelbër dhe 

ndikimit klimatik. 

 

Rreziku  Probabiliteti  Veprimi lehtësues i planifikuar  

Vonesat në miratimin e 

legjislacionit primar (Ligjit 

për sigurim shëndetësor)  

I mesëm 

Meqenëse në tri vitet e fundit është punuar në vazhdimësi 

në projektligjin për sigurim shëndetësor, përmbajtja aktuale 

mund të finalizohet dhe procedohet në qeveri para afatit. 

Përgatitjet e nevojshme për 

fillimin e mbledhjes së 

kontributeve për sigurim 

shëndetësor  

I mesëm 

Baza aktuale ligjore mundëson fuqizimin e menjëhershëm 

të kapaciteteve njerëzore në fond the funksionalizmin e 

mekanizmave të nevojshme për mbledhjen e kontributeve  

pa pasur nevoje pritjen e miratimit të projektligjit për 

sigurim shëndetësor  

Treguesi  Viti bazë 2023 Objektivi 2024 Objektivi 2025 

Kontributet e mbledhura  nga të gjithë 

punonjësit në institucionet publike 
0% 0% 100% 

Kontributet të mbledhura për sigurimin e 

obligueshëm shëndetësor  në sektorin privat 
0% 0% 65% 

Qytetarët  që nuk kanë qasje në shërbime 

shëndetësore themelore për shkaqe ekonomike 
13% 0% 0% 
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5.3 Përmbledhje e masave të reformës 

A) Reformat që adresojnë tre sfidat kryesore: 
Sfida kryesore #1:  

Krijimi i kushteve për furnizim të 

qëndrueshëm me energji  

- Masa e reformës #1: Reformim i tregut të energjisë; 

- Masa e reformës #2: Promovimi i EE dhe BRE në funksion të 

tranzicionit të gjelbër. 

Sfida kryesore #2:  

Nxitja e punësimit të qëndrueshëm 

nëpërmjet përmirësimit të arsimit 

cilësor dhe lidhjes me nevojat e tregut të 

punës  

 

- Masa e reformës #3: Përshtatja e Arsimit dhe Aftësimit Profesional me 

nevojat e tregut të punës;    

- Masa e reformës #4: Ngritja dhe sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë 

përmes fuqizimit të AKA dhe profilizimin e institucioneve të arsimit të 

lartë; 

- Masa e reformës #5: Reformimi i institucioneve dhe politikave të tregut 

të punës për ngritjen e nivelit të punësimit, pjesëmarrjen në treg të punës 

dhe mbrojtjen efektive të të drejtave të punës. 

Sfida kryesore #3:  

Reduktimi i ekonomisë joformale dhe 

përmirësimi i mjedisit të të bërit biznes. 

- Masa e reformës #6: Përmirësimi i mjedisit për të bërë biznes nëpërmjet 

zvogëlimit të barrës administrative, dhe reformës së inspektimeve;  

- Masa e reformës #7: Reduktimi i ekonomisë joformale përmes 

përmirësimit të mbikëqyrjes së bazuar në inteligjencë; 

B) Reformat që adresojnë sfida të tjera: 
1. Menaxhimi i Financave Publike 

 

- Masa e reformës #8: Ristrukturimi dhe konsolidimi i të gjitha burimeve 

të sistemeve të TI në mbështetjen dhe zhvillimin e menaxhimit të 

financave publike. 

2. Tranzicioni i gjelbër - Masa e reformës #9: Zvogëlimi i ndotjes së mjedisit dhe ruajtja e 

biodiversitetit; 

3. Transformimi digjital - Masa e reformës #10: Shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve të TIK-

ut për zhvillim socio-ekonomik, shërbime publike të avancuara, si dhe 

dixhitalizim të sistemit arsimor dhe shëndetësor. 

4. Mjedisi i biznesit dhe zvogëlimi i 

ekonomisë informale 

 

5. Hulumtimi, zhvillimi dhe 

inovacioni 

- Masa e reformës #11: Përmirësimi i mjedisit për hulumtim, inovacion 

dhe ndërmarrësi. 

6. Reformat për integrim ekonomik - Masa e reformës #12: Përmirësimi i mjedisit të të bërit biznes përmes 

lehtësimit të tregtisë dhe zhvillimit të infrastrukturës së cilësisë; 

7. Reformat e tregut të Energjisë  

8. Reformat e Tregut të transportit - Masa e reformës #13: Zhvillimi dhe Modernizimi i mëtejmë  i 

Transportit. 

9. Bujqësia, Industria dhe 

Shërbimet 

- Masa e reformës #14: Ndryshimet strukturore në sektorin e bujqësisë; 

- Masa e reformës #15: Rritja e konkurrueshmërisë në industrinë 

prodhuese; 

- Masa e reformës #16: Rritja e konkurrueshmërisë në sektorin e tregtisë 

së shërbimeve;  

- Masa e reformës #17: Ngritja e Konkurueshmërisë në Sektorin e 

Turizmit dhe Hotelerisë. 

10. Arsimi dhe shkathtësitë - Masa e reformës #18: Reforma në arsimin parauniversitar. 

11. Punësimi dhe tregu i punës    
12. Mbrojtja dhe përfshirja sociale - Masa e reformës #19: Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe fuqizimi i 

grupeve të përjashtuara. 

13. Sistemet shëndetësore - Masa e reformës #20: Sigurimi i financimit të qëndrueshëm në sistemin 

shëndetësor. 
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6. KOSTOT DHE FINANCIMI I REFORMAVE STRUKTURORE 

Reformat e identifikuara përmbajnë politika ekzistuese dhe të reja të Qeverisë për të adresuar 

pengesat kryesore për rritjen ekonomike, konkurrueshmërinë dhe krijimin e vendeve të punës. 

Kostoja totale e parashikuar e 20 masave prioritare të reformës të paraqitura në Kapitullin 5 të PRE 

2023-2025 vlerësohet të jetë 1,544,568,738 € (përfshirë shpenzimet e drejtpërdrejta të buxhetit, 

kreditë, fondet IPA dhe të tjerët). Këto reforma pritet të financohen kryesisht përmes buxhetit të 

Kosovës por edhe përmes financimeve të jashtme nga institucionet financiare, grante dhe asistencë 

teknike nga partnerët zhvillimorë.  

Ndikimi i drejtpërdrejtë i përgjithshëm buxhetor që vjen nga zbatimi i 20 reformave strukturore 

arrin në 985,094,979 € (nivel qendror, lokal dhe burime të tjera të financimit publik ) për periudhën 

2023- 2025.  

Një total prej 139,658,861 € pritet të jetë mbështetje nga donatorët gjatë viteve 2023-2025. 

Mbështetja është e përqendruar në avancimin e mëtutjeshme të reformave të reja. Pjesa tjetër e 

mbështetjes së donatorëve është përqendruar kryesisht në mbështetjen e nismave të ndryshme 

legjislative në formë të ndihmës teknike. Një shtesë prej 122,338,500 € pritet si mbështetje nga 

fondet IPA.  

Një numër i konsiderueshëm aktivitetesh pritet të financohen përmes kredive. Ndikimi i 

përgjithshëm i huave për vitet 2023-2025, të cilat tashmë janë aprovuar dhe janë në shumën prej 

195,767,398 €. 

 
Tabela: Implikimet buxhetore të reformave strukturore 2023-2025, sipas burimeve të financimit  

a- Kosto totale e 20 masave strukturore 

Viti Paga dhe Mëditje 
Mallra dhe 

Shërbime 

Subvencione dhe 

Transfere  
Shpenzimet Kapitale Total 

2023 10,645,706 € 31,530,251 € 141,053,679 € 288,916,791€ 472,146,427 € 

2024 9,031,335 € 39,699,324 € 154,993,836 € 221,787,134 € 425,511,629 € 

2025 8,581,226 € 102,156,103 € 256,919,836 € 279,253,517 € 646,910,682 € 

Totali  28,258,267 € 173,385,678 € 552,967,351 € 789,957,442 € 1,544,568,738 € 

 

b- Financimi total i 20 masave strukturore 

Year 
Buxheti 

qendror 

Buxheti 

komunal 

Burime të 

tjera të 

financimit 

publik 

Fondet IPA 
Grante të 

tjera 
Huatë 

Për tu 

përcaktuar 
Totali 

2023 325,458,556 € 1,540,000 € 1,600,000 € 33,804,000 € 39,833,700 € 58,910,171 € 11,000,000 € 472,146,427 € 

2024 310,558,741 € 5,000,000 € 3,600,000 € 46,981,500 € 31,205,161 € 28,457,227 € 0.00 € 425,802,629 € 

2025 319,237,682 € 6,500,000 € 11,600,000 € 41,553,000 € 68,620,000 € 108,400,000 € 91,000,000 € 646,910,682 € 

Totali 955,254,979 € 13,040,000 € 16,800,000 € 122,338,500 € 139,658,861 € 195,767,398 € 102,000,000 € 1,544,568,738 € 

7. ÇËSHTJET INSTITUCIONALE DHE PËRFSHIRJA E PALËVE TË 

INTERESIT  

Ky kapitull paraqet procesin e përgatitjes dhe miratimin e Programit për Reforma në Ekonomi 
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2023-2025 si dhe konsultimi hisedarëve të ndryshëm gjatë procesit të përgatitjes së këtij programi 

si pjesë e dialogut për qeverisje ekonomike ndërmjet BE-së dhe Republikës së Kosovës. 

Sipas Vendimit të Qeverisë, Ministri i Financave është emëruar si Koordinator Nacional për PRE 

23-25, puna e të cilit mbështetet nga Zyra për Planifikim Strategjik e Zyrës së Kryeministrit; 

Departamentit për Politika Ekonomike dhe Publike dhe Bashkëpunimin Ndërkombëtar Financiar 

në Ministrinë e Financave, Punës dhe Trasfereve; dhe koordinatorët e fushave përkatëse në kuadër 

të ministrive të linjës: Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Ministria e Ekonomisë, 

Ministria e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural, Ministria e Arsimit, Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit, Ministria e Punëve të 

Brendshme, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ministria e 

Drejtësisë, dhe organe tjera mbështetëse. 

Bazuar në udhëzimet e Koordinatorit Nacional, më 15 korrik 2022, Zyra për Planifikim Strategjik 

ka ftuar ministritë dhe institucionet tjera për takimin iniciues, ku është mbajtur  takimit i nivelit të 

lartë për lansimin e Programit të Reformave në Ekonomi 23-25. 

Sipas kalendarit të punës të prezantuar në takimin lansues, Zyra për Planifikim Strategjik,  ka 

zhvilluar këto aktivitete:  

 

 Përgatitja e propozimeve të para të prioriteteve të reformave strukturore duke u bazuar në 

kriteret e Udhëzuesit të Komisionit Evropian dhe instruksioneve përkatëse. 

 Më 27.07.2022 është mbajtur punëtoria e parë për hartimin e Programit për Reforma në 

Ekonomi PRE 2023-2025. 

 Mbajtja e takimeve të nivelit teknik me ML për shqyrtimin e masave të propozuara sa i përket 

cilësisë së prezantimit të objektivave, aktiviteteve, treguesve, kostos indikative dhe ndikimit të 

masës. 

 Më 22-25 tetor 2022, është finalizuar  drafti i parë i kapitullit të reformave strukturore  i cili 

është dërguar KE-së për vlerësim dhe komente. 

 Organizimi i punëtorisë me CEF dhe me Ministritë e linjës për kostimin e masave të PRE 2023-

2025,  mbajtur më 09-10 nëntor 2022. 

 Më 16-17 nëntor 2022 janë mbajtur takime virtuale me delegacionin e Komisionit  Evropian 

dhe Ministritë e Linjës mbi vlerësimin e draftit të parë të  Reformave Strukturore të Programit 

të Reformave në Ekonomi 2023-2025. Në kuadër të këtij misioni u mbajtën edhe takime 

tematike për sfida të caktuara që janë identifikuar nga Vlerësimi i Komisionit Evropian për 

PRE 23-25. 

 Si pjesë e  procesit të konsultimeve publike për diskutimin e draftit të PRE 2023-2025, drafti 

është dërguar në konsultim publik në platformën qeveritare nga data 30.12.2022 deri më 

24.01.2023  

(https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41698). 

Adresimi i komenteve është paraqitur në një përmbledhje e rezultateve të konsultimeve publike 

në Aneksin II të Programit. 
 

 

 

https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41698
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SHTOJCA 1: TABELAT E PROGRAMIT PËR REFORMA NË EKONOMI 

2023-25 

Tabela 1a: Parashikimet makroekonomike 

%, përveç nëse është theksuar 

ndryshe   2021 

2021 2022 2023 2024 2025 

    

Niveli  

(mld) 
Shkalla e ndryshimit 

1. BPV reale me çmime konstante B1*g 7.499 10.7 4.1 5.5 6.1 6.7 

2. BPV Nominale B1*g 7.958 17.5 12.5 9.9 7.7 7.5 

Komponentët e BPV-së 

3. Konsumi privat P3 6 7.3 1.3 0.2 4.1 5.7 

4. Konsumi publik P3 1 9.0 -0.8 8.6 0.2 0.5 

5. Formimi I kapitalit bruto P51 2 13.0 -12.7 10.4 9.0 8.0 

6. Ndryshimi në inventar dhe fitimi 

neto (% e BPV-së)  P52+P53 0 3.1 1.9 1.7 1.5 1.4 

7. Eksporti i mallrave dhe 

sherbimeve P6 3 76.8 24.1 4.7 6.0 7.6 

8. Importi i mallrave dhe 

shërbimeve P7 5 31.4 -0.4 0.8 3.8 5.5 

Kontributi në rritjen e BPV-së 

9. Kërkesa finale e brendshme   9.5 11.3 -3.2 4.5 6.3 7.4 

10. Ndryshimi në inventar dhe 

fitimi neto (% e BPV-së)  P52+P53 0.2 -0.3 -1.1 -0.4 -0.1 -0.1 

11. Bilanci i jashtëm në mallra dhe 

shërbime B11 -2 -0.3 8.3 1.4 -0.1 -0.7 

 

Tabela 1b:  Çmimet dhe parashikimet e çmimeve 

Ndryshimi në përqindje, mesatarja 

vjetore  

ESA 

Code 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Deflatori i BPV-së   6.1 8.1 4.2 1.6 0.8 

2. Deflatori i konsumit privat    3.3 11.2 4.3 2.2 1.2 

3. IHÇK   3.3 11.6 4.3 2.2 1.2 

4. Ndryshimi në IÇK   3.3 11.6 4.3 2.2 1.2 

5. Deflatori i konsumit publik   -0.3 6.8 7.2 1.2 1.0 

6. Deflatori i investimeve   15.1 24.9 7.7 4.8 2.7 

7. Deflatori i çmimeve të eksportit 

(mallrave dhe shërbimeve)  
  2.4 13.0 5.2 3.0 1.7 

8. Deflatori i çmimeve të importit 

(mallrave dhe shërbimeve)  
  8.2 22.8 7.3 4.9 2.9 

 

Tabela 1c:  Zhvillimet në tregun e punës               

  ESA 2021 2021 2022 2023 2024 2025 

  Code Niveli Niveli/Shkalla e ndryshimit 

1. Popullësia (në mijëra)      1,798.2 : : : : 

2. Popullësia (rritja në %)      0.1 -100.0 : : : 

3. Popullsia në moshën e punës (në 

mijëra persona)  
 

    
1,232 : : : : 

file:///C:/Users/blerta.kika/Desktop/ERP%202023-2025/SHQ_Final_ERP%20Annex%20tables%202023.xlsx%23RANGE!B21
file:///C:/Users/blerta.kika/Desktop/ERP%202023-2025/SHQ_Final_ERP%20Annex%20tables%202023.xlsx%23RANGE!B21
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4. Norma e pjesëmarrjes     39.3 : : : : 

5. Punësimi, neë mijëra persona      383 : : : : 

6. Punësimi, numri i orëve të punuara      40.7 : : : : 

7. Punësimi (norma e rritjes në %)     10.4 : : : : 

8. Punësimi në sektorin publik (në mijëra 

persona) 

    92.5 : : : : 

9. Punësimi në sektorin publik (rritja në 

%)  

    
7.5 : 

: : : 

10. Norma e papuneësisë      20.7 : : : : 

11. Produktiviteti (në persona)    19.6 0.3 : : : : 

12. Produktiviteti, numri i orëve të 

punuara  

    -3.4  : : : 

13. Kompenzimi i punëtorëve D1 2.3 13.1 : : : : 

 

Tabela 1d:  Bilancet sektoriale              

Si përqindje e BPV-së 
ESA 

Code 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Kreditimi/ huazimi neto përballë pjesës tjetër të 

botës 
B.9 -7.9 -6.5 -6.0 -6.9 -7.3 

nga te cilat:              

#NAME?   -31.8 -29.3 -28.0 -28.2 -28.1 

- Bilanci i të hyrave dhe transfereve primare   27.7 29.2 26.9 26.6 26.2 

- Llogaria kapitale   -3.8 -6.4 -4.9 -5.3 -5.4 

2. Kreditimi/ huazimi neto i sektorit privat  

B.9/ 

EDP 

B.9 

-2.9 0.5 2.3 0.7 -0.8 

3. Kreditimi/ huazimi i Qeverisë së 

përgjithshme 
  -1.2 -0.5 -3.4 -2.2 -1.1 

4. Gabime statistikore   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Table 1e:   BPV, investimet dhe bruto vlera e shtuar 

  

ESA 

Code 

2021 2022 2023 2024 2025 

BPV dhe investimet 

Vlera e BPV-së me çmime aktuale  B1g 8.0 9.0 9.8 10.6 11.4 

Investimet (si % e BPV-së)    32.9 31.9 34.5 36.6 37.7 

Rritja e vlerës së shtuar, përqindja e ndryshimit në çmime konstante 

1. Bujqësia   -2.5 -0.5 2.4 3.2 1.8 

2. Industria (përjashtuar ndërtimtarin)   7.3 5.9 5.2 6.7 8.2 

3. Ndërtimtaria   8.8 -10.4 0.5 0.9 0.7 

4. Shërbimet   9.4 5.9 9.3 7.1 7.8 

 

Tabela 1f:  Zhvillimet në sektorin e jashtëm 

Në mld. Euro përveç nëse theksohet 

ndryshe    

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Bilanci i llogarisë rrjedhëse (si % e BPV-së) % e BPV -8.1 -6.1 -5.4 -6.2 -6.5 

2. Eksporti I mallrave  bn EUR 0.8 1.0 1.1 1.2 1.4 

3. Importi I mallrave  bn EUR 4.3 5.2 5.6 6.1 6.6 

4. Bilanci tregtar  bn EUR -3.6 -4.3 -4.5 -4.9 -5.3 

file:///C:/Users/blerta.kika/Desktop/ERP%202023-2025/SHQ_Final_ERP%20Annex%20tables%202023.xlsx%23RANGE!B22
file:///C:/Users/blerta.kika/Desktop/ERP%202023-2025/SHQ_Final_ERP%20Annex%20tables%202023.xlsx%23RANGE!B23
file:///C:/Users/blerta.kika/Desktop/ERP%202023-2025/SHQ_Final_ERP%20Annex%20tables%202023.xlsx%23RANGE!B24
file:///C:/Users/blerta.kika/Desktop/ERP%202023-2025/SHQ_Final_ERP%20Annex%20tables%202023.xlsx%23RANGE!B25
file:///C:/Users/blerta.kika/Desktop/ERP%202023-2025/SHQ_Final_ERP%20Annex%20tables%202023.xlsx%23RANGE!B26
file:///C:/Users/blerta.kika/Desktop/ERP%202023-2025/SHQ_Final_ERP%20Annex%20tables%202023.xlsx%23RANGE!B26
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5. Eksporti I shërbimeve  bn EUR 1.9 2.8 3.0 3.3 3.6 

6. Importi I shërbimeve  bn EUR 0.9 1.1 1.2 1.3 1.5 

7. Bilanci I shërbimeve  bn EUR 1.1 1.7 1.8 2.0 2.1 

8. Pagesat neto të interesit nga jashtë  bn EUR : : : : : 

9. Të hyrat tjera nga jashtë  bn EUR 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2 

10. Transferet rrjedhëse  bn EUR 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 

11. Nga të cilat nga BE  bn EUR : : : : : 

12. Bilanci I llogarisë rrjedhëse bn EUR -0.6 -0.5 -0.5 -0.7 -0.7 

13. Llogaria kapitale dhe financiare bn EUR -0.3 -0.5 -0.5 -0.6 -0.5 

14. Investimet e huaja direkte, neto  bn EUR -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.6 

15. Rezervat e huaja bn EUR 1.7 1.7 1.1 1.2 1.2 

16. Borxhi total I jashtëm bn EUR 3.0 3.3 : : : 

17. Nga të cila:borxhi I jashtëm publik bn EUR 0.8 0.8 : : : 

18. prej të cilit: në valutë të huaj bn EUR : : : : : 

19.Nga të cilat: pagesat e interesit bn EUR : : : : : 

21. Norma e Këmbimit vis-à-vis EUR 

(mesatarja vjetore) 

NCU/EUR 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Norma e Këmbimit vis-à-vis EUR 

(mesatarja vjetore) 

%, vit-më-vit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20. Norma e Këmbimit vis-à-vis EUR (fundi I 

vitit) 

NCU/EUR 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 Norma e Këmbimit vis-à-vis EUR (fundi I 

vitit) 

%, year-on-

year 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22. Kursimet e jashtme neto  % e BPV 2.3 2.3 2.9 3.3 3.7 

23. Kursimet vendore private  % e BPV 2.0 1.9 2.4 2.6 2.8 

24. Investimet vendore private % e BPV 2.2 2.4 2.6 3.0 3.4 

25. Kursimet vendore publike  % e BPV 0.4 0.4 0.5 0.7 0.9 

26. Investimet vendore publike  % e BPV 0.4 0.4 0.8 0.9 0.9 

 

Tabela 1g: Indikatorët e qëndrueshmërisë            

    2018 2019 2020 2021 2022 

1. Bilanci i llogarisë rrjedhëse % e BPV-së -11.0 -5.7 -8.0 -3.8 -6.4 

2. Pozita neto e investimeve 

nderkometare % e BPV-së 
-6.1 -5.8 -12.3 -11.6 -16.8 

3. Pjesëmarrja në tregun e eksportit %, vmv : : : : : 

4. Norma reale efektive e këmbimit %, vmv -0.3 2.3 0.2 2.3 5.1 

5. Kostoja nominale e njësisë se punes %, vmv -16.8 1.4 -1.4 13.1 : 

6. Kreditimi i sektorit privat  % e BPV-së 34.5 33.7 32.9 35.2 37.7 

7. Borxhi i sektorit privat  % e BPV-së 23.0 24.1 28.1 27.7 27.0 

8. Borxhi i Qeverisë së Përgjithshme % e BPV-së 17.0 17.6 22.4 21.5 19.8 

 

Tabela 2a:  Prospektet buxhetore të Qeverisë së 

Përgjithshme 
          

  
  

2021 2021 2022 2023 2024 2025 

    % e BPV 

Kreditimi neto (B9) nga nën sektorët 

1. Qeveria e Përgjithshme S13 
-

0.0984 
-1.2 -0.5 -3.4 -2.2 -1.1 

2. Qeveria Qëndrore S1311 : : : : : : 
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3. Qeveria Shtetërore S1312 : : : : : : 

4. Qeveria Lokale S1313 : : : : : : 

5. Fondi I sigurimit shoqeror S1314 : : : : : : 

Qeveria e Përgjithshme (S13) 

6. Të Hyrat Totale TR 2.201 27.7 27.8 29.3 28.1 28.0 

7. Shpenzimet Totale TE 2.299 28.9 28.4 32.8 30.4 29.2 

8. Neto Huamarrja/Huadhënja EDP.B9 -0.098 -1.2 -0.5 -3.4 -2.2 -1.1 

9. Shpenzimet e Interesit 

EDP.D41 

incl. 

FISIM 

0.032 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 

10. Bilanci Primar   -0.066 -0.8 -0.1 -3.0 -1.8 -0.6 

11. Masat e njëhershme dhe masat e 

përkohshme [3] 
  : : : : : : 

Komponentët e të hyrave 

12.Taksat Totale (12 = 12a+12b+12c)   1.971 24.8 25.1 26.0 25.7 25.7 

12a. Taksat mbi Prodhim dhe Import  D2 1.665 20.9 20.9 21.3 21.2 21.2 

12b. Taksat aktuale në të ardhura dhe 

pasuri 
D5 0.306 3.8 4.2 4.7 4.4 4.4 

12c. Taksat mbi kapital  D91 : : : : : : 

13. Kontributet Sociale D61 : : : : : : 

14. Të ardhurat mbi Pronën D4 0.036 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 

15. Tjera (15 = 16-(12+13+14))   0.194 2.4 2.3 2.9 2.0 2.0 

16 = 6. Të Hyrat Totale TR 2.201 27.7 27.8 29.3 28.1 28.0 

p.m.: Barra Tatimore  

(D2+D5+D61+D91-D995)  
  1.971 24.8 25.1 26.0 25.7 25.7 

Komponentet e zgjedhura të shpenzimeve 

17. Konsumi i Përgjithshëm  P32 0.995 12.5 11.3 12.6 11.7 11.1 

18. Totali i Transfereve Sociale 
D62 + 

D63 
0.843 10.6 11.9 11.2 9.6 9.4 

18a. Transferet Sociale në Mallra  
P31 = 

D63 
0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

18b. Transferet Sociale përveç në Mallra D62 0.843 10.6 11.9 11.2 9.6 9.4 

19 = 9. Shpenzimet e Interesit (përfshirë. 

FISIM)   

EDP.D41 

+ FISIM 
0.032 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 

20.  Subvencionet D3 : : : : : : 

21. Formimi bruto I Kapitalit Fiks  P51 0.420 5.3 4.7 8.3 8.4 8.0 

22. Tjera (21 = 22-(16+17+18+19+20)    0.010 : : : : : 

23. Shpenzimet Totale  TE [1] 2.299 28.9 28.4 32.8 30.4 29.2 

p.m.  Kompenzimi I punëtorëve D1 0.667 8.4 7.3 7.6 7.1 6.6 

 

Tabela 2b:  Prospektet buxhetore të qeverisë së 

përgjtihshme 
          

  
    

2021 2022 2023 2024 2025 

  mld  

Kreditimi neto (B9) nga nën sektorët 

1. Qeveria e Përgjithshme   S13 -0.10 -0.05 -0.34 -0.24 -0.13 

2. Qeveria Qëndrore   S1311 : : : : : 

3. Qeveria Shtetërore   S1312 : : : : : 

4. Qeveria Lokale   S1313 : : : : : 

5. Fondi I sigurimit shoqeror   S1314 : : : : : 

Qeveria e Përgjithshme (S13) 
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6. Të Hyrat Totale   TR 2.20 2.49 2.88 2.98 3.20 

7. Shpenzimet Totale   TE 2.30 2.54 3.22 3.22 3.32 

8. Neto Huamarrja/Huadhënja   EDP.B9 -0.10 -0.05 -0.34 -0.24 -0.13 

9. Shpenzimet e Interesit   

EDP.D41 

incl. 

FISIM 

0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 

10. Bilanci Primar     -0.07 -0.01 -0.29 -0.19 -0.07 

11. Masat e njëhershme dhe masat e 

përkohshme [3] 
    : : : : : 

  

12.Taksat Totale (12 = 12a+12b+12c)     1.97 2.25 2.56 2.72 2.93 

12a. Taksat mbi Prodhim dhe Import    D2 1.66 1.87 2.10 2.25 2.42 

12b. Taksat aktuale në të ardhura dhe pasuri   D5 0.31 0.38 0.46 0.47 0.50 

12c. Taksat mbi kapital    D91 : : : : : 

13. Kontributet Sociale   D61 : : : : : 

14. Të ardhurat mbi Pronën   D4 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 

15. Tjera (15 = 16-(12+13+14))     0.19 0.21 0.28 0.22 0.22 

16 = 6. Të Hyrat Totale   TR 2.20 2.49 2.88 2.98 3.20 

p.m.: Barra Tatimore  (D2+D5+D61+D91-

D995)  
    1.97 2.25 2.56 2.72 2.93 

Komponentet e zgjedhura të shpenzimeve 

17. Konsumi i Përgjithshëm    P32 1.00 1.01 1.24 1.24 1.26 

18. Totali i Transfereve Sociale   
D62 + 

D63 
0.84 1.06 1.10 1.02 1.07 

18a. Transferet Sociale në Mallra    
P31 = 

D63 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18b. Transferet Sociale përveç në Mallra   D62 0.84 1.06 1.10 1.02 1.07 

19 = 9. Shpenzimet e Interesit (përfshirë. 

FISIM)   
  

EDP.D41 

+ FISIM 
0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 

20.  Subvencionet   D3 : : : : : 

21. Formimi bruto I Kapitalit Fiks    P51 0.42 0.42 0.82 0.89 0.91 

22. Tjera (21 = 22-(16+17+18+19+20)      0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

23. Shpenzimet Totale    TE [1] 2.30 2.54 3.22 3.22 3.32 

p.m.  Kompenzimi I punëtorëve   D1 0.67 0.65 0.75 0.75 0.76 

 

Tabela 3: Shpenzimet e përgjithshme qeveritare sipas funksionit       

% e BPV-së 
COFOG 

Code 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Shërbimet e përgjithshme publike 1 4.9 3.0 : : : 

2. Mbrojtja  2 1.2 0.3 : : : 

3. Rendi dhe siguria publike 3 2.6 1.1 : : : 

4. Çështjet Ekonomike  4 4.5 2.0 : : : 

5. Mbrojtja e Mjedisit  5 0.1 0.0 : : : 

6. Strehim dhe pajisje për Komunitetin 6 0.5 0.2 : : : 

7. Shëndetësia 7 3.5 1.3 : : : 

8. Rekreacioni, kultura dhe Religjioni  8 0.8 0.3 : : : 

9. Arsimi 9 4.3 1.6 : : : 

10. Mbrojtja sociale 10 7.6 3.7 : : : 

11. Shpenzimet totale (7=23 në tabelën 2) TE 28.9 28.4 32.8 30.4 29.2 
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Tabela 4:  Zhvillimet e borxhit të përgjithshëm të qeverisë         

% e BPV-së 
ESA 

code 
2021 2022 2023 2024 2025  

  1. Borxhi Bruto  [1]   21.5 19.8 22.6 23.0 23.8  

  2. Ndryshimi në borxhin bruto   -0.9 -1.7 2.8 0.3 0.8  

Kontribuuesit në ndryshim të borxhit bruto  

  3. Bilanci Primar  [2]   0.8 0.1 3.0 1.8 0.6  

  4.  Shpenzimet e Interesit    [3] 

EDP 

D.41 
0.4 0.4 0.5 0.5 0.5  

  5. Efektet e rritjes reale   -2.1 -0.8 -1.0 -1.3 -1.4  

  6. Efektet e inflacionit   -1.2 -1.6 -0.8 -0.3 -0.2  

  7. Rregullimi Stock-flow   1.1 0.1 1.1 -0.3 1.3  

nga të cilat:              

   - Diferenca në mes keshit dhe akruales [4]   : : : : :  

  - Akumulimi neto i aseteve financiare     : : : : :  

nga të cilat:              

   - Proceduarat e privatizimit   : : : : :  

   - Efektet e vlersimit dhe të tjera    : : : : :  

p.m. norma e interesit e nënkuptuar në borxh7   2.1 2.0 2.6 2.3 2.3  

Variabla tjera relevante  

  8. Asetet financiare likuide  [8]   : : : : :  

  9. Borxhi financiar neto  (9 = 1 - 8)   : : : : :  

 

Tabela 5: Zhvillimet ciklike             

 % e BPV-së 

ESA 

Code 2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Norma Reale e rritjes së BPV-së (%, 

vpv)  B1g 10.7 4.1 5.5 6.1 6.7 

2.  Huadhënja neto e Qeverisë së 

Përgjithshme  EDP.B.9 -1.2 -0.5 -3.4 -2.2 -1.1 

3. Shpenzimet e Interesit EDP.D.41 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 

4. Masat e njëhershme dhe masat e 

përkohshme     

: : : : : 

5. Rritja potenciale e BPV-së (%, vpv)   4.2 4.9 5.3 5.5 5.5 

Kontribuesit:             

fuqia punëtore   : : : : : 

kapital   : : : : : 

produktiviteti total i faktorëve    : : : : : 

   6. Hendeku i prodhimit    0.1 -0.6 -0.4 0.1 1.3 

   7. Komponentet ciklike buxhetore   0.0 -0.5 -1.4 -0.6 0.5 

   8. Balancet ciklikisht të përshtatura (2-7)   -1.2 -0.1 -2.0 -1.7 -1.6 

   9. Bilanci primar ciklikisht i përshtatur 

(8+3)    -0.8 0.3 -1.5 -1.2 -1.1 

   10. Bilanci strukturor (8-4)    : : : : : 
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Tabela 6:  Divergjenca nga programi paraprak         

  2021 2022 2023 2024 2025 

1. Rritja e BPV-së (%, vpv) 

Programi paraprak 9.6 7.8 7.1 6.8 : 

Azhurnimi i fundit 10.7 4.1 5.5 6.1 6.7 

Diferenca (pikë të perqindjes) 1.1 -3.7 -1.6 -0.7 : 

2. Huadhënja neto Qeveria e Përgjithshme (% e BPV-së) 

Programi paraprak -4.8 -5.6 -6.6 -7.3 : 

Azhurnimi i fundit -1.2 -0.5 -3.4 -2.2 -1.1 

Diferenca (pikë të perqindjes) 3.5 5.0 3.2 5.1 : 

3. Borxhi Bruto i Qeverisë së Përgjithshme (% e BPV-së) 

Programi paraprak 26.3 26.5 28.2 29.5 : 

Azhurnimi i fundit 21.5 19.8 22.6 23.0 23.8 

Diferenca (pikë të perqindjes) -4.8 -6.7 -5.6 -6.6 : 

 

Tabela 8:  Supozimet themelore mbi mjedisin e jashtëm ekonomik           

  Dimension 2021 2022 2023 2024 2025 

Norma e interesit afat-shkurtër  Mesatarja 0.99 2.96 5.35 5.08 : 

Norma e interesit afat-gjatë  Mesatarja 1.55 1.95 4.08 6.06 5.94 

USD/EUR norma e këmbimit Mesatarja 0.85 0.95 : : : 

Norma nominale efektive e këmbimit  Mesatarja 0.70 -2.00 -0.40 0.00 : 

Kursi i këmbimit vis-à-vis me EUR Mesatarja : : : : : 

Rritja e BPV-së botërore, përjashtuar BE  Mesatarja 6.00 3.10 2.80 3.40 : 

 Rritja e BPV-së së EU-s  Mesatarja 5.36 3.23 0.66 2.07 2.18 

Rritja e tregjeve të huaja relevante  Mesatarja : : : : : 

Volumi i importit botëror, përjashtuar EU  Mesatarja 11.00 4.80 2.50 3.70 : 

Çmimi i naftës  Mesatarja 70.70 101.80 85.00 78.00 76.25 

 

Krahasimi me programin e mëparshparësh 

Dokumenti  Përshkrimi 2020 2021 2022 
2023 

proj.budget 
2024 proj. 2025 proj. 

PRE 2022 

Të hyrat totale            1,722.2        2,183.7        2,364.5        2,565.3        2,772.7  n/a 

Të hyrat tatimore            1,507.0        1,948.0        2,102.9        2,287.4        2,476.9  n/a 

Të hyrat jotatimore               181.2           235.8           239.1           255.4           273.3  n/a 

Shpenzimet totale            2,234.9        2,290.9        2,747.7        2,907.3        3,069.8  n/a 

Shpenzimet rrjedhëse            1,827.7        1,837.9        1,990.3        1,996.8        2,054.9  n/a 

Shpenzimet kapitale               379.7           420.8           704.4           848.3           946.0  n/a 

Bilanci i përgjithshëm i buxhetit -512.7 -107.1 -383.3 -342 -297.2 n/a 

Bilanci i buxhetit (sipas rregullit fiskal) -364.1126938 -63.5 -244.6 -164.7 -77.4 n/a 

BPV            6,771.6        7,600.7        8,405.0        9,188.6      10,001.2  n/a 

Deficiti i përgjithshëm, si % e BPV-së -7.6% -1.4% -4.6% -3.7% -3.0% n/a 

Bilanci bankar, si % e BPV-së 3.5% 4.0% 3.5% 3.1% 3.4% n/a 

Shpenzimet kapitale, si % e BPV-së 5.6% 5.5% 8.4% 9.20% 9.50% n/a 

Shpenzimet rrjedhëse, si % e BPV-së 27.0% 24.2% 23.7% 21.7% 20.5% n/a 
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Dokumenti Përshkrimi 2020 2021 2022 
2023 

proj.budget 
2024 proj. 2025 proj. 

PRE 2023 

Të hyrat totale            1,722.2        2,200.9        2,491.9        2,884.1        2,982.2        3,196.1  

Të hyrat tatimore            1,507.0        1,947.9        2,219.1        2,525.4        2,684.9        2,885.4  

Të hyrat jotatimore               181.2           236.1           253.1           261.2           274.7           288.2  

Shpenzimet totale            2,234.9        2,299.3        2,539.9        3,223.6        3,219.6        3,323.8  

Shpenzimet rrjedhëse            1,827.7        1,837.6        2,075.7        2,344.8        2,270.7        2,341.9  

Shpenzimet kapitale               379.7           419.8           419.4           819.9           885.7           913.0  

Bilanci i përgjithshëm i buxhetit -512.7 -104.2 -46.6 -337.9 -236.0 -126.4 

Bilanci i buxhetit (sipas rregullit fiskal) -364.1 -50.3 13.6 -204.4 -118.7 15.3 

BPV            6,771.6        7,958.0        8,593.9        9,843.0      10,605.0      11,401.0  

Deficiti i përgjithshëm, si % e BPV-së -7.6% -1.3% -0.5% -3.4% -2.2% -1.1% 

Bilanci bankar, si % e BPV-së 3.5% 4.0% 3.4% 4.0% 3.6% 4.4% 

Shpenzimet kapitale, si % e BPV-së 5.6% 5.3% 4.9% 8.3% 8.4% 8.0% 

Shpenzimet rrjedhëse, si % e BPV-së 27.0% 23.1% 24.2% 23.8% 21.4% 20.5% 

Diferenca 

ndërmjet PRE 

2023 dhe PRE 

2022 

Të hyrat totale 0.0% 0.8% 5.4% 12.4% 7.6% n/a 

Të hyrat tatimore 0.0% 0.0% 5.5% 10.4% 8.4% n/a 

Të hyrat jotatimore 0.0% 0.1% 5.8% 2.3% 0.5% n/a 

Shpenzimet totale 0.0% 0.4% -7.6% 10.9% 4.9% n/a 

Shpenzimet e përsëritura 0.0% 0.0% 4.3% 17.4% 10.5% n/a 

Shpenzimet kapitale 0.0% -0.2% -40.5% -3.3% -6.4% n/a 

Bilanci i përgjithshëm i buxhetit 0.0% -2.7% -87.9% -1.2% -20.6% n/a 

Bilanci i buxhetit (sipas rregullit fiskal) 0.0% -20.8% -105.6% 24.1% 53.4% n/a 

BPV 0.0% 4.7% 2.2% 7.1% 6.0% n/a 

Deficiti i përgjithshëm, si % e BPV-së 0.0% -7.1% -88.2% -7.2% -25.8% n/a 

Bilanci bankar, si % e BPV-së 0.0% 0.8% -0.3% 30.1% 4.2% n/a 

Shpenzimet kapitale, si % e BPV-së 0.0% -4.1% -41.9% -9.5% -12.1% n/a 

Shpenzimet rrjedhëse, si % e BPV-së 0.0% -4.6% 1.9% 9.8% 4.4% n/a 
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Tabela 10a dhe 10b: Kostimi dhe financimi i masave të reformave strukturore 

 

Masa e reformës #1: Reformim i tregut të energjisë 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore  

Viti Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere Shpenzimet kapitale Totali 

2023       

2024 100,000   2,000,000 2,100,000 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore 

Viti Buxheti 

Qendror 

Buxheti 

komunal 

Burimet e tjera të financimit 

publik (KOSTT) 

Fondet e 

IPA-së 

Grante 

të tjera 

Kredi për 

projekte 

Totali 

 

2023        

2024   2,000,000  100,000  2,100,000 

 

Masa e reformës #2: Promovimi i EE dhe BRE në funksion të tranzicionit të gjelbër 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore 

Viti  Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere  Shpenzimet kapitale  Totali  

2023 2,000,000 659,538 15,000,000 67,425,790 85,085,328 

2024 190,161 700,000  40,800,000 41,690,161 

2025  800,000  146,000,000 146,800,000 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore 

Viti  Buxheti 

Qendror 

Buxheti 

komunal 

Burimet e tjera të 

financimit 

TERMOKOS,KEK 

Fondet e 

IPA-së  

Grante nga 

KfW, EBRD, 

WBIF, BE, 

MCC 

Kredi për 

projekte 

nga BB, 

EIB  

Investim 

Privat 

Totali  

2023 1,500,000 500,000 1,600,000 25,000,000 37,700,000 7,785,328 11,000,000 85,085,328 

2024 2,400,000 1,000,000 1,600,000 10,000,000 26,290,161 400,000  41,690,161 

2025 3,000,000 1,500,000 11,600,000 5,000,000 63,700,000 62,000,000  146,800,000 

 

Masa e reformës #3: Përshtatja e Arsimit dhe Aftësimit Profesional me nevojat e tregut të punës 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere  Shpenzimet kapitale  Totali  

2023  1,050,000 300,000  1,350,000 

2024  1,055,000 250,000  1,305,000 

2025  660,000 600,000  1,260,000 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore: 

Viti  Buxheti 

Qendror 

Buxheti 

komunal 

Burimet e tjera të 

financimit publik  

Fondet e 

IPA-së  

Grante tjera: ALLED2, GIZ, 

LUX Development, EYE, 

OeAD, DVV 

Kredi për 

projekte  

Totali  

2023 50,000       1,300,000    1,350,000 

2024 55,000    1,250,000  1,305,000 

2025 60,000    1,200,000  1,260,000 

 

Masa e reformës #4: Ngritja dhe sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë përmes fuqizimit të AKA dhe profilizimin e 

institucioneve të arsimit të lartë 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere Shpenzimet kapitale Totali  

2023 67,858.56  145,000.00   200,000.00 412,858.56 

2024 48,420.00                 133,367.84   181,787.84  

2025 149,288.83     149,288.83  
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Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  

Viti Buxheti Qendror Buxheti 

komunal 

Burimet e tjera të 

financimit publik 

Fondet e 

IPA-së 

Grantet 

tjera/Donacion 

Kredi për 

projekte 

Totali 

2023 387,858.56    25,000  412,858.56  

2024 181,787.84       181,787.84  

2025 149,288.83      149,288.83  

 

Masa e reformës #5: Reformimi i institucioneve dhe politikave të tregut të punës për ngritjen e nivelit të punësimit, 

pjesëmarrjen në treg të punës dhe mbrojtjen efektive të të drejtave të punës 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore  

Viti Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere Shpenzimet kapitale Totali 

2023 2,785,331.00  743,150.00 29,000,000.00  1,005,000.00  33,533,481.00 

2024 2,785,331.00  514,790.00 29,000,000.00  1,065,000.00  33,656,121.00 

2025 2,788,193.00  519,790.00 29,000,000.00  1,065,000.00  33,372,983.00 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore  

Viti Buxheti Qendror 
Buxheti 

komunal 

Burimet e tjera të 

financimit publik 

Fondet e 

IPA-së 
Grantet 

tjera 

Kredi për 

projekte 
Totali 

2023 33,250,421.00    283,060.00   33,533,481.00 

2024 33,601,121.00    55,000.00   33,656,121.00 

2025 33,312,983.00    60,000.00   33,372,983.00 

 

Masa e reformës #6: Përmirësimi i mjedisit për të bërë biznes nëpërmjet zvogëlimit të barrës administrative, dhe reformës së 

inspektimeve 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere Shpenzimet kapitale Totali 

2023    70,000    50,000    1,600,000  1,720,000 

2024    20,000    10,000           30,000 

2025    70,000    50,000    1,600,000  1,720,000 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Buxheti Qendror Buxheti 

komunal 

Burimet e tjera të 

financimit publik  

Fondet e 

IPA-së  
Grantet tjera 

 

Kredi për 

projekte  

Totali  

2023  110,000          10,000 1,600,000     1,720,000 

2024    25,000            5,000            30,000 

2025  110,000          10,000 1,600,000     1,720,000 

 

Masa e reformës #7: Reduktimi i ekonomisë joformale përmes përmirësimit të mbikëqyrjes së bazuar në inteligjencë 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore: 

Viti Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere Shpenzimet kapitale Totali 

2023 121,000 46,000   167,000 

2024 151,000 29,000   180,000 

2025 50,000 20,000   70,000 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore: 

Viti  Buxheti Qendror Buxheti komunal Burimet e tjera të 

financimit publik  

Fondet e 

IPA-së  
Grantet 

tjera 

Kredi për 

projekte  

Totali  

2023 167,000         167,000 

2024 180,000      180,000 

2025 70,000      70,000 

 

Masa e reformës #8: Ristrukturimi dhe konsolidimi i të gjitha burimeve të sistemeve të TI në mbështetjen dhe zhvillimin e 

menaxhimit të financave publike. 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere  Shpenzimet kapitale  Totali  

2023  2,000,000                 8,096,452   10,096,452 

2024  2,000,000  8,146,452 10,146,452 

2025  2,000,000  8,346,452 10,346,452 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  
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Viti Buxheti Qendror Buxheti 

komunal 

Burimet e tjera të 

financimit publik 

Fondet e IPA-së Grantet 

tjera 

Kredi për 

projekte 

Totali 

2023 9,096,452    1,000,000   10,096,452 

2024   9,146,452   1,000,000   10,146,452 

2025 9,346,452   1,000,000   10,346,452 

 

Masa e reformës #9: Zvogëlimi i ndotjes së mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Pagat  Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere  Shpenzimet kapitale  Totali  

2023  1,133,640  570,000 1,703,640 

2024  3,455,000  33,850,000 37,305,000 

2025  62,150,000  320,000 62,470,000 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  

Viti Buxheti 

Qendror 

Buxheti 

komunal 

Burimet e tjera të 

financimit publik 

Fondet e 

IPA-së 

Grantet 

tjera (JICA, 

FAO) 

Kredi për 

projekte 

Totali 

2023 670,000    433,640 600,000 1,703,640 

2024 650,000   33,200,000 3,455,000   37,305,000 

2025 570,000   33,200,000 3,600,000 25,100,000 62,470,000 

 

Masa e reformës #10: Shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik, shërbime publike të 

avancuara si dhe dixhitalizim të sistemit arsimor dhe shëndetësor 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere  Shpenzimet kapitale  Totali  

2023  2,400,000 3,334,843 2,720,000 8,454,843 

2024  1,900,000 1,200,000 1,801,449 4,901,449 

2025  1,300,000  1,000,000 2,300,000 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Buxheti Qendror Buxheti 

komunal 

Burimet e tjera të 

financimit publik  

Fondet e 

IPA-së  
Grantet 

tjera 

Kredi për 

projekte  

Totali  

2023 2,720,000   1,400,000  4,334,843 8,454,843 

2024 1,801,449   1,300,000  1,800,000 4,901,449 

2025 1,000,000   1,300,000   2,300,000 

 

Masa e reformës #11: Përmirësimi i mjedisit për hulumtim, inovacion dhe ndërmarrësi 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere  Shpenzimet kapitale  Totali  

2023  40,000 300,000 150,000 490,000 

2024  60,000 300,000 150,000 510,000 

2025  30,000 200,000 150,000 380,000 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  

Viti 
Buxheti 

Qendror 

Buxheti 

komunal 

Burimet e tjera të financimit 

publik 

Fondet e 

IPA-së 

Grantet 

tjera 

Kredi për 

projekte 
Totali 

2023 490,000      490,000 

2024 510,000      510,000 

2025 380,000      380,000 

 

Masa e reformës #12: Përmirësimi i mjedisit të të bërit biznes përmes lehtësimit të tregtisë dhe zhvillimit të infrastrukturës së 

cilësisë 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere Shpenzimet kapitale Totali 

2023 8,500 39,000 32,000 6,000,000 6,079,500 

2024 14,400 12,000 157,000  183,400 

2025 3,000 23,000 33,000  59,000 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  
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Viti Buxheti Qendror Buxheti komunal 
Burimet e tjera të 

financimit publik 

Fondet e 

IPA-së 

Grantet 

tjera 

Kredi për 

projekte 
Totali 

2023 6,047,500    32,000  6,079,500 

2024 26,400   157,000   183,400 

2025 26,000   33,000   59,000 

 

 

Masa e reformës #13: Zhvillimi dhe modernizimi i mëtejmë  i Transportit 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere  Shpenzimet kapitale  Totali  

2023 2,513,324 19,236,182 1,443,814 178,975,549 202,168,869 

2024 2,638,902 22,965,855 1,443,814 119,549,733 146,598,304 

2025 2,770,851 26,804,672 1,443,814 108,882,065 139,901,402 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  

Viti Buxheti Qendror 
Buxheti 

komunal 

Burimet e tjera të 

financimit publik 

Fondet e IPA-

së 

Grantet 

tjera 

Kredi për 

projekte 
Totali 

2023 169,168,869     33,000,000 202,168,869 

2024 130,341,077     16,257,227 146,598,304 

2025 134,201,402     5,700,000 139,901,402 

 

Masa e reformës #14: Ndryshimet strukturore në sektorin e bujqësisë 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere Shpenzimet kapitale Totali 

2023  3,128,681 58,977,022 3,090,000   65,195,703  

2024  3,128,681 58,977,022     62,105,703  

2025  3,128,681  58,977,022     62,105,703  

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Buxheti Qendror Buxheti 

komunal 

Burimet e tjera të 

financimit publik  

Fondet e 

IPA-së  

Grantet 

tjera 

Kredi për 

projekte  BB 

Totali  

2023 62,105,703   1,000,000  2,090,000  65,195,703 

2024 62,105,703       62,105,703 

2025 62,105,703       62,105,703  

 

Masa e reformës #15: Rritja e konkurrueshmërisë në industrinë prodhuese 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere Shpenzimet kapitale Totali 

2023 30,000 172,000 1,666,000 5,000,000 6,868,000 

2024 30,000 140,000 1,666,000 2,150,000 3,986,000 

2025 30,000 140,000 1,666,000 2,150,000 3,986,000 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  

Viti Buxheti Qendror Buxheti komunal 
Burimet e tjera të 

financimit publik 

Fondet e 

IPA-së 

Grantet 

tjera 

Kredi për 

projekte 
Totali 

2023 6,868,000      6,868,000 

2024 3,986,000      3,986,000 

2025 3,986,000      3,986,000 

 

Masa e reformës #16: Rritja e konkurueshmërisë në sektorin e tregtisë së shërbimeve 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere Shpenzimet kapitale Totali 

2023 16,200 61,500   77,700 

2024 16,200 64,500   80,700 

2025 16,200 66,000   82,200 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  

Viti Buxheti Qendror Buxheti komunal Burimet e tjera të 

financimit publik 

Fondet e 

IPA-së 

Grantet 

tjera 

Kredi për 

projekte 

Totali 
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2023 27,700    50,000  77,700 

2024 30,700    50,000  80,700 

2025 32,200    50,000  82,200 

 

 

 

Masa e reformës #17: Ngritja e Konkurueshmërisë në Sektorin e Turizmit dhe Hotelerisë 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere Shpenzimet kapitale Totali 

2023 41,872 14,000 2,000,000 564,000  2,619,872 

2024 41,882 34,000 2,000,000 324,500 2,400,382 

2025 41,893 14,000  20,000  75,893 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  

Viti Buxheti Qendror Buxheti komunal Burimet e tjera të 

financimit publik 

Fondet e 

IPA-së 

Grantet 

tjera 

Kredi për 

projekte 

Totali 

2023 2,175,872 40,000  404,000    2,619,872 

2024 2,075,882   324,500   2,400,382 

2025 55,893   20,000    75,893 

 

Masa e reformës #18: Reforma në arsimin parauniversitar 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe 

transfere 

Shpenzimet kapitale Totali 

2023 2,991,620.25  86,560  12,520 000.00 15,598,180.25 

2024 1,741,038.75  187,130  10,950 000.00 12,878,168.75 

2025 1,661,800.50  149,960  8,720 000.00 10,531,760.50 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Buxheti Qendror Buxheti 

komunal 

Burimet e tjera të 

financimit publik  

Fondet e 

IPA-së  
Grantet 

tjera 

Kredi për 

projekte  

Totali  

2023 10,598,180.25   5,000,000.00    15,598,180.25 

2024 12,878,168.75      12,878,168.75 

2025 10,531,760.50      10,531,760.50 

 

Masa e reformës #19: Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe fuqizimi i grupeve të përjashtuara 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere  Shpenzimet kapitale  Totali  

2023   29,000,000 1,000,000 30,000,000 

2024 1,000,000 3,000,000 60,000,000 1,000,000 65,000,000 

2025 1.000.000 4,000,000 74,000,000 1,000,000 80,000,000 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Buxheti Qendror Buxheti 

komunal 

Burimete 

tjera  

Fondet e 

IPA-së  

Grantet 

tjera 

Kredi për projekte  Totali  

2023 20,000,000 1,000,000    9,000,000 30,000,000 

2024 50,000,000 4,000,000  1,000,000  10,000,000 65,000,000 

2025 60,000,000 5,000,000  1,000,000  14,000,000 80,000,000 

 

Masa e reformës #20: Sigurimi i financimit të qëndrueshëm në sistemin shëndetësor 

Tabela 10.a Kostimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Pagat Mallra dhe shërbime Subvencione dhe transfere  Shpenzimet kapitale  Totali  

2023  525,000   525,000 

2024 254,000 310,000   564,000 

2025  300,000 91,000,000  91,300,000 

Tabela 10.b Financimi i masës së reformës strukturore:  

Viti  Buxheti Buxheti Burimete Fondet e Grantet tjera Kredi për Të përcaktohet  Totali  
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Qendror komunal tjera  IPA-së   projekte  

2023 25,000     500,000  525,000 

2024 564,000       564,000 

2025 300,000      91,000,000 91,300,000 

 

 

 

Tabela 11: Raportimi i zbatimit të masave të reformave strukturore nga PRE 2022-24 

 
Masa e reformës #1: Përshtatja e Arsimit dhe Aftësimit Profesional me nevojat e tregut të punës Faza e zbatimit të 

reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

për 2022 

1. Definimi i kualifikimeve profesionale sipas nevojave të tregut të punës dhe 

sigurimi i cilësisë në funksion të zbatimit të mësimit dual; (MASHTI) 

3 

2. Identifikimi i nevojave për ngritjen e resurseve profesionale në AAP; (MASHTI) 3 

3. Hartimi i legjislacionit për zbatimin e mësimit dual; (MASHTI) 2 

4. Standardizimi i Qendrave të Karrierës në nivel të shkollave profesionale; 

(MASHTI) 

4 

5. Hartimi i rregullores së Qendrës kosovare të ndërmarrjeve praktike; (MASHTI) 1 

6. Studim i fizibilitetit lidhur me Autonominë e IAAP-ve, përfshirë komponentin 

financiare; (MASHTI) 

2 

7. Zhvillimi dhe rishikimi i legjislacionit sekondar për Autoritetin Kombëtar të 

Kualifikimeve dhe zhvillimi i proceseve akredituese për institucionet që do ta 

zbatojnë Njohjen e Mësimit Paraprak. (MASHTI) 

2 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi 

nëse kemi 

zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-

zbatim 

1. Gjatë viti 2022 në bashkëpunim me tregun e punës kemi identifikuar 4 profile prioritare si: murator, 

floktar, kuzhinier, asistent hoteli dhe restoranti për te cilat është iniciuar dhe ka filluar pilotimi i 

implementimit të sistemit dual. Kanë vazhduar edhe gjatë vitit 2022 trajnimet e koordinatorëve të cilësisë 

me fokus në cilësinë gjatë mësimit në vendin e punës dhe janë trajnuar 100 koordinatorë  për marrëdhënie 

me biznesin prej të gjitha IAAP-ve.  

2. Bazuar në objektivin specifik të Strategjisë Arsimore: Përmirësimi i qeverisjes, financimi dhe sistemit të 

menaxhimit të informatave të arsimit dhe aftësimit profesional dhe arsimit për të rritur, është bërë studimi 

i fizibilitetit në bashkëpunim me GIZ. Të gjeturat e studimit janë përcjellë në kabinet dhe pritet publikimi 

i përmbajtës dhe identifikimi i nevojave për ngritjen e resurseve profesionale në AAP.  

3. Në nivel të qeverisë është themeluar Task Forca për inicimin dhe implementimin e arsimit dual dhe ky 

trup në kuadër të detyrave, në bashkëpunim me departamentin e arsimit profesional në MASHTI, do 

punoj lidhur me aspektin ligjor për arsimin dual, pas të gjeturave të fazës pilotuese në 4 profile.   

4. Është hartuar drafti i parë i dokumentit Standardizimi i shërbimeve për këshilltar të karrierës në IAAP, 

dokumenti nuk është miratuar ende për shkak te harmonizimit me UA për ristrukturimin e menaxhimit 

të brendshëm të shkollës. 

5. Meqë nuk është konsideruar reformë është heq rregullorja për QKNP. 

6. Në kuptim të rregullimit financiar MASHTI e ka përfunduar Draft UA për Parametrat dhe Kriteret për 

Grantin Specifik për Arsim, i cili është dërguar për diskutim paraprak, ndërsa në planin legjislativ për 

2023 ka hartimin e një UA të veçantë për financimin e AAP-ve. 

7. Është themeluar  Grupi punues për plotësim ndryshimin e UA 35/2014 për validim dhe akreditim të 

institucioneve që ofrojnë kualifikime dhe janë mbajte dy takime pune, ndërsa është në proces krijimi i 

Grupit punues për plotësim ndryshimin e UA 28/2014 për verifikimin e standardeve të profesionit. 

Masa e reformës #2: Ngritja dhe sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë përmes fuqizimit të AKA dhe 

profilizimin e institucioneve të arsimit të lartë 

Faza e zbatimit 

të reformës (1-

5) 
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Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Miratimi i projektligjit të arsimit të lartë; (Kuvendi) 5 

2. Miratimi i akteve nënligjore që burojnë nga Ligji për AKA-në;  (MASHTI) 1 

3. Ristrukturimi i AKA-së në harmoni me Ligjin e ri për AKA-në; (MASHTI/AKA) 1 

4. Draftimi i manualit për fushat e ekspertizës; (MASHTI/AKA) 2 

5. Draftimi i rregullores për involvimin e studenteve ne proceset e sigurimit te 

cilësisë; (MASHTI/AKA) 

1 

6. Ngritja e kapaciteteve të AKA-së përmes rekrutimit të 15 zyrtarëve të rinj; 

(MASHTI- AKA);  

1 

7. Rishikimi i standardeve në nivelin bachelor dhe master për të nxitur garantimin e 

cilësisë në arsimin e lartë. (MASHTI/AKA) 

4 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Ligji është miratuar në dhjetor nga qeveria dhe ka kaluar për procedura të mëtejme në Kuvend. Ligji 

ka kaluar në lexim të parë në Kuvend në fillim të vitit 2022, ndërsa parashihet të aprovohet në lexim të 

dytë në tremujorin e parë 2023 

2. Pas miratimit të Ligjit për AKA-në, MASHTI në bashkëpunim me AKA do të përgatis Udhëzimin 

Administrativ, konform rregullave të Ligjit të ri. Të gjitha ndryshimet në Ligjin e ri do të zbatohen në 

udhëzimin e ri. Në këtë projekt parashihet që MASHTI dhe AKA të përkrahen nga projekti Heras Plus 

i financuar nga Agjencia ADA e Austrisë. 

3. Pasi që të miratohet Ligji për AKA parashihet ristrukturimi i AKA-së, duke përfshirë edhe 

organogramin e ri, komfor rregullave të përcaktuara në Ligj. AKA do të bëjë harmonizimin e gjithë 

rregullativës së brendshme komfor ligjit të ri. 

4. AKA aktualisht shfrytëzon Erasmus Area Code për fushat e ekspertizës. Parashihet që të rishikohet ky 

dokument për tu plotësuar edhe me disa nën fusha më specifike për rastin e Kosovës. 

5. Një nga prioritetet e përcaktuara edhe me ESG standarde është përfshirja e studentëve në proceset e 

sigurimit të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë. AKA në bashkëpunim me donatorët do të krijojë 

një rregullore ku parashihet përfshirja e studentëve në mekanizmat e sigurimit të cilësisë. 

6. Stafi i AKA janë shërbyes civilë. Ndryshimi i Ligjit për Zyrtarë Publikë ka ngadalësuar procesin e 

rekrutimit të stafit të Agjencisë. AAKA planifikon që në dy vitet e ardhshme 2023-2024 t'i rekrutojë 

edhe 15 staf të ri, kryesisht në fushën e monitorimit dhe akreditimit.   

7. Me përkrahjen e projektit Heras Plus të financuar nga ADA Austriake AKA është në proces të 

rishikimit të standardeve në nivel bachelor dhe master. Ky proces parashihet të kryhet në tremujorin 

e tretë 2023. 

Masa e reformës #3: Rritja e punësimit, ulja e inaktivitetit, formalizimi, zhvillimi i shkathtësive 

profesionale, përmirësimi dhe zgjerimi i shërbimeve publike të punësimit dhe aftësimit profesional 

në përputhje me kërkesat e tregut të punës me theks te veçante për grupet e cenueshme. 

Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Hartimi  dhe miratimi i Planit per implementimin e Skemës së Garancisë për të 

Rinjtë 
5 

2. Zgjerimi i Masave Aktive të Tregut të Punës për të papunët afatgjate, të rinjtë, 

gratë, personat me aftësi të kufizuara;  
5 

3. Hartimi dhe miratimi i koncept dokumentit për rregullimin e fushës së ofrimit të 

shërbimeve dhe masave të punësimit;  
3 

4. Hartimi i Strategjisë  së Punësimit;   2 

5. Hartimi i Udhëzuesit për kategorizimin e punëkërkuesve dhe dhënien e 

shërbimeve sipas kategorive nga shërbimet publike të punësimit 
3 

6. Rishikimi dhe zhvillimi i 4 Kurrikulave, paketave mësimore duke u bazuar në 

standardet e profesionit, botimi i teksteve për 4 Kualifikime dhe validimi i 4 

profileve të aftësimit profesional 

5 

7. Hapja e një profili në QAP për aftësim profesional bazuar në kërkesat e tregut të 

punës 
5 

8. Pilotimi përmes nën-kontraktimit të jashtëm për minimum dy profile deficitare 

të aftësimit profesional. 
2 

9. Avancimi i standardit të Klasifikimit të Profesioneve për Kosovë dhe integrimi i 

profesioneve me shkathtësi/kompetenca  dhe kualifikime. 
1 
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10. Fizibiliteti për Barometrin e Tregut të Punës; 1 

11. Fizibiliteti për kualitetin e shërbimeve të punësimit dhe aftësimit 

profesional përmes zhvillimit të sistemit monitorues dhe vlerësues. 
1 

12. Miratimi i Projektligjit te Punës; 4 

13. Zhvillimi i Konceptit të Regjistrit të Punësuarave, institucion bartës ; 2 

14. Zhvillimi i fushatës vetëdijësuese, për risit që dalin nga Projektligji i Punës në 

kontekst të adresimit të punës së padeklaruar. 
4 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Skema është draftuar dhe vizioni final është miratuar nga Qeveria. 

2. Numri i punëkërkuesve të përfshirë në Masat Aktive të Tregut të Punës duke përshirë edhe  Aftësimin 

Profesional për këtë periudhë është 4594 persona, të rijnë janë 1798 dhe PAK 25 persona 

3. Grupi punues është krijuar, dhe është draftuar versioni i parë i koncept dokumentit nga eksperti i 

kontraktuar. Tani pritet finalizimi i komenteve të anëtarëve të grupit dhe dërgimi i tij për miratim. 

4. Është krijuar grupi punues dhe tani është në fazën e finalizimit të analizës e cila do të pasohet nga 

vendosja e objektivave dhe aktiviteteve që do të burojnë si rezultat i analizës. 

5. Është bere hartimi i Udhëzuesit per ofrimin e shërbimeve te punësimit sipas kategorizimit te 

punëkërkuesve dhe ky dokument do te hyje ne fuqi pas përfundimeve te zhvillimit te SIMP sipas 

udhëzuesit. Pritet qe ne Prill te vitit 2023 te filloj te zbatohet Udhëzuesi i ri ne Zyrat e Punësimit. 

6. Sa i përket dizajnimit  të Kurrikulave dhe paketave mësimore, nga niveli III, në nivelin  IV, kanë 

përfunduar  kurrikulat dhe paketat mësimore në profilet: Nëpunës i Kontabilitet, zdrukthëtari, Instalime 

elektrike dhe Murator  duke u referuar në standarde të profesionit.  

7. Është bërë funksionalizimi i 12 profileve ekzistuese të QAP-ve që po kërkohen më së shumti në tregun 

e punës dhe që më së shumti ka kandidatë në listat e pritjes për përfshirje në aftësim profesional. Profilet 

që janë hapur janë: 

- Ndërtimtari në QAP-Prishtinë dhe Prizren;  

- Kuzhinë në QAP- Gjilan dhe Gjakovë; 

- Parukeri/Grimere në QAP Gjakovë dhe Mitrovicë; 

- Rrobaqepësi në QAP- Gjilan, Gjakovë dhe Prizren; 

- Zdrukthëtari në QAP-Ferizaj; 

- Saldim në QAP- Prizren; 

- Furrtari në QAP- Prizren. 

8. Ky aktivitet këtë vit nuk është realizuar për arsye të vonesave në hartimin e manualit për implementim 

të skemës Vaucher. Pasi që është hartuar manuali ky aktivitetit planifikohet me u realizua  me 

mbështetjen e projektin e GIZ-Fit for Jobs në vitin 2023.  

9. Nuk është filluar me Avancimin e Standardit të Klasifikimit të Profesioneve për Kosovë dhe integrimi 

i profesioneve me shkathtësi/kompetenca  dhe kualifikime. 

10. Nuk është bere Fizibiliteti i Barometrit  Tregut. Do te zhvillohet ne fazën e 3 te ALLEDit. 

11. Nuk është bere Fizibiliteti për kualitetin e shërbimeve të punësimit dhe aftësimit profesional përmes 

zhvillimit të sistemit monitorues dhe vlerësues. 

12. Grupi punues ka dërguar versionin final për aprovimin në nivelin politik. 

13. Ka filluar procesi i draftimit të konceptit, megjithatë krijimi i tij ka bazë ligjore në draftin e ri të ligjit 

të punës dhe si i tillë procesi është në pritje të aprovimit të ligjit të ri të punës në mundësi që të vazhdohet 

me konsolidimin dhe aprovimin e draftit. 

14. Fushata ka filluar zbatimin në TM4 të vitit 2022 dhe pritet të përfundoj në TM2 të vitit 2023. 

Masa e reformës #4: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Plotësim ndryshimi i Ligjit për sigurim shëndetësor;  1 

2. Hartimi i Udhëzimit Administrativ për skemën e barnave jashtë spitalore  1 

3. Studimi i fizibilitetit për SISH;  2 

4. Hartimi i Udhëzimit Administrativ për kontraktim të barnatoreve  1 
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5. Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ për trajtim mjekësor jashtë 

institucioneve shëndetësore publike  

4 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Projektligji nuk është finalizuar dhe i njëjti është bartë në programin legjislativ 2023 

2. UA nuk është miratuar. Fillimisht synohet te miratohet ligji per sigurim dhe pastaj aktet nënligjore 

3. Termat e referencës janë përgatitur dhe janë dërguar per aprovim ne Bankën Botërore pasi qe ky 

aktivitet do te financohet nga kredia. Aktiviteti pritet te finalizohet deri ne gjysmën e dyte te vitit 2023 

4. UA nuk është miratuar pasi që nuk ka qene ne planin legjislativ. Fillimisht synohet te miratohet ligji 

per sigurim dhe pastaj aktet nënligjore 

5. UA është finalizuar në fund të vitit 2022 por qe nuk ka arritur te miratohet. i njëjti është ne planin 

legjislativ 2023 dhe pritet te miratohet ne tremujorin e parë te vitit 2023 

Masa e reformës #5: Zhvillimi i politikave për EE dhe BRE në funksion të tranzicionit të gjelbër Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Miratimi  i projektligjit për BRE (ME) 4 

2. Dizajnimi i skemës së re konkurruese për BRE (ME, ZRrE) 5 

3. Hartimi i koncept dokumentit për rishikimin e ligjit për EE (ME) 5 

4. Ndërtimi i skemës së trajnimit, certifikimi i vlerësuesve dhe rritja e numrit të 

auditorëve energjetik të certifikuar  (ME, MMPHI);  

4 

5. Krijimi i platformës digjitale për performancën energjetike në ndërtesa (ME, 

MMPHI); 

4 

6. Hartimi i projektligjit për performancën energjetike në ndërtesa (MMPHI). 5 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Projektligjit për  Burime të Ripërtëritshme të Energjisë është hartuar dhe ka kaluar procesin e 

konsultimit paraprak dhe publik.  Dokumenti sipas planifikimit pritet të miratohet ne Qeveri. 

2. Dizajnimi i skemës konkurruese për BRE, ka përfunduar në periudhën TM2. 

3. Koncept Dokumentit për Efiçiencë të Energjisë është miratuar me 29.12.2022 

4. Ndërtimi i skemës për auditor të energjisë është proces i finalizuar dhe në kuadër të këtyre aktiviteteve 

është autorizuar QEQ/UP për trajnimi e tyre, ndërsa për sa i përket certifikimit te vlerësueseve të 

energjisë jemi në fazën e trajnimit të trajnerëve me përkrahje të KfW dhe GIZ. 

5. Platforma digjitale është në fazën e finalizimit dhe testimit sa i përket sigurimit të informatave. Kjo 

platformë është përkrahur nga  projektit i KEP-GIZ. 

6. Projektligjit për performancën energjetike në ndërtesa është hartuar dhe finalizuar nga grupi punës 

dhe aktualisht është në fazën e pranimit të opinioneve nga institucionet e linjës. Pas marrjes dhe 

plotësimit të kërkesave potenciale, ky dokument do të dërgohet për miratim në Qeveri. 

Masa e Reformës #6: Reformimi i tregut të energjisë Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Hartimi dhe Miratimi i Strategjisë së Energjisë dhe Programit për zbatimin e 

Strategjisë së Energjisë; (ME) 

5 

2. Miratimi i Koncept Dokumentit për rishikimin e ligjeve në sektorin e energjisë 

(ME) 

5 

3. Funksionalizimi i Bursës Shqiptare të Energjisë – ALPEX, (KOSTT)  4 

4. Krijimi i platformës për krahasimin e çmimeve të furnizimit; (ZRRE)  3 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Strategjia e Energjisë 2022-2031 është miratuar në Qeverinë e Republikës së Kosovës, ndërsa Programi 

për Zbatimin e Strategjisë së Energjisë do të hartohet/miratohet pasi që Strategjia e Energjisë të 

miratohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës 

2. Koncepti Dokumenti është miratuar. 

3. Progresi kryesor gjatë vitit 2022 lidhur me funksionalizimin e ALPEX është në aspektin e përgatitjes 

së bazës rregullative të nevojshme për operimin e ALPEX, Si rezultat mund të ceket: 

- Në Janar 2022, ALPEX është bërë anëtarë i asociuar i EUROPEX; 
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- Me 10 Shkurt 2022, është nënshkruar Marrëveshja ndërmjet ALPEX dhe ofruesit të shërbimit të 

Platformës Tregtare gjegjësisht Konsorciumit Grek; 

- Pas shqyrtimit publik, në Dhjetor 2022 janë aprovuar nga ZRrE dhe ERE dokumentet: Rregullat 

e ALPEX dhe Procedurat. 

Funksionalizimi i ALPEX është shtyrë për disa muaj për shkak të procesit të vonuar lidhur me 

diskutimet publike, shqyrtimit dhe aprovimit të Rregullave të ALPEX dhe Procedurave. 

Trajnimi i Palëve ka filluar lidhur me Platformën e Tregtimit, e cila nënkupton edhe inkorporimin në 

këtë proces të Palëve Tregtare në mënyrë që të aftësohen për tregtim përmes kësaj Platforme. 

4. Projekti për krijimin e platformës/Mjetit per krahasimin e çmimeve, per të ndihmuar konsumatorët në 

krahasimin e çmimeve të energjisë në një treg të hapur është mbështetur teknikisht nga 

USAID/NARUC ku përfitues ka qenë ZRRE e që rrjedhimisht nuk ka pasur kosto financiare.  Ne vitin 

2022 është draftuar Rregulla e cila ka te beje me Mjetin per Krahasimin e Çmimeve ne sektorin e 

energjisë elektrike, dhe e njëjta mbetet te aprovohet nga Bordi i ZRRE gjatë vitit 2023. Po ashtu 

lansimi i Mjetit per krahasimin e çmimeve te energjisë elektrike mbetet te behet ne vitin 2023 per 

shkak te disa procedurave te brendshme qe lidhen me sigurinë si dhe implementimin e programit ne 

faqen elektronike te ZRRE-së. 

Masa e reformës #7 Zvogëlimi i ndotjes së mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Hartimi i Strategjisë afatgjatë të dekarbonizimit (MMPHI, ME);  2 

2. Hartimi i Strategjisë për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm 2022-

2031(MMPHI, ME); 

3 

3. Hulumtimi dhe analiza e mundësive për krijimin e Sistemit për Rimbursim të 

Depozitës (MMPHI); 

5 

4. Hartimi i projekt ligjit për ujërat e Kosovës (MMPHI); 2 

5. Rishikimi dhe plotësimi i Strategjisë Shtetërore të Ujërave 2017-2036 (MMPHI); 4 

6. Finalizimi i Planit të menaxhimit të pellgut të lumit Drini i Bardhë (MMPHI); 4 

7. Përgatitja e Udhërrëfyesit për ekonominë Qarkore (MMPHI). 4 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Me vendim të Sekretarit të Përgjithshëm të MMPHI-së, të datës 31.03.2022, nr. prot.1646/22, është 

krijuar Grupi punues ndërministror për hartimin e kësaj Strategjie. Janë mbajtur dy takime të këtij 

grupi, i cili është duke u munduar në hartimin e draftit të këtij dokumenti. Mirëpo, për shkak të 

kompleksitetit, është identifikuar nevoja e pashmangshme për përkrahje në hartimin e tij. Pas 

ridërgimit të kërkesës për mbështetje nga projekti TRATOLOW, kemi pranuar përgjigje pozitive nga 

ai projekt. Sa i përket shpenzimeve, deri tash nuk ka pasur asnjë. 

2. Me vendim të Sekretarit të Përgjithshëm të MMPHI-së, është formuar grupi punues  për hartimin e 

Strategjisë për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm 2022-2031. Gjithashtu janë formuar 

edhe GP tematike për secilin sektor që përfshihet në strategji, të  cilat kanë punuar në hartimin e 

drafteve të para. Grupi tematik për biodiversitet, përmes asistencës TAIEX ka realizuar një mision të 

ekspertëve prej datës 31.05-03.06.2022, gjatë të cilit është kompletuar drafti i pare.  Po ashtu, nën 

përkrahje të GIZ, është organizuar Punëtoria tri ditore prej datës 24-26.08.2022, në të cilën janë 

diskutuar çështjet tematike që mbulohen nga kjo Strategji, siç janë: Ajri, Biodiversiteti dhe 

Hidrometeorologjia.  Janë hartuar draftet e para tematike, të cilat janë integruar në draftin e SMMZhQ. 

Ky draft është përcjellë tek zyrtarët e grupit punues për komente. Aktualisht, është duke u bërë 

përmirësimi i tij, bazuar në komentet e pranuara . Pas kësaj, drafti do të dërgohet në konsultime 

paraprake dhe ato publike. 

Grupi punues është përkrahur nga GIZ me organizimin e një Punëtorie që përafërsisht ka kushtuar 

4,000.00 euro dhe një asistence teknike nga TAIEX me dy ekspertë ndërkombëtar, secili me nga pesë 

ditë pune. 

3. Nën përkrahje të GIZ, procesi i hulumtimit dhe analizës së mundësive për krijimin e SRD ka rezultuar 

me Planin e biznesit, i cili është zhvilluar dhe konsultuar me palët e përfshira në proces (sektorin 

publik dhe sektorin privat). Analiza institucionale dhe ligjore është zhvilluar. Mbi bazën e planit të 
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biznesit dhe analizës institucionale dhe ligjore është analizuar statusi i organizatës (PRO) nëse duhet 

të jetë private, publiko-private apo publike.   

Është përcaktuar që statusi i organizatës (PRO) të jetë private (jo profitabile). Në sistemin e kthimit të 

depozitës do të përfshihen shishet e qelqit, të plastikës dhe kanaqet.  

Bazuar nga rekomandimet e dala nga ky dokument, me datë 20.09.2022 Nr.prot.158/2022 është 

formuar grupi punues ndërministror për hartimin e Udhëzimit Administrativ për Ambalazhë /paketim 

dhe Mbeturinat e Ambalazhimit / paketimit, në të cilin trajtohen edhe qeset e plastikës dhe Sistemi i 

Ribursimit të Depozites. Ky akt nënligjor është në fazën finale të hartimit.  

Buxheti i përafërt i cili është siguruar nga GIZ është 242,431.00 Euro 

4. Me Vendimin e Qeverisë nr. 03/99, i datës 30.09.2022, është tërhequr nga Programi legjislativ 2022 

projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-147 për Ujërat e Kosovës, për faktin se 

limiti rregullativ për ndryshimin dhe plotësimin e një ligji lejohet vetëm deri në 40%. Kjo gjë 

pamundëson arritjen gjithëpërfshirëse rregullative të standardit regjional të aktit përkatës. Meqenëse 

ky limit tejkalohet për këtë ligj, është planifikuar të hartohet fillimisht Koncept dokumenti, i cili i 

paraprinë hartimit të projektligjit të ri të ujërave. 

Draftimi i këtij dokumenti ka vetëm kosto administrative. Pra, kosto shtesë nuk  është kërkuar. 

5. Me vendim të Sekretarit të Përgjithshëm të datës 15.03.2022, me nr. prot.1167/22, është krijuar  Grupi 

punues ndërministror.  Në përkrahje të Grupit Punues Ndërministror për hartimin e rishikimit të 

Strategjisë Shtetërorë të Ujërave të Kosovës, Sekretariati i Këshillit Ndërministror të Ujërave është 

hartuar drafti fillestar, për të cilin janë përfunduar konsultimet paraprake dhe publike. Më  21.12.2022 

është pranuar opinioni nga Zyra për Planifikim Strategjik /ZKM. Më  27.12.2022  tek Kabineti i 

Ministrit të MMPHI-së për procedim të mëtutjeshëm. 

Gjatë këtij procesi është mbajtur një punëtori online, nën përkrahje nga TAIEX 

6. Nën përkrahje të SIDA-s është përfunduar drafti i Planit të menaxhimit të pellgut të lumit Drini i 

Bardhë. Më 28.12.2022 është nxjerrë Vendimi nga Qeveria për shqyrtimin publik të këtij Plani. 

7. Hartimi i draftit të Udhërrëfyesit për ekonominë qarkore ka  përfundimtar, nën përkrahje të ekspertëve 

të UNDP-së. Po ashtu është shqyrtuar nga anëtaret e grupit punues, me qëllim të dhënies së 

komenteve. Këto komente janë shqyrtuar nga ekspertet e UNDP-së. Gjatë mesit të janarit pritet të 

publikohet për konsultim publik. 

Buxheti i përafërt për hartimin e këtij dokumenti është rreth 63,000.00 Euro. 

Masa e reformës #8: Shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve të TIK-ut për zhvillim socio-

ekonomik, shërbime publike të avancuara, si dhe dixhitalizim të sistemit arsimor 

Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Aprovimi i Axhendës Dixhitale 2030; 4 

2. Rishikimi i Strategjisë së Kosovës për TI; 1 

3. Hartimi i koncept dokumentit për Kodin e komunikimeve elektronike 4 

4. Shtrirja e infrastrukturës fikse dhe mobile 5G; 4 

5. Finalizimi i Stacionit Fiks për monitorim të frekuencave; 5 

6. Finalizimi i Rrjetit Kombëtar për Hulumtim dhe Edukim (KREN) 5 

7. Zhvillimi i trajnimeve për të rinj dhe Program – YOU (Youth Online and Upward 

Program); 

3 

8. Dixhitalizimi i bizneseve përmes përdorimit të TIK (eID Sistemi, krijimi i 

ekosistemit të duhur dhe më të sigurt për e-biznesin dhe e-tregtinë); 

2 

9. Zhvillimi në vazhdimësi i Qendrës së ekselencës dixhitale - Pilotimi i 5G; 1 

10. Zhvillimi i korridorit dixhital Prishtinë – Tiranë mbështetur në teknologjinë 5G; 1 
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11. Krijimi i sistemit të monitorimit për TIK;  1 

12. Zhvillimi i mëtutjeshëm i shërbimeve elektronike në Platformën eKosova,  

aplikimi  i modulit të pagesave elektronike; (ASHI) 

3 

13. Zgjerimi i Implementimit të Platformës ndërvepruese/Interoperabilitetit për 

integrimin e sistemeve; (ASHI) 

3 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Për hartimin e Strategjisë është shfrytëzuar një konsulencë-ekspertizë teknike. Janë mbajtur tri 

punëtori dhe shumë takime tjera të ndara me palët e interesit për analizimin e gjendjes, identifikimin 

e objektivave dhe për finalizimin e Axhendës Dixhitale të Kosovës 2030. Drafti final i Axhendës 

Dixhitale të Kosovës 2030 është i gatshëm për fillimin e procedurave të konsultimeve dhe tutje për 

aprovim në QRK. 

2. USAID-i Amerikan ka ofruar gatishmërinë për të na asistuar në Rishikimin e Planit të Veprimit të 

Strategjisë së Kosovës për TI. Për këtë qëllim USAID-i ka shpallur thirrjen për kompani konsulente 

për të asistuar procesin e Rishikimit të Planit të Veprimit të Strategjisë së Kosovës për TI. 

Por, për shkak të mos aplikimit të asnjë kompanie konsulentë procesi ka dështuar dhe tani ky aktivitet 

është ri planifikuar për vitin 2023. 

3. Grupi punues i krijuar për hartimin e koncept dokumentit për kodin e komunikimeve elektronike ka 

bërë analizën dhe hartimin e draftit të koncept dokumentit, drafti është finalizuar, është realizuar 

konsultimi paraprak dhe konsultimet publike. Gjatë TM1 2023 do të realizohen edhe procedurat e 

procedimit për miratim në QRK. 

4. Infrastruktura fikse e përfunduar me sukses. Të gjitha zonat e banuara janë mbuluar me infrastrukturë 

fkise brezgjerë. Zona e fundit (Delloc) për tu mbuluar me infrastrukturë fikse brezgjerë ka përfunduar 

në maj 2022. 

Për Infrastrukturën e rrjetit mobil 5G ready - aktivitetet e planifikuara për vitin 2022 kanë përfunduar 

me sukses. Ky aktivitet është aktivitet në vazhdimësi edhe për vitet 2023-2024. 

Gjatë gjysmës së parë të vitit 2022 ka përfunduar edhe lidhja e 21 pirgjeve të rrjetit mobil (5G ready). 

Në qershor është inicuar Thirrja e re për lidhjen e më shumë se 20 pirgjeve të tjera të cilat do të 

finalizohen deri në pranverë të vitit 2023. 

5. Projekti SNMS ka përfunduar sipas planifikimeve të mëhershme dhe është bërë pranimi teknik si 

kurorëzim i funksionalizimit të Sistemit të SNMS-së.  

Janë kompletuar katër pikat për vendosjen e Stacioneve Monitoruese fikse (Remote Fixed Monitoring 

- RFMS and Radio Direction Finding Station - RDFS), Stacionit Transportues Monitorues Lëvizës 

(Transportable Monitioring Station - TMS) dhe Stacionit Mobil Monitorues (Mobile Monitoring 

Station – MMS).  Gjithashtu janë shtuar edhe disa sensor shtesë dhe trajnimet për aplikimin e tyre. 

Më datë 19.09.2022 është bërë edhe inaugurimi solemn nga Kryeministri, Ministrja, përfaqësuesit e 

BB, ARKEP, etj. 

6. Projekti i Krijimit të Rrjetit Kombëtar për Hulumtim dhe Edukim (KREN) në ITP Prizren është 

realizuar plotësisht. ME përmes projektit KODE, ka themeluar Rrjetin për Hulumtim dhe Edukim të 

Kosovës (KREN) në ITP Prizren, me të cilin janë lidhur të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) 

dhe nëpërmjet KREN-it me rrjetin pan-evropian GEANT. Tani është funksionalizuar Qendra e të 

Dhënave (Data Center) në KREN, e cila ofron një numër të madh shërbimesh të Microsoft Azure dhe 

shërbime të tjera shoqëruese për IAL-të. 

7. Në kuadër të Projektit KODE maj/qershor janë pajisur me pajisje të nevojshme katër salla trajnuese 

në katër rajone të Kosovës.  

Gjatë TM1-TM2 janë kontraktuar realizimi i 10 moduleve trajnuese në të gjitha rajonet e Kosovës, 

janë zhvilluar dhe do të vazhdojnë trajnime për: Paython, 2 x Advanced Network Administrator, 

Mobile Development, 2 x Digital Marketing, Full Stack developer, 3D printing technology, 2 x IT 

Essentials, dhe Video Editing Beginner to Pro.  

Gjeneratat e para që kanë filluar trajnimet në mars/maj kanë përfunduar në fund të shtatorit - nëntor 

dhe rreth ~400 të trajnuar janë certifikuar. Gjithsejtë këto 10 module përfshijnë trajnimin e 810 të 

rinjve me nga 300 orë mësimi për secilin modul. Aktiviteti është aktivitet në vazhdimësi. 

Caku deri në përfundim të Projektit KODE është trajnimi i 2000 të rinjve.                             

8. Aktiviteti i hartimit të ToR ka përfunduar. Zyra e Bashkimit Evropian (ZBE) në Kosovë ka udhëhequr 

procesin e përgatitjes së Termave të Referencës për krijimin e sistemit të eIDAS. ZBE ka zhvilluar 
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procesin për shprehje të interesit dhe tani është në fazën e përzgjedhjes së kompanisë zbatuese të 

projektit. Zbatimi i plotë i projektit planifikohet të kryhet deri në vitin 2024. 

9. Termat e Referencës për projektin Pilotimi 5G janë përgatitur. Procedurat e prokurimit janë iniciuar 

në fillim të korrikut, por për shkak të disa procedurave për sigurimin e mjeteve financiare janë anuluar 

nga Zyra e Prokurimit dhe tani procedurat duhet të përsëriten. Pas miratimit të ligjit të ri për buxhetin 

e vitit 2023, do të ri procedohet gjatë TM1 2023. 

10. Zhvillimi i korridorit dixhital Prishtinë – Tiranë i mbështetur në teknologjinë 5G është shtyrë për vitet 

në vijim. 

11. Termat e Referencë janë në përfundim e sipër, por për shkak të një procesi të ngjashëm të filluar nga 

Regional Cooperation Council - RCC për këtë qëllim për 6 shtetet e rajonit (WB6), atëherë do të pritet 

nëse do të realizohet me sukses nga kjo iniciativë apo në të kundërtën do të ri iniciohet nga ne gjatë 

vitit në vijim. 

12. IRK ofron një numër të konsiderueshëm të shërbimeve të qeverisjes elektronike.  

Është realizuar aplikimi i modulit të pagesave elektronike. Janë të domosdoshme zhvillimi i 

mëtutjeshëm i shërbimeve elektronike në Platformën eKosova; investimi në modernizimin e 

infrastrukturës shtetërore të TI-së; 

13. Ka vazhduar zgjerimi i Implementimit të Platformës së Interoperabilitetit për integrimin e sistemeve. 

Duhet vazhduar: me avancimin e mëtejmë të kapaciteteve harduerike dhe rritjen e sigurisë në Qendrën 

e të Dhënave Shtetërore – QDHSH; me ndërtimin e Qendrës së Rimëkëmbjes në rastet e fatkeqësive; 

si dhe ngritjen dhe avancimin e kapaciteteve njerëzore profesionale.  

Masa e Reformës #9: Përmirësimi i mjedisit biznesor nëpërmjet zvogëlimit të barrës 

administrative, reformës së inspektimeve 

Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Përditësimi i Programit për Zvogëlimin e Barrës Administrative; (ZKM) 5 

2. Përditësimi i metodologjive për zhvillimin e politikave: manualit për koncept 

dokumente, manualit për MKS dhe manualit për memorandumet shpjeguese; 

(ZKM) 

4 

3. Analiza e bazës ligjore të rreth 300 akteve nënligjore të miratuara nga Qeveria 

(vazhdim i analizave të 1762 akteve nënligjore të miratuara nga ministritë e 

kryera në vitin 2021) dhe shfuqizimi përkatës dhe krijimi i bazës ligjore të 

akteve nënligjore si rezultat i të dy raundeve;(ZKM) 

5 

4. Zhvillimi i trajnimit modular mbi mjetet dhe qasjet e përdorura për zvogëlimin  

e barrës administrative dhe ngritja e kapaciteteve për zvogëlimin e barrës 

administrative;(ZKM) 

1 

5. Harmonizimi dhe miratimi i 50 ligjeve me Ligjin për Procedurën e Përgjithshme 

Administrative; (MPB) 
5 

6. Analiza për thjeshtimin, bashkimin apo shfuqizimin e lejeve dhe licencave për të 

gjitha ministrit e linjës dhe rregullatorëve; (ZKM) 
2 

7. Vlerësimi për digjitalizimin e të gjitha lejeve dhe licencave; (ZKM) 4 

8. Amandamentimi i legjislacionit horizontal duke lejuar dhe rregulluar reformën e 

inspektimeve (ZKM); 
3 

9. Ngritje e kapaciteteve njerëzore, që nënkupton trajnimin e inspektorëve dhe 

zyrtarëve tjerë relevant duke i përgatitë për zbatimin e plot të konceptit të ri të 

inspektimeve (Zyra Qendrore e Inspektimeve); 

1 

10. Zhvillimi i platformës digjitale për inspektime (MINT). 1 

11. Riorganizimi i njësive inspektuese, përfshirë ndërlidhjen e data bazave (MINT). 1 

12. Miratimi i  Ligjit për Shoqëritë Tregtare.(MINT) 1 

13. Rritja e numrit të inspektoreve të tregut dhe trajnimi(MINT) 1 

1. Programi për Parandalimin dhe Zvogëlimin e Barrës Administrative është përditësuar dhe miratuar.  
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Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

2. Metodologjitë për zhvillimin e politikave janë zhvilluar. Ka mbetur për të dalë në konsultime 

ndërinstitucionale dhe për miratim.  

3. Analiza është miratuar në Qeveri. Dhe janë shfuqizuar 25 akte juridike të dala nga analiza. 

4. Moduli nuk është zhvilluar, për shkak të mungesës së burimeve financiare. 

5. 50 ligjet janë të harmonizuara me Ligji për Procedurën e Përgjithshme Administrative dhe janë të 

miratuara në Qeveri.  

6. Analiza për të gjitha ministritë ka filluar ndërsa për rregullatorët ende nuk ka filluar për shkak të 

mungesës së burimeve financiare.  

7. Vlerësimi për digjitalizim është finalizuar, ka mbetur të dorëzohet drafti final në mënyrë zyrtare.  

8. Draftet e ligjeve të ndryshuara janë dorëzuar, ka mbetur të njëjtat të vendosen në konsultim publik dhe 

të miratohen në Qeveri.  

9. Nuk ka zhvillime në këtë drejtim, për shkak të vonesës me harmonizim të legjislacionit dhe aspekteve 

tjera.  

10. Nuk ka ndonjë zhvillim në këtë drejtim.  

11. Nuk ka ndonjë zhvillim në këtë drejtim.  

12. Koncept dokumenti është miratuar në Qeveri, ndërsa plotësimi dhe ndryshimi i ligjit është vendosur 

në draft Programin Legjislativ për vitin 2023.  

13. Nuk ka ndonjë zhvillim në këtë drejtim. 

Masa e Reformës #10: Reduktimi i ekonomisë joformale Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Zbatimi i qasjes së re të rrezikut nga ATK bazuar në hartimin dhe zbatimin e 

projekteve të përmbushjes, për të synuar trajtimin e sektorëve me shkallë të lart 

të rrezikshmërisë, si: sektori i ndërtimit, akomodimit, punësimit joformal, tregtisë 

përkatësisht kontrollit të stoqeve (ATK); 

3 

2. Përcaktimi i masave korrigjuese për projektet e përmbushjes përmes vlerësimit 

ex post të zbatimit të këtyre projekteve; (ATK) 
3 

3. Rritja e numrit të inspektimeve dhe stafit të angazhuar në operacionet e 

përbashkëta mes ATK-së dhe DK-së, nën udhëheqjen e grupit të përbashkët të 

krijuar nga ana e të dyja Institucioneve me qëllim trajtimin e bizneseve të cilat 

karakterizohen me shkallë të lartë të rrezikshmërisë në shmangien e detyrimeve 

tatimore dhe atyre doganore; (ATK & Dogana) 

3 

4. Shqyrtimi i sigurimit të qasjes direkte të NJIF-K në data bazën e ATK-së. 

Autoritetet duhet të shqyrtojnë qasjen indirekte të NjIF-it në data bazën e ATK-

së në kuadër të analizës së inteligjencës financiare për të siguruar me afat 

disponueshmërinë e informacionit në përpjesëtim me rreziqet dhe prioritetet e 

autoriteteve kompetente. 

3 

5. Rritja e nivelit të mbikëqyrjes dhe numrit të inspektimeve në terren, sidomos në 

lidhje me sektorin e BPCJF-ve, për të siguruar, ndër të tjera, që informacioni i 

pronësisë përfituese po mblidhet dhe mirëmbahet 

3 

6. Miratimi i Ligjit për Regjistrin e Pronareve Përfitues; (MINT) 3 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Gjatë vitit 2022, në kuadër të projekteve të lansuara dhe për të cilat janë zhvilluar aktivitete operative 

janë:  

• Projekti, Ndërtimtari (periudha 01.01.2022 deri 30.12.2022)  

• Projekti, Punësimi Joformal (periudha 01.01.2022 deri 30.12.2022)  

• Projekti, Akomodimi dhe Shërbimi Ushqimor (Vizitat dhe Kontrolla / periudha 01.06.2022 deri 

30.12.2022)  

• Projekti, Mungesa në stoqe & Malli pa origjinë (periudha 01.07.2022 deri 30.12.2022) 

Përveç projektet të përmbushjes të lartpërmendura, gjatë vitit 2022 janë hartuar edhe dy projekte si 

vijon për të cilat aktivitetet priten të fillojnë në vitin 2023, dhe ato janë: 

• Projekti “Mos deklaruesit”  

• Projekti “Kreditimi i TVSh-së”. 

2. Për secilin nga projektet e përmbushjes është përcaktuar menaxheri i projektit dhe ekipi me të cilin 

bëhet monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të projektit. Në baza të rregullta mujore bëhet raportimi tek 

Departamenti për Zhvillim dhe Koordinim të Projekteve në ATK, ku më pas këta të fundit raportojnë 
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tek Menaxhmenti i Lartë i ATK-së, lidhur me rezultat e arritura, sfidat dhe rekomandimet për korrigjim 

të veprimeve apo qasjes. Kjo e fundit vije si rezultat i informacionit kthyes që vije qoftë nga të dhënat 

apo edhe nga takimet e rregullta që bëhen me realizuesit e projektit përkatësisht stafin në terren. 

3. Gjatë vitit 2022 janë ndërmarr aktivitete të përbashkëta në mes ATK dhe DK-së, bazuar në vlerësimet 

e rrezikut të të dyja institucioneve, ekipet nga të dyja palët takohen në vazhdimësi për koordinim të 

aktiviteteve. 

Gjatë vitit 2022, është hartuar Plani i Veprimit për ekipet e përbashkëta për luftimin e ekonomisë jo-

formale për vitin 2023, dhe janë përcaktuar fushat me rrezikshmëri të lart në të cilat do fillojnë 

aktivitetet e përbashkëta dhe atë në fushat si vijon: 

• Malli i importuar nga Kina dhe Turqia; 

• Lirimet e lëndës së parë për prodhim, 

• Importuesit e Arit dhe stolive nga ari,  

• Importuesit e pajisjeve teknologjike nga Kina (si p.sh. kamera etj), 

• Importuesit e Pjesëve të Veturave, dhe 

• Importuesit e Telefonave Mobil. 

Nuk janë paraparë shpenzime shtesë të dedikuara enkas për këtë plan, ato hynë në kuadër të 

aktiviteteve operative të përgjithshme. 

4. Njësia për Inteligjencë Financiare dhe Administrata Tatimore e Kosovës kanë nënshkruar 

Memorandum të Bashkëpunimit, me qëllim të rritjes së shkëmbimit të informatave lidhur me zbulimin 

dhe parandalimin e pastrimit të parave, luftimin e financimit të terrorizmit, evazionit tatimor dhe 

veprave të tjera të ndërlidhura penale, si dhe ngritjen dhe lehtësimin e mëtutjeshëm të koordinimit dhe 

bashkëpunimit ndër-institucional. Gjatë vitit 2022 është caktuar edhe zyrtari ndërlidhës i ATK-së në 

NJIF-K që ka ngritur tutje bashkëpunimin mes institucioneve dhe luftimin e ekonomisë joformale. 

Megjithatë sigurimi i qasjes direkte të NJIF-K në data bazën e ATK-së nuk është arritur ende. 

5. Në vitin 2022 janë realizuar gjithsej 27 inspektime të pajtueshmërisë. Nga gjithsej numri i 

inspektimeve, në sektorin e BPCJF-ve, janë realizuar 20 inspektime apo 74% e totalit të inspektimeve. 

Ky aktivitet ka kosto administrative të BRK, dhe nuk ka kosto shtesë. 

6. Me datën 06.10.2022 është themeluar grupi punues i cili është duke punuar në finalizimin e Draft 

Ligjit për Pronaret Përfitues. Draft Ligji pritet të finalizohet në fillim të muajit shkurt të vitit 2023. 

Gjatë muajit dhjetor është organizuar një punëtori dy ditore për anëtaret e grupit punues nga GIZ. 

Gjithashtu është organizuar një vizitë studimore për tre anëtaret e grupit punues në Qendrën 

Kombëtare të Regjistrimit të Bizneseve në Shqipëri ku është diskutuar mbi legjislacionin për 

Regjistrin e Pronareve Përfitues si dhe përvojat e tyre në implementimin e këtij ligji. Shpenzimet për 

punëtorinë dy ditore në qendrën e GIZ kanë qenë përafërsisht 150 euro, ndërsa shpenzimet për vizitën 

studimore në Shqipëri për tre anëtaret e grupit punues përafërsisht 600 euro. 

Masa e Reformës #11: Përmirësimi i mjedisit për hulumtim, inovacion dhe ndërmarrësi Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Miratimi i Ligjit për Inovacion dhe Ndërmarrësi; (MINT) 4 

2.  Funksionalizimi i Këshillit Kombëtar për Inovacion - koalicionit dixhital; 

(MINT) 

3 

3. Funksionalizimi i Këshillit Kombëtar të Shkencës dhe hartimi i Programit 

Kombëtar të Shkencës; (MASHTI) 

5 

4. Hartim i UA mbi format e transferit të njohurive dhe Teknologjisë; (MINT) 5 

5. Hartimi dhe miratimi i koncept dokumentit për hartëzimin e sistemeve të 

hulumtimit, shkencës dhe inovacionit; (MASHTI) 

5 

6. Lansimi i grant skemave për përkrahje direkte të bizneseve dhe personave fizik 

për projekte inovative; (MINT)  

3 
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7. Përkrahja me voucher për projekte shkencore dhe publikime në revistat të 

indeksuara; 

5 

8. Investimet në qendrat e inovacionit dhe laboratorë në shkolla të mesme, fakultete 

dhe shkolla profesionale. (MASHTI) 

3 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Projektligji per inovacion dhe ndërmarrësi është në fazën finale para procedimit në konsultim publik. 

Janë zhvilluar 6 punëtori me anëtarët e Grupit Punues. Dokumenti është shqyrtuar nga eksperti i 

angazhuar nga GIZ për këtë projektligj.  

2. Funksionalizimi i Këshillit Kombëtar për Inovacion dhe Ndërmarrësi- janë përgatitur vendimet dhe 

gjithë dokumentacioni përcjellës për ri-funksionalizimin e këtij trupi këshillëdhënës mirëpo, nuk është 

shqyrtuar ende në ndonjërën nga mbledhjet e qeverisë. 

3. Per ta zhvilluar sistemin Inofromativ ne Kosove  ,MASHTI ka ndërmarr veprime për funksionalizimin 

e Këshillit Kombëtar të Shkencës. Këshilli Kombëtare i Shkencës e ka hartuar Programin Kombëtar 

të Shkencës, Ky dokument trajton prioritetet strategjike në hulumtim dhe inovacion. MASHT është 

duke punuar në koncept dokumentin për rishikimin e ligjit për veprimtari kërkimore shkencore si dhe 

ligjit per inovacion shkencor dhe transfer te dijes  me qëllim të reformimit të  politikave nacionale në 

hulumtim dhe inovacion. 

4. MASHTI ka aprovuar udhëzimin administrativ për format e transferit të dijes me anë të të cilit 

institucioneve u sigurohet baza ligjore për  themelimi e zyrave të transferit të dijes. Qëllimi i kësaj 

politike është mbështetja  e partneritetit ndërmjet Akademisë dhe Industrisë.  Reformat priten të 

ndikojnë në zhvillim ekonomik, konkurrueshmëri dhe absorbim të fondeve kompetitive në nivel 

kombëtar dhe në programet evropiane. 

Gjithashtu me prioritet e kemi hartuar edhe udhëzimin administrativ për regjistrin  e institucioneve 

inovative shkencore  ku me anë të këtij udhëzimi  rregullohen këto fusha: 

- Qartësohen kërkesat ndaj institucioneve; 

- Procedurat e aplikimit; 

- Procedurat e vlerësimit të aplikimit; 

- Kushtet e dhënies se licencës; 

- Kushtet e marrjes së licencës; 

- Obligimet e institucioneve që kanë të bëjnë me interesin kombëtar; 

- Obligimet e institucioneve karshi direktivave dhe dokumenteve ndërkombëtare. 

 

Sa i përket buxhetit ne këtë aktivitet kemi pas mbështetjen e projektit Heras plus  

5. MASHTI ka marrë masa për adresimin e mungesës së të dhënave për treguesit për hulumtimin dhe 

inovacionin dhe është në fazën e zhvillimit të platformës "Sistemi i Hulumtimit dhe Informimit të 

KRIS (Kosovo Research Information System)"- Kjo platformë do të shërbej si platformë depozituese 

për punën kërkimore shkencore si dhe do të ofroj informacione të standardizuara të hulumtimit në 

Kosovë.  

KRIS do të mbledhë dhe gjenerojë statistika, së paku në këto aspekte: 

  

- Institucionet kërkimore shkencore në Kosovë 

- Numrin e hulumtuesve në Kosovë, sipas institucioneve kërkimore shkencore (përfshirë edhe 

institucionet e arsimit të lartë); 

- Numrin e publikimeve shkencore sipas kategorive të ndryshme shkencore (artikuj shkencor, libra 

akademik, monografi, etj) dhe sipas fushave të ndryshme shkencore, të publikuara në databaza të 

ndryshme ndërkombëtare e vendore; 

- Revistat shkencore të aprovuara në Kosovë; 

- Fondet e ndryshme të alokuara dhe/apo shfrytëzuara për kërkime shkencore; 

- Projektet vendore dhe ndërkombëtare shkencore me pjesëmarrje të hulumtuesve nga Kosova; 

 

Numrin e hulumtuesve nga diaspora, 

6. Për lansimin e grant skemave për përkrahje direkte të bizneseve dhe personave fizik për projekte 

inovative – nuk është implementuar nga MINT për arsye se buxheti nga kategoria ekonomike 

subvencione dhe transfere, qeveria e ka ri-destinuar për qëllimet e përmbushjes së obligimit nga 

Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të dy qeverive Kosovare dhe Gjermane për Parkun e Inovacionit 
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dhe Trajnimeve në Prizren. Departamenti i Inovacionit e ka përgatitur programin për implementimin 

e grant skemave, i cili prej vitit 2024 do të implementohet nga KIESA, ndërsa programi do të përgatitet 

nga Departamenti i Inovacionit. 

7. MASJTI ka përkrahë   për projekte 16 projekte shkencore dhe publikime në revistat të indeksuara 64 

si dhe për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare dhe hulumtime 43 . 

200.000 euro për këto skema  janë ndarë nga buxheti për shkencë dhe inovacion. 

8. Investimet në qendrat e inovacionit dhe laboratorë në shkolla të mesme, fakultete dhe shkolla 

profesionale – buxheti nga kategoria investime kapitale të inovacionit për këtë destinim do të kalojnë 

tek Rektorati, sipas MoU-se se nënshkruar në mes të UP-së dhe MINT, për funksionalizimin e qendrës 

së përbashkët për shfrytëzimin e hapësirës fizike për bizneset start-up 6 muaj me mundësi vazhdimi 

edhe 6 muaj. Ku përveç hapësirës fizike këtyre bizneseve fillestare do t’iu sigurohet edhe mentorimi 

dhe konsulenca për zhvillimin e ideve inovative. Ky projekt do te vazhdojë edhe në vitin 2023. 

Masa e reformës #12: Përmirësimi i tregtisë ndërkufitare përmes lehtësimit të tregtisë Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Hartimi i dokumentit për Politikave Tregtare (MINT). 1 

2. Plotësim/ndryshimi i Kodit Doganor dhe i Akcizave (KDA) dhe UA për 

zbatim të KDA, (MFPT- Dogana e Kosovës). 

3 

3. Miratimi i Ligjit të ri për Tregti të Brendshme (MINT). 3 

4. Fillimi i procesit të negocimit për marrëveshje me vendet e EFTA-së (MINT). 5 

5. Miratimi i Rregullores për themelimin e Qendrës Informative për Lehtësira 

Tregtare nga Qeveria (MINT-Dogana e Kosovës). 

1 

6. Studimi i fizibilitetit për platformën e projektit NCTS (New Computerized 

Transit System) (Dogana-MF). 

1 

7. Finalizimi i negociatave me vendet e CEFTA-s për Protokollin Shtesë 7 për 

zgjidhjen mosmarrëveshjeve tregtare; 

4 

8. Dërgimi i aplikacionit në Organizatën Botërore të Tregtisë me qëllim të 

anëtarësimit në ketë mekanizëm; 

1 

9. Hartimi i legjislacionit sekondar për Ligjin për Tregti të Jashtme; (MINT) 3 

10. Ratifikimi dhe zbatimi i marrëveshjes me vendet e EFTAs. (MINT) 1 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Janë identifikuar institucionet relevante për GP për hartimin e Dokumentit/Programit të Politikave 

Tregtare por nuk është hartua dokumenti/programi i Politikave Tregtare pasi që Strategjia për Zhvillim 

të Industrisë dhe Mbështetje të Biznesit pritet të miratohet në fillim të vitit 2023 dhe pas miratimit të 

kësaj Strategjie, si njëri nga programet në kuadër të saj,  do të fillojmë me hartimin e Programit për 

Politika Tregtare. 

2. Plotësim/ndryshimi i Kodit Doganor dhe i Akcizave (KDA) dhe UA për zbatim të KDA, (MFPT- 

Dogana e Kosovës) -  Është përfunduar dhe ka mbetur vetëm që të aprovohet në Parlament  

3. Draft Ligji për Tregti të Brendshme është përfunduar nga Grupi Punues por ende nuk i ka kaluar 

procedurat tjera 

4. Kemi filluar negociatat për marrëveshje me vendet e EFTA-s, janë mbajtur dy takime të grupeve 

negociatore, takimi i parë në Gjenevë dhe takimi i dytë në Prishtinë, në fund të muajit Nëntor 

5. Aktiviteti  është planifikuar për vitin 2024 - Miratimi i Rregullores për themelimin e Qendrës 

Informative për Lehtësira Tregtare nga Qeveria (MINT-Dogana e Kosovës). 

6. Studimi i fizibilitetit për platformën e projektit NCTS (New Computerized Transit System) 

(Dogana-MF)-ashtu siç e keni potencuar edhe ju në takimin që e kemi pasur në MINT si aktivitet është 

i raportuar qe disa vite por nuk ka pasur progres për arsyet që tashmë ndërlidhet me aspekte politike 

(sqarimin narrativ e gjeni komentin e DK). 

Sqarim shtesë për NCTS: Tek ky aktivitet ne kemi qenë midis dilemës se a ta heqim si aktivitet nga 

PRE tërësisht apo ta s’postojmë si aktivitet për vitin:2025 me shpresën se do të ketë lëvizje pozitive në 

aspektet e qartësimeve të mëtejme politike në raport me anëtarësimet në Konventë pasi që për të qenë 
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anëtar i Komitetit të Përbashkët të Konventës duhet të ketë konsensus të të gjithë anëtarëve, ku njëri 

ndër anëtarët e Konventës është Serbia e cila ka shfaqur mospajtime. – Prandaj ne mendojmë se edhe 

nëse hiqet plotësisht si aktivitet i PRE nuk do të shkaktonte ndonjë problem por besoj se edhe MINT 

por edhe ju mund ta jepni mendimin tuaj se a të mbetet apo të hiqet si aktivitet me qenë se ka ndërlidhje 

me problemet tashmë të njohura politike.  

7. Kemi marr pjesë në tri raunde të negociatave për Protokollin Shtesë 7 për zgjedhjen e 

mosmarrëveshjeve me vendet e CEFTA-s  

8. Ende nuk është dërguar aplikacioni në Organizatën Botërore të Tregtisë me qëllim të anëtarësimit në 

këtë mekanizëm; 

9. Në kuadër të legjislacionit sekondar për Ligjin për Tregti të Jashtme; (MINT) është edhe U.A për 

kuotat në importe ku kemi themeluar GP I cili pritet që ta finalizoj draftin në tremujorin e pare të vitit 

2023 

10. Kur të finalizohet marrëveshja Kosovë-EFTA pritet edhe Ratifikimi dhe zbatimi i marrëveshjes me 

këto vende. 

Masa e reformës #13: Zhvillimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës së cilësisë dhe fuqizimi i rolit të 

autoriteteve për mbikëqyrjen e tregut 

Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Hartimi i Planit të Veprimit për transpozimin e Rregullores së BE-së 2019/1020 

për Mbikëqyrjen e Tregut dhe Përputhshmërinë e produkteve dhe Rregullores 

2019/515 Njohjen Reciproke të Mallrave (DIC-IT);  

5 

2. Implementimi i Programit për Eliminimin e Barrierave në Tregti 2021-2025 

(Traktati për funksionimin e Bashkimit Evropian 34-36 TFEU), për pjesën e 

fushës së pa harmonizuar të legjislacionit (dispozitave kombëtare) teknik dhe jo 

teknik (DIC); 

5 

3. Krijimi i skemës së akreditimit të trupave certifikues (EN ISO/IEC 17065) duke 

përfshirë edhe kërkesat e rregullave teknike; (DAK/DIC - MINT);  

1 

4. Akreditimi i tre laboratorëve testues/kalibrues të AMK-së (Laboratori i vëllimit 

dhe rrjedhjes, Laboratori i masës dhe Laboratori i presionit) - (AMK/ MINT);  

5 

5. Hartimi dhe miratimi i Ligjit për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve 

(transpozimi i Direktivës 2001/95/EC), si  dhe miratimi i 85 standardeve të 

harmonizuara të BE-në, sipas kërkesave të Ligjit për Sigurinë e Përgjithshme të 

Produkteve; (AKS- MINT);  

5 

6. Hartimi i tre Udhëzimeve Administrative për produktet e ndërtimit si: tubat e 

plastikes, tuba betoni, mure betoni (DIC);  

1 

7. Hartimi i koncept dokumentit për mbikëqyrjen e tregut dhe pajtueshmërinë e 

produkteve, si dhe për njohjen reciproke të mallrave që tregtohen në BE; (DIC-

IT);  

4 

8. Themelimi i laboratorit të gjatësisë, dhe përgatitja për akreditim të Laboratorëve 

kalibrues të forcës, termometrisë; (AMK).  

4 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Është hartuar Plani i Veprimit per transpozimin e dy Rregulloreve te BE-së dhe me Vendimin Nr.19/89, 

Dt.20.07.2022 është miratuar Plani i Veprimit: Transpozimi dhe Zbatimi i: Rregullores së BE-së 

2019/1020 për Mbikëqyrjen e Tregut dhe Përputhshmërinë e Produkteve dhe Rregullores së BE-së 

2019/515.(1,500 BK, 10,000 Projekti Lux DEV) 

2. Me Vendimin Nr.20/89, Dt.20.07.2022 është miratuar Raporti vjetor për zbatimin e Programit për 

Eliminimin e Barrierave në Tregti 2021-2025. Janë shqyrtuar 10 akte ligjore dhe nën ligjore kundrejt 

barrierave në tregti. (1,000 BK, 8,300 Projekti Lux DEV) 

3. Meqenëse nuk është paraqitur asnjë aplikim nga trupat certifikuese, rrjedhimisht nuk është zhvilluar 

asnjë aktivitet. 

4. Ky aktivitet  është realizuar sipas planifikimit. Janë akredituar tre laboratorë të AMK-së (vëllimi, 

masa dhe presioni) nga Organi Akreditues i Turqisë “TURKAK”. (20,000 Euro Projekti FMG 2) 

5. Është hartuar dhe  miratuar Ligji për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve, ku është miratuar në 

mbledhjen e 96-të të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me Vendimin Nr. 09/96, të datës 14.09.2022. 

(BK 3,000 Euro) 
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6. Në mungesë të stafit këto Udhëzime nuk janë hartuar dhe rrjedhimisht  janë shtyrë për vitin 2023 te 

cilat gjithashtu figurojnë ne PRE-ne 2023-25.Udhezimi Administrativ për Tuba Betoni është larguar 

komplet nga plani legjislativ. 

7. Është hartuar Koncept Dokumenti për fushën e Mbikëqyrjes se Tregut dhe Përputhshmërinë e 

Produkteve, pritet qe te kryhen procedurat e konsultimit paraprak dhe publik. (1,500 BK, 5,500 

Projekti Lux DEV) 

8. Gjatë muajit dhjetor te vitit 2022 është bere furnizimi me pajisje laboratorike për laboratorin e 

gjatësisë – furnizimi me komparator të gjatësisë, ndërsa është punuar ne përgatitjen e procedurave 

laboratorike sipas Standardit ISO EN 17025, për akreditim te laboratorit te forcës dhe termometrisë 

ne AMK. (26,820 Euro BK) 

Masa e reformës #14: Zhvillimi dhe modernizimi i mëtejmë  i Transportit Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Hartimi i Strategjisë për zhvillimin e transportit 2022-2030;(MMPHI) 5 

2. Plotësim ndryshimi i Ligjit për themelimin e Agjencisë për Sigurisë në Trafikun 

Rrugor. (MMPHI) 

1 

3. Plotësim ndryshimi i ligji për hekurudha; (MMPHI) 1 

4. Digjitalizimi i Bazës së shënimeve të aksidenteve rrugore; (MMPHI)   1 

5. Hartimi i Udhëzimi Administrativ mbi kornizën për instalimin e sistemeve 

inteligjente të transportit (SIT) dhe sistemit inteligjent të transportit (ITS); 

(MMPHI) 

4 

6. Dizajni Preliminarë i Projektit teknik për linjën 7 hekurudhore Fushë Kosovë - 

Podujevë (Kufiri me Serbinë); (MMPHI) 

5 

7. Hartimi i U/A për Licencimin e Makinistëve dhe për Stabilimentet dhe Pajisjet e 

Automjetit motorik me gaz; (MMPHI)   

1 

8. Koncept Dokumenti për Patentë Shofer; (MMPHI) 5 

9. Hartimi i U/A për Menaxhimin e Sigurisë së Infrastrukturës rrugore; (MMPHI) 4 

10. Krijimi i qendrave mobile për kontrollim të automjeteve në rrugë; (MMPHI) 1 

11. Ngritja e kapaciteteve profesionale në fushën e inspektimit të sigurisë rrugore; 

(MMPHI) 

1 

12. Aplikimi i kontrollit të emetimit të gazrave të liruar nga automjetet; (MMPHI) 3 

13. Funksionalizimi i strukturave për sigurinë e trafikut rrugor; (MMPHI) 4 

14. Identifikimi i akseve rrugore me rrezikshmëri të lartë; (MMPHI) 4 

15. Zhvillimi i aplikacionit për e-testim në patentë shofer; (MMPHI)  5 

16. Aplikimi për anëtarësim të Kosovës në organizata ndërkombëtare të Transportit 

rrugor hekurudhor dhe ajror; (MMPHI) 
2 

17. Normalizimi i hapësirës së ulët, hapja e Rrugëve ajrore me Shqipërinë dhe 

Malin e zi. (MMPHI) 

 

18. Studimi i fizibilitetit për linjën hekurudhore Kosovë – Shqipëri; (MMPHI) 1 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Strategjia e Transportit Multimodal 2023-2030 është finalizuar dhe miratuar në Qeveri në mbledhjen 

e 118 të Qeverisë me datë 11.01.2023. 

2. Nuk ka zbatim në Plotësim ndryshim të Ligjit për themelimin e Agjencisë për Sigurinë në Trafikun 

Rrugorë. Është hartuar një studim nga EU Integration Support Facility Project në lidhje me krijimin e 

Agjencisë për Sigurinë Rrugore, por që nuk ka ndonjë zhvillim të mëtutjeshëm. 

3. Pjesërisht është zbatuar pasi qe ky veprim/masë(plotësimi i ndryshimit te ligjit per Hekurudha )  varet 

nga  procesi i hartimit te koncept dokumentit i cili është në fazën finale të draftimit dhe pritet të 
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miratohet në pjesën e pare  të vitit 2023, dhe për të filluar me procesin e hartimit të projektligjit për  

hekurudha sipas aneksit 1 te TCT-së.   

4. Digjitalizimi i Bazës së shënimeve të aksidenteve rrugore, parashikohet të realizohet përmes një projekti 

të propozuar në listën potenciale të Transportit LPP, në PIF6 për vitin 2023.   

5. Janë përfunduar të gjitha procedurat dhe udhëzimi administrativ është në zyrën ligjore për procedura 

të mëtejme.  

6. Ky projekt ka përfunduar. 

7. Hartimi i projekt Udhëzimit për licencimin e makinistëve është ndërprere pasi që ekziston rregullorja e  

ARH-ës për licencimin e makinistëve të trenit. 

8. Koncept dokumenti për Patentë Shofer është finalizuar. 

9. Ekipi punues ka hartuar draftin përfundimtar i cili është dërguar tek Departamenti Ligjorë. 

10. Për realizimin e këtij projekti janë ndarë 550.000,00 euro. Gjatë vitit 2022 është shpallë tenderi për 

furnizim me pajisje. Mirëpo, në mungesë të ofertave të përgjegjshme tenderi është anuluar. Mjetet 

janë bartë për vitin 2023. 

11. Nuk janë krijuar kapacitetet profesionale në fushën e inspektimit të sigurisë rrugore, kjo duhet të 

ndodhë pas hyrjes në fuqi U/A për Menaxhimin e Sigurisë së Infrastrukturës rrugore. 

12. Ligji nr. 08/L – 025  Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja është miratuar në qershor të viti 2022. Ka mbete 

që në vitin 2023 të nxirren rregulloret të cilat i përcaktojnë kufijtë e tolerancës së gazrave të liruara 

nga automjetet. 

Përcaktimi i limiteve të gazrave, si dhe përcaktimi i çmimores për matje të gazrave është duke u bërë 

në bashkëveprim me ekspertët japonezë të angazhuar në kuadër të projektit të JAICA’s, si dhe në 

përputhje me rekomandimet e CITA s (Komiteti Ndërkombëtar për Kontrollim Teknik të 

Automjeteve). 

Planifikohet që pilot projekti për matjen e gazrave të fillojë në qershor të vitit 2023. 

Varësisht prej rezultateve të fituara nga pilot projekti, matja obligative pritet të filloj në vitin 2024. 

13. Janë krijuar grupet punuese për sigurinë rrugore në tetë (8) qendrat regjionale të Kosovës në 

bashkëpunim më Policinë e Komunikacionit Rrugorë të Kosovës. 

14. Grupi punues sipas vendimit nr. 5414 të datës 22.07.2020 ka dorëzuar një raport pune në lidhje me 

evidentimin e akseve rrugore me rrezikshmëri të lartë, por i cili nuk është implementuar për mungesë 

fondesh. 

15. Zhvillimi i aplikacionit për e-testim në patentë shofer është nënshkruar kontrata tre (3) vjeçare. 

Aplikacioni është duke u mirëmbajtur, zhvilluar dhe avancuar. 

16. MMPHI-ja ka organizuar takime me përfaqësuesit e  MPJD-se  lidhur me pronësinë e  përgatitjes së  

proceduarave  formale  për aplikim në disa nga organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtar nga sektori 

i transporiti. Në koordinim me përfaqësuesit e MPJD-se jemi duke  analizuar proceduarat  dhe hapat  

konkret  për  anëtarësim pasi që disa  nga  mekanizmat-organizatat duhet të jemi paraprakisht anëtar i 

OKB-se dhe kjo  vështirëson  tej mase aplikimin. Poashtu  jemi  duke  trajtuar me  kujdes  të  veçante  

që  të kemi mbështetjen e  vendeve  anëtare që  janë në  mekanizmat relevant.  

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$rAktet$ctl00$lblAn','')
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17. Ky aktivitet (objektiv) relativisht kompleks është akoma në proces dhe karakterizohet me veprime nga 

rrafshi politik, ligjor dhe teknik.  

ASHNA në kuadër të autorizimeve dhe përgjegjësive të saj, përgjatë kësaj periudhe ka zhvilluar 

takime dhe aktivitete të vazhdueshme në këtë çështje me të gjitha palët relevante të interesit (Ministri 

i MMPHI, KFOR, AAC…) ,duke dhënë kontributin e saj me realizimin e disa projekteve, që shkojnë 

në funksion të arritjes së këtij synimi. 

Për më shumë, ASHNA për vitin 2023 ka bërë planifikimet e nevojshme për përgatitjen e personelit 

për menaxhim të hapësirës së lartë ajrore. 

Ngritja e Kapaciteteve teknike (Pajisjeve dhe Stafit operacional) të ASHNA për ofrimin e 

shërbimeve në hapësirën e lartë ajrore 

ASHNA gjatë kësaj periudhe ka përfunduar projektet në vijim:   

- Instalimi i Radarit (PSR/SSR) në Gjakovë. Pritet të bëhet certifikimi nga Autoriteti i Aviacionit 

Civil të Kosovës.                       

- Janë dizajnuar dhe publikuar Procedurat (SID/STAR) konvencionale dhe PBN (Performance 

Based Navigation) . Gjithashtu janë kryer edhe trajnimet e nevojshme për këto procedura dhe janë 

publikuar në AIP.  

- Projekti ATM (Air Traffic Management) është iniciuar dhe aktualisht është në proces tenderimi.  

- Janë instaluar Radiot dhe Frekuencat e reja 

Koordinimi me Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror-ASHNA dhe Agjencinë 

Kadastrale për draftimin e hartave VFR 

Këto harta janë dizajnuar dhe përfunduar me projektin "Zgjatja e pistës…". Për publikimin e tyre, jemi 

akoma në pritje të disa të dhënave nga KFOR-i. 

Publikimi I korridorit ajror në hapësirën e ulët ajrore Kosovë – Shqipëri 

Sipas informacioneve, KFOR-i ka adresuar këtë kërkesë në NATO, e cila pritet të trajtohet tutje nga 

ICAO (International Civil Aviation Organization) për ndryshimin e statusit të pikave nga "tactical" në 

"flight planable". 

Hapjen e korridorit ajror në hapësirën e ulët ajrore Kosovë - Mali i Zi 

Gjatë kësaj periudhe, janë zhvilluar aktivitete të ndryshme në këtë çështje. Jemi në koordinim të plotë 

me MMPHI, AAC, NATO dhe KFOR për hapat e mëtejmë. Drejtori i ASHNA-së ka marrë pjesë në 

takime të zhvilluara me autoritetet e Malit të Zi në Podgoricë gjatë muajit Tetor, si pjesë e delegacionit 

të Kosovës të udhëhequr nga Ministri Liburn Aliu. 

Hapjen e korridorit ajror në hapësirën e ulët ajrore Kosovë – Serbi 

ASHNA ka përfunduar dhe publikuar procedurat instrumentale konvencionale dhe PBN  për rrugët 

ajrore Kosovë- Serbi, si dhe janë trajnuar personeli për këto procedura. Për arsye të njohura, këto rrugë 

ajrore ende nuk janë hapur për trafik civil. 

18. Gjendja e projektit të ndërtimit të linjës hekurudhore Kosovë – Shqipëri është si vijon: 

- Grupi i përbashkët i punës (Kosovë – Shqipëri) i themeluar me vendimin e Ministrit të MMPHI-

së të Kosovës dhe Ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë të Shqipërisë me datën 14.04.2022 i 

ka përfunduar termat e referencës për hartimin e studimit të fizibilitetit dhe dizajnit konceptual për 

linjën e re hekurudhore e cila do ta lidhë Prishtinën me Durrësin. 

- Me datën 20.06.2022 është nënshkruar marrëveshja financiare ndërmjet dy qeverive për financimin 

e studimit të fizibilitetit dhe dizajnit konceptual 
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- Pritet që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e Shqipërisë të bënë publikimin e tenderit. 

- Vlerësimi i ofertave dhe përzgjedhja e kompanisë fituese pritet të bëhet nga grupi i përbashkët i 

ekspertëve. 

- Procedura e publikimit të tenderit, përzgjedhjes së kompanisë dhe nënshkrimit të kontratës i merr 

rreth 8 muaj në kushtet më ideale (Nëse tenderi publikohet në korrik 2022, atëherë i bie që kontrata 

të nënshkruhet në prill 2023) 

- Realizimi i projekt dizajnit është paraparë të zgjatë 14 muaj (studimi i fizibilitetit  duhet të kryhet 

në qershor 2024). 

 

 

Masa e reformës #15: Ndryshimet strukturore në sektorin e bujqësisë Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Hartimi i bazës ligjore për Zhvillimin e Fondit për Sigurime Bujqësore; 

(MBPZHR); 

2 

2. Rritja e sipërfaqeve me kultura bujqësore me fokus në produkte me vlerë të 

shtuar; (MBPZHR); 

5 

3. Hartimi i Koncept Dokumentit për Organizmin e Tregut të Përbashkët –CMO; 

(MBPZHR); 

5 

4. Hartimi i planit kombëtar për Inventarizimin e Tokave Bujqësore të Republikës 

së Kosovës; (MBPZHR); 

0 

5. Studimi i fizibilitetit i projekteve të ujitjes bazuar në Master Planit për ujitjen e 

tokave bujqësore; (MBPZHR); 

4 

6. Zhvillimi i sistemit për menaxhimin e granteve dhe subvencioneve (Zhvillimi i 

softuerit) (MBPZHR, AZHB); 

3 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Është në vartësi të aprovimit të Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, i cili ka ka kaluar të gjitha fazat 

në Kuvend, leximin e parë, diskutimet me grupin parlamentar vetëm pritet leximi i dytë/aprovimi i tij. 

2. Thirrja për aplikim për PZHR 2022 ka qenë e hapur nga data 07.07-15.08.2022,  ku numri i 

aplikacioneve ka arrit 1,025 për masat 1,3 dhe7. Nga ky numër pas kontrollës administrative janë 

refuzuar 525 aplikacione, ndërsa 484 kanë plotësuar kriteret e vlerësimit, nga këta 291 janë përfitues të 

mundshëm të miratuar me vlerë prej 15,872,321.62 €. 

Është përfunduar kontrolla administrative, aprovimi, kontrolla në terren dhe kanë përfituar 28,010 

fermerë për 27 nën sektorët e mbështetur me Programin e Pagesave Direkte/ Subvencioneve. Gjithashtu 

ka përfunduar aplikimi për cilësi të qumështit, therjeve të raportuara, akuakulturë viça për majmëri për 

gjashtë mujorin e parë ku kanë aplikuar 1,414 fermerë nga ta kanë përfituar 1,373 fermerë. Për zbatimin 

e Programit të Pagesave Direkte për vitin 2022 vlera në total e ekzekutuar është 55,509,542.48 €.                  

3. Aktivitet i përfunduar, Koncept Dokumenti për Organizimin e Tregut të Përbashkët është miratuar në 

mbledhjen e  Qeverisë së Republikës e Kosovës Nr.17/69 të datës 13.04.2022. 

4. Programi për Inventarizimin e Tokave Bujqësore është bartur në PKZH për tu finalizuar në vitin 

2023.  

5. Është bërë rehabilitimi i sistemit të ujitjes për 7,750 ha sipërfaqe nën ujitje. Vlera e investimit; 

4,140,766.44 € 

6. MBPZHR, përmes procedurave të rregullta ka përzgjedhur kompaninë për zhvillimin e sistemit, mirëpo 

lënda  për një kohë ishte në proces të ankimimit në OSHP (nuk kishte kuorum).Pas kthimit të lëndës 

nga OSHP me opinion ligjor të DL MBPZHR, ka marrë vendim për ri-vlerësim, projekti është ri-

vlerësuar për të dytën herë mirëpo mjete në dispozicion nuk ka sepse MFPT i ka tërhequr mjetet.  

Masa e reformës #16: Rritja e konkurrueshmërisë në industrinë prodhuese Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Hartimi dhe miratimi i Strategjisë për Zhvillimin Industrial (Politika Industriale); 

(MINT/DI)    
4 

2. Hartimi i studimit të zingjirit të vlerës për sektorin e industrisë kimike; 

(MINT/DI)   
5 

3. Përkrahja financiare e se paku 100 bizneseve, me qëllim të rritjes së prodhimit, 

cilësisë së produkteve, eksportit, konkurrueshmërisë dhe qasjes në tregjet 

ndërkombëtare, si dhe promovimi eksportit kosovar dhe turizmit; (MINT) 

5 
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4. Ristrukturimi i funksioneve të KIESA-s; (MINT) 3 

5. Rritja e kapaciteteve të hapësirës së inkubacionit; (MINT) 2 

6. Finalizimi i ndërtimit të infastrukturës fizike të katër zonave ekonomike 

(Suharekë, Viti, Vushtri dhe Lipjan); (MINT) 
4 

7. Studimi i fizibilitetit për ndikimin e Zonave Ekonomik; (MINT) 5 

8. Hartimi i Ligjit për Zonat Ekonomike; (MINT/DI)  4 

9. Hartimi i Programit të kujdesit pasues për investimet; (MINT) 1 

10. Hartimi i Politike Kombëtare për Investime (përfshirë investimet e huaja 

direkte, investimet strategjike); (MINT) 
1 

11. Rishikimi dhe aprovimi i ligjit për investimet e huaja. (MINT) 4 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Strategjia për Zhvillim të Industrisë dhe  Mbështetje të biznesit (Politika Industriale) - Janë mbajtur 

pesë takime me Grupin punues, si dhe katër takime të Grupeve tematike me përfaqësues të 

institucioneve qeveritare, bizneseve, odave ekonomike vendore dhe ndërkombëtare, OJQ-ve dhe 

donatorëve me fushëveprim që ndërlidhet me industrinë, për të identifikuar sfidat, pengesat dhe për të 

propozuar masat intervenuese për zhvillimin e industrisë. Janë bërë analizat për nën sektorët industrial, 

janë identifikuar sektorët prioritar që kontribuojnë në zhvillim ekonomik. Janë përcaktuar objektivat, 

masat e intervenimit, si dhe instrumentet e Strategjisë, si dhe janë konsultuar me grupin e gjerë dhe 

akterët tjerë relevant. Është finalizuar Draft Strategjia dhe është përcjellë për konsultim paraprak. 

Është hartuar Plani i Veprimit të strategjisë dhe janë duke u konsultuar palët e interesit, të cilët do të 

jenë hisedarë në zbatimin e planit.  

BK: 64,870 Euro, per angazhimin e ekspertit; GIZ: 10,600.00 për ekspertët dhe 14,557.23 punëtoritë  

dhe BE: 28,000.000 për ekspert. 

Totali: BK: 64,870 Euro; Donatorët: 53,157.23 

2. Finalizimi dhe publikimi në web faqe të MINT-it i Studimeve për Zingjirin e Vlerës për sektorët: 

- Industria e produkteve minerale jo metalike, e publikuar në web faqe: https://mint.rks-

gov.net/desk/inc/media/B5615150-2B0E-4BD3-A9D7-426B51040FE2.pdf 

- Industria metalike, e përkthyer në dy gjuhët dhe do të publikohet në web faqe të MINT; 

- Industria kimike, e përkthyer në dy gjuhët dhe do të publikohet në web faqe të MINT; 

- Industria e përpunimit të ushqimit dhe pijeve, e përkthyer në dy gjuhët dhe do të publikohet në 

web faqe të MINT; 

- Studimi ZV për TIK, i përkthyer në dy gjuhët dhe do të publikohet në web faqe të MINT; 

Gjithashtu janë organizuar katër tryeza me sektorin privat dhe palët tjera të interesit për të marrë 

inputet e tyre. Është hartuar një përmbledhje e pengesave, sfidave dhe rekomandimeve për zingjirët e 

vlerës për sektorët e drurit, tekstilit, veshjes dhe lëkurës; sektorin e plastikës, metaleve, ushqimit dhe 

pijeve, si dhe industrisë kimike. 

BK: 5,580.00 Euro; GIZ: 101,010.00 Euro dhe 2,071.10 Euro për punëtoritë e organizuara. 

Totali: BK: 5,580.00 Euro; GIZ:103,081.10 Euro 

3. Janë përkrahur 32 ndërmarrje për blerje te makinerive me qëllim të rritjes se prodhimit, poashtu janë 

përkrahu edhe 83 kompani për pjesëmarrje në panairet ndërkombëtare me qëllim të promovimit të 

eksportit, turizmit, ku janë promovuar 560 produkte dhe shërbime. BK: 1,100,000 euro. 

4. Ligji për Investime të Qëndrueshme është finalizuar nga ana e jonë dhe është proceduar në Qeveri për 

aprovim, i cili parasheh edhe ristrukturimin e KIESA-s. BK:10,000 euro. 

5. Jemi në përfundim të inkubatorit të biznesit në Malishevë. BK: 32,000 euro. 

6. Kanë përfunduar ndërtimet në zonën ekonomike Suharekë, Vushtrri dhe janë duke vazhduar në Viti 

dhe Lipjan. BK: 500,000 euro. 

7. Nga ana e GET-it gjerman ka përfunduar një studim mbi zonat ekonomike. 

8. Ligji për Parqet Industriale dhe Teknologjike (Zonat Ekonomike) – është hartuar dhe është përcjell 

në Qeveri për miratim. 

https://mint.rks-gov.net/desk/inc/media/B5615150-2B0E-4BD3-A9D7-426B51040FE2.pdf
https://mint.rks-gov.net/desk/inc/media/B5615150-2B0E-4BD3-A9D7-426B51040FE2.pdf
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9. Ligji për Investim të Qëndrueshme është finalizuar nga ana e jonë dhe është proceduar në Qeveri për 

aprovim, i cili me rastin e ristrukturimit të KIESA parasheh edhe krijimin e njësive përkatëse për 

kujdes ndaj investitorëve. 

10.  

11. Ligji për Investim të Qëndrueshme në vehte përfshin Ligjin për investimet e huaja, i cili tanimë është 

finalizuar nga ana e jonë dhe është proceduar në Qeveri për aprovim. 

 

Masa e reformës #17: Ngritja e Konkurueshmërisë në Sektorin e Turizmit dhe Hotelerisë Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Miratimi i strategjisë për sektorin e turizmit dhe Plani të veprimit; (MINT) 4 

2. Hartimi i Udhëzimeve administrative që dalin nga Ligji i ri i Turizmit (UA-për 

Regjistrin e Turizmit dhe UA për Udhërrëfyesit turistik)  (MINT) 

5 

3. Zhvillimi dhe promovimi i brendit për turizmin e Kosovës (MINT)  3 

4. Përkrahja e turizmit në zonat rurale përmes subvencioneve dhe transfere (MINT, 

MBPZHR) 

2 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Draft Strategjia e Turizmit është në fazën e diskutimit publik.  

Buxheti: 700 Euro (vetëm për fazën e finalizimit të draftit) 

2. Është hartuar   U.A për Regjistrin e Turizmit i cili tani ndodhet në diskutim publik 

Është hartuar U.A. për kushtet për ushtrimin e veprimtarisë së udhërrëfyesit turistik, regjistrimin dhe 

udhërrëfyesit turistik të nderit, ka kaluar fazën e diskutimit publik dhe tani pritet të miratohet. Është 

hartuar  U.A. për funksionimin dhe lejimin për ushtrimin e veprimtarisë së agjencive të udhëtimit, i 

cili ka kaluar fazën e konsultimit publik dhe pritet për miratim. 

Buxheti: 16.600 Euro (prej tyre 12.100 Euro janë përkrahur nga PPSE/Swisscontact) 

3.  Ka përfunduar hulumtimi për identifikimin dhe analizën e brendit të turizmit me përkrahjen e UNDP.  

Raporti final  i hulumtimit jep rezultatet/ të gjeturat për brendimin e Kosovës si destinacion turistik, 

si dhe është përgatitur një strategji e komunikimit të brendit. Në bazë të këtyre të gjeturave (elementet) 

janë punuar termat e referencës për brendin si dhe janë zhvilluar 2 herë procedurat e prokurimit për 

zhvillimin e brendit në aspektin vizual por asnjë kompani nuk i ka plotësuar kriteret për tu përzgjedhur. 

Buxheti: 20.000 Euro (përkrahur nga UNDP) 

4. Programi i Zhvillimit Rural 2022  ka pas të planifikuar 3,500.000 Euro për grante investive për nën 

masën zhvillimi i turizmi rural/agro-turizmi. PZHR 2022  është hartuar me kohë, mirëpo ka pasur 

vonesa në zbatimin e programit. 

Deri në fund të viti 2022 për zbatimin e kësaj nën -mase  janë shpenzuar 629,762 Euro.  

Masa e reformës #18: Rritja e konkurueshmërisë në sektorin e tregtisë së shërbimeve Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Themelimi i Pikës së Vetme të Kontaktit (PVK) përmes portalit e-Kosova dhe 

funksionalizimi i tij (MINT). 

3 

2. Identifikimi i sektorëve të mëtejshëm të shërbimeve që bien nën direktivën e 

shërbimeve 123/2006/KE për t'u integruar në përdorimin në PVK (MINT dhe 

institucionet përkatëse). 

4 

3. Forcimi i komunikimit me bizneset, shoqërinë, shoqatat profesionale dhe 

komunat për dixhitalizimin e procedurave administrative që lidhen me sektorin 

e shërbimeve duke hartuar një dokument komunikimi dhe duke organizuar të 

paktën një event (MINT dhe institucionet përkatëse). 

5 

4. Diagnostikimi i sektorëve potencialë të tregtisë së shërbimeve dhe vlerësimi i 

avantazhit konkurrues të tregtisë së shërbimeve (MINT). 

5 

5. Vazhdimi i negociatave për njohje reciproke ndërmjet vendeve të CEFTA-s për 

profesionet e përzgjedhura (mjekë të përgjithshëm, stomatologë dhe arkitektë) 

(MINT). 

5 

6. Hartimi dhe miratimi i Ligjit për Tregti Elektronike (MINT dhe institucionet 

përkatëse). 

1 
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Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Pika e Vetme e Kontaktit është themeluar për sektorin e licencimit të auditorëve dhe kompanive të 

auditimit në kuadër të platformës online e-Kosova. Ndërsa, webfaqja/vegza me informacione për 

""PVK"" e cila është planifikuar te realizohet me projektin e Twinning, pasi është përgatit një model, 

ka dështuar për shkak te mos përmbushjes se kritereve te kontratës nga operatori ekonomik. 

2. Janë identifikuar dhe ka filluar zhvillimi/përshkrimi i shërbimit për licencimin e gjeodetëve dhe 

kontabilistëve në bashkëpunim me institucionet përkatëse (Agjencinë Kadastrale , KKRF, SCAAK, 

IKAF) 

3. Janë organizuar 3 evente me Universitete (UP, Universum, UBT) me qellim të ngritjes se vetëdijes për 

shërbimet dhe direktivën e shërbimeve tek studentet(sipërmarrësit e rijnë). Kemi organizuar dhe 

mbajtur tryezën për përmbylljen e Projektit te Binjakëzimit, me 14 Tetor 2022,  dhe është përgatitur 

video-spoti për Piken e Vetme te Kontaktit. Po ashtu është hartuar me ndihmën e projektit të 

binjakëzimit një dokument/strategji e komunikimit dhe promovimit te PVK-së tek palët e interesit.  

4. Janë finalizuar dhe publikuar ne webfaqen e  MINT: ‘Analiza për shërbimet shëndetësore’, ‘Analiza 

për shërbimet e  ICT’ të hartuara në bashkëpunim me projektin e LuxDevelopment si dhe ‘Analiza për 

shërbime ligjore’ e hartuar në bashkëpunim me projektin e GIZ (GIZ ka organizuar edhe një tryezë 

diskutimi para finalizimit). ( 18,000.00 € Pojekti LuxDev, 14,000.00 € GIZ) 

5. Vendimi është miratuar në kuadër të Samitit të Berlinit ne nëntor 2022 si pjese e Planit te Veprimit te 

Tregut të Përbashkët Rajonal.  (Nuk ka kosto) 

6. Janë mbajtur takime me ME-në për të diskutuar lidhur me kompetencën për Tregti Elektronike dhe kjo 

çështje ka mbetur qe të definohet në nivelin politik për shkak që Rregullorja (QRK) – Nr. 02/2021 për 

Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive përcakton ME si 

institucionin përgjegjës që zhvillon dhe përkrah sektorin e TIK-ut, në veçanti, tregtinë elektronike... 

(nuk ka kosto) 

Masa e reformës #19: Reforma në arsimin parauniversitar dhe rritja e përfshirjës në edukimin e 

hershëm. 

Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Hartimi i analizës së situatës për adaptimin e hapësirave ekzistuese të shkollave 

në kopshte; (MASHTI). 

5 

2. Ndërtimi i 12 institucioneve të reja parashkollore dhe adaptimi i  2 shkollave në 

kopshte (MASHTI)  

2 

3. Hartimi i të gjitha akteve nënligjore që dalin nga Ligji për Edukimin në 

Fëmijërinë e Hershme; (MASHTI) 

1 

4. Hartimi dhe miratimi i kurrikulës bërthamë për Edukimin në Fëmijërinë e 

Hershme; (MASHT; 

3 

5. Miratimi i ligjit për tekste dhe materiale shkollore; (MASHTI/Kuvendi) 4 

6. Punësimi i 20 inspektoreve të rinj; (MASHTI) 4 

7. Hartimi dhe miratimi i UA për Procedurat e përzgjedhjes së personelit edukativo-

arsimor të arsimit para-universitar; (MASHTI) 

3 

8. Rishikimi, harmonizim, finalizimi dhe miratim i legjislacionit për ZHPM; 

(MASHTI) 

3 

9. Trajnimi i 3500 mësimdhënësve sipas programeve prioritare; (MASHTI) 4 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Është hartuar një analizë e gjendjes aktuale dhe pastaj me angazhim të ekspertit të UNICEF-it është 

hartuar edhe një analizë e lëvizjes së popullatës dhe ndikimet në nevojat për hapësira të nevojshme e 

cila është në përfundim gjatë përgatitjes së raportit përfundimtar 

2. Janë planifikuar ndërtimi i 12 çerdheve( 6 nga BE –donacione dhe 6 me buxhet të MASHTI-t) por për 

shkak të rritjes së çmimeve të mallrave në treg, BE ka rishqyrtuar kontratat dhe çmimet e  tyre të cilat 

i ka lidhur dhe menaxhon stafi i BE-së për 6 çerdhe dhe i ka shtyrë afatet e përfundimit deri në gjysmën 

e vitit 2023 , poashtu edhe me kontratat e MASHTI-t  për shkak të rritjes së çmimeve është ndalur puna 

në shumicën ose është punuar me ritme të ulëta dhe planifikimi minimal që së paku të kryhen 3 ka 

rezultuar me përfundim të ndërtimit vetëm të një çerdheje. 
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3. Ligji është dorëzuar në kuvendin e Republikës së Kosovës për diskutim dhe aprovim andaj aktet 

nënligjore do të hartohen pas miratimit të ligjit. Ky aktivitet është bartur për vitin 2023.  

4. Në shtator është formuar grupi punues për hartimin e kurrikulës bërthamë për edukimin në fëmijërinë 

e hershme. Grupi ka mbajtur dy takime  njoftuese për procesin.  

Në bashkëpunim me UNICEF-in, është angazhuar edhe një ekspert ndërkombëtar, i cili do ta ndihmoj 

grupin punues në draftimin e kurrikulës për edukimin në fëmijërinë e hershme.  

Është mbajtur edhe takimi i parë me ekspertin e angazhuar, i cili është njoftuar me përbërjen e grupit 

punues dhe me pritjet e MASHTIT në realizimin e këtij procesi.  

5. Ligji është finalizua nga MASHTI dhe për momentin ndodhet në qeveri për miratim 

6. Jemi në fazën e seleksionimit të aplikacioneve të kandidatëve, ndërsa pas kësaj do të fillohet me 

intervista të kandidatëve. 

7. Pas hyrjes në fuqi të Ligjit për zyrtaret publik është themeluar Grupi Punues me vendim të ministres 

për hartimin e aktit nënligjor për procedurat e rekrutimit të personelit arsimor në Institucione Edukative 

Arsimore.  

8. Gjatë vitit 2022, dy udhëzime administrative janë rishikuar dhe  janë në diskutim publik: UA i 

Këshillit Shtetëror të Licencimit të Mësimdhënësve dhe  UA- për Kriteret dhe Procedurat e Aprovimit  

të Programeve të Zhvillimit Profesional të Mësimdhënësve dhe Punonjësve Arsimor 

9. Janë trajnuar 3000 mësimdhënës në fushat që kanë të bëjnë me Metodologjinë e mësimdhënies, 

Udhëheqje Arsimore, për të TIK-ut, Zhvillimi i Shkathtësive të Buta të shek.21, Programe për Fëmijët 

me Aftësi të Kufizuara, Programe për Edukatorët për Zhvillimin e Fëmijërisë së Hershme etj. 

Masa e reformës #20: Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe fuqizimi i grupeve të përjashtuara Faza e zbatimit 

të reformës (1-5) 

Aktivitetet e 

planifikuara 

per 2022 

1. Miratimi i Ligjit të Shërbimeve Sociale Familjare dhe hartimi i kornizës ligjore 

sekondare për fillimin e zbatimit të ligjit; 

4 

2. Hartimi dhe miratimi i Ligjit të SNS dhe i kornizës ligjore sekondare për fillimin 

e zbatimit të ligjit; 

3 

3. Miratimi i Ligjit të Financave Lokale dhe hartimi i Udhëzimit Administrativ për 

formulën e financimit për shërbime sociale dhe familjare (Grantin e Veçantë për 

Shërbime Sociale); 

2 

4. Hartimi i legjislacionit primar për vlerësimin, njohjen e statusit, përfitimet dhe 

shërbimet për personat me aftësi të kufizuar.  

3 

5. Hartimi i akteve nënligjore për zbatimin e legjislacionit për vlerësimin, njohjen e 

statusit, përfitimet dhe shërbimet për personat me aftësi të kufizuar.  

1 

6. Hartimi dhe aprovimi i Udhëzimit Administrativ për lirim nga pagesa e 

kategorive sociale për sigurime shëndetësore; 

2 

7. Ndërtimi i Shtëpive për Mbrojtje të Fëmijëve si dhe zbatimi  i programit të 

shtesave për fëmijë; 

3 

8. Mbështetja e sektorit joqeveritar të licencuar (50 OJQ) me grante dhe 

subvencione  për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare;  

5 

9. Nënshkrimi i të paktën 1 Marrëveshjeve Bilaterale ose Multilaterale për 

Sigurimet Sociale; 

1 

10. Zhvillimi i programit dhe përgatitja e moduleve për trajnim profesional dhe 

trajnimi i punëtoreve social (200 punëtor social). 

5 

Përshkrimi i 

zbatimit dhe 

shpjegimi nëse 

kemi zbatim të 

pjesërishëm 

ose mos-zbatim 

1. Është hartuar dhe finalizuar Draft-Projektligji për Shërbime Sociale dhe Familjare nga Grupi Punues, 

por nuk ka arritur të aprovohet në vitin 2022 

2. Është hartuar Draft i parë i Projektligjit për Skemën e Ndihmës Sociale, por nuk ka arritur të finalizohet 

ky projektligj nga Grupi Punues. 

3. Grupi Punues ka finalizuar Draft-Projektligjin, por nuk është miratuar Projektligji për Financa të 

Pushtetit Lokal dhe nuk ka pasur mundësi të iniciohet hartimi i Udhëzimit Administrativ për formulën 

e financimit dhe Grantin e Veçantë për Shërbime Sociale. 
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4. Është hartua dhe finalizuar Draft-Projektligji për të drejtat, statusin, shërbimet dhe përfitimet për 

personat me aftësi të kufizuar nga Grupi Punues, por nuk është proceduar me tutje ky projektligj. 

5. Nuk është hartuar ndonjë akt nënligjorë pasi që Projektligji në pikën 4 nuk është finalizuar dhe aprovuar 

6. Është i përgatitur një Draft Udhëzim Administrativ, por nuk është proceduar me tutje, për shkak të 

inicimit të ndryshimit dhe hartimi të Ligjit të ri për Sigurime Shëndetësore 

7. Është zbatuar programi i shtesave për fëmijë, por nuk është filluar me ndërtimin e Shtëpive për 

Mbrojtjen e Fëmijëve.  

8. Janë mbështetur OJQ e licencuara, nga thirrja publike e MFPT dhe vlera e mbështetjes për vitin 2022 

nga kjo thirrje ka qenë rreth 1.0 milion euro. 

9. Është iniciuar procedura për arritjen e një marrëveshje bilaterale, por nuk është nënshkruar ndonjë 

marrëveshje bilaterale për sigurime sociale 

10. Është hartuar programi i trajnimit dhe moduleve të trajnimit, është proceduar programi për Akreditim 

ne emër të Këshillit të Përgjithshëm për Shërbime Sociale dhe janë ofruar trajnime për mbi 200 punëtor 

social/nëpunës të shërbimeve sociale 
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SHTOJCA 2: LIDHJET MES FUSHAVE TË REFORMËS DHE DOKUMENTEVE TË POLITIKAVE 

PËRKATËSE 

Masat e reformës  

PRE 2023-2025 

Sfidat kryesore 

strukturore 

(Vlerësimi i 

Komisionit për 

PRE 2022-2024)  

Udhëzimet e 

politikave të PRE 

2022 

Paketa e Zgjerimit 

2022  

Objektivat e zhvillimit të 

qëndrueshëm 2020-2030 

Agjenda e 

Gjelbër dhe Marrëveshja e 

Gjelbër Evropiane për 

Ballkanin Perëndimor  

Agjenda Dixhitale 

Evropiane / Agjenda 

Dixhitale e Ballkanit 

Perëndimor 

Projektet IPA që 

mbështesin këtë 

reformë 

Masa e reformës #1: 

Reformim i tregut të 

energjisë 

Sfida kryesore #1: 
Krijimi i kushteve 

për furnizim të 

qëndrueshëm me 

energji 

4c. Miratimi i një 

plani veprimi për 

rregullimin gradual të 

tarifave të energjisë 

duke reflektuar kostot 

aktuale dhe duke 

ofruar masa zbutëse 

për konsumatorët e 

cenueshëm; 

4d. Zbatimi i planit 

për liberalizimin e 

tregut të energjisë me 

pakicë 

Ka të bëjë me 

Raportin për 

Kosovën 2022 - pika 

- 5.4 Agjenda e 

gjelbër dhe 

konektiviteti i 

qëndrueshëm,  

Kapitulli 15 

Energjia. Për sa i 

përket tregut të 

brendshëm të 

energjisë, mbetet i 

nevojshëm zbatimi i 

hapjes së tregut me 

pakicë, si dhe 

rregullimi gradual i 

tarifave të energjisë, 

duke reflektuar 

rritjen e pritshme të 

kostove dhe masat 

zbutëse për 

konsumatorët e 

cenueshëm. 

OZHQ -  lidhet me 

objektivin 7 Sigurimi i 

qasjes në energji të 

përballueshme, të 

besueshme, të 

qëndrueshme dhe moderne 

për të gjithë. Treguesit 7.1, 

7.2, 7.3, 7.a, 7,b.  

 

Lidhet me shtyllën I - Klima, 

energjia, mobiliteti.  

2.1.2. Furnizimi me energji 

të pastër, të përballueshme 

dhe të sigurt. 

  

Masa e reformës #2: 

Promovimi i EE dhe 

BRE në funksion të 

tranzicionit të gjelbër 

Sfida kryesore #1: 
Krijimi i kushteve 

për furnizim të 

qëndrueshëm me 

energji 

4a. Miratimi i një 

strategjie koherente 

afatgjate të energjisë 

dhe klimës për uljen 

e emetimeve të 

karbonit, duke 

përfshirë planet për 

heqjen graduale të 

subvencioneve të 

qymyrit dhe lëndëve 

djegëse fosile, siç 

Ka të bëjë me 

Raportin për 

Kosovën 2022 - pika 

- 5.4. Agjenda e 

gjelbër dhe 

konektiviteti i 

qëndrueshëm, 

Kapitulli 15 

Energjia. 

Respektivisht, 

zbatoni projektet e 

energjisë efiçiente në 

OZHQ -  lidhet me 

objektivin 7 Sigurimi i 

qasjes në energji të 

përballueshme, të 

besueshme, të 

qëndrueshme dhe moderne 

për të gjithë. Treguesit 7.2 

Lidhet me shtyllën I - Klima, 

energjia, mobiliteti. 

2.1.1. Rritja e ambicieve 

klimatike të BE-së për 2030 

dhe 2050. 

2.1.4. Ndërtimi dhe rinovimi 

në mënyrë efikase të 

energjisë dhe burimeve. 

 

Kompasi dixhital 2030: 

Mënyra evropiane për 

Dekadën Dixhitale: 

3.4 Dixhitalizimi i 

shërbimeve publike 

 

Masat per Efiçiencë 

të Energjisë dhe BRE 

IPA - 40 mil 
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është zotuar sipas 

Deklaratës së Sofjes; 

4b. Në përputhje me 

angazhimet e 

Agjendës së Gjelbër 

për Ballkanin 

Perëndimor: rritja e 

stimujve për 

efiçencën e energjisë 

për sektorin privat 

dhe familjet dhe 

përmirësimi i 

skemave 

mbështetëse për 

projektet e energjisë 

së rinovueshme me 

prezantimin e 

ofertave/ankandeve 

konkurruese; 

komuna dhe 

paraqitni stimuj për 

energjinë efiçiente në 

sektorët rezidencialë 

dhe privatë. Si dhe 

përmirësoni skemat 

mbështetëse për 

projektet e energjisë 

së rinovueshme duke 

futur ofertën 

konkurruese për 

mbështetjen për 

burimet e 

rinovueshme. 

Masa e reformës #3: 

Përshtatja e Arsimit 

dhe Aftësimit 

Profesional me 

nevojat e tregut të 

punës    

Sfida kryesore #2: 

Nxitja e punësimit 

të qëndrueshëm 

nëpërmjet 

përmirësimit të 

arsimit cilësor dhe 

lidhjes me nevojat 

e tregut të punës 

5b. Zvogëlimi i 

hendekut në 

mospërputhjen e 

aftësive duke 

përmirësuar dhe 

përdorur 

mekanizmat 

ekzistues të 

monitorimit dhe 

parashikimit të 

nevojave të aftësive, 

si dhe rritjen e 

bashkëpunimit me 

partnerët socialë dhe 

bizneset për një 

planifikim të 

informuar në arsimin 

dhe trajnimit fillestar 

dhe të vazhdueshëm 

profesional, 

zhvillimit të 

kurrikulës dhe 

masave adekuate 

aktive të tregut të 

punës. 

Ka të bëjë me 

Raportin për 

Kosovën 2022 - pika 

- 5.3 Konkurenca dhe 

Rritja 

gjithëpërfshirëse  

Kapitulli 26 Arsimi 

dhe Kultura. 

Respektivisht në 

rritjen e ofrimit të 

arsimit dhe formimit 

profesional cilësor 

për profesionet e 

kërkuara në funksion 

të Garancisë për 

Rininë. 

OZHQ -  lidhet me 

objektivin 4 Sigurimi i 

arsimit cilësor 

gjithëpërfshirës dhe të 

barabartë dhe promovimi i 

mundësive të të nxënit 

gjatë gjithë jetës për të 

gjithë. Treguesit 4.3, 4.4, 

4.5 dhe 4b  

 

 Objektivi i BE-së për 

vitin 2030: “Një 

kontinent me njohuri 

teknologjike ku të 

gjithë janë të fuqizuar 

në mënyrë dixhitale” 

 

AD e BB-së: 6.4.5. 

Korniza Evropiane e 

Kompetencës Dixhitale 

për Qytetarët dhe 

mbështetja nga 

Fondacioni Evropian i 

Trajnimit 
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Masa e reformës #4: 

Ngritja dhe sigurimi i 

cilësisë në arsimin e 

lartë përmes fuqizimit 

të AKA dhe 

profilizimin e 

institucioneve të 

arsimit të lartë 

Sfida kryesore #2: 

Nxitja e punësimit 

të qëndrueshëm 

nëpërmjet 

përmirësimit të 

arsimit cilësor dhe 

lidhjes me nevojat 

e tregut të punës 

6a. Aplikimi i plotë i 

mekanizmave 

ekzistues të 

sigurimit të cilësisë 

në të gjitha nivelet e 

arsimit përmes 

rritjes së 

inspektimeve në 

shkolla, përfshirë 

trajnimin e 

inspektorëve, dhe 

efektivitetin e 

koordinatorëve të 

cilësisë, si dhe 

monitorimin dhe 

ndjekjen e 

procedurave të 

institucioneve të 

arsimit të lartë dhe 

programet e tyre të 

studimit nga 

agjensia e 

akreditimit. 

Ka të bëjë me Raportin 

për Kosovën 2022 - 

pika - 5.3 Konkurenca 

dhe Rritja 

gjithëpërfshirëse  

Kapitulli 26 Arsimi dhe 

Kultura. Respektivisht 

të zbatojë 

sistematikisht 

mekanizmat e sigurimit 

të cilësisë në të gjitha 

nivelet e arsimit, 

veçanërisht në arsimin 

parauniversitar dhe atë 

profesional; në fushën 

e arsimit të lartë, 

vazhdimi i monitorimit 

pas akreditimit të 

programeve; 

OZHQ -  lidhet me 

objektivin 4 Sigurimi i 

arsimit cilësor 

gjithëpërfshirës dhe të 

barabartë dhe promovimi i 

mundësive të të nxënit 

gjatë gjithë jetës për të 

gjithë. Treguesit 4.3, 4.4,  

dhe 4b  

 

 AD e BB-së:  

6.4.4. HEInnovate 

 

Kompasi dixhital 2030: 

Mënyra evropiane për 

Dekadën Dixhitale: 

3.1 Një popullatë e aftë 

dixhitale dhe 

profesionistë shumë të 

aftë dixhitalë 

 

Masa e reformës #5: 

Reformimi i 

institucioneve dhe 

politikave të tregut të 

punës për ngritjen e 

nivelit të punësimit, 

pjesëmarrjen në treg 

të punës dhe 

mbrojtjen efektive të 

të drejtave të punës. 

Sfida kryesore #2: 
Nxitja e punësimit 

të qëndrueshëm 

nëpërmjet 

përmirësimit të 

arsimit cilësor dhe 

lidhjes me nevojat 

e tregut të punës 

6c. Hartimi dhe 

miratimi i Planit të 

Veprimit për Youth  

Guarantee, në 

bashkëpunim me të 

gjitha ministritë 

përkatëse, agjencitë 

e tyre dhe palët e 

interesuara dhe të 

fillojë zbatimi i tij 

Ka të bëjë me 

Raportin për 

Kosovën 2022 - pika 

5.3 Konkurenca dhe 

Rritja 

gjithëpërfshirëse  

Kapitulli 19, 

respektivisht të 

sigurojë zbatimin e 

Planit për Garancisë 

për të Rijnë dhe 

përgatitja për 

pilotimin e skemës; 

Miratimi i Ligjit të ri 

për Punën në 

përputhje me acquis 

të BE-së, veçanërisht 

në lidhje me mos 

diskriminimin në 

punësim dhe 

pushimin prindëror. 

OZHQ- lidhet me 

objektivin 8 Nxitja e 

rritjes ekonomike të 

pandërprerë, përfshirëse 

dhe të qëndrueshme, 

punësimit të plotë e 

produktiv dhe punës së 

denjë për të gjithë 

 Objektivi i BE-së për 

vitin 2030: “Një 

kontinent me njohuri 

teknologjike ku të 

gjithë janë të fuqizuar 

në mënyrë dixhitale”;  

 

Objektivi i BE-së për 

vitin 2030: “Kontinenti 

me një përqindje të 

lartë të bizneseve të 

dixhitalizuara” 

 

AD e BB-së:  

6.4. Aftësitë Dixhitale 
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Intensifikimi i 

inspektimeve në 

sektorët e punës me 

rrezik më të lartë dhe 

zbatimi i rregullave 

për shëndetin dhe 

sigurinë në punë për 

të siguruar uljen e 

aksidenteve në 

vendin e punës. 

Masa e reformës #6: 

Përmirësimi i mjedisit 

për të bërë biznes 

nëpërmjet zvogëlimit 

të barrës 

administrative, dhe 

reformës së 

inspektimeve 

Sfida kryesore #3: 

Reduktimi i 

ekonomisë 

joformale dhe 

përmirësimi i 

mjedisit për të bërë 

biznes. 

5b. Përmirësimi i 

mjedisit të biznesit 

nëpërmjet masave 

për thjeshtimin, 

shkrirjen, heqjen dhe 

dixhitalizimin e 

lejeve dhe licencave 

me synimin për të 

reduktuar barrierat 

për formalizimin e 

punësimit dhe 

bizneseve dhe për të 

vazhduar trajtimin e 

evazionit fiskal në 

sektorët e 

identifikuar me 

rrezik të lartë në 

përputhje me 

strategjinë dhe 

planin e veprimit, i 

cili duhet të 

përditësohet bazuar 

në vlerësimet e 

rrezikut të sektorit 

dhe analizën e 

boshllëqeve 

tatimore. 

Kjo masë adreson 

rekomandimet e 

Raportit për Vendin 

2022 dhe 

konkluzionet e 

Nënkomitetit në 

lidhje me ndryshimin 

e Ligjit për Shoqëritë 

Tregtare dhe një nga 

prioritetet kryesore të 

sektorit, zhvillimin e 

reformës së 

inspektimit.. 

OZHQ -  lidhet me 

objektivin 8, treguesit 8.2, 

8.3, 8.10, 8.a. 

Lidhet me objektivin 16 - 

Promovimi i shoqërive 

paqësore dhe 

gjithëpërfshirëse për 

zhvillim të qëndrueshëm, 

ofrimi i qasjes në drejtësi 

për të gjithë dhe ndërtimi i 

institucioneve efektive, të 

përgjegjshme dhe 

gjithëpërfshirëse në të 

gjitha nivelet. 

 Kompasi dixhital 2030: 

Mënyra evropiane për 

Dekadën Dixhitale:  

3.4 Dixhitalizimi i 

shërbimeve publike 

 

Programi për Uljen e 

Barrës Administrative 

- IPA 2022, 4.2 mil 

euro 

Reform measure #7: 

Reducing the 

informal economy by 

improving 

intelligence-based 

oversight 

Sfida kryesore #3: 

Reduktimi i 

ekonomisë 

informale dhe 

përmirësimi i 

mjedisit për të bërë 

biznes. 

5a. Përditësimi i 

planit të veprimit të 

Strategjisë 

Kombëtare 2019–

2023 për 

Parandalimin dhe 

Luftimin e 

Ekonomisë 

Kjo masë adreson 

rekomandimet e 

Raportit për Vendin 

2022 pika 5.3 

Konkurenca dhe 

Rritja 

gjithëpërfshirëse  

Kapitulli 16 

  Kompasi dixhital 2030: 

Mënyra evropiane për 

Dekadën Dixhitale:  

3.4 Dixhitalizimi i 

shërbimeve publike 
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Informale, Pastrimit 

të Parave, 

Financimit të 

Terrorizmit dhe 

Krimeve Financiare, 

dhe të sigurojë 

zbatimin e tij. 

5c. Me qëllim 

parandalimin e 

evazionit të tatimit 

mbi të ardhurat nga 

prona, të 

përmirësohet 

transparenca duke 

publikuar të gjitha 

çmimet e shitjes së 

pronave të 

paluajtshme. 

respektivisht të 

sigurojë zbatimin më 

sistematik të 

kontrolleve tatimore 

të bazuara në rrezik 

dhe të vazhdojë 

zbatimin e strategjisë 

për luftimin e 

ekonomisë 

informale, pastrimit 

të parave, financimit 

të terrorizmit dhe 

krimit financiar 

(2019-2023); 

Masa e reformës #8: 

Ristrukturimi dhe 

konsolidimi i të gjitha 

burimeve të 

sistemeve të TI në 

mbështetjen dhe 

zhvillimin e 

menaxhimit të 

financave publike. 

Sfida kryesore #3: 

Reduktimi i 

ekonomisë 

informale dhe 

përmirësimi i 

mjedisit për të bërë 

biznes. 

 Kjo masë adreson 

rekomandimet e 

Raportit për Vendin 

2022 pika 5.3 

Konkurenca dhe 

Rritja 

gjithëpërfshirëse  

Kapitulli 17 

respektivisht rritja e 

kapaciteteve 

raportuese për 

statistikat financiare 

qeveritare sipas BE-

së (ESA 2010) dhe 

sigurimi i 

monitorimit të 

rregullt të 

standardeve; 

Hartimi i projektligjit 

të ri për menaxhimin 

e financave publike 

dhe llogaridhënien 

duke adresuar 

dobësitë aktuale 

rregullatore për një 

sistem efektiv të 

menaxhimit të 

  Kompasi dixhital 2030: 

Mënyra evropiane për 

Dekadën Dixhitale:  

3.4 Dixhitalizimi i 

shërbimeve publike 

 

Ndërveprueshmëria 

dixhitale e 

shërbimeve të TI-së. 

IPA – 3 milion 
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financave publike 

(MFP), duke siguruar 

njëkohësisht 

koherencën me 

prioritetet e reformës 

në strategjinë e re të 

MFP 2022-2026. 

Masa e reformës #9: 

Zvogëlimi i ndotjes së 

mjedisit dhe ruajtja e 

biodiversitetit 

  Ka të bëjë me 

Raportin për 

Kosovën 2022 - pika 

5.4 Mjedisi dhe 

ndryshimet 

klimatike. Kapitulli 

27, respektivisht 

të rrisë mbulimin e 

grumbullimit të 

mbeturinave, të 

zbatojë reduktimin e 

gjerë, ndarjen e 

riciklimit dhe 

ripërdorimin e 

mbetjeve, të trajtojë 

në mënyrë efektive 

çështjen e vend 

depozitimeve të 

paligjshme dhe të 

prezantojë masat e 

ekonomisë rrethore 

për reduktimin e 

mbetjeve. 

→ harmonizimi dhe 

fillimi i zbatimit të 

dispozitave ligjore 

për përgjegjësinë 

mjedisore, dëmin dhe 

krimin; të zbatojë 

parimin ndotësi 

paguan dhe të rrisë 

ndërgjegjësimin e 

publikut për 

mbrojtjen e mjedisit; 

→ zbatoni strategjinë 

e ndryshimeve 

klimatike dhe planin 

e veprimit për 

OZHQ -  lidhet me 

objektivin 13 Merrni masa 

urgjente për të luftuar 

ndryshimin klimatik dhe 

ndikimet e tij [b]. 

Treguesit 13.2, 13.3, 13.a 

15.a. 

 

Lidhet me shtyllën III – pa 

ndotje dhe shtyllën V – 

Biodiversiteti. 

2.1.7. Ruajtja dhe restaurimi 

i ekosistemeve dhe 

biodiversitetit. 

2.1.8. Një ambicie zero 

ndotje për një mjedis jo 

toksik. 

2.2.1. Ndjekja e financave 

dhe investimeve të gjelbra 

dhe sigurimi i një tranzicioni 

të drejtë. 

2.2.3. Mobilizimi i 

kërkimeve dhe nxitja e 

inovacionit. 

2.2.4. Aktivizimi i arsimit 

dhe aftësimit. 

Kompasi dixhital 2030: 

Mënyra evropiane për 

Dekadën Dixhitale:  

3.3 Transformimi 

dixhital i bizneseve 

IPA 2021 

1. Ndërtimi i 

impianteve të trajtimit 

të ujërave të zeza në 

Kosovën B (12 mil 

Euro) 

2. Mbështetja e BE-së 

për ajrin e pastër 

(Plani për uljen e 

dioksidit të squfurit 

(SO2)) (2 mil Euro) 

3. Mbështetje për 

Kompaninë për 

Menaxhimin e 

Deponive në Kosovë 

(2 milionë euro) 

 

IPA 2022 

1. Avancimi i 

Ekonomisë Qarkore 

dhe Menaxhimit të 

Integruar të 

Mbeturinave në 

Kosovë (ACCENT) 

(kostoja totale 11.4 

milionë euro, granti 

IPA 9.9 milionë euro) 

Rrjeti i kanalizimit 

dhe ujërave të shiut 

në Prishtinë (kostoja 

totale 43.4 milion 

Euro, granti i IPA-s 

20 milion Euro). 
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ndryshimet 

klimatike, përgatisni 

një udhërrëfyes për 

përafrimin me 

Axhendën e Gjelbër 

për Ballkanin 

Perëndimor dhe 

acquis klimatike dhe 

miratoni një Plan 

Kombëtar për 

Energjinë dhe 

Klimën, në përputhje 

me kërkesat e 

Komunitetit të 

Energjisë dhe 

finalizoni hartimin 

strategjia afatgjatë e 

dekarbonizimit.  

Masa e reformës #10: 

Shtrirja e 

infrastrukturës dhe 

shërbimeve të TIK-ut 

për zhvillim socio-

ekonomik, shërbime 

publike të avancuara, 

si dhe dixhitalizim të 

sistemit arsimor dhe 

shëndetësor 

  Lidhet me Raportin 

për Kosovën 2022 - 

pika -5.3 

Konkurenca dhe 

Rritja 

gjithëpërfshirëse, 

Kapitulli 10, 

respektivisht të 

përfundojë 

përafrimin e 

legjislacionit të 

Kosovës me Kodin 

Evropian të 

Komunikimeve 

Elektronike, 

Direktivën e BE-së 

për Sigurinë e Rrjetit 

dhe Informacionit 

dhe Kutinë e 

Veglave të BE-së për 

sigurinë kibernetike 

5G, dhe të rishikojë 

Ligjin për 

Komisionin e 

Pavarur të Mediave 

në përputhje me 

Direktivën e 

  Të gjitha objektivat e 

BE-së: 

 

Objektivi i BE-së për 

vitin 2030: 

“Infrastruktura 

dixhitale e besueshme 

dhe e sigurtë e nivelit 

të lartë”; 

 

Objektivi i BE-së për 

vitin 2030: “Një 

kontinent me njohuri 

teknologjike ku të 

gjithë janë të fuqizuar 

në mënyrë dixhitale”; 

 

Objektivi i BE-së për 

vitin 2030: “Kontinenti 

me një përqindje të 

lartë të bizneseve të 

dixhitalizuara”;  

 

Objektivi i BE-së për 

vitin 2030: “Shërbime 

publike të 

modernizuara që i 

Mbështetja e BE-së 

për konkurrencën e 

sektorit të TIK-ut të 

Kosovës IPA 2019 – 

4 milion 
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Shërbimit Mediatik 

Audio-vizual; 

përgjigjen nevojave të 

shoqërisë” 

 

AD e BB-së: 

5.1. Lidhja dixhitale 

brezgjerë 

 

5.2. Aspektet e uljes së 

kostos brezgjerë 

6.1. e-Qeverisja  

6.4. Aftësitë Dixhitale 

7.1. Besimi  

7.2. Siguria kibernetike 

7.3. Dixhitalizimi i 

industrive dhe 

qendrave të inovacionit 

dixhital 

8.2. Kërkime në 

teknologjitë e 

informacionit dhe 

komunikimit (TIK-u) 

Masa e reformës #11: 

Përmirësimi i mjedisit 

për hulumtim, 

inovacion dhe 

ndërmarrësi 

  Lidhet me Raportin 

për Kosovën 2022 - 

pika -5.3 

Konkurenca dhe 

Rritja 

gjithëpërfshirëse, 

Kapitulli 25, 

respektivisht të 

zhvillojë një qasje 

strategjike për 

zhvillimin, 

prioritizimin dhe 

promovimin e 

kërkimit shkencor 

dhe inovacionit dhe 

të sigurojë 

shpenzime më të 

larta të qeverisë për 

kërkimin shkencor; 

të kërkojë të 

stimulojë investimet 

nga sektori privat 

duke plotësuar një 

Strategji të 

OZHQ - lidhet me 

objektivin 8 Promovimi i 

rritjes ekonomike të 

qëndrueshme, 

gjithëpërfshirëse dhe të 

qëndrueshme, punësimi i 

plotë dhe produktiv dhe 

puna e denjë për të gjithë. 

Treguesit 8.2, 8.3; 

objektivi 9, treguesit 9.5 

dhe 9.b. 

 Objektivi i BE-së për 

vitin 2030: “Kontinenti 

me një përqindje të 

lartë të bizneseve të 

dixhitalizuara” 

 

Kompasi dixhital 2030: 

Mënyra evropiane për 

Dekadën Dixhitale: 

Transformimi dixhital i 

bizneseve 

 

AD e BB-së: 

6.5. Inovacioni dhe 

ekosistemet e start-up-

ve – Evropa e Start-up-

ve 

7.3. Dixhitalizimi i 

industrive dhe 

qendrave të inovacionit 

dixhital 

8.2. Kërkime në 

teknologjitë e 
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Specializimit të 

zgjuar; 

→ vazhdimi i 

përpjekjeve për të 

rritur pjesëmarrjen në 

programin Horizon 

Europe; 

informacionit dhe 

komunikimit (TIK-u) 

Masa e reformës #12: 

Përmirësimi i mjedisit 

të të bërit biznes 

përmes lehtësimit të 

tregtisë dhe zhvillimit 

të infrastrukturës së 

cilësisë 

  Kjo masë adreson 

rekomandimet për 

zvogëlimin e deficitit 

tregtar afatgjatë të 

Kosovës duke 

zgjeruar tregtinë në 

shërbime, duke 

ratifikuar dhe zbatuar 

Protokollin Shtesë 5, 

6 dhe 7 të CEFTA-s 

dhe zbatimin e 

zotimeve sipas Planit 

të Veprimit për 

Tregun e Përbashkët 

Rajonal 2021-2024. 

 

Kjo masë e reformës 

reflekton 

rekomandimet për 

harmonizimin e 

mëtejshëm të 

legjislacionit 

kombëtar me acquis 

të BE-së në fushën e 

infrastrukturës së 

cilësisë dhe rritjen e 

kapaciteteve 

zbatuese në veçanti 

të organeve të 

vlerësimit të 

konformitetit dhe 

mbikëqyrjes së 

tregut. 

OZHQ - lidhet me 

objektivin 8 Promovimi i 

rritjes ekonomike të 

qëndrueshme, 

gjithëpërfshirëse dhe të 

qëndrueshme, punësimi i 

plotë dhe produktiv dhe 

puna e denjë për të gjithë. 

Treguesit 8.a; Objektivi 17 

forcon mjetet e zbatimit 

dhe revitalizon 

Partneritetin Global për 

Zhvillim të Qëndrueshëm 

 

OZHQ - lidhet me 

objektivin 9 për ndërtimin 

e infrastrukturës reziliente, 

promovimin e  

industrializimit 

gjithëpërfshirës dhe të 

qëndrueshëm dhe nxitjen e 

inovacionit. Treguesit 9.1, 

9a. 

 

Pika 2 e Marrëveshjes së 

Gjelbër Evropiane: 

Transformimi i ekonomisë 

së BE-së për të ardhmen e 

qëndrueshme; nën-pika 

2.1.3. Mobilizimi i industrisë 

për një ekonomi të pastër 

dhe qarkore (Teknologjitë 

dixhitale janë një mundësues 

kritik për arritjen e 

qëllimeve të 

qëndrueshmërisë së 

marrëveshjes së gjelbër në 

shumë sektorë të ndryshëm 

Pika 2 e Marrëveshjes së 

Gjelbër Evropiane: 

Transformimi i ekonomisë 

së BE-së për të ardhmen e 

qëndrueshme; nën-pika 

2.1.3. Mobilizimi i industrisë 

për një ekonomi të pastër 

dhe qarkore (Industritë me 

intensitet energjie, si çeliku, 

kimikatet dhe çimentoja, 

janë të domosdoshme për 

ekonominë e Evropës, pasi 

ato furnizojnë disa zinxhirë 

të vlerave kryesore). 

AD e BB-së: 

6.1. e-Qeverisja  

7.1. Besimi 

 

Përmirësimi i mjedisit 

të të bërit biznes. IPA 

– 190.000 

Masa e reformës #13: 

Zhvillimi dhe 

modernizimi i mëtejmë  

i Transportit 

  Lidhet me Raportin 

për Kosovën 2022 - 

pika - 5.4 Agjenda e 

gjelbër dhe 

konektiviteti i 

OZHQ - lidhet me 

objektivin 11 Bërja e 

qyteteve dhe 

vendbanimeve njerëzore 

gjithëpërfshirëse, të 

 Objektivi i BE-së për 

vitin 2030: 

“Infrastruktura 

dixhitale e besueshme 
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qëndrueshëm,  

Kapitulli 14, Politika 

e transportit, 

respektivisht, të 

investojë në 

mirëmbajtjen dhe 

inspektimet e 

rrugëve, të 

organizojë fushata 

parandaluese dhe të 

krijojë një 

mekanizëm 

monitorues 

sistematik për 

mbledhjen e të 

dhënave të 

aksidenteve; 

→ transpozimi i 

acquis të tregut 

hekurudhor të BE-së 

dhe miratimi i ligjit 

të ri për sigurinë dhe 

ndërveprueshmërinë 

hekurudhore; 

→ miratimi i 

strategjisë për 

transportin 

multimodal, e cila 

duhet të përfshijë 

ndër të tjera 

strategjinë e 

aviacionit civil; 

vazhdimi i 

përpjekjeve për të 

harmonizuar 

rregulloren e 

aviacionit të Kosovës 

me Marrëveshjen për 

Zonën e Përbashkët 

Evropiane të 

Aviacionit; 

→ të miratojë 

strategjinë e sistemit 

inteligjent të 

transportit (ITS) dhe 

sigurta dhe reziliente dhe 

të qëndrueshme. Treguesit 

11.2. 

dhe e sigurtë e nivelit 

të lartë”; 
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planin e tij të 

veprimit, të sigurojë 

kapacitet dhe burime 

të mjaftueshme për 

zbatimin e tij dhe të 

vazhdojë përpjekjet 

për të harmonizuar 

me acquis të të 

drejtave të 

pasagjerëve të BE-së 

në të gjitha llojet e 

transportit. 

Masa e reformës #14: 

Ndryshimet strukturore 

në sektorin e bujqësisë 

  Lidhet me Raportin 

për Kosovën 2022 – 

pika 5.5. Bujqësia, 

Kapitulli 11 Bujqësi 

dhe zhvillim rural, 

respektivisht të 

kryejë një vlerësim 

cilësor të efektivitetit 

të pagesave direkte 

dhe programeve të 

zhvillimit rural të 

parashikuara në 

kornizën financiare 

2014-2020, të 

miratojë Ligjin për 

Tokën Bujqësore dhe 

programin për 

zhvillim bujqësor 

dhe rural 2022-2027; 

të marrë masa 

urgjente dhe efektive 

për ndalimin e 

humbjes së tokës 

bujqësore dhe 

zbatimin e 

legjislacionit për 

planifikimin 

hapësinor dhe të 

ndërmarrë veprime 

efektive drejt 

zhvillimit të 

bujqësisë organike 

OZHQ - lidhet me 

objektivin 2 Eliminimi i 

urisë, arritja e sigurisë 

ushqimore dhe 

përmirësimi i ushqyerjes, 

si dhe nxitja e bujqësisë së 

qëndrueshme. Treguesit 

2.3, 2.4, 2.5, 2.a, 2.b, 2.c. 

Lidhet me shtyllën IV - 

Bujqësia e qëndrueshme dhe 

prodhimi i ushqimit. 

2.1.6. Nga 'ferma në tryezë': 

projektimi i një sistemi të 

drejtë, të shëndetshëm 

ushqimor dhe miqësor ndaj 

mjedisit. 

Kompasi dixhital 2030: 

Mënyra evropiane për 

Dekadën Dixhitale:  

3.4 Dixhitalizimi i 

shërbimeve publike 

 

Zgjerimin e sistemeve 

të ujitjes – IPA 1 

milion  
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dhe sektorëve të 

politikave të cilësisë. 

Masa e reformës #15: 

Rritja e 

konkurrueshmërisë në 

industrinë prodhuese 

  Lidhet me Raportin 

për Kosovën 2022 - 

pika -5.3 

Konkurenca dhe 

Rritja 

gjithëpërfshirëse, 

Kapitulli 20, 

respektivisht 

miratimi dhe fillimi i 

zbatimit të një 

strategjie për 

zhvillimin industrial 

dhe të biznesit dhe 

shtyllën e rritjes së 

qëndrueshme 

ekonomike të 

Strategjisë 

Kombëtare të 

Zhvillimit 2021-

2030; 

përmirësimi i 

kapaciteteve të 

Ministrisë së 

Industrisë, 

Ndërmarrësisë dhe 

Tregtisë (MIET) dhe 

Agjencisë Kosovare 

për Investime dhe 

Përkrahje të 

Ndërmarrjeve 

(KIESA). 

OZHQ - lidhet me 

objektivin 9 Ndërtimi i 

infrastrukturës reziliente, 

promovimi i 

industrializimit 

gjithëpërfshirës dhe i 

qëndrueshëm dhe nxitja e 

inovacionit. 

5 Arritja e barazisë gjinore 

dhe fuqizimi i të gjitha 

grave dhe vajzave. 

 Objektivi i BE-së për 

vitin 2030: 

“Infrastruktura 

dixhitale e besueshme 

dhe e sigurtë e nivelit 

të lartë”; 

Objektivi i BE-së për 

vitin 2030: 

“Infrastruktura 

dixhitale e besueshme 

dhe e sigurtë e nivelit 

të lartë”; 

 

Masa e reformës #16: 

Rritja e 

konkurueshmërisë në 

sektorin e tregtisë së 

shërbimeve 

  Lidhet me Raportin 

për Kosovën 2022 - 

pika -5.6 

Marrëdhëniet me 

jashtë, Kapitulli 30, 

respektivisht të hiqen 

kufizimet e mbetura 

të pajustifikuara 

tregtare; zbatimin e 

angazhimeve sipas 

Planit të Veprimit të 

Përbashkët Rajonal 

OZHQ - lidhet me 

objektivin 8 Promovimi i 

rritjes ekonomike të 

qëndrueshme, 

gjithëpërfshirëse dhe të 

qëndrueshme, punësimi i 

plotë dhe produktiv dhe 

puna e denjë për të gjithë. 

Treguesit 8.a. OZHQ, 

Objektivi 17, forcimi i 

mjeteve të zbatimit dhe 

revitalizimi i partneritetit 

Gjithashtu, dokumenti mbi 

Tregun e Përbashkët 

Rajonal, i cili rezultoi nga 

Samiti i Sofjes, thekson 

miratimin e një pakete për 

liberalizimin e tregtisë së 

shërbimeve, ndër të tjera, 

dhe mundëson ofrimin e 

shërbimeve pa themelimin e 

detyrueshëm dhe 

autorizimin, në përputhje me 

Kapitullin 3 të acquis së BE-
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të Tregut 2021-2024; 

të ratifikojë dhe 

zbatojë Protokollin 

Shtesë 5 të CEFTA-s 

për lehtësimin e 

tregtisë dhe 

Protokollin Shtesë 6 

për tregtinë e 

shërbimeve sa më 

shpejt që të jetë e 

mundur; dhe të 

finalizojë negociatat 

dhe të miratojë 

Protokollin Shtesë 7 

për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve; 

Të miratoj Ligjin e ri 

për Tregtinë e 

Brendshme dhe 

Ligjin për Tregtinë e 

Jashtme; Të miratoj 

Rregulloren për 

themelimin e Pikës 

Hetimore për 

Lehtësimin e 

Tregtisë. 

Fillimi i procesit për 

krijimin e një 

politike zhvillimi dhe 

ndihme humanitare. 

global për zhvillim të 

qëndrueshëm. 

së, mundëson mobilitetin e 

studentëve, studiuesve dhe 

profesorëve dhe krijon një 

treg rajonal të tregtisë 

elektronike duke miratuar 

rregulla thelbësore të 

harmonizuara dhe parime të 

tregut të brendshëm, duke 

lehtësuar zhdoganimin e 

parcelave dhe duke hequr 

gjeo-bllokimin. 

Masa e reformës #17: 

Ngritja e 

Konkurueshmërisë në 

Sektorin e Turizmit 

dhe Hotelerisë 

  Kjo masë reflekton 

rekomandimet lidhur 

me detyrimet që 

dalin nga ligji për 

turizmin si dhe 

zhvillimin e 

përgjithshëm të 

sektorit të turizmit. 

OZHQ - lidhet me 

objektivin 8 Promovimi i 

rritjes ekonomike të 

qëndrueshme, 

gjithëpërfshirëse dhe të 

qëndrueshme, punësimi i 

plotë dhe produktiv dhe 

puna e denjë për të gjithë. 

Treguesit 8.9. 

 

 Kompasi dixhital 2030: 

Mënyra evropiane për 

Dekadën Dixhitale:  

3.4 Dixhitalizimi i 

shërbimeve publike 

 

Hartëzimi i shtigjeve 

natyraliste – IPA 

748,500 

Masa e reformës #18: 

Reforma në arsimin 

parauniversitar 

Sfida kryesore #2: 
Përmirësimi i 

cilësisë dhe 

rëndësisë së 

sistemit arsimor 

6a. Aplikimi i plotë i 

mekanizmave 

ekzistues të 

sigurimit të cilësisë 

në të gjitha nivelet e 

Ka të bëjë me 

Raportin për 

Kosovën 2022 - pika 

- 5.3 Konkurenca dhe 

Rritja 

OZHQ - lidhet me 

objektivin 4 Sigurimi i 

arsimit cilësor 

gjithëpërfshirës dhe të 

barabartë dhe promovimi i 

  Ndërtimi i 

institucioneve të reja 

parashkollore – IPA 5 

milion 
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për të rritur 

punësimin dhe 

zbutur 

mospërputhjet e 

aftësive. 

arsimit përmes 

rritjes së 

inspektimeve në 

shkolla, përfshirë 

trajnimin e 

inspektorëve, dhe 

efektivitetin e 

koordinatorëve të 

cilësisë, si dhe 

monitorimin dhe 

ndjekjen e 

procedurave të 

institucioneve të 

arsimit të lartë dhe 

programet e tyre të 

studimit nga 

agjensia e 

akreditimit. 

gjithëpërfshirëse  

Kapitulli 26 Arsimi 

dhe Kultura, 

respektivisht të 

zbatojë sistematikisht 

mekanizmat e 

sigurimit të cilësisë 

në të gjitha nivelet e 

arsimit, veçanërisht 

në arsimin 

parauniversitar dhe 

atë profesional; në 

fushën e arsimit të 

lartë, vazhdimi i 

monitorimit pas 

akreditimit të 

programeve; 

Finalizimi i zbatimit 

të kornizës së re 

kurrikulare për 

arsimin bazë me 

tekste cilësore dhe 

duke ofruar trajnime 

të qëndrueshme për 

mësuesit; 

mundësive të të nxënit 

gjatë gjithë jetës për të 

gjithë. Treguesit 4.1, 4.2, 

4.3, 4.5,4.7, 4.a, 4.b, 4.c. 

Masa e reformës #19: 

Përmirësimi i 

shërbimeve sociale dhe 

fuqizimi i grupeve të 

përjashtuara 

  Ka të bëjë me 

Raportin për 

Kosovën 2022 - pika 

5.3 Konkurenca dhe 

Rritja 

gjithëpërfshirëse  

Kapitulli 19, 

respektivisht ndjekja 

e reformave të thella 

në fushën e skemave 

të asistencës sociale 

për të siguruar 

shënjestrim dhe 

ndikim më të mirë 

mbi varfërinë dhe 

përmirësimin e 

ofrimit të shërbimeve 

sociale në komuna. 

OZHQ - lidhet me 

objektivin 1 Eliminimi i 

varfërisë në të gjitha 

format e saj kudo, 

treguesit 1.3, 1.4. 

5 Arritja e barazisë gjinore 

dhe fuqizimi i të gjitha 

grave dhe vajzave, 5.4 10 

Ulja e pabarazisë brenda 

dhe ndërmjet vendeve, 

10.4. 

 Objektivi i BE-së për 

vitin 2030: “Shërbimet 

publike të 

modernizuara që u 

përgjigjen nevojave të 

shoqërisë” 

Dixhitalizimi i 

shërbimeve – IPA 2 

milion 

Masa e reformës #20: 

Sigurimi i financimit të 

  Ka të bëjë me 

Raportin për 

OZHQ -  lidhet me 

objektivin 3 Siguroni jetë 

 Objektivi i BE-së për 

vitin 2030: “Shërbime 
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qëndrueshëm në 

sistemin shëndetësor 

Kosovën 2022 - pika 

5.2 Tregu i 

brendshëm  Kapitulli 

28 Konsumatori dhe 

mbrojtja e shëndetit 

respektivisht në 

rritjen e burimeve 

njerëzore dhe 

financiare të 

nevojshme për 

zbatimin e reformave 

në sektorin e 

shëndetësisë dhe për 

të forcuar sistemin e 

kujdesit shëndetësor 

duke përfshirë 

shtrirjen e mëtejshme 

të sistemit elektronik 

të informacionit të 

shëndetit publik, 

veçanërisht për 

komunitetet rom dhe 

ashkali; 

të shëndetshme dhe 

promovoni mirëqenien për 

të gjithë në të gjitha 

moshat. Treguesit 3.8, 3.c 

dhe 3.b 

publike të 

modernizuara që i 

përgjigjen nevojave të 

shoqërisë” 

 

Kompasi dixhital 2030: 

Mënyra evropiane për 

Dekadën Dixhitale:  

3.4 Dixhitalizimi i 

shërbimeve publike 

 

AD e BB-së: 

6.3. e-shëndetësia 
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SHTOJCA 3: KONTRIBUTI I JASHTËM NË PRE 2023-2025 

Seksioni i fushës së 

vërejtjes 

Komenti i marrë Pala e interesuar kontribuese Statusi i 

komentit 

Komenti 

E përgjithshme 

 Fjalitë që shfaqen shpesh në aktivitete përgjatë PRE-

së si p.sh : 

- të zbatohen masa afirmative në dixhitalizimin e 

bizneseve në pronësi të grave 

- të zbatohen masat afirmative për bizneset në 

pronësi të grave 

- duke marrë parasysh masat afirmative në 

mbështetjen e grave fermerë 

- përmes aplikimit të masave afirmative gjatë 

vlerësimit të kërkesave për grante dhe 

subvencione 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Kjo bëhet përmes thirrjeve për 

aplikim 

Sfida kryesore #1:  Krijimi i kushteve për furnizim të qëndrueshëm me energji 

Masa e reformës #1: 

Reformim i tregut të 

energjisë; 

Ndikimet e pritshme 

mbi rezultatet sociale, 

të tilla si punësimi, 

reduktimi i varfërisë, 

barazia gjinore 

Ju lutemi sqaroni se çfarë nënkuptohet me komponent 

gjinor, pasi që përsëritet disa herë në dokument për sa 

i përket ndikimit në barazinë gjinore. A nënkuptohet 

që politikat e reja si dhe iniciativat legjislative do t'i 

nënshtrohen Vlerësimit të Ndikimit Gjinor, siç 

kërkohet nga Strategjia e Rregullimit më të Mirë (dhe 

Plani I Veprimit j përditësuar) 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Garantimi që gratë dhe burrat 

mund dhe marrin pjesë pa 

pengesa të padrejta, të kenë të 

drejta të barabarta, perspektiva 

dhe mundësi jetësore, dhe 

fuqinë për të formësuar jetën e 

tyre dhe për të kontribuar në 

shoqëri 

Sfida kryesore #2: Nxitja e punësimit të qëndrueshëm nëpërmjet përmirësimit të arsimit cilësor dhe lidhjes me nevojat e tregut të punës 

Sfida kryesore #2: 

Gjendja aktuale 

Shkollat ende përballen me sfida si mungesa e 

bashkëpunimit të nevojshëm me bizneset, përshtatja e 

pamjaftueshme me tregun e punës, mungesa e 

infrastrukturës dhe pajisjeve të mjaftueshme, përfshirë 

mësimin praktik dhe mësimin në vendin e punës, të 

cilat tashmë kanë filluar të zbatohen në disa prej 

shkollave. mungesa e kapaciteteve profesionale për 

mësimdhënie dhe menaxhim të cilësisë në të gjitha 

nivelet e sektorit të arsimit, duke përfshirë 

transformimin e roleve ekzistuese gjinore dhe 

stereotipeve të pasqyruara nëpër tekste shkollore dhe 

ndonjëherë të zbatuara mes mësuesve. 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet E kemi fjalën për shkollat dhe 

me çfarë sfidash përballen në 

përgjithësi 
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Tregu i punës i Kosovës karakterizohet me nivele të 

larta papunësie, nivele të ulëta të punësimit dhe nivel 

të lartë të pasivitetit sidomos nga perspektiva gjinore, 

nivel i lartë i informalitetit, diskriminim në tregun e 

punës. 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Perspektiva gjinore në tregun e 

punës përmendet poshtë kësaj 

fjalie 

Ju lutemi jepni statistika të ndara sipas gjinisë për 

përqindjen e të rinjëve dhe të rejave, në këtë grup, për 

një pikëpamje më të qartë të nivelit të papunësisë të 

rinjëve dhe të rejave. 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Pranohet  

Niveli i ulët i punësimit të grave. Gratë vazhdojnë të 

jenë të jo mjaftueshëm të përfaqësuara në tregun e 

punës, me një nivel pjesëmarrjeje prej 20.6% 

krahasuar me nivelin 54.9% të pjesëmarrjes së 

burrave, sipas anketës së fuqisë punëtore të vitit 2022. 

Problemet kryesore që pengojnë punësimin e grave 

vazhdojnë të jenë: Barra e pabarabartë e përgjegjësive 

të kujdesit, e reflektuar edhe në ligjin e vjetër të punës, 

nëpërmjet rregullimit të pushimit të lehonisë dhe 

atësisë; 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Pranohet  

Shërbimet Publike të Punësimit: Duke marrë parasysh 

vështirësitë e ndryshme me të cilat përballen qytetarët 

gra dhe burra në tregun e punës 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Kur flasim për qytetarët e 

Kosovës, kjo nënkupton gratë 

dhe burrat 

Problemet strukturore: Mospërputhja e ofertës dhe 

kërkesës në tregun e punës; hendeku gjinor në nivelet 

e punësimit; 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Pranohet  

Masa e reformës #3: 
Përshtatja e Arsimit 

dhe Aftësimit 

Profesional me 

nevojat e tregut të 

punës 

Përshkrimi i masës: 

si dhe në Programin Kombëtar për Barazinë Gjinore 

2020-2024, Objektivi Strategjik 1. 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Pranohet  

Aktivitetet e 

planifikuara për 2023 

Aktiviteti 1 

Gratë përbëjnë një numër më të vogël studentësh të 

regjistruar në Qendrat e Aftësimit Profesional për të 

rritur (QAP) dhe si pjesëmarrëse në kurset e arsimit të 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Pranohet Studimi do t'i shqyrtojë këto 

çështje. 
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të rriturve ishin gra. Një arsye e sugjeruar për këtë janë 

perceptimet sociale që QAP kujdeset për profesionet 

"mashkullore". Një faktor tjetër kufizues është 

mungesa e transportit publik për në QAP, i cili prek 

veçanërisht gratë për shkak të shqetësimeve të 

sigurisë. Është e rëndësishme të mbështetet zhvillimi 

i programeve të AFP-së që adresojnë nevojat e tyre, 

për rritjen e pjesëmarrjes së grave, veçanërisht pasi ky 

është konsideruar dhe analizuar si një problem 

strukturor më sipër. 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Aktivitetet e 

planifikuara për 2023 

Propozim per një 

aktivitet të ri 

Mbështetja e zhvillimit, institucionalizimit dhe 

promovimit të programeve më të ndryshme të AAP-së 

që adresojnë nevojat e tregut dhe janë të përshtatura 

për nevojat e veçanta të grave; (MASHTI) 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet MASHTI nuk e ka parashikuar 

këtë aktivitet për këtë vit 

Aktivitetet e 

planifikuara për 2021 

Aktiviteti 1 

Këto duhet të hartohen duke marrë parasysh nevojat 

e ndryshme të grave dhe burrave, drejt sistemit të 

AAP-së. 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Gjatë hartimit të udhëzimeve, 

RrGK duhet t'ia adresojë këtë 

MASHTI-t 

Indikatori Programe të ndryshme të AAP-së që adresojnë nevojat 

e tregut dhe janë të përshtatura për nevojat e veçanta 

të grave; 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Nëse MASHTII nuk e ka 

parashikuar aktivitetin e 

mësipërm, kjo do të thotë se ky 

tregues nuk është i nevojshëm 

Ndikimet e pritshme 

mbi rezultatet sociale, 

të tilla si punësimi, 

reduktimi i varfërisë, 

barazia gjinore 

Zhvillimi i programeve më të ndryshme të AAP-së që 

adresojnë nevojat e tregut dhe janë të përshtatura për 

nevojat e veçanta të grave do të ndihmojë në rritjen e 

përqindjes së grave që marrin pjesë në programet e 

AAP-së dhe si të tilla, do të rrisë aftësitë e tyre për t'u 

përshtatur dhe për të kontribuar në mënyrë 

proporcionale me nevojat e tregut të punës. Programet 

e përshtatura të AAP-së së bashku me trajnimin e stafit 

të OE në strategjitë për arritjen, mbështetjen dhe 

angazhimin e grave mund të kontribuojnë në rritjen e 

normave të punësimit të grave 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Rekomandimi i mësipërm u 

refuzua dhe për këtë nuk është 

e nevojshme. 

Masa e reformës #3: 
Përshtatja e Arsimit 

dhe Aftësimit 

Profesional me 

Ajo për të cilën dëshirojmë të japim kontributin tonë 

është tek “Masa e reformës #3: Përshtatja e Arsimit 

dhe Aftësimit Profesional me nevojat e tregut të 

punës” dhe është konkrete e pasqyruar me një “Draft 

LIRAKA Consulting Company 

sh.p.k. lirakacc@gmail.com 

Refuzohet Për krijimin e një agjencie, 

duhet vendim politik andaj për 

këtë vit nuk është paraparë 

krijimi i një agjencie e tille. 
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nevojat e tregut të 

punës 

Ligj” (shih të bashkangjitur), të cilin ka kohë (vite) që 

synojmë ta shtyjmë tutje. Besojmë se ky draft ligj dhe 

qasja që ofron do të krijonte bazë për krijimin e një 

mekanizmi i cili do të funksionalizonte fushën e 

ofrimit të trajnimeve profesionale, jo profesionale dhe 

në-punë (on-job), për fuqinë punëtore aktualisht dhe 

potencialisht për tregun e punës. 

Ekziston një agjencion që 

kryen këto punë (Agjencia e 

Punësimit e Republikës së 

Kosovës) dhe Qendrat për 

aftësim profesional në 7 rajonet 

e Kosovës. 

Masa e reformës #4: 
Ngritja dhe sigurimi i 

cilësisë në arsimin e 

lartë përmes fuqizimit 

të AKA dhe 

profilizimin e 

institucioneve të 

arsimit të lartë 

Përshkrimi i masës 

A është ky projektligj i përmendur këtu ai për 

Arsimin e Lartë? Ju lutemi specifikoni pasi duhet 

kushtuar vëmendje Projektligjit për Arsimin e Lartë, 

në mënyrë që të harmonizohet me Ligjin për Barazi 

Gjinore dhe të bazohet në vlerësimin e ndikimit 

gjinor. Projektligji nuk përmendet askund, përkundër 

zotimit të mëparshëm të ERP-së për miratimin e tij 

nga Kuvendi. 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet E kemi fjalën për ligjin për 

Agjencinë Kosovare të 

Akreditimit dhe jo ligjin për 

Arsimin e Lartë 

Aktivitetet e 

planifikuara për 

2023: Aktiviteti 6 

 

Aktivitetet e 

planifikuara për 

2024: Aktiviteti 3 

 

Aktivitetet e 

planifikuara për 

2025: Aktiviteti 2 

Ngritja e kapaciteteve të AKA-së përmes rekrutimit të 

zyrtarëve të rinj, duke marrë parasysh zbatimin e 

masave afirmative që dalin nga Ligji për Barazi 

Gjinore gjatë rekrutimit. 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Procedurat e rekrutimit të 

zyrtarëve do të kenë parasysh 

Ligjin për Barazi Gjinore 

Indikatori 1 Ky është aktiviteti/inputi, por nuk matë 

domosdoshmërisht cilësinë e përmirësuar. Kjo duhet 

të rishikohet për të matur më mirë objektivin. 

Përmirësimi i cilësisë mund të reflektojë gjithashtu në 

një qasje më transformuese gjinore. 

Një tregues i propozuar mund të jetë si vijon, për të 

ndërlidhur më mirë me objektivin: # Numri i zyrtarëve 

të rinj të AKA-së, të pajisur me ngritjen e kapaciteteve 

në lidhje me sigurimin e cilësisë; ose, për të gjurmuar 

përmirësimin, të përfshijë një aktivitet tjetër për 

monitorimin e kapaciteteve të ndërtuara; 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Ky tregues do të masë 

përmirësimin e cilësisë. 

Procedurat e rekrutimit të 

oficerëve do të rekrutojnë 

personel të kualifikuar për të 

përmirësuar cilësinë 

Masa e reformës #5: 
Reformimi i 

Në përgjithësi, ERP-i i  këtij viti synon të hartojë dhe 

miratojë disa strategji dhe ligje në lidhje me tregun e 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Refuzohet Këto janë të listuara si 

aktivitete kështu që nuk ka 
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institucioneve dhe 

politikave të tregut të 

punës për ngritjen e 

nivelit të punësimit, 

pjesëmarrjen në treg të 

punës dhe mbrojtjen 

efektive të të drejtave 

të punës. 

Përshkrimi i masës: 

punës. Duke marrë parasysh nevojat e ndryshme të 

grave dhe burrave për akses në tregun e punës, sipas 

Ligjit për Barazi Gjinore dhe Strategjisë për 

Rregullim më të Mirë, të gjitha këto politika do t'i 

nënshtrohen Vlerësimit të Ndikimit Gjinor. 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

nevojë të përmendet në 

përshkrimin e masës 

Aktivitetet e 

planifikuara për 

2023: Aktiviteti 2 

 

Ju lutemi specifikoni se çfarë nënkuptohet këtu. 

Hartimi i një koncept dokumenti, strategjie, plani i 

veprimit? 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Pranohet  

Aktivitetet e 

planifikuara për 

2023: Aktiviteti 7,8,9 

 

Ju lutemi elaboroni më shumë në përshkrimin e kësaj 

mase, si dallojnë këto dokumente nga njëri-tjetri? 

Nëse do të ketë një Strategji të Punësimit dhe të Tregut 

të Punës, cila është nevoja për një koncept dokument 

“që rregullon fushën e punësimit”. Çfarë specifikash 

do të rregullohen me këtë dokument? Për më tepër, si 

ndryshon Politika e Punësimit nga sa më sipër? 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet E para është një Strategji, e 

dyta është Koncept Dokumenti 

(është një analizë e cila ndoshta 

do të rezultojë në hartimin e një 

ligji) ndërsa e treta me shumë 

mundësi është një program. 

Aktivitetet e 

planifikuara për 

2023: Aktiviteti 14 

 

Duke pasur parasysh që ERP është në përputhje me 

Planin e Veprimit ERA II, ne sugjerojmë që të 

specifikohet këtu, ashtu si specifikohet në Planin e 

Veprimit të ERA II, Veprimi 3.3.a.4, veçanërisht 

sepse kjo do të kontribuojë shumë në përmirësimin e 

pozicionit të gruas (objektivi, grupi vulnerabël i kësaj 

mase) në tregun e punës, nëpërmjet përmirësimit të 

modelit të lejes së lehonisë, atësisë dhe pushimit 

prindëror. 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Pranohet  

Aktivitetet e 

planifikuara për 

2024: Aktiviteti 8 

 

Ligji i Punës? A nuk është planifikuar të miratohet në 

vitin 2023 si më sipër? 

14. Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit të Punës” 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Pranohet  

Ndikimet e pritshme 

mbi rezultatet sociale, 

të tilla si punësimi, 

reduktimi i varfërisë, 

barazia gjinore 

Me Ligjin e ri të Punës që synon përmirësimin e 

pushimit të lehonisë të mëmësisë, atësisë dhe 

prindërimit, kjo masë do të kontribuojë edhe në një 

trajtim më të mirë të grave në tregun e punës, pasi 

përgjegjësitë e tyre të kujdesit kanë penguar 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Pranohet  
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punësimin e tyre dhe përqindja e pabarabartë e këtyre 

përgjegjësive i kanë bërë të  jenë të diskriminuar nga 

punëdhënësit. 

Sfida kryesore #3: Reduktimi i ekonomisë joformale dhe përmirësimi i mjedisit të të bërit biznes. 

Masa e reformës #6: 

Përmirësimi i mjedisit 

për të bërë biznes 

nëpërmjet zvogëlimit 

të barrës 

administrative, dhe 

reformës së 

inspektimeve 

Aktivitetet e 

planifikuara për 

2023: Aktivitet i ri 

Kryerja e një vlerësimi të ndikimit gjinor të taksave 

për të identifikuar mundësitë për reforma tatimore dhe 

të ardhura të reja të mundshme që do të kontribuonin 

në avancimin e barazisë gjinore. 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Nuk është parashikuar nga 

ministria 

Masa e reformës #7: 

Reduktimi i 

ekonomisë joformale 

përmes përmirësimit 

të mbikëqyrjes së 

bazuar në inteligjencë 

Aktivitetet e 

planifikuara për 

2023: Aktivitet i ri 

Analizë gjinore për të kuptuar më mirë nivelin e 

përfshirjes së grave dhe burrave në ekonominë 

informale, e cila do të informojë më tej të gjitha 

ndërhyrjet për të reduktuar informalitetin, bazuar në 

pasojat e ndryshme për gratë dhe burrat e përfshirë; 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Nuk është parashikuar nga 

ministria 

Fusha e Reformës 1: Menaxhimi i Financave Publike 

Gjendja Aktuale Nuk i është kushtuar mjaft rëndësi këtij sektori. Ne ju 

rekomandojmë ta rishikoni atë dhe gjithashtu të shtoni 

masa të tjera. Transparenca dhe Llogaridhënia janë 

disa nga objektivat kryesore të Qeverisë së Kosovës 

dhe përmirësimi i tyre nuk pasqyrohet në këtë 

dokument. Ne rekomandojmë që të integrohet 

buxhetimi i përgjegjshëm gjinor dhe analizat gjinore 

të buxheteve si mjete për të përmirësuar sistemin e 

përgjithshëm të MFP në Kosovë. Aktualisht, Kosova 

nuk i përmbush kriteret e përcaktuara në kornizën e 

njohur ndërkombëtarisht të PEFA-s, as në OZHQ-të e 

OKB-së, dhe direktivat e BE-së mes praktikave të 

tjera më të mira. Më tej, legjislacioni i MFP-së nuk 

korrespondon me Ligjin e Kosovës për Barazi 

Gjinore. Prandaj, është shumë e rëndësishme që të 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Kjo pjesë është një analizë e 

sektorit të MFP-së, ndërkohë 

që masa e propozuar është 

vetëm një pjesë e reformës në 

drejtim të përmirësimit të 

sektorit të MFP-së, e cila synon 

integrimin dhe ndërveprimin e 

sistemeve dhe shërbimeve të 

agjencive dhe departamenteve 

brenda MFPT-së për të 

garantuar shërbime të 

besueshme dhe të shpejta për të 

gjitha palët (institucionet, 

bizneset dhe qytetarët). Masa 

synon gjithashtu përafrimin e 
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krijohet një mekanizëm si pjesë e sistemit të financave 

publike për përcjelljen e shpenzimeve buxhetore drejt 

barazisë gjinore që do të përdoret për të informuar 

planifikimin dhe raportimin e buxhetit. Ju lutemi, 

mendoni të shtoni një masë tjetër. 

buxhetit me prioritetet e 

politikave, përmirësimin e 

pajtueshmërisë tatimore dhe 

ofrimin e shërbimeve në 

mënyrë më efektive. 

Fusha e reformës 2: Tranzicioni i gjelbër 

     

Fusha e reformës 3: Transformimi dixhital 

Gjendja Aktuale Një analizë gjinore është gjithashtu thelbësore, për të 

informuar ndërhyrjet e mëtejshme në lidhje me 

transformimin dixhital, i cili mund të ndikojë tek gratë 

dhe burrat në mënyra të ndryshme. Kosova aktualisht 

është në proces të hartimit, ndryshimit apo 

përditësimit të politikave të shumta publike në lidhje 

me dixhitalizimin. Disa nga politikat ekzistuese janë 

dukshëm të vjetruara, për sa i përket zhvillimeve të 

paparashikuara në fushën dixhitale. Ato nuk 

pasqyrojnë as një perspektivë gjinore. Nevoja për 

transformim dixhital po bëhet vazhdimisht më 

prezente. Kjo u shfaq edhe më shumë gjatë COVID-

19. Duke pasur parasysh se transformimi dixhital nuk 

ka të bëjë vetëm me teknologjinë, por ai ndodh përmes 

ndërthurjes së njerëzve, biznesit dhe teknologjisë, 

është e qartë se ndikimi që transformimi dixhital po ka 

tek gratë dhe burrat ndryshon. 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Ky është një aktivitet i cili nuk 

është paraparë në ERP-në e 

këtij viti, pasi që RrGK do të 

bëjë një analizë të ardhshme 

për gjininë dhe dixhitalizimin, 

do të ishte një lajm i mirë që ta 

ndani me Ministrinë e 

Ekonomisë pasi që këtë vit po 

hartojnë Strategjinë e re për TI. 

Masa e reformës #10: 
Shtrirja e 

infrastrukturës dhe 

shërbimeve të TIK-ut 

për zhvillim socio-

ekonomik, shërbime 

publike të avancuara, 

si dhe dixhitalizim të 

sistemit arsimor 

Përshkrimi i masës: 

ME dhe projekti  KODE gjithashtu përpiqen të 

përfshijnë një perspektivë gjinore në zbatimin e tyre. 

Ju lutemi merrni parasysh marrjen prej tyre të të 

dhënave të ndara sipas gjinisë për numrin e grave dhe 

burrave të pjesëmarrësve në këto trajnime, për të 

marrë një pasqyrë më të gjerë se si po kontribuon 

zbatimi i Projektit KODE në uljen e ndarjes dixhitale 

gjinore dhe për të informuar ndërhyrjet si dhe 

aktivitetet e planifikuara gjatë gjithë kësaj mase. 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Pranohet  

Indikatori 3 Numri i të trajnuarve në fushën e TIK në ekonominë 

dixhitale, i ndarë sipas gjinisë 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Nuk mund të parashikojmë 

përqindjen e femrave dhe 

meshkujve që do të kalojnë 

nëpër këto trajnime pasi që 

ende nuk janë kryer. Kjo do të 
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bëhet përmes thirrjeve të 

aplikacionit 

Fusha e reformës 4: Mjedisi i biznesit dhe reduktimi i ekonomisë informale 

     

Fusha e reformës 5: Hulumtimi, zhvillimi dhe inovacioni 

Masa e reformës #11: 
Përmirësimi i mjedisit 

për hulumtim, 

inovacion dhe 

ndërmarrësi 

Indikatori 2 

Numri i projekteve shkencore të mbështetura Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Pranohet  

Fusha e reformës 6: Reformat e integrimit ekonomik 

     

Fusha e reformës 7: Reformat e tregut të energjisë 

     

Fusha e reformës 8: Reformat e tregut të transportit 

     

Fusha e reformës 9: Bujqësia, industria dhe shërbimet 

Masa e reformës #15: 
Rritja e 

konkurrueshmërisë në 

industrinë prodhuese; 

 

Komenti ka të bëjë me dhënien e kontributit tonë tek 

“Masa e reformës #15: Rritja e konkurueshmërisë në 

industrinë prodhuese”, ku ne me kontributin e njëjtë 

përmes një draft ligji dëshirojmë të kontribuojmë në 

këtë drejtim. Ky draft ligj (shih të bashkangjitur) 

paraqet bazën ligjore ku rregullon krijimin e “Zonave 

pa taksa”, ku krijimi i këtyre zonave do të rriste 

konkurueshmërinë e ndërmarrjeve vendore dhe atyre 

të huaja që potencialisht do të vendoseshin në këto 

zona. 

LIRAKA Consulting Company 

sh.p.k. lirakacc@gmail.com 

Refuzohet Këtë vit Qeveria e Kosovës ka 

në plan hartimin dhe miratimin 

e ligjit për parqet Industriale 

dhe Teknologjike. 

Gjendja aktuale 

Pengesat Strukturore 

në sektorin e bujqësisë 

Ndërkohë që nënsektorë të ndryshëm mund të prekin 

ndryshe fermerët femra dhe meshkuj, pasi ato priren 

të shpërndahen nëpër nënsektorë të ndryshëm të 

prodhimit bujqësor, femrat mbeten në një pozitë 

veçanërisht të cenueshme në sektorin bujqësor, duke 

përbërë vetëm 5% të fermerëve të licencuar, që 

punojnë joformalisht. në këtë sektor, dhe konsiston në 

një nënpërfaqësim midis përfituesve të subvencioneve 

bujqësore deri më sot (2%). Shkeljet e kontratave të 

granteve dhe subvencioneve mbeten të përhapura, me 

burra që aplikojnë për subvencione në emër të grave. 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Pranohet  
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Masa e reformës #14: 

Ndryshimet 

strukturore në sektorin 

e bujqësisë 

Aktivitetet e 

planifikuara për 

2023: Aktiviteti 5 

Zhvillimi i një sistemi për menaxhimin e granteve dhe 

subvencioneve, duke përfshirë sistemin e monitorimit 

(MBPZHR, AZHB); 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Kur zhvillohet sistemi për 

menaxhimin e granteve dhe 

subvencioneve, ai përfshin 

sistemin e monitorimit 

Indikatori 

Indikator i propozuar 

Përqindja e grave fermere është rritur Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Për këtë vit nuk është paraparë 

në ERP, kur të zhvillohet 

sistemi për menaxhimin e 

granteve dhe subvencioneve do 

të parashikojmë këtë tregues. 

Fusha e reformës 10: Arsimi dhe shkathtësitë 

Gjendja aktuale 

Pengesat Strukturore 

Në fushën e arsimit dhe aftësive, barrierat lidhen me 

përfshirjen e ulët të fëmijëve në arsimin parashkollor, 

mungesën e qendrave të edukimit parashkollor 

veçanërisht në zonat rurale, si dhe përfshirjen e 

nxënësve të grupeve të margjinalizuara dhe 

përshtatjen e aftësive me kërkesat e tregut. Mungesa e 

qendrave parashkollore është vërtetuar se pengon 

drejtpërdrejt punësimin e grave, për shkak të barrës së 

pabarabartë të përgjegjësive për kujdesin ndaj 

fëmijëve. 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Pjesërisht  

Masa e reformës #18: 
Reforma në arsimin 

parauniversitar 

Aktivitetet e 

planifikuara për 

2023: Aktiviteti 4,5,6 

- Hartimi dhe institucionalizimi i trajnimit të 

mësuesve për zhbërjen e normave, roleve dhe 

stereotipeve të socializuara gjinore, si dhe 

marrëdhëniet e pushtetit gjinor përmes 

mësimdhënies; 

- Punësimi i # psikologëve të shkollës dhe rritja e 

kapaciteteve të tyre profesionale në trajtimin e 

dhunës me bazë gjinore dhe parandalimin e 

braktisjes; 

- Zhvillimi, institucionalizimi dhe promovimi i 

programeve më të ndryshme të AFP-së që 

adresojnë nevojat e tregut dhe janë të përshtatura 

për nevojat e veçanta të grave; 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Refuzohet Ministria nuk ka paraparë këto 

aktivitete për këtë vit 

Fusha e reformës 11: Punësimi dhe tregu i punës 

     

Fusha e reformës 12: Mbrojtja dhe përfshirja sociale 
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Gjendja aktuale 

Pengesat Strukturore 

Një rishikim i tendencave para-ekzistuese në 

përfituesit e ndihmës sociale ka të ngjarë të sugjerojë 

se burrat do të priren të përfitojnë nga këto masa më 

shumë se gratë. Në përgjithësi ndihma sociale ofrohet 

përmes familjeve dhe jo individëve. Studimet tregojnë 

se në Kosovë meshkujt priren ta “përfaqësojnë” 

familjen në skemat e asistencës sociale. Megjithatë, 

edhe pse burrat priren ta mbledhin këtë ndihmë sociale 

në emër të familjeve të tyre, më shumë gra varen nga 

ky financim. Nuk ka informacion të mjaftueshëm 

lidhur me mënyrën se si shpërndahet ndihma sociale 

brenda familjeve dhe nëse nga ajo përfitojnë të gjithë 

anëtarët e familjes në mënyrë të barabartë. Ka 

mungesë informacioni nëse gratë dhe vajzat kanë 

akses të barabartë në këto fonde shtetërore. Duke 

pasur parasysh rolet ekzistuese gjinore dhe 

marrëdhëniet e pushtetit brenda familjeve kosovare, 

duke përfshirë tendencat e burrave për të marrë 

vendime lidhur me burimet familjare, nuk mund të 

supozohet se gratë dhe burrat domosdoshmërisht 

përfitojnë në mënyrë të barabartë nga ndihma sociale 

shtetërore. 

Niveli i lartë i pasivitetit dhe i papunësisë së grave, 

kryesisht për shkak të përgjegjësive të papaguara të 

kujdesit, 

do të thotë se ata priren të kenë shuma më të ulëta 

pensionesh më vonë në jetë. Në Kosovë, pasi që më 

pak gra kanë paguar në sistemin pensional përmes 

punësimit zyrtar, më shumë gra priren të marrin 

pensionin bazë, ndërsa më shumë burra marrin 

pensione më të larta, “kontributore”. Duke marrë 

parasysh se gratë gjithashtu priren të kenë më pak 

akses në burime, të tilla si ato që rrjedhin nga prona 

dhe trashëgimia, pensionet më të ulëta gjithashtu 

mund të kontribuojnë në feminizimin e varfërisë tek 

gratë e moshuara më vonë në jetë. 
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Refuzohet Kur themi se tendencat para-

ekzistuese në përfituesit e 

asistencës sociale ka të ngjarë 

të sugjerojnë se burrat do të 

ishin të prirur të përfitonin nga 

këto masa më shumë sesa 

gratë, ne duhet të kemi një 

burim për të mbështetur këtë 

pretendim, të cilin në këtë rast 

nuk e kishim. Së dyti, flasim 

për gjendjen e mbrojtjes dhe 

përfshirjes sociale si dhe cilat 

janë pengesat e përgjithshme 

strukturore për t'u përmirësuar. 

Siç u tha financimi i 

programeve të reja të mbrojtjes 

sociale, mirëmbajtja dhe 

përmirësimi i sistemit të 

mbrojtjes sociale, krijimi i 

sistemit të sigurimeve 

shoqërore, sinkronizimi i 

politikave të mbështetjes 

sociale, përmirësimi i kuadrit 

ligjor, ngritja e kapaciteteve 

njerëzore dhe institucionale në 

ofrimin e Sfidë mbeten 

shërbimet sociale sipas 

nevojave të qytetarëve 

Masa e reformës #19: 
Përmirësimi i 

shërbimeve sociale 

Për më tepër, skema e asistencës personale për 

personat me aftësi të kufizuara duhet t'i nënshtrohet 

reformave. Asistenca personale nuk është e përcaktuar 

qartë në kornizën ligjore të Kosovës. Prandaj, kuadri 
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Refuzohet Këto janë sugjerime që duhet të 

adresohen kur të fillojmë me 

hartimin e Ligjit për Shërbimet 

Sociale dhe Familjare dhe 
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dhe fuqizimi i grupeve 

të përjashtuara 

ligjor aktualisht nuk kërkon që asistentët personalë të 

kenë ndonjë kualifikim specifik për të kryer këtë punë; 

kushdo mund të bëhet asistent personal. Është e 

rëndësishme që personat me aftësi të kufizuara të kenë 

të drejtën të zgjedhin asistentët e tyre në mënyrë që të 

ndihen rehat me ata persona. Përkundrazi, Ligji për 

Shërbimet Sociale dhe Familjare e përkufizon 

“Kujdesin e Drejtpërdrejtë Social” si “dhënien e 

ndihmës për detyrat shtëpiake, kujdesin personal, 

lëvizshmërinë, komunikimin ose mbikëqyrjen. Disa 

persona që mund të kenë nevojë për asistentë 

personalë, si ata me aftësi të kufizuara mendore, 

paaftësi të tjera fizike ose të shurdhër nuk përmenden 

në mënyrë eksplicite në kuadrin ligjor si të kualifikuar. 

Ndërsa gjoja mund të aplikojnë me pretendimin se 

kanë një paaftësi të paktën 80%, kuadri ligjor nuk 

parashikon qartë që ata të marrin pension invaliditeti 

apo asistent personal. Prandaj, është e rëndësishme që 

gjatë miratimit të ligjeve të përmendura më poshtë të 

përfshihen përkufizime të qëndrueshme, të njohura 

ndërkombëtarisht të aftësisë së kufizuar. Sigurohuni 

që këto të përdorin një qasje ndërsektoriale ndaj 

gjinisë, duke marrë parasysh nevojat potencialisht të 

ndryshme të grave dhe burrave të ndryshëm me aftësi 

të kufizuara, si dhe kryqëzimet me përkatësinë etnike, 

moshën dhe faktorë të tjerë që mund të pengojnë 

aksesin në shërbimet e duhura të kujdesit. 

Për më tepër, skema e asistencës personale për 

personat me aftësi të kufizuara duhet t'i nënshtrohet 

reformave. Asistenca personale nuk është e përcaktuar 

qartë në kornizën ligjore të Kosovës. 

Web:www.womensnetwork.org hartimin e kornizës ligjore 

dytësore për të filluar me 

zbatimin e ligjit. 

Gjatë gjithë procesit të hartimit të ligjeve të 

lartpërmendura, duke përfshirë buxhetet dhe 

legjislacionin dytësor, sigurojnë konsultime 

domethënëse me organizatat e të drejtave të grave që 

punojnë me gra dhe burra të ndryshëm me aftësi të 

kufizuara, drejt identifikimit të çështjeve dhe 

adresimit të tyre përmes kuadrit ligjor. 
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Pranohet Me rastin e hartimit të ligjeve 

është paraparë që përveç 

institucioneve që kontribuojnë 

në ligjbërje, në grupet punuese 

gjithmonë përfshihen edhe 

shoqëria civile dhe organizata 

të tjera. 

Masa e reformës #19: 
Përmirësimi i 

Hartimi i akteve nënligjore për financimin e 

Asistentëve Personal për Personat me Aftësi të 
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hartohen në aktivitetin e parë 



   

 

205 

 

shërbimeve sociale 

dhe fuqizimi i grupeve 

të përjashtuara 

Aktivitetet e 

planifikuara për 

2023: Aktiviteti i 

propozuar 

Kufizuara (Rishikoni kriteret e përshtatshmërisë për 

asistencë personale, pasi shumë më tepër persona 

mund të kenë nevojë për asistencë personale se sa ata 

që e marrin atë aktualisht, duke pasur parasysh që 

personat me aftësi të kufizuara që arrijnë në më shumë 

se 50% mund të kërkojnë nga asistentët personalë që 

të marrin pjesë aktive në shoqëri); Specifikoni në 

legjislacionin dytësor përvojën minimale, ekspertizën 

dhe kualifikimet që duhet të kenë asistentët personalë 

për të ofruar shërbime të kualifikuara, të tilla si 

trajnimi i detyrueshëm dhe testimi i kualifikimit. 

Rregulloni ngritjen e vazhdueshme të kapaciteteve për 

asistentët personalë. Personat duhet të zgjidhen ende 

nga personat me aftësi të kufizuara dhe në 

marrëveshje me të. 
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“Miratimi i Ligjit për 

Shërbimet Sociale dhe 

Familjare dhe hartimi i kuadrit 

ligjor dytësor për të filluar me 

zbatimin e ligjit”. 

Aktivitetet e 

planifikuara për 

2023: Aktiviteti 8 

Cilësia dhe koha e mbështetjes gjithashtu duhet të 

përmirësohen, për shembull heqja e periudhave të 

pritjes kur ato përjetojnë shkurtime në financim 

(p.sh. strehimoret) dhe futja e sistemeve më të mira 

të financimit që sigurojnë shërbime të pandërprera 

për grupet e cenueshme. 
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Refuzohet Aktiviteti është paraparë të 

zbatohet deri në fund të vitit ku 

më pas do të raportojmë për 

zbatimin e aktivitetit në ciklin e 

ardhshëm të PRE-së. 

Indikator 

Rritja e nivelit të 

mbulimit të familjeve 

që jetojnë në varfëri 

nga skemat e 

asistencës sociale. 

Siç u sugjerua më lart, ne sugjerojmë ta shikojmë këtë 

bazuar në individë, gra dhe burra, pasi shikimi i 

familjeve nuk pasqyron nivelin real të varfërisë midis 

grave dhe burrave, madje edhe brenda së njëjtës 

familje. 
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Refuzohet Këto sugjerime duhet të 

adresohen në MFLT kur 

rishikohen politikat e tyre. 

Ndikimet e pritshme 

mbi rezultatet sociale, 

të tilla si punësimi, 

reduktimi i varfërisë, 

barazia gjinore 

Mundësia e zhvillimit të skemave të reja të ndihmës 

sociale do të kontribuojë në përmirësimin e gjendjes 

së grave në Kosovë, të cilat nuk kanë përfituar njësoj 

si burrat, duke pasur parasysh strukturën sociale, 

patriarkale të familjes kosovare, ku kreu i përfitimet 

familjare (burra) nga këto skema. Për më tepër, 

ndërtimi i shtëpive komunitare për të moshuarit, për 

personat me aftësi të kufizuara dhe shtëpitë për 

mbrojtjen e fëmijëve do të ndihmojë në uljen e barrës 

së kujdesit që zakonisht bie mbi gratë duke rritur 

shanset e tyre për t'u bashkuar dhe për të qëndruar në 

tregun e punës. Për më tepër, duke ofruar kujdes më 

cilësor dhe më shumë mundësi për asistencë personale 
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Refuzohet Kjo duhet të parashikohet me 

rastin e hartimit të ligjit dhe ne 

inkurajojmë RrGK-në që të 

kontribuojë në këtë proces. 
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si kujdestarë të personave me aftësi të kufizuara mund 

të lehtësojë "pjesëmarrjen e plotë dhe efektive në 

shoqëri në baza të barabarta me të tjerët" në përputhje 

me KDPAK. 

Fusha e reformës 13: Sistemet shëndetësore 

Masa e reformës #20: 
Sigurimi i financimit 

të qëndrueshëm në 

sistemin shëndetësor 

Indikatori 3 

Qytetarët që nuk kanë akses në shërbimet bazë 

shëndetësore për arsye ekonomike 

Kosova Women's Network 

Rrjeti i Grave të Kosovës 

Office/Zyre: +381 (0)38 245 

850, Mobile +383 44 240 708 

Web:www.womensnetwork.org 

Pranohet  

 


