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HYRJE
Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) 2018 – 2022, miratuar nga Qeveria e Republikës së
Kosovës (20 shkurt 2018), dhe nga Kuvendi (më 30 maj 2018), është dokument ligjërisht i detyrueshëm për
të gjitha institucionet shtetërore. Ato obligohen të zbatojnë masat afatshkurtra në kuadër të kompetencave
të tyre, siç janë planifikuar në matricën e këtyre masave, dhe të monitorojnë zbatimin e tyre. Qeveria, si
mekanizmi qendror nacional përgjegjës për përmbushjen e detyrimeve të MSA-së, mbikëqyr zbatimin e
PKZMSA-së, përmes institucionit të mandatuar me koordinimin e procesit të integrimit në BE – Ministrisë
së Integrimit Evropian (MIE). MIE monitoron zbatimin e PKZMSA-së, përkatësisht të masave afatshkurtra
të tij, çdo tre muaj, përmes raporteve të rregullta. Ato shërbejnë për të vlerësuar dhe përmirësuar zbatimin
e këtij programi, dhe për llogaridhënie e transparencë brenda institucioneve dhe ndaj palëve të tjera të
interesuara dhe publikut të gjerë. Të gjeturat, mes tjerash, diskutohen nga kabineti i Qeverisë dhe nga
organet e stabilizim-asociimit BE – Kosovë, përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të MSA-së.
Ky është raporti i tretë për vitin 2018, dhe mbulon periudhën 1 janar – 30 shtator. Të dhënat janë raportuar
nga secili institucion përgjegjës përmes Platformës Online për Monitorim dhe Raportim për Integrim Evropian,
sipas matricës së masave afatshkurtra dhe bazuar në udhëzuesin për këtë qëllim. Në kapitujt ku të dhënat
janë raportuar me vonesë ose në mënyrë joadekuate, ato nuk janë përfshirë në raport, dhe masat përkatëse
janë vlerësuar si të pazbatuara. Zbatimi i Programit është vlerësuar sipas statusit të ecurisë (ngjyrave të
‘semaforit’, të paraqitura në diagrame):
 Masat e përfunduara (ato të cilat janë zbatuar plotësisht) – me të kaltër; dhe
 Masat e papërfunduara (ato të cilat nuk janë zbatuar plotësisht) – me të kuqe.
Ky raport, që përmban katër kapituj, ndahet në dy pjesë: pjesa përmbledhëse dhe ajo sektoriale. Pjesa
përmbledhëse (kapitulli I) jep një pasqyrë të përgjithshme mbi zbatimin gjatë periudhës raportuese dhe
është i ndarë më tej në katër pjesë: pjesa mbi Programin në tërësi, pjesa për masat legjislative, pjesa për
masat zbatuese, si dhe ajo mbi secilin bllok (Kriteret politike, Kriteret ekonomike dhe Standardet
evropiane). Secili kapitull i raportit përmban diagramin dhe pjesën narrative.
Kështu, kapitulli I jep një përmbledhje, në diagrame, të gjendjes së zbatimit gjatë periudhës raportuese për:
Programin në tërësi, masat legjislative, masat zbatuese, si dhe sipas tri blloqeve. Pjesa narrative është e
ndarë më tej në dy pjesë: përmbledhja e të gjeturave dhe vlerësimi i gjendjes. E para shpjegon përmbajtjen
e diagramit. E dyta jep një vlerësim cilësor të gjendjes, ku përmblidhen sfidat kryesore në bllokun përkatës,
me theks të veçantë në masat që nuk kanë arritur të përmbushen brenda afatit të paraparë.
Pjesa tjetër (kapitujt 2, 3 dhe 4) jep një pasqyrë të hollësishme mbi zbatimin e secilit kapitull të Programit
gjatë periudhës raportuese. Këta kapituj janë uniformë: secili përmban nga dy pjesë për secilin kapitull të
Programit: diagramin dhe pjesën narrative. Diagrami paraqet të gjeturat mbi nivelin e zbatimit të kapitullit
përkatës të Programit gjatë periudhës raportuese. Pjesa narrative shpjegon përmbledhtazi në mënyrë
sasiore të gjeturat e paraqitura në diagram, respektivisht numrin dhe përqindjen e masave të zbatuara nga
masat e planifikuara për t’u zbatuar plotësisht gjatë periudhës raportuese (janar – shtator 2018). Në këtë
pjesë gjithashtu jepet një vlerësim i shkurtër cilësor i gjendjes së përgjithshme në sektorin përkatës.
Të dhënat tregojnë se gjatë tremujorit të tretë 2018, Programi është zbatuar në nivel prej 46.95%: 77 nga 164
masa të planifikuara janë zbatuar plotësisht, ndërsa pjesa tjetër prej 87 masave (53.05% e tyre) janë në
zbatim e sipër.
Raporti gjithashtu përmban një shtojcë që paraqet zbatimin e Programit gjatë periudhës raportuese sipas
institucioneve. Qëllimi i saj është vlerësimi i performancës së secilit institucion në zbatimin e masave nën
përgjegjësinë e tij, duke i ranguar ato sipas performancës në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e tyre,
bazuar në përqindjen e masave të zbatuara plotësisht. Institucionet janë ranguar në mënyrë ‘të përmbysur’:
sa me e dobët performanca, aq më lart është ranguar institucioni.
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1.

ZBATIMI I PKZMSA-SË GJATË PERIUDHËS JANAR – SHTATOR 2018: PASQYRË E PËRGJITHSHME

Programi përmban gjithsej 532 masa, nga të cilat 144 masa (27.06% e tyre) janë masa legjislative, ndërsa 388
masa (72.94% e tyre) janë masa zbatuese. Nga gjithsej 532 masa, 164 prej tyre (30.83% e masave) janë
planifikuar të zbatohen gjatë periudhës janar – shtator, ndërsa pjesa tjetër prej 368 masave (69.17% e tyre)
janë planifikuar të zbatohen deri në fund të vitit.
Diagrami 1. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018

1. Të përfunduara - 46.95 % | 77 masa

2. Të papërfunduara - 53.05 % |87 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të
Programit gjatë periudhës janar – shtator është 46.05%, pasi që 77 nga 164 masa të planifikuara janë
zbatuar plotësisht, ndërsa pjesa tjetër prej 87 masave (53.05% e tyre) janë në zbatim e sipër.
Programi përmban gjithsej 144 masa legjislative, prej të cilave 82 masa (71.9%) janë planifikuar të zbatohen
gjatë periudhës janar – shtator.
Diagrami 3. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: masat legjislative

1. Të përfunduara - 45.12% | 37 masa

2. Të papërfunduara - 54.88% | 45 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të
masave legjislative gjatë periudhës janar – shtator është 4512%, pasi që 37 nga 82 masa të planifikuara
janë zbatuar plotësisht, ndërsa pjesa tjetër, 45 masa (54.88%), janë në zbatim e sipër.
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Programi përmban gjithsej 388 masa zbatuese, prej të cilave 82 (21%) janë planifikuar të zbatohen gjatë
periudhës janar – shtator.
Diagrami 4. Pasqyrë e përgjithshme e zbatimit të PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: masat zbatuese

1. Të përfunduara - 48.78 % | 40
masa
2. Të papërfunduara - 51.22% |42
masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të
masave zbatuese gjatë periudhës janar – shtator është 48.78%, pasi që 40 nga 82 masa të planifikuara janë
zbatuar plotësisht, ndërsa pjesa tjetër, 42 masa (51.2% e tyre) janë në zbatim e sipër.
1.1.

Gjendja sipas blloqeve: Kriteret politike

Ky bllok përmban gjithsej 34 masa: 12 masa legjislative (35.29%) dhe 22 masa zbatuese (64.71%) prej të
cilave 17 masa (50 %) apo 10 masa legjislative dhe 7 masa zbatuese janë planifikuar të zbatohet në
periudhën janar – shtator.
Diagrami 1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Kriteret politike

1. Të përfunduara - 47.06 % | 8 masa

2. Të papërfunduara - 52.94 % | 9 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
blloku gjatë periudhës janar – shtator është 47.06%, pasi që 8 nga 17 masa të planifikuara janë zbatuar
plotësisht, ndërsa pjesa tjetër, 9 masa (52.94%) janë në zbatim e sipër.
Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese për secilin kapitull të këtij blloku, masat kyçe
të planifikuara për periudhën raportuese të cilat nuk kanë arritur të zbatohen brenda afatit të paraparë
janë si në vijim:
 Miratimi i projektligjit për konfliktet administrative, i miratuar;
 Miratimi i dy akteve nënligjore në fushën e vetëqeverisjes lokale (plotësim-ndryshim): UA për
teleprezencën e Kuvendeve Komunale), dhe UA për transparencë në Komuna;
 Miratimi i dy akteve nënligjore dhe një dokumenti politikash lidhur me të pagjeturit: UA-së për
ekzaminimin mjeko-ligjor dhe rregullores për organizim te brendshëm dhe sistemazimin e
vendeve të punës në Institutin e Mjekësisë Ligjore, dhe koncept-dokumentit për persona të
zhdukur;
 Miratimi i Planit të Veprimi për Qasje të Përbashkët;
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Ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e administratës publike: zhvillimi i bazës së të
dhënave për shërbimet që ofrohen nga administrata dhe ofrimi i këtyre shërbimeve, dhe diazjnimi
i platformës online të transparencës së shpenzimeve financiare.

Në anën tjetër, masat kyçe që kërkojnë vëmendje gjatë tremujorit të fundit të vitit në kuadër të këtij blloku
janë si në vijim:
 Miratimi i një akti nënligjor dhe dy dokumenteve të politikave lidhur me Kuvendin: rregullores së
Kuvendit, strategjisë për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ndër-parlamentar, dhe strategjisë për
komunikim dhe marrëdhënie me publikun;
 Përmirësimi i zbatimit lidhur me Kuvendin: nxjerrja e raporteve të institucioneve të pavarura për
vitin 2017, dhe nxjerra e zbatimi i rekomandimeve përkatëse;
 Zbatimi në fushën e administratës publike: zbatimi i aplikimit online për procedurën e rekrutimit,
përditësimi i katalogut të vendeve të punës dhe klasifikimi dhe përshkrimi i standardizuar e i
unifikuar i detyrave të punës në SHCK për 100 pozita;
 Miratimi i dy dokumenteve dhe zbatimi në fushën e qeverisjes lokale: rregullores për procedurat
e dhënies në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës (plotësim-ndryshim),
dhe kryerja e studimit të fizibilitetit të sistemit të vetëqeverisjes lokale;
 Zbatimi lidhur me Institucionin e Avokatit të Popullit: pranimi i ankesave, trajtimi i tyre, nxjerrja
e rekomandimeve për tek autoritetet përgjegjëse, dhe zbatimi i tyre nga këto autoritete.
 Trajnimi i dy (2) antropologëve mjekoligjorë.
1.2.

Gjendja sipas blloqeve: Kriteret ekonomike

Ky bllok përmban gjithsej 14 masa: 4 masa legjislative (28.57%) dhe 10 masa zbatuese (71.42%), prej të cilave
5 masa (35.7 %) apo 1 masë legjislative dhe 4 masa zbatuese janë planifikuar të zbatohet në periudhën janar
– shtator.
Diagrami 1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Kriteret ekonomike

1. Të përfunduara - 60% | 3 masa

2. Të papërfunduara - 40% |2 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
blloku gjatë periudhës janar – shtator është 60%, pasi që 3 nga 5 masa të planifikuara janë zbatuar
plotësisht, ndërsa pjesa tjetër, 2 masa (40%), janë në zbatim e sipër.
Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese për secilin kapitull të këtij blloku, masat kyçe
të planifikuara për periudhën raportuese të cilat nuk kanë arritur të zbatohen brenda afatit të paraparë
janë si në vijim:
 Hartimi i 25 standardeve të profesionit të cilat verifikohen nga AKK;
 Rishikimi i kurrikulave të AAP për 20 profile dhe trajnimi i 40 trajnerëve dhe mësimdhënësve,
bazuar në kurrikulën bërthamë.
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Në anën tjetër, masat kyçe që kërkojnë vëmendje gjatë periudhës tremujore në vijim në kuadër të këtij blloku
janë si në vijim:
 Rishikimi i Strategjisë dhe PV për Reformën e Menaxhimit të Financave Publike;
 Shfuqizimi i të gjitha tarifave komunale për transferimin e pronësisë që janë në kundërshtim me
UA 08/2014 për tarifat për shërbimet e regjistrimit të pasurisë së paluajtshme.
1.3.

Gjendja sipas blloqeve: Standardet evropiane – përafrimi i legjislacionit të Kosovës me acquisnë e BE-së

Ky bllok përmban gjithsej 484 masa: 128 masa legjislative (61.95%) dhe 356 masa zbatuese (17.23%), prej
të cilave prej të cilave 142 masa (29.3%) apo 71 masa legjislative dhe 71 masa zbatuese janë planifikuar të
zbatohet në periudhën janar – shtator.
Diagrami 1.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Standardet evropiane

1. Të përfunduara - 46.4% | 66 masa

2. Të papërfunduara - 53.5% | 76 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
blloku gjatë periudhës janar – shtator është 46.4%, pasi që 66 nga 142 masa të planifikuara janë zbatuar
plotësisht, ndërsa pjesa tjetër, 76 masa (53.5%) janë në zbatim e sipër.
Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese për secilin kapitull të këtij blloku, masat kyçe
të planifikuara për periudhën raportuese të cilat nuk kanë arritur të zbatohen brenda afatit të paraparë
janë si në vijim:
 Anëtarësimi i Agjencisë i Metrologjisë së Kosovës në Byronë Ndërkombëtare të Peshave dhe
Masave (BIPM);
 Zhvillimi dhe funksionalizimi i softuerit për menaxhimin e rrezikut dhe biznesin e inteligjencës;
 Miratimi i tri akteve nënligjore në fushën e të drejtës së themelimit të kompanive dhe lirinë e ofrimit
të shërbimeve: UA për pronarin përfitues, UA për detyrat dhe përgjegjësitë e Këshillit Shtetëror
për Profesione të Rregulluara, dhe UA për etapat e parapara për fitimin e së drejtës në ushtrimin e
profesionit të rregulluar;
 Miratimi i strukturës së re organizative të KIESA-s, duke pasur parasysh fushëveprimin e
përgjegjësive të saj, KIESA, dhe rekrutimin e punonjësve të kualifikuar;
 Miratimi i tri akteve rregullative në fushën e të drejtave të pronësisë intelektuale: rregullores për
kompensime të veçanta, rregullores ër ndërmjetësim në fushën e të drejtës së autorit, dhe mandatit
të Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektuale;
 Miratimi i Koncept-dokumentit për Ligjin nr. 03/L-229 për konkurrencën (plotësuar-ndryshuar
me Ligjin nr. 04/L-226), dhe rregullores për procedurat dhe formatin e njoftimit për ndihmë
shtetërore;
 Miratimi i katër rregulloreve dhe dy manualeve në fushën e shërbimeve financiare: rregullores për
menaxherët e pronave të mjeteve pensionale; rregullores për themelimin e fondit të pensionit;
rregullores mbi themelimin e pensionit suplementar individual nga siguruesit e pensionit, dhe
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rregullores mbi financimin dhe vlerësimin aktuarial të rregullimit pensional me benefit të definuar;
manualit të likuiditetit bankar, dhe manualit për mbikëqyrjen on-site të pensioneve;
Finalizimi i kornizës për zgjedhjen alternative të bankave që përfshinë ristrukturimin e kostos
ekonomikisht të favorshme;
Miratimi i dy rregulloreve në fushën e shoqërisë së informacionit (për mbledhjen e të dhënave për
infrastrukturën brezgjerë, dhe për të drejtën për shteg dhe shfrytëzimin e përbashkët të
infrastrukturës (plotësim-ndryshim);
Miratimi i dy dokumenteve të politikave në fushën e shoqërisë së informacionit: planit të rishikuar
të shpërndarjes dhe shfrytëzimit të brezave frekuencore (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, dhe 2100
MHz) për ofrimin e shërbimeve mobile brezgjëra, dhe dokumentit për procedurat operacionale për
zbatimin e bartshmërisë së numrave;
Ngritja e kapaciteteve institucionale dhe zbatimi në fushën e shoqërisë së informacionit: krijimi i
atlasit elektronik për infrastrukturën telekomunikuese brezgjerë, vendosja e infrastrukturës
brezgjerë (Llot 1- Breznicë-Kozaricë Llot 2 - Pjetërshan-Dol Llot 3 – Oshlan-Hercegovë-BalincëLiqej Llot 4 – Pouskë), sigurimi i sistemit (pajisje dhe softuer) për matjen e parametrave të kualitetit
të qasjes në internet, arritja e shfrytëzimit të interneti prej 30Mbps nga 70% e qytetarëve,
funksionalizimi i kodit të ri telefonik shtetëror (+383), anëtarësimi i KOS-CERT-it në FIRST;
Miratimi i programit vjetor 2019 për bujqësi dhe zhvillim rural;
Rregullimi i 25 ha të tokës bujqësore në Zonën Kadastrale Celinë (në komunën e Rahovecit);
Miratimi i projektligjit për pijet e forta alkoolike dhe rregullores për përcaktimin e rregullave
shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre të cilat nuk janë të destinuara për
konsum njerëzor;
Miratimi i projektligjit mbi transportin rrugor (plotësim-ndryshim);
Miratimi i pesë akteve nënligjore në fushën e transportit: UA për mënyrën e organizimit dhe
funksionimit te këshillit për siguri rrugore dhe çështje tjera relevante, UA për rregullat dhe
mënyrën e organizimit te provimit për certifikatën e kualifikimit profesional (CKP), rregullores për
specifikat teknike për interoperabilitet (STI/TSI) për operim dhe menaxhim të trafikut, rregullores
për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve hekurudhore, si dhe rregullores lidhur me miratimin
specifik të operimeve të avionëve me një motor me turbinë gjatë natës ose në kushtet
meteorologjike me instrumente dhe kërkesat për miratimin e trajnimeve për mallrat e rrezikshme
për operacionet e specializuara komerciale, operimet jo-komerciale të avionëve kompleks me
motor dhe operimet e specializuara jo-komerciale të avionëve kompleks me motor (plotësimndryshim);
Miratimi i programi kombëtar trajnues i sigurimit të aviacionit civil;
Ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e transportit: finalizimi i çmimores për matjen e
gazrave, mbajtja e trajnimeve të avancuara nga inspektorët e sigurimit të aviacionit civil, krijimi
dhe funksionalizmi i bazës së të dhënave dhe sistemit elektronik;
Zbatimi në fushën e transportit: testimi i kandidatëve në mënyrë elektronike, lëshimi i certifikatës
për ANP "Adem Jashari" bazuar në Rregulloren e BE-së nr. 139/2014, projektimi dhe ndërtimi i
zgjatjes së pistës dhe ngritjes së sistemit instrumental të aterrimit dhe sistemet radio
komunikimeve, përfundimi i segmentit Babush – Hani i Elezit (kufiri me Maqedoninë) i autoudhës Prishtinë-Shkup, përfundimi i 16 km të segmenteve (Gjurgjicë-Kijevë dhe Pejë-Zahaq)
R6b/N9), zbatimi i fazës së parë të rehabilitimit të segmenteve prioritare të linjës hekurudhore
10, zbatimi i fushatave të vetëdijesimit të publikut për sigurinë në komunikacion, bazuar në
vlerësimet e bëra;
Miratimi i tri rregulloreve në fushën e energjisë: për autorizim (licencim, inspektim dhe njoftim për
praktikat e përdorimit të substancave radioaktive, për vendosjen e minimumit të performancës
energjetike në ndërtesat e reja në ndërtesat e banimit, ndërtesat në renovim dhe ndërtesat e gjitha
llojeve tjera nga ato të banimit, dhe për metodologjinë e kalkulimit minimal për performacë të
energjisë;
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Miratimi i dy dokumenteve të politkave në fushën e energjisë: strategjisë dhe PV për mbrojtje nga
rrezatimi dhe siguria bërthamore, dhe PV të rishikaur për Burimet e Ripërtritshme të Energjisë;
Ngritja e kapaviteteve institucionale dhe zbatimi në fushën e energjisë: punësimi i tre zyrtarëve
dhe certifikimi i operatorit të sistemit të transmisionit;
Miratimi i koncept-dokumentit për trajtimin e legjislacionit për lojërat e fatit;
Publikimi i tabelave ofruese-përdoruese (supply and use tables-SUT) për vitin referues 2014, dhe
finalizimi dhe publikimi i anketës mbi të ardhurat dhe kushtet e jetesës (SILC);
Miratimi i Projektligjit për Këshillin Ekonomiko-Social;
Rritja për 25% e numrit të grave të përfshira në masat aktive të tregut të punës (nga 3000 në 4000) ;
Miratimi i Kodit të Procedurës Penale (plotësim ndryshim);
Kryerja e pagesës vjetore së anëtarësimit në Programin e BE-së “Evropa për qytetarët”;
Miratimi i dy akteve nënligjore në fushën e gjyqësorit: për sistematizimin e vendeve të punës në
Sekretariatin e KGJK-së dhe për organizimin e brendshëm në gjykata (plotësim-ndryshim);
Miratimi i dy akteve nënligjore në fushën e të drejtave të njeriut dhe të minoriteteve: UA për
mbrojtjen e fëmijëve në internet dhe rregullores për përkrahjen e projekteve për komunitete;
Miratimi i gjashtë dokumenteve të politikave në fushën e gjyqësorit dhe të të drejtave ë njeriut:
Strategjisë dhe PV për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Kosovës 2018-2022, Strategjisë për
Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, Strategjisë për Komunitete dhe Kthim, Strategjisë për
Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve, Strategjisë Kombëtare për Mbrojtjen e
të Dhënave Personale, dhe koncept-dokumentit për inicimin dhe themelimin e Byrosë shtetërore
për përkthime;
Ngritja e kapaciteteve dhe përmirësimi i zbatimit në fushën e gjyqësorit dhe të të drejtave të njeriut:
përzgjedhja e tre (3) anëtarëve/-eve të Këshilli Prokurorial, funksionalizimi i regjistrit të
centralizuar të evidencës penale, shqiptimi i gjobave ndaj subjekteve politike lidhur me
mospublikimin e raportit te shpenzimeve vjetore dhe të fushatës zgjedhore, hartimi i raporteve
monitoruese mbi zbatimin e Strategjisë kundër Korrupsionit, publikimi i Indeksit të Barazisë
Gjinore 2018, zbatimi i buxhetimit të përgjegjshëm gjinor nga institucionet e Kosovës, mbledhja
dhe raportimi i te dhënave ne baza gjinore, hartimi i analizës mbi punësimin e komuniteteve joshumice në nivelin qendror dhe lokal në institucionet publike, dhe instalimi i aplikacioneve
(softuerëve) për përkthim më institucione qendrore;
Miratimi i projektligjit për arsimin e lartë, dhe i UA për kushtet dhe kriteret që drejton themelimin
e formave duale të Arsimit dhe aftësimit profesionale, në të cilën aftësimi paraprak dhe përvoja
zbatohen në ndërmarrje (plotësim ndryshim);
Zbatimi i programeve të reja lëndore për klasat 3, 8, 12, në gjuhën shqipe si dhe programi lëndor
Gjuhë Shqipe për klasën e 3 për nxënësit e komunitetit jo shqiptar (serb, boshnjak, RAE, turk), të
hartuara dhe kurrikulat lëndore për klasat: 0, 1, 2, 7, 6, 10, 11 në të gjitha shkollat e vendit;
Ndërtimi i tetë (8) institucioneve parashkollore publike;
Miratimi i projektligjit për mbeturinat nga industria e nxjerrjes së mineraleve;
Miratimi i dy UA në fushën e mjedisit: për eksport, import dhe transit të mbeturinave, dhe për
rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes;
Miratimi i katër dokumenteve të politikave në fushën e mjedisit: strategjisë dhe PV për ndryshime
klimatike, strategjisë për menaxhimin e mbeturinave 2018-2028 dhe planit 2018 – 2020, dhe
programit nacional për pyllëzimin e sipërfaqeve të zhveshura 2018-2025;
Zbatimi në fushën e mjedisit: hartimi i katër planeve rregulluese të hollësishme për zonat e treta të
mbrojtura të parqeve kombëtare, hartimi i funksioneve mbështetëse emergjente (FME-ve) sipas
Planit të reagimit kombëtar (MMPH), dhe publikimi i Librit të Kuq të Faunës;
Miratimi i UA-së për definimin e procedurës së trajtimit të ankesave të konsumatorëve;
Zgjerimi i Këshillit për Mbrojtje të Konsumatorit (anëtarë nga BQK, Autoriteti Rregullator i
Ujësjellësit, ARKEP, Rregullatori i Energjisë dhe Komisioni i Pavarur për Media);
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Miratimi i katër projektligjeve në fushën e shëndetësisë: për sigurime shëndetësore, për
Inspektoratin Shëndetësor (plotësim-ndryshim); dhe për barnat narkotike, Substancat psikotrope
dhe prekursorët (plotësim-ndryshim);
Miratimi i Planit Strategjik për Promovim dhe Edukim Shëndetësor.

Në anën tjetër, masat kyçe që kërkojnë vëmendje gjatë periudhës tremujore në vijim në kuadër të këtij blloku
janë si në vijim:
 Miratimi i dy akteve nënligjore në fushën e së drejtës së themelimit të kompanive dhe lirisë së
ofrimit të shërbimeve: UA për rregullat për funksionimin e Komisionit të Provimit Shtetëror,
kompensimin e anëtarëve të saj, si dhe procedurat dhe mënyrën e zhvillimit të provimit shtetëror,
dhe UA për organizimin dhe funksionimin e organit profesional për zhvillimin e standardeve të
profesionit;
 Miratimi i manualit për mbikëqyrjen i bazuar në rrezik (Sigurimet);
 Miratimi i UA për strukturën dhe përmbajtjen e raportimeve financiare vjetore (plotësimndryshim);
 Rekrutimi i shtatë (7) zyrtarëve në Autoritetin Kombëtar të Konkurrencës;
 Miratimi i dy rregulloreve në fushën e shoqërisë së informacionit (për mbledhjen e të dhënave për
infrastrukturën brezgjerë, dhe për të drejtën për shteg dhe shfrytëzimin e përbashkët të
infrastrukturës (pltësim-ndryshim);
 Miratimi i dy dokumenteve të politikave në fushën e shoqërisë së informacionit: planit të rishikuar
të shpërndarjes dhe shfrytëzimit të brezave frekuencore (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, dhe 2100
MHz) për ofrimin e shërbimeve mobile brezgjëra, dhe dokumentit për procedurat operacionale për
zbatimin e bartshmërisë së numrave;
 Ngritja e kapaciteteve institucionale dhe zbatimi në fushën e shoqërisë së informacionit: krijimi i
atlasit elektronik për infrastrukturën telekomunikuese brezgjerë, vendosja e infrastrukturës
brezgjerë (Llot 1- Breznicë-Kozaricë Llot 2 - Pjetërshan-Dol Llot 3 - Oshlan-Hercegovë-Balincë-Liqej
Llot 4 – Pouskë), sigurimi i sistemit (pajisje dhe softuer) për matjen e parametrave të kualitetit të
qasjes në internet, arritja e shfrytëzimit të interneti prej 30Mbps nga 70% e qytetarëve,
funksionalizimi i kodit të ri telefonik shtetëror (+383), anëtarësimi i KOS-CERT-it në FIRST;
 Miratimi i programit vjetor 2019 për bujqësi dhe zhvillim rural;
 Rregullimi i 25 ha të tokës bujqësore në Zonën Kadastrale Celinë (në komunën e Rahovecit);
 Miratimi i projektligjit për pijet e forta alkoolike dhe rregullores për përcaktimin e rregullave
shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre të cilat nuk janë të destinuara për
konsum njerëzor;
Miratimi i projektligjit mbi transportin rrugor (plotësim-ndryshim);
Miratimi i pesë akteve nënligjore në fushën e transportit: UA për mënyrën e organizimit dhe
funksionimit te këshillit për siguri rrugore dhe çështje tjera relevante, UA për rregullat dhe
mënyrën e organizimit te provimit për certifikatën e kualifikimit profesional (CKP), rregullores për
specifikat teknike për interoperabilitet (STI/TSI) për operim dhe menaxhim të trafikut, rregullores
për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve hekurudhore, si dhe rregullores lidhur me miratimin
specifik të operimeve të avionëve me një motor me turbinë gjatë natës ose në kushtet
meteorologjike me instrumente dhe kërkesat për miratimin e trajnimeve për mallrat e rrezikshme
për operacionet e specializuara komerciale, operimet jo-komerciale të avionëve kompleks me
motor dhe operimet e specializuara jo-komerciale të avionëve kompleks me motor (plotësimndryshim);
 Miratimi i programi kombëtar trajnues i sigurimit të aviacionit civil;
 Ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e transportit: finalizimi i çmimores për matjen e
gazrave, mbajtja e trajnimeve të avancuara nga inspektorët e sigurimit të aviacionit civil, krijimi
dhe funksionalizmi i bazës së të dhënave dhe sistemit elektronik;
 Zbatimi në fushën e transportit: testimi i kandidatëve në mënyrë elektronike, lëshimi i certifikatës
për ANP "Adem Jashari" bazuar në Rregulloren e BE-së nr. 139/2014, projektimi dhe ndërtimi i
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zgjatjes së pistës dhe ngritjes së sistemit instrumental të aterrimit dhe sistemet radio
komunikimeve, përfundimi i segmentit Babush - Hani i Elezit (kufiri me Maqedoninë) i auto-udhës
Prishtinë-Shkup, përfundimi i 16 km të segmenteve (Gjurgjicë-Kijevë dhe Pejë-Zahaq) R6b/N9),
zbatimi i fazës së parë të rehabilitimit të segmenteve prioritare të linjës hekurudhore 10,
zbatimi i fushatave të vetëdijesimit të publikut për sigurinë në komunikacion, bazuar në vlerësimet
e bëra;
Miratimi i tri rregulloreve në fushën e energjisë: për autorizim (licencim, inspektim dhe njoftim për
praktikat e përdorimit të substancave radioaktive, për vendosjen e minimumit të performancës
energjetike në ndërtesat e reja në ndërtesat e banimit, ndërtesat në renovim dhe ndërtesat e gjitha
llojeve tjera nga ato të banimit, dhe për metodologjinë e kalkulimit minimal për performacë të
energjisë;
Miratimi i dy dokumenteve të politkave në fushën e energjisë: strategjisë dhe PV për mbrojtje nga
rrezatimi dhe siguria bërthamore, dhe PV të rishikaur për Burimet e Ripërtritshme të Energjisë;
Ngritja e kapaviteteve institucionale dhe zbatimi në fushën e energjisë: punësimi i tre zyrtarëve
dhe certifikimi i operatorit të sistemit të transmisionit;
Publikimi i anketave të kostos së punës;
Kryerja e pagesës vjetore për anëtarësim në Programin e BE-së “Evropa për qytetarët”;
Funksionalizimi dhe ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e gjyqësorit dhe të të drejtave
themelore: funksionalizimi i Komiteteve Konsultative për Persona me Aftësi të Kufizuara nëpër
Komuna, emërimi i Komisionerit dhe anëtarëve të Bordit të Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave
Personale, emërimi i zyrtarëve për mbrojtje nga diskriminimi në nivelin lokal, rekrutimi i 112
zyrtarëve si staf mbështetës nëpër gjykata, funksionalizimi i Programi për Sistemin e Menaxhimit
Elektronik të Lëndëve, krijimi i bazës së të dhënave për personat e zhvendosur;
Zbatimi në praktikë në fushën e gjyqësorit dhe të të drejtave themelore: licencimi i përmbaruesve
privatë dhe noterëve, kryerja ja 37 inspektimeve për noterë dhe 38 inspektimeve për përmbarues
privatë, zbatimi i 35 vendimeve të pazbatuara për rrënimin e strukturave ilegale të ndërtuara në
prona private, kryerja e inspektimeve të rregullta dhe atyre të bazuar në ankesa mbi zbatimin e
dispozitave ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale;
Pilotimi i kurrikulës për edukim parashkollor (mosha 0-5 vjeç) në 7 institucione parashkollore;
Miratimi i një akti nënligjor dhe dy dokumenteve të politikave në fushën e shëndetësisë: UA për
praktikat e mira të shpërndarjes, Strategjisë për Kujdes Parësor Shëndetësor, dhe planit strategjik
për shëndet të nënës dhe fëmijës;
Përfundimi i harduerit dhe zhvillimi i sistemit për 6 spitale të përgjithshme;
Miratimi i projektligjit për mbeturinat nga industria e nxjerrjes së mineraleve;
Miratimi i dy UA në fushën e mjedisit: për eksport, import dhe transit të mbeturinave, dhe për
rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes;
Miratimi i katër dokumenteve të politikave në fushën e mjedisit: strategjisë dhe PV për ndryshime
klimatike, strategjisë për menaxhimin e mbeturinave 2018-2028 dhe planit 2018 – 2020, dhe
programit nacional për pyllëzimin e sipërfaqeve të zhveshura 2018-2025;
Zbatimi në fushën e mjedisit: hartimi i katër planeve rregulluese të hollësishme për zonat e treta të
mbrojtura të parqeve kombëtare, hartimi i funksioneve mbështetëse emergjente (FME-ve) sipas
Planit të reagimit kombëtar (MMPH), dhe publikimi i Librit të Kuq të Faunës.
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2.
2.1.
2.1.1.

ZBATIMI I PKZMSA-SË GJATË PERIUDHËS JANAR – SHTATOR 2018 SIPAS KAPITUJVE | BLLOKU 1:
KRITERET POLITIKE
Demokracia dhe sundimi i ligjit
Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi zgjedhor

Ky kapitull përmban 6 masa, nga të cilat 1 (16.66%) është masë legjislative, ndërsa 5 (83.34%) prej tyre janë
masa zbatuese.
Niveli i zbatimit të këtij kapitulli gjatë periudhës janar – shtator nuk mund të vlerësohet, pasi që asnjë
masë nuk është planifikuar të zbatohet gjatë kësaj periudhe.
Në këtë sektor përgjithësisht nuk ka vonesa serioze. Duhet theksuar se shkalla e zbatimit, pra të gjitha masat e
planifikuara janë duke u zbatuar pa vonesa serioze, ndonëse afatin e përfundimit e kanë në tremujorin e fundit të vitit.
Megjithatë, duhet përmendur që Strategjia për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun është e finalizuar, përfshirë
edhe koston financiare, dhe së shpejti pritet të hyjë në fazën e miratimit. Ndërsa, sa i përket Rregullores së Kuvendit,
në mbledhjen e mbajtur të datës 19 shtator 2018 të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e
Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e AKK-së, duhet theksuar që kjo rregullore është rekomanduar për mos miratim në seancë
plenare. Pra, pavarësisht afatit përfundimtar për zbatim që është në fund të vitit, kjo rregullore mund të shtyhet për
miratim për vitin 2019.
2.1.2.

Administrata publike

Ky kapitull përmban 18 masa, nga të cilat 8 (44.44%) janë masa legjislative, ndërsa 10 prej tyre (55.56%) janë
masa zbatuese.
Diagrami 2.1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Administrata publike

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 58.33%, pasi që 7 nga 12 masa të planifikuara janë zbatuar
plotësisht, ndërsa 5 prej tyre (41.87%) janë në zbatim e sipër.
Në këtë sektor përgjithësisht nuk ka vonesa serioze. Masat kyçe të tij, miratimi i tri ligjeve kornizë (për organizimin
dhe funksionimin e administratës publike dhe agjencive të pavarura, për zyrtarët publikë, dhe për pagat) që ndërlidhen
me reformën e administratës publike janë përfunduar me miratim nga Qeveria në afatin e paraparë. Duhet theksuar
se ka vonesa në miratimin e projektligjit për konfliktet administrative, miratimin e UA-ve për teleprezencë dhe
transparencë komunale, zhvillimin e bazës së të dhënave dhe identifikimin e numrit të shërbimeve që ofrohen nga AP,
dhe në dizajnimin e platformës së transparencës (on-line) e shpenzimeve financiare.
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2.1.3.

Avokati i Popullit

Ky kapitull përmban 5 masa zbatuese.
Diagrami 2.1.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Avokati i Popullit

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 100%, pasi që 1 masë e planifikuar është zbatuar plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht nuk ka vonesa serioze: masat e planifikuara janë në realizim e sipër. Ka përmirësim në
bashkëpunimin ndërmjet Qeverisë dhe IAP-së, gjegjësisht veprimeve pasuese që dalin nga rekomandimet e këtij të
fundit. Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet numrit të zbatimit dhe monitorimit të këtyre rekomandimeve, pasi që
gjatë viteve 2017-2018 përqindja e zbatimit të tyre nga ana e institucioneve qendrore të Qeverisë duhet të jetë të
paktën 40%, sipas marrëveshjes së Kontratës Buxhetore Sektoriale në RAP. Duke qenë që ky tregues reflektohet në
KBS për RAP dhe kushtëzon asistencën financiare në të ardhmen, atëherë në këtë sektor është prioritet i lartë që të
rritet në mënyrë progresive niveli i zbatimit të rekomandimeve që lëshohen nga IAP.
2.1.4.

Mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë

Ky kapitull nuk përmban masa afatshkurtra.
2.2.

Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare

Ky kapitull përmban 5 masa, nga të cilat 3 (60%) janë masa legjislative, ndërsa 2 prej tyre (40%) janë masa
zbatuese.
Diagrami 2.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet
ndërkombëtare
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Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 0%, pasi që asnjë nga 4 masat e planifikuara nuk është zbatuar
plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht ka vonesa serioze në zbatimin e masave të planifikuara, përkatësisht në miratimin e katër
dokumenteve të sipërpërmendur dhe në trajnimin e antropologëve mjekoligjorë.
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3.
3.1.

ZBATIMI I PKZMSA-SË GJATË PERIUDHËS JANAR – SHTATOR 2018 SIPAS KAPITUJVE | BLLOKU 2:
KRITERET EKONOMIKE
Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut

Ky kapitull përmban 9 masa, nga të cilat 3 (33.33%) janë masa legjislative, ndërsa 6 prej tyre (66.67%) janë
masa zbatuese.
Diagrami 3.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Ekzistenca e ekonomisë funksionale të
tregut

1. Të përfunduara - 100% | 3 masa

2. Të papërfunduara - 0% | 0 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 100%, pasi që 3 nga 3 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht ka nivel të kënaqshëm të zbatimit të masave. Disa vonesa vërehen në rishikimin e
Strategjisë së Reformës për Menaxhimin e Financa Publike dhe Plani i veprimit.
3.2.

Kapaciteti për t’u përballur me presionin e konkurrencës dhe forcat e tregut brenda Unionit

Ky kapitull përmban 5 masa, nga të cilat 1 (20%) janë masa legjislative, ndërsa 4 prej tyre (80%) janë masa
zbatuese.
Diagrami 3.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Kapaciteti për t’u përballur me presionin
e konkurrencës dhe forcat e tregut brenda Unionit

1. Të përfunduara - 0% | 0 masa

2. Të papërfunduara - 100% | 2 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 0%, pasi që asnjëra nga 2 masat e planifikuara nuk është
zbatuar plotësisht.
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Në këtë sektor përgjithësisht nuk ka nivel të kënaqshëm të zbatimit të masave të planifikuara. Vonesa serioze paraqiten
në shfuqizimin e të gjitha tarifave komunale për transferimin e pronësisë që janë në kundërshtim me UA 08/2014 për
tarifat për shërbimet e regjistrimit të pasurisë së paluajtshme, hartimin e 25 standardeve të profesionit të cilat
verifikohen nga AKK, si dhe në kurrikulat të AAP për 20 profile të rishikuara dhe 40 trajnerë dhe mësimdhënës bazuar
në kurrikulën bërthamë.

| 17

4.
4.1.

ZBATIMI I PKZMSA-SË GJATË PERIUDHËS JANAR – SHTATOR 2018 SIPAS KAPITUJVE | BLLOKU 3:
STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË
Korniza ligjore për përafrimin e legjislacionit të Kosovës me acquis-në e BE-së

Ky kapitull përmban 6 masa zbatuese.
Diagrami 4.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Korniza ligjore për përafrimin e
legjislacionit të Kosovës me atë të BE-së

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 100%, pasi që 2 nga 2 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
4.2.

Kapitulli 1 i acquis-së: Lëvizja e lirë e mallrave

Ky kapitull përmban 8 masa, nga të cilat (25%) janë masa legjislative, ndërsa prej tyre (75%) janë masa
zbatuese.
Diagrami 4.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Lëvizja e lirë e mallrave

1. Të përfunduara - 33.33% | 1 masë

2. Të papërfunduara - 66.67% | 2 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 33.33%, pasi që 1 nga 3 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht, ndërsa pjesa tjetër, 2 masa (66.67%) janë në zbatim e sipër.
Ky sektor në përgjithësi ka shënuar progres në realizimin e masave. Megjithatë, vonesa e probleme serioze kemi sa i
përket anëtarësimit të Agjencisë së Metrologjisë në Byronë Ndërkombëtare të Peshave dhe Masave (BIPM).
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4.3.

Kapitulli 2 i acquis-së: Liria e lëvizjes së punonjësve

Ky kapitull përmban 2 masa, të gjitha masa zbatuese, ndërsa asnjëra nuk është planifikuar të zbatohet
brenda tremujorit të tretë.
Niveli i zbatimit të këtij kapitulli gjatë periudhës janar-shtator nuk mund të vlerësohet, pasi që të dy
masat janë planifikuar të zbatohen plotësisht deri në fund të tremujorit të katërt.
Diagrami 4.3.Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Liria e lëvizjes së punonjësve

Ky sektor përgjithësisht nuk përballet me vonesa pasi që njëra masë e planifikuar është zbatuar plotësisht ndërsa masa
tjetër e planifikuar është në realizim e sipër.
4.4.

Kapitulli 3 i acquis-së: E drejta e themelimit të kompanive dhe liria e ofrimit të shërbimeve

Ky kapitull përmban 8 masa, nga të cilat 5 (62.50%) janë masa legjislative, ndërsa 3 prej tyre (37.50%) janë
masa zbatuese.
Diagrami 4.4. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: E drejta e themelimit të kompanive dhe
liria e ofrimit të shërbimeve

1. Të përfunduara - 60% | 3 masa

2. Të papërfunduara - 40% | 2 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 60%, pasi që 3 nga 5 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht, ndërsa 2 masa (40%) janë ne zbatim e sipër.
Siç tregojnë të gjeturat e këtij raporti, gjysma e aktiviteteve të këtij sektori përballen me vonesa. Vonesa ka në
miratimin e UA-ve që zbatojnë Ligjin për Profesione të Rregulluar. Dy nga këto udhëzime presin miratimin e ministrit
dhe dy të mbeturat aktualisht kanë të hartuar vetëm drafte fillestare.
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4.5.

Kapitulli 4 i acquis-së: Lëvizja e lirë e kapitalit

Ky kapitull përmban 3 masa, nga të cilat 2 (66.67%) janë masa legjislative, ndërsa 1 prej tyre (33.33%) janë
masa zbatuese.
Diagrami 4.5. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Lëvizja e lirë e kapitalit

1. Të përfunduara - 66.67% | 2

2. Të papërfunduara - 33.33% | 1

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 50%, pasi që 1 nga 2 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht ka nivel të kënaqshëm të zbatimit të masave të planifikuara. Vështirësi dhe vonesa serioze
paraqiten në miratimin e Udhëzimit Administrativ për Pronarin Përfitues.
4.6.

Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik

Ky kapitull përmban 6 masa, nga të cilat 2 (33.33%) janë masa legjislative, ndërsa 4 prej tyre (66.67%) janë
masa zbatuese.
Diagrami 4.6. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Prokurimi publik

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 100% pasi që 1 masë e planifikuara është zbatuar plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë në realizim e sipër dhe parashihen të
përfundohen deri në fund të vitit.
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4.7.

Kapitulli 6 i acquis-së: E drejta e kompanive

Ky kapitull përmban 3 masa, nga të cilat 2 (66.66%) janë masa legjislative, ndërsa 1 prej tyre (33.37%) janë
masa zbatuese.
Niveli i zbatimit të këtij kapitulli gjatë periudhës janar-shtator nuk mund të vlerësohet, pasi që të gjitha
masat janë planifikuar të zbatohen plotësisht deri në fund të tremujorit të katërt.
Ky sektor përgjithësisht nuk përballet me vonesa serioze në realizimin e masave të parapara. Vonesa të vogla ka në
miratimin e UA për strukturën dhe përmbajtjen e raportimeve financiare vjetore.
4.8.

Kapitulli 7 i acquis-së: E drejta e pronësisë intelektuale

Ky kapitull përmban 6 masa, nga të cilat 3 (50%) janë masa legjislative, ndërsa 3 prej tyre (50%) janë masa
zbatuese.
Diagrami 4.8. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: E drejta e pronësisë intelektuale

1. Të përfunduara - 0%| 0 masa

2. Të papërfunduara - 100% | 3 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 0%, pasi që 0 nga 3 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Ky sektor përgjithësisht ballafaqohet me vonesa serioze në miratimin e masave legjislative. Këto vonesa paraqiten në
miratimin e Rregullores për Kompensime të Veçanta, asaj për Ndërmjetësim në fushën e të drejtës së autorit, dhe në
miratimin e mandatit të Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektuale.
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4.9.

Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës

Ky kapitull përmban 9 masa, nga të cilat 3 (37.5%) janë masa legjislative, ndërsa prej tyre 6 (62.5%) janë
masa zbatuese.
Diagrami 4.9. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Politikat e konkurrencës

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 33.33%, pasi që 1 nga 3 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Ky sektor përballet me vonesa serioze, konkretisht ne miratimin e Rregullores për Procedurat dhe Formatin e Njoftimit
për Ndihmë Shtetërore, e cila gjendet ne procedure te miratimit. Si dhe hartimin i Koncept Dokumentit per Ligjin për
Konkurrencën Nr. 03 / L-229 i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 04/L-226 I cili ka qene I planifikuar ne K2 2018
dhe do gjendet ne fazat e komentimit nga institucionet. Pritet qe muajin e ardhshëm te del ne diskutime publike.
Përndryshe te gjitha masat e planifikuara janë në realizim e sipër dhe parashihen të përfundohen deri në fund të vitit.
4.10.

Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare

Ky kapitull përmban 11 masa, nga të cilat 6 (54.54%) janë masa legjislative, ndërsa 5 prej tyre (45.45%) janë
masa zbatuese.
Diagrami 4.10. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Shërbimet financiare

1. Të përfunduara - 0% | 0 masa

2. Të papërfunduara - 100% | 7 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 0%, pasi që 0 nga 7 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Ky sektor përgjithësisht ballafaqohet me vështirësi në implementimin e masave. Sfida serioze paraqiten në miratimin
e Rregulloreve për menaxherët e pronave të mjeteve pensionale, për themelimin e pensionit suplementar individual
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dhe asaj mbi financimin dhe vlerësimin aktuarial të rregullimit pensional. Ngjashëm, vonesa serioze paraqiten në
miratimin e manualit për likuidited bankar dhe atij për mbikëqyrjen on-site të pensioneve, si dhe në finalizimin e
kornizës për zgjedhjen alternative të bankave që përfshinë ristrukturimin e kostos ekonomikisht të favorshme.
4.11.

Kapitulli 10 i acquis-së: Shoqëria e informacionit dhe mediat

Ky kapitull përmban 18 masa, nga të cilat 9 (50%) janë masa legjislative dhe 9 (50%) janë masa zbatuese.
Diagrami 4.11. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Shoqëria e informacionit dhe mediat

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 57.14%, pasi që 4 nga 7 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht ka disa vonesa serioze në plotësimin e kornizës legjislative sekondare si dhe realizimin e
disa masa zbatuese. Në përgjithësi, ky sektor karakterizohet me vonesa të mëdha, meqë një pjesë e masave nuk janë
duke u zbatuar sipas planifikimit dhe afateve të përcaktuara, ndërsa një pjese e konsideruar janë në realizim e sipër.
4.12.

Kapitulli 11 i acquis-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural

Ky kapitull përmban 15 masa, nga të cilat 1 masë (6.67%) është masë legjislative, ndërsa 14 prej tyre (93.33%)
janë masa zbatuese.
Diagrami 4.12. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Bujqësia dhe zhvillimi rural

1. Të përfunduara - 33.33% | 1 masa

2. Të papërfunduara - 66.66% |2 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 33.33%, pasi që 1 nga 3 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht ka vonesa serioze në plotësimin e kornizës legjislative si dhe realizimin e disa masave
zbatuese të cilat nuk janë duke u zbatuar sipas planifikimit dhe afateve të përcaktuara.
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4.13.

Kapitulli 12 i acquis-së: Politikat e sigurisë së ushqimit, veterinarisë dhe ato të fitosanitarisë

Ky kapitull përmban 13 masa, nga të cilat 6 (46.15%) janë masa legjislative, ndërsa 7 prej tyre (53.85%) janë
masa zbatuese.
Diagrami 4.13. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Politikat e sigurisë së ushqimit,
veterinarisë dhe fitosanitarisë

1. Të përfunduara - 0% | 0 masa

2. Të papërfunduara - 100% | 3 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 0%, pasi që asnjë nga 3 masat e planifikuara deri në shtator
nuk është zbatuar plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht ka probleme serioze në realizim. Vonesa serioze ka në miratimin e Ligjit për veterinarinë,
Ligjit për ushqimin, Ligjit për farëra, Ligjit për materialin fidanor, Ligjit për pijet e forta alkoolike dhe Planit
shumëvjeçar për kontrollin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve të kafshëve. Ligji për Ushqimin ka pranuar VNB negativ
nga MF dhe gjendet në MBPZhR, ndërsa Ligji për pijet e forta alkoolike ishte kthyer nga ZKM në MBPZhR për
plotësim, i cili pas plotësimit është dërguar në MIE për marrje të opinionit të përputhshmërisë, ku edhe ndodhet për
momentin. Probleme serioze kanë edhe Ligji për farëra dhe Ligji për materialin fidanor, për faktin se deri në fund të
këtij tremujori nuk është mbajtur asnjë takim i Grupeve Punuese në hartimin e tyre dhe draftet e deritashme vështirë
se mund të konsolidohen dhe miratohen në afatet e parapara. Për më tepër, vonesa ka edhe në miratimin e Planit
shumëvjeçar për kontrollin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve të kafshëve si dhe në miratimin e Rregullores mbi
përcaktimin e rregullave shëndetësore për nën-produktet shtazore, për të cilat ka pak gjasa të zbatohen deri në fund të
këtij viti.
4.14.

Kapitulli 13 i acquis-së: Peshkataria

Ky kapitull nuk përmban masa.
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4.15.

Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit

Ky kapitull përmban 36 masa, nga të cilat 18 (50%) janë masa legjislative dhe 18 (50%) janë masa zbatuese.
Diagrami 4.15. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Politikat e transportit

1. Të përfunduara - 61.90% | 13 masa

2. Të papërfunduara - 38.10% | 8 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 61.90%, pasi që 13 nga 21 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht ka vonesa në plotësimin e kornizës legjislative sekondare si dhe realizimin e disa masave
zbatuese.
4.16.

Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia

Ky kapitull përmban 18 masa, nga të cilat 9 (50%) janë masa legjislative, ndërsa 9 prej tyre (50%) janë masa
zbatuese.
Diagrami 4.16. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Energjia

1. Të përfunduara - 28.57% | 2 masa

2. Të papërfunduara - 71.42%| 5 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 28.57%, pasi që 2 nga 7 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht ka disa vonesa në plotësimin e kornizës legjislative primare dhe sekondare në sektorin e
naftës, miratimin e strategjisë për mbrojtje nga rrezatimi dhe siguria bërthamore, e planit të veprimit për BRE si dhe
në finalizimin e studimeve të nevojshme në kuadër të procesit të dekomisionimit të TC Kosova “A”.

| 25

4.17.

Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet

Ky kapitull përmban 7 masa, të gjitha (100%) janë masa zbatuese.
Diagrami 4.17. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Tatimet

1. Të përfunduara - 66.67 % | 2 masa

2. Të papërfunduara - 33.33% | 1 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 66.67%, pasi që 2 nga 3 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht ka nivel relativisht të kënaqshëm të ecurisë për zbatimin e masave të planifikuara. Vonesa
të vogla ka në zhvillimin dhe funksionalizimin e Softuerit të Menaxhimit të rrezikut dhe Biznesi i Inteligjencës, dhe
ka vonesa serioze në miratimin e Koncept Dokumentit për Trajtimin e Legjislacionit per Lojërat e Fatit.
4.18.

Kapitulli 17 i acquis-së: Politikat ekonomike dhe monetare

Ky kapitull nuk përmban masa afatshkurtra.
4.19.

Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat

Ky kapitull përmban 8 masa, nga të cilat 1 (12.5%) janë masa legjislative, ndërsa 7 prej tyre (87.5%) janë
masa zbatuese.
Diagrami 4.19. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Statistikat

1. Të përfunduara - 75% | 3 masa

2. Të papërfunduara - 25% | 1 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 75%, pasi që 3 nga 4 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht ka nivel të kënaqshëm të zbatimit me disa vonesa për disa masa. Disa vonesa të vogla janë
paraqitur në publikimin e anketës së kostos së punës, ndërsa me disa vonesa serioze ballafaqohen masat: Publikimi i
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Tabelave ofruese-përdoruese (supply and use tables-SUT), dhe Finalizimi dhe Publikimi i Anketës mbi të ardhurat
dhe kushtet e jetesës (SILC).
4.20.

Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi

Ky kapitull përmban 3 masa, nga të cilat 2 (66.66%) janë masa legjislative, ndërsa 1 prej tyre (33.33%)
janë masa zbatuese.
Diagrami 4.20. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Politikat sociale dhe punësimi

2. Të papërfunduara - 100% | 2 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 0%, asi që asnjë nga 2 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht ka pasur vonesa serioze, pasi që asnjë nga masat e planifikuara nuk është zbatuar. Këto
vonesa janë paraqitur në miratimin e Ligjit për KES-in; në plotësim-ndryshimin e Rregullores nr.02/2014 si dhe në
rritjen e numrit të grave të përfshira në masat aktive të tregut të punës.
4.21.

Kapitulli 20 i acquis-së: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të industrisë

Ky kapitull përmban 2 masa zbatuese.
Diagrami 4.21. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të
industrisë

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 0%, pasi që masa e planifikuar për këtë periudhe raportuese
nuk është zbatuar plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht ka nivel të kënaqshëm të zbatimit. Vonesa serioze paraqiten në Ristrukturimin
organizative të KIESA-s duke marrë parasysh fushëveprimin e përgjegjësive të KIESA, dhe rekrutimin e punonjësve
të kualifikuar.
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4.22.

Kapitulli 21 i acquis-së: Rrjetet trans-evropiane

Ky kapitull nuk përmban masa afatshkurtra.
4.23.

Kapitulli 22 i acquis-së: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore

Ky kapitull përmban 7 masa, nga të cilat 28.58% (2 masa) janë masa legjislative, ndërsa 71.42% (5 masa)
janë masa zbatuese.
Diagrami 4.23. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Politikat rajonale dhe koordinimi i
instrumenteve strukturore

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 50%, pasi që 1 nga 1 masa të planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Gjatë tremujorit të tretë ky sektor është përballur me vonesa serioze në zbatimin e një mase, e cilat pritet të zbatohet
gjatë tremujorit vijues, meqenëse është arritur miratimi i projektligjit për marrëveshjen për anëtarësim në programin
e BE-së “Evropa për qytetarët”.
4.24.

Kapitulli 23 i acquis-së: Gjyqësori dhe të drejtat themelore

Ky kapitull përmban 123 masa, nga të cilat 19 (15.45%) janë masa legjislative, ndërsa 104 prej tyre (84.55%)
janë masa zbatuese.
Diagrami 4.24.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Gjyqësori dhe të drejtat themelore
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Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 58.62%, pasi që 17 nga 29 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë në realizim e sipër. Sa i përket masave
legjislative, ka vonesa në miratimin e Kodit të Procedurës Penale si dhe ka vonesa në miratimin e akteve nën-ligjore
që rrjedhin nga Ligji për Kuvend. Gjithashtu ka vonesa edhe në miratimin e UA për mbrojtjen e fëmijëve në internet
brenda periudhës së paraparë kohore dhe Rregullores për përkrahjen e projekteve në Komunitete.
Shqetësuese vazhdon të mbetet mos miratimi brenda afatit të paraparë si dhe vonesat në miratim të Strategjive në
fushën e të drejtave themelore, mbrojtjes së minoriteteve dhe mbrojtjes së të dhënave personale. Gjithashtu për shkak
të vonesës në miratimin e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale akoma nuk janë emëruar komisioneri dhe anëtarët
e bordit të AShMDhP, si në punën e rregullt të Agjencisë.
Vonesa serioze ka edhe ne implementimin e indikatorëve te ndërlidhur me barazi gjinore si miratimi i indeksit të
barazisë gjinore si dhe zbatimi i buxhetimit gjinor të përgjegjshëm gjinor.
35 vendimeve për rrënimin e strukturave ilegale të ndërtuara në prona private nuk janë implementuar ende. Kurse,
sa i përket procedurave të rekrutimit për pozitat e cekura më lartë, edhe pse janë në proces do të konsiderohen të
përfunduara pas finalizimit të procesit të rekrutimit në tremujorët e ardhshëm, pasi që afatet e parapara tanimë kanë
kaluar.
4.25.

Kapitulli 24 i acquis-së: Drejtësia, liria dhe siguria

Ky kapitull përmban 107 masa, nga të cilat 10 (9.34%) janë masa legjislative, ndërsa 97 prej tyre (90.66%)
janë masa zbatuese.
Diagrami 4.25.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Drejtësia, liria dhe siguria

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 57.14%, pasi që 4 nga 7 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht nuk ka vonesa serioze dhe masat e planifikuara janë në realizim e sipër. Sa i përket masave
ligjore, proceset po zhvillohen sipas planifikimeve dhe nuk ka ndonjë pengesë në realizimin e këtyre masave.
Sa i përket masave zbatuese, ka vonesa të vogla në miratimin e Strategjisë së re për Migrim dhe asaj për MIK, të cilat
do të tejkalohen me mobilizim më të lartë të akterëve përgjegjës për hartimin e këtyre strategjive. Poashtu, ndërtimi i
pikë-kalimit të përbashkët kufitar në Bërnjak has në pengesa politike që shkojnë përtej aspektit teknik.
Gjithashtu vështirësi të mëdha hasen në miratimin e Strategjisë shtetërore kundër narkotikëve 2018-2023 Strategjisë
për policimin e udhëhequr nga inteligjenca dhe Strategjisë kundër krimit të organizuar.
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4.26.

Kapitulli 25 i acquis-së: Shkenca dhe kërkimet shkencore

Ky kapitull përmban 2 masa, nga të cilat 1 (50%) janë masa legjislative, ndërsa 1 prej tyre (50%) janë masa
zbatuese.
Diagrami 4.26.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Shkenca dhe kërkimet shkencore

1. Të përfunduara - 50% | 1 masë

2. Të papërfunduara -0% |0 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar – shtator është 100%, pasi që 2 nga 2 masat të planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Ky sektor është përgjithësisht në ecuri të mirë në zbatim, pasi që të gjitha masat e planifikuar (një masë legjislative
dhe një zbatuese) janë zbatuar në kohë, gjegjësisht ato kanë përfunduar në shtator të këtij viti.
4.27.

Kapitulli 26 i acquis-së: Arsimi dhe kultura

Ky kapitull përmban 5 masa, nga të cilat 2 (40.00%) janë masa legjislative, ndërsa 3 prej tyre (60.00%) janë
masa zbatuese.
Diagrami 4.27.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Arsimi dhe kultura

1. Të përfunduara - 0% | 0 masa

2. Të papërfunduara - 100% | 3 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 0.0%, pasi që 3 nga 3 masat e planifikuara nuk janë zbatuar.
Në këtë sektor përgjithësisht ka vonesa serioze si: Miratimi i Projektligjit për Arsim të Lartë, i cili është vendimtar për
reformat që do të behën në sektorin e Arsimit të Lartë.
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4.28.

Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi

Ky kapitull përmban 21 masa, nga të cilat 10 (47.62%) janë masa legjislative, ndërsa 11 prej tyre (52.38%)
janë masa zbatuese.
Diagrami 4.28. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Mjedisi

1. Të përfunduara - 53.84% | 7 masa

2. Të papërfunduara - 46.16% | 6 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 53.84%, pasi që 7 nga 13 masat e planifikuara janë zbatuar
tërësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht ka vonesa në kompletimin e kornizës legjislative primare, sekondare dhe në plotësimin e
kornizës së politikave me dokumente strategjike.
4.29.

Kapitulli 28 i acquis-së: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit

Ky kapitull përmban 17 masa, nga të cilat 9 (52.94%) janë masa legjislative, ndërsa 8 prej tyre (47.05%) janë
masa zbatuese.
Diagrami 4.29. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit

1. Të përfunduara - 20% | 1 masë

2. Të papërfunduara - 80% | 4 masa

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 20%, pasi që 1 nga 4 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht, ndërsa pjesa tjetër, 3 masa (80%) janë në zbatim e sipër.
Në këtë sektor përgjithësisht ka vonesa serioze. Vonesa ka sa i përket miratimit të draft ligjit për Sigurime
Shëndetësore, Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 02/L-38 për Inspektoratin Shëndetësor,
projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 02/L-128 për Barnat Narkotike, Substanca Psikotrope dhe
Prekursorë. Përveç tjerash vonesa ka edhe sa i përket zgjerimit të Këshillit për Mbrojtje të Konsumatorit.
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4.30.

Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor

Ky kapitull përmban 5 masa, nga të cilat 1 (20%) janë masa legjislative, ndërsa 4 prej tyre (80%) janë masa
zbatuese.
Diagrami 4.30. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Unioni doganor

1. Të përfunduara - 50% | 1 masë

2. Të papërfunduara - 50% | 1 masë

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 50%, pasi që 1 nga 2 masat e planifikuara janë zbatuar
plotësisht.
Në këtë sektor përgjithësisht ka ecuri të kënaqshme në zbatim. Disa vonesa të vogla vërehen në plotësim ndryshimin
e Kodit Doganor dhe Akcizave të Kosovës.
4.31.

Kapitulli 30 i acquis-së: Marrëdhëniet me jashtë

Ky kapitull nuk përmban masa afatshkurtra.
4.32.

Kapitulli 31 i acquis-së: Politika e jashtme, e sigurisë dhe ajo e mbrojtjes

Ky kapitull përmban 4 masa, nga të cilat 1 (25%) janë masa legjislative, ndërsa 3 prej tyre (75%) janë masa
zbatuese.
Diagrami 4.32. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Politika e jashtme, e sigurisë dhe ajo e
mbrojtjes

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në diagramin më sipër, niveli i zbatimit të këtij
kapitulli gjatë periudhës janar-shtator është 0%, pasi që asnjë nga 3 masat e planifikuara nuk janë zbatuar
plotësisht.
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Në këtë sektor përgjithësisht ka vonesa serioze në zbatimin e masave të planifikuara. Duhet të theksohet se vonesat e
rëndësishme shfaqen në miratimin e Strategjisë Kombëtare të Sigurisë dhe në plotësim-ndryshimin e Ligjit për
Sanksione Ndërkombëtare. Për shkak se ky i fundit me rekomandim të Këshillit të Evropës do të plotësohet në mënyrë
që të mbulojë edhe fushën e sanksioneve financiare të shenjëstruara ndërkombëtare, pra në formë të lex speicalis,
përfundimi i këtij veprimi është shtyrë për kuartalin e fundit të vitit. Po ashtu, masat tjera të këtij kapitulli që janë
planifikuar të përfundohen deri në fund të vitit 2018, siç janë miratimi i Planit të Veprimit për Zhvillim sa më efikas
të Dialogut Politik në mes të RKS-së dhe BE-ë si dhe miratimi i Strategjisë për Punë të Jashtme kanë vonesa në zbatim.
4.33.

Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar

Ky kapitull përmban 11 masa zbatuese.
Niveli i zbatimit të këtij kapitulli gjatë periudhës janar-shtator nuk mund të vlerësohet, pasi që të gjitha
masat janë planifikuar të zbatohen plotësisht deri në fund të tremujorit të katërt.
Në këtë sektor përgjithësisht nuk ka vonesa serioze. Disa vonesa të vogla paraqiten në rritjen e auditimeve të
performancës.
4.34.

Kapitulli 33 i acquis-së: Dispozitat financiare dhe buxhetore

Ky kapitull nuk përmban masa afatshkurtra.
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SHTOJCË: ZBATIMI I PKZMSA-SË GJATË PERIUDHËS JANAR – SHTATOR 2018 | GJENDJA SIPAS
INSTITUCIONEVE

Kjo shtojcë jep një pasqyrë të gjendjes së zbatimit të Programit gjatë periudhës janar – shtator 2018 sipas
përgjegjësive institucionale. Kjo pasqyrë shërben për të vlerësuar performancën e secilit institucion në
zbatimin e masave afatshkurtra nën përgjegjësinë e tij. Në përputhje me këtë, institucionet janë ranguar
varësisht nga performanca e tyre në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e tyre të planifikuara për
periudhën raportuese. Me fjalë të tjera, rangimi është bërë bazuar në përqindjen e masave të zbatuara
plotësisht, ose të përfunduara (të paraqitura në pjesën e kaltër të diagrameve). Rangimi i institucioneve
është bërë në mënyrë ‘të përmbysur’, pra nga institucionet me performancën më të dobët deri te ato me
performancën më të mirë.
Kjo shtojcë është e ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë janë ranguar institucionet e Qeverisë (Zyra e
Kryeministrit dhe Ministritë), ndërsa në të dytën të gjitha institucionet e tjera (ky hyjnë institucionet e
agjencitë e pavarura dhe rregullatorët).
Sa i përket performancës së institucioneve të Qeverisë në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e tyre gjatë
periudhës janar – shtator, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit (MKK) – 0% (0 / 1 masë e zbatuar);
 Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ) – 0% (0 / 2 masa të zbatuara);
 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) – 0% (0 / 2 masa të zbatuara);dhe
 Ministria e Shëndetësisë (MSh) – 0% (0 / 2 masa të zbatuara);
 Ministria e Infrastrukturës (MI) – 12.5% (1 / 8 masa të zbatuara);
 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR) – 14.29% (1 / 7 masa të zbatuara);
 Zyra e Kryeministrit (ZKM) – 20% (2 / 10 masa të zbatuara);
 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) – 27.27% (3 / 11 masa të zbatuara);
 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) – 33.33% (1 / 3 masa të zbatuara);
 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) – 38.46% (5 / 13 masa të zbatuara);
 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) – 40% (2 / 5 masa të zbatuara);
 Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) – 42.8% (3 / 7 masa të zbatuara);
 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) – 58.33% (7 / 12 masa të zbatuara);
 Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZhE) – 66.67% (2 / 3 masa të zbatuara);
 Ministria e Integrimit Evropian (MIE) – 66.67% (2 / 3 masa të zbatuara);
 Ministria e Financave (MF) – 66.67% (8 / 12 masa të zbatuara);
 Ministria e Drejtësisë (MD) – 69.23% (9 / 13 masa të zbatuara);
 Ministria e Administratës Publike (MAP) – 71.43% (5 / 7 masa të zbatuara).
Sa i përket performancës së institucioneve të pavarura në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e tyre gjatë
periudhës janar – shtator, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 Komisioni i Pavarur për Media (KPM) – 0% (0 / 1 masë e zbatuar);
 Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) – 0% (0 / 1 masa të zbatuara);
 Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRrE) – 0% (0 / 1 masë e zbatuar);
 Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) – 0% (0 / 2 masa të zbatuara);
 Banka Qendrore e Kosovës (BQK) – 0% (0 / 7 masa të zbatuara);
 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) – 50% (1 / 2 masë e zbatuar);
 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) – 66.67% (2 / 3 masa të zbatuara);
 Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) – 66.67% (4 / 6 masa të
zbatuara);
 Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave (ARH) – 83% (5 / 6 masa të zbatuara);
 Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) – 100% (6/ 6 masa të zbatuara);
 Agjencia Kundër Korrupsionit (AKKK) – 100% (1 / 1 masë e zbatuar);
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Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) – 100% (4 / 4masa të zbatuara);
Kuvendi i Republikës së Kosovës (Kuvendi) – 100% (3 / 3 masa të zbatuara);
Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AShMDhP) – nuk mund të vlerësohet (0
/ 0 masa të zbatuara);
Agjencia e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe për Siguri Bërthamore (AKMRSB) – nuk mund
të vlerësohet (0 / 0 masa të zbatuara);
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) – nuk mund të vlerësohet (0 / 0 masa të zbatuara);
Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës (Infrakos) – nuk mund të vlerësohet (0 / 0 masa të
zbatuara);
Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP) – nuk mund të vlerësohet (0 / 0
masa të zbatuara);
Autoriteti Kosovar i Konkurrencës (AKK) – nuk mund të vlerësohet (0 / 0 masa të zbatuara);
Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) – nuk mund të vlerësohet (0 / 0 masa të zbatuara);
Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) – nuk mund të vlerësohet (0 / 0 masa të zbatuara);
Organi Shqyrtues i Prokurimit (OShP) – nuk mund të vlerësohet (0 / 0 masa të zbatuara)
Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) – nuk mund të vlerësohet (0 / 0 masa të zbatuara);
Akademia e Drejtësisë së Kosovës (ADK) – nuk mund të vlerësohet (0 / 0 masa të zbatuara);
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRrPP) – nuk mund të vlerësohet (0 / 0 masa të
zbatuara).
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1.

INSTITUCIONET E QEVERISË

1.1.

Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit

Diagrami 1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MKK

1. Të përfunduara - 0% |0 masa

2. Të papërfunduara - 100% | 1 masë



1.2.

Planifikuar – 1 masë
Zbatuar – 0 masa.
Ministria e Punëve të Jashtme

Diagrami 1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MPJ

1. Të përfunduara - 0% | 0 masa

2. Të papërfunduara - 100% | 2 masa




Planifikuar – 2 masa
Zbatuar – 0 masa.
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1.3.

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Diagrami 1.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MPMS

1. Të përfunduara - 0% | 0 masa

2. Të papërfunduara - 100% | 2 masa



1.4.

Planifikuar – 2 masa
Zbatuar – 0 masa.
Ministria e Shëndetësisë

Diagrami 1.4. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MSh

1. Të përfunduara - 0% | 0 masa

2. Të papërfunduara - 100% | 2 masa




Planifikuar – 2 masa
Zbatuar – 0 masa.
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1.5.

Ministria e Infrastrukturës

Diagrami 1.5. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MI

1. Të përfunduara - 12.5% | 1 masë

2. Të papërfunduara - 87.5% | 7 masa



1.6.

Planifikuar – 8 masa
Zbatuar – 1 masë.
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Diagrami 1.6. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MBPZhR

1. Të përfunduara - 14.28% | 1 masë

2. Të papërfunduara - 85.71% | 6 masa




Planifikuar – 7 masa
Zbatuar – 0 masa.
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1.7.

Zyra e Kryeministrit

Diagrami 1.7. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: ZKM

1. Të përfunduara - 20% | 2 masa

2. Të papërfunduara - 80% | 8 masa



1.8.

Planifikuar – 10 masa
Zbatuar – 2 masa.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Diagrami 1.8. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MAShT

1. Të përfunduara - 27.27% | 3 masa

2. Të papërfunduara - 72.72% | 8 masa




Planifikuar – 11 masa
Zbatuar – 3 masa.
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1.9.

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Diagrami 1.9. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MKRS

1. Të përfunduara - 33.33% | 1 masë

2. Të papërfunduara - 66.66% | 2 masa



1.10.

Planifikuar – 3 masa
Zbatuar – 1 masë.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Diagrami 1.10. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MTI

1. Të përfunduara -38.46% | 5 masa

2. Të papërfunduara - 61.53% | 8 masa




Planifikuar – 13 masa
Zbatuar – 5 masa.
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1.11.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

Diagrami 1.11. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MAPL

1. Të përfunduara - 40% |2 masa

2. Të papërfunduara - 60% | 3 masa



1.12.

Planifikuar – 5 masa
Zbatuar – 2 masa.
Ministria e Punëve të Brendshme

Diagrami 1.12. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MPB

1. Të përfunduara - 42.85% | 3 masa

2. Të papërfunduara - 57.14% | 4 masa




Planifikuar – 7 masa
Zbatuar – 3 masa.
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1.13.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Diagrami 1.13. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MMPH

1. Të përfunduara - 58.33% | 7 masa

2. Të papërfunduara - 41.66% | 5 masa



1.14.

Planifikuar – 12 masa
Zbatuar – 7 masa.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Diagrami 1.14. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MZhE

1. Të përfunduara - 66.66% | 2 masa

2. Të papërfunduara - 50% | 1 masa




Planifikuar – 3 masa
Zbatuar – 2 masa.
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1.15.

Ministria e Integrimit Evropian

Diagrami 1.15. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MIE

1. Të përfunduara - 66.66% | 2 masa

2. Të papërfunduara - 33.33% | 1 masa



1.16.

Planifikuar – 3 masa
Zbatuar – 2 masa.
Ministria e Financave

Diagrami 1.16. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MF

1. Të përfunduara - 66.66% | 8 masa

2. Të papërfunduara - 33.33% |4
masa




Planifikuar – 12 masa
Zbatuar – 4 masa.
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1.17.

Ministria e Drejtësisë

Diagrami 1.17. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MD

1. Të përfunduara - 69.23% | 9 masa

2. Të papërfunduara - 50% |4 masa



1.18.

Planifikuar – 13 masa
Zbatuar – 9 masa.
Ministria e Administratës Publike

Diagrami 1.18. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: MAP

1. Të përfunduara - 71.43% | 5 masa

2. Të papërfunduara - 28.57% | 2 masa




Planifikuar – 7 masa
Zbatuar – 5 masa.
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2.

INSTITUCIONET E TJERA

2.1.

Komisioni i Pavarur për Media

Diagrami 2.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: KPM

1. Të përfunduara - 0% |0 masa

2. Të papërfunduara - 100% | 1 masë



2.2.

Planifikuar – 1 masë
Zbatuar – 0 masa.
Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut

Diagrami 2.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: KOSTT

1. Të përfunduara - 0% | 0 masa

2. Të papërfunduara - 100% |1 masa




Planifikuar – 1 masë
Zbatuar – 0 masa.
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2.3.

Zyra e Rregullatorit të Energjisë

Diagrami 2.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: ZRrE

1. Të përfunduara - 0% | 0 masa

2. Të papërfunduara - 100% |1 masa



2.4.

Planifikuar – 1 masë
Zbatuar – 0 masa.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Diagrami 2.4. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: KGjK

1. Të përfunduara - 0% | 0 masa

2. Të papërfunduara - 100% | 2 masa




Planifikuar – 2 masa
Zbatuar – 0 masa.
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2.5.

Banka Qendrore e Kosovës

Diagrami 2.5. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: BQK

1. Të përfunduara - 0% | 0 masa

2. Të papërfunduara - 100% | 7 masa



2.6.

Planifikuar – 7 masa
Zbatuar – 0 masa.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Diagrami 2.6. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: KQZ

1. Të përfunduara - 50% | 1 masë

2. Të papërfunduara - 50% | 1 masë




Planifikuar – 2 masa
Zbatuar – 0 masa.
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2.7.

Agjencia e Statistikave të Kosovës

Diagrami 2.7. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: ASK

1. Të përfunduara - 66.66% | 2 masa

2. Të papërfunduara - 33.33% | 1 masa



2.8.

Planifikuar – 3 masa
Zbatuar – 2 masa.
Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Diagrami 2.8. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: ARKEP

1. Të përfunduara - 66.66% | 4 masa

2. Të papërfunduara - 33.33% | 2 masa




Planifikuar – 6 masa
Zbatuar – 4 masa.
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2.9.

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Diagrami 2.9. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: ARH

1. Të përfunduara - 83.3% | 5 masa

2. Të papërfunduara - 16.6% | 1 masë



2.10.

Planifikuar – 6 masa
Zbatuar – 5 masa.
Autoriteti i Aviacionit Civil

Diagrami 2.10. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: AAC

1. Të përfunduara - 100% | 6 masa

2. Të papërfunduara - 0% | 0 masa




Planifikuar – 6 masa
Zbatuar – 6 masa.
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2.11.

Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit

Diagrami 2.11. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: AKKK

1. Të përfunduara - 100% | 1 masë

2. Të papërfunduara - 0% | 0 masa



2.12.

Planifikuar – 1 masë
Zbatuar – 1 masë.
Këshilli Prokurorial i Kosovës

Diagrami 2.12. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: KPK

1. Të përfunduara - 100% | 4 masa

2. Të papërfunduara - 0% | 0 masa




Planifikuar – 4 masa
Zbatuar – 4 masa.
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2.13.

Kuvendi i Republikës së Kosovës

Diagrami 2.13. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë periudhës janar – shtator 2018: Kuvendi

1. Të përfunduara - 100% | 3 masa

2. Të papërfunduara - 00% | 0 masa




2.14.

Planifikuar – 3 masa
Zbatuar – 3 masa.

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës

Niveli i zbatimit të masave nën përgjegjësinë e këtij institucioni gjatë periudhës janar – shtator nuk mund
të vlerësohet, pasi që ai nuk ka planifikuar asnjë masë për ta zbatuar plotësisht gjatë kësaj periudhe.
2.15.

Agjencia Kosovare për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe për Siguri Bërthamore

Niveli i zbatimit të masave nën përgjegjësinë e këtij institucioni gjatë periudhës janar – shtator nuk mund
të vlerësohet, pasi që ai nuk ka planifikuar asnjë masë për ta zbatuar plotësisht gjatë kësaj periudhe.
2.16.

Agjencia Kosovare e Privatizimit

Niveli i zbatimit të masave nën përgjegjësinë e këtij institucioni gjatë periudhës janar – shtator nuk mund
të vlerësohet, pasi që ai nuk ka planifikuar asnjë masë për ta zbatuar plotësisht gjatë kësaj periudhe.
2.17.

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Niveli i zbatimit të masave nën përgjegjësinë e këtij institucioni gjatë periudhës janar – shtator nuk mund
të vlerësohet, pasi që ai nuk ka planifikuar asnjë masë për ta zbatuar plotësisht gjatë kësaj periudhe.
2.18.

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

Niveli i zbatimit të masave nën përgjegjësinë e këtij institucioni gjatë periudhës janar – shtator nuk mund
të vlerësohet, pasi që ai nuk ka planifikuar asnjë masë për ta zbatuar plotësisht gjatë kësaj periudhe.
2.19.

Akademia e Drejtësisë së Kosovës

Niveli i zbatimit të masave nën përgjegjësinë e këtij institucioni gjatë periudhës janar – shtator nuk mund
të vlerësohet, pasi që ai nuk ka planifikuar asnjë masë për ta zbatuar plotësisht gjatë kësaj periudhe.
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2.20.

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

Niveli i zbatimit të masave nën përgjegjësinë e këtij institucioni gjatë periudhës janar – shtator nuk mund
të vlerësohet, pasi që ai nuk ka planifikuar asnjë masë për ta zbatuar plotësisht gjatë kësaj periudhe.
2.21.

Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës

Niveli i zbatimit të masave nën përgjegjësinë e këtij institucioni gjatë periudhës janar – shtator nuk mund
të vlerësohet, pasi që ai nuk ka planifikuar asnjë masë për ta zbatuar plotësisht gjatë kësaj periudhe.
2.22.

Institucioni i Avokatit të Popullit

Niveli i zbatimit të masave nën përgjegjësinë e këtij institucioni gjatë periudhës janar – shtator nuk mund
të vlerësohet, pasi që ai nuk ka planifikuar asnjë masë për ta zbatuar plotësisht gjatë kësaj periudhe.
2.23.

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

Niveli i zbatimit të masave nën përgjegjësinë e këtij institucioni gjatë periudhës janar – shtator nuk mund
të vlerësohet, pasi që ai nuk ka planifikuar asnjë masë për ta zbatuar plotësisht gjatë kësaj periudhe.
2.24.

Organi Shqyrtues i Prokurimit

Niveli i zbatimit të masave nën përgjegjësinë e këtij institucioni gjatë periudhës janar – shtator nuk mund
të vlerësohet, pasi që ai nuk ka planifikuar asnjë masë për ta zbatuar plotësisht gjatë kësaj periudhe.
2.25.

Zyra Kombëtare e Auditimit

Niveli i zbatimit të masave nën përgjegjësinë e këtij institucioni gjatë periudhës janar – shtator nuk mund
të vlerësohet, pasi që ai nuk ka planifikuar asnjë masë për ta zbatuar plotësisht gjatë kësaj periudhe.
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