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Hyrje
Plani i Veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga Raporti i Progresit (PVRP) 2015 fokusohet
në adresimin e sfidave dhe rekomandimeve të identifikuara në Raportin e Progresit 2014 të
Komisionit Evropian për Kosovën, të publikuar në fillim të tetorit 2104. PVPR 2105 është
vazhdimësi e proceseve të deritanishme të planifikimit në kuadër të agjendës evropiane të
institucioneve shtetërore (respektivisht Planit të Veprimit për MSA – PVMSA), nën udhëheqjen
e Ministrisë së Integrimit Evropian (MIE), në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Sa i
përket PVMSA-së, si dokumenti i integruar nacional i politikave për aderim në BE, ai ekziston
që nga fundi i vitit 2012, pas publikimit nga ana e Komisionit Evropian të Studimit të
Fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës.
Pas hartimit dhe miratimit nga Qeveria për herë të parë në fund të vitit 2012, si PVMSA 2013,
plani aktual vjetor është i treti me radhë. Megjithatë, krahasuar me PVMSA 2013 dhe PVMSA
2014, PVRP 2015 është i dizajnuar si dokument njëvjeçar, për arsye të periudhës kalimtare në të
cilën gjendet procesi i aderimit në BE, respektivisht në pritje të hyrjes në fuqi dhe fillimit të
zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit.
Sa i përket Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA), negociatat për këtë marrëveshje ishin
iniciuar bazuar në konfirmimin e perspektivës evropiane të Kosovës në kudër të Studimit të
Fizibilitetit, i cili kishte konstatuar se Kosova ishte e gatshme për t’i filluar ato. Bazuar në këtë,
më 12 dhjetor 2012, Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme të BE-së kishte miratuar propozimin e
Komisionit për fillimin e këtyre negociatave dhe qëllimin e tij për të propozuar direktivat
përkatëse, pas përmbushjes nga ana e Kosovës të prioriteteve afatshkurtra të dala nga ky
studim (të cilat kishin të bënin me katër fusha: sundimin e ligjit, administratën publike,
mbrojtjen e minoriteteve dhe tregtinë). Menjëherë pas publikimit të këtij studimi, institucionet e
Republikës së Kosovës kishin filluar zbatimin e kritereve afatshkurtra, i cili proces kishte
përfunduar brenda disa muajsh.
Për pasojë, në prill 2013, Komisioni kishte publikuar raportin monitorues për zbatimin e
kritereve afatshkurta të dala nga Studimi i Fizibilitetit, përmes të cilit kishte konfirmuar se
Kosova kishte përmbushur të gjitha këto kritere për nisjen e negociatave për MSA. Bazuar në
këtë raport, më 28 qershor 2013, Këshilli i BE-së mori vendimin për nisjen e negociatave për
MSA ndërmjet Kosovës dhe BE-së. Negociatat kishin filluar më 28 tetor 2013, me takimin e parë
të Kryenegociatorëve. Pas hapjes së negociatave, me fokus në kapitujt IV, V dhe VI, raundi i
dytë i tyre, i mbajtur më 27 nëntor 2013, u fokusua në përmbylljen e këtyre tre kapitujve, me
ç’rast gjithashtu u hapën negociatat për kapitujt I, III, VII, VIII , IX dhe X. Raundi i tretë dhe i
katërt u zhvilluan në dhjetor 2013, respektivisht në shkurt 2014, kurse në raundi i pestë (më 24
mars 2014) u fokusua në kapitullin e fundit të mbetur, Kapitullin II, mbi dialogun politik. Pas
pesë raundesh të negociatave, takimi përfundimtar i Kryenegociatorëve u mbajt më 2 maj 2014,
në Prishtinë, me ç’rast MSA ishte miratuar prej tyre, me vendosjen e inicialeve. Me këtë është
përmbyllur procesi i negociatave, kurse MSA tani gjendet në procedura të shqyrtimit dhe
miratimit nga Shtetet Anëtare dhe institucionet e BE-së. Ky proces pritet të përfundojë kah mesi
i vitit 2015, dhe MSA pritet të hyjë në fuqi nga janari 2015.
Siç u tha më sipër, aktualisht procesi i aderimit të Kosovës në BE gjendet në fazën e shqyrtimit
dhe miratimit të MSA-së nga ana e BE-së. Pasi që MSA pritet të hyjë në fuqi në janar 2016, kjo
shtron nevojën e përgatitjeve më natyrë më afatgjatë për zbatimin e kësaj marrëveshjeje. Në këtë
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drejtim, MIE dhe KE tashmë janë dakorduar që dokumenti strategjik i politikave për zbatimin e
MSA-së, i cili do të jetë dokumenti kryesor nacional i politikave edhe pas fillimit të negociatave
për anëtarësim, të jetë Plani Kombëtar për Miratimin e Acquis-së (PKMA/NPAA). Në vijim të
këtij përkushtimi të përbashkët politik me BE-në, MIE gjendet në fillim të përgatitjeve për
hartimin e këtij plani, i cili synohet të finalizohet dhe të miratohet nga Qeveria në shtator 2015,
dhe të fillojë së zbatuari nga janari 2016. PKMA do të vendosë një kornizë gjithëpërfshirëse dhe
afatgjatë të të gjitha reformave të nevojshme për miratimin dhe zbatimin e legjislacionit të BE-së
përmes legjislacionit kombëtar dhe instrumenteve të tjera të nevojshme. Duke qenë kështu,
PKMA do të shërbejë si dokumenti kryesor strategjik nacional për planifikimin, zbatimin dhe
monitorimin e zbatimit të të gjitha reformave të nevojshme deri në anëtarësimin e plotë të
Kosovës në BE. Kjo fazë e re do të kërkojë reformimin e kornizës aktuale të politikave për
integrim evropian duke e bërë atë më ambicioze, më gjithëpërfshirëse dhe më të integruar. Pasi
që do të ngritë të gjitha dimensionet e veçanta të procesit të aderimit në një nivel shumë më të
ndërlikuar, kjo fazë do të kërkojë një nivel shumë më të lartë të përgatitshmërisë dhe
kapaciteteve institucionale.
Në ndërkohë, me qëllim të shmangies së boshllëkut në planifikimin, zbatimin dhe monitorimin
e politikave për integrim evropian deri në fillim të vitit 2016, PVRP 2015 është i dizajnuar si
dokument kalimtar njëvjeçar. Prandaj, pjesa dërrmuese e masave të parapara me të synojnë të
adresojnë sfidat dhe rekomandimet më të rëndësishme të identifikuar nga BE në Raportin e
Progresit të vitit 2014, dhe si të tilla parashihet të zbatohen brenda vitit 2105. Këto masa
gjithashtu janë organizuar dhe formuluar në atë mënyrë që të kontribuojnë në zbatimin e
kritereve afatmesme të Studimit të Fizibilitetit, të cilat mbulojnë tetë (8) fusha me prioritet për
zbatimin e MSA-së (sundimin e ligjit, gjyqësorin, administratën publike, reformën zgjedhore
dhe Kuvendin, të drejtat e njeriut dhe të drejtat themelore, mbrojtjen e minoriteteve, çështjet e
tregtisë dhe tregut të brendshëm, dhe çështjet fitosanitare e ato veterinare.
PVRP 2015 parasheh gjithsej 215 masa, të ndara në tre kapituj: (1) Kriteret Politike (përfshirë
fushën e luftimit të krimit të organizuar) (gjithsej 73 masa); (2) Kriteret Ekomomike (gjithsej 13
masa); dhe (3) Standardet Evropiane (gjithsej 129 masa). Secila masë është më tej zbërthyer në
indikatorë. Gjatë hartimit të këtij dokumenti është synuar të identifikohen dhe të formulohen
veprime dhe tregues sa më realistë dhe të matshëm. Gjatë këtij procesi, nën koordinimin e MIEsë, janë ofruar të dhëna nga të gjitha institucionet shtetërore. Në bashkëpunim me Zyrën e
Kryeministrit dhe Ministrinë e Financave, ky dokument është harmonizuar me Ligjin mbi
Buxhetin 2015, si dhe me Planin Vjetor të Punës dhe Programin Legjislativ të Qeverisë për 2015.
Si i tillë, ky plan veprimi do të shërbejë si pikë referimi për institucionet shtetërore kur të
vendoset për prioritetet vjetore, planet e rekrutimit, planet strategjike për investime, planet për
TI dhe ndërtimin e kapaciteteve njerëzore, ndihmën e donatorëve, si dhe komunikimin dhe
aktivitetet informuese. Përveç rekomandimeve të Raportit të Progresit 2014, ky plan gjithashtu
synon adresimin e kritereve afatmesme të Studimit të Fizibilitetit për MSA dhe Konkluzioneve
të mbledhjeve të DPSA-së të mbajtura gjatë vitit 2014.
Kostoja e gjithëmbarshme për zbatimin e PVPR 2015 është vlerësuar të jetë 272,324,396.80
EUR, nga të cilat 232,329,986.10 EUR janë planifikuar të mbulohen nga Buxheti i Republikës së
Kosovës, ndërsa 29,139,022.18 EUR nga donatorët. Boshllëku financiar është vlerësuar të jetë
€10,852,388.53 EUR.
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Matrica e veprimeve
1. Kriteret Politike

Nr.

Veprimet

Indikatorët

PVRP 2015: Matrica e veprimeve
Kriteret Politike
Afatet
Institucionet Institucionet Dokumentet
përgjegjëse
ndihmëse
referuese

1. KRITERET POLITIKE
1.1. Demokracia dhe Sundimi i Ligjit
1.1.1. Kuvendi dhe reformat kushtetuese
1 Të përfundohet reforma zgjedhore duke marre parasysh rekomandimet e Komisionit Evropian si dhe
praktikat me të mira nga BE
Të përfundohet
1. Amendamentimi i Kushtetutës
K4 2015 Kuvendi
reforma zgjedhore
së Kosovës, i miratuar
duke marre parasysh
rekomandimet e
Komisionit Evropian si
dhe praktikat më të
mira nga BE
Të përfundohet
2. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
K4 2015 Kuvendi
reforma zgjedhore
Zgjedhjet, në pajtim me
duke marre parasysh
rekomandimet e KE-së, i miratuar
rekomandimet e
Komisionit Evropian si
dhe praktikat më të
mira nga BE
2 Të përforcohet kapaciteti administrativ dhe legjislativ i Kuvendit si dhe të përmirësohet procedura
legjislative për të siguruar ekspertizë legjislative dhe përputhshmëri me Acquis-së
Të përforcohet
1. Ligji për Kuvendin, i miratuar
K3 2015 Kuvendi
kapaciteti
administrativ dhe
legjislativ i Kuvendit, si
dhe të përmirësohet
procedura legjislative
për të siguruar
ekspertizë legjislative
dhe përputhshmëri me
Acquis-në

Totali i
buxhetit

BRK

Donatorët

Boshllëku

€20,000

€20,000

€20,000

€20,000

€20,000

€20,000
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4

Të përforcohet
2. Rregullorja e re e Kuvendit, e
kapaciteti
miratuar
administrativ dhe
legjislativ i Kuvendit, si
dhe të përmirësohet
procedura legjislative
për të siguruar
ekspertizë legjislative
dhe përputhshmëri me
Acquis-në
Të përforcohet
3. Numri i stafit të rekrutuar në
kapaciteti
pajtim me Rregulloren për
administrativ dhe
Përgjegjësitë dhe Organizimin e
legjislativ i Kuvendit, si Administratës së Kuvendit
dhe të përmirësohet
procedura legjislative
për të siguruar
ekspertizë legjislative
dhe përputhshmëri me
Acquis-në
Të përforcohet
4. Numri i trajnimeve
kapaciteti
administrativ dhe
legjislativ i Kuvendit, si
dhe të përmirësohet
procedura legjislative
për të siguruar
ekspertizë legjislative
dhe përputhshmëri me
Acquis-në
Të sigurohet pavarësia buxhetore e Kuvendit të Kosovës
Të sigurohet pavarësia
1. Numri i raporteve për shpenzim
buxhetore e Kuvendit
të buxhetit të Kuvendit, të
të Kosovës
shqyrtuara në Komisionin
Parlamentar për Buxhet dhe
Financa dhe Kryesinë e Kuvendit

K3 2015

Kuvendi

K4 2015

Kuvendi

K4 2015

Kuvendi

K4 2015

Kuvendi

Të përmirësohet koordinimi dhe planifikimi i përbashkët ndërmjet Kuvendit dhe Qeverisë
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7

Të përmirësohet
1. Koordinatorët për
K1 2015 Kuvendi
koordinimi dhe
harmonizimin e agjendës
planifikimi i
legjislative nga Kuvendi dhe
përbashkët ndërmjet
Qeveria, të emëruar
Kuvendit dhe Qeverisë
Të përmirësohet
2. Plani legjislativ Kuvend K1 2015 Kuvendi
koordinimi dhe
Qeveri, i harmonizuar
planifikimi i
përbashkët ndërmjet
Kuvendit dhe Qeverisë
Të fuqizohet roli mbikëqyrës i Komisionit për Integrim Evropian në procesin e Integrimit Evropian
Të fuqizohet roli
1. Numri i raporteve të shqyrtuara K4 2015 Kuvendi
mbikëqyrës i
Komisionit për
Integrim Evropian në
procesin e Integrimit
Evropian
Të fuqizohet roli
2. Bashkëpunimi dhe
K4 2015 Kuvendi
mbikëqyrës i
bashkërendimi i aktiviteteve të
Komisionit për
ministrive të linjës me Komisionin
Integrim Evropian në
për Integrim Evropian në procesin
procesin
e Integrimit Evropian dhe procesin
e liberalizimit të vizave
Kuvendi të përforcojë funksionet mbikëqyrëse ndaj ekzekutivit dhe organizatave buxhetore
Kuvendi të përforcojë
1. Numri i raporteve të Kuvendit
K4 2015 Kuvendi
funksionet
mbi vlerësimin e zbatimit të
mbikëqyrëse ndaj
legjislacionit
ekzekutivit dhe
organizatave buxhetore
Kuvendi të përforcojë
2. Numri i raporteve të
K4 2015 Kuvendi
funksionet
institucioneve të pavarura, të
mbikëqyrëse ndaj
shqyrtuara
ekzekutivit dhe
organizatave buxhetore
Të sigurohet llogaridhënia dhe shqyrtimi i shpenzimeve të buxhetit të Kuvendit përgjatë vitit fiskal
Te sigurohet
1. Numri i raporteve për shpenzim K4 2015 Kuvendi
llogaridhënia dhe
të buxhetit të Kuvendit, të
shqyrtimi i
shqyrtuara në Komisionin
shpenzimeve të
Parlamentar për Buxhet dhe
buxhetit të Kuvendit
Financa dhe në Kryesinë e
përgjatë vitit fiskal
Kuvendit

€2,000

€2,000
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9

Të konsultohet Kuvendi gjatë procesit të modifikimit të draft buxhetit të tij, para se të dërgohet për
miratim në Kuvend si dhe të sigurohet kontrolli i buxhetit nga Kuvendi
Të konsultohet
1. Propozim buxheti për 2014-2015 K1 2015 Kuvendi
Kuvendi gjatë procesit
në harmoni me ligjin për
të modifikimit të draft
menaxhimin e financave publike
buxhetit të tij, para se
dhe me nevojat për financim për
të dërgohet për
Kuvendin
miratim në Kuvend si
dhe të sigurohet
kontrolli i buxhetit nga
Kuvendi
Të konsultohet
2. Numri i raportimeve mbi
K4 2015 Kuvendi
Kuvendi gjatë procesit
buxhetin me theks të veçantë në
të modifikimit të draft
fushën e shëndetësisë, bujqësisë,
buxhetit të tij, para se
asistencës sociale, kulturës dhe
të dërgohet për
arsimit
miratim në Kuvend si
dhe të sigurohet
kontrolli i buxhetit nga
Kuvendi
Të konsultohet
3. Mekanizmi mbi mbikëqyrjen
K4 2015 Kuvendi
Kuvendi gjatë procesit
dhe përcjelljen e rekomandimeve
të modifikimit të draft
që u jepen organizatave buxhetore
buxhetit të tij, para se
dhe Ekzekutivit, i vendosur
të dërgohet për
miratim në Kuvend si
dhe të sigurohet
kontrolli i buxhetit nga
Kuvendi
Të ngrihet mbikëqyrja e sektorit të sigurisë nga ana e komisioneve parlamentare
Të ngrihet mbikëqyrja
1. Numri i raportimeve me shkrim K4 2015 Kuvendi
e sektorit të sigurisë
nga ana e komisioneve
parlamentare
Të ngrihet mbikëqyrja
2. Numri i interpelancave
K4 2015 Kuvendi
e sektorit të sigurisë
nga ana e komisioneve
parlamentare
Të ngrihet mbikëqyrja
3. Numri i raporteve të Kuvendit
K4 2015 Kuvendi
e sektorit të sigurisë
mbi vlerësimin e zbatimit të
nga ana e komisioneve
legjislacionit

faqe|9

parlamentare
1.1.2. Qeveria
1 Të përmirësohet koordinimi dhe planifikimi i përbashkët ndërmjet Kuvendit dhe Qeverisë
Të përmirësohet
Shihni veprimin 3 tek 2. 1. 1
K1 2015 ZKM
koordinimi dhe
Kuvendi
planifikimi i
përbashkët ndërmjet
Kuvendit dhe Qeverisë
2 Të ngrihen kapacitetet për zhvillimin dhe koordinimin e politikave dhe planifikimit strategjik, si
dhe të sigurohet që agjenda legjislative korrespondon me kapacitetet individuale të ministrive dhe
buxhetin aktual
Të ngrihen kapacitetet
1. Programi Legjislativ, Plani
K4 2015 ZKM
për zhvillimin dhe
Vjetor i Punës dhe buxheti, të
koordinimin e
harmonizuara
politikave dhe
planifikimit strategjik,
si dhe të sigurohet që
agjenda legjislative
korrespondon me
kapacitetet individuale
të ministrive dhe
buxhetin aktual
Të ngrihen kapacitetet
2. Kalendari i integruar për të
K4 2015 ZKM
MF
për zhvillimin dhe
gjitha proceset planifikuese dhe
MIE
koordinimin e
raportuese i miratuar dhe
politikave dhe
funksional
planifikimit strategjik,
si dhe të sigurohet që
agjenda legjislative
korrespondon me
kapacitetet individuale
të ministrive dhe
buxhetin aktual

Deklarate e
Prioriteteve
Afatmesme
të Qeverisë

€680,400

€680,400
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Të ngrihen kapacitetet
për zhvillimin dhe
koordinimin e
politikave dhe
planifikimit strategjik,
si dhe të sigurohet që
agjenda legjislative
korrespondon me
kapacitetet individuale
të ministrive dhe
buxhetin aktual
Të ngrihen kapacitetet
për zhvillimin dhe
koordinimin e
politikave dhe
planifikimit strategjik,
si dhe të sigurohet që
agjenda legjislative
korrespondon me
kapacitetet individuale
të ministrive dhe
buxhetin aktual
Të ngrihen kapacitetet
për zhvillimin dhe
koordinimin e
politikave dhe
planifikimit strategjik,
si dhe të sigurohet që
agjenda legjislative
korrespondon me
kapacitetet individuale
të ministrive dhe
buxhetin aktual

3. Komisioni për Planifikim
Strategjik dhe mekanizmat e tjerë
të vendosura

K2 2015

ZKM

MFMIE

4. Udhëzimet për procedurat e
hartimit të dokumenteve
strategjike të rishikuara, me qëllim
të vendosjes së qasjes sektoriale
dhe pilotimit të një numri të
strategjive sektoriale

K4 2015

ZKM

MF
MIE

5. Strategjia Kombëtare për
Zhvillim, e hartuar

K4 2015

ZKM

MF
MIE

Deklarate e
Prioriteteve
Afatmesme
të Qeverisë

€118,400

€500,000

€118,400

€500,000
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Të ngrihen kapacitetet
për zhvillimin dhe
koordinimin e
politikave dhe
planifikimit strategjik,
si dhe të sigurohet që
agjenda legjislative
korrespondon me
kapacitetet individuale
të ministrive dhe
buxhetin aktual
Të ngrihen kapacitetet
për zhvillimin dhe
koordinimin e
politikave dhe
planifikimit strategjik,
si dhe të sigurohet që
agjenda legjislative
korrespondon me
kapacitetet individuale
të ministrive dhe
buxhetin aktual
Të ngrihen kapacitetet
për zhvillimin dhe
koordinimin e
politikave dhe
planifikimit strategjik,
si dhe te sigurohet që
agjenda legjislative
korrespondon me
kapacitetet individuale
të ministrive dhe
buxhetin aktual

6. Kapitulli i dytë për Reformën
Strukturore NERP, i hartuar

K4 2015

ZKM

7. Numri i stafit të rekrutuar në
Zyrën për Planifikim Strategjik

K4 2015

ZKM

8. Numri i trajnimeve për Zyrën
për Planifikim Strategjik (ZPS)

K4 2015

ZKM

MF

IKAP

€72,200

€737,500

€72,200

€737,500
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Të ngrihen kapacitetet
9. Numri i trajnimeve për Zyrën
K4 2015 ZKM
për zhvillimin dhe
për Planifikim Strategjik (ZPS)
koordinimin e
politikave dhe
planifikimit strategjik,
si dhe të sigurohet që
agjenda legjislative
korrespondon me
kapacitetet individuale
të ministrive dhe
buxhetin aktual
Të ngrihen kapacitetet
10. Numri i zyrtarëve të rekrutuar
K4 2015 MIE
për zhvillimin dhe
dhe trajnuar në fushën e Acquis,
koordinimin e
asistencës dhe koordinimit të
politikave dhe
politikave
planifikimit strategjik,
si dhe të sigurohet që
agjenda legjislative
korrespondon me
kapacitetet individuale
të ministrive dhe
buxhetin aktual
Të forcohen kapacitetet e administratës në nivelin lokal, përfshirë komunat e sapoformuara, duke
ofruar udhëzime nga niveli qendror tek ai lokal
Të forcohen kapacitetet 1. Ligji për Emrat, Numrat dhe
K3 2015 Kuvendi
MAPL
e administratës në
Kufijtë Administrativë të
nivelin lokal, përfshirë
Komunave, i miratuar
komunat e sapo
formuara, duke ofruar
udhëzime nga niveli
qendror tek ai lokal
Të forcohen kapacitetet 2. Aktet ligjore nga fusha e
K4 2015 MAPL
e administratës në
vetëqeverisjes lokale që duhet të
nivelin lokal, përfshirë
harmonizohen me Acquis, të
komunat e sapo
identifikuara
formuara, duke ofruar
udhëzime nga niveli
qendror tek ai lokal

Programi
legjislativ
2015
Kushtetuta

€6,163.25

€4,163.25

Programi
Legjislativ;
Kushtetuta

€17,632

€17,632

€2,000.00
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Të forcohen kapacitetet
e administratës në
nivelin lokal, përfshirë
komunat e sapo
formuara, duke ofruar
udhëzime nga niveli
qendror tek ai lokal
4

K4 2015

MAPL

Të vazhdohet procesi i decentralizimit për komunat: Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Zveçan,
Leposaviq
Të vazhdohet procesi i
1. Komuna e Mitrovicës Veriore, e
K4 2015 MAPL
decentralizimit për
funksionalizuar
komunat: Mitrovicë e
Veriut, Zubin Potok,
Zveçan, Leposaviq
Të vazhdohet procesi i
decentralizimit për
komunat: Mitrovicë e
Veriut, Zubin Potok,
Zveçan, Leposaviq
Të vazhdohet procesi i
decentralizimit për
komunat: Mitrovicë e
Veriut, Zubin Potok,
Zveçan, Leposaviq

5

3. Strategjia për Vetëqeverisjen
Lokale 2015-2023, e miratuar

2. Plani i Veprimit për
Funksionalizim të katër
komunave, i zbatuar

K4 2015

MAPL

3. Buxheti i Komunave, i alokuar

K4 2015

MAPL

Të vazhdohet procesi i
4. Dokumentit për vlerësimin e
K4 2015
decentralizimit për
procesit të decentralizimit, i
komunat: Mitrovicë e
hartuar
Veriut, Zubin Potok,
Zveçan, Leposaviq
Të ngrihet transparenca e punës dhe vendimmarrjes të nivelit lokal
Të ngrihet
1. Manuali për transparencë
K4 2015
transparenca e punës
komunale, i publikuar
dhe vendimmarrjes të
nivelit lokal

MAPL

MAPL

MF

Lista e
dokumentev
e strategjike
të Qeverisë

€15,321.25

€15,321.25

Ligji për
buxhetin
vjetor 2015;
Ligji për
vetëqeverisje
n Lokale;

€4,598,608

€4,598,608

€23,000,000

€15,000,000

€7,916

€7,916

€8,905.50

€8,905.50

Draft
buxheti për
vitin 2016;
Korniza
afatmesme e
shpenzimev
e 2015-17.
Korniza
ligjore për
vetëqeverisje
Lokale

Ligji për
vetëqeverisje
Lokale; Ligji
për qasjen
në
dokumente
publike;
Udhëzimi

€3,000

€8,000,000

€3,000
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Të ngrihet
transparenca e punës
dhe vendimmarrjes të
nivelit lokal

2. 38 planet lokale për
transparencën e komunave, të
hartuara

K4 2015

MAPL

Të ngrihet
transparenca e punës
dhe vendimmarrjes të
nivelit lokal

3. Programi i trajnimeve për
Sekretaritë e Kuvendeve të
komunave për transparencën
komunale, i hartuar

K4 2015

MAPL

Të ngrihet
transparenca e punës
dhe vendimmarrjes të
nivelit lokal
Të ngrihet
transparenca e punës
dhe vendimmarrjes të
nivelit lokal

4. Aktet normative dhe vendimet e
komunave, të publikuara

K4 2015

MAPL

5. Qasja e qytetarëve në punën e
Kuvendeve të Komunave përmes
teleprezencës, e funksionalizuar

K4 2015

MAPL

për
transparencë
në komuna
Ligji për
vetëqeverisje
Lokale; Ligji
për qasjen
në
dokumente
publike;
Udhëzimi
për
transparencë
në komuna
Ligji për
vetëqeverisje
Lokale; Ligji
për qasjen
në
dokumente
publike;
Udhëzimi
për
transparencë
në komuna
Raportet
periodike të
monitorimit
të komunave
Ligji për
vetëqeverisje
Lokale; UA
për
transparencë
ne
Komunave;
UA për
monitorimin
online të KK;

€50,000

€25,000

€25,000

€10,000

€5,000

€5,000

€25,000

€20,000

€5,000

€48,000

€38,000

€10,000

f a q e | 15

6

7

Të ngrihet
transparenca e punës
dhe vendimmarrjes të
nivelit lokal

6. Fushata të vetëdijesimit për
qytetarët për teleprezencën, e
organizuar

K4 2015

MAPL

Të ngrihet
transparenca e punës
dhe vendimmarrjes të
nivelit lokal

7. Fushatë vetëdijesimi për
qytetarët sa i përket shfrytëzimit të
shërbimeve publike, e organizuar

K4 2015

MAPL

K4 2015

MAPL

K4 2015

MAPL

K4 2015

MAPL

K4 2015

MAPL

Monitorimi i zbatimit të ligjshmërisë në Komuna
Monitorimi i zbatimit
1. Plani vjetor i monitorimit, i
të ligjshmërisë në
publikuar
Komuna
Monitorimi i zbatimit
2. Raportet tremujore të
të ligjshmërisë në
Komunave, të hartuara
Komuna
Monitorimi i zbatimit
3. Numri i vlerësimeve ligjore të
të ligjshmërisë në
vendimeve të komunave nga
Komuna
organet mbikëqyrëse
Monitorimi i zbatimit
4. Mbledhjet e Kuvendeve të
të ligjshmërisë në
Komunave, të monitoruara
Komuna

Ligji për
vetëqeverisje
Lokale; Ligji
për qasjen
në
dokumente
publike;
Ligji për
vetëqeverisje
lokale;
rregullore
për sistemin
e
menaxhimit
të
performancë
s komunale;
dhe ligjet
sektoriale
nga
kompetencat
komunale

€10,000

Ligji për
vetëqeverisje
n lokale
Ligji për
vetëqeverisje
n lokale
Ligji për
vetëqeverisje
n lokale
Ligji për
vetëqeverisje
n lokale; UA
për
monitorimin
online

€2,000

€2,000

€5,000

€5,000

€10,000

€10,000

€5,000

€5,000

€30,000

€10,000

€20,000

€10,000

Përmirësimi i veprimtarisë së organeve lokale për përmbushjen e mandatit të tyre ligjor
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8

Përmirësimi i
veprimtarisë së
organeve lokale për
përmbushjen e
mandatit të tyre ligjor

1. Raporte të auditorit të
përgjithshëm mbi vlerësimin e
kualitetit të menaxhimit financiar,
të publikuara

K4 2015

MAPL

Përmirësimi i
veprimtarisë së
organeve lokale për
përmbushjen e
mandatit të tyre ligjor

2. Raport vjetor mbi zbatimin e
projekteve kapitale të Kuvendeve
të Komunave, i hartuar.

K1 2015

MAPL

Të zhvillohen kapacitet e Komunave me qëllim që buxheti të jetë në përputhje me politikat dhe
planet zbatuese
Të zhvillohen kapacitet 1. Programet për ngritjen e
K4 2015 MAPL
e Komunave me qëllim kapaciteteve të komunave në
që buxheti të jetë në
planifikimin dhe menaxhimin e
përputhje me politikat
buxhetit, të hartuara
dhe planet zbatuese
Të zhvillohen kapacitet 2. Programet për ngritjen e
K4 2015 MAPL
e Komunave me qëllim kapaciteteve të komunave në
që buxheti të jetë në
përgatitjen e projekteve, të
përputhje me politikat
hartuara
dhe planet zbatuese
Të zhvillohen kapacitet 3. Model Strategjia dhe plani për
K1 2015 MAPL
e Komunave me qëllim zhvillim socio-ekonomik lokal, i
që buxheti të jetë në
hartuar
përputhje me politikat
dhe planet zbatuese

Raportet e
auditorit
gjeneral, për
komunat
Ligji për
financat
publike dhe
përgjegjësitë
Ligji për
financat e
pushtetit
lokal
Ligji për
financat
publike dhe
përgjegjësitë
Ligji për
financat e
pushtetit
lokal
Ligji i
buxhetit
vjetor

€1,500

€1,500

€1,500

€1,500

Plani për
ngritjen e
kapaciteteve
të komunave

€7,000

€7,000

Plani për
ngritjen e
kapaciteteve
të komunave

€7,000

€7,000

UA për
hartimin e
dokumentev
e strategjike

€3,000

€3,000
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Të zhvillohen kapacitet
e Komunave me qëllim
që buxheti të jetë në
përputhje me politikat
dhe planet zbatuese

4. Skemat për përkrahjen
financiare të komunave, të
lansuara

K1 2015

MAPL

Të zhvillohen kapacitet
e Komunave me qëllim
që buxheti të jetë në
përputhje me politikat
dhe planet zbatuese

5. Dokumenti konceptual për
modalitetet e financimit të
komunave, i hartuar

K4 2015

MAPL

Të zhvillohen kapacitet
e Komunave me qëllim
që buxheti të jetë në
përputhje me politikat
dhe planet zbatuese

6. Hartimi i Projekteve për
investime publike në Komuna
(PIP), të hartuara

K4 2015

MAPL

1.1.3. Administrata publike
1 Të kompletohet korniza ligjore për Reformë të Administratës Publike
Të kompletohet
1. Projektligji për plotësimK3 2015
korniza ligjore për
ndryshim e ligjit për Shërbim
Reformë të
Civil, i miratuar
Administratës Publike
Të kompletohet
2. Projektligji për Procedurën e
K1 2015
korniza ligjore për
Përgjithshme Administrative, i
Reformë të
miratuar
Administratës Publike
Të kompletohet
3. Projektligji për plotësimK2 2015
korniza ligjore për
ndryshimin e ligjit për
Reformë të
Administratën Shtetërore, i
Administratës Publike
miratuar

Ligji për
buxhetin
vjetor
manuali për
menaxhimin
e projekteve
Ligji për
financat e
pushtetit
lokal
Ligji për
menaxhimin
e financave
publike dhe
përgjegjësitë
Ligji për
financat e
pushtetit
lokal
Ligji për
menaxhimin
e financave
publike dhe
përgjegjësitë
Ligji i
buxhetit
vjetor

Kuvendi

MAP

Kuvendi

MAP

Kuvendi

MAP

€3,000

€3,000

€5,000

€5,000

€1,500

€1,500
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Të kompletohet
korniza ligjore për
Reformë të
Administratës Publike
Të kompletohet
korniza ligjore për
Reformë të
Administratës Publike
Të kompletohet
korniza ligjore për
Reformë të
Administratës Publike
Të kompletohet
korniza ligjore për
Reformë të
Administratës Publike

2

3

4. Projektligji për Inspektim
Administrativ, i miratuar

K4 2015

Kuvendi

MAP

5. Projektligji për Pagat e
Nëpunësve Publik që nuk janë
pjesë e Shërbimit Civil, i miratuar

K4 2015

Kuvendi

MAP

6. Projektligji për plotësimndryshimin e Ligjit për Konfliktin
Administrativ, i miratuar

K4 2015

Kuvendi

MAP

7. Projektligji mbi Qeverinë, i
miratuar

K4 2015

Kuvendi

Të kompletohet
8. Projektligji për Pagat e
K4 2015 Kuvendi
korniza ligjore për
Zyrtarëve të Lartë Publikë, i
Reformë të
miratuar
Administratës Publike
Të përmirësohen kushtet për funksionin e Institucionit të Avokatit të Popullit
Të përmirësohen
1. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
K4 2015 Kuvendi
kushtet për funksionin
Avokatin e Popullit, i hartuar
e Institucionit të
Avokatit të Popullit
Të përmirësohen
2. Propozim buxheti për 2014 për
K4 2015 Kuvendi
kushtet për funksionin
Ombudspersonin në përputhje me
e Institucionit të
Ligjin për Avokatin e Popullit dhe
Avokatit të Popullit
Ligjin për Menaxhimin e
Financave Publike
Të ndahen hapësirat e institucionit të Avokatit të Popullit
Të ndahen hapësirat e
1. Bartja dhe vendosja e Zyrës
K4 2015 MAP
institucionit të
Qendrore të IAP nga objekti privat
Avokatit të Popullit
në objektin e Gjykatës
Kushtetuese, e përfunduar
Të ndahen hapësirat e
2. Lista e hapësirave të zyrave
K4 2015 MAPL
institucionit të
rajonale të IAP, e evidentuar dhe e
Avokatit të Popullit
përcjellë tek IAP

MAP

MD

IAP

IAP

IAP

f a q e | 19

Të ndahen hapësirat e
institucionit të
Avokatit të Popullit

3. Zyrat rajonale të IAP në pajtim
me listën për hapësira të ndara
nga MAPL dhe Kuvendet
Komunale, të vendosura

K4 2015

MAPL

IAP

Të ndahen hapësirat e
institucionit të
Avokatit të Popullit
4

4. Zyrat rajonale të IAP në pajtim
K4 2015 MAPL
IAP
me listën për hapësira të ndara
nga MAPL dhe Kuvendet
Komunale, të vendosura
Të zbatohen politikat për reformën e administratës publike duke siguruar buxhet si dhe kapacitete
të mjaftueshme
Të zbatohen politikat
1. Strategjia e trajnimeve të
K1 2015 MAP
për reformën e
nëpunësve civil 2015-2017 si dhe
administratës publike
Plani i Veprimit në zbatimin e
duke siguruar buxhet
Strategjisë së trajnimeve të
si dhe kapacitete të
nëpunësve civil 2015-2017,i
mjaftueshme
miratuar
Të zbatohen politikat
2. Aktet nënligjore të Ligjit për
K4 2015 MAP
për reformën e
Organet Qeveritare për Shoqërinë
administratës publike
e Informacionit, të hartuara
duke siguruar buxhet
si dhe kapacitete të
mjaftueshme
Të zbatohen politikat
3. Strategjia e re për RAP, e
K2 2015 MAP
IRK
për reformën e
miratuar
administratës publike
duke siguruar buxhet
si dhe kapacitete të
mjaftueshme

Udhërrëfyesi
për vitin 2014
RAP

€36,904.70

€36,904.70

Ligji Nr.
04/L-145 për
Organet
Shoqërisë së
Informacionit
Udhërrëfyesi
për vitin 2014
për zbatim të
Strategjisë për
Reformën e
Administratë
s Publike
(SRAP)
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Të zbatohen politikat
për reformën e
administratës publike
duke siguruar buxhet
si dhe kapacitete të
mjaftueshme

4. Plani i Komunikimit për RAP, i
miratuar

K2 2015

MAP

Strategjia për
Reformën e
Administratë
s Publike
(SRAP) 20102013 dhe
Plani i
Veprimit për
Reformën e
Administratë
s Publike
(PVRAP)
2012-2014

Të zbatohen politikat
për reformën e
administratës publike
duke siguruar buxhet
si dhe kapacitete të
mjaftueshme
Të zbatohen politikat
për reformën e
administratës publike
duke siguruar buxhet
si dhe kapacitete të
mjaftueshme

5. Korniza e mirëfilltë per RAP
(lista e linjave buxhetore) - e
miratuar

K4 2015

MAP

ZKM

6. Rregulloret për Organizimin e
Brendshëm dhe Sistematizimin e
Vendeve të Punës të të gjitha
institucioneve të Qeverisë, të
miratuara

K4 2015

MAP

IRK

Të zbatohen politikat
për reformën e
administratës publike
duke siguruar buxhet
si dhe kapacitete të
mjaftueshme

7. Sistemi i ri i pagave në pajtim
me Rregulloren për Klasifikimin e
Vendeve të Punës, i vendosur

K4 2015

MAP

Ligji për
Administratë
n Shtetërore;
Rregullorja
për
Standardet e
Organizimit
të Brendshëm
dhe
Sistematizimi
t të Vendeve
të Punës
Ligji nr. 03/L147 për Pagat
e Nëpunësve
Civilë
Rregullorja
nr. 05/2012
për
Klasifikimin e
Vendeve të
Punës në
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Shërbimin
Civil
Ligji nr. 03/L149 për
Shërbimin
Civil të
Republikës së
Kosovës.
Rregullorja
Nr. 19/2012
për
Vlerësimin e
Rezultateve
në Punë të
Nëpunësve
Civilë

Të zbatohen politikat
për reformën e
administratës publike
duke siguruar buxhet
si dhe kapacitete të
mjaftueshme

8. Vlerësimet e rezultateve në
punë të nëpunësve civilë sipas
sistemit të ri, të realizuara

K4 2015

MAP

Të zbatohen politikat
për reformën e
administratës publike
duke siguruar buxhet
si dhe kapacitete të
mjaftueshme
Të zbatohen politikat
për reformën e
administratës publike
duke siguruar buxhet
si dhe kapacitete të
mjaftueshme
Të zbatohen politikat
për reformën e
administratës publike
duke siguruar buxhet
si dhe kapacitete të
mjaftueshme

9. Numri i stafit të rekrutuar ne
DIEKP

K4 2015

MAP

€23,000.53

€23,000.53

10. Plani i trajnimeve i nëpunësve
civil i realizuar.

K4 2015

MAP

€53,000

€53,000

11. Kodi i ri i mirësjelljes në
Shërbimin Civil të Kosovës, i
miratuar

K4 2015

MAP
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Të zbatohen politikat
për reformën e
administratës publike
duke siguruar buxhet
si dhe kapacitete të
mjaftueshme

12. Sistemi i menaxhimit të
informatave të burimeve njerëzore
ne SHCK, i funksionalizuar

K1 2015

MAP

Ligji Nr.
03/L-149 për
Shërbimin
Civil të
Republikës së
Kosovës.
Rregullorja
Nr. 03/2011
mbi Regjistrin
Qendror të
Nëpunësve
Civilë

5

Të sigurohet respektimi i vendimeve të Bordit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës
Të sigurohet
1. Numri i vendimeve dhe
K4 2015 KPMShCK
respektimi i vendimeve rekomandimeve të lëshuara
të Bordit të Pavarur
Mbikëqyrës të
Shërbimit Civil të
Kosovës
Të sigurohet
2. Numri i raportimeve rreth
K4 2015 KPMShCK
respektimi i vendimeve zbatimit të vendimeve të lëshuara
të Bordit të Pavarur
nga KPMShCK
Mbikëqyrës të
Shërbimit Civil të
Kosovës
Të sigurohet
3. Numri i raportimeve të
K4 2015 MAP
respektimi i vendimeve institucioneve rreth zbatimit të
të Bordit të Pavarur
vendimeve të lëshuara nga
Mbikëqyrës të
KPMShCK
Shërbimit Civil të
Kosovës
Të sigurohet
4. Numri i raportimeve rreth
K4 2015 ZKM
respektimi i vendimeve zbatimit të rekomandimeve të
të Bordit të Pavarur
lëshuara nga KPMShCK
Mbikëqyrës të
Shërbimit Civil të
Kosovës
1.1.4. Shoqëria civile
1 Të rritet bashkëpunimi në mes organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve të Qeverisë së
Kosovës
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2

Të rritet bashkëpunimi
në mes organizatave të
shoqërisë civile dhe
institucioneve të
Qeverisë së Kosovës

1. Standardet e përfshirjes së
OSHC-ve në hartimin dhe
zbatimin e politikave, të
përcaktuara

K4 2015

ZQM/ZKM

Të rritet bashkëpunimi
në mes organizatave të
shoqërisë civile dhe
institucioneve të
Qeverisë së Kosovës

2. Sistemi i mbikëqyrjes dhe i
raportimi për përfshirje të OSHCve, i vendosur

K4 2015

ZQM/ZKM

Të rritet bashkëpunimi
në mes organizatave të
shoqërisë civile dhe
institucioneve të
Qeverisë së Kosovës

3. Sistem i kontraktimit të
shërbimeve publike për
organizatat e shoqërisë civile, i
vendosur

K4 2015

ZQM/ZKM

K4 2015

ZQM/ZKM

Të sigurohet financim publik për shoqërinë civile
Të sigurohet financim
1. Kriteret për dhënien dhe
publik për shoqërinë
zbatimin e granteve nga fondet
civile
publike, të përcaktuara

Të sigurohet financim
publik për shoqërinë
civile

2. Modeli i Skemës Nacionale të
Granteve për Shoqëri Civile (SNG)
(Fondi Kombëtar për zhvillimin e
shoqërisë civile), i përcaktuar

K4 2015

ZQM/ZKM

Të sigurohet financim
publik për shoqërinë
civile

3. Skema Nacionale e Granteve, e
themeluar

K4 2015

ZQM/ZKM

Strategjia
qeveritare për
bashkëpunim
me shoqërinë
civile 2013 2017
Strategjia
qeveritare për
bashkëpunim
me shoqërinë
civile 2013 2017
Strategjia
qeveritare për
bashkëpunim
me shoqërinë
civile 2013 2017
Strategjia
qeveritare për
bashkëpunim
me shoqërinë
civile 2013 2017
Strategjia
qeveritare për
bashkëpunim
me shoqërinë
civile 2013 2017
Strategjia
qeveritare për
bashkëpunim
me shoqërinë
civile 2013 2017

€5,000

€1,000

€4,000

€20,000

€20,000

€10,000

€10,000

€5,000

€5,000

€5,000

€5,000
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Të sigurohet financim
publik për shoqërinë
civile

4. Mekanizmit përgjegjës për
programimin, shpërndarjen,
menaxhimin dhe monitorimin e
skemës nacionale të granteve, i
funksionalizuar

K4 2015

ZQM/ZKM

1.1.5. Sistemi gjyqësor
1 Të sigurohet që kompetencat e Prokurorisë Speciale përgjegjëse për rastet e krimit të organizuar,
krimet e luftës dhe korrupsion mbesin të pandryshuara gjate procesit të hartimit të Projektligjit për
Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës
Të sigurohet që
1. Projektligji për Prokurorinë
K4 2015 Kuvendi
MD
kompetencat e
Speciale, i miratuar
KPK
Prokurorisë Speciale
përgjegjëse për rastet e
krimit të organizuar,
krimet e luftës dhe
korrupsion mbesin të
pandryshuara gjate
procesit të hartimit të
Projektligjit për
Prokurorinë Speciale të
Republikës së Kosovës
Të sigurohet që
2. Projektligji për plotësim
K4 2015 Kuvendi
MDKGjK
kompetencat e
ndryshimin e ligjit për Këshillit
Prokurorisë Speciale
Gjyqësor, i miratuar
përgjegjëse për rastet e
krimit të organizuar,
krimet e luftës dhe
korrupsion mbesin të
pandryshuara gjate
procesit të hartimit të
Projektligjit për
Prokurorinë Speciale të
Republikës së Kosovës

Strategjia
qeveritare për
bashkëpunim
me shoqërinë
civile 2013 2017

€3,000

€3,000

€3,000

€3,000
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Të sigurohet që
kompetencat e
Prokurorisë Speciale
përgjegjëse për rastet e
krimit të organizuar,
krimet e luftës dhe
korrupsion mbesin të
pandryshuara gjate
procesit të hartimit të
Projektligjit për
Prokurorinë Speciale të
Republikës së Kosovës
Të sigurohet që
kompetencat e
Prokurorisë Speciale
përgjegjëse për rastet e
krimit të organizuar,
krimet e luftës dhe
korrupsion mbesin të
pandryshuara gjate
procesit të hartimit të
Projektligjit për
Prokurorinë Speciale të
Republikës së Kosovës
Të sigurohet që
kompetencat e
Prokurorisë Speciale
përgjegjëse për rastet e
krimit të organizuar,
krimet e luftës dhe
korrupsion mbesin të
pandryshuara gjate
procesit të hartimit të
Projektligjit për
Prokurorinë Speciale të
Republikës së Kosovës

3. Projektligji për plotësim
ndryshimin e ligjit për Këshillit
Prokurorial, i miratuar

K4 2015

Kuvendi

MD
KPK

4. Ligji për plotësim-ndryshimin e
mandatit të misionit të Bashkimit
Evropian në Kosovë për sundim të
ligjit, i zbatuar

K4 2015

KPK

MD
MPB
KGjK

5. Numri i prokurorëve në
Prokurorinë Speciale në 18, i
ngritur

K2 2015

KPK

€3,000

€3,000
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2

Të sigurohet që
6. Zyra për Krime lufte në PSRK, e K2KPK
kompetencat e
themeluar
2015
Prokurorisë Speciale
përgjegjëse për rastet e
krimit të organizuar,
krimet e luftës dhe
korrupsion mbesin të
pandryshuara gjate
procesit të hartimit të
Projektligjit për
Prokurorinë Speciale të
Republikës së Kosovës
Të përmirësohet pavarësia, efektiviteti, llogaridhënia dhe paanshmëria e gjyqësorit, duke siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme buxhetore dhe burimeve njerëzore, për të realizuar reformën gjyqësore
Të përmirësohet
1. Dispozitat e katër ligjeve të
K1 2015 MD
KGj
pavarësia, efektiviteti,
gjyqësorit të cilat rregullojnë
KKPK
llogaridhënia dhe
kriteret për emërimin dhe
paanshmëria e
shkarkimin e prokurorëve dhe
gjyqësorit, duke
gjyqtarëve, të harmonizuara
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
2. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
K3 2015 Kuvendi
pavarësia, efektiviteti,
Gjykatat e Kosovës, i miratuar
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
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Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore

3. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
Prokurorin e Shtetit, i miratuar

K3 2015

Kuvendi

4. Amandamentimi i Kushtetutës,
në mënyrë që procedurat e votimit
të përzgjedhjes së anëtareve të
KGJK-së të jenë në pajtueshmëri
me rekomandimet e Komisionit të
Venedikut, i miratuar

K3 2015

Kuvendi

5. Pesë (5) anëtarë të KGJK, të
emëruar

K1 2015

Kuvendi
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Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore

6. Gjyqtarët në Gjykatën
Kushtetuese, të emëruar

K2 2015

Kuvendi

7. Rregullorja për certifikimin e
përkthyesve dhe interpretëve
gjyqësor në procedura penale, e
harmonizuar me Kodin e
Procedurës Penale të Kosovës

K3 2015

MD

€3,000

€3,000

8. Rregullorja për certifikimin e
përkthyesve dhe interpretëve
gjyqësor në procedura gjyqësore
Ligjin për Gjykata, e miratuar

K4 2015

KGjK

€50,000

€50,000
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Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore

9. Provimi për gjyqtarë dhe
prokurorë të mbetet pjesë e
kritereve të përshtatshmërisë për
kandidatët për gjyqtar apo
prokuror.

K3 2015

MD

10. Raporti për vlerësimin e
sistemit të drejtësisë penale, i
përfunduar

K1 2015

MD

11. Rregullore për organizmin dhe
funksionalizimin e njësisë për
shqyrtimin e performancës së
gjyqësorit, e miratuar

K3 2015

KGjK

€3,000

€3,000
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Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore

12. Rregullore për emërimin,
kompensimin, disiplinimin dhe
shkarkimin e gjyqtarëve porotë, e
miratuar

K3 2015

KGjK

13. Rregullore për organizimin e
brendshëm, veprimtarinë dhe
sistematizimin e vendeve të punës
në Sekretariatin e KGJK-së, e
miratuar

K3 2015

KGjK

14. Udhëzim për caktimin e masës
së shpenzimeve dhe pagesën e
dëshmitarëve gjatë procedurës
gjyqësore, i miratuar

K3 2015

KGjK
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Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore

15. UA për zgjedhjen e
interpretëve gjyqësorë, i miratuar

K3 2015

KGjK

16. Rregullore për përzgjedhjen e
ekspertëve gjyqësorë, e miratuar

K3 2015

KGjK

17. Rregullore e ZPD-së, e
miratuar

K3 2015

KGjK
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Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore

18. Rregullore për përfaqësimin
dhe rekrutimin e kandidatëve për
gjyqtarë nga komunitetet joshumicë në Kosovë, e miratuar

K3 2015

KGjK

19. Kodi i sjelljes profesionale për
gjyqtarë, i miratuar

K3 2015

KGjK

20. Rregullorja e plotësuar
ndryshuar mbi organizimin e
brendshëm të prokurorisë, e
miratuar

K4 2014

KPK
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Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore

21. Mjetet e mjaftueshme
buxhetore për pozitat për gjyqtarë
dhe staf mbështetës, të ndara

K1 2015

KGjK

MF

Buxheti 2015

€15,000,000

€15,000,000

22. Mjetet e mjaftueshme
buxhetore për pozitat shtese për
prokuror dhe staf mbështetës të
ndara

K1 2015

KPK

MF

Buxheti 2015

€5,400,000

€5,400,000

23. Plani i veprimit për zbatimin e
Strategjisë Kombëtare për
reduktimin e lëndëve të vjetra, i
zbatuar

K2 2015

KGjK

€20,000

€20,000
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Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore

24. Përqindja e reduktimit të
lëndëve të vjetra per tre mujor mbi
shkallën e spastrimit 1.20

K4 2015

KGjK

25. Periudha provuese e
gjyqtarëve të përzgjedhur në
pajtueshmëri me rekomandimet e
Komisionit të Venedikut, e
zgjidhur

K4 2015

KGjK

26. Vlerësimi vjetor i performancës
për një numër gjyqtarësh, i
realizuar për vitin 2015

K4 2015

KGjK

Kuvendi
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Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore

27. Numri i stafit mbështetës për
gjykata, i rekrutuar

K3 2015

KGjK

28. Numri i ankesave për
rekrutimin e stafit mbështetës të
gjykatave, të shqyrtuara

K4 2015

KGjK

29. Masat për publikim e rregullt
të aktgjykimeve, të ndërmarra

K3 2015

KGjK

€300,000

€300,000
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Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore

30. Numri i rasteve të kërcënimeve
ndaj gjyqtarëve, të raportuara

K4 2015

KGjK

31. Numri i ankesave nga
komisioni për rekrutimin e
prokurorëve, të shqyrtuara

K4 2015

KPK

32. Numri i ankesave nga
komisioni për rekrutimin e
gjyqtarëve, të shqyrtuara

K4 2015

KGJK
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Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
pavarësia, efektiviteti,
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe

33. Periudha provuese e
prokurorëve të përzgjedhur në
pajtueshmëri me rekomandimet e
Komisionit të Venedikut, e
zgjidhur

K4 2015

KPK

34. Vlerësimi vjetor i performancës
për prokurorë, i realizuar për vitin
2015

K4 2015

KPK

35. Rregullorja për caktimin e
masave për prokuror, e miratuar

K4 2015

KPK

36. Numri dhe lloji i masave
disiplinore për prokuror të
shqiptuara

K4 2015

KPK
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burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
37. Objektet e Prokurorisë
K4 2015 KPK
pavarësia, efektiviteti,
Themelore në Ferizaj, të ndërtuara
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
38. Objektet e Prokurorisë
K1 2015 KPK
pavarësia, efektiviteti,
Themelore në Pejë, të ndërtuara
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të përmirësohet
39. Objektet e Prokurorisë
K1 2015 KPK
pavarësia, efektiviteti,
Themelore në Gjilan, të ndërtuara
llogaridhënia dhe
paanshmëria e
gjyqësorit, duke
siguruar alokimin e
mjeteve të mjaftueshme
buxhetore dhe
burimeve njerëzore,
për të realizuar
reformën gjyqësore
Të zbatohen në mënyrë të vazhdueshme masat e sigurisë për gjyqtarë, prokurorë, stafin mbështetës
dhe dëshmitarëve
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Të zbatohen në mënyrë
të vazhdueshme masat
e sigurisë për gjyqtarë,
prokurorë, stafin
mbështetës dhe
dëshmitarëve
Të zbatohen në mënyrë
të vazhdueshme masat
e sigurisë për gjyqtarë,
prokurorë, stafin
mbështetës dhe
dëshmitarëve
Të zbatohen në mënyrë
të vazhdueshme masat
e sigurisë për gjyqtarë,
prokurorë, stafin
mbështetës dhe
dëshmitarëve
Të zbatohen në mënyrë
të vazhdueshme masat
e sigurisë për gjyqtarë,
prokurorë, stafin
mbështetës dhe
dëshmitarëve
Të zbatohen në mënyrë
të vazhdueshme masat
e sigurisë për gjyqtarë,
prokurorë, stafin
mbështetës dhe
dëshmitarëve
Të zbatohen në mënyrë
të vazhdueshme masat
e sigurisë për gjyqtarë,
prokurorë, stafin
mbështetës dhe
dëshmitarëve

1. Numri i rasteve të kërcënimeve
ndaj gjyqtarëve, të raportuara

K4 2015

KGjK

2. Numri i rasteve të kërcënimeve
ndaj prokurorëve, të raportuara

K4 2015

KPK

3. Udhëzim Administrativ nr.
08/2013 për sigurinë e
Prokurorëve dhe personelit në
Prokurori, i zbatuar

K2 2015

KPK

4. Plani i sigurimit të Prokurorisë, i
zbatuar

K2 2015

KPK

5. PSO për sigurinë individuale të
Prokurorëve, të zbatuara

K2 2015

KPK

6. Numri i rasteve të kërcënimeve
ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve,
të raportuara

K4 2015

MPB

MPB

Kodi penal
Kodi i
procedurës
penaleLigji
për policinë
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Të zbatohen në mënyrë 7. Numri i hetimeve në rastet e
K4 2015
të vazhdueshme masat
kërcënimeve ndaj Gjyqtarëve dhe
e sigurisë për gjyqtarë,
Prokurorëve
prokurorë, stafin
mbështetës dhe
dëshmitarëve
Të zbatohen në mënyrë 8. Numri i rasteve në rastet e
K4 2015
të vazhdueshme masat
kërcënimeve të gjykuara dhe
e sigurisë për gjyqtarë,
numri i aktgjykimeve të nxjerra
prokurorë, stafin
mbështetës dhe
dëshmitarëve
Të ngrihen kapacitetet për gjyqtarë prokurorë dhe stafin mbështetës
Të ngrihen kapacitetet
1. Numri i kandidatëve që kanë
K4 2015
për gjyqtarë prokurorë
kaluar Provimin Përgatitor për
dhe stafin mbështetës
Gjyqtarë dhe Prokurorë

MPB

Të ngrihen kapacitetet
për gjyqtarë prokurorë
dhe stafin mbështetës

2. Numri i kandidatëve që kanë
ndjekur trajnimet në Programin e
Trajnimit Fillestar (PTF)

K4 2015

IGjK

Të ngrihen kapacitetet
për gjyqtarë prokurorë
dhe stafin mbështetës

3. Numri i trajnimeve të
vazhdueshme për gjyqtarë dhe
prokurorë

K4 2015

IGjK

Të ngrihen kapacitetet
për gjyqtarë prokurorë
dhe stafin mbështetës
Të ngrihen kapacitetet
për gjyqtarë prokurorë

4. Numri i trajnimeve të
specializuara për gjyqtarë

K4 2015

IGjK

5. Numri i trajnimeve për staf
mbështetës të gjykatave

K4 2015

IGjK

KPK

Kodi penal
Kodi i
procedurës
penale
Ligji për
policinë

KGjK

IGjK

Kërkesa e
KGJK dhe
KPK për
numrin e
kandidatëve
Rregullorja e
IGJK për
Organizimin
e Provimit
Rregullorja
per Trajnimin
Fillestar
Programi
Trajnues i
IGJK-së
Programi i
Trajnimit i
IGJK-së
Rregullorja
për Trajnime
të
Vazhdueshm
e

€18,320

€18,320

€212,209

€212,209

€99,518

€99,518
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dhe stafin mbështetës

5

Të ngrihen kapacitetet
6. Numri i trajnimeve të
K4 2015 IGjK
për gjyqtarë prokurorë
specializuara për prokurorë
dhe stafin mbështetës
Të ngrihen kapacitetet
7. Numri i trajnimeve për staf
K4 2015 IGjK
për gjyqtarë prokurorë
mbështetës të prokurorive
dhe stafin mbështetës
Të përfundohet procesi i përzgjedhjes për gjyqtarë dhe prokurorë si dhe të plotësohet numri i
pozitave vakante për minoritetet, të parapara me ligj
Të përfundohet procesi 1. Lehtësimi i kritereve për
K4 2015 KPK
i përzgjedhjes për
përzgjedhjen e prokurorëve që u
gjyqtarë dhe prokurorë përkasin komuniteteve pakicë, i
si dhe të plotësohet
realizuar
numri i pozitave
vakante për
minoritetet, të parapara
me ligj
Të përfundohet procesi 2. Pozitat vakante për prokurorë
K4 2015 KPK
i përzgjedhjes për
që u përkasin minoriteteve, të
gjyqtarë dhe prokurorë plotësuara
si dhe të plotësohet
numri i pozitave
vakante për
minoritetet, të parapara
me ligj
Të përfundohet procesi 3. Lehtësimi i kritereve për
K2 2015 KGjK
i përzgjedhjes për
përzgjedhjen e gjyqtarëve që u
gjyqtarë dhe prokurorë përkasin komuniteteve pakicë, i
si dhe të plotësohet
realizuar
numri i pozitave
vakante për
minoritetet, të parapara
me ligj
Të përfundohet procesi 4. Pozitat vakante për gjyqtarë që
K4 2015 KGjK
i përzgjedhjes për
u përkasin minoriteteve, të
gjyqtarë dhe prokurorë plotësuara
si dhe të plotësohet
numri i pozitave
vakante për
minoritetet, të parapara
me ligj

€250,000

€250,000
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7

8

Të intensifikohet bashkëpunimi juridik ndërkombëtar, dhe të ngrihen kapacitetet e DBNJ-së
Të intensifikohet
1. Numri i marrëveshjeve të
K3 2015 MD
bashkëpunimi juridik
nënshkruara në fushën e BJN
ndërkombëtar, dhe të
ngrihen kapacitetet e
DBNJ-së
Të intensifikohet
2. Numri i marrëveshje të iniciuara K3 2015 MD
bashkëpunimi juridik
ndërkombëtar, dhe të
ngrihen kapacitetet e
DBNJ-së
Të intensifikohet
3. Numri i rasteve të proceduara
K2 2015 MD
bashkëpunimi juridik
dhe të trajtuara në çështjet e
ndërkombëtar, dhe të
bashkëpunimit juridik
ngrihen kapacitetet e
ndërkombëtar përfshirë edhe
DBNJ-së
Republikën e Serbisë
Të intensifikohet
4. Plani i trajnimeve të
K1 2015 IGJK
MD
bashkëpunimi juridik
specializuara të përbashkëta në
ndërkombëtar, dhe të
mes të institucioneve të zbatimit të
ngrihen kapacitetet e
ligjit, i hartuar
DBNJ-së

Funksionalizmi i sistemit të përmbarimit privat
Funksionalizmi i
1. Numri i përmbaruesve privat, të
sistemit të përmbarimit emëruar
privat
Funksionalizmi i
2. Numri i rasteve të ekzekutuara
sistemit të përmbarimit sipas procedurës së përmbarimit
privat
privat

K1 2015

MD

K4 2015

MD

Programi
Trajnues i
IGJK-se dhe
Rregullorja
për Trajnime
të
Vazhdueshm
e

€43,000

€43,000

€1,800

€1,800

Funksionalizmi i
3. Numri i raporteve të publikuara K1 2015 MD
sistemit të përmbarimit për përmbarim privat
privat
Funksionalizmi i
4. Numri i trajnimeve të mbajtura
K4 2015 MD
sistemit të përmbarimit për përmbarues privat
privat
Të sigurohet zbatimi vendimeve civile dhe penale si dhe të sigurohen mekanizma për zbatimin e
ligjeve dhe vendimeve të gjyqësorit.
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Të sigurohet zbatimi
vendimeve civile dhe
penale si dhe të
sigurohen mekanizma
për zbatimin e ligjeve
dhe vendimeve të
gjyqësorit.
Të sigurohet zbatimi
vendimeve civile dhe
penale si dhe të
sigurohen mekanizma
për zbatimin e ligjeve
dhe vendimeve të
gjyqësorit.
Të sigurohet zbatimi
vendimeve civile dhe
penale si dhe të
sigurohen mekanizma
për zbatimin e ligjeve
dhe vendimeve të
gjyqësorit.
Të sigurohet zbatimi
vendimeve civile dhe
penale si dhe të
sigurohen mekanizma
për zbatimin e ligjeve
dhe vendimeve të
gjyqësorit.
Të sigurohet zbatimi
vendimeve civile dhe
penale si dhe të
sigurohen mekanizma
për zbatimin e ligjeve
dhe vendimeve të
gjyqësorit.
Të sigurohet zbatimi
vendimeve civile dhe
penale si dhe të
sigurohen mekanizma
për zbatimin e ligjeve
dhe vendimeve të

1. Numri i aktgjykimeve penale të
ekzekutuara

K4 2015

KGjK

2. Numri i aktgjykimeve civile të
ekzekutuara

K4 2015

KGjK

3. Numri i noterëve të licencuar

K4 2015

MD

4. Numri i fushatave të
vetëdijesimit dhe informuese për
publik në lidhje me ndërmjetësim,
të realizuara

K4 2015

MD

5. Numri i administratorëve
falimentues, të emëruar

K2 2015

MD

6. Numri i rasteve të zgjidhura
përmes procedurës së
ndërmjetësimit

K4 2015

MD

€12,000

€12,000
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gjyqësorit.
Të sigurohet zbatimi
7. Numri i rasteve të ndihmës
K4 2015 KNJ
vendimeve civile dhe
juridike falas për viktimat e
penale si dhe të
trafikimit, të ofruara
sigurohen mekanizma
për zbatimin e ligjeve
dhe vendimeve të
gjyqësorit.
9 Të përmirësohet sistemi i burgjeve në institucionet korrektuese
Të përmirësohet
1.Raport mbi kategorizimin e të
K4 2015 MD
sistemi i burgjeve në
burgosurve, i hartuar
institucionet
korrektuese
Të përmirësohet
2.Raport mbi kategorizimin e të
K4 2015 MD
sistemi i burgjeve në
burgosurve, i hartuar
institucionet
korrektuese
1.1.6. Lufta kundër korrupsionit
1 Të ngrihet bashkëpunimi i institucioneve gjyqësore dhe atyre zbatuese të ligjit si dhe të
përmirësohet saktësia dhe harmonizimi i statistikave në luftën kundër korrupsionit
Të ngrihet
1. Vlerësimi vjetor i rrezikut të
K4 2015 AKKorr
bashkëpunimi i
korrupsionit për sektorët të
institucioneve
ndjeshëm, i përfunduar
gjyqësore dhe atyre
zbatuese të ligjit si dhe
të përmirësohet
saktësia dhe
harmonizimi i
statistikave në luftën
kundër korrupsionit
Të ngrihet
2. Numri i raporteve të publikuara K4 2015 AKKorr
bashkëpunimi i
mbi monitorimin e zbatimit të
institucioneve
Strategjisë dhe Planit të Veprimit
gjyqësore dhe atyre
kundër korrupsion
zbatuese të ligjit si dhe
të përmirësohet
saktësia dhe
harmonizimi i
statistikave në luftën
kundër korrupsionit

Strategjia dhe
Plani i
Veprimit
kundër
Korrupsionit
2013-2017

Ligji për
AKK,
Strategjia dhe
Plani i
Veprimit
kundër
Korrupsionit
2013-2017
Raportet mbi
monitorimin
e zbatimit të

f a q e | 45

Strategjisë
dhe Planit të
Veprimit
kundër
Korrupsion
Të ngrihet
bashkëpunimi i
institucioneve
gjyqësore dhe atyre
zbatuese të ligjit si dhe
të përmirësohet
saktësia dhe
harmonizimi i
statistikave në luftën
kundër korrupsionit
Të ngrihet
bashkëpunimi i
institucioneve
gjyqësore dhe atyre
zbatuese të ligjit si dhe
të përmirësohet
saktësia dhe
harmonizimi i
statistikave në luftën
kundër korrupsionit
Të ngrihet
bashkëpunimi i
institucioneve
gjyqësore dhe atyre
zbatuese të ligjit si dhe
të përmirësohet
saktësia dhe
harmonizimi i
statistikave në luftën
kundër korrupsionit

3. Plani i Veprimit mbi zbatimin e
Strategjisë për bashkëpunim ndërinstitucional në luftën e krimit të
organizuar dhe korrupsionit, i
zbatuar

K4 2015

KPK

MDKGjKM
PBAKKMF

4. Vlerësimi mbi kompetencat dhe
përgjegjësitë institucionale të
mekanizmave kundër korrupsion,
i përfunduar

K4 2015

AKKorr

KPK

5. Raportet e rregullta nga
mekanizmi përcjellës për rastet e
korrupsionit dhe krimit të
organizuar, të publikuara

K4 2015

KPK

Ligji për
AKK,
Strategjia dhe
Plani i
Veprimit
kundër
Korrupsionit
2013-2017
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Të ngrihet
6. Baza e të dhënave lidhur me
K4 2015 KPK
bashkëpunimi i
hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e
institucioneve
top 50 rasteve më të rënda në
gjyqësore dhe atyre
sistem të drejtësisë, e
zbatuese të ligjit si dhe
funksionalizuar
të përmirësohet
saktësia dhe
harmonizimi i
statistikave në luftën
kundër korrupsionit
Të ngrihet
7. Numri i memorandumeve
K4 2015 AKKorr
bashkëpunimi i
ekzistuese, të rishikuara
institucioneve
gjyqësore dhe atyre
zbatuese të ligjit si dhe
të përmirësohet
saktësia dhe
harmonizimi i
statistikave në luftën
kundër korrupsionit
Të ngrihet
8. Raport i rregullt i grupit teknik
K4 2015 KPK
bashkëpunimi i
kundër korrupsionit, i hartuar
institucioneve
gjyqësore dhe atyre
zbatuese të ligjit si dhe
të përmirësohet
saktësia dhe
harmonizimi i
statistikave në luftën
kundër korrupsionit
Të ngrihet
9. Numri i trajnimeve të
K2 2015 IGjK
bashkëpunimi i
specializuara për gjyqtarë dhe
institucioneve
prokurorë në fushën kundër
gjyqësore dhe atyre
korrupsion
zbatuese të ligjit si dhe
të përmirësohet
saktësia dhe
harmonizimi i
statistikave në luftën
kundër korrupsionit
Të krijohen mekanizma për raportim obligativ lidhur me konfliktin e interesit si dhe të

Programi
Trajnues i
IGJK-se
Rregullorja
për Trajnime
të
Vazhdueshm
e

€2,250

€2,250
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ashpërsohen sanksionet lidhur me mos deklarimin e pasurisë dhe konfliktin e interesit
Të krijohen mekanizma 1. Ligji për Parandalimin e
K1 2015 MD
për raportim obligativ
Konfliktit të interesit në ushtrimin
lidhur me konfliktin e
e funksionit publik i harmonizuar
interesit si dhe të
me Kodin Penal
ashpërsohen
sanksionet lidhur me
mos deklarimin e
pasurisë dhe konfliktin
e interesit
Të krijohen mekanizma 2. Ligji për Parandalimin e
K1 2015 Kuvendi
për raportim obligativ
Konfliktit të interesit në ushtrimin
lidhur me konfliktin e
e funksionit publik, i miratuar
interesit si dhe të
ashpërsohen
sanksionet lidhur me
mos deklarimin e
pasurisë dhe konfliktin
e interesit
Të krijohen mekanizma 3. Aktet nënligjore dhe
K4 2015 AKKorr
për raportim obligativ
dokumentet e tjera përcjellëse, të
lidhur me konfliktin e
miratuara
interesit si dhe të
ashpërsohen
sanksionet lidhur me
mos deklarimin e
pasurisë dhe konfliktin
e interesit
Të krijohen mekanizma 4. Rregullorja për definimin dhe
K2 2015 KRPP
për raportim obligativ
parandalimin e konfliktit të
lidhur me konfliktin e
interesit në prokurim publik e
interesit si dhe të
miratuar
ashpërsohen
sanksionet lidhur me
mos deklarimin e
pasurisë dhe konfliktin
e interesit

€3,000

€3,000
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Të krijohen mekanizma
për raportim obligativ
lidhur me konfliktin e
interesit si dhe të
ashpërsohen
sanksionet lidhur me
mos deklarimin e
pasurisë dhe konfliktin
e interesit
Të krijohen mekanizma
për raportim obligativ
lidhur me konfliktin e
interesit, si dhe të
ashpërsohen
sanksionet lidhur me
mos-deklarimin e
pasurisë dhe konfliktin
e interesit
Të krijohen mekanizma
për raportim obligativ
lidhur me konfliktin e
interesit, si dhe të
ashpërsohen
sanksionet lidhur me
mos-deklarimin e
pasurisë dhe konfliktin
e interesit

5. Numri i raporteve të rregullta
tre-mujore lidhur me rastet e
zgjidhura për konflikt të interesit
dhe deklarim të rrejshëm të
pasurisë, të publikuara

K4 2015

KGjK

6. Numri i rasteve të trajtuara nga
prokuroritë për vepra penale të
konfliktit të interesit dhe
deklarimit të rrejshëm

K4 2015

KPK

7. Numri i kallximeve penale të
ushtruara për rastet e konfliktit të
interesit dhe deklarimit të
rrejshëm

K4 2015

AKKorr

Të krijohen mekanizma
për raportim obligativ
lidhur me konfliktin e
interesit, si dhe të
ashpërsohen
sanksionet lidhur me
mos-deklarimin e
pasurisë dhe konfliktin
e interesit

8. Numri i rasteve të zgjidhura për
konflikt të interesit dhe deklarimit
të rrejshëm të pasurisë

K4 2015

KGjK

Ligjet për
konfliktin e
interesit dhe
ushtrimin e
funksionit
publik
Ligji për
deklarimin,
prejardhjen
dhe
kontrollin e
pasurisë së
zyrtarëve të
lartë publikë
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Luftimi i korrupsionit, nepotizmit dhe diskriminimit në sistemin e burgjeve
Luftimi i korrupsionit,
nepotizmit dhe
diskriminimit në
sistemin e burgjeve
Luftimi i korrupsionit,
nepotizmit dhe
diskriminimit në
sistemin e burgjeve
Luftimi i korrupsionit,
nepotizmit dhe
diskriminimit në
sistemin e burgjeve
Luftimi i korrupsionit,
nepotizmit dhe
diskriminimit në
sistemin e burgjeve
Luftimi i korrupsionit,
nepotizmit dhe
diskriminimit në
sistemin e burgjeve
Luftimi i korrupsionit,
nepotizmit dhe
diskriminimit në
sistemin e burgjeve
Luftimi i korrupsionit,
nepotizmit dhe
diskriminimit në
sistemin e burgjeve
Luftimi i korrupsionit,
nepotizmit dhe
diskriminimit në
sistemin e burgjeve
Luftimi i korrupsionit,
nepotizmit dhe
diskriminimit në
sistemin e burgjeve

1. Numri i rasteve të aktiviteteve
të paligjshme në burgje, të
raportuara

K4 2015

MD

2. Dispozitat përkatëse nënligjore
mbi luftimin e korrupsionit në
sistemin e burgjeve të përfshira në
legjislacionin sekondar për
zbatimin e LESP
3. Baza e të dhënave lidhur me
ndërprerjen e ekzekutimit të
ndëshkimeve, e reviduar

K22015

MD

K2 2015

MD

4. Numri i inspektimeve në burgje
dhe raportet periodike mbi gjetjet
nga inspektimet të realizuara

K4 2015

MD

5. Numri i masave diciplinore të
shqiptuara për të burgosurit dhe
stafin

K4 2015

MD

6. Bashkëpunimi me Policinë e
Kosovës dhe EULEX-in rreth
hetimit të rasteve të kontrabandës
dhe korrupsionit, i realizuar

K4 2015

MD

7. Memorandumi për
bashkëpunim në mes të Policisë
dhe EULEX-it për sigurinë e stafit
të institucioneve korrektuese i
nënshkruar
8. Numri i rasteve të hetuara ndaj
kryesve të aktiviteteve të
paligjshme në institucionet
korrektuese
9. Sistemi i pajisjeve per pengimin
e valëve të telefonave celular, i
përmirësuar

K4 2015

MD

K4 2015

MD

K2 2015

MD

€40,400

€40,400
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Luftimi i korrupsionit,
10. Numri i raporteve të dala nga
K4 2015 MD
nepotizmit dhe
Task Forca për SHKK
diskriminimit në
sistemin e burgjeve
Luftimi i korrupsionit,
11. Numri i vërejtjeve dhe
K4 2015 MD
nepotizmit dhe
rekomandimeve të dala nga Task
diskriminimit në
Forca për SHKK
sistemin e burgjeve
Luftimi i korrupsionit,
12. Numri i ankesave, të
K4 2015 MD
nepotizmit dhe
shqyrtuara
diskriminimit në
sistemin e burgjeve
Luftimi i korrupsionit,
13. Stafi në institucionet
K4 2015 MD
nepotizmit dhe
korrektuese, i risistemuar
diskriminimit në
sistemin e burgjeve
Luftimi i korrupsionit,
14. Kontrollimet periodike
K4 2015 MD
nepotizmit dhe
(tremujore) mbi funksionimin e
diskriminimit në
bazës së të dhënave në QK
sistemin e burgjeve
Dubravë
Të përmirësohet perceptimi publik me qëllim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies në
prokurim publik
Të përmirësohet
1. Numri i monitorimeve të
K4 2015 KRPP
perceptimi publik me
njoftimeve të tendërëve në veb
qëllim të rritjes së
faqen elektronike
transparencës dhe
llogaridhënies në
prokurim publik
Të përmirësohet
2. Numri i monitorimeve të
K4 2015 KRPP
perceptimi publik me
aktiviteteve të prokurimit në
qëllim të rritjes së
autoritete kontraktuese
transparencës dhe
llogaridhënies në
prokurim publik
Të përmirësohet
3. Memorandumi për
K1 2015 KRPP
OShPAQP
perceptimi publik me
bashkëpunim në mes të
qëllim të rritjes së
institucioneve bartëse të
transparencës dhe
prokurimit publik për
llogaridhënies në
përmirësimin e transparencës, i
prokurim publik
nënshkruar

Ligji për
Prokurimin
Publik

Ligji për
Prokurimin
Publik

Ligji për
Prokurimin
Publik
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Të përmirësohet
4. Numri i shkeljeve të
K4 2015 OShP
perceptimi publik me
evidentuara në procesin e
qëllim të rritjes së
shqyrtimit të ankesave në
transparencës dhe
prokurim publik
llogaridhënies në
prokurim publik
Të përmirësohet
5. Numri i vendimeve të
K4 2015 OShP
perceptimi publik me
publikuara lidhur më ankesat e
qëllim të rritjes së
shqyrtuara
transparencës dhe
llogaridhënies në
prokurim publik
Të krijohen mekanizma për raportim obligativ lidhur me konfliktin e interesit, si dhe të
ashpërsohen sanksionet lidhur me mos-deklarimin e pasurisë dhe konfliktin e interesit
Të krijohen mekanizma 1. Numri i rasteve të trajtuara nga
K4 2015 KPK
për raportim obligativ
prokuroritë për vepra penale të
lidhur me konfliktin e
konfliktit të interesit dhe
interesit, si dhe të
deklarimit të rrejshëm
ashpërsohen
sanksionet lidhur me
mos-deklarimin e
pasurisë dhe konfliktin
e interesit
Të krijohen mekanizma 2. Numri i rasteve të korrupsionit
K4 2015 MD
për raportim obligativ
dhe kontrabandës të raportuara
lidhur me konfliktin e
interesit, si dhe të
ashpërsohen
sanksionet lidhur me
mos-deklarimin e
pasurisë dhe konfliktin
e interesit
Të krijohen mekanizma 3. Numri i rasteve të ndëshkuara,
K4 2015 MD
për raportim obligativ
të raportuara
lidhur me konfliktin e
interesit, si dhe të
ashpërsohen
sanksionet lidhur me
mos-deklarimin e
pasurisë dhe konfliktin
e interesit

Ligji për
Prokurimin
Publik

Ligji për
Prokurimin
Publik
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Të krijohen politika adekuate rreth përmirësimit të transparencës së financimit të subjekteve
politike
Të krijohen politika
1. Ligji i amandamentuar për
K2 2015 Kuvendi
KQZ
adekuate rreth
Financimin e Subjekteve Poltike, i
përmirësimit të
miratuar
transparencës së
financimit të
subjekteve politike
Përmirësimi i transparencës së financimit të subjekteve politike
Përmirësimi i
1. Rregullorja e plotësuar
K1 2015 KQZ
transparencës së
ndryshuar për financimin e
financimit të
subjekteve politike, e miratuar
subjekteve politike
Përmirësimi i
2. Llogaritë bankare zyrtare të
K1 2015 KQZ
transparencës së
subjekteve politike të hapura
financimit të
subjekteve politike
Përmirësimi i
3. Auditimi i vërtetësisë se të
K4 2015 Kuvendi
KQZ
transparencës së
dhënave financiare të deklaruara
financimit të
nga subjektet politike, i kryer
subjekteve politike
Përmirësimi i
4. Raporte financiare vjetore të
K4 2015 KQZ
Kuvendi
transparencës së
subjekteve politike, të publikuara
financimit të
subjekteve politike
Përmirësimi i
5. Numri i gjobave nga KQZ-ja
K4 2015 KQZ
Vendimet e
transparencës së
dhe PZAP, të shqiptuara
PZAP
financimit të
subjekteve politike
Përmirësimi i
6. Kontrolli i prejardhjes së
K4 2015 KQZ
Kuvendi
transparencës së
fondeve të deklarimit nga
financimit të
subjektet politike, i kryer
subjekteve politike
Të ngrihen kapacitetet e nevojshme të AKK lidhur me funksionin mbikëqyrës për zbatimin e
strategjisë dhe me aftësitë analitike për të kryer vlerësimin e rrezikut në sektorët e korrupsionit

Ligji për
financimin e
subjekteve
politike
Ligji për
financimin e
subjekteve
politike
Ligji për
financimin e
subjekteve
politike
Ligji për
financimin e
subjekteve
politike
Ligji për
financimin e
subjekteve
politike
Ligji për
financimin e
subjekteve
politike
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Të ngrihen kapacitetet
e nevojshme të AKK
lidhur me funksionin
mbikëqyrës për
zbatimin e strategjisë
dhe me aftësitë
analitike për të kryer
vlerësimin e rrezikut
në sektorët e
korrupsionit
Të ngrihen kapacitetet
e nevojshme të AKK
lidhur me funksionin
mbikëqyrës për
zbatimin e strategjisë
dhe me aftësitë
analitike për të kryer
vlerësimin e rrezikut
në sektorët e
korrupsionit
Të ngrihen kapacitetet
e nevojshme të AKK
lidhur me funksionin
mbikëqyrës për
zbatimin e strategjisë
dhe me aftësitë
analitike për të kryer
vlerësimin e rrezikut
në sektorët e
korrupsionit
Të ngrihen kapacitetet
e nevojshme të AKK
lidhur me funksionin
mbikëqyrës për
zbatimin e strategjisë
dhe me aftësitë
analitike për të kryer
vlerësimin e rrezikut
në sektorët e
korrupsionit

1. Numri i trajnimeve të
specializuara për monitorimin e
strategjisë dhe planit të veprimit,
të mbajtura

K4 2015

AKKorr

Raporti vjetor
i punës

2. Numri i trajnimeve për
vlerësimin e rrezikut, të mbajtura

K4 2015

AKKorr

Raporti vjetor
i punës

3. Numri i trajnimeve për
përmirësimin e kallëzimeve
penale, të mbajtura

K4 2015

AKKorr

Raporti vjetor
i punës

4. Numri i fushatave të
vetëdijesimit për të paraqitur
korrupsionin të realizuara

K4 2015

AKKorr

Raporti vjetor
i punës
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Të ngrihen kapacitetet
5. Raporte statistikore mbi
K4 2015 AKKorr
e nevojshme të AKK
monitorimin e aktiviteteve
lidhur me funksionin
korruptive në prokurim publik
mbikëqyrës për
zbatimin e strategjisë
dhe me aftësitë
analitike për të kryer
vlerësimin e rrezikut
në sektorët e
korrupsionit
Të ngrihen kapacitetet
6. Formulari dhe udhërrëfyesi për
K3 2015 AKKorr
e nevojshme të AKK
deklarim të pasurisë, i
lidhur me funksionin
standardizuar
mbikëqyrës për
zbatimin e strategjisë
dhe me aftësitë
analitike për të kryer
vlerësimin e rrezikut
në sektorët e
korrupsionit
Përmirësimi i zbatimit të legjislacionit dhe politikave kundër korrupsionit
Përmirësimi i zbatimit
1. Mekanizma adekuat për
K3 2015 MD
të legjislacionit dhe
zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e
politikave kundër
informatorëve, të krijuar
korrupsionit
Përmirësimi i zbatimit
2. Statistikat mbi rekomandimet
K4 2015 MD
të legjislacionit dhe
dhe opinionet e nxjerra nga
politikave kundër
Komisioni Rregullativ i Prokurimit
korrupsionit
Publik, të publikuara

1.1.7. Lufta kundër krimit të organizuar
1 Të demonstrohet përkushtimi i qartë në arritjen e rezultateve në luftën kundër krimit të organizuar
dhe korrupsionit, duke përfshirë nisjen e hetimeve
Të demonstrohet
1. Numri i hetimeve proaktive të
K4 2015 MPB
KPK
përkushtimi i qartë në
rasteve të krimit të organizuar dhe
DK
arritjen e rezultateve në korrupsionit si rezultat i
NJIF
luftën kundër krimit të
shkëmbimit të informatave në mes
ATK
organizuar dhe
të agjencive për zbatim të ligjit
korrupsionit, duke
(statistika krahasuese)
përfshirë nisjen e
hetimeve

Strategjia
kundër krimit
të organizuar
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Të demonstrohet
përkushtimi i qartë në
arritjen e rezultateve në
luftën kundër krimit të
organizuar dhe
korrupsionit, duke
përfshirë nisjen e
hetimeve
Të demonstrohet
përkushtimi i qartë në
arritjen e rezultateve në
luftën kundër krimit të
organizuar dhe
korrupsionit, duke
përfshirë nisjen e
hetimeve
Të demonstrohet
përkushtimi i qartë në
arritjen e rezultateve në
luftën kundër krimit të
organizuar dhe
korrupsionit, duke
përfshirë nisjen e
hetimeve
Të demonstrohet
përkushtimi i qartë në
arritjen e rezultateve në
luftën kundër krimit të
organizuar dhe
korrupsionit, duke
përfshirë nisjen e
hetimeve
Të demonstrohet
përkushtimi i qartë në
arritjen e rezultateve në
luftën kundër krimit të
organizuar dhe
korrupsionit, duke
përfshirë nisjen e
hetimeve

2. Numri i rasteve të trajtuara nga
KPK në lidhje me krimin e
organizuar dhe korrupsionin

K4 2015

KPK

3. Numri i vendimeve të gjykatave
për rastet e krimit të organizuar
dhe korrupsionit

K4 2015

KPK

4. Identifikimi/shenjëstrim dhe
prioritizimi i rasteve të krimit të
organizuar dhe korrupsionit, i
realizuar

K2 2015

KPK

5. Numri i ekipeve të përbashkëta
hetimore për trajtimin e rasteve të
krimit të organizuar dhe
korrupsionit, të themeluara

K4 2015

MPB

KPK
DK
ATK

6. Raporti SOCTA, i rishikuar

K4 2015

MPB

AKI
NJIF
DK
ATK

Strategjia
kundër krimit
të organizuar
Strategjia
kundër krimit
ekonomik
dhe
korrupsionit
Strategjia
kundër krimit
të organizuar
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Të demonstrohet
përkushtimi i qartë në
arritjen e rezultateve në
luftën kundër krimit të
organizuar dhe
korrupsionit, duke
përfshirë nisjen e
hetimeve

2

3

7. Sistemi në lidhje me
shkëmbimin e informatave
inteligjente në mes të agjencive për
zbatim të ligjit, funksional

K3 2015

MPB

AKI
NJIF
DK
ATK

Të demonstrohet
8. Numri i trajnimeve të realizuara K4 2015 MPB
përkushtimi i qartë në
si dhe numri i zyrtarëve të trajnuar
arritjen e rezultateve në në fushën e analizës strategjike të
luftën kundër krimit të
krimit të organizuar
organizuar dhe
korrupsionit, duke
përfshirë nisjen e
hetimeve
Të përmirësohet saktësia dhe të behet harmonizimi i statistikave në fushën e luftimit të krimit të
organizuar
Të përmirësohet
1. Baza e të dhënave lidhur
K3 2015 KPK
saktësia dhe të behet
me identifikimin dhe
harmonizimi i
shënjestrimin e 50 rasteve
statistikave në fushën e
më të rënda në sistemin e
luftimit të krimit të
drejtësisë se Kosovës, e
organizuar
plotësuar dhe
funksionale
Të ngrihen kapacitetet institucionale lidhur me parandalimin dhe luftimin e trafikimit me
narkotikë, krimeve ekonomike, mashtrimeve në prokurim publik dhe trafikimit me qenie njerëzore
Të ngrihen kapacitetet
1. Numri i trajnimeve të
K4 2015 IGjK
institucionale lidhur
specializuara për prokurorë dhe
me parandalimin dhe
gjyqtarë në fushën e krimit
luftimin e trafikimit me financiar dhe prokurimit publik
narkotikë, krimeve
(mashtrimeve) dhe numri i
ekonomike,
përfituesve
mashtrimeve në
prokurim publik dhe
trafikimit me qenie
njerëzore

Strategjia PUI
PSO për
përzgjedhjen
e shënjestrave
të krimeve të
rënda dhe
bashkëpunim
i
ndërinstitucio
nal
Strategjia e
trajnimeve e
policisëPlani i
trajnimeve i
policisë

Programi
Trajnues i
IGJK-se dhe
Rregullorja
për Trajnime
të
Vazhdueshm
e

€2,250

€2,250
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Të ngrihen kapacitetet
institucionale lidhur
me parandalimin dhe
luftimin e trafikimit me
narkotikë, krimeve
ekonomike,
mashtrimeve në
prokurim publik dhe
trafikimit me qenie
njerëzore
Të ngrihen kapacitetet
institucionale lidhur
me parandalimin dhe
luftimin e trafikimit me
narkotikë, krimeve
ekonomike,
mashtrimeve në
prokurim publik dhe
trafikimit me qenie
njerëzore
Të ngrihen kapacitetet
institucionale lidhur
me parandalimin dhe
luftimin e trafikimit me
narkotikë, krimeve
ekonomike,
mashtrimeve në
prokurim publik dhe
trafikimit me qenie
njerëzore
Të ngrihen kapacitetet
institucionale lidhur
me parandalimin dhe
luftimin e trafikimit me
narkotikë, krimeve
ekonomike,
mashtrimeve në
prokurim publik dhe
trafikimit me qenie
njerëzore

2. Numri i trajnimeve të
specializuara për prokurorë dhe
gjyqtarë në fushën e trafikimit me
qenie njerëzore dhe numri i
përfituesve

K4 2015

IGjK

Programi
Trajnues i
IGJK-se dhe
Rregullorja
për Trajnime
të
Vazhdueshm
e

€1,350

€1,350

3. Numri i trajnimeve të
specializuara për prokurorë dhe
gjyqtarë në fushën e trafikimit të
drogave dhe numri i përfituesve

K4 2015

IGjK

Programi
Trajnues i
IGJK-se dhe
Rregullorja
per Trajnime
të
Vazhdueshm
e

€900

€900

4. Procesi i certifikimit të zyrtarëve
nga agjencitë e zbatimit të ligjit, si
ekspertë financiarë, i përfunduar

K4 2015

MPB

KPK
DK
ZAP
BQK
ATK

5. Numri i trajnimeve për
inspektorët e punës dhe numri i
inspektorëve të trajnuar për
identifikimin e migrantëve të
paligjshëm dhe viktimave të
trafikimit

K4 2015

MPB

MPMS

Strategjia
kundër krimit
ekonomik
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Të ngrihen kapacitetet
institucionale lidhur
me parandalimin dhe
luftimin e trafikimit me
narkotikë, krimeve
ekonomike,
mashtrimeve në
prokurim publik dhe
trafikimit me qenie
njerëzore

4

K4 2015

MPB

Të sigurohet një qasje gjithëpërfshirëse, multi-disiplinore për viktimat e trafikimit
Të sigurohet një qasje
1. Numri i viktimave të trafikimit
K4 2015 MPB
gjithëpërfshirëse,
të referuar nga institucionet tjera
multi-disiplinore për
(përvec PK-së) dhe shoqëria civile
viktimat e trafikimit

Të sigurohet një qasje
gjithëpërfshirëse,
multi-disiplinore për
viktimat e trafikimit

5

6. Numri i trajnimeve për policët
kufitarë, policët e drejtorisë
kundër krimit të organizuar dhe
numri i pjesëmarrësve lidhur me
identifikimin e migrantëve të
paligjshëm dhe viktimave të
trafikimit

2. Fushata të vetëdijesimit në
lidhje me parandalimin e
trafikimit të qenjeve njerëzore, të
realizuara

K4 2015

MPB

Strategjia për
menaxhimin
e integruar të
kufirit,
Strategjia
kundër krimit
të organizuar,
Strategjia e
trajnimeve e
policisëPlani
vjetor i
trajnimit i
policisë
MSh
KPK
MPMS
MAShT
MKRS

MSh
KPK
MPMS
MAShT
MKRS

Ligji kundër
trafikimit me
qenie
njerëzore
Strategjia per
parandalimin
e trafikimit
me qenie
njerëzore
Ligji kundër
trafikimit me
qenie
njerëzore
Strategjia për
parandalimin
e trafikimit
me qenie
njerëzore

Të sigurohet korniza e nevojshme ligjore dhe institucionale për kompensimin e viktimave dhe të
sigurohet financimi i qëndrueshëm i strehimoreve për viktimat e trafikimit
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Të sigurohet korniza e
nevojshme ligjore dhe
institucionale për
kompensimin e
viktimave dhe të
sigurohet financimi i
qëndrueshëm i
strehimoreve për
viktimat e trafikimit
Të sigurohet korniza e
nevojshme ligjore dhe
institucionale për
kompensimin e
viktimave dhe të
sigurohet financimi i
qëndrueshëm i
strehimoreve për
viktimat e trafikimit
Të sigurohet korniza e
nevojshme ligjore dhe
institucionale për
kompensimin e
viktimave dhe të
sigurohet financimi i
qëndrueshëm i
strehimoreve për
viktimat e trafikimit

1. Ligji për kompensimin e
viktimave të krimit, i miratuar

K3 2015

Kuvendi

2. Koncept dokumenti per
kompensimin e viktimat e krimit, i
hartuar

K4 2015

MD

KPK
MPB

3. Numri i viktimave të trafikimit
që kanë përfituar kompensimin

K4 2015

MPMS

KPK
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Të sigurohet korniza e
nevojshme ligjore dhe
institucionale për
kompensimin e
viktimave dhe të
sigurohet financimi i
qëndrueshëm i
strehimoreve për
viktimat e trafikimit

4. Procesi i licencimit të
strehimoreve që ofrojnë shërbime
për viktima të trafikimit, i
përfunduar

K4 2015

MPMS

MPB

Ligji nr. 04/L218 për
parandalimin
dhe luftimin e
trafikimit me
njerëz dhe
mbrojtjen e
viktimave të
trafikimitLigji
n për
Shërbimet
Sociale dhe
Familjare
02/L-17,
Ligjin nr.
04/L-081 për
Ndryshimin
dhe
Plotësimin e
Ligjit nr.
02/L-17 për
Shërbime
Sociale dhe
Familjare
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Të sigurohet korniza e
nevojshme ligjore dhe
institucionale për
kompensimin e
viktimave dhe të
sigurohet financimi i
qëndrueshëm i
strehimoreve për
viktimat e trafikimit

3. Buxheti për strehimoret që
ofrojnë shërbime për viktima të
trafikimit, i alokuar

K1 2015

MPMS

MPB

Të sigurohet korniza e
nevojshme ligjore dhe
institucionale për
kompensimin e
viktimave dhe të
sigurohet financimi i
qëndrueshëm i
strehimoreve për
viktimat e trafikimit

6. Numri i viktimave të trafikimit
me qënje njerëzore që kanë
përfituar shërbime

K4 2015

MPMS

MPB

Ligji nr. 04/L218
për
parandalimin
dhe luftimin e
trafikimit me
njerëz dhe
mbrojtjen e
viktimave të
trafikimit,
Ligji për
Shërbimet
Sociale dhe
Familjare
02/L-17,
Ligjin nr.
04/L-081 për
Ndryshimin
dhe
Plotësimin e
Ligjit nr.
02/L-17 për
Shërbime
Sociale dhe
Familjare

€113,000

€113,000
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Të sigurohet korniza e
7. Numri i OJQ-ve për
K4 2015 MPMS
MPB
nevojshme ligjore dhe
menaxhimin e strehimoreve për
institucionale për
mbrojtje dhe riintegrim të
kompensimin e
viktimave, të subvencionuara dhe
viktimave dhe të
të kontraktuara
sigurohet financimi i
qëndrueshëm i
strehimoreve për
viktimat e trafikimit
Të intensifikohet bashkëpunimi ndërkombëtar në fushën e luftimit të krimit të organizuar
Të intensifikohet
1. Numri i marrëveshjeve
K4 2015 MPB
MPJ
bashkëpunimi
ndërkombëtare për bashkëpunim
ndërkombëtar në
dhe luftë kundër krimit të
fushën e luftimit të
organizuar, të nënshkruara
krimit të organizuar
Të intensifikohet
2. Numri i marrëveshjeve për
K4 2015 MD
bashkëpunimi
bashkëpunim juridik
ndërkombëtar në
ndërkombëtarë në cështjet penale,
fushën e luftimit të
të nënshkruara
krimit të organizuar
Të intensifikohet
3. Numri i kërkesave që lidhen me K4 2015 MD
bashkëpunimi
rastet e krimit të organizuar
ndërkombëtar në
fushën e luftimit të
krimit të organizuar
Të intensifikohet
4. Numri i atasheve policor në
K4 2015 MPJ
MPB
bashkëpunimi
përfaqësi diplomatike, të emëruar
ndërkombëtar në
fushën e luftimit të
krimit të organizuar

Ligji i Policisë
Ligji per
marrëveshjet
nderkombëta
re

Ligji i
Policisë,
Marrëveshjet
e
bashkëpunim
it policor
ndërkombëta
r, Ligji
sherbimin
konsullor të
misioneve
diplomatike
dhe
konsullore të
Republikës se
Kosovës

€400,000

€400,000
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Të intensifikohet
bashkëpunimi
ndërkombëtar në
fushën e luftimit të
krimit të organizuar

5. Numri i hetimeve dhe
operacioneve të përbashkëta
ndërkombëtare kundër krimit të
organizuar, të realizuara (statistika
krahasuese)

K4 2015

MPB

Të intensifikohet
bashkëpunimi
ndërkombëtar në
fushën e luftimit të
krimit të organizuar

6. Numri i operacioneve policore
të realizuara në bashkëpunim me
EULEX

K4 2015

MPB

KPK
MD

Të intensifikohet
7. Numri i operacioneve
K4 2015 MPB
bashkëpunimi
policore/asistimeve të realizuara
ndërkombëtar në
me Interpol (statistika krahasuese)
fushën e luftimit të
krimit të organizuar
Të intensifikohet
8. Numri i operacioneve
K4 2015 MPB
bashkëpunimi
policore/asistimeve të realizuara
ndërkombëtar në
me Europol (statistika krahasuese)
fushën e luftimit të
krimit të organizuar
Të sigurohet një bazë e mirëfilltë ligjore në fushën e përgjimeve në telekomunikim duke siguruar
mekanizma të kontrollit që mundësojnë dallimin midis ndërhyrjes gjyqësore dhe asaj për qëllime
të inteligjencës

Marrëveshjet
ndërkombëta
re të
bashkëpunim
it juridik ne
heshtje
penale, Ligji i
policisë,
Strategjia
nacionale
kundër krimit
të organizuar
Marrëveshjet
e
bashkëpunim
it me EULEX,
Ligji për
mandatin e
EULEX, Ligji
për Policinë
Strategjia
kundër krimit
të organizuar

Strategjia
kundër krimit
të organizuar
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Të sigurohet një bazë e
1. Ligji për Përgjime, i miratuar
K2 2015 Kuvendi
MIE
mirëfilltë ligjore në
fushën e përgjimeve në
telekomunikim duke
siguruar mekanizma të
kontrollit që
mundësojnë dallimin
midis ndërhyrjes
gjyqësore dhe asaj për
qëllime të inteligjencës.
Të sigurohet një bazë e
2. Pesë (5) aktet nënligjore që
K3 2015 AKI
mirëfilltë ligjore në
burojnë nga ligji për përgjime, të
fushën e përgjimeve në miratuara
telekomunikim duke
siguruar mekanizma të
kontrollit që
mundësojnë dallimin
midis ndërhyrjes
gjyqësore dhe asaj për
qëllime të inteligjencës.
Të intensifikohet shfrytëzimi i dispozitave lidhur me konfiskimin e pasurisë nga ana e gjyqësorit
Të intensifikohet
1. Opinion ligjor nga Gjykata
K2 2015 KGjK
shfrytëzimi i
Supreme mbi interpretimin e
dispozitave lidhur me
dispozitave mbi pasurinë e
konfiskimin e pasurisë
sekuestruar dhe shitjen e saj
nga ana e gjyqësorit
përmes ankandeve, i lëshuar
Të intensifikohet
2. Numri i vendimeve për
K4 2015 KGjK
shfrytëzimi i
konfiskim të lëshuara nga gjykatat
dispozitave lidhur me
(statistika krahasuese)
konfiskimin e pasurisë
nga ana e gjyqësorit
Të intensifikohet
3. Numri i kërkesave për ngrirje të
K4 2015 KPK
shfrytëzimi i
pasurisë të lëshuara nga
dispozitave lidhur me
Prokuroritë
konfiskimin e pasurisë
nga ana e gjyqësorit
Të intensifikohet
4. Numri i vendimeve të pranuara
K4 2015 MD
shfrytëzimi i
dhe Vlera e pasurisë së
dispozitave lidhur me
sekuestruar ose të konfiskuar nën
konfiskimin e pasurisë
administrimin e AAPSK
nga ana e gjyqësorit
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Të intensifikohet
5. Numri i ankandeve të realizuar
K4 2015 MD
shfrytëzimi i
për shitjen e pasurisë të
dispozitave lidhur me
sekuestruar dhe konfiskuar dhe të
konfiskimin e pasurisë
hyrat e realizuara
nga ana e gjyqësorit
Të kompletohet korniza ligjore dhe e politikave për luftimin e terrorizimit dhe arrihen rezultate
konkrete në luftimin e terrorizmit
Të kompletohet
1. Ligji për pjesëmarrjen në
K2 2015 Kuvendi
MPB
korniza ligjore dhe e
konflikte jashtë vendit, i miratuar
politikave për luftimin
e terrorizimit dhe
arrihen rezultate
konkrete në luftimin e
terrorizmit
Të kompletohet
2. Strategjia për parandalimin e
K3 2015 ZKM
korniza ligjore dhe e
radikalizmit dhe ekstremizmit të
politikave për luftimin
dhunshëm, e miratuar
e terrorizimit dhe
arrihen rezultate
konkrete në luftimin e
terrorizmit
Të kompletohet
3. Lista e organizatave të ndaluara,
korniza ligjore dhe e
e plotësuar/rifreskuar
politikave për luftimin
e terrorizimit dhe
arrihen rezultate
konkrete në luftimin e
terrorizmit
Të ngrihen kapacitetet në fushën e luftimit të terrorizmit
Të ngrihen kapacitetet
1. Numri i stafit të rekrutuar në
në fushën e luftimit të
Drejtorinë kundër Terrorizmit
terrorizmit

€81,099

K4 2015

MPB

Strategjia
kundër
terrorizmit

K4 2015

MPB

Strategjia
kundër
terrorizmit,
Plani vjetor i
punës se PK

€81,099
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Të ngrihen kapacitetet
në fushën e luftimit të
terrorizmit

11

2. Numri i trajnimeve të
përbashkëta për Policinë,
Prokurorinë dhe agjencitë tjera të
zbatimit të ligjit dhe numri i
pjesëmarrësve

K4 2015

MPB

KPKNJIFD
KATK

Të përmirësohet bashkëpunimi ndërkombëtar në luftimin e terrorizmit dhe trafikimit me njerëz
Të përmirësohet
1. Numri i informatave të
K4 2015 MPB
MD
bashkëpunimi
shkëmbyera me shtete tjera për
ndërkombëtar në
rastet e terrorizmit dhe trafikimit
luftimin e terrorizmit
me qenje njerëzore (statistika
dhe trafikimit me
krahasuese)
njerëz

1.2. Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e minoriteteve
1 Të miratohet pakoja e ligjeve për të drejtat e njeriut
Të miratohet pakoja e
1. Ligji për ndryshimin dhe
ligjeve për të drejtat e
plotësimin e Ligjit për Barazi
njeriut
Gjinore, i miratuar
Të miratohet pakoja e
2. Ligji për ndryshimin dhe
ligjeve për të drejtat e
plotësimin e Ligjit Kundër

K2 2015

Kuvendi

ZKM

K2 2015

Kuvendi

ZKM

Strategjia
kundër
terrorizmit,
Strategjia e
burimeve
njerëzore e
Policisë se
Kosovës dhe
Plani i
Veprimit,
Plani vjetor i
trajnimeve i
Policisë
Marrëveshjet
e
bashkëpunim
it
ndërkombëta
r
Ligji për
bashkëpunim
ndërkombëta
r ne çështje
penale
Ligji i policise
Strategjia
kundër
terrorizmit
Strategjia
kundër
trafikimit me
qenie
njerëzore

Programi
Legjislativ për
vitin 2014
Programi
Legjislativ për
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njeriut
Diskriminimit, i miratuar
Të miratohet pakoja e
3. Ligji për ndryshimin dhe
K2 2015 Kuvendi
MD
ligjeve për të drejtat e
plotësimin e Ligjit për Avokatin e
njeriut
Popullit, i miratuar
Të miratohet pakoja e
4. Aktet nënligjore që rrjedhin nga
K4 2015 ZKM
ligjeve për të drejtat e
pakoja e ligjeve për të drejtat e
njeriut
njeriut, të miratuara
Të kompletohet korniza ligjore për të drejtat pronësore, si dhe të zvogëlohen rastet e grumbulluara;
të përmirësohet ekzekutimi i vendimeve gjyqësore dhe atyre administrative në fushën e të drejtave
pronësore
Të kompletohet
1. Ligji për Agjencinë Kosovare
K1 2015 Kuvendi
ZKM
korniza ligjore për të
për Krahasim dhe Verifikim të
drejtat pronësore, si
Pronës, i miratuar
dhe të zvogëlohen
rastet e grumbulluara;
të përmirësohet
ekzekutimi i
vendimeve gjyqësore
dhe atyre
administrative në
fushën e të drejtave
pronësore
Të kompletohet
2. Qëndrueshmëria financiare dhe
K2 2015 Kuvendi
korniza ligjore për të
buxheti për Agjencinë Kosovare
drejtat pronësore, si
për Prona, e siguruar
dhe të zvogëlohen
rastet e grumbulluara;
të përmirësohet
ekzekutimi i
vendimeve gjyqësore
dhe atyre
administrative në
fushën e të drejtave
pronësore

vitin 2014
Programi
Legjislativ për
vitin 2014

Programi
Legjislativ për
vitin 2014
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Të kompletohet
korniza ligjore për të
drejtat pronësore, si
dhe të zvogëlohen
rastet e grumbulluara;
të përmirësohet
ekzekutimi i
vendimeve gjyqësore
dhe atyre
administrative në
fushën e të drejtave
pronësore
Të kompletohet
korniza ligjore për të
drejtat pronësore, si
dhe të zvogëlohen
rastet e grumbulluara;
të përmirësohet
ekzekutimi i
vendimeve gjyqësore
dhe atyre
administrative në
fushën e të drejtave
pronësore
Të kompletohet
korniza ligjore për të
drejtat pronësore, si
dhe të zvogëlohen
rastet e grumbulluara;
të përmirësohet
ekzekutimi i
vendimeve gjyqësore
dhe atyre
administrative në
fushën e të drejtave
pronësore

3. Numri i kërkesave të vendosura
nga Komisioni për Kërkesa
Pronësore i Kosovës

K4 2015

AKProp

4. Numri i vendimeve të
shpërndara palëve

K4 2015

AKProp

5. Numri i vendimeve, të zbatuara

K4 2015

AKProp
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Të kompletohet
korniza ligjore për të
drejtat pronësore, si
dhe të zvogëlohen
rastet e grumbulluara;
të përmirësohet
ekzekutimi i
vendimeve gjyqësore
dhe atyre
administrative në
fushën e të drejtave
pronësore
Të kompletohet
korniza ligjore për të
drejtat pronësore, si
dhe të zvogëlohen
rastet e grumbulluara;
të përmirësohet
ekzekutimi i
vendimeve gjyqësore
dhe atyre
administrative në
fushën e të drejtave
pronësore
Të kompletohet
korniza ligjore për të
drejtat pronësore, si
dhe të zvogëlohen
rastet e grumbulluara;
të përmirësohet
ekzekutimi i
vendimeve gjyqësore
dhe atyre
administrative në
fushën e të drejtave
pronësore

6. Numri i urdhër-dëbimeve, të
ekzekutuara

K4 2015

AKProp

7. Numri i pronave nën
administrim të Agjencisë dhe të
përfshira në skemën e qirasë

K4 2015

AKProp

8. Numri i pronave të dhëna me
qira

K4 2015

AKProp
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Të kompletohet
9. Skema për kompensimin e
K4 2015 AKProp
korniza ligjore për të
banesave shoqërore, rastet e
drejtat pronësore, si
zbatuara
dhe të zvogëlohen
rastet e grumbulluara;
të përmirësohet
ekzekutimi i
vendimeve gjyqësore
dhe atyre
administrative në
fushën e të drejtave
pronësore
Përmirësimi i sistemit të institucioneve korrektuese si dhe parandalimi i torturës dhe keqtrajtimeve brenda burgjeve
Përmirësimi i sistemit
1. Ligji për mbikëqyrje elektronike, K3 2015 Kuvendi
MD
të institucioneve
i miratuar
korrektuese si dhe
parandalimi i torturës
dhe keq-trajtimeve
brenda burgjeve
Përmirësimi i sistemit
2. Legjislacioni sekondar për
K2 2015 MD
të institucioneve
zbatimin e Ligjit për Ekzekutimin
korrektuese si dhe
e Sanksioneve Penale, i miratuar
parandalimi i torturës
dhe keq-trajtimeve
brenda burgjeve
Përmirësimi i sistemit
3. Protokollet për shërbime
K4 2015 MSh
të institucioneve
shëndetësore në burgje, të
korrektuese si dhe
miratuara
parandalimi i torturës
dhe keq-trajtimeve
brenda burgjeve
Përmirësimi i sistemit
4. Raporte monitoruese nga Grupi
K4 2015 AP
të institucioneve
Punues i Mekanizmit Kombëtar
korrektuese si dhe
për Parandalimin e Torturës i
parandalimi i torturës
përbërë nga Avokati i Popullit,
dhe keq-trajtimeve
Qendra Kosovare për
brenda burgjeve
Rehabilitimin e Viktimave të
Torturës dhe Këshilli për
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut,
të hartuara

Programi
Legjislativ për
vitin 2014

Ligji për
Ekzekutimin
e Sanksioneve
Penale

€15,000

€296,000

€15,000

€296,000
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Përmirësimi i sistemit
5. Ofrimi i shërbimeve mjekësore
K4 2015
të institucioneve
për të burgosur, i përmirësuar
korrektuese si dhe
parandalimi i torturës
dhe keq-trajtimeve
brenda burgjeve
Përmirësimi i sistemit
6. Kategorizimi adekuat i të
K4 2015
të institucioneve
burgosurve, i përfunduar
korrektuese si dhe
parandalimi i torturës
dhe keq-trajtimeve
brenda burgjeve
Përmirësimi i sistemit
7. Numri i rasteve të aktiviteteve
K4 2015
të institucioneve
kriminale në burgje, të raportuara
korrektuese si dhe
parandalimi i torturës
dhe keq-trajtimeve
brenda burgjeve
Përmirësimi i sistemit
8. Numri i ankesave, të
K4 2015
të institucioneve
shqyrtuara,
korrektuese si dhe
parandalimi i torturës
dhe keq-trajtimeve
brenda burgjeve
Përmirësimi i sistemit
9. Numri i trajnimeve të
K4 2015
të institucioneve
specializuara për stafin
korrektuese si dhe
shëndetësor brenda institucioneve
parandalimi i torturës
korrektuese
dhe keq-trajtimeve
brenda burgjeve
Të vazhdohet me ngritjen profesionale të stafit të shërbimit korrektues
Të vazhdohet me
1. Numri i inspektimeve në burgje, K4 2015
ngritjen profesionale të të realizuara
stafit të shërbimit
korrektues
Të vazhdohet me
2. Raporte periodike mbi gjetjet
K4 2015
ngritjen profesionale të nga inspektimet e realizuara, të
stafit të shërbimit
realizuara
korrektues

MSh

MD

€296,000

€296,000

€296,000

€296,000

Ligji për
Ekzekutimin
e Sanksioneve
Penale

MD

MD

MSh

MD

Ligji për
Ekzekutimin
e Sanksioneve
Penale

MD
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Të vazhdohet me
3. Numri i masave disiplinore, të
K4 2015 MD
ngritjen profesionale të shqiptuara
stafit të shërbimit
korrektues
Të vazhdohet me
4. Numri i trajnimeve të
K4 2015 MD
ngritjen profesionale të specializuara në institucionet
stafit të shërbimit
korrektuese
korrektues
Të promovohet dhe fuqizohet mbrojtja e të drejtave të njeriut përfshirë, të drejtat e fëmijëve, të
drejtat e grupeve të cenueshme dhe personave me nevoja të veçanta si dhe, të drejtat e komunitetit
LGBTI
Të promovohet dhe
1. Ligji për statusin dhe të drejtat e K2 2015 Kuvendi
ZKM
fuqizohet mbrojtja e të
personave paraplegjikë dhe
drejtave të njeriut
tetraplegjikë, i miratuar
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
2. Koncept dokumenti për Kodin e K4 2015 MD
fuqizohet mbrojtja e të
drejtësisë për të mitur (në pajtim
drejtave të njeriut
me rekomandimet e UNICEF-it), i
përfshirë, të drejtat e
realizuar
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
3. Aktet nënligjore që rrjedhin nga
K4 2015 MPMS
MAShT
fuqizohet mbrojtja e të
Ligji për Personat e Verbër, të
MF
drejtave të njeriut
miratuara
MSh
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI

Programi
Legjislativ për
vitin 2014

Ligji për
personat e
verbër
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Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI

4. Strategjia dhe Plani i Veprimit
për të drejtat e njeriut 2014-2018, e
miratuar

K4 2015

ZKM

5. Strategjia për gjithëpërfshirje të
fëmijëve me nevoja të veçanta në
arsimin parauniversitar, e
miratuar

K4 2015

MAShT

6. Ekipe vlerësuese pedagogjike të
cilat përcaktojnë përkrahjen që
duhet të sigurohet për nxënës me
nevoja të veçanta në institucionet
parashkollore dhe shkolla, të
themeluara dhe funksionalizuara

K4 2015

MAShT

Ligji për
Arsimin
Parauniversit
ar

7. Trajnime të mbajtura për
mësimdhënës të Qendrave
burimore, Shkollave të rregullta
dhe institucioneve parashkollore
për zbatim të programit për
nxënës me shkallë të rëndë dhe të
shumëllojshme të dëmtimeve

K4 2015

MAShT

Plani
Strategjik për
Zhvillimin e
Arsimit

€68,000

€68,000
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Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI

8. Buxheti për pagesa të skemës së
fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe
fëmijëve në strehim familjar, i
alokuar

K4 2015

MPMS

MF

Ligji nr. 03/L022 per
Perkrahje
Materiale
Familjare të
Femijeve me
Aftesi të
Kufizuara të
Perhershme,
Udhezimi
Administrativ
Nr. 03/2009,
per
Rregullimin
dhe
percaktimin e
procedurave
të aplikimit
per realizimin
e të drejtes ne
ndihme
materiale per
familjet me
femije me
aftesi të
kufizuara të
perheshme
dhe
Udhezimi
Administrativ
Nr. 07/2010,
per
plotesimin e
Udhezimit
Administrativ
03/2009.
Ndersa
femijeve ne
strehim
familjar,
Ligjin per
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Familjen i
Kosovës nr.
2004/32,
Ligjin per
Sherbime
Sociale dhe
Familjare nr.
02/L-17,
Ligjin nr.
04/L-081 per
plotesim
ndryshimin e
ligjit 02/L-17,
Udhezimi
Administrativ
nr. 13/2012,
per
rregullimin e
strehimit
familjare ne
Kosovë,
Udhezimin
Administrativ
nr. 09/2014
qe rregullon
proceduarat e
adaptimit ne
Kosovë,
Udhezimi
Admiistrativ
per
themelimin e
panelit per
vendosjen e
femijeve ne
strehim
familjare dhe
Adaptim.
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Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI

9. Fushata të vetëdijesimit kundër
diskriminimit të komunitetit
LGBTI, të realizuara

K4 2015

ZKM

10. Numri i rekomandimeve nga
Avokati i Popullit, të zbatuara

K4 2015

ZKM

11. Numri i rekomandimeve nga
Avokati i Popullit, të zbatuara

K4 2015

Kuvendi

12. Raport monitorues mbi
zbatimin e Planit të Veprimit për
zbatimin e Strategjisë Nacionale
për të drejtat e Personave me
Aftësi të Kufizuara 2013-2015, i
realizuar

K4 2015

ZKM

Ligji kundër
Diskriminimit

€10,000

€10,000

Plani i
Veprimit për
zbatimin e
Strategjisë
Nacionale për
të drejtat e
Personave me
Aftësi të
Kufizuara
2013-2015

€5,000

€5,000
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Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI

13. Numri i raporteve monitoruese
mbi zbatimin e Ligjit për statusin
dhe të drejtat e personave
paraplegjikë dhe tetraplegjikët, i
miratuar, dhe rekomandimet të
dala nga monitorimet, të
publikuara

K4 2015

Kuvendi

14. Numri i raporteve monitorues
mbi zbatimin e ligjit për barazinë
gjinore dhe rekomandimet të dala
nga monitorimet, të publikuara

K4 2015

Kuvendi

15. Numri i raporteve monitorues
mbi zbatimin e ligjit kundër
diskriminimit, dhe rekomandimet
të dala nga monitorimet, të
publikuara

K4 2015

Kuvendi

16. Numri i raporteve monitorues
mbi zbatimin e ligjit për Avokatin
e Popullit, të publikuara

K4 2015

Kuvendi
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Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI

17. Numri i rasteve të hetimeve,
përndjekjeve, të ndërmarra për
sulme kundër komunitetit LGBTI

K4 2015

MPB

Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
fuqizohet mbrojtja e të
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI

18. Numri i rasteve të hetimeve
përndjekjeve të ndërmarra për
sulme kundër komunitetit LGBTI,
dhe të trajtuara me prioritet

K4 2015

KPK

19. Numri i trajnimeve të
specializuara për prokurorë lidhur
me rastet kundër komunitetit
LGBTI

K4 2015

IGjK

Vendimi i
Qeverisë
(05/161)për
Themelimin e
Grupit
Këshillëdhënë
s dhe
kordinues në
nivel
Nacional për
të Drejtat e
Komunitetit
LGBT
PSO-Trajtimi
Policor me
rastet e
anëtarëve të
komunitetit
LGBT

KPK

Programi
Trajnues i
IGJK-se dhe
Rregullorja
për Trajnime
të
Vazhdueshm
e

€450

€450
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Të promovohet dhe
20. Numri i rasteve të gjykimeve
fuqizohet mbrojtja e të
dhe vendimeve të ekzekutuara për
drejtave të njeriut
sulme kundër komunitetit LGBTI
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
21. Numri i rekomandimeve nga
fuqizohet mbrojtja e të
Avokati i Popullit, të lëshuara
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
22. Numri i raporteve mbi
fuqizohet mbrojtja e të
zbatimin e rekomandimeve të
drejtave të njeriut
lëshuara nga Avokati i Popullit
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të promovohet dhe
23. Raport mbi adresimin e rasteve
fuqizohet mbrojtja e të
të grumbulluara
drejtave të njeriut
përfshirë, të drejtat e
fëmijëve, të drejtat e
grupeve të cenueshme
dhe personave me
nevoja të veçanta si
dhe, të drejtat e
komunitetit LGBTI
Të fuqizohet roli dhe pozita e femrës në shoqëri

K4 2015

KGjK

K4 2015

AP

K4 2015

AP

K4 2015

AP
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Të fuqizohet roli dhe
pozita e femrës në
shoqëri
Të fuqizohet roli dhe
pozita e femrës në
shoqëri
Të fuqizohet roli dhe
pozita e femrës në
shoqëri

7

1. Udhëzimit Administrativ për
përmirësimin e qasjes së grave në
të drejtën e pronës, i miratuar
2. Programi i Kosovës për Barazi
Gjinore 2016-2020 , i miratuar

K1 2015

ZKM

K3 2015

ZKM

3. Sekretariati ndërinstitucional
K1 2015 ZKM
për monitorimin e zbatimit të
Planit të Veprimit për zbatimin e
Rezolutës 1325, i funksionalizuar
Të fuqizohet roli dhe
4. Raportit mbi zbatimin e Planit të K4 2015 ZKM
pozita e femrës në
Veprimit të Rezolutës 1325, i
shoqëri
realizuar
Të fuqizohet roli dhe
5. Trajnime të mbajtura për
K4 2015 MAPL
pozita e femrës në
zyrtarët komunal lidhur me të
shoqëri
drejtën e grave në trashëgimi
Të fuqizohet roli dhe
6. Fushata të vetëdijesimit në nivel K4 2015 MAPL
pozita e femrës në
lokal lidhur me të drejtën e grave
shoqëri
për trashëgimi, të mbajtura
Të sigurohet liria e shprehjes, liria e tubimit dhe protestës, liria e të menduarit, religjionit dhe
vetëdijes
Të sigurohet liria e
1. Ligji për liritë fetare, i miratuar
K3 2015 Kuvendi
ZKM
shprehjes, liria e
tubimit dhe protestës,
liria e të menduarit,
religjionit dhe vetëdijes
Të sigurohet liria e
2. Vlerësimi i legjislacionit që
K2 2015 ZKM
shprehjes, liria e
rregullon lirinë e shprehjes, i
tubimit dhe protestës,
përfunduar
liria e të menduarit,
religjionit dhe vetëdijes
Të sigurohet liria e
3. Numri i anëtarëve të Komisioni
K4 2015 Kuvendi
shprehjes, liria e
të Pavarur të Mediave, i
tubimit dhe protestës,
kompletuar
liria e të menduarit,
religjionit dhe vetëdijes
Të sigurohet liria e
4. Qëndrushmëria financiare dhe
K4 2015 Kuvendi
shprehjes, liria e
buxheti i mjaftueshëm për RTK, i
tubimit dhe protestës,
alokuar
liria e të menduarit,
religjionit dhe vetëdijes

Ligji për
Barazi
Gjinore
Ligji për
Barazi
Gjinore
Plani i
Veprimit 1325

€5,000

€2,000

€3,000

€20,000

€5,000

€15,000

€1,000

€1,000

Plani i
Veprimit 1325

€5,000

€2,000

Ligji për
Barazi
Gjinore
Ligji për të
drejtën
trashëgimore

€3,000

€3,000

€2,300

€2,300

€3,000

Programi
Legjislativ për
vitin 2014
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Të sigurohet liria e
5. Numri i hetimeve të iniciuara
K4 2015 MPB
shprehjes, liria e
për rastet e sulmeve dhe
tubimit dhe protestës,
kërcënimeve ndaj gazetarëve
liria e të menduarit,
religjionit dhe vetëdijes
Të sigurohet liria e
6. Numri i hetimeve të iniciuara
K4 2015 MPB
shprehjes, liria e
për rastet e vjedhjes dhe
tubimit dhe protestës,
vandalizmit ndaj varrezave dhe
liria e të menduarit,
objekteve fetare
religjionit dhe vetëdijes
Të sigurohet liria e
7. Numri i hetimeve të iniciuara
K4 2015 KPK
shprehjes, liria e
për rastet e sulmeve dhe
tubimit dhe protestës,
kërcënimeve ndaj gazetarëve
liria e të menduarit,
religjionit dhe vetëdijes
Të sigurohet liria e
8. Rastet e sulmeve dhe
K4 2015 KPK
shprehjes, liria e
kërcënimeve ndaj gazetarëve të
tubimit dhe protestës,
trajtuara me prioritet
liria e të menduarit,
religjionit dhe vetëdijes
Të sigurohet liria e
9. Numri i hetimeve të iniciuara
K4 2015 KPK
shprehjes, liria e
për rastet e vjedhjes dhe
tubimit dhe protestës,
vandalizmit ndaj varrezave dhe
liria e të menduarit,
objekteve fetare
religjionit dhe vetëdijes
Të sigurohet liria e
10. Numri i aktgjykimeve për
K4 2015 KGjK
shprehjes, liria e
rastet e vjedhjes dhe vandalizmit
tubimit dhe protestës,
ndaj varrezave dhe objekteve
liria e të menduarit,
fetare
religjionit dhe vetëdijes
Të vazhdohet zbatimi i ligjit kundër dhunës në familje dhe ligjit kundër diskriminimit
Të vazhdohet zbatimi i
1. Aktet nënligjore për zbatimin e
K4 2015 MPMS
ligjit kundër dhunës në Ligjit për mbrojtje nga dhuna në
familje dhe ligjit
familje, të miratuara
kundër diskriminimit

Ligji për
zonat e
mbrojtura

Ligji për
mbrojtje nga
dhuna në
familje
UA për
vendin dhe
mënyrën e
trajtimit
psikosocial
për kryerësit
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Të vazhdohet zbatimi i
ligjit kundër dhunës në
familje dhe ligjit
kundër diskriminimit

2. Strategjia e Kosovës Kundër
dhunës në familje 2015-2018, e
hartuar

K2 2015

MD

Të vazhdohet zbatimi i
ligjit kundër dhunës në
familje dhe ligjit
kundër diskriminimit
Të vazhdohet zbatimi i
ligjit kundër dhunës në
familje dhe ligjit
kundër diskriminimit

3. Programi për mbrojtje nga
dhuna në familje 2015-2019, i
hartuar

K4 2015

ZKM

4. Vlerësimi i Programit të
Kosovës Kundër dhunës në
Familje dhe planit të veprimit 2011
– 2014, i realizuar

K2 2015

MD

Të vazhdohet zbatimi i
ligjit kundër dhunës në
familje dhe ligjit
kundër diskriminimit
Të vazhdohet zbatimi i
ligjit kundër dhunës në
familje dhe ligjit
kundër diskriminimit
Të vazhdohet zbatimi i
ligjit kundër dhunës në
familje dhe ligjit
kundër diskriminimit

5. Baza e të dhënave për rastet e
dhunës në familje dhe atyre me
bazë gjinore, e funksionalizuar

K4 2015

KPK

6. Aktivitetet komunale për të
parandaluar dhe mbrojtur fëmijët
nga të gjitha format e dhunës

K4 2015

MAPL

7. Numri i OJQ-ve të
subvencionuara për menaxhimin e
strehimoreve për mbrojtje të
viktimave të dhunës në familje

K4 2015

MPMS

e dhunës në
familje
Programi i
Kosovës
Kundër
dhunës në
Familje
Ligji për
mbrojtje nga
dhuna në
familje
Programi i
Kosovës
Kundër
dhunës në
Familje

€10,000

€3,000

€7,000

MD

Ligji për
mbrojtje nga
dhuna në
familje
Ligji për
mbrojtje nga
dhuna në
familje
Ligji për
Shërbime
Sociale dhe
Familjare
Ligjin për
Ndryshimin
dhe
Plotësimin e
Ligjit nr.
02/L-17 për
Shërbime
Sociale dhe
Familjare

€3,000

€194,988

€3,000

€194,988
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Të vazhdohet zbatimi i
ligjit kundër dhunës në
familje dhe ligjit
kundër diskriminimit
Të vazhdohet zbatimi i
ligjit kundër dhunës në
familje dhe ligjit
kundër diskriminimit
Të vazhdohet zbatimi i
ligjit kundër dhunës në
familje dhe ligjit
kundër diskriminimit
Të vazhdohet zbatimi i
ligjit kundër dhunës në
familje dhe ligjit
kundër diskriminimit

8. Numri i rasteve të viktimave të
dhunës në familje, të hetuara

K4 2015

MPB

9. Numri i rasteve të hetimeve,
përndjekjeve, të iniciuara

K4 2015

KPK

10. Numri i rasteve të gjykimeve
dhe vendimeve të ekzekutuara

K4 2015

KGjK

11. Numri i rasteve të viktimave të
dhunës në familje, të trajtuara

K4 2015

MPMS

Të vazhdohet zbatimi i
ligjit kundër dhunës në
familje dhe ligjit
kundër diskriminimit

12. Numri i trajnimeve mbi
sistemin nacional referues për
mbrojtje nga dhuna në familje, të
mbajtura

K4 2015

IGjK

Ligji për
mbrojtjen nga
dhuna në
familje

MPMS
MD
PK
MAP
MSh
MAShT
ABGj

Ligji për
mbrojtje nga
dhuna në
familje Ligji
për Shërbime
Sociale dhe
Familjare
Ligjin për
Ndryshimin
dhe
Plotësimin e
Ligjit nr.
02/L-17 për
Shërbime
Sociale dhe
Familjare
Programi
Trajnues i
IGJK-së
Rregullorja
për Trajnime
të
Vazhdueshm
e

€194,988

€1,350

€194,988

€1,350

Të avancohen politikat në fushën e të drejtave të punëtorëve, si dhe të ngrihen kapacitetet e
inspektorëve të punës
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Të avancohen politikat
në fushën e të drejtave
të punëtorëve, si dhe të
ngrihen kapacitetet e
inspektorëve të punës

1. Strategjia dhe Plani i Veprimit
për Zhvillimin e inspektoratit të
Punës, e miratuar

K4 2015

MPMS

Të avancohen politikat
në fushën e të drejtave
të punëtorëve, si dhe të
ngrihen kapacitetet e
inspektorëve të punës

2. Koncept-dokumenti për
riorganizimin dhe funksionimin e
inspektoratit të punës, i miratuar

K4 2015

MPMS

Të avancohen politikat
në fushën e të drejtave
të punëtorëve, si dhe të
ngrihen kapacitetet e
inspektorëve të punës
Të avancohen politikat
në fushën e të drejtave
të punëtorëve, si dhe të
ngrihen kapacitetet e
inspektorëve të punës

3. Sistemi i menaxhimit të
performances, i themeluar

K4 2015

MPMS

4. Sistemi informativ i
inspektoratit të punes, i dizajnuar

K4 2015

MPMS

Të avancohen politikat
në fushën e të drejtave
të punëtorëve, si dhe të
ngrihen kapacitetet e
inspektorëve të punës

5. Rritja e numrit të inspektorëve
të punës, inspektorë të rekrutuar

K4 2015

MPMS

Ligji për
Administratë
n Shtetërore
të Republikës
së
Kosovëë
Rregullorja
për
Standardet e
Organizimit
të Brendshëm
dhe
Sistematizim
e Vendeve të
Punës në
Administratë
n Shtetërore

€50,000

Strategjia dhe
plani i
veprimit i
MPMS-se
Korniza
afatmesme e
shpenzimeve

€70,000

€50,000

€70,000
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Të avancohen politikat
në fushën e të drejtave
të punëtorëve, si dhe të
ngrihen kapacitetet e
inspektorëve të punës
Të avancohen politikat
në fushën e të drejtave
të punëtorëve, si dhe të
ngrihen kapacitetet e
inspektorëve të punës

6. Raporte gjashtëmujore mbi
zbatimin e politikave në fushën e
të drejtave të punëtorëve

K4 2015

MPMS

7. Numri i inspektimeve të
realizuara

K4 2015

MPMS

Të avancohen politikat
në fushën e të drejtave
të punëtorëve, si dhe të
ngrihen kapacitetet e
inspektorëve të punës

8. Numri i masave disiplinore të
shqiptuara

K4 2015

MPMS

2015-2017
Ligji për
Inspektoratin
e Punës në
Kosovë Plani
i Punës i TEIP
Ligji për
Inspektoratin
e Punës në
Kosovë
Plani i Punës i
TEIP
Ligji për
Inspektoratin
e Punës në
Kosovë
Plani i Punës i
TEIP
Ligji i Punes
Ligji per
Siguri dhe
Shendet ne
Pune
Ligji per të
huajte
Ligji për
aftësimin,
riaftësimin
profesional
dhe
punësimin e
personave me
aftësi të
kufizuara
Ligji per
Kontrollin e
Duhanit
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Të avancohen politikat
në fushën e të drejtave
të punëtorëve, si dhe të
ngrihen kapacitetet e
inspektorëve të punës

10

9. Sistemi i trajnimeve për
inspektorët e punës, i instaluar

K4 2015

MPMS

Korniza
afatmesme e
shpenzimeve
2015-2017,
Strategjia dhe
plani i
veprimit i
MPMS-se

€85,000

€35,000

€5,000

€50,000

Të avancohen politikat
10. Numri i trajnimeve për
K4 2015 MPMS
në fushën e të drejtave
inspektorë të punës
të punëtorëve, si dhe të
ngrihen kapacitetet e
inspektorëve të punës
Të zbatohet legjislacioni që ka të bëjë me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore
Të zbatohet
legjislacioni që ka të bëj
me mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore
Të zbatohet
legjislacioni që ka të bëj
me mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore
Të zbatohet
legjislacioni që ka të bëj
me mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore
Të zbatohet
legjislacioni që ka të bëj
me mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore

Të zbatohet
legjislacioni që ka të
bëjë me mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore

1. Projektligji për Ndryshimin dhe
Plotësimin e Ligjit për
Trashëgiminë Kulturore, i
miratuar
2. Projektligji për Muzetë, i
miratuar

K3 2015

Kuvendi

MKRS

Programi
Legjislativ për
vitin 2014

€5,000

K3 2015

Kuvendi

MKRS

Programi
Legjislativ për
vitin 2014

€7,000

€7,000

3. Strategjia Kombëtare për
Mbrojtjen e Trashëgimisë
Kulturore, e miratuar

K4 2015

MKRS

€10,000

€10,000

4. Sigurimi i pajisjeve të
mjaftueshme dhe të përshtatshme,
si automjete, kamera, mjete për
ndriçim ne zonat e trashëgimisë
kulturore për Njësinë së Veçantë
për Mbrojtjen e Trashëgimisë
Kulturore
5. Rritja e efikasitetit të Task
Forcës për Qendrën Historike të
Prizrenit

K4 2015

MPB

K4 2015

MAPL

MKRS

Ligji për
qendrën
historike të
Prizrenit

€50,000

€50,000

€17,805

€17,805
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Të zbatohet
legjislacioni që ka të
bëjë me mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore
Të zbatohet
legjislacioni që ka të
bëjë me mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore
Të zbatohet
legjislacioni që ka të
bëjë me mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore

6. Këshilli për Trashëgimi
Kulturore në Komunën e Prizrenit,
i funksionalizuar

K4 2015

MAPL

7. Këshilli lokal për zbatimin e
Ligjit për Hoqën e Madhe, i
themeluar

K4 2015

MAPL

8. Numri i shkeljeve dhe
ndërtimeve ilegale në zonat e
mbrojtura, i raportuar

K4 2015

MAPL

Të zbatohet
legjislacioni që ka të
bëjë me mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore

9. Masat e ndërmarra ndaj
shkeljeve të evidentuara të
ndërtimeve pa leje në zonat e
mbrojtura

K4 2015

MAPL

MMPH

Të zbatohet
10. Caktimi i inspektorëve për
K4 2015 MAPL
legjislacioni që ka të
mbikëqyrjen e zhvillimeve në
bëjë me mbrojtjen e
Qendrën historike të Prizrenit
trashëgimisë kulturore
Të zbatohet
11. Raport monitorues mbi punën
K4 2015 MMPH
legjislacioni që ka të
e KZM, i hartuar
bëjë me mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore
Të hetohen rastet e sulmeve të motivuara etnikisht ose në baza fetare dhe kryesit e këtyre veprave të
sillen para drejtësisë

Ligji për
qendrën
historike të
Prizrenit
Ligji për
Hoqën e
Madhe

€2,000

€2,000

€3,000

€3,000

Ligji për
qendrën
historike të
Prizrenit
Ligji për
Hoqën e
Madhe
Ligji për
trashëgiminë
Kulturore
Ligji për
planifikim
Hapësinor
Ligji për
qendrën
historike të
Prizrenit
Ligji për
Hoqën e
Madhe
Ligji për
qendrën
historike të
Prizrenit

€2,000

€2,000

€3,000

€3,000

€10,000

€10,000
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Te hetohen rastet e
1. Numri i rasteve të hetimeve,
K4 2015 MPB
sulmeve të motivuara
përndjekjeve, të ndërmarra
etnikisht ose në baza
fetare dhe kryesit e
këtyre veprave të sillen
para drejtësisë
Te hetohen rastet e
2. Numri i rasteve të hetimeve,
K4 2015 KPK
sulmeve të motivuara
përndjekjeve, të ndërmarra
etnikisht ose në baza
fetare dhe kryesit e
këtyre veprave të sillen
para drejtësisë
Te hetohen rastet e
3. Numri i rasteve të hetimeve,
K4 2015 KPK
sulmeve të motivuara
përndjekjeve lidhur me sulmet të
etnikisht ose në baza
motivuara etnikisht ose në baza
fetare dhe kryesit e
fetare, të trajtuara me prioritet
këtyre veprave të sillen
para drejtësisë
Te hetohen rastet e
4. Numri i rasteve të gjykimeve
K4 2015 KGjK
sulmeve të motivuara
dhe vendimeve të ekzekutuara
etnikisht ose në baza
fetare dhe kryesit e
këtyre veprave të sillen
para drejtësisë
Të zbatohet Strategjia dhe Plani i Veprimit për Komunitetet RAE, duke përfshirë prioritetet e
identifikuara në Kornizën e Prioriteteve 2014 – 2015
Të zbatohet Strategjia
1. Raport për Zbatimin e Kornizës
K4 2015 ZKM
dhe Plani i Veprimit
së Prioriteteve 2014 - 2015 mbi
për Komunitetet RAE,
zbatimin Strategjisë dhe Planit të
duke përfshirë
veprimit për integrimin e
prioritetet e
komuniteteve RAE
identifikuara në
Kornizën e Prioriteteve
2014 - 2015

Korniza e
Prioriteteve
2014 - 2015
mbi zbatimin
Strategjisë
dhe Planit të
veprimit për
integrimin e
komuniteteve
RAE
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Të zbatohet Strategjia
dhe Plani i Veprimit
për Komunitetet RAE,
duke përfshirë
prioritetet e
identifikuara në
Kornizën e Prioriteteve
2014 - 2015

2. Plani i veprimit për zbatimin e
Strategjisë për integrimin e
komuniteteve RAE, i buxhetuar

K4 2015

ZKM

Të zbatohet Strategjia
dhe Plani i Veprimit
për Komunitetet RAE,
duke përfshirë
prioritetet e
identifikuara në
Kornizën e Prioriteteve
2014 - 2015

3. Raport i rregullt mbi zbatimin e
Strategjisë për integrimin e
komuniteteve RAE, i hartuar

K4 2015

ZKM

Të zbatohet Strategjia
dhe Plani i Veprimit
për Komunitetet RAE,
duke përfshirë
prioritetet e
identifikuara në
Kornizën e Prioriteteve
2014 - 2015

4. Plani i ri i veprimit për
integrimin e komuniteteve RAE
2016 - 2020 , i hartuar

K4 2015

ZKM

Të zbatohet Strategjia
5. Fushata informuese dhe muaji i
K4 2015 MAPL
dhe Plani i Veprimit
regjistrimit falas për komunitetet
për Komunitetet RAE,
RAE, të realizuara
duke përfshirë
prioritetet e
identifikuara në
Kornizën e Prioriteteve
2014 - 2015
Të rritet numri i pjesëtarëve të komuniteteve minoritare, të punësuar në administratën publike

Korniza e
Prioriteteve
2014 - 2015
mbi zbatimin
Strategjisë
dhe Planit të
veprimit për
integrimin e
komuniteteve
RAE
Korniza e
Prioriteteve
2014 - 2015
mbi zbatimin
Strategjisë
dhe Planit të
veprimit për
integrimin e
komuniteteve
RAE
Korniza e
Prioriteteve
2014 - 2015
mbi zbatimin
Strategjisë
dhe Planit të
veprimit për
integrimin e
komuniteteve
RAE
Strategjia dhe
Plani i
Veprimit për
Komunitetet
RAE

€20,000

€9,883

€20,000

€9,883
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Të rritet numri i
pjesëtarëve të
komuniteteve
minoritare, të punësuar
në administratën
publike
Të rritet numri i
pjesëtarëve të
komuniteteve
minoritare, të punësuar
në administratën
publike
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1. Numri i pjesëtarëve të
minoriteteve, të punësuar

K4 2015

MAP

2. Programe për përfshirjen e
pjesëtarëve të komuniteteve
minoritare si praktikantë në
institucione publike, të realizuara

K4 2015

ZKM

Të vazhdohet zbatimi i kurrikulës në gjuhët serbe dhe rome; të sigurohet qasja në arsim si dhe të
luftohet braktisja e shkollimit
Të vazhdohet zbatimi i
1. Pilotimi i kornizës së kurrikulës
K4 2015 MAShT
kurrikulës në gjuhët
në gjuhën serbe, i realizuar
serbe dhe rome; të
sigurohet qasja në
arsim si dhe të luftohet
braktisja e shkollimit

Marrëveshje
bashkëpunim
i ndërmjet
ZÇK/ZKM
dhe
ambasadës së
Mbretërisë së
Norvegjisë
për përkrahje
ZÇK-së. nr.
Prot: 1792

€90,000

€90,000

Korniza e
Kurrikulës e
Arsimit
Parauniversit
ar të
Republikës së
Kosovës;
Kurrikula
Bërthamë për
klasën
parafillore
dhe arsimin
fillor
Kurrikula
Bërthamë për
nivelin e
mesëm të
lartë

€242,000

€242,000
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Të vazhdohet zbatimi i
kurrikulës në gjuhët
serbe dhe rome; të
sigurohet qasja në
arsim si dhe të luftohet
braktisja e shkollimit

2. Zbatimi i kornizës së kurrikulës
në gjuhën serbe, i realizuar

K4 2015

MAShT

Të vazhdohet zbatimi i
kurrikulës në gjuhët
serbe dhe rome; të
sigurohet qasja në
arsim si dhe të luftohet
braktisja e shkollimit

3. Zbatimi i kornizës bërthamë në
gjuhën serbe, i realizuar

K4 2015

MAShT

Korniza e
Kurrikulës e
Arsimit
Parauniversit
ar të
Republikës së
Kosovës;
Kurrikula
Bërthamë për
klasën
parafillore
dhe arsimin
fillor; dhe
Kurrikula
Bërthamë per
nivelin e
mesëm të
larte.
Korniza e
Kurrikulës e
Arsimit
Parauniversit
ar të
Republikës së
Kosovës;
Kurrikula
Bërthamë për
klasën
parafillore
dhe arsimin
fillor; dhe
Kurrikula
Bërthamë për
nivelin e
mesëm të
larte.
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Të vazhdohet zbatimi i
kurrikulës në gjuhët
serbe dhe rome; të
sigurohet qasja në
arsim si dhe të luftohet
braktisja e shkollimit

4. Numri i trajnimeve të
mësimdhënësve sipas fushave
kurrikulare, të mbajtura

K4 2015

MAShT

Të vazhdohet zbatimi i
kurrikulës në gjuhët
serbe dhe rome; të
sigurohet qasja në
arsim si dhe të luftohet
braktisja e shkollimit

5. Zbatimi i kornizës së kurrikulës
në gjuhën rome, i realizuar

K4 2015

MAShT

Të vazhdohet zbatimi i
kurrikulës në gjuhët
serbe dhe rome; të
sigurohet qasja në
arsim si dhe të luftohet
braktisja e shkollimit

6. Tekstet shkollore për lëndë në
gjuhën rome, të hartuara

K4 2015

MAShT

Korniza e
Kurrikulës e
Arsimit
Parauniversit
ar të
Republikës së
Kosovës;
Kurrikula
Bërthamë për
klasën
parafillore
dhe arsimin
fillor; dhe
Kurrikula
Bërthamë për
nivelin e
mesëm të
lartë
Strategjia per
Komunitetit
Rome,
Ashkalinje
dhe Egjiptian
2009-2015 dhe
Plani dhe
Programi
mësimor për
Gjuhen dhe
Kulturën
Rome
Plani dhe
Programi
mësimor për
Gjuhën dhe
Kulturën
Rome

€6,000

€6,000

€4,000

€4,000
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Të vazhdohet zbatimi i
kurrikulës në gjuhët
serbe dhe rome; të
sigurohet qasja në
arsim si dhe të luftohet
braktisja e shkollimit
Të vazhdohet zbatimi i
kurrikulës në gjuhët
serbe dhe rome; të
sigurohet qasja në
arsim si dhe të luftohet
braktisja e shkollimit

7. Mësimi i gjuhës rome si lëndë
zgjedhore me dy orë në javë në
pesë (5) shkolla fillore në
Komunën e Prizrenit, i zbatuar

K4 2015

MAShT

8. Numri i nxënësve romë të
regjistruar

K4 2015

MAShT

Të vazhdohet zbatimi i
kurrikulës në gjuhët
serbe dhe rome; të
sigurohet qasja në
arsim si dhe të luftohet
braktisja e shkollimit

9. Numri i nxënësve të rikthyer
dhe të riatdhesuar, të regjistruar
dhe të përkrahur me bursa

K4 2015

MAShT

MPB

Plani dhe
Programi
mësimor per
Gjuhën dhe
Kulturën
Rome
Plani dhe
Programi
mësimor per
Gjuhen dhe
Kulturën
Rome
Ligji për
Arsim në
Komunat e
Republikës se
Kosovës
Ligji për
Arsimin
Parauniversit
ar; Ligji për
Komunat e
Republikes se
Kosovës;
Strategjia
Kombëtare
për
Riintegrimin
e Personave
të
Riatdhesuar;
Strategjia për
Integrimin e
Komuniteteve
RAE 20092015

€5,000

€5,000

€70,000

€20,000

€50,000
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Të vazhdohet zbatimi i
kurrikulës në gjuhët
serbe dhe rome; të
sigurohet qasja në
arsim si dhe të luftohet
braktisja e shkollimit

10. Numri i nxënësve nga
komunitetet RAE të përkrahur me
bursa

K4 2015

MAShT

Të vazhdohet zbatimi i
kurrikulës në gjuhët
serbe dhe rome; të
sigurohet qasja në
arsim si dhe të luftohet
braktisja e shkollimit

11. Numri i nxënësve të rikthyer
në shkolla (pas braktisjes)

K4 2015

MAShT

Të vazhdohet zbatimi i
kurrikulës në gjuhët
serbe dhe rome; të
sigurohet qasja në
arsim si dhe të luftohet
braktisja e shkollimit

12. Numri i vendeve të rezervuara
për studentët nga komunitetet
RAE, i rritur

K4 2015

MAShT

K4 2015

MKK

Të ofrohen mundësi për kthim për personat e zhvendosur
Të ofrohen mundësi
1. Baza e të dhënave për numrin
për kthim për personat dhe lokacionin e të kthyerve dhe
e zhvendosur
të zhvendosurve, e themeluar

MPB

Të ofrohen mundësi
për kthim për personat
e zhvendosur

2. Të parashihet profilizimi i
personave të zhvendosur brenda
vendit

K4 2015

MKK

MAPL

Të ofrohen mundësi
për kthim për personat
e zhvendosur

3. Qendrat kolektive në Komunën
e Shtërpcës, të mbyllura

K4 2015

MKK

KK Shtërpcë

Strategjia për
Integrimin e
Komuniteteve
RAE 20092015

€70,000

€20,000

€50,000

Strategjia
Kombëtare
për
Riintegrimin
e Personave
të
Riatdhesuar;
Strategjia për
Integrimin e
Komuniteteve
RAE 20092015
Strategjia për
Integrimin e
Komuniteteve
RAE 20092015
Ligji për
Arsimin e
Lartë

€30,000

€10,000

€20,000

€20,000

€20,000

€550,000

€50,000

Strategjia për
komunitete
dhe Kthim
2014-2018
Strategjia për
komunitete
dhe Kthim
2014-2018
IPA 2014,
projekti"Mbës
htetja për
mbylljen e
qendrave
kolektive në

€500,000
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Të ofrohen mundësi
për kthim për personat
e zhvendosur

4. Numri i shtëpive të ndërtuara,
rindërtuara

K4 2015

MKK

MAPL

Të ofrohen mundësi
për kthim për personat
e zhvendosur

5. Numri i të zhvendosurve të
kthyer

K4 2015

MKK

MAPL

K4 2015

MKK

MAPL

K4 2015

MKK

K4 2015

ZKM

Të ofrohen mundësi
për kthim për personat
e zhvendosur
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6. Vlerësimi i nevojave për
përfituesit e mundshëm të procesit
të kthimit vullnetar bazuar në
kërkesat ekzistuese, i zhvilluar
Të ofrohen mundësi
7. Numri i projekteve të
për kthim për personat përkrahura në funksion të kthimit,
e zhvendosur
riintegrimit dhe stabilizimit të
komuniteteve të realizuara
Të përmirësohet zbatimi i Ligjit për përdorimin e gjuhëve
Të përmirësohet
1. Politikat dhe Strategjia e
zbatimi i Ligjit për
propozuar nga Komisioneri për
përdorimin e gjuhëve
gjuhë, të miratuara

KK Shtërpcë"
Strategjia për
komunitete
dhe Kthim
2014-2018,
IPA 2012
"RRK IV"
Strategjia për
komunitete
dhe Kthim
2014-2018
Strategjia për
komunitete
dhe Kthim
2014-2018
Strategjia për
komunitete
dhe Kthim
2014-2018

€3,500,000

€1,500,000

€2,000,000

€2,800,000

€1,800,000

€1,000,000

Ligji nr.
02/37 për
përdorimin e
gjuhëve;
Rregullorja
nr. 07/2012
për Zyrën e
Komisionerit
për gjuhët;
Udhëzimi
Administrativ
nr. 02/2012
për
procedurat,
kriteret dhe
metodologjin
ë e përgatitjes
dhe miratimit
të
dokumenteve
strategjike
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Të përmirësohet
zbatimi i Ligjit për
përdorimin e gjuhëve

2. Numri i rekomandimeve të
Komisionerit për gjuhë, të
lëshuara

K4 2015

ZKM

Të përmirësohet
zbatimi i Ligjit për
përdorimin e gjuhëve

3. Raport mbi zbatimin e
rekomandimeve të lëshuara nga
Komisioneri i gjuhëve, i hartuar

K4 2015

ZKM

Të përmirësohet
zbatimi i Ligjit për
përdorimin e gjuhëve

4. Numri i trajnimeve, të mbajtura

K4 2015

ZKM

1.3. Çështjet rajonale dhe obligimet ndërkombëtare
1 Të sigurohet bashkëpunim aktiv dhe konstruktiv me të gjithë partnerët rajonal
Të sigurohet
1. Numri i takimeve të Bordit në
K4 2015 ZKM
bashkëpunim aktiv dhe bazë të Statutit të KBR (Këshillit
konstruktiv me të
për Bashkëpunim Rajonal)
gjithë partnerët rajonal
Të sigurohet
2. Numri i Takimeve të NënK4 2015 ZKM
bashkëpunim aktiv dhe Komitetit Financiar në KBR
konstruktiv me të
gjithë partnerët rajonal
Të sigurohet
3. Takimi Vjetor i Këshillit për
K4 2015 ZKM
bashkëpunim aktiv dhe Bashkëpunim Rajonal
konstruktiv me të
gjithë partnerët rajonal
Të sigurohet
4. Obligimi vjetor financiar në
K4 2015 ZKM
bashkëpunim aktiv dhe KBR, i përmbushur
konstruktiv me të
gjithë partnerët rajonal

dhe planeve
për zbatimin
e tyre
Ligji nr.
02/37 për
përdorimin e
gjuhëve;
Rregullorja
nr. 07/2012
për Zyrën e
Komisionerit
për gjuhët
Rregullorja
nr. 07/2012
për Zyrën e
Komisionerit
për gjuhët
Rregullorja
nr. 07/2012
për Zyrën e
Komisionerit
për gjuhët

€40,000

€40,000
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2

3

Të sigurohet
5. Koordinatori kombëtar për KBR, K4 2015 ZKM
bashkëpunim aktiv dhe i emëruar
konstruktiv me të
gjithë partnerët rajonal
Të sigurohet
6. Përmbushja e kritereve dhe
K4 2015 MPJ
bashkëpunim aktiv dhe aplikimi për anëtarësim në
konstruktiv me të
mekanizmat Rajonal, i përfunduar
gjithë partnerët rajonal
Të sigurohet
7. Numri i marrëveshjeve të
K4 2015 MPJ
bashkëpunim aktiv dhe nënshkruara me partnerët rajonalë
konstruktiv me të
gjithë partnerët rajonal
Të vazhdohet zbatimi i të gjitha marrëveshjeve të arritura në mes të Beogradit dhe Prishtinës, si dhe të angazhohet
në mënyrë konstruktive në të gjitha çështjet me ndërmjetësim të BE-së
Të vazhdohet zbatimi i
1. Raport mbi zbatimin e
K4 2015 ZKM
të gjitha marrëveshjeve marrëveshjeve me Serbinë
të arritura në mes të
Beogradit dhe
Prishtinës, si dhe të
angazhohet në mënyrë
konstruktive në të
gjitha çështjet me
ndërmjetësim të BE-së
Të intensifikohen përpjekjet për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur
Të intensifikohen
1. Aktet nënligjore me qëllim të
K4 2015 ZKM
përpjekjet për
zbatimit të Ligjit për Persona të
zbardhjen e fatit të
Zhdukur, të miratuara
personave të pagjetur
Të intensifikohen
2. Aktet nënligjore me qëllim të
K4 2015 Kuvendi
përpjekjet për
zbatimit të Ligjit për Persona të
zbardhjen e fatit të
Zhdukur, të miratuara
personave të pagjetur
Të intensifikohen
3. Numri i varrezave të
K4 2015 ZKM
përpjekjet për
identifikuara (brenda Kosovës)
zbardhjen e fatit të
dhe rastet e proceduara jashtë
personave të pagjetur
Kosovës
Të intensifikohen
përpjekjet për
zbardhjen e fatit të
personave të pagjetur

4. Numri i personave të zhdukur
të identifikuar

K4 2015

ZKM

€20,000

€20,000

€50,000

€50,000

€100,000

€100,000
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Të intensifikohen
përpjekjet për
zbardhjen e fatit të
personave të pagjetur

4

5. Informatat për varrezat e
K4 2015 ZKM
mundshme masive (si Rasti i
Butelit - Maqedoni, Rasti i Rashkes
- Serbi etj), të shkëmbyera dhe
proceduara
Të intensifikohen
6. Kapacitetet për procesin e
K4 2015 MD
përpjekjet për
identifikimit të mbetjeve mortore
zbardhjen e fatit të
(certifikimi i antropologëve), të
personave të pagjetur
ngritura
Fuqizimi i Departamentit të Mjekësisë Ligjore, ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve profesionale
të stafit si dhe rekrutimi dhe zhvillimi i kapaciteteve të ekspertëve në fushën mjeko-ligjore
Fuqizimi i
1. Koncept-dokumenti për
K2 2015 MD
Departamentit të
rregullimin e fushës së Mjekësisë
Mjekësisë Ligjore,
Ligjore, i hartuar
ngritja e vazhdueshme
e kapaciteteve
profesionale të stafit si
dhe rekrutimi dhe
zhvillimi i kapaciteteve
të ekspertëve në fushën
mjeko-ligjore
Fuqizimi i
2. Baza e të dhënave, e
K4 2015 MD
Departamentit të
funksionalizuar
Mjekësisë Ligjore,
ngritja e vazhdueshme
e kapaciteteve
profesionale të stafit si
dhe rekrutimi dhe
zhvillimi i kapaciteteve
të ekspertëve në fushën
mjeko-ligjore
Fuqizimi i
3. Mjetet për trajnimin e
K4 2015 MD
Departamentit të
antropologeve, të siguruara
Mjekësisë Ligjore,
ngritja e vazhdueshme
e kapaciteteve
profesionale të stafit si
dhe rekrutimi dhe
zhvillimi i kapaciteteve
të ekspertëve në fushën
mjeko-ligjore

Programi
Legjislativ

€30,000

€30,000

€3,000

€3,000

€64,000

€64,000

€38,000

€38,000
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Fuqizimi i
Departamentit të
Mjekësisë Ligjore,
ngritja e vazhdueshme
e kapaciteteve
profesionale të stafit si
dhe rekrutimi dhe
zhvillimi i kapaciteteve
të ekspertëve në fushën
mjeko-ligjore
Fuqizimi i
Departamentit të
Mjekësisë Ligjore,
ngritja e vazhdueshme
e kapaciteteve
profesionale të stafit si
dhe rekrutimi dhe
zhvillimi i kapaciteteve
të ekspertëve në fushën
mjeko-ligjore

4. Numri i rasteve të proceduara
dhe të trajtuara në çështjet e
personave të pagjetur

K4 2015

MD

5. Numri i trajnimeve të realizuara
ne fushën e Mjekësisë Ligjore;

K4 2015

MD

€8,000

€8,000
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2. Kriteret Ekonomike

Nr.

Veprimet

Indikatorët

PVRP 2015: Matrica e veprimeve
Kriteret Ekonomike
Afatet
Institucionet Institucionet Dokumentet
përgjegjëse
ndihmëse
referuese

2. KRITERET EKONOMIKE
2.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut
2.1.1. Bazat e politikave ekonomike
1 Hartimi i Programit Kombëtar të Reformave Ekonomike (PKRE)
Hartimi i Programit
1. Takimet e grupit punues të
K4 2015
Kombëtar të
PKRE, të mbajtura
Reformave Ekonomike
(PKRE)
Hartimi i Programit
2. Ngritja e kapaciteteve të
K4 2015
Kombëtar të
strukturave për zbatimin efektiv të
Reformave Ekonomike
programit
(PKRE)
Hartimi i Programit
3. PKRE i miratuar në Qeveri dhe
K1 2015
Kombëtar të
dorëzuar në KE
Reformave Ekonomike
(PKRE)
Hartimi i Programit
4. Raportet e Projektit mbështetës
K4 2015
Kombëtar të
për MF, IPA 2012 për PKRE
Reformave Ekonomike
(PKRE)
2.1.2. Stabiliteti makroekonomik
1 Zbatimi i Rregullës Fiskale
Zbatimi i Rregullës
1. Deficiti buxhetor në nivel
K1Fiskale
maksimal prej 2% të BPV për çdo
2016
vit fiskal
Zbatimi i Rregullës
2. Raportet periodike për nivelin e
K4 2015
Fiskale
të hyrave dhe shpenzimeve të
përgatitura
2 Menaxhimi dhe Monitorimi i Borxhit
Menaxhimi dhe
1. Zbatimi i Programit të Borxhit
K4 Monitorimi i Borxhit
Publik 2015-2018, duke përfshirë
2015
strategjinë afat-mesme dhe vjetore
të borxhit publik.

Totali i
buxhetit

BRK

Donatorët

Boshllëku

MF

MF

MF

ZPS
ZKM

€800,000

€800,000

MF

MF

LMFPP

MF

LMFPP

MF

LMFPP, Ligji
për Borxhet
Publike Nr
03/L-175
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Menaxhimi dhe
Monitorimi i Borxhit

2. Raportet e rregullta mujore, të
përgatitura.

K4 2015

MF

Menaxhimi dhe
Monitorimi i Borxhit

3. Raportet tremujore, të
publikuara në webfaqe.

K4 2015

MF

K4 2015

MF

K4 2015

AKP

K4 2015

AKP

K4 2015

AKP

K4 2015

AKP

K4 2015

AKP

K4 2015

AKP

K4 2015

Kuvendi

K4 2015

MTI

Menaxhimi dhe
Monitorimi i Borxhit

4. Programi i Borxhit Publik 20162019 i miratuar, duke përfshirë
strategjinë afat-mesme dhe vjetore
të borxhit publik.
2.1.3. Ndërveprimi i forcave të tregut
1 Likuidimi i NSH-ve
Likuidimi i NSH-ve
1 Numri i ndërmarrjeve të futura
në likuidi
Likuidimi i NSH-ve

2 Numri i kërkesave të pranuara
për ndërmarrjet e futura në
likuidim
Likuidimi i NSH-ve
3 Numri i njoftimeve për vendimet
e lëshuara lidhur me kërkesat e
kreditorëve
Likuidimi i NSH-ve
4 Numri i raporteve finale
2 Shitja e aseteve përmes likuidimit
Shitja e aseteve përmes 1 Numri i aseteve të shitura
likuidimit
Shitja e aseteve përmes 2 Vlera e përfitimeve financiare
likuidimit
nga shitja e aseteve me likuidim
3 Funksionalizimi i Bordit të AKP-së
Funksionalizimi i
1 Kompletimi i Bordit me anëtarë
Bordit të AKP-së
2.1.4. Hyrja në dhe dalja nga tregu
1 Përmirësimi i mëtejmë i ambientit të të bërit biznes
Përmirësimi i mëtejmë
1 Zvogëlimi i mëtejmë i barrierave
i ambientit të të bërit
në të bërit biznes me fokus në
biznes
barrierat të cilat janë në
kompetencë të komunave

Ligji për
Borxhet
Publike Nr
03/L-175
Ligji për
Borxhet
Publike Nr
03/L-175
Ligji për
Borxhet
Publike Nr
03/L-175

Komunat

Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017

€330,000

€20,000

€310,000
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Përmirësimi i mëtejmë
i ambientit të të bërit
biznes

2 Bizneset e regjistruara online

K4 2015

MTI

/

Përmirësimi i mëtejmë
i ambientit të të bërit
biznes

3 Numri i biznesit, i unifikuar

K4 2015

MTI

/

K4 2015

Kuvendi

MF
BQK

K4 2015

BQK

K4 2015

Kuvendi

BQK
MF

K4 2015

Kuvendi

MF
BQK

K4 2015

BQK

MF

K4 2015

BQK

/

K4 2015

BQK

/

K4 2015

BQK

2.1.5. Zhvillimet në sektorin financiar
1 Përafrimi i legjislacionit të sektorit financiar më atë të BE-së
Përafrimi i
1 Ligji i Përgjithshëm mbi
legjislacionit të sektorit Sigurimet, i miratuar
financiar më atë të BEsë
Përafrimi i
2 Legjislacioni sekondar për Ligjin
legjislacionit të sektorit
e Përgjithshëm mbi Sigurimet, i
financiar më atë të BEmiratuar
së
Përafrimi i
3 Ligji për Institucionet
legjislacionit të sektorit
Mikrofinanciare edhe Institucionet
financiar më atë të BEFinanciare jo-bankare, i miratuar
së
Përafrimi i
4 Ligji për mbikëqyrjen e Tregut të
legjislacionit të sektorit
letrave me vlerë, i miratuar
financiar më atë të BEsë
Përafrimi i
5 Rregullorja mbi mbikëqyrjen e
legjislacionit të sektorit
tregut të letrave me vlerë të
financiar më atë të BERepublikës së Kosovës, e miratuar
së
Përafrimi i
6 Legjislacioni sekondar për Ligjin
legjislacionit të sektorit
e Sistemit të Pagesave, i miratuar
financiar më atë të BEsë
Përafrimi i
7 Legjislacion sekondar për
legjislacionit të sektorit
Mbikëqyrjen Bankare, i miratuar
financiar më atë të BEsë
Përafrimi i
8 Legjislacioni sekondar për

Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017

€40,000

€40,000

€40,000

€40,000

€20,000

€10,000

€10,000
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legjislacionit të sektorit
Mbikëqyrjen e Pensioneve, i
financiar më atë të BEmiratuar
së
2.2. Kapaciteti i përballjes me presionin konkurrues dhe forcat e tregut brenda Bashkimit Evropian
2.2.1. Kapitali njerëzor dhe fizik
1 Ngritja e bashkëpunimit në mes të institucioneve arsimore dhe NVM-ve
Ngritja e
2 Lënda për ndërmarrësi e
K4 2015 MAShT
MTI
bashkëpunimit në mes
përfshirë në kurrikulën e Arsimit
të institucioneve
të Ulët
arsimore dhe NVM-ve
2

Të përmirësohet qasja, cilësia dhe relevanca e AAP
Të përmirësohet qasja,
1 Agjencia për Arsim dhe Aftësim
cilësia dhe relevanca e
Profesional, i funksionalizuar
AAP
Të përmirësohet qasja,
cilësia dhe relevanca e
AAP
Të përmirësohet qasja,
cilësia dhe relevanca e
AAP
Të përmirësohet qasja,
cilësia dhe relevanca e
AAP
Të përmirësohet qasja,
cilësia dhe relevanca e
AAP
Të përmirësohet qasja,
cilësia dhe relevanca e
AAP
Të përmirësohet qasja,
cilësia dhe relevanca e
AAP
Të përmirësohet qasja,
cilësia dhe relevanca e
AAP
Të përmirësohet qasja,
cilësia dhe relevanca e

Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017

K4 2015

MAShT

2 Bartja e kompetencave tek tri
shkolla

K4 2015

MAShT

3 Strategjia për ngritjen e praktikës
profesionale, e zbatuar

K4 2015

MAShT

4 Rishikimi i strategjisë për
orientim në karrierë, e miratuar

K4 2015

MAShT

5 Trajnerë dhe mësimdhënës të
trajnuar për programe më të
avancuara dhe për gjithëpërfshirje
në shkolla të AAP-së
6 Plan-programe të reja sipas
kërkesave të tregut të punës, të
hartuara
7 Programet e Aftësimit
Profesional të
licencuara/certifikuara në bazë të
kërkesave të pranuara
8 Module të aftësimit profesional
të hartuara sipas kërkesave të
pranuara
9 Numri i shkollave të ndërtuara
dhe pajisja e shkollave të reja dhe

K4 2015

MAShT

PSAK, Ligji i
AAP-s

K4 2015

MAShT

PSAK, Ligji i
AAP-s

K4 2015

MAShT

K4 2015

MAShT

K4 2015

MAShT

AKA

Ligji për AAP
dhe për
Arsimin e të
Rriturve

€10,000

PSAK

€5,000

€10,000

€5,000

PSAK/Ligji
për
Kualifikimet
Kombëtare
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AAP

egzistuese me laboratorë
shkencorë, objekte sportive dhe
mirëmbajtje të përshtatshme
10 Baza e të dhënave për arsimin e
të rriturve, e rishikuar

Të përmirësohet qasja,
cilësia dhe relevanca e
AAP
2.2.2. Struktura sektoriale dhe e ndërmarrjeve
1 Përmirësimi i qasjes në financa për ndërmarrjet
Përmirësimi i qasjes në
1 Lansimi i skemës së garantimit të
financa për
kredive
ndërmarrjet

K4 2015

MAShT

K4 2015

MTI

Përmirësimi i qasjes në
financa për
ndërmarrjet
Përmirësimi i qasjes në
financa për
ndërmarrjet

2 Rritja e fondeve të dedikuara për
skemën e garantimit të kredive

K4 2015

MTI

3 Implemetimi i Skemës Voucher i
Këshillimeve për NVM-të

K4 2015

MTI

Përmirësimi i qasjes në
financa për
ndërmarrjet

4 Zbatimi i Skemës së Granteve
për NVM-të

K4 2015

MTI

Luftimi dhe parandalimi i ekonomisë jo-formale
Luftimi dhe
1 Raporti mujor për rezultatet
K4 2015
parandalimi i
operacionale të zbatimit të
ekonomisë jo-formale
strategjisë kombëtare
Luftimi dhe
2 Raporti tre mujor për zbatimin e
K4 2015
parandalimi i
planit të veprimit
ekonomisë jo-formale
Luftimi dhe
3 Ri-freskimi i planit të veprimit
K4 2015
parandalimi i
dhe indikatorëve kyç të
ekonomisë joformale
performancës
2.2.3. Ndikimi i shtetit në konkurrencë
1 Përafrimi i mëtejmë i legjislacionit për Ndihmë Shtetërore me Acquis

Ligji për
Arsimin e të
Rriturve

Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017

Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017

2

Përafrimi i mëtejmë i
legjislacionit për

1 Plotësimi dhe Ndryshimi i Ligjit
për Ndihmë Shtetërore, i miratuar

K2 2015

MF

MF

MF

Kuvendi

MF
KKK

Ligji për
Ndihmë
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ndihmë shtetërore me
Acquis
Përafrimi i mëtejmë i
legjislacionit për
ndihmë shtetërore me
Acquis

Shtetërore
2 Legjislacioni sekondar i
zhvilluar në bazë të ligjit të ri

K4 2015

MF

Ligji për
Ndihmë
Shtetërore
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3. Standardet Evropiane

Nr.

Veprimet

Indikatorët

PVRP 2015: Matrica e veprimeve
Standardet Evropiane
Afatet
Institucionet Institucione
Dokumentet
përgjegjëse
t ndihmëse
referuese

3. STANDARDET EVROPIANE
3.1. Tregu i brendshëm
3.1.1. Politikat tregtare
1 Të forcohet mekanizmi konsultativ i politikave tregtare
Të forcohet mekanizmi 1 Takime të rregullta të Grupit dhe K4 2015 MTI
konsultativ i politikave nën-grupeve për politika tregtare
tregtare
si dhe përfshirja e komunitetit të
biznesit dhe shoqërisë civile të
siguruara
2 Monitorimi i rregullt i zbatimit të Marrëveshjes CEFTA dhe aktivitetet në kuadër të saj
Monitorimi i rregullt i
1 Takimet e rregullta me bizneset
K4 2015 MTI
zbatimit të
vendore të mbajtura
Marrëveshjes CEFTA
dhe aktivitetet në
kuadër të saj
Monitorimi i rregullt i
2 Të dhënat nga bizneset për
K4 2015 MTI
zbatimit të
barriera tarifore dhe jo-tarifore të
Marrëveshjes CEFTA
raportuara në bazë të dhënashn e
dhe aktivitetet në
CEFTA-s
kuadër të saj
Monitorimi i rregullt i
3 Pjesëmarrje të rregullt të
K4 2015 MTI
zbatimit të
nëngrupeve në takimet e CEFTA-s
Marrëveshjes CEFTA
dhe aktivitetet në
kuadër të saj
3.1.2. Standardizimi, Akreditimi, Metrologjia, Vlerësimi i Konformitetit dhe Mbikëqyrja e tregut
1 Adaptimi i standardeve të reja dhe ngritja e vetëdijes për zbatimin e Standardeve në fuqi
Adaptimi i
1 Ngritja e vetëdijes të bizneseve
K4 2015 MTI
Standardeve të reja dhe për zbatimin e standardeve,
ngritja e vetëdijes për
aktiviteteve të organizuara
zbatimin e Standardeve
në fuqi

Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017

Totali i
buxhetit

€54,865

BRK

Donatorët

€39,865

Boshllëku

€15,000
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2

Adaptimi i
2 1,600 standardeve të adaptuara
Standardeve të reja dhe gjatë vitit 2015
ngritja e vetëdijes për
zbatimin e Standardeve
në fuqi
Adaptimi i
3 Komiteti i ri teknik, i themeluar
Standardeve të reja dhe
ngritja e vetëdijes për
zbatimin e Standardeve
në fuqi
Adaptimi i
4 Aktivitetet e ndërmarra drejt
Standardeve të reja dhe anëtarësimit në CEN dhe ISO
ngritja e vetëdijes për
zbatimin e Standardeve
në fuqi
Ngritja e kapaciteteve të Metrologjisë
Ngritja e kapaciteteve
1 Etanolet e Kalibruara
të Metrologjisë

K4 2015

MTI

K4 2015

MTI

K4 2015

MTI

K4 2015

MTI

Ngritja e kapaciteteve
të Metrologjisë

2 Ngritja e kapaciteteve teknike të
laboratorëve ekzistues dhe shtimi i
pajisjeve për laboratorët e
termometrise, presionit, forcës,
elektricitetit dhe peshës
3 Laboratorët e rinj të Metrologjisë
të krijuar

K4 2015

MTI

K4 2015

MTI

Ngritja e kapaciteteve
të Metrologjisë

4 Stafi i Metrologjisë i trajnuar

K4 2015

MTI

Ngritja e kapaciteteve
të Metrologjisë

5 Një zyrtar i ri i rekrutuar

K4 2015

MTI

Ngritja e kapaciteteve
të Metrologjisë

Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017

€305,000

€185,000

€120,000
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Ngritja e kapaciteteve
të Metrologjisë

3

6 Kualiteti i ofrimit të shërbimeve
në laboratorët ekzistues përmes
mbikëqyrjes metrologjike i
përmirësuar

Ngritja e kapaciteteve në Inspektoratin e Tregut
Ngritja e kapaciteteve
1 Këshilli kombëtar i Inspektimit i
në Inspektoratin e
themeluar dhe funksional
Tregut

K4 2015

MTI

Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017

K4 2015

MTI

Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017

/

Ngritja e kapaciteteve
në Inspektoratin e
Tregut

2 Inspektorët e tregut për
inspektim të produkteve
industriale jo-ushqimore, të
trajnuar

K4 2015

MTI

Ngritja e kapaciteteve
në Inspektoratin e
Tregut

3Sistemi për shkëmbim të
informacioneve konform RAPEXit, i krijuar

K4 2015

MTI

Ngritja e kapaciteteve
në Inspektoratin e
Tregut

4 Baza e të dhënave e
inspektimeve të tregut e
funksionalizuar

K4 2015

MTI

Ngritja e kapaciteteve
në Inspektoratin e
Tregut

5 Numri i inspektimeve dhe i
sekuestrimit të produkteve

K4 2015

MTI

Ngritja e kapaciteteve
në Inspektoratin e
Tregut

6 Baza e të dhënave e
inspektimeve e populluar
rregullisht me të dhëna të
inspektimeve

K4 2015

MTI

Ngritja e kapaciteteve
7 Numri i inspektimeve dhe i
K4 2015
në Inspektoratin e
sekuestrimit të produkteve
Tregut
3.1.3. Mbrojtja e konsumatorit
1 Programi për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe Funksionimi i Këshillit

MTI

€93,000

€53,000

€40,000
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Zhvillimi i mëtejmë i
mbrojtjes së
konsumatorit
Programi për Mbrojtjen
e Konsumatorit
Programi për Mbrojtjen
e Konsumatorit

1 Gjetjet e analizës së zbatimit të
K4 2015 MTI
programit aktual dhe inkorporimi
në programin e ri
2 Programi i ri për Mbrojtjen e
K4 2015 MTI
Konsumatorit i miratuar
3 Mbajtja e rregullt e Këshillit për
K4 2015 MTI
Mbrojtjen e Konsumatorit me
pjesëmarrjen aktive të
institucioneve relevante, bizneseve
dhe shoqërisë civile
2 Ngritja e kapaciteteve administrative
Ngritja e kapaciteteve
1 Numri i trajnimeve dhe numri i
K4 2015 MTI
administrative
pjesëmarrësve
Ngritja e kapaciteteve
2 Aktivitetet e organizuara me
K4 2015 MTI
administrative
qëllim të ngritjes së vetëdijes së
konsumatorëve
3 Monitorimi dhe shqyrtimi i ankesave të pranuara nga konsumatorët
Monitorimi dhe
1 Numri i ankesave të pranuara
K4 2015 MTI
shqyrtimi
i ankesave të pranuara
nga konsumatorët
Monitorimi dhe
2 Numri i ankesave të zgjidhura
K4 2015 MTI
shqyrtimi
i ankesave të pranuara
nga konsumatorët
Monitorimi dhe
3 Numri i ankesave të pa
K4 2015 MTI
shqyrtimi
shqyrtuara
i ankesave të pranuara
nga konsumatorët
3.1.4. Lëvizja e Lirë e Punëtorëve
1 Plotësimi i kornizës ligjore për koordinim të kufizuar të sistemeve të sigurimeve shoqërore dhe
punësimin e të huajve në Kosovë
Plotësimi i kornizës
1Vendimet e zbatuara për
K4 2015 MPMS
ligjore për koordinim
lajmërimin e punës për shtetasit e
të kufizuar të
huaj që punojnë në Kosovë
sistemeve të
sigurimeve shoqërore
dhe punësimin e të
huajve në Kosovë

Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
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2014-2016"

Plotësimi i kornizës
ligjore për koordinim
të kufizuar të
sistemeve të
sigurimeve shoqërore
dhe punësimin e të
huajve në Kosovë

2 Ligji për Skemat Pensionale të
Financuara nga Shteti, i miratuar

3.1.5. Lëvizja e Lirë e Shërbimeve
1 Përafrimi i mëtejmë i legjislacionit vendor me atë të BE-së
Përafrimi i mëtejmë i
1 Analizë mbi tregtinë e
legjislacionit vendor
shërbimeve nëpërmjet
me atë të BE-së
publikimeve
Përafrimi i mëtejmë i
3 Dokumenti përmbledhës i
legjislacionit vendor
legjislacionit të fushës së
me atë të BE-së
shërbimeve i përgatitur
Përafrimi i mëtejmë i
4 Direktiva e shërbimeve me
legjislacionit vendor
CEFTA e negociuar
me atë të BE-së
Të forcohet mekanizmi 1. Tri nëngrupe për shërbime të
konsultativ i politikave themeluara dhe funksionale
tregtare
3.1.6. E drejta e themelimit të kompanive
1 Përafrimi i legjislacionit vendor me Acquis të BE-së
Përafrimi i
1 Ligji për Shoqëritë Tregtare i
legjislacionit vendor
miratuar
me acquis të BE-së
Përafrimi i
2 Ligji për Kontabilitet, Raportim
legjislacionit vendor
Financiar dhe Auditim i miratuar
me acquis të BE-së
Përafrimi i
3 Udhëzimet Administrative për
legjislacionit vendor
Ligjin për Shoqëritë Tregtare të

K4 2015

MPMS

K4 2015

MTI

K4 2015

MTI

K4 2015

MTI

K2 2015

MTI

K3 2015

MTI

K4 2015

MF

K4 2015

MTI

Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"

€20,000

€10,000

€10,000

MTI
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me acquis të BE-së
miratuara
3.1.7. Lëvizja e lirë e kapitalit
1 Avancimi i Mbikëqyrjes Financiare në pajtim me standardet e Baselit (Banka), IAIS (Sigurimet) dhe
IOPs-it (Pensione) dhe direktivat e BE-së
Avancimi i
1 Manualet ekzistuese të
K4 2015 BQK
Mbikëqyrjes Financiare Mbikëqyrjes Bankare, IMF dhe
në pajtim me
IFJB të rishikuara konform
standardet e Baselit
legjislacionit ne fuqi dhe
(Banka), IAIS
direktivave të BE-së
(Sigurimet) dhe IOPs-it
(Pensione) dhe
direktivat e BE-së
Avancimi i
2 Manualet ekzistuese të
K4 2015 BQK
Mbikëqyrjes Financiare Mbikëqyrjes së Sigurimeve të
në pajtim me
rishikuara konform legjislacionit
standardet e Basell-it
në fuqi dhe direktivave të BE-së
(Banka), IAIS
(Sigurimet) dhe IOPs-it
(Pensione) dhe
direktivat e BE-së
Avancimi i
3 Manualet e mbikëqyrjes se
K4 2015 BQK
MF
Mbikëqyrjes Financiare Pensioneve të përgatitura konform
MD
në pajtim me
standardeve dhe parimeve të
standardet e Basell-it
EIOPA, IOPS dhe direktivave të
(Banka), IAIS
BE-së Manuali për
(Sigurimet) dhe IOPs-it ekzaminimin/inspektimin lidhur
(Pensione) dhe
me parandalimin e pastrimit të
direktivat e BE-së
parave dhe financimit të
terrorizmit
3.1.8. Doganat dhe tatimet
1 Harmonizimi i mëtejmë i legjislacionit Doganor me Acquis
Harmonizimi i
1 Ligji për procedurat e inkasimit
K4 2015 Kuvendi
MF
mëtejmë i legjislacionit
të detyrimeve doganore për
Doganor me Acquis
telefonat (mobil) celular i miratuar
Harmonizimi i
2 Projektligji për masat Doganore
K4 2015 Kuvendi
MF
mëtejmë i legjislacionit
për mbrojtjen e së drejtës së
Doganor me Acquis
pronësisë intelektuale i miratuar
2 Vazhdimi i luftimit të aktiviteteve të paligjshme përfshirë në kufirin/vijën administrative ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë

€10,000

€10,000

Programi
Legjislativ i
Qeverisë 2015
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3

Vazhdimi i luftimit të
aktiviteteve të
paligjshme përfshirë në
kufirin/vijën
administrative
ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë
Vazhdimi i luftimit të
aktiviteteve të
paligjshme përfshirë në
kufirin/vijën
administrative
ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë

1 Bashkimi i ekipeve të
specializuara të DK dhe ATK (DK,
ATK)

K2 2015

MF

Marrëveshja
DK ATK

2 Numri i operacioneve të
organizuara (DK)

K4 2015

MF

PK
Gjykata

Vazhdimi i luftimit të
aktiviteteve të
paligjshme përfshirë në
kufirin/vijën
administrative
ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë

3 Numri i rasteve të zbuluara (DK)

K4 2015

MF

PK
Gjykata

Vazhdimi i luftimit të
aktiviteteve të
paligjshme përfshirë në
kufirin/vijën
administrative
ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë

4 Bashkëpunimi me agjensionet
tjera të zbatimit të ligjit i rritur
(DK)

K4 2015

MF

PK
Gjykata

Marrëveshja
ndërmjet
Kosovës dhe
Serbisë
Plani i
Veprimit për
Zbatimin e
Marrëveshjes
Strategjia e
DK 2013-2015
1 Marrëveshja
ndërmjet
Kosovës dhe
Serbisë
2 Plani i
Veprimit për
Zbatimin e
Marrëveshjes
3 Strategjia e
DK 2013-2015
1 Marrëveshja
ndërmjet
Kosovës dhe
Serbisë
2 Plani i
Veprimit për
Zbatimin e
Marrëveshjes
3 Strategjia e
DK 2013-2015

Vazhdimi i ndërtimit të kapaciteteve administrative të Doganës
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Vazhdimi i ndërtimit të
kapaciteteve
administrative të
Doganës

1Numri i trajnimeve të mbajtura
dhe numri i zyrtarëve të trajnuar
(DK)

K4 2015

MF

Vazhdimi i ndërtimit të
kapaciteteve
administrative të
Doganës

2 Struktura e re organizative e
Doganës e finalizuar dhe zbatuar
(DK)

K4 2015

MF

Tatimet
4 Vazhdimi i harmonizimit të legjislacionit tatimor me Acquis
Vazhdimi i
1 Projektligji për plotësimin dhe
K4 2015
harmonizimit të
ndryshimin e Ligjit nr 03/L-162
legjislacionit tatimor
për Tatimin në të Ardhurat e
me Acquis
Korporatave i miratuar

Kuvendi

1 Strategjia e
DK 2013-2015
2 Korniza e
Planit Afat Mesëm të
trajnimeve të
DK-së
3 Projekti IPA
2013 e
Binjakëzimit
1 Strategjia e
DK 2013-2015
2 Korniza e
Planit Afat Mesëm të
trajnimeve të
DK-së
3 Projekti IPA
2013 e
Binjakëzimit

MF

Programi
Legjislativ i
Qeverisë 2015
Plani Vjetor i
Punës së
Qeverisë,
Plani
Strategjik i
ATK-së 20102015,
Strategjia e
Përmbushjes
2012-2015,
Plani Vjetor i
trajtimit të
rreziqeve
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Vazhdimi i
harmonizimit të
legjislacionit tatimor
me Acquis

2 Projektligji për plotësimin dhe
ndryshimin e Ligjit nr 03/L-161
për Tatimin në të Ardhurat
Personale i miratuar

K4 2015

Kuvendi

MF

Vazhdimi i
harmonizimit të
legjislacionit tatimor
me Acquis

3 Projektligji për plotësimin dhe
ndryshimin e Ligjit nr 03/L-146
për Tatimin në Vlerën e Shtuar i
miratuar

K4 2015

Kuvendi

MF

Programi
Legjislativ i
Qeverisë 2015
Plani Vjetor i
Punës së
Qeverisë,
Plani
Strategjik i
ATK-së 20102015,
Strategjia e
Përmbushjes
2012-2015,
Plani Vjetor i
trajtimit të
rreziqeve
Programi
Legjislativ i
Qeverisë 2015
Plani Vjetor i
Punës së
Qeverisë,
Plani
Strategjik i
ATK-së 20102015,
Strategjia e
Përmbushjes
2012-2015,
Plani Vjetor i
trajtimit të
rreziqeve
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Vazhdimi i
harmonizimit të
legjislacionit tatimor
me Acquis

4 Projektligjit për Inspektoratin e
Doganës dhe Administratës
Tatimore të Kosovës i miratuar

K4 2015

Kuvendi

Vazhdimi i
harmonizimit të
legjislacionit tatimor
me Acquis

5 Draft plotsësim ndryshimi i
Legjislacionit sekondar i hartuar
dhe miratuar (ATK)

K22016

MF

Vazhdimi i
harmonizimit të
legjislacionit tatimor
me Acquis

6 Aktivitete per ngritjen e vetëdijes
së tatimpaguesve, të organizuara (
ATK)

K32016

MF

MF

Programi
Legjislativ i
Qeverisë 2015
Plani Vjetor i
Punës së
Qeverisë,
Plani
Strategjik i
ATK-së 20102015,
Strategjia e
Përmbushjes
2012-2015,
Plani Vjetor i
trajtimit të
rreziqeve
Plani Vjetor i
Punës së
Qeverisë,
Plani
Strategjik i
ATK-së 20102015,
Strategjia e
Përmbushjes
2012-2015,
Plani Vjetor i
trajtimit të
rreziqeve
Plani Vjetor i
Punës së
Qeverisë,
Plani
Strategjik i
ATK-së 20102015,
Strategjia e
Përmbushjes
2012-2015,
Plani Vjetor i
trajtimit të
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rreziqeve
5

6

Luftimi i evazionit fiskal duke përfshirë edhe në veri të Kosovës
Luftimi i evazionit
1 Numri i aktiviteteve me qëllim
K4 2015
fiskal duke përfshirë
parandalimin e evazionit tatimor
edhe në veri të Kosovës (ATK)

MF

PKPSh

Luftimi i evazionit
fiskal duke përfshirë
edhe në veri të Kosovës

2 Numri i rasteve të zbuluara
(ATK)

K4 2015

MF

PK
PSh

Luftimi i evazionit
fiskal duke përfshirë
edhe në veri të Kosovës

3 Numri i informatave të
intelegjences (ATK)

K4 2015

MF

PK
PSh

1Strategjia e
Përmbushjes
2012-2015
ATK2 Plani
Paraprak
Vjetor i
Trajtimit të
Rreziqeve
1Strategjia e
Përmbushjes
2012-2015
ATK
2 Plani
Paraprak
Vjetor i
Trajtimit të
Rreziqeve
1Strategjia e
Përmbushjes
2012-2015
ATK
2 Plani
Paraprak
Vjetor i
Trajtimit të
Rreziqeve

Rritja e pjesëmarrjes së të hyrave nga tatimet vendore në të hyra të përgjithshme
Rritja e pjesëmarrjes së
1 Baza tatimore e zgjeruar (ATK)
K4 2015 MF
të hyrave nga tatimet
vendore në të hyra të
përgjithshme
Rritja e pjesëmarrjes së
2 Rritja e pjesëmarrjes së tatimeve
K4 2015 MF
të hyrave nga tatimet
direkte në të hyrat e mbledhura
vendore në të hyra të
nga (ATK)
përgjithshme
Rritja e pjesëmarrjes së
3 Zvogëlimi i borxheve tatimore të K4 2015 MF
të hyrave nga tatimet
mbledhura (ATK)
vendore në të hyra të
përgjithshme
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7

8

Modernizimi i sistemit të TI-së të ATK
Modernizimi i sistemit
1 Projekti për sistemin e
të TI-së të ATK
teknologjisë informative i hartuar
(ATK)

K2 2015

MF

Modernizimi i sistemit
të TI-së të ATK

2 Mjetet për sistemin e
teknologjisë informative të
siguruara (ATK)

K4 2015

MF

Modernizimi i sistemit
të TI-së të ATK

3 Sistemi i ri i teknologjisë
informative funksional (ATK)

K4 2017

MF

K4 2015

MF

K4 2015

MF

Ngritja e kapaciteteve të ATK-së
Ngritja e kapaciteteve
1 Numri i punëtorëve të rekrutuar
të ATK-së
(ATK)

Ngritja e kapaciteteve
të ATK-së

2 Numri i trajnimeve sipas
fushave dhe numri i
pjesëmarrësve (ATK)

3.1.9. Konkurrenca
1 Ngritja e kapaciteteve administrative të Autoritetit të Konkurrencës
Ngritja e kapaciteteve
1Sigurimi i hapësirave të
K1 2015
administrative të
nevojshme të punës (zyrat)
Autoritetit të
Konkurrencës
Ngritja e kapaciteteve
2 Numri i trajnimeve dhe numri i
K4 2015

Plani
Strategjik
2010-2015 i
ATK-së,
Strategjia e
TI-së 20122015
Plani
Strategjik
2010-2015 i
ATK-së,
Strategjia e
TI-së 20122015
Plani
Strategjik
2010-2015 i
ATK-së,
Strategjia e
TI-së 20122015

€10,000,000

€4,400,000

€5,600,000

1 Plani
Strategjik
2010-2015
ATK
1 Plani
Strategjik
2010-2015
ATK, Plani
vjetor i
trajnimeve
ATK

AKKonk

Kuvendi

Plani Vjetor i
Punës 2015

€10,000

€10,000

AKKonk

Kuvendi

Plani Vjetor i

€10,000

€10,000
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administrative të
Autoritetit të
Konkurrencës
Ngritja e kapaciteteve
administrative të
Autoritetit të
Konkurrencës
Ngritja e kapaciteteve
administrative të
Autoritetit Kosovar të
Konkurrencës
Ngritja e kapaciteteve
administrative të
Autoritetit Kosovar të
Konkurrencës
Ngritja e kapaciteteve
administrative të
Autoritetit Kosovar të
Konkurrencës

pjesëmarrësve

Punës 2015

3Numri i trajnimeve të mbajtura
për rritjen e vetëdijes për rregullat
e konkurrencës përfshirë avokimin

K4 2015

AKKonk

4 Katër Komisionerët në
Autoritetin Kosovar të
Konkurrencës, të emëruar

K1 2015

Kuvendi

Plani Vjetor i
Punës 2015

5Numri i rasteve(marrëveshje të
ndaluara,shfrytëzimi i pozitës
dominante dhe bashkimet), të
proceduara
6 Sistemi informativ i zhvilluar
(një bazë të dhënash ku ruhen të
gjitha rastet e shqyrtuara si dhe
raportet e hetimeve e materiale
tjera për secilin rast)
7. Procedurat e kontrollit të
brendshëm të zhvilluara

K4 2015

AKKonk

Plani Vjetor i
Punës 2015

K3 2015

AKKonk

Plani Vjetor i
Punës 2015

K4 2015

AKKonk

Plani Vjetor i
Punës 2015

K4 2015

AKKonk

Plani Vjetor i
Punës 2015

K4 2015

AKKonk

Plani Vjetor i
Punës 2015

K2 2015

Kuvendi

OShP
AQP

K3 2015

KRPP

OShP
AQP

K4 2015

KRPP

OShP

Ngritja e kapaciteteve
administrative të
Autoritetit Kosovar të
Konkurrencës
Ngritja e kapaciteteve
8. Stafi i Zyrës për Ndihmë
administrative të
Shtetërore i punësuar
Autoritetit Kosovar të
Konkurrencës
Ngritja e kapaciteteve
9 Stafi i Zyrës për Ndihmë
administrative të
Shtetërore i trajnuar
Autoritetit Kosovar të
Konkurrencës
3.1.10. Prokurimi publik
1 Avancimi i kornizës ligjore për prokurimin publik
Avancimi i kornizës
1Ndryshimi i ligjit për prokurimin
ligjore për prokurimin
publik i miratuar
publik
Avancimi i kornizës
2 Legjislacioni sekondar konform
ligjore për prokurimin
ndryshimit të Ligjit për Prokurim
publik
Publik, i miratuar
Avancimi i kornizës
3 Rregullorja për definimin e

Kuvendi

Plani Vjetor i
Punës 2015

€10,000

€10,000

€10,000

€10,000

f a q e | 119

2

ligjore për prokurimin
konfliktit të interesit në prokurim
AQP
publik
publik, e hartuar
Luftimi i korrupsionit dhe përmirësimi i perceptimit publik sa i përket transparencës në procedurat
e prokurimit publik
Luftimi i korrupsionit
1 Numri i zbuluar i të gjeturave në K4 KRPP
OShPAQP
dhe përmirësimi i
raportet e monitorimeve të
2015
perceptimit publik sa i
dispozitave dhe rregullave të LPPpërket transparencës
së, nëpër AK
në procedurat e
prokurimit publik
Luftimi i korrupsionit
2Forumi publik, përfshirë
K4 KRPP
OShP
dhe përmirësimi i
shoqërine civile, operatorët
2015
AQP
perceptimit publik sa i
ekonomik dhe palët tjera të
përket transparencës
interesuara mbi procedurat e
në procedurat e
prokurimit publik, i organizuar
prokurimit publik
Luftimi i korrupsionit
3 Numri i monitorimeve të
K4 KRPP
OShP
dhe përmirësimi i
shpalljeve të tenderëve në faqen
2015
AQP
perceptimit publik sa i
elektronike të KRPP-së
përket transparencës
në procedurat e
prokurimit publik
Luftimi i korrupsionit
4 Numri i monitorimeve sipas
K4 KRPP
OShP
dhe përmirësimi i
planit dhe sipas rastit nepër
2015
AQP
perceptimit publik sa i
autoritetet kontraktuese, i
përket transparencës
publikuar në faqen elektronike të
në procedurat e
KRPP-së
prokurimit publik
Luftimi i korrupsionit
5 Memorandum bashkëpunimi në
K4 KRPP
OShP
dhe përmirësimi i
mes të tri Institucioneve të PP, i
2015
AQP
perceptimit publik sa i
miratuar
përket transparencës
në procedurat e
prokurimit publik
Luftimi i korrupsionit
6Komunikimi me media , OJQ dhe K4 KRPP
OShP
dhe përmirësimi i
akterët tjerë për prokurim publik, i 2015
AQP
perceptimit publik sa i
rritur
përket transparencës
në procedurat e
prokurimit publik
Luftimi i korrupsionit
7 Numri i shkeljeve të evidentuara K4 –
OSHP
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3

4

dhe përmirësimi i
gjatë procesit të shqyrtimit të
2015
perceptimit publik sa i
ankesave në prokurim publik
përket transparencës
në procedurat e
prokurimit publik
Luftimi i korrupsionit
8 Numri i vendimeve të
K4 OSHP
dhe përmirësimi i
publikuara ne faqen elektronike të
2015
perceptimit publik sa i
OSHP-se sa i perket ankesave të
përket transparencës
shqyrtuara
në procedurat e
prokurimit publik
Zbatimi i prokurimit të centralizuar në nivelin qendror dhe komunal
Zbatimi i prokurimit të 1 Lista e artikujve të përdorimit të
K4 2015 AQP
centralizuarnë nivelin
përbashkët e përgatitur
qendror dhe komunal
Zbatimi i prokurimit të 2 Lista e artikujve të përdorimit të
K4 2015 AQP
centralizuar në nivelin
përbashkët e miratuar
qendror dhe komunal
Ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe administrative të të gjithë trupat në prokurim publik
Ngritja e kapaciteteve
1 Numri i trajnimeve dhe i numri i K4 2015 IKAP
KRPP
njerëzore dhe
pjesëmarrësve të zyrtarëve të
OShP
administrative te të
prokurimit publik përfshirë
AQP
gjithë trupat në
Opertorët Ekonomik, të
prokurim publik
organizuara
Ngritja e kapaciteteve
2 Numri i të certifikuarve nga
K4 2015 KRPP
OShP
njerëzore dhe
IKAP/KRPP
AQP
administrative te të
IKAP
gjithë trupat në
prokurim publik
Ngritja e kapaciteteve
3 Numri i stafit në KRPP, të
K4 2015 KRPP
OShP
njerëzore dhe
punësuar
AQP
administrative te të
IKAP
gjithë trupat në
prokurim publik
Ngritja e kapaciteteve
4 Numri i trajnimeve për PP për
K4 2015 KRPP
OShP
njerëzore dhe
akterët tjerë si gjykatësit,
AQP
administrative te të
prokurorët, shoqëria civile, media
IKAP
gjithë trupat në
prokurim publik
Ngritja e kapaciteteve
5 Numri i trajnimeve të mbajtura
K4 2015 OSHP
KRPP
njerëzore dhe
për prokurim publik
AQP

€31,600

€31,600
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administrative te të
gjithë trupat në
prokurim publik
Ngritja e kapaciteteve
6Numri i stafit të punësuar në
njerëzore dhe
OSHP
administrative te të
gjithë trupat në
prokurim publik
Ngritja e kapaciteteve
7 Numri i stafit të punësuar në
njerëzore dhe
AQP
administrative te të
gjithë trupat në
prokurim publik
3.1.11. E drejta e pronësisë intelektuale
1 Përafrimi i legjislacionit dhe zbatimi i tij
Përafrimi i
1Ligjet për patenta, marka
legjislacionit dhe
tregtare, dizajn industrial, tregues
zbatimi i tij
gjeografik dhe emërtime të
origjinës të amandamentuara
Përafrimi i
legjislacionit dhe
zbatimi i tij
Përafrimi i
legjislacionit dhe
zbatimi i tij

2

K4 2015

OSHP

KRPP
AQP

K4 2015

AQP

KRPP
AQP

K2 2015

MTI

2 Legjislacioni sekondar i
plotësuar

K3 2015

MTI

MKRS
DK
MF
PK
MPB
MKRSDKM
FPKMPB

3 Aktivitetet e ndërmarra për të
vetëdijesimin e qytetarëve mbi të
Drejtat e Pronësisë Intelektuale

K4 2015

MTI

Legjislacioni për të Drejtën e Autorit i harmonizuar me legjislacionin e BE-së
Legjislacioni për të
1 Ligji për të Drejtën e Autorit i
K3 2015 MKRS
Drejtën e Autorit i
harmonizuar sipas EU acquis, i
harmonizuar me
miratuar
legjislacionin e BE-së

Legjislacioni për të
Drejtën e Autorit i
harmonizuar me
legjislacionin e BE-së

2 Legjislacioni sekondar për
zbatimin e ligjit për të Drejten e
Autorit

K4 2014

MKRS

€10,000

€10,000

€20,000

€20,000

MKRS
DK
MF
PK
MPB
MTI
DK
PK
MTI
Shoqatat e
Menaxhimit
Kolektiv
MTI
DK
PK
MTI
Shoqatat e
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Menaxhimit
Kolektiv
Legjislacioni për të
Drejtën e Autorit i
harmonizuar me
legjislacionin e BE-së

3

4

5

3 Rregullorja për caktimin e
kompenzimit të skemave të
veçanta (skemave private), e
miratuar

K4 2014

MKRS

MTI
DK
PK
MTI
Shoqatat e
Menaxhimit
Kolektiv

Adresimi i lëndëve të pranuara në Agjencinë për Pronësi Industriale
Adresimi i lëndëve të
1 Numri i lëndëve të shqyrtuara
K4 2015 MTI
PK
pranuara në Agjencinë
DK
për Pronësi Industriale
Adresimi i lëndëve të
2 Numri i rasteve të zgjidhura
K4 2015 MTI
PK
pranuara në Agjencinë
DK
për Pronësi Industriale
Adresimi i lëndëve të
3Ofrimi i qasjes publik në bazë të
K2 2015 MTI
PK
pranuara në Agjencinë
dhënash (IPAS)
DK
për Pronësi Industriale
Ngritja e kapaciteteve në fushën e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale dhe ngritja e bashkëpunimit
ndërinstitucional
Ngritja e kapaciteteve
1 Numri i trajnimeve dhe i
K4 2015 MTI
MKRSDK
në fushën e të Drejtave
pjesëmarrësve në trajnimet e
të Pronësisë
mbajtura
Intelektuale dhe ngritja
e bashkëpunimit
ndërinstitucional
Ngritja e kapaciteteve
2 Takimet e rregullta të Këshillit
K4 2015 MTI
në fushën e të Drejtave
Shtetëror për Pronësi Intelektuale,
të Pronësisë
të mbajtura
Intelektuale dhe ngritja
e bashkëpunimit
ndërinstitucional
Ngritja e kapaciteteve në fushën e të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta
Ngritja e kapaciteteve
1Trajnimet dhe pjesëmarrësit në
K4 2015 MKRS
MTI
në fushën e të drejtës së fushën e të drejtës së autorit dhe të
DK
autorit dhe të drejtave
drejtave të përafërta, të mbajtura
të përafërta
Ngritja e kapaciteteve
2Trajnimet për Policët, Gjyqtarët
K4 2015 MKRS
KGjK
në fushën e të drejtës së dhe Prokurorët, (e lendeve
KPK

€3,000

€3,000

€25,000

€25,000
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autorit dhe të drejtave
peneale)nëpër Gjykatat
MTI
të përafërta
Themelore, të mbajtura
PK
Ngrtitja e kapaciteteve
3Trajnim për gjyqtaret e
K4 2015 MKRS
MTI
në fushën e të drejtës së depatamentit për çështje
autorit dhe të drejtave
ekonomike, në gjykatën themelore,
të përafërta
të mbajtura
Ngrtitja e kapaciteteve
4Trajnimet dhe pjesëmarrësit e
K4 2015 MKRS
MTI
në fushën e të drejtës së njësisë së krimit kibernetik në
PK
autorit dhe të drejtave
fushën e piraterisë digjitale, të
të përafërta
mbajtura
6 Forcimi i mekanizmave për luftimin e piraterisë dhe konfiskimit
Forcimi i mekanizmave 1Plani i veprimit për konfiskimin e K4 2015 MKRS
MTI
për luftimin e
piraterisë në fushën e të drejtave të
PK
piraterisë dhe
autorit dhe të drejtave të përafërta,
DK
konfiskimit
i zbatuar
Forcimi i mekanizmave 2Veprimet nga Dogana sipas
K4 2015 DK
për luftimin e
procedurës Ex-officio, të rritura
piraterisë dhe
konfiskimit
Forcimi i mekanizmave 3Aktivitetet e Task Forcës në
K4 2015 MKRS
MTI
për luftimin e
fushën e konfiskimit dhe piraterisë
PK
piraterisë dhe
online,të ndërmarra
konfiskimit
Forcimi i mekanizmave 4Numri i veprimeve nga Dogana
K4 2015 DK
për luftimin e
për bartësit e së drejtës në fushën e
piraterisë dhe
të drejtës së autorit, për aplikim
konfiskimit
për kërkesën për veprim nga
Dogana, të ndërmarra
7 Harmonizimi i legjislacionit doganor me Acquis
Harmonizimi i
1Ligji për Masat Doganore për
K3 2015 Kuvendi
DK
legjislacionit doganor
Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale
MF
me Acquis
i harmonizuar me rregulloren e
ZKM
KE nr 608/2013, i miratuar
Harmonizimi i
2Legjislacioni sekondar për
K4 2015 DK
legjislacionit doganor
zbatimin e Ligjit për Masat
me Acquis
Doganore për Mbrojtjen e
Pronësisë Intelektuale,i miratuar
3.1.12. Politikat e punësimit dhe ato sociale, politikat e shëndetit publik
1 Miratimi dhe monitorimi i zbatimit të dokumenteve strategjike dhe planeve të veprimit

€5,000

€5,000

€10,000

€10,000

Plani i
Veprimit për
IPR për vitin
2015
Plani i
Veprimit për
IPR për vitin
2015
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Miratimi dhe
monitorimi i zbatimit
të dokumenteve
strategjike dhe planeve
të veprimit

1 Draft-Strategjia Sektoriale 20142020 dhe Plani i Veprimit 20142016, i miratuar

K4 2015

MPMS

Miratimi dhe
monitorimi i zbatimit
të dokumenteve
strategjike dhe planeve
të veprimit

2 Grupi punues për Monitorimin
dhe Zbatimin e Strategjisë
Sektoriale 2014-2020 dhe Planin e
Veprimit 2014-2016, i themeluar

K4 2015

MPMS

Miratimi dhe
monitorimi i zbatimit
të dokumenteve
strategjike dhe planeve
të veprimit

3 Kapaciteti i ministrive dhe
institucioneve për të kryer analizë
të hollësishme dhe për të hartuar
politika dhe programe të
ndërhyrjeve, i ngritur

K4 2015

MPMS

Miratimi dhe
monitorimi i zbatimit
të dokumenteve
strategjike dhe planeve
të veprimit

4 Koncept-Dokumenti për:
- Ligjin për Ndërmarrësi Sociale, i
miratuar
- Ligjin mbi Evidencën e Punëkërkuesve, i miratuar
- Ligjin e Aftësisë së Kufizuar, i
miratuar
- Projektligjin për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit për Keshillin
Ekonomiko Social, i miratuar
5 Strategjia e Decentralizimit të
Shërbimeve Sociale 2013-2017, e
zbatuar

K4 2015

MPMS

K4 2015

MPMS

Miratimi dhe
monitorimi i zbatimit
të dokumenteve
strategjike dhe planeve
të veprimit

2

ZKM

Plani Vjetor i
Punës së
MPMS, Plani
i Punës së
Qeverisë së
Kosovës
Plani Vjetor i
Punës së
MPMS, Plani
i Punës së
Qeverisë së
Kosovës
DraftStrategjia
Sektoriale
2014-2020 dhe
Plani i
Veprimit
2014-2017
DraftStrategjia
Sektoriale
2014-2020 dhe
Plani i
Veprimit
2014-2016

Vendimi
Qeveritar dhe
Strategjia e
Decentralizim
it të
Shërbimeve
Sociale 20132017

€100,000

€50,000

€50,000

Të vazhdohet me përafrimin e kornizës legjislative
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Të vazhdohet me
përafrimin e kornizës
legjislative

1 Ligji për Këshillin EkonomikoSocial, i miratuar

K4 2015

Kuvendi

Të vazhdohet me
përafrimin e kornizës
legjislative

2 Ligji i ri për Sigurinë dhe
Shëndetin në Punë, i zbatuar

K4 2015

MPMS

Të vazhdohet me
përafrimin e kornizës
legjislative

3 UA për Procedurat e Aplikimit
për Skemat Pensionale, i miratuar

K1 2015

MPMS

Të vazhdohet me
përafrimin e kornizës
legjislative

4 UA për kategorizimin e
shfrytëzuesve të pensionit
kontributdhënës, sipas
kohëzgjatjes së pagës së
kontributit, sipas strukturës
kualifikuese dhe kritereve tjera, i
miratuar

K4 2015

MPMS

MPMS

Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"
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Të vazhdohet me
përafrimin e kornizës
legjislative

5 UA për Procedurat
Administrative për njohjen e të
drejtës në pension invalidor të
punës, i miratuar

K1 2015

MPMS

Të vazhdohet me
përafrimin e kornizës
legjislative

6 UA për procedurat e aplikimit
dhe vlerësimit për pensionet e
paaftësisë të përhershme, i
miratuar

K1 2015

MPMS

Të vazhdohet me
përafrimin e kornizës
legjislative

7 Drafti fillestar për Ndryshimin
dh Plotësimin e UA nr 15/2013,
për lajmërimin, suspendimin,
riaktivizimin, riaplikimin dhe
ndërprerjet e pagesave të pensionit
themelor pas vdekjes së
pensionistit, sipas Ligjit për
Skemat Pensionale të Financuara
nga Shteti, i hartuar

K1 2015

MPMS

Të vazhdohet me
përafrimin e kornizës
legjislative

8 Rregullorja mbi transponimin e
Direktivës 89/665/EEC për
kërkesat minimale të sigurisë dhe
shëndetit në përdorimin e
pajisjeve të punës nga të
punësuarit, e miratuar

K4 2015

MPMS

Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"

f a q e | 127

3

4

Përmirësimi dhe promovimi i dialogut social, si dhe krijimi i të dhënave për numrin e anëtarëve të
sindikatave
Përmirësimi dhe
1 Fushata të ngritjes së vetëdijes së K4 2015 MPMS
promovimi i dialogut
Partnerëve Socialë, të realizuara
social, si dhe krijimi i të
dhënave për numrin e
anëtarëve të
sindikatave

Përmirësimi dhe
promovimi i dialogut
social, si dhe krijimi i të
dhënave për numrin e
anëtarëve të
sindikatave

2 Trajnime për udhëheqësit,
anëtarët e Komisioneve
Profesionale, Zyrtarët e
Sekretariatit dhe Partnerët Socialë
mbi Legjislacionin Kombëtar dhe
Direktivat e BE-së si dhe vizita
studimore të anëtarëve të KES-it
dhe zyrtarëve të Sekretariatit në
vendet e BE-së, të realizuara

K4 2015

MPMS

Përmirësimi dhe
promovimi i dialogut
social, si dhe krijimi i të
dhënave për numrin e
anëtarëve të
sindikatave

3 Baza e të dhënave për
anëtarësinë e sindikatave dhe
anëtarëve, e krijuar

K4 2015

MPMS

Përmirësimi dhe reformimi i Politikave të Punësimit si dhe të Politikave Sociale
Përmirësimi dhe
1 Agjencia i punësimit, i
K2 2015 MPMS
reformimi i Politikave
funksionalizuar
të Punësimit si dhe të
Politikave Sociale

Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"

€20,000

€20,000

Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i

€100,000

€100,000
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Përmirësimi dhe
reformimi i Politikave
të Punësimit si dhe të
Politikave Sociale

2 Softveri për sistemin informativ
të tregut të punës i
operacionalizuar

K2 2015

MPMS

Përmirësimi dhe
reformimi i Politikave
të Punësimit si dhe të
Politikave Sociale

3 Buxheti i rritur për zhvillimi dhe
zgjerimin e masave aktive të tregut
të punës me qëllim të nxitjes së
punësimit të grupeve të
margjinalizuara

K4 2015

MPMS

Përmirësimi dhe
reformimi i Politikave
të Punësimit si dhe të
Politikave Sociale

4 Numri i punëkërkuesve të
ndërmjetësuar, i rritur

K4 2015

MPMS

Përmirësimi dhe
reformimi i Politikave
të Punësimit si dhe të
Politikave Sociale

5 Monitorimi dhe vlerësimi i
politikave aktuale sociale i
përmirësuar

K4 2015

MPMS

Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit

€105,000

€105,000
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5

Përmirësimi dhe
reformimi i Politikave
të Punësimit si dhe të
Politikave Sociale

6 Vlerësimi i ndikimit të pushimit
të lehonisë në punësimin e
femrave për të eliminuar
diskriminimin e femrave në
vendin e punës, i kryer

K4 2015

MPMS

Përmirësimi dhe
reformimi i Politikave
të Punësimit si dhe të
Politikave Sociale

7 Numri i inspektorëve të punës, i
rritur, si dhe trajnime e mbajtura
për inspektorët

K4 2015

MPMS

Përmirësimi dhe
reformimi i Politikave
të Punësimit si dhe të
Politikave Sociale

8 Të dhënat e tregut të punës,
duke përfshirë edhe ato për
punësimin informal, të
përmirësuara

K4 2015

MPMS

Miratimi i politikave të përfshirjes sociale dhe antidiskriminuese si dhe masave për përmirësimin e
situatës së grupeve të cenuara
Miratimi i politikave të 1 Numri i personave nga
K4 2015 MPMS
përfshirjes sociale dhe
komuniteti RAE përfitues nga
antidiskriminuese si
Skemat e Asistencës Sociale të
dhe masave për
përfshirë në programet e
përmirësimin e situatës punësimit dhe aftësimit
së grupeve të cenuara
profesional, i mundësuar

2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"

Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i

€70,000

€70,000

€25,000

€20,000

€5,000
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Miratimi i politikave të
përfshirjes sociale dhe
antidiskriminuese si
dhe masave për
përmirësimin e situatës
së grupeve të cenuara

6

2 Numri i përfitueseve të
Kategorisë së II-të në SNS në
programet e punësimit i përfshirë

K4 2015

MPMS

Zbatimi i politikave, hartimi i standardeve, licencimi i ofruesve të shërbimeve sociale dhe ngritja e
kapaciteteve lokale në ofrimin e shërbimeve sociale
Zbatimi i politikave,
1 Numri i takimeve të Komisionit
K4 2015 MPMS
ZKM
hartimi i standardeve,
Qeveritar për Përfshirje Sociale,
licencimi i ofruesve të
Mirëqenie dhe Decentralizim, të
shërbimeve sociale dhe mbajtura
ngritja e kapaciteteve
lokale në ofrimin e
shërbimeve sociale
Zbatimi i politikave,
2 Dokumenti dhe analiza për
K2 2015 MPMS
hartimi i standardeve,
mënyrën e financimit të
licencimi i ofruesve të
shërbimeve sociale e hartuar
shëbimeve sociale dhe
ngritja e kapaciteteve
lokale në ofrimin e
shërbimeve sociale
Zbatimi i politikave,
3 Standardet minimale për
K4 2015 MPMS
hartimi i standardeve,
shërbime sociale dhe familjare dhe
licencimi i ofruesve të
kostot e tyre për njësi të hartuara
shërbimeve sociale dhe dhe miratuara
ngritja e kapaciteteve
lokale në ofrimin e
shërbimeve sociale
Zbatimi i politikave,
4 OJQ-të dhe ofruesit privat, të
K4 2015 MPMS
hartimi i standardeve,
cilët plotësojnë kriteret, të
licencimi i ofruesve të
licencuar
shërbimeve sociale dhe
ngritja e kapaciteteve
lokale në ofrimin e

Veprimit
2014-2016"
Draft
Strategjia
Sektoriale
2014-2020 "
Punësimi dhe
Politikat
Sociale";
"Plani i
Veprimit
2014-2016"

Strategjia e
Decentralizim
it të
Shërbimeve
Sociale 20132017
Strategjia e
Decentralizim
it të
Shërbimeve
Sociale 20132018
Strategjia e
Decentralizim
it të
Shërbimeve
Sociale 20132019
Strategjia e
Decentralizim
it të
Shërbimeve
Sociale 20132021
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shërbimeve sociale
Zbatimi i politikave,
5 OJQ-të dhe ofruesit privat të
hartimi i standardeve,
kontraktuar dhe angazhuar në
licencimi i ofruesve të
ofrimin e shërbimeve sociale dhe
shërbimeve sociale dhe familjare, të kontraktuara
ngritja e kapaciteteve
lokale në ofrimin e
shërbimeve sociale
Zbatimi i politikave,
6 Resurset njerëzore dhe
hartimi i standardeve,
kapacitetet e komunave në
licencimi i ofruesve të
ofrimin, menaxhimin dhe
shërbimeve sociale dhe monitorimin e shërbimeve sociale
ngritja e kapaciteteve
përmes trajnimeve punëtorive dhe
lokale në ofrimin e
shkëmbimit të eksperiencave me
shërbimeve sociale
vendet tjera, të avancuara
Shëndeti publik
7 Kompletimi i kornizës ligjore
Kompletimi i kornizës
1 Projektligji për Shëndetin
ligjore
Mendor, i miratuar

8

K4 2015

MPMS

Strategjia e
Decentralizim
it të
Shërbimeve
Sociale 20132022

K4 2015

MPMS

Strategjia e
Decentralizim
it të
Shërbimeve
Sociale 20132023

K4 2015

MSh

Kompletimi i kornizës
ligjore

2 Projektligji për Substancat
Narkotike dhe Psikotrope i
miratuar

K4 2015

MSh

Kompletimi i kornizës
ligjore

3 Projektligji për Transfuzion të
gjakut, i miratuar

K4 2015

MSh

Kompletimi i kornizës
ligjore

4Miratimi i UA të miratuara

K4 2015

MSh

K3 2015

MSh

Zhvillimi i Politikave në fushën e shërbimeve shëndetësore
Zhvillimi i Politikave
1 Plani i Veprimit i SSSH 2015në fushën e shërbimeve 2020 i miratuar
shëndetësore

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020

€40,000

€40,000

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020

€25,000

€25,000
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9

10

Zhvillimi i Politikave
në fushën e shërbimeve
shëndetësore

2 Plani Zhvillimor institucional i
miratuar

K3 2015

MSh

Zhvillimi i Politikave
në fushën e shërbimeve
shëndetësore

3 Plani i Ushqyeshmërisë 20152020, i miratuar

K3 2015

MSh

Zhvillimi i Politikave
në fushën e shërbimeve
shëndetësore

4 Numri i aktiviteteve të zbatuara
nga Plani i veprimit të KPSH

K3 2015

MSh

Zhvillimi i Politikave
në fushën e shërbimeve
shëndetësore

5Numri i marrëveshjeve të
nënshkruara me shtetet tjera për
trajtimin e pacientëve

K3 2015

MSh

Kompletimi i kornizës ligjore
Kompletimi i kornizës
1 Projektligji për Shëndetin
K4 2015 Kuvendi
MSh
ligjore
Mendor, i miratuar
Kompletimi i kornizës
2 Projektligji për Substancat
K4 2015 Kuvendi
MSh
ligjore
Narkotike dhe Psikotrope i
miratuar
Kompletimi i kornizës
3 Projektligji për Transfuzion të
K4 2015 Kuvendi
MSh
ligjore
gjakut, i miratuar
Ofrimi i shërbimeve shëndetësore për të gjitha komunitetet minoritare, me prioritet komuniteteve
romë, ashkali dhe egjiptas dhe grupet vulnerabile
Ofrimi i shërbimeve
1 Numri i fushatave për
K4 2015 MSh
shëndetësore për të
vetëdijesim mbi rreziqet
gjitha komunitetet
shëndetësore të kontaminimit me
minoritare, me prioritet plumb, të mbajtura
komuniteteve romë,
ashkali dhe egjiptas
dhe grupet vulnerabile
Ofrimi i shërbimeve
2 Numri i personave të trajtuar për K4 2015 MSh
shëndetësore për të
kontaminim me plumb dhe të
gjitha komunitetet
mjekuar
minoritare, me prioritet
komuniteteve romë,
ashkali dhe egjiptas
dhe grupet vulnerabile

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020

€2,213,000

€2,055,000

€158,000

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
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Ofrimi i shërbimeve
shëndetësore për të
gjitha komunitetet
minoritare, me prioritet
komuniteteve romë,
ashkali dhe egjiptas
dhe grupet vulnerabile
Ofrimi i shërbimeve
shëndetësore për të
gjitha komunitetet
minoritare, me prioritet
komuniteteve romë,
ashkali dhe egjiptas
dhe grupet vulnerabile
Ofrimi i shërbimeve
shëndetësore për të
gjitha komunitetet
minoritare, me prioritet
komuniteteve romë,
ashkali dhe egjiptas
dhe grupet vulnerabile
Ofrimi i shërbimeve
shëndetësore për të
gjitha komunitetet
minoritare, me prioritet
komuniteteve romë,
ashkali dhe egjiptas
dhe grupet vulnerabile
Ofrimi i shërbimeve
shëndetësore për të
gjitha komunitetet
minoritare, me prioritet
komuniteteve romë,
ashkali dhe egjiptas
dhe grupet vulnerabile
Ofrimi i shërbimeve
shëndetësore për të
gjitha komunitetet
minoritare, me prioritet
komuniteteve romë,
ashkali dhe egjiptas

3 Numri i aktiviteteve të
ndërmarra me qëllim të integrimit
të komuniteteve në sistemin
shëndetësor

K4 2015

MSh

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020

4 Numri i fëmijëve të
komuniteteve, të vaksinuar

K4 2015

MSh

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020

5 Numri i klientëve në terapi me
metadon

K4 2015

MSh

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020

6 Numri i aktiviteteve
ndërinstitucionale për të adresuar
stigmën, risocializimin dhe ri
integrimin

K4 2015

MSh

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020

7 Numri i institucioneve të cilat
raportojne ad hoc dhe ne baza
mujore rastet me HIV infeksion
dhe AIDS

K4 2015

MSh

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020

8 Numri i të testuarve për HIV
përmes raporteve të rregullta
mujore

K4 2015

MSh

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
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dhe grupet vulnerabile
Ofrimi i shërbimeve
shëndetësore për të
gjitha komunitetet
minoritare, me prioritet
komuniteteve romë,
ashkali dhe egjiptas
dhe grupet vulnerabile
Ofrimi i shërbimeve
shëndetësore për të
gjitha komunitetet
minoritare, me prioritet
komuniteteve romë,
ashkali dhe egjiptas
dhe grupet vulnerabile

11

9 Numri i personave të trajnuar
për HIV/AIDS

K4 2015

MSh

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020

10 Numri i aktiviteteve për
skrening (mamografi, paptestet
dhe ekzaminime specifike për
kancer kolorektal)

K4 2015

MSh

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020

Ofrimi i shërbimeve
11 Numri i aktiviteteve të
K4 2015 MSh
shëndetësore për të
realizuara për fuqizimin e
gjitha komunitetet
shëndetit mendor në komunitet
minoritare, me prioritet bazuar në Planin për shërbimet e
komuniteteve romë,
shëndetit mendor 2014-2020
ashkali dhe egjiptas
dhe grupet vulnerabile
Ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e shërbimeve shëndetësore
Ngritja e kapaciteteve
1 Numri i aktiviteteve për
K4 2015 MSh
institucionale në
zhvillimin e Sistemit të
fushën e shërbimeve
sëmundjeve ngjitëse
shëndetësore
Ngritja e kapaciteteve
2 Qendra e Sëmundjeve të varësisë K4 2015 MSh
institucionale në
e themeluar
fushën e shërbimeve
shëndetësore
Ngritja e kapaciteteve
3 Softuerit i SISH i funksionalizuar K4 2015 MSh
institucionale në
fushën e shërbimeve
shëndetësore
Ngritja e kapaciteteve
4 Numri i stafit shëndetësorë i
K4 2015 MSh
institucionale në
trajnuar për SISH
fushën e shërbimeve
shëndetësore

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020

€1,670,001

€1,670,001
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12

Ngritja e kapaciteteve
5 Numri i spitaleve ku është
institucionale në
realizuar shtrirja e Harduerit
fushën e shërbimeve
shëndetësore
Ngritja e kapaciteteve
6Kontraktimi i shërbimeve për
institucionale në
WAN i përfunduar
fushën e shërbimeve
shëndetësore
Ngritja e kapaciteteve
7Shtrirja e VoIP e realizuar
institucionale në
fushën e shërbimeve
shëndetësore
Ngritja e kapaciteteve
8Sistemi për menaxhimin e HPROinstitucionale në
Card i shtrirë
fushën e shërbimeve
shëndetësore
Ngritja e kapaciteteve
9Kapacitet ne Qendren e të
institucionale në
dhënave të zhvilluara
fushën e shërbimeve
shëndetësore
Financimi i qëndrueshëm shëndetësor
Financimi i
1 Fondi sigurimeve shëndetësore i
qëndrueshëm
themeluar
shëndetësor

K4 2015

MSh

K4 2015

MSh

K4 2015

MSh

K4 2015

MSh

K4 2015

MSh

K4 2015

MSh

Financimi i
qëndrueshëm
shëndetësor

2 Të filloj mbledhja e premiumeve

K4 2015

MSh

Financimi i
qëndrueshëm
shëndetësor

3 Kapacitetet fillestare njerëzore
për kontraktim të shërbimeve
shëndetësore dhe performances në
nivel lokal dhe qendror të
trajnuara
4 Udhëzimi Administrativ për
kategoritë e qytetarëve të liruar
nga pagesa dhe bashkëpagesat i
miratuar

K4 2015

MSh

K4 2015

MSh

Financimi i
qëndrueshëm
shëndetësor

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020

€1,364,241

€603,000

€758,241

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
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13

Financimi i
qëndrueshëm
shëndetësor

5 Skema e distribumit të barnave e
përgatitur

K4 2015

MSh

Financimi i
qëndrueshëm
shëndetësor

6 Pagesa për performancë në
KPSH e zbatuar

K4 2015

MSh

Ulja e vdekshmërisë se nenave dhe foshnjave
Ulja e vdekshmërisë se
1 Numri i trajnimeve për shëndet
nenave dhe foshnjave
të nënës dhe fëmijës

K4 2015

MSh

Ulja e vdekshmërisë se
nenave dhe foshnjave

2 Numri i aktiviteteve promovuese
nё fushën e shëndetit të nënës dhe
fëmijës

K42016

MSh

Ulja e vdekshmërisë se
nenave dhe foshnjave

3 Numri i aktiviteteve për
shërbimet e planifikimit familjar

K42017

MSh

Ulja e vdekshmërisë se
nenave dhe foshnjave

4 Numri i vizitave shtëpiake në tri
komunat e pilotuara

K42018

MSh

Ulja e vdekshmërisë se
nenave dhe foshnjave

5Numri i aktiviteteve për
skriningun e kancerit të gjirit dhe
qafës së mitrës

K42019

MSh

3.1.13. Arsimi dhe hulumtimi
1 Monitorimi i zbatimit të Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë 2011-2016
Monitorimi i zbatimit
1 Programi i qendrave burimore
K4 2015 MAShT
të Planit Strategjik të
për fëmijë me aftesi të kufizuar të
Arsimit në Kosovë
rënda dhe të shumëfishta në
2011-2016
fushat: gjuha dhe komunikimi,
motorika socio - emocionale,
njohës, shkathtësit e jetës së
përditëshme, i zbatuar

Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2020
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2021
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2022
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2023
Strategjia
Sektoriale e
Shëndetësisë
2014-2024

€450,000

PSAK

€7,500

€100,000

€350,000

€7,500
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Monitorimi i zbatimit
të Planit Strategjik të
Arsimit në Kosovë
2011-2016
Monitorimi i zbatimit
të Planit Strategjik të
Arsimit në Kosovë
2011-2016
Monitorimi i zbatimit
të Planit Strategjik të
Arsimit në Kosovë
2011-2016

2

2 1900 mësimdhënës të trajnuar
për të mësuar të fëmijëve me
nevoja të veçanta

K4 2015

MAShT

PSAK

3 Ekipet vlerësuese profesionale
për fëmijët me nevoja të veçanta
në komuna, të funksionalizuara

K4 2015

MAShT

4 Pakoja me udhëzues dhe
instrumente për ekipet vleresuese
në komuna e hartuar dhe ekipet
vlerësuese të trajnuar për
përdorim të këtyre instrumenteve
për vlerësim të fëmijëve/nxënësve
me nevoja të veçanta
5 Objekte të reja shkollore, të
ndërtuara dhe shkolla të reja dhe
ekzistuese të pajisura me inventarë

K4 2015

MAShT

Monitorimi i zbatimit
K4 2015
të Planit Strategjik të
Arsimit në Kosovë
2011-2016
Monitorimi i zbatimit
6 Kushtet infrastrukturore të TIKK4 2015
të Planit Strategjik të
ut të përmirësuara
Arsimit në Kosovë
2011-2016
Monitorimi i zbatimit
7 Raporti në mes të numrit të
K4 2015
të Planit Strategjik të
kompjuterëve dhe nxënësve (së
Arsimit në Kosovë
paku 1 me 20), i përmirësuar
2011-2016
Monitorimi i zbatimit
8 Burimet njerëzore për integrimin K4 2015
të Planit Strategjik të
e TIK-ut në Sistemin arsimor të
Arsimit në Kosovë
Kosovës, të përgatitura
2011-2016
profesionalisht
Monitorimi i zbatimit
9 Vetëdija e ngritur për potencialin K4 2015
të Planit Strategjik të
që ofron TIK-u për ngritje të
Arsimit në Kosovë
cilësisë së arsimit
2011-2016
Monitorimi i zbatimit
10 Plani Strategjik i Arsimit në
K4 2015
të Planit Strategjik të
Kosovë 2011-2016, i rishikuar
Arsimit në Kosovë
2011-2016
Krijimi i Platformës Elektronike "SITOS" dhe Digjitalizimi i Maturës

MAShT

PSAK

€8,208,000

MAShT

PSAK

€1,600,000

MAShT

PSAK

MAShT

PSAK

MAShT

PSAK

MAShT

PSAK

Komunat

Ligji për
Arsimin
Parauniversit
ar
Ligji për
Arsimin
Parauniversit
ar

€50,000

€8,208,000

€1,600,000

€50,000
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3

Krijimi i Platformës
1 Trajnimi i mësimdhënësve për
K4 2015 MAShT
Elektronike "SITOS"
shfrytëzimin e platformës
dhe Digjitalizimi i
Maturës
Krijimi i Platformës
2 Funksionalizimi i plotë i
K4MAShT
Elektronike "SITOS"
platformës
2016
dhe Digjitalizimi i
Maturës
Zbatimi i aktiviteteve Kërkimore-shkencore për inovacion dhe teknologji
Zbatimi i aktiviteteve
1 Strategjia kombëtare e
K4 2015 MAShT
Kërkimore-shkencore
inovacionit e miratuar
për inovacion dhe
teknologji
Zbatimi i aktiviteteve
2 Fondi shtetëror për hulumtime
K4 2015 MAShT
Kërkimore-shkencore
shkencore dhe inovacion, i rritur
për inovacion dhe
(pas vitit 2015)
teknologji
Zbatimi i aktiviteteve
3 Minimumi 40 kandidatë të
K4 2015 MAShT
Kërkimore-shkencore
studimeve të doktoratës dhe postpër inovacion dhe
doktoratës, të përkrahur
teknologji
Zbatimi i aktiviteteve
4 Kapacitetet e Universiteteve për
K4 2015 MAShT
Kërkimore-shkencore
hartim dhe akreditim të
për inovacion dhe
programeve aktuale dhe të reja të
teknologji
doktoratës, të ngritura
Zbatimi i aktiviteteve
5 Nevojat për zhvillim të
K4 2015 MAShT
Kërkimore-shkencore
infrastrukturës kërkimore për
për inovacion dhe
Institucionet e arsimit të lartë, të
teknologji
identifikuara
Zbatimi i aktiviteteve
6 Dokumentet strategjike per
K4 2015 MAShT
Kërkimore-shkencore
Hulumtim, Zhvillim dhe
për inovacion dhe
Inovacion, të rishikuara
teknologji
Zbatimi i aktiviteteve
7 Ligji për Inovacion dhe
K4Kuvendi
Kërkimore-shkencore
Transferin e Teknologjisë, i
2016
për inovacion dhe
miratuar
teknologji
Zbatimi i aktiviteteve
8 Ligji për financimin e
K4Kuvendi
Kërkimore-shkencore
veprimtarisë kërkimore shkencore, 2016
për inovacion dhe
i miratuar
teknologji

PSAK

PSAK

Programi
Kombëtar i
Shkencës
(PKSH)
Programi
Kombëtar i
Shkencës
(PKSH)
Programi
Kombëtar i
Shkencës
(PKSH)
PSAK

€550,000

€100,000

€450,000

Programi
Kombëtar i
Shkencës
(PKSH)
Programi
Kombëtar i
Shkencës
(PKSH)
Plani
Legjislativ i
MAShT-it
Plani
Legjislativ i
MAShT-it
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4

5

Zbatimi i aktiviteteve
9 Trajnimet për menaxhimin e
Kërkimore-shkencore
aktiviteteve kërkimore shkencore,
për inovacion dhe
zhvillimore dhe të Inovacionit, të
teknologji
organizuara
Zbatimi i aktiviteteve
10 Së paku dhjetë (10) projekte të
Kërkimore-shkencore
vogla kërkimore-shkencore, të
për inovacion dhe
financuara
teknologji
Zbatimi i aktiviteteve
11 Së paku dyzet (40 mobilitete)
Kërkimore-shkencore
për shkencëtarët e Republikës së
për inovacion dhe
Kosovës, të financuara
teknologji
Zbatimi i aktiviteteve
12 Dhëna e shpërblimit shtetëror
Kërkimore-shkencore
për shkencëtarë të vitit 2015
për inovacion dhe
teknologji
Zbatimi i aktiviteteve
13 Publikimet e punimeve
Kërkimore-shkencore
shkencore të shkencëtarëve
për inovacion dhe
kosovarë, të financuara
teknologji
Përafrimi i Arsimit të Lartë me nevojat e tregut të punës
Përafrimi i Arsimit të
1 Studimi për nevojat e tregut të
Lartë me nevojat e
punës, i realizuar
tregut të punës
Përafrimi i Arsimit të
2 Krijimi i Sistemit të Menaxhimit
Lartë me nevojat e
të Informatave në Arsimin e Lartë
tregut të punës
(SMIAL)
Përafrimi i Arsimit të
3 Prioritetet strategjike për
Lartë me nevojat e
Arsimin e Lartë, të ridefinuara
tregut të punës
Integrimi i Kosovës në zonën evropiane të hulumtimit
Integrimi i Kosovës në
1 Personat/pikat e kontaktit të
zonën europiane të
fushave tematike rreth programit
hulumtimit
Kornizë, të trajnuar
Inkuadrimi i Kosovës
2 Së paku 20 sesione informuese
në mekanizmat
për komunitetin shkencor në
ndërkombëtare të
Kosovë për programin Korrnizë të
shkencës dhe
BE-së Horizon 2020, të
hulumtimit
organizuara

K4 2015

MAShT

Programi
Kombëtar i
Shkencës
(PKSH)
Programi
Kombëtar i
Shkencës
(PKSH)
Programi
Kombëtar i
Shkencës
(PKSH)
Programi
Kombëtar i
Shkencës
(PKSH)
Programi
Kombëtar i
Shkencës
(PKSH)

K4 2015

MAShT

K4 2015

MAShT

K4 2015

MAShT

K4 2015

MAShT

K4 2015

MAShT

PSAK

€100,000

€100,000

K22016

MAShT

PSAK

€150,000

€150,000

K4 2015

MAShT

PSAK

K4 2015

MAShT

PSAK/PKSH

K4 2015

MAShT

PSAK/PKSH

€100,000

€100,000

€50,000

€50,000

€20,000

€20,000

€120,000

€120,000

€25,000

€10,000

€15,000
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6

7

8

Inkuadrimi i Kosovës
3 Përgatitja dhe negocimi i
K2MAShT
në mekanizmat
aplikimit për status të asocuar të
2016
ndërkombëtare të
RKS në Horizon 2020
shkencës dhe
hulumtimit
Inkuadrimi i Kosovës
4 Aplikimi (individual dhe si
K4 2015 MAShT
në mekanizmat
partner) në së paku 5 projekte në
ndërkombëtare të
Programin Kornizë për Kërkim
shkencës dhe
dhe Zhvillim të Teknologjisë hulumtimit
Horizon 2020
Ndërkombëtarizimi i Arsimit të Lartë dhe pjesëmarrja në programet e BE-së për Arsim të Lartë
Ndërkombëtarizimi i
1 5 sesione informuese për
K4 2015 MAShT
Arsimit të Lartë dhe
Erasmus Plus, të mbajtura
pjesëmarrja në
programet e BE-së për
Arsim të Lartë
Ndërkombëtarizimi i
2 Aplikimi në së paku 15 projekte
K4 2015 MAShT
Arsimit të Lartë dhe
nga Institucionet e Arsimit të Lartë
pjesëmarrja në
në programin Erasmus Plus
programet e BE-së për
Arsim të Lartë
Trajnimi dhe aftësimi profesional
Trajnimi dhe aftësimi
1 Programet për ZhPM, të
K4 2015 MAShT
profesional
hartuara dhe akredituara
Trajnimi dhe aftësimi
2 Aftësimi i mësimdhënësve në
K4 2015 MAShT
profesional
përshtatshmëri të ndryshimeve në
kurrikula dhe në teknologjinë e
përparuar
Trajnimi dhe aftësimi
3 Licencimi i vazhdueshëm i
K4 2015 MAShT
profesional
mësimdhënësve
Trajnimi dhe aftësimi
4 Mekanizmat për menaxhimin e
K4 2015 MAShT
profesional
aftësimit të mësimdhënësve të
krijuara
Përmirësimi i kushteve adekuate për arsimin e minoriteteve, përfshirë qasjen në arsim në gjuhën e
tyre
Përmirësimi i kushteve 1 Anëtarësimi i Kosovës në
K4 2015 MAShT
adekuate për arsimin e
Dekadën e Romëve
minoriteteve, përfshirë
qasjen në arsim në
gjuhën e tyre
Përmirësimi i kushteve 2 Tekstet shkollore në gjuhën rome K4 2015 MAShT

PSAK/PKSH

PSAK/PKSH

PSAK

PSAK

PSAK
PSAK

PSAK
PSAK

PSAK

Konkluzionet

€8,500

€8,500
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adekuate për arsimin e
të siguruara
minoriteteve, përfshirë
qasjen në arsim në
gjuhën e tyre
Përmirësimi i kushteve 3 Bashkëpunimi me komunitetin
K4 2015 MAShT
adekuate për arsimin e
serb lidhur me integrimin në
minoriteteve, përfshirë
procesin e arsimit, i rritur
qasjen në arsim në
gjuhën e tyre
Përmirësimi i kushteve 4 Mësimdhënësit e komuniteteve
K4 2015 MAShT
adekuate për arsimin e
bosnjake dhe turke, të trajnuar në
minoriteteve, përfshirë
fusha të ndryshme
qasjen në arsim në
gjuhën e tyre
Përmirësimi i kushteve 5 Gjashtë (6) Qendra mësimore në
K4 2015 MAShT
adekuate për arsimin e
5 Komuna për komunitetin RAE
minoriteteve, përfshirë
dhe krijimi i skemës së granteve
qasjen në arsim në
dhe bursave, të përkrahura
gjuhën e tyre
Përmirësimi i kushteve 6 Numri i nxënësve dhe
K4 2015 MAShT
adekuate për arsimin e
studentëve romë, ashkalinjë e
minoriteteve, përfshirë
egjiptian, i rritur
qasjen në arsim në
gjuhën e tyre
3.1.14. Çështjet Organizatës Botërore të Tregtisë
1 Fillimi i procesit të anëtarësimit në Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT)
Fillimi i procesit të
1 Memorandumi lidhur me
K2 2015 MTI
anëtarësimit në
gjendjen aktuale të institucioneve
Organizatën Botërore
që lidhen me tregti i përgatitur
të Tregtisë (OBT)

e DPSA-ve
Sektoriale

Konkluzionet
e DPSA-ve
Sektoriale

DKA

Konkluzionet
e DPSA-ve
Sektoriale

DKA

Konkluzionet
e DPSA-ve
Sektoriale

DKA

Konkluzionet
e DPSA-ve
Sektoriale

ML

Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017

Fillimi i procesit të
anëtarësimit në
Organizatën Botërore
të Tregtisë (OBT)

2 Strukturat për negocimin e OBTse, të emëruara

K3 2015

MTI

ML

Fillimi i procesit të
anëtarësimit në
Organizatën Botërore
të Tregtisë (OBT)

3 Ekipi përgjegjës për OBT-në i
trajnuar

K4 2015

MTI

ML

€1,132,000

€100,000

€1,032,000
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3.2. Politikat sektoriale
3.2.1. Industria dhe NVM-të
1 Mbështetja për NVM-të
Mbështetja për NVM-të 1 Planit i veprimit për zbatimin e
planit kombëtar për zonta
ekonomike, i monitoruar
Mbështetja për NVM-të 2 Planit i veprimit i zbatuar

K4 2015

MTI

K4 2015

MTI

Mbështetja për NVM-të

2

3

4

3Ofrimi i 1,300 ditë këshillimeve
K4 2015 MTI
për NVM-të në kuadër të Skemës
Voucher
Mbështetja për NVM-të 4Mbajtja e praktikës 2 mujore për
K4 2015 MTI
150 studentë nëpër bizneset
vendore
Funksionalizimi i mëtejmë i trupave koordinues të politikave mbi Industrinë dhe NVM-të
Funksionalizimi i
1 Këshilli Konsultativ i NVM-ve i
K4 2015 MTI
AMNVM
mëtejmë i trupave
funksionalizuar
koordinues të polikave
mbi Industrinë dhe
NVM-të
Funksionalizimi i
2 Takimet e rregullta të Këshillit
K4 2015 MTI
AMNVM
mëtejmë i trupave
Kombëtar për Zonat Ekonomike
koordinues të polikave
duke siguruar pjesëmarrjen aktive
mbi Industrinë dhe
të komunitetit të biznesit dhe të
NVM-të
shoqërisë civile, të mbajtura
Monitorimi i rregullt mbi zbatimin e Strategjisë për Zhvillimin e Sektorit Privat 2013-2017
Zbatimi i Strategjisë
1 Strategjia për Zhvillimin e
K4 2015 MTI
për Zhvillimin e
Sektorit Privat 2013-2017 e
Sektorit Privat 2013monitoruar në mënyrë të rregullt
2017
Përkrahja e zhvillimit të Zonave Ekonomike
Përkrahja e zhvillimit
1 Përkrahja financiare e Zonave të
të Zonave Ekonomike
Lira Ekonomike dhe Zonave tjera
Ekonomike të Kosovës

K4 2015

MTI

€210,000

€60,000

€800,000

€800,000

€150,000

Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017
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Përkrahja e zhvillimit
të Zonave Ekonomike

2 Identifikimi i komunës për
ndërtimin e një Inkubatori të
Biznes-Qendre Inovative, e
përfunduar

K4 2015

Përkrahja e zhvillimit
të Zonave Ekonomike

3 Projektimi dhe ndërtimi i
Inkubatorit të Biznesit-Qendrës
Inovative, i përfunduar

K4 2015

3.2.2. Bujqësia dhe peshkataria
1 Përafrimi i kornizës legjislative me BE
Përafrimi i kornizës
1. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
legjislative me BE
Pyjet, i miratuar

MTI

Strategjia për
Zhvillimin e
Sektorit
Privat 20132017

K2 2015

Kuvendi

MBPZhR

Përafrimi i kornizës
legjislative me BE

2. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
Ushqimin, i miratuar

K3 2015

Kuvendi

MBPZhR

Përafrimi i kornizës
legjislative me BE

K3 2015

Kuvendi

MBPZhR

K4 2015

Kuvendi

MTI
MBPZhR

Përafrimi i kornizës
legjislative me BE

3. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
Farërat dhe Materialin Fidanor, i
miratuar
4. Ligji për Përcaktimin e
Indikatorëve Gjeografik, i
miratuar
5. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
Gjuetinë, i miratuar

K4 2015

Kuvendi

MBPZhR

Përafrimi i kornizës
legjislative me BE

6. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
Veterinarinë, i miratuar

K3 2015

Kuvendi

MBPZhR

Përafrimi i kornizës
legjislative me BE

7. Ligji për Inspektoratin Sanitar, i
miratuar

K4 2015

Kuvendi

MBPZhR

Përafrimi i kornizës
legjislative me BE

8. Ligji për Pije Alkoolike, i
miratuar

K4 2015

Kuvendi

MBPZhR

Përafrimi i kornizës
legjislative me BE

9. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
Menaxhimin e Financave të
Pushtetit Lokal, në drejtim të
rregullimit të çështjes së
transferimit të inspektorëve nga
niveli komunal në atë qendror
(AUV), i përfunduar

K4 2015

Kuvendi

MF
AUV

Përafrimi i kornizës
legjislative me BE

Programi
Legjislativ i
Qeverisë 2015
Programi
Legjislativ i
Qeverisë 2015
Programi
Legjislativ i
Qeverisë 2015
Programi
Legjislativ i
Qeverisë 2015
Programi
Legjislativ i
Qeverisë 2015
Programi
Legjislativ i
Qeverisë 2015
Programi
Legjislativ i
Qeverisë 2015
Programi
Legjislativ i
Qeverisë 2015
Raporti i
Progresit,
DPSA
Sektoriale
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Hartimi i politikave, planeve dhe programeve zhvillimore për sektorin e bujqësisë, pylltraisë dhe
zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
1. Programi Vjetor për Bujqësi dhe K4 2015 MBPZhR
planeve dhe
Zhvillim Rural me masat teknike, i
programeve
miratuar
zhvillimore për
sektorin e bujqësisë,
pylltraisë dhe
zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
2. Menaxhimi dhe kontrolli
K4 2015 AZhB
planeve dhe
financiar i pagesave direkte dhe
programeve
masave për zhvillimin rural
zhvillimore për
(numri i PZHR-ve të miratuara,
sektorin e
inspektimet e kryera, autorizimet
bujqësisë,pylltarisë dhe për pagesa për PZHR)
zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
3. Plani Vjetor dhe Plani i Veprimit K4 2015 MBPZhR
Fakulteti i
planeve dhe
për Zhvillimin e Bujqësisë
Bujqësisë/S
programeve
Organike, i miratuar
hoqata e
zhvillimore për
Bujqësisë
sektorin e bujqësisë,
Organike
pylltarisë dhe
zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
4. Autoriteti i Kontrollit për
K3 2015 MBPZhR
AUV
planeve dhe
Bujqësi Organike, i themeluar dhe
programeve
funksional
zhvillimore për
sektorin e bujqësisë
dhe zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
5. Komisioni për Bujqësinë
K4 2015 MBPZhR
planeve dhe
Organike, i funksionalizuar
programeve
zhvillimore për
sektorin e bujqësisë
dhe zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
6. Rrjeti i të Dhënave të
K1 2015 MBPZhR
planeve dhe
Kontabilitetit të Fermave
programeve
Bujqësore, i publikuar
zhvillimore për
sektorin e bujqësisë,
pylltarisë dhe

PZhRB 20142020

Programi për
Bujqësi dhe
Zhvillim
Rural 2015

Ligji për
Bujqësi
Organike

Ligji për
Bujqësi
Organike

Ligji për
Bujqësi
Organike

Plani i Punës
së MBPZhR
2015
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zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
planeve dhe
programeve
zhvillimore për
sektorin e bujqësisë,
pylltarisë dhe
zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
planeve dhe
programeve
zhvillimore për
sektorin e bujqësisë
dhe zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
planeve dhe
programeve
zhvillimore për
sektorin e bujqësisë,
pylltarisë dhe
zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
planeve dhe
programeve
zhvillimore për
sektorin e bujqësisë,
pylltarisë dhe
zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
planeve dhe
programeve
zhvillimore për
sektorin e bujqësisë,
pylltarisë dhe
zhvillimit rural

7. Verërat e certifikuara dhe të
kategorizuara

K4 2015

MBPZhR

Ligji për
Verërat;
Plani i Punës
së MBPZhR
2015

8. Strategjia e Vreshtarisë dhe
Verëtarisë, e miratuar

K4 2015

MBPZhR

Ligji për
Verërat;
Plani i Punës
së MBPZhR
2015

9. Sipërfaqja e tokës, e konsoliduar
në zonat kadastrale të Kosovës
(ha)

K4 2015

MBPZhR

Komunat

Strategjia për
Konsolidimin
e Tokave
Bujqësore
2010-2020

10. Masat e ndërmarra për
mbrojtjen e tokës bujqësore (numri
i kërkesave të parashtruara, lejeve
të lëshuara, inspektimeve,
kontrolleve dhe numri i
fletëparaqitjeve të parashtruara)

K4 2015

MBPZhR

Komunat

11. Planet për menaxhimin e
tokave rurale (zonimi), të hartuara

K4 2015

MBPZhR

Komunat

Ligji për
Tokat
Bujqësore;
Strategjia për
Konsolidimin
e Tokave
Bujqësore
2010-2020
Ligji për
Tokat
Bujqësore;
Strategjia për
Konsolidimin
e Tokave
Bujqësore
2010-2020

€500,000

€700,000

€500,000

€700,000
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Hartimi i politikave,
12. Njësia e Auditorit të
K4 2015 AZhB
MBPZhR
planeve dhe
Brendshëm në AZHR, e themeluar
programeve
zhvillimore për
sektorin e bujqësisë,
pylltarisë dhe
zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
13. Regjistri i Fermave, i
K4 2015 AZhB
MBPZhR
planeve dhe
azhurnuar
programeve
zhvillimore për
sektorin e bujqësisë,
pylltarisë dhe
zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
14. Regjistri i Vreshtave, i
K4 2015 MBPZhR
Instituti i
planeve dhe
azhurnuar
Vreshtarisë
programeve
zhvillimore për
sektorin e bujqësisë,
pylltarisë dhe
zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
15. Sistemi Informativ i Tregut
K4 2015 MBPZhR
ASK
planeve dhe
(SIT ) për artikujt kryesorë
Komunat
programeve
ushqimorë, i publikuar
zhvillimore për
sektorin e bujqësisë,
pylltarisë dhe
zhvillimit rural
Hartimi i politikave,
16. Raporti për këmbimin tregtar
K1 2015 MBPZhR
MTI
planeve dhe
(importi dhe eksporti), i përgatitur
DK
programeve
zhvillimore për
sektorin e bujqësisë,
pylltarisë dhe
zhvillimit rural
Modernizimi i fermave bujqësore dhe ndërmarrjeve agropërpunuese përmes skemës së granteve, si
dhe përmirësimi i kushteve për marketing
Modernizimi i fermave 1. Numri i fermerëve dhe shoqatat K4 2015 MBPZhR
Komunat
bujqësore dhe
e ujitjes të përkrahura nga
ndërmarrjeve
MBPZhR
agropërpunuese

Plani i Punës
së AZhB 2015

Plani i Punës
së AZhB 2015

Plani i Punës
së AZhB 2015

Plani i Punës
së MBPZhR
2015

Plani i Punës
së MBPZhR
2015

Strategjia për
Ujitjen e
Tokave
Bujqësore

€2,000,000

€2,000,000
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5

përmes skemës së
granteve, si dhe
përmirësimi i kushteve
për marketing
Modernizimi i fermave 2. Investimet në ndërmarrjet
bujqësore dhe
agropërpunuese dhe në fermat
ndërmarrjeve
bujqësore komerciale përmes
agropërpunuese
granteve të MBPZhR
përmes skemës së
granteve, si dhe
përmirësimi i kushteve
për marketing
Modernizimi i fermave 3. Investimet për diversifikimin e
bujqësore dhe
fermave dhe zhvillimin e
ndërmarrjeve
bizneseve rurale
agropërpunuese
përmes skemës së
granteve, si dhe
përmirësimi i kushteve
për marketing
Modernizimi i fermave 4. Produktet bujqësore të
bujqësore dhe
promovuara brenda dhe jashtë
ndërmarrjeve
Kosovës
agropërpunuese
përmes skemës së
granteve, si dhe
përmirësimi i kushteve
për marketing
Përmirësimi i infrastrukturës rurale
Përmirësimi i
1. Investimet e realizuara nga
infrastrukturës rurale
Grupet Lokale të Veprimit (GLV)
Shfrytëzimi dhe menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve
Shfrytëzimi dhe
1. Sipërfaqet e pyllëzuara (ha)
menaxhimi i
qëndrueshëm i pyjeve

K4 2015

MBPZhR

Komunat

PZhRB 20142020

€15,000,000

15,000,000

K4 2015

MBPZhR

Komunat

PZhRB 20142020

€1,500,000

€1,500,000

K4 2015

MBPZhR

OEK

Plani i Punës
së MBPZhR,
2015

€11,500

€11,500

K4 2015

MBPZhR

Komunat

PZhRB 20142020

€3,000

€3,000

K4 2015

APK

Komunat

Ligji për Pyjet
e Kosovës;
Strategjia për
Zhvillimin e
Pylltarisë
2010-2020

€400,000

€400,000
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6

Shfrytëzimi dhe
menaxhimi i
qëndrueshëm i pyjeve

2. Planet menaxhuese për pyjet, të
miratuara

K4 2015

APK

Komunat

Shfrytëzimi dhe
menaxhimi i
qëndrueshëm i pyjeve

3. Masat e ndërmarra nga APK për
mbrojtjen e pyjeve nga prerjet
ilegale dhe zjarret

K4 2015

APK

Komunat

Shfrytëzimi dhe
menaxhimi i
qëndrueshëm i pyjeve

4. Krijimi i Sistemit Informativ
Pyjor (SIP)

K4 2015

APK

Komunat

Shfrytëzimi dhe
menaxhimi i
qëndrueshëm i pyjeve

5. Inventarizimi nacional i
kulturave (plantacioneve) pyjore, i
përfunduar

K3 2015

APK

Komunat

Shfrytëzimi dhe
menaxhimi i
qëndrueshëm i pyjeve

6. Programi nacional për
pyllëzimin e tokave pyjore të
zhveshura, i hartuar

K4 2015

APK

Komunat

Ngritja e kapaciteteve të stafit të MBPZhR, komunave si dhe ofrimi i shërbimeve këshillimore
bujqësore për fermerë, grupet e fermerëve dhe OJQ-të në komunat e Kosovës
Ngritja e kapaciteteve
1. Qendrat informative këshilluese K3 2015 MBPZhR
Komunat
të stafit të MBPZhR,
komunale, të themeluara dhe
komunave si dhe
funksionalizuara
ofrimi i shërbimeve
këshillimore bujqësore
për fermerë, grupet e
fermerëve dhe OJQ-të
në komunat e Kosovës

Ligji për Pyjet
e Kosovës,
Strategjia për
Pylltarinë e
Kosovës 20102020
Ligji për Pyjet
e Kosovës,
Strategjia për
Pylltarinë e
Kosovës 20102020
Ligji për Pyjet
e Kosovës,
Strategjia për
Pylltarinë e
Kosovës 20102020
Ligji për Pyjet
e Kosovës,
Strategjia për
Pylltarinë e
Kosovës 20102020
Ligji për Pyjet
e Kosovës,
Strategjia për
Pylltarinë e
Kosovës 20102020

€300,000

€300,000

€50,000

€50,000

€200,000

€200,000

€70,000

€70,000

€50,000

€50,000

Ligji për
Shërbimet
Këshillimore
Bujqësore;
Strategjia për
Shërbimet
Këshillimore
2012-2016
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Ngritja e kapaciteteve
të stafit të MBPZhR,
komunave si dhe
ofrimi i shërbimeve
këshillimore bujqësore
për fermerë, grupet e
fermerëve dhe OJQ-të
në komunat e Kosovës

7

Komunat

Ligji për
Shërbimet
Këshillimore
Bujqësore;
Strategjia për
Shërbimet
Këshillimore
2012-2016

Ngritja e kapaciteteve
3. Trajnimet e ofruara nga TAIEXK4 2015 MBPZhR
Komunat
të stafit të MBPZhR,
i, të ndjekura
komunave si dhe
ofrimi i shërbimeve
këshillimore bujqësore
për fermerë, grupet e
fermerëve dhe OJQ-të
në komunat e Kosovës
Përafrimi i legjislacionit sekondar në fushën e sigurisë së ushqimit, shëndetit dhe mirëqenies së
kafshëve dhe të bimëve
Përafrimi i
1. Rregullorja për kushtet
K2 2015 AUV
MBPZhR
legjislacionit sekondar
shëndetësore të kafshëve, të
në fushën e sigurisë së
aplikueshme në kafshët e
ushqimit, shëndetit dhe akuakulturës, produkteve të tyre,
mirëqenies së kafshëve
parandalimin dhe kontrollimin e
dhe të bimëve
sëmundjeve të kafshëve akuatike,
e miratuar

Plani i Punës
së MBPZhR
2015;
Programi i
TAIEX-it

Përafrimi i
legjislacionit sekondar
në fushën e sigurisë së
ushqimit, shëndetit dhe
mirëqenies së kafshëve
dhe të bimëve
Përafrimi i
legjislacionit sekondar
në fushën e sigurisë së
ushqimit, shëndetit dhe
mirëqenies së kafshëve
dhe të bimëve

2. Shërbimet këshillimore teknike,
të ofruara

K4 2015

MBPZhR

€200,000

€200,000

Plani
Legjislativ i
AUV 2014

2. Rregullorja për aprovimin dhe
regjistrimin e operatorëve të
biznesit për ushqim, e miratuar

K2 2015

AUV

MBPZhR

Plani
Legjislativ i
AUV 2014

3. Rregullorja për aprovimin dhe
regjistrimin e operatorëve të
biznesit për ushqim për kafshë, e
miratuar

K3 2015

AUV

MBPZhR

Ligji për
Ushqimin
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Përafrimi i
4. Rregullorja për nënproduktet
K4 2015 AUV
MBPZhR
legjislacionit sekondar
shtazore, e miratuar
në fushën e sigurisë së
ushqimit, shëndetit dhe
mirëqenies së kafshëve
dhe të bimëve
Përafrimi i
5. Rregullorja për vendosjen e
K4 2015 AUV
MBPZhR
legjislacionit sekondar
standardeve minimale për
në fushën e sigurisë së
mbrojtjen e derrave, e miratuar
ushqimit, shëndetit dhe
mirëqenies së kafshëve
dhe të bimëve
Përafrimi i
6. Rregullorja për mbrojtjen e
K4 2015 AUV
MBPZhR
legjislacionit sekondar
kafshëve gjatë therjes, e miratuar
në fushën e sigurisë së
ushqimit, shëndetit dhe
mirëqenies së kafshëve
dhe të bimëve
Përafrimi i
7. Rregullorja për mbrojtjen dhe
K4 2015 AUV
MBPZhR
legjislacionit sekondar
mirëqenien e qenve dhe pjesët
në fushën e sigurisë së
teknike për strehimin e tyre, e
ushqimit, shëndetit dhe miratuar
mirëqenies së kafshëve
dhe të bimëve
Përafrimi i
8. Rregullorja për vendosjen e
K4 2015 AUV
MBPZhR
legjislacionit sekondar
standardeve për indentifikimin
në fushën e sigurisë së
dhe regjistrimin e qenve, e
ushqimit, shëndetit dhe miratuar
mirëqenies së kafshëve
dhe të bimëve
Përafrimi i
9. Rregullorja për regjistrimin dhe
K4 2015 AUV
MBPZhR
legjislacionit sekondar
licencimin e shitësve të kafshëve
në fushën e sigurisë së
përkëdhelëse, e miratuar
ushqimit, shëndetit dhe
mirëqenies së kafshëve
dhe të bimëve
Krijimi i politikave dhe planeve për sigurinë e ushqimit, shëndetit të bimëve dhe të kafshëve
Krijimi i politikave dhe 1. Plani vjetor kombëtar për
K4 2015 AUV
MBPZhR
planeve për sigurinë e
kontrollat zyrtare dhe mostrim, i
ushqimit, shëndetit të
miratuar dhe zbatuar
bimëve dhe të kafshëve

Plani
Legjislativ i
AUV 2014

Plani
Legjislativ i
AUV 2014

Plani
Legjislativ i
AUV 2014

Ligji për
Përkujdesjen
ndaj Kafshëve

Ligji për
Përkujdesjen
ndaj Kafshëve

Ligji për
Përkujdesjen
ndaj Kafshëve

Ligji për
Ushqimin,
Ligji për
Veterinarinë

€197,070

€197,070
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Krijimi i politikave dhe
planeve për sigurinë e
ushqimit, shëndetit të
bimëve dhe të kafshëve

2. Plani shumëvjeçar kombëtar për
kontrollat zyrtare, i miratuar dhe
zbatuar

K4 2015

AUV

Krijimi i politikave dhe
planeve për sigurinë e
ushqimit, shëndetit të
bimëve dhe të kafshëve
Krijimi i politikave dhe
planeve për sigurinë e
ushqimit, shëndetit të
bimëve dhe të kafshëve
Krijimi i politikave dhe
planeve për sigurinë e
ushqimit, shëndetit të
bimëve dhe të kafshëve
Krijimi i politikave dhe
planeve për sigurinë e
ushqimit, shëndetit të
bimëve dhe të kafshëve

3. Licencimi dhe kontrollimi i
tregjeve të kafshëve, i realizuar

K4 2015

AUV

4. Numri i kontrolleve në thertoret
e miratuara

K4 2015

AUV

Ligji për
Veterinarinë

5. Lista e sëmundjeve të kafshëve
dhe prevalencës së tyre, e
përpiluar

K1 2015

AUV

6. Procedura standarde e operimit
për inspektimin e eksportit dhe
çertifikimin fitosanitar të bimëve,
produkteve bimore dhe artikujve
tjerë, e miratuar
7. Futja dhe përditësimi sistematik
i të dhënave në bazë të dhënash
mbi identifikimin, regjistrimin,
lëvizjen, therjen, ngordhjen e
kafshëve nga terreni, i përmirësuar
dhe raportuar
8. Numri i kafshëve të
kontrabanduara të vendosura në
karantinë dhe masat e ndërmarra

K2 2015

AUV

Raporti i
Progresit,
Ligji për
Veterinarinë
Ligji për
Mbrojtjen e
Bimëve

K4 2015

AUV

Krijimi i politikave dhe
planeve për sigurinë e
ushqimit, shëndetit të
bimëve dhe të kafshëve

9

MBPZhR
MSh
Komunat

dhe Ligji për
Mbrojtjen e
Bimëve
Ligji për
Ushqimin,
Ligji për
Veterinarinë
dhe Ligji për
Mbrojtjen e
Bimëve
Ligji për
Veterinarinë

Krijimi i politikave dhe
K4 2015 AUV
PK
planeve për sigurinë e
DK
ushqimit, shëndetit të
bimëve dhe të kafshëve
Zbatimi i politikave dhe planeve për sigurinë e ushqimit, shëndetit të bimëve dhe të kafshëve
Zbatimi i politikave
1. Ndërtimi i fabrikës së
K4 2015 AUV
dhe planeve për
përpunimit të nënprodukteve me
sigurinë e ushqimit,
origjinë shtazore, i përfunduar

Ligji për
Veterinarinë,
Raporti i
Progresit

DPSA
Sektoriale,
Ligji për

€10,000

€10,000

€450,000

€450,000

€100,000

€100,000

€3,000,000

€1,000,000

€2,000,000

f a q e | 152

10

11

shëndetit të bimëve
dhe të kafshëve
Ngritja e kapaciteteve institucionale dhe profesionale në AUV
Ngritja e kapaciteteve
1. Numri i zyrave rajonale, të
K4 2015
institucionale dhe
themeluara
profesionale në AUV
Ngritja e kapaciteteve
2. Përgatitja e infrastrukturës
K4 2015
institucionale dhe
ligjore dhe fizike për transferimin
profesionale në AUV
e inspektorëve komunalë në AUV,
e përfunduar
Ngritja e kapaciteteve
3. Numri i zyrtarëve të AUV, të
K4 2015
institucionale dhe
trajnuar
profesionale në AUV

Veterinarinë

AUV

Ligji për
Ushqimin

AUV

Ligji për
Ushqimin

AUV

Ligji për
Ushqimin,
Ligji për
Veterinarinë
DPSA
Sektoriale

Ngritja e kapaciteteve
4. Raporti mbi strukturat e reja,
K1 2015 AUV
institucionale dhe
stafin e zyrave rajonale dhe
profesionale në AUV
inspektorëve të AUV, i përgatitur
Qëndrueshmëria e metodave të akredituara dhe zgjerimi i fushës së akreditimit
Qëndrueshmëria e
1. Numri i mostrave sipas planit
K4 2015 AUV
metodave të
kombëtar të monitorimit të
akredituara dhe
sëmundjeve dhe kontrollit të
zgjerimi i fushës së
ushqimit në Kosovë (sipas planeve
akreditimit
të DSHMK dhe DSHP), të testuara
Qëndrueshmëria e
metodave të
akredituara dhe
zgjerimi i fushës së
akreditimit
Qëndrueshmëria e
metodave të
akredituara dhe
zgjerimi i fushës së
akreditimit

2. Pjesëmarrja e LUV-së në Testet e
Proficiencës, e raportuar

K4 2015

AUV

3. Prioritetet për metodat e
akredituara sipas ISO 17025, të
përcaktuara

K4 2015

AUV

Qëndrueshmëria e
4. Kontrata për servisimin dhe
metodave të
mirëmbajtjen e pajisjeve
akredituara dhe
laboratorike, e nënshkruar
zgjerimi i fushës së
akreditimit
3.2.3. Mjedisi dhe ndryshimet klimatike

K4 2015

AUV

Plani
Kombëtar
Vjetor për
Kontrolla
Zyrtare dhe
Mostrim
DPSA
Sektoriale

Plani
Kombëtar
Vjetor për
Kontrolla
Zyrtare dhe
Mostrim
DPSA
Sektoriale

€190,000

€190,000

€20,000

€20,000

€50,000

€50,000
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Përafrimi i kornizës legjislative me BE-në
Përafrimi i kornizës
1. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
legjislative me BE-në
Mbrojtjen nga Zhurma, i miratuar

Përafrimi i kornizës
legjislative me BE-në
Përafrimi i kornizës
legjislative me BE-në
Përafrimi i kornizës
legjislative me BE-në
Përafrimi i kornizës
legjislative me BE-në

Përafrimi i kornizës
legjislative me BE-në

2

2. Ligji për Infrastrukturë dhe
Informatat Hapësinore (Direktiva
INSPIRE), i miratuar
3. Ligji për performancën e
energjisë në ndërtesa, i miratuar
4. Plotësim-ndryshimi i ligjit për
financimin e programeve të
veçanta të banimit, i miratuar
5. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja, i
miratuar

6. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
Veprimtaritë Hidrometeorologjike,
i miratuar
Përafrimi i kornizës
7. Ligji për Zyrën Rregullatore për
legjislative me BE-në
Ujësjellës dhe Kanalizim, i
miratuar
Plotësimi i kornizës ligjore me legjislacionin sekondar
Plotësimi i kornizës
1. Amandamentimi i rregullave, të
ligjore me legjislacionin miratuara:
sekondar
a) Rregulla për licencimin e
ofruesve të shërbimeve të
ujësjellësit, kanalizimit dhe
furnizimit të ujit me shumicë në
Kosovë (R-01/U&K),
b) Rregulla për përcaktimin e
tarifave për shërbimet e
ujësjellësit, kanalizimit dhe
furnizimit të ujit me shumicë në
Kosovë (R-02/U&K),
c) Rregulla për standardet
minimale të shërbimit të ofruesve
të shërbimeve të ujit në Kosovë (R03/U&K)

K4 2015

Kuvendi

MMPH

K4 2015

Kuvendi

K4 2015

Ligji për
mbrojtjen nga
zhurma, nr.
02/L-1021

€5,000

€5,000

MMPH

€5,000

€5,000

Kuvendi

MMPH

€5,000

€5,000

K4 2015

Kuvendi

MMPH

€5,000

€5,000

K4 2015

Kuvendi

MMPH

€5,000

€5,000

K4 2015

Kuvendi

MMPH

€5,000

€5,000

K4 2015

Kuvendi

ZRrUK

K4 2015

ZRrUK

Ligjit për
Mbrojtjen e
Ajrit nga
Ndotja, nr.
03/L-160
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Plotësimi i kornizës
ligjore me legjislacionin
sekondar

2) Udhëzimet Administrative, të
miratuara:
1) UA për menaxhimin e
mbeturinave nga pajisjet elektrike
dhe elektronike,
2) UA për ambalazhet dhe
ambalazhet mbeturinë,
3) UA për reduktimin e
mbeturinave të rrezikshme,
4) UA për mbeturinat e lymit nga
trajtimi i ujërave të ndotura,
5) UA për akumulatorët dhe
bateritë mbeturina,
6) UA dhe lista e OECD për
mbeturina,
7) UA për PIC – procedura,
8) UA për leje të importit, vendosje
në treg dhe regjistrimin e
produkteve biocide,
9) UA për mekanizmin e përcjelljes
së emisioneve të gazrave serrë,
10) UA për përcjelljen e
emisioneve të gazrave serrë,
11) UA për normat e shkarkimeve
në ajër nga burimet e palëvizshme
të ndotjes,
12) UA për strukturën e pagesave
të ujit,
13) UA për përmbajtjen, formën,
kushtet, mënyrën, ruajtjen dhe
çështjet e tjera me rëndësi, lidhur
me dhënien dhe humbjen e të
drejtës së Lejes Ujore;
14) UA për vlerat kufizuese të
efluentit që shkarkohet në trup
ujor dhe në rrjetin e kanalizimit
publik,
15) UA për përcaktimin e zonave
të mbrojtura ujore,
16) UA për procedurën, përbërjen
dhe strukturën e Autoriteteve të

K4 2015

MMPH

1. Ligji nr.
04/L-060 për
Mbeturina 2.
Ligji nr. 04/L060 për
Mbeturina 3.
Ligji nr. 04/L060 për
Mbeturina 4.
Ligji nr. 04/L060 për
Mbeturina 5.
Ligji nr. 04/L060 për
Mbeturina 6.
Ligji nr. 04/L060 për
Mbeturina 7.
Ligji nr. 04/L197 për
Kimikate 8.
Ligji nr. 03/L119 për
produkte
Biocide 9.
Rregullorja
(BE) nr.
525/2013,
Vendimi nr.
280/2004/EC
10.Vendimi
2005/166/EU
Vendimi nr.
280/2004/EU
Vendimi nr.
406/2009/EC
11. Ligjit për
Mbrojtjen e
Ajrit nga
Ndotja, Nr.
03/L-160 12.

€50,000

€50,000
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Rajonit të Pellgjeve Lumore,
17) UA për normat teknike të
Planifikimit Hapësinor,
18) UA për elementet dhe kërkesat
themelore për hartimin, zbatimin
dhe monitorimin e Planit
Hapësinor të Kosovës,
19) UA për elementet dhe kërkesat
themelore për hartimin, zbatimin
dhe monitorimin e Hartës Zonale
të Kosovës,
20) UA për klasifikimin, detyrat,
përgjegjësitë dhe përmbajtjen e
elementeve dhe kërkesave
themelore për hartimin, zbatimin
dhe monitorimin e Planeve
Hapësinore për Zona të Veçanta,
21) UA për elementet dhe kërkesat
themelore për hartimin, zbatimin
dhe monitorimin e Planit
Zhvillimor Komunal,
22) UA për elementet dhe kërkesat
themelore për hartimin, zbatimin
dhe monitorimin e Hartës Zonale
të Komunës,
23) UA për metodën e
mirëmbajtjes së bazës së të
dhënave dhe obligimet e
autoriteteve publike dhe
personave tjerë fizik dhe juridik,
24) Kodi Unik i ndërtimit i
plotësuar,
25) UA mbi procedurat e ankesave
për trajtimin e ndërtimeve pa leje,
26) UA për Formën dhe elementet
obliguese të përmbajtjes së
procesverbalit për mbikëqyrje
inspektive,
27) UA për Mënyrën dhe
procedurat e konfiskimit,
28) UA për Mënyrën e

Ligji për
Ujërat e
Kosovës Nr.
04/L-147 13
.Ligji Per
Planifikim
Hapesinor nr.
04/L-174 14.
Ligji Nr.
04/1-175 per
Inspektoratin
e
Mjedisit,Ujera
ve,Planifikimi
t Hapesinor
dhe
Ndertimit.
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3

kompensimit të pagesave shtesë
Plotësimi i kornizës
3. UA për taksën vjetore të
K4 2015 ZRrUK
ligjore me legjislacionin licencimit bazuar në rishqyrtimin e
sekondar
tarifave për vitin 2016, e miratuar
Përmirësimi i politikave strategjike në fushën e mjedisit dhe miratimi i planeve të veprimit
Përmirësimi i
1. Strategjia Nacionale e Përafrimit K4 2015 Kuvendi
MMPH
politikave strategjike
Mjedisor dhe Analiza Financiare, e
në fushën e mjedisit
miratuar
dhe miratimi i planeve
të veprimit
Përmirësimi i
2. Strategjia e Ujërave të Kosovës,
K4 2015 Kuvendi
MMPH
politikave strategjike
e miratuar
Këshilli
në fushën e mjedisit
Ndërministr
dhe miratimi i planeve
or për
të veprimit
Ujërat
Përmirësimi i
3. Strategjia Kombëtare për
K3 2015 Kuvendi
AME
politikave strategjike
Zvogëlimin e Rreziqeve nga
KNMU
në fushën e mjedisit
Fatkeqësitë Natyrore dhe Tjera, e
dhe miratimi i planeve
miratuar
të veprimit
Përmirësimi i
4. Politika e Qeverisë për Ujëra, e
K1 2015 Kuvendi
KNMU
politikave strategjike
miratuar
në fushën e mjedisit
dhe miratimi i planeve
të veprimit
Përmirësimi i
5. Plani i Veprimit për Ndryshime
K4 2015 Kuvendi
MMPH
politikave strategjike
Klimatike, i miratuar
në fushën e mjedisit
dhe miratimi i planeve
të veprimit
Përmirësimi i
6. Plani i Investimeve Kapitale në
K4 2015 MMPH
politikave strategjike
Mjedis, i miratuar
në fushën e mjedisit
dhe miratimi i planeve
të veprimit
Përmirësimi i
7. Planet Hapësinore Komunale të
K4 2015 MMPH
Komunat
politikave strategjike
mbetura, të miratuara
në fushën e mjedisit
dhe miratimi i planeve
të veprimit

Strategjia e
Mjedisit 20132022 dhe
Stategjit tjera
sektorale
Ligji për
Ujërat e
Kosovës Nr.
04/L-147

€20,000

€20,000

Strategjia për
Ndryshime
Klimatike
2014-2024

€20,000

€20,000

Strategjia e
Mjedisit 20132022 dhe
PKVM 20132017
Ligji Per
Planifikim
Hapesinor nr.
04/L-174

€20,000

€20,000
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Përmirësimi i
8. Komitetit nacional për
K3 2015 MMPH
politikave strategjike
ndryshime klimatike, i themeluar
në fushën e mjedisit
dhe miratimi i planeve
të veprimit
Ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe institucionale në sektorin e mjedisit në nivelin qendror dhe
lokal
Ngritja e kapaciteteve
1. Autoriteti i Rajonit të Pellgjeve
K4 2015 MMPH
Këshilli
njerëzore dhe
Lumore, i themeluar
Ndërministr
institucionale në
or për
sektorin e mjedisit në
Ujërat
nivelin qendror dhe
lokal
Ngritja e kapaciteteve
2. Numri i trajnimeve të mbajtura
K4 2015 MMPH
njerëzore dhe
me Programin ECRAN
institucionale në
sektorin e mjedisit në
nivelin qendror dhe
lokal
Ngritja e kapaciteteve
3. Numri i trajnimeve të zyrtarëve
K4 2015 MMPH
AMMK
njerëzore dhe
të AMMK-së në kuadër të
institucionale në
Agjencia Evropiane Mjedisit
sektorin e mjedisit në
nivelin qendror dhe
lokal
Ngritja e kapaciteteve
4. Numri i trajnimeve të mbajtura
K4 2015 MMPH
Komunat
njerëzore dhe
me inspektorë komunalë
institucionale në
sektorin e mjedisit në
nivelin qendror dhe
lokal

Ngritja e kapaciteteve
njerëzore dhe
institucionale në
sektorin e mjedisit në
nivelin qendror dhe
lokal

5. Numri i trajnimeve për planerët
urban në komuna për
interpretimin e Ligjit për
Planifikim Hapësinor

K4 2015

MMPH

Komunat

Projekti
ECRANMbështetje e
KE

€10,000

€10,000

Ligji për
Ujërat e
Kosovës Nr.
04/L-147,
Neni 21.

€250,000

€187,500

€60,000

€60,000

€5,000

€5,000

€5,000

€5,000

€62,500

Ligji i
Mbrojtjes se
Mjedisit
Plani i Punës
se AMMK
Ligji Nr.
04/1-175 per
Inspektoratin
e Mjedisit,
Ujerave,
Planifikimit
Hapësinor
dhe
Ndërtimit
Ligji Nr.
04/L-174
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Ngritja e kapaciteteve
njerëzore dhe
institucionale në
sektorin e mjedisit në
nivelin qendror dhe
lokal
Ngritja e kapaciteteve
njerëzore dhe
institucionale në
sektorin e mjedisit në
nivelin qendror dhe
lokal
Ngritja e kapaciteteve
njerëzore dhe
institucionale në
sektorin e mjedisit në
nivelin qendror dhe
lokal

6. Numri i trajnimeve për
menaxhimin e mbeturinave në 7
regjione të KS, të realizuara

K4 2015

MMPH

7. Trajnimi i zyrtarëve të nivelit
qendror dhe lokal për VNM dhe
VSM (personave të licencuar dhe
shoqërisë civile), të realizuara

K4 2015

MMPH

8. Kapacitetet për monitorimin,
mbledhjen dhe raportimin e të
dhënave për cilësinë e ajrit, të
zhvilluara

K4 2015

MMPH

Ngritja e kapaciteteve
njerëzore dhe
institucionale në
sektorin e mjedisit në
nivelin qendror dhe
lokal

9. Numri i trajnimeve për krimet
mjedisore

K4 2015

MMPH

Komunat

PK
Gjykatat
Themelore
PSh
MPBZhR

Thellimi i bashkëpunimit mes institucioneve me ndikim dhe përgjegjësi në sektorin e mjedisi
Thellimi i
1. Numri i aktiviteteve të
K4 2015 MMPH
bashkëpunimit mes
përbashkëta me shoqërinë civile
institucioneve me
ndikim dhe përgjegjësi
në sektorin e mjedisit
Thellimi i
2. Planet e mbetura komunale për
K4 2015 MMPH
Komunat
bashkëpunimit mes
menaxhimin e mbeturinave, të
institucioneve me
hartuara
ndikim dhe përgjegjësi
në sektorin e mjedisit

Ligji nr. 04/L060 për
Mbeturina

Ligjit për
Mbrojtjen e
Ajrit nga
Ndotja, nr.
03/L-160;
Strategjia për
cilësinë e ajrit
Deklarata e
Përbashkët e
shteteve
pjesëmarrëse
në Rrjetin
Themis,
miratuar në
Mars
2014;Plani i
Punës i Rrjetit
ECRAN;

Ligji nr. 04/L060 për
Mbeturina

€10,000

€10,000

€10,000

€10,000

€10,000

€10,000

€20,000

€20,000

€20,000

€20,000

€5,000

€5,000
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Thellimi i
3. Numri i aktiviteteve rreth
K4 2015 MMPH
bashkëpunimit mes
ngritjes së vetëdijes mjedisore në
institucioneve me
nivel vendi (nxënës dhe grupe të
ndikim dhe përgjegjësi
interesit)
në sektorin e mjedisit
Thellimi i
4. Aktivitetet rreth promovimit të
K4 2015 MMPH
bashkëpunimit mes
legjislacionit mjedisor, të
institucioneve me
realizuara
ndikim dhe përgjegjësi
në sektorin e mjedisit
Zbatimi i politikave mjedisore me qëllim të përmirësimit të gjendjes së mjedisit
Zbatimi i politikave
1. Mirëmbajtja e rrjetit të
K4 2015 MMPH
mjedisore me qëllim të
monitorimit të cilësisë së ajrit dhe
përmirësimit të
kalibrimi i rregullt i pajisjeve, i
gjendjes së mjedisit
përmirësuar
Zbatimi i politikave
2. Inventarizimi, raportimi dhe
K4 2015 MMPH
mjedisore me qëllim të
monitorimi i gazrave serrë, i
përmirësimit të
përfunduar
gjendjes së mjedisit
Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

3. Raporti për inventarin e
ndotësve të ajrit, i përgatitur

K4 2015

MMPH

Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

4. Plani për reduktimin dhe
riciklimin e mbeturinave
komunale, i hartuar

K4 2015

MMPH

Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

5. Infrastruktura për trajtimin e
mbeturinave në komuna, e
kompletuar

K4 2015

MMPH

Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të

6. Zonat e mbrojtura sipas
NATURA 2000, të përzgjedhura

K4 2015

MMPH

Ligji i
Mjedisit, Ligji
i mbrojtjes se
Ajrit,
Ligji per
Mbrojtjen e
Mjedisit
Plani i Punës
se AMMK
Ligjit për
Mbrojtjen e
Ajrit nga
Ndotja, nr.
03/L-160
Strategjia e
Republikës së
Kosovës për
menaxhimin
e
mbeturinave
2013-2022
Plani i
Republikës së
Kosovës për
menaxhimin
e
mbeturinave
201-2017
Natura 2000

€80,000

€40,000

€5,000

€5,000

€75,000

€75,000

€1,000

€1,000

€10,000

€10,000

€130,000

€30,000

€5,000

€5,000

€40,000

€100,000
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përmirësimit të
gjendjes së mjedisit
Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

7. Rrjeti hidrometrik i monitorimit
të ujërave, i përmirësuar

K4 2015

MMPH

Ligji mbi
veprimtarit
Hidrometeor
ologjike, Ligji
i ujërave, Ligji
i mbrojtjes se
mjedisit
Ligji mbi
veprimtarit
Hidrometeor
ologjike, Ligji
i mbrojtjes së
ajrit, Ligji i
mbrojtjes se
mjedisit

Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

8. Të dhënat mbi cilësinë e ajrit
nga rrjeti i monitorimit të cilësisë
së ajrit, të raportuara

K4 2015

MMPH

Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit
Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

9. Raporti kombëtar për gazrat
serrë për vitin 2012, i përgatitur

K4 2015

MMPH

10. Këshilli për Banim, i
funksionalizuar

K4 2015

MMPH

MF

Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

11. Masat për ruajtjen e zonave të
mbrojtura të ujit të pijshëm, të
ndërmarra

K4 2015

MMPH

MSh
Komunat
Kompanitë
Rajonale të
Ujësjellësit

Ligji nr 03/L
164 për
financimin e
programeve
të veçanta të
banimit
Ligji për
Ujërat e
Kosovës Nr.
04/L-147,
Udhëzimi
Administrativ
13/07, dhe
vendimet e
mbledhjes së
qeverisë 127,
191 dhe 192

€50,000

€50,000

€30,000

€30,000

€10,000

€10,000

€2,400

€2,400
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Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

12. Raporti mbi cilësinë e ujërave
sipërfaqësore, i përfunduar

K4 2015

MMPH

Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

13. Raportet mbi gjendjen e
mjedisit, ujërave, natyrës dhe ajrit,
të publikuara dhe dërguara në
EIONET

K4 2015

MMPH

Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

14. Planet dhe programet për
zonat e mbrojtura të natyrës, të
miratuara

K4 2015

MMPH

Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

15. Ndalimi i veprimeve ilegale të
funksionimit të furrave të
gëlqeres, i zbatuar

K4 2015

MMPH

Ligji mbi
veprimtarit
Hidrometeor
ologjike, Ligji
i ujerave, Ligji
i mbrojtjes se
mjedisit,
Programi për
monitorimin
e ujerave
Ligji për
Mbrojtjen e
Mjedisit,Ligji
për Mbrojtjen
e natyrës
Ligji për
Mbrojtjen e
Natyrës
Ligji për
Planifikim
Hapësinor
Ligji për PK
Bjeshkët e
Nemuna
Ligji për PK
Sharri
Ligji për
Mbrojtjen e
Ajrin nga
Ndotja nr.
03/L-160;
Ligji për
Inspektoratin
e mjedisit,
ujërave,
natyrës,
planifikimit
dhe ndërtimit
nr. 04/L-175

€30,000

€30,000

€30,000

€30,000

€10,000

€10,000
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Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

16. Pajisja e të gjithë operatorëve të
automjeteve mbeturinë dhe
komponentët e tyre me pëlqim
mjedisor nga MMPH sipas
kapacitetit dhe lejes mjedisore nga
komuna, e realizuar

K4 2015

MMPH

Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit
Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit
Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

17. Numri i inspektimeve mbi
veprimtarinë e operatorëve

K4 2015

MMPH

18. Numri i ndalimeve të të gjitha
ndërhyrjeve në zonat e veçanta të
mbrojtura të natyrës

K4 2015

MMPH

Komunat
AKMM

19. Të dhënat për caqet e faturimit
dhe inkasimit për sektorët e ujit
dhe kanalizimit, si dhe
fragmentimi për sektor, të
raportuara
20. Të dhënat për mbulueshmërinë
me shërbime të ujit dhe
kanalizimit të raportuara si më
poshtë:

K4 2015

ZRrUK

KNMU

Raportet
vjetore të
performancës
së ZRRUK

K4 2015

ZRrUK

KNMU

Raportet
vjetore të
performancës
së ZRRUK

Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

Ligji për
Mbeturina nr.
04/L-060;
Ligji i
Mjedisit nr. ;
Ligji për
Vlerësim të
ndikimit në
Mjedis nr. ;
U.A. Për
automjetet
mbeturinë
dhe
komponentët
e tyre nr.
19/2012; Ligji
për
Inspektoratin
e mjedisit,
ujërave,
natyrës,
planifikimit
dhe ndërtimit
nr. 04/L-175

€30,000

€30,000
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a) Mbulueshmëria me shërbime të
ujit (%);
b) Mbulueshmëria me shërbime të
kanalizimit (%)

Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit
Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit
Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

21. Të dhënat për investimet në
sektorin e ujit dhe kanalizimit, të
raportuara si më poshtë:
a) Investimet vetanake (nga KRUtë):
1) Investimet në rrjetin ekzistues të
ujësjellësit
2) Investimet në zgjerim të rrjetit të
ujësjellësit
3) Investimet në rrjetin ekzistues
kanalizimit
4) Investimet në zgjerim të rrjetit të
kanalizimit
b) Investimet nga donatorët:
1) Investimet në rrjetin ekzistues të
ujësjellësit
2) Investimet në zgjerim të rrjetit të
ujësjellësit
3) Investimet në rrjetin ekzistues
kanalizimit
4) Investimet në zgjerim të rrjetit të
kanalizimit
22. Licencimi i të shtatë
kompanive rajonale të ujësjellësve
dhe N.H. “Ibër Lepenci", i
realizuar
23. Inspektimi i përmbushjes së
standardeve të shërbimit nga
kompanitë e Ujësjellësve, i
realizuar
24. Niveli i ujit të pafaturuar në
nivel të sektorit, i raportuar

K4 2015

ZRrUK

K4 2015

ZRrUK

K4 2015

ZRrUK

K4 2015

ZRrUK

KNMU

Raporti mbi
mbulueshmër
inë me
furnizim me
ujë dhe
kanalizim nga
SCO
Raportet
vjetore të
performancës
së ZRRUK
Raporti i Task
Forcës së
Ujërave (tani
Këshilli
Ndërministro
r për Ujërat)
mbi trendet e
investimeve
në sektorin e
ujërave

KNMU
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Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit

25. Dokumentet mbështetëse për
mbrojtjen e interesave të
konsumatorëve (karta e
konsumatorëve, kontratat e
shërbimit), të rishikuara
26. Metodologjia e monitorimit të
cilësisë së ujit të pijshëm, e
përpiluar

Zbatimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të
gjendjes së mjedisit
Zbatimi i politikave
27. Rezultatet nga IKShPK për
mjedisore me qëllim të
cilësinë e ujit të pijshëm, të
përmirësimit të
raportuara
gjendjes së mjedisit
3.2.4. Politikat e transportit
1 Përafrimi i mëtejmë i kornizës legjislative me BE
Përafrimi i mëtejmë i
1. Ligji mbi Sigurinë në
kornizës legjislative me Komunikacionin Rrugor, i
BE
përafruar dhe miratuar
Përafrimi i mëtejmë i
2. Udhëzimet Administrative, të
kornizës legjislative me miratuara
BE
Përafrimi i mëtejmë i
3. Metodologjia e statistikave për
kornizës legjislative me aksidente rrugore sipas praktikave
BE
ndërkombëtare, e miratuar

2

K4 2015

ZRrUK

K4 2015

IKShPK

K4 2015

IKShPK

K4 2015

Kuvendi

K4 2015

MI

K4 2015

MI

MI

Këshilli për
siguri në
komunikaci
onin rrugor
PK
Krijimi dhe zbatimi i politikave të përshtatshme për zhvillimin e transportit ekonomikisht të
qëndrueshëm
Krijimi dhe zbatimi i
1. Strategjia Sektoriale dhe Multi
K3 2015 MI
politikave të
Modale, e miratuar
përshtatshme për
zhvillimin e transportit
ekonomikisht të
qëndrueshëm
Krijimi dhe zbatimi i
2. Shërbimet e transportit
K4 2015 MI
MZhE
politikave të
multimodal, të përmirësuara
Infrakos
përshtatshme për
Komunat
zhvillimin e transportit
ekonomikisht të
qëndrueshëm

Programi
legjislativ i
qeverisë 2015
Programi
legjislativ i
MI
Konkluzionet
e takimit të
DPSA
"Infrastruktur
a"

Lista e
Dokumenteve
Strategjike të
Qeverisë
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Krijimi dhe zbatimi i
3. Mbështetja financiare për
K4 2015 MZhE
MI
politikave të
InfraKOS, e siguruar
përshtatshme për
zhvillimin e transportit
ekonomikisht të
qëndrueshëm
Krijimi dhe zbatimi i
4. Studimi i fizibilitetit për
K4 2015 MI
politikave të
opsionet e mirëmbajtjes afat-gjatë
përshtatshme për
të R7, i finalizuar
zhvillimin e transportit
ekonomikisht të
qëndrueshëm
Krijimi dhe zbatimi i
5. Numri i autorizimeve për
K4 2015 MI
politikave të
transportin e brendshëm të
përshtatshme për
udhëtarëve, të lëshuara
zhvillimin e transportit
ekonomikisht të
qëndrueshëm
Ristrukturimi dhe modernizimi i sistemeve të transportit duke përfshirë zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e infrastrukturës
Ristrukturimi dhe
1. Studimi i fizibliteiti dhe dizajni
K4 2015 MI
modernizimi i
teknik për N9 Prishtnë-Pejë
sistemeve të transportit (SEETO Route 6A), seksioni
duke përfshirë
Kijeve-Klinë-Zahaq (30 Km)
zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e
infrastrukturës
Ristrukturimi dhe
2. Studimi i fiziblitetit dhe dizajni
K4 2015 MI
modernizimi i
preliminar për R7, seksioni E nga
sistemeve të transportit Prishtina deri në Merdare, i
duke përfshirë
përfunduar
zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e
infrastrukturës
Ristrukturimi dhe
3. Zbatimi i projektit të autostradës K4 2015 MI
modernizimi i
R6, segmenti Prishtinë-Hani i
sistemeve të transportit Elezit, i filluar
duke përfshirë
zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e
infrastrukturës

€150,000

€150,000

€800,000

€800,000

€500,000

€500,000

€49,000,000

€49,000,000

f a q e | 166

4

Ristrukturimi dhe
4. Kilometrat e rrugëve të
K4 2015 MI
modernizimi i
mirëmbajtura dhe rehabilituara
sistemeve të transportit
duke përfshirë
zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e
infrastrukturës
Ristrukturimi dhe
5. Niveli i investimeve në
K4 2015 MI
MZhE
modernizimi i
hekurudha, i rritur
sistemeve të transportit
duke përfshirë
zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e
infrastrukturës
Ristrukturimi dhe
6. Rrjeti i të gjitha rrugëve, i riK4 2015 MI
modernizimi i
kategorizuar
sistemeve të transportit
duke përfshirë
zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e
infrastrukturës
Ristrukturimi dhe
7. Baza e të dhënave rrugore, e
K4 2015 MI
modernizimi i
rifreskuar
sistemeve të transportit
duke përfshirë
zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e
infrastrukturës
Ristrukturimi dhe
8. Agjencia për Shërbimet e
K3 2015 AAC
modernizimi i
Navigaciont Ajror, e çertifikuar
sistemeve të transportit
duke përfshirë
zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e
infrastrukturës
Përmirësimi i sigurisë në komunikacion si dhe kushteve të lëvizjes së lirë të udhëtarëve dhe
mallrave

€74,463,000

€74,463,000

SSTMM
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Përmirësimi i sigurisë
1. Strategjia për siguri në
K4 2015 MI
në komunikacion si
komunikacion, e miratuar
dhe kushteve të
lëvizjes së lirë të
udhëtarëve dhe
mallrave
Përmirësimi i sigurisë
2. Konkluzionet e takimeve të
K4 2015 MI
në komunikacion si
Këshillit për Siguri Rrugore, të
dhe kushteve të
zbatuara
lëvizjes së lirë të
udhëtarëve dhe
mallrave
Përmirësimi i sigurisë
3. Rrugët e pajisura me sinjalizim
K4 2015 MI
në komunikacion si
vertikal dhe horizontal
dhe kushteve të
lëvizjes së lirë të
udhëtarëve dhe
mallrave
Përmirësimi i sigurisë
4. Fushatat sensiblizuese për
K4 2015 MI
në komunikacion si
rritjen e sigurisë rrugore, të
dhe kushteve të
realizuara (numri i takimeve me
lëvizjes së lirë të
fëmijë dhe shoferë, numri i
udhëtarëve dhe
prospekteve të shpërndara, numri
mallrave
i spoteve televizive)
Përmirësimi i sigurisë
5. Numri i kontratave për
K4 2015 MI
në komunikacion si
subvencionim, të nënshkruara
dhe kushteve të
lëvizjes së lirë të
udhëtarëve dhe
mallrave
Përmirësimi i sigurisë
6. Operimet e trenit në linjat e
K4 2015 MI
në komunikacion si
planifikuara për subvencionim
dhe kushteve të
lëvizjes së lirë të
udhëtarëve dhe
mallrave
Pjesëmarrja aktive në bashkëpunimin rajonal dhe më gjerë duke përfshirë
anëtarësimin në organizatat ndërkombëtare
Pjesëmarrja aktive në
1. Anëtarësimi i plotë në
K4 2015 MI
bashkëpunimin rajonal organizatat rajonale, evropiane
dhe më gjerë duke
dhe ndërkombëtare

Lista e
Dokumenteve
Strategjike të
Qeverisë

MAShT
MPB
PK

MPJ
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përfshirë anëtarësimin
në organizatat
ndërkombëtare
Pjesëmarrja aktive në
bashkëpunimin rajonal
dhe më gjerë duke
përfshirë anëtarësimin
në organizatat
ndërkombëtare
Pjesëmarrja aktive në
bashkëpunimin rajonal
dhe më gjerë duke
përfshirë anëtarësimin
në organizatat
ndërkombëtare
Pjesëmarrja aktive në
bashkëpunimin rajonal
dhe më gjerë duke
përfshirë anëtarësimin
në organizatat
ndërkombëtare
Pjesëmarrja aktive në
bashkëpunimin rajonal
dhe më gjerë duke
përfshirë anëtarësimin
në organizatat
ndërkombëtare
Pjesëmarrja aktive në
bashkëpunimin rajonal
dhe më gjerë duke
përfshirë anëtarësimin
në organizatat
ndërkombëtare
Pjesëmarrja aktive në
bashkëpunimin rajonal
dhe më gjerë duke
përfshirë anëtarësimin
në organizatat
ndërkombëtare

2. Numri i marrëveshjeve
bilaterale, të arritura

K4 2015

MI

3. Anëtarësimi i plotë në
organizatat rajonale, evropiane
dhe ndërkombëtare

K4 2015

AAC

4. Numri i marrëveshjeve
bilaterale, të arritura

K4 2015

AAC

MI

5. Anëtarësimi i plotë në
organizatat rajonale, evropiane
dhe ndërkombëtare nga fusha e
aviacionit civil

K4 2015

MPB

MPJ

6. Numri i marrëveshjeve
bilaterale të arritura nga fusha e
aviacionit civil

K4 2015

MPB

7. Numri i marrëveshjeve
bilaterale të arritura nga fusha e
hekurudhave

K4 2015

ARH

MI
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Pjesëmarrja aktive në
8. Anëtarësimi i plotë në
K4 2015 KHIAA
bashkëpunimin rajonal organizatat rajonale, evropiane
dhe më gjerë duke
dhe ndërkombëtare
përfshirë anëtarësimin
në organizatat
ndërkombëtare
Pjesëmarrja aktive në
9. Numri i marrëveshjeve
K4 2015 KHIAA
bashkëpunimin rajonal bilaterale të arritura
dhe më gjerë duke
përfshirë anëtarësimin
në organizatat
ndërkombëtare
Ngritja e kapaciteteve institucionale dhe profesionale në sektorin e transportit
Ngritja e kapaciteteve
1. Numri i stafit profesional në
K4 2015 MI
institucionale dhe
fushën e inspektimit të
profesionale në
komunikacionit rrugor, të trajnuar
sektorin e transportit
Ngritja e kapaciteteve
2. Numri i menaxherëve dhe
K4 2015 MI
institucionale dhe
shoferëve, të trajnuar dhe
profesionale në
çertifikuar sipas standardeve të
sektorin e transportit
International Road Union (IRU)
Ngritja e kapaciteteve
3. Numri i shoferëve dhe
K4 2015 MI
institucionale dhe
manipuluesve, të trajnuar dhe
profesionale në
pajisur me certifikata
sektorin e transportit
Ngritja e kapaciteteve
4. Inspektuesit e automjeteve në
K4 2015 MI
institucionale dhe
Qendrat e Kontrollimit Teknik, të
profesionale në
trajnuar dhe certifikuar
sektorin e transportit
Ngritja e kapaciteteve
5. Kontrollimi teknik i automjeteve K4 2015 MI
institucionale dhe
në rrugë, i zbatuar
profesionale në
sektorin e transportit
Ngritja e kapaciteteve
6. Përkrahja nga TAIEX për
K4 2015 MI
institucionale dhe
aktivitetet inspektuese për MI, e
profesionale në
siguruar
sektorin e transportit
Ngritja e kapaciteteve
7. Numri i trajnimeve, të
K4 2015 ARH
institucionale dhe
përfunduara
profesionale në
sektorin e transportit

MPJ

PK
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Ngritja e kapaciteteve
institucionale dhe
profesionale në
sektorin e transportit
Ngritja e kapaciteteve
institucionale dhe
profesionale në
sektorin e transportit
Ngritja e kapaciteteve
institucionale dhe
profesionale në
sektorin e transportit

8. Njësia për hetimin e aksidenteve
hekurudhore, e funksionalizur

K3 2015

KHIAA

9. Numri i aktiviteteve të
ndërmarra për përmirësimin e
sigurimit të aviacionit civil

K4 2015

MPB

10. Numri i inspektorëve për
sigurimin e aviacionit civil, të
trajnuar

K4 2015

MPB

3.2.5. Energjia
1 Përafrimi i kornizës legjislative dhe rregullative të sektorit dhe tregut të brendshëm të energjisë,
përfshirë sigurinë bërthamore
Përafrimi i kornizës
1. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
K2 2015 Kuvendi
MZhE
legjislative dhe
Energji, i miratuar
rregullative të sektorit
dhe tregut të
brendshëm të energjisë,
përfshirë sigurinë
bërthamore

Manuali për
Inspektorët e
Sigurimit të
Aviacionit
Civil

€20,000

€20,000

Ligji për
Energji nr.
03/L-184;
Ligji për
Energji 03/L184; Ligji për
Energji
Elektrike nr.
03/L-201;
Ligji për
Rregullatorin
e Energjisë nr.
03/L-185;
Ligji
per gazin
natyror nr.
03/L-133

f a q e | 171

Përafrimi i kornizës
legjislative dhe
rregullative të sektorit
dhe tregut të
brendshëm të energjisë,
përfshirë edhe sigurinë
bërthamore

2. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
Energji Elektrike, i miratuar

K2 2015

Kuvendi

MZhE

Përafrimi i kornizës
legjislative dhe
rregullative të sektorit
dhe tregut të
brendshëm të energjisë,
përfshirë edhe sigurinë
bërthamore

3. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
Rregullator të Energjisë, i miratuar

K2 2015

Kuvendi

MZhE

Ligji për
Energji nr.
03/L-184;
Ligji për
Energji 03/L184; Ligji për
Energji
Elektrike nr.
03/L-201;
Ligji për
Rregullatorin
e Energjisë nr.
03/L-185;
Ligji
për Gazin
natyror nr.
03/L-133
Ligji për
Energji nr.
03/L-184;
Ligji për
Energji 03/L184; Ligji për
Energji
Elektrike nr.
03/L-201;
Ligji për
Rregullatorin
e Energjisë nr.
03/L-185;
Ligji për
Ngrohjen
Qendrore nr.
03/L-116;
Ligji
per gazin
natyror nr.
03/L-133
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Përafrimi i kornizës
legjislative dhe
rregullative të sektorit
dhe tregut të
brendshëm të energjisë,
përfshirë edhe sigurinë
bërthamore

4. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
Gazin Natyror, i miratuar

K2 2015

Kuvendi

MZhE

Ligji për
Energji nr.
03/L-184;
Ligji për
Energji 03/L184; Ligji për
Energji
Elektrike nr.
03/L-201;
Ligji për
Rregullatorin
nr. 03/L-116;
Ligji
për Gazin
Natyror nr.
03/L-133

Përafrimi i kornizës
legjislative dhe
rregullative të sektorit
dhe tregut të
brendshëm të energjisë,
përfshirë edhe sigurinë
bërthamore

5. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
Energji Termike, i miratuar

K2 2015

Kuvendi

MZhE

Përafrimi i kornizës
legjislative dhe
rregullative të sektorit
dhe tregut të

6. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
Efiçiencën e Energjisë, i miratuar

K4 2015

Kuvendi

MZhE
AKEE

Ligji për
Energji nr.
03/L-184;
Ligji për
Energji 03/L184; Ligji për
Energji
Elektrike nr.
03/L-201;
Ligji për
Rregullatorin
e Energjisë nr.
03/L-185;
Ligji për
Ngrohjen
Qendrore nr.
03/L-116;
Ligji për
Gazin natyror
nr. 03/L-133
Ligji nr. 04/L016
për efiçiencën
e energjisë

f a q e | 173

brendshëm të energjisë,
përfshirë edhe sigurinë
bërthamore
Përafrimi i kornizës
legjislative dhe
rregullative të sektorit
dhe tregut të
brendshëm të energjisë,
përfshirë edhe sigurinë
bërthamore

7. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri
Bërthamore, i miratuara

K2 2015

Kuvendi

AKMRrSB

Përafrimi i kornizës
legjislative dhe
rregullative të sektorit
dhe tregut të
brendshëm të energjisë,
përfshirë edhe sigurinë
bërthamore

8. Ligji për Tregti me Naftë,
Produkte të Naftës dhe
Karburante të Ripërtërishme, i
miratuar

K2 2015

Kuvendi

MTI

Përafrimi i kornizës
legjislative dhe
rregullative të sektorit
dhe tregut të
brendshëm të energjisë,
përfshirë edhe sigurinë
bërthamore
Përafrimi i kornizës
legjislative dhe
rregullative të sektorit
dhe tregut të
brendshëm të energjisë,
përfshirë edhe sigurinë
bërthamore
Përafrimi i kornizës
legjislative dhe
rregullative të sektorit
dhe tregut të
brendshëm të energjisë,
përfshirë edhe sigurinë
bërthamore

9. Ligji për Rezervat e
Obligueshme të Naftës dhe
Produkteve të Naftës, i miratuar

K2 2015

Kuvendi

MTI

10. UA për produktet e naftës që i
nënshtrohen lejes, për kriteret, për
procedurat e aplikimit dhe
shqyrtimit, si dhe për taksat e
lejeve, i miratuar

K3 2015

MTI

11. UA për përdorimin e
biokarburantëve dhe biolëngjeve, i
miratuar

K3 2015

MTI

Ligji për
Mbrojtje nga
rrezatimi
jojonizues,jon
izues dhe
siguria
nukleare nr.
03/L-104;
Programi
legjislativ i
qeverisë për
vitin 2015

Programi
legjislativ i
qeverisë për
vitin 2015

MZhE
MMPH
MPBZhR
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Përafrimi i kornizës
legjislative dhe
rregullative të sektorit
dhe tregut të
brendshëm të energjisë,
përfshirë edhe sigurinë
bërthamore

Përafrimi i kornizës
legjislative dhe
rregullative të sektorit
dhe tregut të
brendshëm të energjisë,
përfshirë edhe sigurinë
bërthamore
Përafrimi i kornizës
legjislative dhe
rregullative të sektorit
dhe tregut të
brendshëm të energjisë,
përfshirë edhe sigurinë
bërthamore
Përafrimi i kornizës
legjislative dhe
rregullative të sektorit
dhe tregut të
brendshëm të energjisë,

12) Rregulloret e miratuara:
1) Rregullorja mbi menaxhimin e
mbeturinave radioaktive;
2) Rregullorja mbi transportin e
burimeve radioaktive;
3) Rregullorja mbi licencimin e
aktiviteteve me burime
radioaktive;
4) Rregullorja për inspektime;
5) Rregullorja për sigurinë fizike;
6) Rregullorja për kategorizimin e
burimeve radioaktive;
7) Rregullorja për autorizimin e
shërbimeve teknike të aktiviteteve
profesionale në mbrojtjen nga
rrezatimi;
8) Rregullorja për procesin e
autorizimit dhe njoftimit;
9) Rregullorja për kufijtë e dozave,
ekspozimin profesional përfshirë
ekspozimin e punëtorëve
mjekësorë dhe publikun
13. Udhëzuesi për import-eksport
dhe tranzitin e burimeve
radioaktive, i nxjerrur

K4 2015

AKMRrSB

K4 2015

AKMRrSB

14. Vendimi për përcaktimin e
sasisë dhe strukturës së rezervave
të obligueshme për vitin vijues, i
nxjerrë

K3 2015

MTI

15. Vendimi për përcaktimin e
nivelit të taksës së veçantë, i
nxjerrë

K3 2015

MTI
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përfshirë edhe sigurinë
bërthamore
Zhvillimi i politikave strategjike në sektor në përputhje me obligimet e Traktatit të Komunitetit të
Energjisë
Zhvillimi i politikave
1. Strategjia e Rishikuar e Energjisë K2 2015 Kuvendi
MZhE
strategjike në sektor në
së Kosovës 2013-2022, e miratuar
përputhje me obligimet
e Traktatit të
Komunitetit të
Energjisë
Zhvillimi i politikave
2. Programi i Zbatimit të
K2 2015 MZhE
strategjike në sektor në
Strategjisë së Energjisë për
përputhje me obligimet periudhën afat-mesme 2013-2016, i
e Traktatit të
miratuar
Komunitetit të
Energjisë
Zhvillimi i politikave
3. Strategjia dhe plani i veprimit
K4 2015 Kuvendi
AKMRrSB
strategjike në sektor në
për mbrojtje nga rrezatimi dhe
përputhje me obligimet siguria bërthamore, e miratuar
e Traktatit të
Komunitetit të
Energjisë
Zhvillimi i politikave
4. Programi vjetor me planin
K4 2015 Kuvendi
MTI
strategjike në sektor në
financiar për vitin vijues për
përputhje me obligimet rezervat e obligueshme të naftës, i
e Traktatit të
miratuar
Komunitetit të
Energjisë
5. Plani i veprimit për formimin e
K4 2015 Kuvendi
MTI
Zhvillimi i politikave
rezervave të obligueshme të
strategjike në sektor në
përputhje me obligimet naftës, i miratuar
e Traktatit të
Komunitetit të
Energjisë
Zhvillimi i politikave
6. Korniza Rregullative për
K1 2015 ZRrE
MZhE
strategjike në sektor në
zhvillimin e Burimeve të
përputhje me obligimet Ripërtrishme të Energjisë (BRE), e
e Traktatit të
miratuar
Komunitetit të
Energjisë

Ligji për
Rregullatorin
e Energjisë nr.
03/L-185
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Zhvillimi i politikave
7. Planet komunale për efiçiencë të K4 2015 MZhE
Komunat
strategjike në sektor në
energjisë, të miratuara
përputhje me obligimet
e Traktatit të
Komunitetit të
Energjisë
Zhvillimi i politikave
8. Plani për përgatitje dhë përgjigje K4 2015 AKMRrSB
strategjike në sektor në
ndaj emergjencave radiologjike
përputhje me obligimet dhe bërthamore, i përgatitur
e Traktatit të
Komunitetit të
Energjisë
Zhvillimi i politikave
9. Studimi i fizibilitetit për ngritjen K4 2015 AKMRrSB
strategjike në sektor në
e sistemit për monitorimin e
përputhje me obligimet rrezatimit, i përfunduar
e Traktatit të
Komunitetit të
Energjisë
Zhvillimi i politikave
10. Eliminimi i subvencionimit të
K2 2015 ZRrE
strategjike në sektor në
tërthortë për tarifat e kostove
përputhje me obligimet reflektuese, i arritur
e Traktatit të
Komunitetit të
Energjisë
Zhvillimi i politikave
11. Procesi i Dekomisionimit të TC K4 2015 MZhE
KEK
strategjike në sektor në
Kosova A (Raportet vjetore të tri
përputhje me obligimet GP, TeR për SF dhe kompania
e Traktatit të
konsulente e kontraktuar), i
Komunitetit të
intensifikuar
Energjisë
Ngritja e kapaciteteve institucionale dhe profesionale në sektorin e energjisë dhe sigurisë
bërthamore
Ngritja e kapaciteteve
1. Numri i zyrtarëve të rinj të
K4 2015 ZRrE
institucionale dhe
punësuar në ZRrE
profesionale në
sektorin e energjisë dhe
sigurisë bërthamore
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Ngritja e kapaciteteve
2. Numri i trajnimeve të
institucionale dhe
organizuara në ZRrE, të
profesionale në
përfunduara
sektorin e energjisë dhe
sigurisë bërthamore
Zhvillimi dhe
1. Licencimi i një kompanie të
përforcimi institucional furnizimit me energji elektrike për
i sektorit të energjisë
veriun e Kosovës, i përfunduar
dhe sigurisë
bërthamore
Zhvillimi dhe
2. Konventat ndërkombëtare për
përforcimi institucional siguri nukleare, të adaptuara
i sektorit të energjisë
dhe sigurisë
bërthamore
Zhvillimi dhe
3. Inkasimi i energjisë së faturuar, i
përforcimi institucional rritur
i sektorit të energjisë
dhe sigurisë
bërthamore
Zhvillimi dhe
4. Masat për sigurinë e punëtorëve
përforcimi institucional në terren, të ndërmarra
i sektorit të energjisë
dhe sigurisë
bërthamore
Zhvillimi dhe
5. Statistikat për efiçiencën dhe
përforcimi institucional kursimin e energjisë, të ofruara
i sektorit të energjisë
dhe sigurisë
bërthamore
Zhvillimi dhe
6. Largimi i tarifave doganore nga
përforcimi institucional të gjitha produktet e naftës për
i sektorit të energjisë
shtetet e BE-së dhe palët
dhe sigurisë
kontraktuese, i realizuar
bërthamore
Zhvillimi dhe
7. Shthurja në mes të kategorive të
përforcimi institucional konsumatorëve të energjisë
i sektorit të energjisë
elektrike, e realizuar
dhe sigurisë
bërthamore
Ndërtimi dhe zhvillimi i kapaciteteve të reja gjeneruese

K4 2015

ZRrE

K2 2015

ZRrE

K4 2015

AKMRrSB

K4 2015

KEDS

K4 2015

KEDS

PK

K4 2015

ASK

MZhE
AKEE

K4 2015

MF

MTI
DK

K4 2015

MZhE

KEDS
ZRrE

MPJ
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Ndërtimi dhe zhvillimi 1.Transaksioni për projektin e TC
K4 2015 MZhE
i kapaciteteve të reja
Kosova e RE, i realizuar
gjeneruese
Ndërtimi dhe zhvillimi 2. Numri i autorizimeve për
K4 2015 ZRrE
i kapaciteteve të reja
ndërtimin e kapaciteteve të reja të
gjeneruese
BRE-ve, të lëshuara
Promovimi i mbrojtjes nga rrezatimi dhe sigurisë bërthamore, si dhe menaxhimi i mbeturinave
radioaktive
Promovimi i mbrojtjes
1. Numri dhe lloji i aktivitete të
K4 2015 AKMRrSB
nga rrezatimi dhe
organizuara me qëllim të
sigurisë bërthamore, si
informimit dhe vetdijësimit të
dhe menaxhimi i
publikut për mbrojtje nga
mbeturinave
rrezatimi dhe siguri bërthamore
radioaktive
Promovimi i mbrojtjes
2. Inventarizimi i burimeve
K4 2015 AKMRrSB
nga rrezatimi dhe
radioaktive, i kompletuar
sigurisë bërthamore, si
dhe menaxhimi i
mbeturinave
radioaktive
Promovimi i mbrojtjes
3. Numri i burimeve radioaktive të K4 2015 AKMRrSB
MMPH
nga rrezatimi dhe
menaxhuara
MZhE
sigurisë bërthamore, si
dhe menaxhimi i
mbeturinave
radioaktive
Promovimi i mbrojtjes
4. Numri i licencave, lejeve dhe
K4 2015 AKMRrSB
nga rrezatimi dhe
autorizimeve, të lëshuara
sigurisë bërthamore, si
dhe menaxhimi i
mbeturinave
radioaktive
Promovimi i mbrojtjes
5. Lokacioni për deponinë e
K1 2015 AKMRrSB
MZhE
nga rrezatimi dhe
mbetjeve radioaktive, i përcaktuar
MMPH
sigurisë bërthamore, si
dhe menaxhimi i
mbeturinave
radioaktive
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Promovimi i mbrojtjes
6. Specifikacionet teknike të
K1 2015 AKMRrSB
nga rrezatimi dhe
deponisë së përkohshme për
sigurisë bërthamore, si
mbetje radioaktive, të përpiluara
dhe menaxhimi i
mbeturinave
radioaktive
Përmirësimi i infrastrukturës së transmisionit dhe përfshirja në mekanizmat regjional për
kompenzimin tranzit të energjisë elektrike dhe alokimi i kapaciteteve
Përmirësimi i
1. Zona rregulluese e KOSTT-it, e
K4 2015 KOSTT
infrastrukturës së
formuar
transmisionit dhe
përfshirja në
mekanizmat regjional
për kompenzimin
tranzit të energjisë
elektrike dhe alokimi i
kapaciteteve
Përmirësimi i
2. Marrëveshja e përkohshme për
K4 2015 KOSTT
infrastrukturës së
kyçje në ENTSO-E, e nënshkruar
transmisionit dhe
përfshirja në
mekanizmat regjional
për kompenzimin
tranzit të energjisë
elektrike dhe alokimi i
kapaciteteve
Përmirësimi i
3. Marrëveshjet multilaterale
K4 2015 KOSTT
infrastrukturës së
ndërmjet KOSTT-it dhe OST-ve
transmisionit dhe
tjera për kompenzim të energjisë
përfshirja në
së tranzituar, të nënshkruara
mekanizmat regjional
për kompenzimin
tranzit të energjisë
elektrike dhe alokimi i
kapaciteteve
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Përmirësimi i
infrastrukturës së
transmisionit dhe
përfshirja në
mekanizmat regjional
për kompenzimin
tranzit të energjisë
elektrike dhe alokimi i
kapaciteteve
Përmirësimi i
infrastrukturës së
transmisionit dhe
përfshirja në
mekanizmat regjional
për kompenzimin
transit të energjisë
elektrike dhe alokimi i
kapaciteteve
Përmirësimi i
infrastrukturës së
transmisionit dhe
përfshirja në
mekanizmat regjional
për kompenzimin
transit të energjisë
elektrike dhe alokimi i
kapaciteteve
Përmirësimi i
infrastrukturës së
transmisionit dhe
përfshirja në
mekanizmat regjional
për kompenzimin
tranzit të energjisë
elektrike dhe alokimi i
kapaciteteve

4. Rehabilitimi i pajisjeve të
Tensionit të Lartë në NS 110/10
kV Gjakova 2, dhe NS 110/10
Prizreni 3, i realizuar

K2 2015

KOSTT

Plani
Zhvillimor i
Transmisionit
2014-2023,
Plani Investiv
2013-2018

€994,328

€994,328

5. Rialokimi i linjës 110kV, nr 1806,
NS 110/35kV Gjakova 1 - NS
110/10kV Gjakova 2, i realizuar

K2 2015

KOSTT

Plani
Zhvillimor i
Transmisionit
2014-2023,
Plani Investiv
2013-2022

€163,362

€163,362

6. Instalimi i transformatorit të
dytë në NS 110/10 kV Skënderaj,
NS 110/10 kV Burim, NS 110/10
kV Berivojcë dhe NS 110/10 Viti, i
realizuar

K4 2015

KOSTT

Plani
Zhvillimor i
Transmisionit
2014-2023,
Plani Investiv
2013-2022

€1,487,811

€1,487,811

7. Instalimi i transformatorit të
tretë në NS 110/10 kV Prishtina 2,
i realizuar

K3 2015

KOSTT

Plani
Zhvillimor i
Transmisionit
2014-2023,
Plani Investiv
2013-2022

€883,395

€883,395
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Përmirësimi i
8. Vendosja e infrastrukturës për
K4 2015 KOSTT
infrastrukturës së
rregullimin sekondar Kosovëtransmisionit dhe
Shqipëri, i përfunduar
përfshirja në
mekanizmat regjional
për kompenzimin
tranzit të energjisë
elektrike dhe alokimi i
kapaciteteve
Përmirësimi i
9. Revitalizimi i nënstacionit NS
K4 2015 KOSTT
infrastrukturës së
110 kV, ana 35 kV NS Gjakova 1, i
transmisionit dhe
realizuar
përfshirja në
mekanizmat regjional
për kompenzimin
tranzit të energjisë
elektrike dhe alokimi i
kapaciteteve
7 Përmirësimi i treguesve teknik dhe komercial në nivel të shpërndarjes
Përmirësimi i
1. Humbjet teknike të energjisë
K4 2015 KEDS
treguesve teknik dhe
elektrike, të zvogëluara
komercial në nivel të
shpërndarjes
Përmirësimi i
2. Humbjet komerciale të energjisë K4 2015 KEDS
treguesve teknik dhe
elektrike, të zvogëluara
komercial në nivel të
shpërndarjes
8 Përmirësimi i infrastrukturës së distribucionit
Përmirësimi i
1. Investimet në rrjetin e
K4 2015 KEDS
infrastrukturës së
shpërndarjes, të realizuara
distribucionit
9 Ruajtja e pavarësisë së rregullatorëve, reforma të përshtatshme institucionale dhe ngritja e
kapaciteteve profesionale në sektorin e energjisë
Ruajtja e pavarësisë së
1. Pavarësia profesionale dhe
K2 2015 Kuvendi
ZRrE
rregullatorëve, reforma financiare e ZRrE-së, e siguruar
të përshtatshme
institucionale dhe
ngritja e kapaciteteve
profesionale në
sektorin e energjisë
3.2.6. Shoqëria informative dhe mediat

Plani
Zhvillimor i
Transmisionit
2014-2023,
Plani Investiv
2013-2022

€4,732,708.7
4

€2,835,833.26

Plani
Zhvillimor i
Transmisionit
2014-2023,
Plani Investiv
2013-2022

€119,416

€119,416

€1,896,875.
48

Kodi i
ZRRE‐së:
V_393_2011
Kodi i
ZRRE‐së:
V_393_2011
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Përafrimi i mëtejmë i kornizës legjislative me BE
Përafrimi i mëtejmë i
1. Ligji për Digjitalizim, i miratuar
kornizës legjislative me
BE

Përafrimi i mëtejmë i
kornizës legjislative me
BE
Përafrimi i mëtejmë i
kornizës legjislative me
BE
Përafrimi i mëtejmë i
kornizës legjislative me
BE

2

K2 2015

Kuvendi

MZhE
KPM
ARKEP

Ligji për
Komisionin e
Pavarur të
Mediave
Programi
Legjislativ i
Qeveris per
2015
Konkluzionet
e DPSA
Inovacioni

2. Legjislacioni sekondar në fushën
e medieve, i rishikuar dhe
harmonizuar me direktivat
AVMSD
3. Legjislacioni sekondar në fushën
e komunikimeve elektronike i
harmonizuar me direktivat
2002/21/EC dhe 2009/140/EC

K4 2015

KPM

K4 2015

ARKEP

MZhE

Ligji per
komunikime
Elektronike

4. Objektivat e kornizës
rregullatore për zhvillimin e qasjes
brez-gjerë në tërë territorin e
vendit, të zbatuara

K4 2015

ARKEP

MZhE
MI
MMPH

Politikat e
Sektorit të
Komunikime
ve
ElektronikeAgjenda
Digjitale per
Kosovën
2013-2020

Krijimi dhe zbatimi i politikave të përshtatshme për zhvillimin e shoqërisë informative dhe
medieve, që synojnë liberalizimin e plotë të tregut dhe përmirësimin e kualitetit të shërbimeve
Krijimi dhe zbatimi i
1. Strategjia për Teknologji
K3 2015 MZhE
MAP
politikave të
Informative, e miratuar
ARKEP
përshtatshme për
MTI
zhvillimin e shoqërisë
informative dhe
medieve, që synojnë
liberalizimin e plotë të
tregut dhe
përmirësimin e
kualitetit të shërbimeve

Lista e
Strategjive të
Qeverisë për
vitin 2015
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Krijimi dhe zbatimi i
politikave të
përshtatshme për
zhvillimin e shoqërisë
informative dhe
medieve, që synojnë
liberalizimin e plotë të
tregut dhe
përmirësimin e
kualitetit të shërbimeve
Krijimi dhe zbatimi i
politikave të
përshtatshme për
zhvillimin e shoqërisë
informative dhe
medieve, që synojnë
liberalizimin e plotë të
tregut dhe
përmirësimin e
kualitetit të shërbimeve
Krijimi dhe zbatimi i
politikave të
përshtatshme për
zhvillimin e shoqërisë
informative dhe
medieve, që synojnë
liberalizimin e plotë të
tregut dhe
përmirësimin e
kualitetit të shërbimeve
Krijimi dhe zbatimi i
politikave të
përshtatshme për
zhvillimin e shoqërisë
informative dhe
medieve, që synojnë
liberalizimin e plotë të
tregut dhe
përmirësimin e
kualitetit të shërbimeve

2. Plani për mbledhjen e
statistikave për shoqërinë e
informacionit, i miratuar

K4 2015

MZhE

ARKEP
ASK

RP, Politikat e
Sektorit të
Komunikime
ve
ElektronikeAgjenda
Digjitale per
Kosovën
2013-2020

3. Strategjia për Digjitalizim, e
miratuar

K1 2015

KPM

ARKEP
MZhE
MPMS
MF

Ligji për
Komisionin e
Pavarur të
Mediave
Programi
Legjislativ i
Qeveris per
2015

4. Mbështetja financiare për
Fondin për Minoritete, e siguruar

K4 2015

ZKM

5. Qendra Nacionale për
monitorim të spektrit frekuencor, e
funksionalizuar

K4 2015

ARKEP
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Krijimi dhe zbatimi i
6. Njësia për reagim ndaj
politikave të
emergjencave (CERT), e themeluar
përshtatshme për
zhvillimin e shoqërisë
informative dhe
medieve, që synojnë
liberalizimin e plotë të
tregut dhe
përmirësimin e
kualitetit të shërbimeve
Krijimi dhe zbatimi i
7. Plani për shërbime të
politikave të
komunikimeve elektronike të
përshtatshme për
sigurisë publike, i miratuar
zhvillimin e shoqërisë
informative dhe
medieve, që synojnë
liberalizimin e plotë të
tregut dhe
përmirësimin e
kualitetit të shërbimeve
Krijimi dhe zbatimi i
8. Fondi për shërbimet universale,
politikave të
i themeluar
përshtatshme për
zhvillimin e shoqërisë
informative dhe
medieve, që synojnë
liberalizimin e plotë të
tregut dhe
përmirësimin e
kualitetit të shërbimeve
Ngritja e kapaciteteve institucionale dhe profesionale
Ngritja e kapaciteteve
1. Numri i trajnimeve, të
institucionale dhe
përfunduara
profesionale
Ngritja e kapaciteteve
2. Numri i trajnimeve, të
institucionale dhe
përfunduara
profesionale
Ngritja e kapaciteteve
3. Numri i trajnimeve nga fusha e
institucionale dhe
TIK, të përfunduara
profesionale

K2 2015

ARKEP

K4 2015

ARKEP

K4 2015

ARKEP

K4 2015

ARKEP

K4 2015

KPM

K4 2015

MZhE

MZhE
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Ngritja e kapaciteteve
institucionale dhe
profesionale

4

4. Numri i trajnimeve, të
përfunduara

K4 2015

MAP

Strategjia e
qeverisjes
elektronike
Plani i
trajnimeve
per sherbyesit
civile, projekti
per forcimin e
Cyber
Security i BE

Pjesëmarrja aktive në bashkëpunimin rajonal duke përfshirë anëtarësimin në organizatat
ndërkombëtare
Pjesëmarrja aktive në
1. Kodi shtetëror për telefoni dhe
K4 2015 ARKEP
MZhE
bashkëpunimin rajonal internet (ccTLD), i siguruar
MPJ
duke përfshirë
anëtarësimin në
organizatat
ndërkombëtare

Pjesëmarrja aktive në
bashkëpunimin rajonal
duke përfshirë
anëtarësimin në
organizatat
ndërkombëtare
Pjesëmarrja aktive në
bashkëpunimin rajonal
duke përfshirë
anëtarësimin në
organizatat
ndërkombëtare
Pjesëmarrja aktive në
bashkëpunimin rajonal
duke përfshirë
anëtarësimin në
organizatat
ndërkombëtare

2. Anëtarësimi i plotë në
organizatat rajonale, evropiane
dhe ndërkombëtare, i përfunduar

K4 2015

MZhE

ARKEP
MPJ

3. Anëtarësimi i plotë në
organizatat rajonale, evropiane
dhe ndërkombëtare, i përfunduar

K4 2015

ARKEP

MPJ

4. Numri i marrëveshjeve
bilaterale, të arritura

K4 2015

KPM

MPJ

Politikat e
Sektorit të
Komunikime
ve
ElektronikeAgjenda
Digjitale per
Kosovën
2013-2020
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Pjesëmarrja aktive në
5. Anëtarësimi i plotë në
K4 2015
bashkëpunimin rajonal organizatat rajonale, evropiane
duke përfshirë
dhe ndërkombëtare, i përfunduar
anëtarësimin në
organizatat
ndërkombëtare
Pjesëmarrja aktive në
6. Numri i marrëveshjeve
K4 2015
bashkëpunimin rajonal bilaterale, të arritura
duke përfshirë
anëtarësimin në
organizatat
ndërkombëtare
Pjesëmarrja aktive në
7. Anëtarësimi i plotë në
K4 2015
bashkëpunimin rajonal organizatat rajonale, evropiane
duke përfshirë
dhe ndërkombëtare, i përfunduar
anëtarësimin në
organizatat
ndërkombëtare
3.2.7. Kontrolli financiar
1 Zhvillimi i reformës në kontrollin e brendshëm të financave publike.
Zhvillimi i reformës në
1. Strategjia e kontrollit të
K2 2015
kontrollin e brendshëm brendshëm të financave publike e
të financave publike.
miratuar.

2

Zhvillimi i reformës në
2. Formimi i strukturave për
kontrollin e brendshëm mbikëqyrjen e zbatimit të
të financave publike.
strategjisë (NJQH).
Rritja e efikasitetit të Njësive të Auditimit të brendshëm

K4 2015

KPM

MPJ

MAP

MPJ

MAP

MPJ

MF

MF

Ligji për AB,
Strategjia për
funksionimin
e AB 20142016
Ligji i
Menaxhimit
të Financave
Publike dhe
Përgjegjësitë,
(LMFPP)
Dokumenti i
Politikave për
KBF
Strategjia per
KBFP
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4

Rritja e efikasitetit të
Njësive të Auditimit të
brendshëm

1. Aktivitetet me qëllim të zbatimit
të përgjegjësisë menaxheriale të
ndërmarra.

K4 2015

MF

Rritja e efikasitetit të
Njësive të Auditimit të
brendshëm

2. Numri i raporteve të auditimit
të brendshëm / NJQH AB.

K4 2015

MF

Rritja e efikasitetit të
Njësive të Auditimit të
brendshëm

3. Numri i rekomandimeve të
zbatuara nga Institucionet / NJQH
AB.

K4 2015

MF

Forcimi i kapaciteteve të Njësisë Qendrore Harmonizuese
Ngritja e kapaciteteve
1. Numri i trajnimeve të mbajtura
K4 2015 MF
të Njësisë Qendrore
për stafin e NJQH si dhe numri i
Harmonizuese
pjesëmarrësve të trajnuar
Të sigurohet qëndrueshmëria dhe zhvillimi i mëtutjeshëm i cilësisë institucionale
Të sigurohet
1. Ligji për Auditorin e
K1 2015 Kuvendi
qëndrueshmëria dhe
Përgjithshëm dhe Zyrën
zhvillimi i mëtutjeshëm Kombëtare të Auditimit në
i cilësisë institucionale
përputhje me standardet
ndërkombëtare të auditimit për
sektorin publik i miratuar.

Ligji për AB,
Strategjia për
funksionimin
e AB 20142016
Ligji i
Menaxhimit
të Financave
Publike dhe
Përgjegjësitë,
(LMFPP)
Dokumenti i
Politikave për
KBF
Ligji për AB,
Strategjia për
funksionimin
e AB 20142016
Ligji për AB,
Strategjia për
funksionimin
e AB 20142016
Plani i
trajnimeve
NJQH
ZAP

Raporti i
Progresit 2014
dhe Programi
Legjislativ i
Qeverisë 2015

€1,778,510

€1,348,509

€430,001
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Të sigurohet
qëndrueshmëria dhe
zhvillimi i mëtutjeshëm
i cilësisë institucionale

2. Legjislacioni dytësor i miratuar.

K4 2015

ZAP

Të sigurohet
qëndrueshmëria dhe
zhvillimi i mëtutjeshëm
i cilësisë institucionale

3. Auditori i Përgjithshëm i
emëruar

K1 2015

Kuvendi

ZAP

Standardet
Ndërkombëta
re të
Auditimit për
sektorin
Publik,
Ligji i Ri,
Strategjia e
Zhvillimit të
Përbashkët,
Rezultatet e
testeve,
Manuali për
menaxhim të
Cilësisë,
Memorandu
met e
Mirëkuptimit
Standardet
Ndërkombëta
re të
Auditimit për
sektorin
Publik,
Ligji i Ri,
Strategjia e
Zhvillimit të
Përbashkët,
Rezultatet e
testeve,
Manuali për
menaxhim të
Cilësisë,
Memorandu
met e
Mirëkuptimit
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Të sigurohet
qëndrueshmëria dhe
zhvillimi i mëtutjeshëm
i cilësisë institucionale

4. Strategjia e Zhvillimit të
Përbashkët për periudhën 2014 2020 e adoptuar dhe zbatuar.

K1 2015

ZAP

Të sigurohet
qëndrueshmëria dhe
zhvillimi i mëtutjeshëm
i cilësisë institucionale

5. Numri i stafit në ZAP i rritur
(auditimi i fondeve të IPA II).

K4 2015

ZAP

Kuvendi

Standardet
Ndërkombëta
re të
Auditimit për
sektorin
Publik,
Ligji i Ri,
Strategjia e
Zhvillimit të
Përbashkët,
Rezultatet e
testeve,
Manuali për
menaxhim të
Cilësisë,
Memorandu
met e
Mirëkuptimit
Standardet
Ndërkombëta
re të
Auditimit për
sektorin
Publik,
Ligji i Ri,
Strategjia e
Zhvillimit të
Përbashkët,
Rezultatet e
testeve,
Manuali për
menaxhim të
Cilësisë,
Memorandu
met e
Mirëkuptimit
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Të sigurohet
qëndrueshmëria dhe
zhvillimi i mëtutjeshëm
i cilësisë institucionale

6. Përqindja e auditorëve që
kalojnë nivele të ndryshme të
skemës së re të certifikimit për
Auditorët e Rregullsisë

K1 2015

ZAP

Të sigurohet
qëndrueshmëria dhe
zhvillimi i mëtutjeshëm
i cilësisë institucionale

7. Skema e certifikimit për
Auditorët e Performancës e
finalizuar

K2 2015

ZAP

Standardet
Ndërkombëta
re të
Auditimit për
sektorin
Publik,
Ligji i Ri,
Strategjia e
Zhvillimit të
Përbashkët,
Rezultatet e
testeve,
Manuali për
menaxhim të
Cilësisë,
Memorandu
met e
Mirëkuptimit
Standardet
Ndërkombëta
re të
Auditimit për
sektorin
Publik,
Ligji i Ri,
Strategjia e
Zhvillimit të
Përbashkët,
Rezultatet e
testeve,
Manuali për
menaxhim të
Cilësisë,
Memorandu
met e
Mirëkuptimit
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Të sigurohet
qëndrueshmëria dhe
zhvillimi i mëtutjeshëm
i cilësisë institucionale

8. Përqindja e auditorëve që
kalojnë nivele të ndryshme të
skemës së re të certifikimit për
Auditorët e Performancës

K22016

ZAP

Të sigurohet
qëndrueshmëria dhe
zhvillimi i mëtutjeshëm
i cilësisë institucionale

9. Një çasje e vazhdueshme dhe
fleksibile në bashkëpunimet me
partnerët ndërkombëtar (projektet
e financuara nga BE dhe BB dhe
bashkëpunimet bilaterale me ZKA
të Suedisë)

K22016

ZAP

Standardet
Ndërkombëta
re të
Auditimit për
sektorin
Publik,
Ligji i Ri,
Strategjia e
Zhvillimit të
Përbashkët,
Rezultatet e
testeve,
Manuali për
menaxhim të
Cilësisë,
Memorandu
met e
Mirëkuptimit
Standardet
Ndërkombëta
re të
Auditimit për
sektorin
Publik,
Ligji i Ri,
Strategjia e
Zhvillimit të
Përbashkët,
Rezultatet e
testeve,
Manuali për
menaxhim të
Cilësisë,
Memorandu
met e
Mirëkuptimit
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5

Të sigurohet
qëndrueshmëria dhe
zhvillimi i mëtutjeshëm
i cilësisë institucionale

10. Softweri për një auditim më
efektivë i instaluar dhe funksional

K42016

ZAP

Të sigurohet
qëndrueshmëria dhe
zhvillimi i mëtutjeshëm
i cilësisë institucionale

11. Një çasje pjesëmarrëse
(gjithëpërfshirëse) në zhvillimin e
strategjive dhe fokusit (shoqëria
civile, akademinë, media,
donatorë, institucione prvate dhe
publike)

K4 2015

ZAP

K4 2015

ZAP

Kontribuimi në forcimin e qeverisjes së mirë
Kontribuimi në
1. Audimet e obligueshme të
forcimin e qeverisjes së Rregullsisë për të gjithë
mirë.
shpenzuesit buxhetor të
përfunduara (përfshirë të gjitha
komunat) në përputhje me SNISA

Standardet
Ndërkombëta
re të
Auditimit për
sektorin
Publik,
Ligji i Ri,
Strategjia e
Zhvillimit të
Përbashkët,
Rezultatet e
testeve,
Manuali për
menaxhim të
Cilësisë,
Memorandu
met e
Mirëkuptimit
1. Raportet e
Auditimit të
Performancës
2. Strategjia e
Zhvillimit
Korporativ
3. Raporti
Vjetor i
Auditimit
1. Raportet e
Auditimit të
Rregullsisë
2. Raportet e
Auditimit të
Performancës
3. Raportet e
Auditimit të
Menaxhimit
4. Raporti
Vjetor i
Auditimit
5. Raporti
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Kontribuimi në
forcimin e qeverisjes së
mirë.

2. Numri i auditimeve të
Përformances (përfshirë auditimet
e teknologjisë informative) në rritje
dhe të kryera sipas SNISA

K4 2015

ZAP

Kontribuimi në
forcimin e qeverisjes së
mirë

3. Numër më i madh i fondeve të
donatorëve dhe projekteve të
audituara si pjesë e integruar e
portfolios së veprimtarisë së ZAP.

K4 2015

ZAP

Vjetor i
Performancës
1. Raportet e
Auditimit të
Rregullsisë
2. Raportet e
Auditimit të
Performancës
3. Raportet e
Auditimit të
Menaxhimit
4. Raporti
Vjetor i
Auditimit
5. Raporti
Vjetor i
Performancës
1. Raportet e
Auditimit të
Rregullsisë
2. Raportet e
Auditimit të
Performancës
3. Raportet e
Auditimit të
Menaxhimit
4. Raporti
Vjetor i
Auditimit
5. Raporti
Vjetor i
Performancës
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Kontribuimi në
forcimin e qeverisjes së
mirë

4. Raporti Vjetor i Auditimit i
publikuar në kohë dhe me cilësi të
mjaftueshme dhe i diskutuar në
Kuvend.

K4 2015

ZAP

Kontribuimi në
forcimin e qeverisjes së
mirë

5. Raporti Vjetor i Performancës i
publikuar në kohë dhe i diskutuar
në Kuvend.

K4 2015

ZAP

Kontribuimi në
forcimin e qeverisjes së
mirë

6. Kontribuimi në grupe punuese
për të ndihmuar Kuvendin,
Qeverinë dhe projektet në
zhvillimet e përgjithshme dhe në
procesin e integrimit në BE.

K4 2015

ZAP

Kuvendi

1. Raportet e
Auditimit të
Rregullsisë
2. Raportet e
Auditimit të
Performancës
3. Raportet e
Auditimit të
Menaxhimit
4. Raporti
Vjetor i
Auditimit
5. Raporti
Vjetor i
Performancës
1. Raportet e
Auditimit të
Rregullsisë
2. Raportet e
Auditimit të
Performancës
3. Raportet e
Auditimit të
Menaxhimit
4. Raporti
Vjetor i
Auditimit
5. Raporti
Vjetor i
Performancës
1. Raportet e
Auditimit të
Rregullsisë
2. Raportet e
Auditimit të
Performancës
3. Raportet e
Auditimit të
Menaxhimit
4. Raporti
Vjetor i
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Auditimit
5. Raporti
Vjetor i
Performancës
3.2.8. Statistikat
1 Rritja e pavarësisë institucionale dhe forcimi i menaxhmentit të ASK-së.
Rritja e pavarësisë
1. Ligji për statistika zyrtare me
K3 2015 Kuvendi
institucionale dhe
ndryshime i miratuar
forcimi i menaxhmentit
të ASK-së

Rritja e pavarësisë
institucionale dhe
forcimi i menaxhmentit
të ASK-së

2

3

2. Legjislacioni sekondar i
harmonizuar

K4 2015

ASK

ASK
ZKM
MAP

ASK
ZKM
MAP

Regjistrimi i Popullsisë në katër komunat veriore të Republikës së Kosovës
Regjistrimi i Popullsisë
1. Ligji për regjistrimin e
K4 2015 Kuvendi
ASK
në katër komunat
popullsisë në veri i miratuar
ZKM
veriore të Republikës
së Kosovës
Përmirësimi i statistikave ekonomike veçanërisht llogarive kombëtare dhe statistikave të biznesit
sipas standardeve të Eurostatit
Përmirësimi i
1. Bruto produkti vendor në qasjen K4 2015 ASK
statistikave ekonomike
e shpenzimevet në baza tre mujore
veçanërisht llogarive
të lansuara
kombëtare dhe
statistikave të biznesit
sipas standardeve të
Eurostatit
Përmirësimi i
2. Bruto produkti vendor sipas
K4 2015 ASK
statistikave ekonomike
aktiviteteve ekonomike në baza tre
veçanërisht llogarive
mujore të lansuara.
kombëtare dhe
statistikave të biznesit
sipas standardeve të
Eurostatit
Përmirësimi i
3. Llogaritë Qeveritare në baza tre
K4 2015 ASK
statistikave ekonomike
mujore të lansuara.

Programi
strategjik
2013-2017, Të
gjeturat e
Eurostat-it
Maj 2014
Programi
strategjik
2013-2017, Të
gjeturat e
Eurostat-it
Maj 2016

€10,000

€10,000

Plani vjetor i
punës 2014,
Programi
strategjik
2013-2017

Plani vjetor i
punës 2014,
Programi
strategjik
2013-2017

Plani vjetor i
punës 2014,
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4

5

veçanërisht llogarive
kombëtare dhe
statistikave të biznesit
sipas standardeve të
Eurostatit
Përmirësimi i
4. Anketa e fuqisë punëtore në
K4 2015 ASK
statistikave ekonomike
baza vjetore e realizuar.
veçanërisht llogarive
kombëtare dhe
statistikave të biznesit
sipas standardeve të
Eurostatit
Përmirësimi i
5. Statistikat e tregtisë me pakicë
K4 2015 ASK
statistikave ekonomike
në baza tre mujore të lansuara.
veçanërisht llogarive
kombëtare dhe
statistikave të biznesit
sipas standardeve të
Eurostatit
Përmirësimi i
6. Pilot Anketa mbi të ardhurat
K4 2015 ASK
statistikave ekonomike
dhe kushtet e jetesës e publikuar.
veçanërisht llogarive
kombëtare dhe
statistikave të biznesit
sipas standardeve të
Eurostatit
Disponueshmëria e të dhënave themelore për politikat e bazuara në dëshmi.
Disponueshmëria e të
1. Numri i të
K4 2015 ASK
dhënave themelore për dhënave/publikimeve të
politikat e bazuara në
reklamuara
dëshmi
Disponueshmëria e të
2. Numri i të
K4 2015 ASK
dhënave themelore për dhënave/publikimeve të
politikat e bazuara në
shpërndara për përdorim nga
dëshmi
publiku i gjerë dhe investitorët
Zhvillimi i teknologjisë informative për të trajtuar versione të ndryshme të regjistrit të biznesit
Zhvillimi i teknologjisë 1. Modeli i databazes i krijuar
K4 2015 ASK
informative për të
(dizajnimi).
trajtuar versione të
ndryshme të regjistrit
të biznesit

Programi
strategjik
2013-2017

Plani vjetor i
punës 2014,
Programi
strategjik
2013-2017

Plani vjetor i
punës 2014,
Programi
strategjik
2013-2017

Plani vjetor i
punës 2014,
Programi
strategjik
2013-2017

€16,000

€16,000

Programi
strategjik
2013-2017
Programi
strategjik
2013-2017
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Zhvillimi i teknologjisë 2. Baza e të dhënave e zhvilluar
informative për të
(fizikisht)
trajtuar versione të
ndryshme të regjistrit
të biznesit
Zhvillimi i teknologjisë 3. Userface i zhvilluar (për
informative për të
komunikim me bazë të dhënash)
trajtuar versione të
ndryshme të regjistrit
të biznesit
Zhvillimi i teknologjisë 4. Raporti final për këtë aplikacion
informative për të
i publikuar
trajtuar versione të
ndryshme të regjistrit
të biznesit
Finalizimi i regjistrimit të bujqësisë
Finalizimi i regjistrimit
1. Rezultatet e përkohshme të
të bujqësisë
regjistrimit të shpërndara

K4 2015

ASK

K4 2015

ASK

K4 2015

ASK

K4 2015

ASK

ZKM
MBZhR

Finalizimi i regjistrimit
të bujqësisë.

K4 2015

ASK

ZKM
MBZhR

K4 2015

ASK

BQK
MF
IRK

K4 2015

ASK

MF

Bashkëpunimi ndërinstitucional&rritja e fondeve për ASK
Bashkëpunimi
1. Bashkëpunimi me prodhues të
ndërinstitucional dhe
tjerë të statistikave zyrtare i
rritja e fondeve për
përmirësuar (nënshkrimi i
ASK
memorandumeve të mirëkuptimit)

Bashkëpunimi
ndërinstitucional&rritja
e fondeve per ASK

8

2. Rezultatet finale të regjistrimit të
bujqësisë të publikuara

2. Burimet financiare të rritura

Ligji per
regjistrimin e
bujqësisë
Ligji per
regjistrimin e
bujqësisë
Programi
strategjik
2013-2017, Të
gjeturat e
Eurostat-it
Maj 2014
Programi
strategjik
2013-2017, Të
gjeturat e
Eurostat-it
Maj 2014

Ngritja e kapaciteteve administrative
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Ngritja e kapaciteteve
administrative

1. Numri i punëtorëve të rekrutuar

K4 2015

ASK

Ngritja e kapaciteteve
administrative

2. Trajnimet e mbajtura dhe numri
i pjesëmarrësve në trajnim.

K4 2015

ASK

Ngritja e kapaciteteve
administrative

3. Trajnime për punëtorët e rinj në
çështjet e cilësisë dhe metodave
statistikore.

K4 2015

ASK

4.3. Drejtësia, Liria dhe Siguria
4.3.1. Vizat, menaxhimi i kufijve, azili dhe migrimi
1 Të kompletohet korniza legjislative dhe e politikave në fushën e azilit dhe migrimit
Të kompletohet
1. Profili i zgjeruar i migrimit 2014, K4 2015 MPB
korniza legjislative dhe i hartuar dhe miratuar
e politikave në fushën e
azilit dhe migrimit

2

Të përmirësohet efikasiteti në çështjet procedurale në fushën e azilit dhe migrimit
Të përmirësohet
1. Marrëveshja me UNHCR-in për
K1 2015 MPB
efikasiteti në çështjet
përkthim nga distanca, e
procedurale në fushën
nënshkruar
e azilit dhe migrimit
Të përmirësohet
2. Numri i kërkesave dërguar
K4 2015 MPB
efikasiteti në çështjet
institucioneve relevante për të
procedurale në fushën
ndihmuar identifikimin e vendit të
e azilit dhe migrimit
origjinës/origjinën e personave në
bazë të ekspertizës linguistike

Programi
strategjik
2013-2017, Të
gjeturat e
Eurostat-it
Maj 2014
Programi
strategjik
2013-2017, Të
gjeturat e
Eurostat-it
Maj 2014
Programi
strategjik
2013-2017, Të
gjeturat e
Eurostat-it
Maj 2014

Vendimi i
qeverisë për
themelimin e
Autoritetit
për
monitorimin
e lëvizjeve të
migracionit
Udhërrëfyesi
për
Liberalizim të
Vizave
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Të përmirësohet
efikasiteti në çështjet
procedurale në fushën
e azilit dhe migrimit
Të ngrihen kapacitetet
e institucioneve
përgjegjëse në fushën e
azilit dhe migrimit
Të ngrihen kapacitetet
e institucioneve
përgjegjëse në fushën e
azilit dhe migrimit

Të ngrihen kapacitetet
e institucioneve
përgjegjëse në fushën e
azilit dhe migrimit

3. Numri i rasteve në të cilat është
kërkuar ndihma e UNHCR-it për
përkthim në distancë

K4 2015

MPB

4. Numri i trajnimeve të ofruara
mbi hartimin e profilit të migrimit
dhe numri i përfituesve

K4 2015

MPB

5. Numri i trajnimeve/
punëtorive/ prezantimeve të
realizuara mbi përmbajtjen e
profilit të migrimit me akterët që
duhet ta shfrytëzojnë këtë profil
dhe numri i përfituesve
6. Numri i trajnimeve mbi
procesin e vendimmarrjes në
procedurën e azilit përfshirë
hartimin e vendimeve, për zyrtarët
e DSHAM-it dhe Komisionin
shtetëror për refugjat dhe numri i
përfituesve

K4 2015

MPB

K4 2015

MPB

€300,000

€300,000

Komisioni
kombëtar
për
refugjatë
Gjykatat

Të ngrihen kapacitetet
e institucioneve
përgjegjëse në fushën e
azilit dhe migrimit

3

7. Numri i trajnimeve mbi
K4 2015 IGjK
procesin e vendimmarrjes në
procedurën e azilit përfshirë
hartimin e vendimeve, për
gjyqtarë dhe numri i gjyqtarëve
pjesëmarrës
Të ngrihen kapacitetet
8. Trajnim i specializuar për
K2 2015 MPB
e institucioneve
zyrtarin përgjegjës të caktuar për
përgjegjëse në fushën e marrjen e informatave nga vendet
azilit dhe migrimit
e origjinës
Të sigurohet procedurë efikase për dëbimin e të huajve me qëndrim të paligjshëm
Të sigurohet procedurë 1. Qendra për të Huaj, e
K4 2015 MPB
efikase për dëbimin e
funksionalizuar plotësisht
të huajve me qëndrim
të paligjshëm

Marrëveshja
teknike
UNHCRMPB
Vendimi i
qeverisë

Ligji për të
Huaj,
Rregullorja
për
funksionalizi
min e qendrës
për mbajtjen e
të Huajve

€80,000

€80,000
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Të sigurohet procedurë 2. Numri i Marrëveshjeve për
K4 2015 MPJ
efikase për dëbimin e
Riatëdhesim të inicuara me vendet
të huajve me qëndrim
e origjinës
të paligjshëm
Të sigurohet procedurë 3. Numri i Marrëveshjeve për
K4 2015 MPB
efikase për dëbimin e
Riatëdhesim të nënshkruara me
të huajve me qëndrim
vendet e origjinës
të paligjshëm
Të sigurohet procedurë 4. Numri i të huajve të pajisur me
K4 2015 MPB
efikase për dëbimin e
fletëudhëtim për kthim (statistikë
të huajve me qëndrim
krahasuese)
të paligjshëm
Të sigurohet procedurë 5. Numri i të huajve me qëndrim
K4 2015 MPB
MPJ
efikase për dëbimin e
të paligjshëm të larguar nga
të huajve me qëndrim
Kosova (statistikë krahasuese)
të paligjshëm
Të përmirësohet koordinimi ndër institucional në fushën e azilit dhe migrimit
Të përmirësohet
1. Baza e të dhënave e DSHAM e
K2 2015 MPB
MPJ
koordinimi ndërndërlidhur me Baza e të dhënave
institucional në fushën
relevante
e azilit dhe migrimit
Të përmirësohet
2. Numri i azil kërkuesve të
K4 2015 MPB
koordinimi ndërpajisur me dokumente të
institucional në fushën
identifikimit (statistikë
e azilit dhe migrimit
krahasuese)
Të përmirësohet
3. Numri i azil kërkuesve të cilëve
K4 2015 MPB
MSh
koordinimi ndëri janë ofruar shërbime
institucional në fushën
shëndetësore (statistikë
e azilit dhe migrimit
krahasuese)
Të përmirësohet
4. Numri i azil kërkuesve që kanë
K4 2015 MPMS
MPB
koordinimi ndërpërfituar asistencë sociale
institucional në fushën
(statistikë krahasuese)
e azilit dhe migrimit
Të intensifikohen aktivitetet të vetëdijesimit për të parandaluar migrimin e parregullt në shtetet e
BE-së
Të intensifikohen
1. Fushata të vetëdijesimit mbi
K4 2015 MIE
MPB
aktivitetet të
parandalimin e migrimit të
vetëdijesimit për të
parregullt, të realizuara
parandaluar migrimin
e parregullt në shtetet e
BE-së

Plani vjetor i
MPB-së

Plani vjetor i
MPB-së për
2015

Ligji për të
Huaj

Ligji për të
Huaj Ligji per
Azil
Ligji për të
Huaj Ligji per
Azil
Ligji për të
Huaj Ligji per
Azil

€125,000

€125,000
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Të intensifikohen
aktivitetet të
vetëdijesimit për të
parandaluar migrimin
e parregullt në shtetet e
BE-së

6

7

2. Numri i operacioneve policore
për shkatërrimin e grupeve
kriminale të trafikimit me migrant

K4 2015

MPB

Të përmirësohet bashkëpunimi ndërkombëtar dhe ai ndër institucional në fushën e ripranimit
Të përmirësohet
1. Marrëveshjet për riatdhesim me
K2 2015 MPB
MPJ
bashkëpunimi
Maqedoninë dhe me Letoninë, të
ndërkombëtar dhe ai
nënshkruara
ndër institucional në
fushën e ripranimit
Të përmirësohet
2. Numri i Marrëveshjeve për
K4 2015 MPB
MPJ
bashkëpunimi
Ripranim me shtetet e BE-së dhe
ndërkombëtar dhe ai
shtetet e treta (origjinës së azilndër institucional në
kërkuesve), të nënshkruara
fushën e ripranimit
Të përmirësohet
3. Numri i kërkesave për ripranim
K4 2015 MPB
bashkëpunimi
dhe numri i të ripranuarve
ndërkombëtar dhe ai
(statistika krahasuese)
ndër institucional në
fushën e ripranimit
Të përmirësohet
4. Numri i rasteve të pazgjidhura
K4 2015 MPB
bashkëpunimi
për ripranim (statistika
ndërkombëtar dhe ai
krahasuese)
ndër institucional në
fushën e ripranimit
Të përmirësohet
5. Anëtarësimi në MARRI, i
K4 2015 MPB
bashkëpunimi
realizuar
ndërkombëtar dhe ai
ndër institucional në
fushën e ripranimit
Të përmirësohet
6. Plani i përbashkët MPB - MPJ
K1 2015 MPJ
MPB
bashkëpunimi
për prioritizimin e marrëveshje
ndërkombëtar dhe ai
për riatdhesim, me fokus në
ndër institucional në
marrëveshjet me shtete të treta, i
fushën e ripranimit
hartuar
Të sigurohet shfrytëzimi efektiv i sistemit për menaxhim të rasteve si dhe të zhvendoset foksui nga

Ligji kundër
trafikimit me
qenie
njerëzore
Strategjia për
parandalimin
e trafikimit
me qenie
njerëzore

Ligji per
Ripranim
Marrëveshjet
bilaterale për
ripranim
Ligji per
ripranim
Marrëveshjet
bilaterale per
ripranim
Plani vjetor i
MPB-së
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ndihma emergjente tek ajo e qëndrueshme
Të sigurohet
1. Qasja në SMR e mundësuar për
shfrytëzimi efektiv i
institucionet në vijim: MSH,
sistemit për menaxhim
MMPH, MPMS, MASHT
të rasteve si dhe të
zhvendoset fokusi nga
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme
Të sigurohet
2. SMR i ndërlidhur me bazat e të
shfrytëzimi efektiv i
dhënave relevante
sistemit për menaxhim
të rasteve si dhe të
zhvendoset fokusi nga
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme
Të sigurohet
3. Buxheti për programin për
shfrytëzimi efektiv i
riintegrim 2015, i alokuar
sistemit për menaxhim
të rasteve si dhe të
zhvendoset fokusi nga
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme
Të sigurohet
4. Numri i zyrtarëve komunal të
shfrytëzimi efektiv i
trajnuar mbi përdorimin dhe
sistemit për menaxhim
futjen e të dhënave në sistemin
të rasteve si dhe të
SMR/komunat të cilat janë
zhvendoset fokusi nga
përfshirë në trajnime
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme
Të sigurohet
5. Numri i zyrtarëve të trajnuar në
shfrytëzimi efektiv i
nivel qendror dhe lokal mbi
sistemit për menaxhim
mbrojtjen e të dhënave personale
të rasteve si dhe të
në lidhje me SMR/komunat të
zhvendoset fokusi nga
cilat janë përfshirë në trajnime
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme
Të sigurohet
6. Raporte të rregullta kuartale
shfrytëzimi efektiv i
mbi shpenzimin e fondit për
sistemit për menaxhim
riintegrim, të publikuara në faqen
të rasteve si dhe të
elektronike të MPB-së
zhvendoset fokusi nga

K2 2015

MPB

MSh
MMPH
MPMS
MAShT

K2 2015

MPB

MSh
MMPH
MPMS
MAShT

K1 2015

MPB

MF

K4 2015

MPB

K4 2015

MPB

K4 2015

MPB

AShMDhP

Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
të riatdhesuar
2013-2017
Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
të riatdhesuar
2013-2017
Korniza
Afatmesme e
Shpenzimeve

Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
të riatdhesuar
2013-2017
Ligji për
mbrojtjen e të
dhënave
personale

€20,000

€20,000

€3,127,252.6
8

€3,127,252.68

€10,000

€10,000

Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
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ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme
Të sigurohet
shfrytëzimi efektiv i
sistemit për menaxhim
të rasteve si dhe të
zhvendoset fokusi nga
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme

të riatdhesuar
2013-2017
Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
të riatdhesuar
2013-2017

7. Fondi për riintegrim i
decentralizuar për komunat në
vijim: Prishtinë, Ferizaj dhe
Gjakovë (pilot projekt)

K4 2015

MPB

MF
MAPL

Të sigurohet
shfrytëzimi efektiv i
sistemit për menaxhim
të rasteve si dhe të
zhvendoset fokusi nga
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme

8. Stafi i Departamentit për
Riintegrimi i paguar nga buxheti i
MPB-së

K4 2015

MPB

MAPL

Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
të riatdhesuar
2013-2017

Të sigurohet
shfrytëzimi efektiv i
sistemit për menaxhim
të rasteve si dhe të
zhvendoset fokusi nga
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme për
personat e riatdhesuar

9. Numri i personave që përfitojnë
nga programi i riintegrimit
(statistika krahasuese)

K4 2015

MPB

MSh
MMPH
MPMS
MAShT
MAPL

Të sigurohet
shfrytëzimi efektiv i
sistemit për menaxhim
të rasteve si dhe të
zhvendoset fokusi nga
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme për
personat e riatdhesuar

10. Numri i plan-bizneseve, të
miratuara dhe ekzekutuara
(statistika krahasuese)

K4 2015

MPB

MPMS

Rregullorja
per
Riintegrimin
e personave
te
Riatdhesuar
Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
të riatdhesuar
2013-2017
Rregullorja
per
Riintegrimin
e personave
të
Riatdhesuar
Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
të riatdhesuar

€396,000

€161,625.18

€396,000

€161,625.18
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Të sigurohet
shfrytëzimi efektiv i
sistemit për menaxhim
të rasteve si dhe të
zhvendoset fokusi nga
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme për
personat e riatdhesuar

11. Numri i trajnimeve
profesionale për personat e
riatdhesuar si dhe numri i
përfituesve (statistika krahasuese)

K4 2015

MPB

MPMS

Të sigurohet
shfrytëzimi efektiv i
sistemit për menaxhim
të rasteve si dhe të
zhvendoset fokusi nga
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme për
personat e riatdhesuar

12. Numri i personave të
riatdhesuar, me punësim të
qëndrueshëm (statistika
krahasuese)

K4 2015

MPB

MPMS
Komunat

Të sigurohet
shfrytëzimi efektiv i
sistemit për menaxhim
të rasteve si dhe të
zhvendoset fokusi nga
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme për
personat e riatdhesuar

13. Numri i shtëpive të rindërtuara
dhe të renovuara

K4 2015

MPB

MMPH

2013-2017
Rregullorja
per
Riintegrimin
e personave
të
Riatdhesuar
Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
të riatdhesuar
2013-2017
Rregullorja
per
Riintegrimin
e personave
të
Riatdhesuar
Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
të riatdhesuar
2013-2017
Rregullorja
per
Riintegrimin
e personave
të
Riatdhesuar
Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
të riatdhesuar
2013-2017

€400,000

€400,000
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Të sigurohet
shfrytëzimi efektiv i
sistemit për menaxhim
të rasteve si dhe të
zhvendoset fokusi nga
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme për
personat e riatdhesuar

14. Numri i personave të
riatdhesuar , të inkuadruar në
sistemin shkollor

K4 2015

MPB

MAShT

Të sigurohet
shfrytëzimi efektiv i
sistemit për menaxhim
të rasteve si dhe të
zhvendoset fokusi nga
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme për
personat e riatdhesuar

15. Numri i komunave që kanë
ofruar kurse për gjuhë për fëmijët
e riatdhesuar (statisitka
krahasuese)

K4 2015

MPB

MAShT

Të sigurohet
shfrytëzimi efektiv i
sistemit për menaxhim
të rasteve si dhe të
zhvendoset fokusi nga
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme për
personat e riatdhesuar

16. Numri i nxënësve që përfitojnë
nga kurset e gjuhës (statistika
krahasuese)

K4 2015

MPB

MAShT

Rregullorja
per
Riintegrimin
e personave
të
Riatdhesuar
Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
të riatdhesuar
2013-2017
Rregullorja
per
Riintegrimin
e personave
të
Riatdhesuar
Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
të riatdhesuar
2013-2017
Rregullorja
per
Riintegrimin
e personave
të
Riatdhesuar
Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
të riatdhesuar
2013-2017
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Të sigurohet
shfrytëzimi efektiv i
sistemit për menaxhim
të rasteve si dhe të
zhvendoset fokusi nga
ndihma emergjente tek
ajo e qëndrueshme për
personat e riatdhesuar

8

9

17. Numri i personave nga grupet
e cenueshme të cilëve ju ka ofruar
ndihma e nevojshme (statistikë
krahasuese)

K4 2015

MPB

MSh
MPMS
MAShT
MMPH
MAPL

Rregullorja
per
Riintegrimin
e personave
të
Riatdhesuar
Strategjia dhe
plani i
veprimit për
Riintegrimin
e personave
të riatdhesuar
2013-2017

Të respektohen në përpikëri rregullat mbi lëshimin e vizave në pikat kufitare
Të respektohen në
1. Qarkorja mbi procedurat për
K1 2015 MPJ
përpikëri rregullat mbi
marrjen e vizës hyrëse të Kosovës
lëshimin e vizave në
më theks të vecantë sqarimi i
pikat kufitare
procedurave për marrjen e vizës
në PKK e shpërndarë në të gjitha
institucionet relevante vendore
dhe ndërkombëtare
Të respektohen në
2. Numri i vizave të lëshuara në
K4 2015 MPJ
përpikëri rregullat mbi
PKK (% e reduktimit të numrit të
lëshimin e vizave në
vizave)
pikat kufitare
Të respektohen në
3. Marrëveshje me ofertuesit e
K3 2015 MPJ
përpikëri rregullat mbi
jashtëm të shërbimeve për
lëshimin e vizave në
procedim të vizave
pikat kufitare
Të respektohen në
4. Shtetet/vendet në të cilat është
K4 2015 MPJ
përpikëri rregullat mbi
realizuar shtrirja e sistemit të
lëshimin e vizave në
vizave të Kosovës
pikat kufitare
Të përmirësohet siguria e dokumenteve
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Të përmirësohet
siguria e dokumenteve

1. Aktet nënligjore dhe PSO-të të
rishikuara/miratuara

K4 2015

MPB

Të përmirësohet
siguria e dokumenteve

2. Procesi i digjitalizimit të librave
të gjendjes civile të kthyer nga
Serbia, i përfunduar

K4 2015

MPB

Të përmirësohet
siguria e dokumenteve

3. 30% ngritje e numrit të
inspektimeve

K4 2015

MPB

Të përmirësohet
siguria e dokumenteve

4. Numri i vërejtjeve për
mosrespektim të procedurave,
dërguar komunave

K4 2015

MPB

Të përmirësohet
siguria e dokumenteve

5. Numri i zyrtarëve komunal të
certifikuar (që u janë nënshtruar
testit të njohurive
ligjore/procedurale dhe të
sistemit)

K4 2015

MPB

Komunat

Komunat

Ligji për
gjendjen
civile,
Ligji për
ARC,
Ligji për
vendbanim
dhe
vendqëndrim,
Marrëveshja
për kthimin e
regjistrave të
gjendjes civile
Ligji për
gjendjen
civile,
Ligji për
ARC,
Ligji për
vendbanim
dhe
vendqëndrim,
Marrëveshja
për kthimin e
regjistrave të
gjendjes civile
Ligji për
gjendjen
civile
Ligji për
gjendjen
civile

€1,300,000

€1,300,000

Ligji për
gjendjen
civile
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Të përmirësohet
siguria e dokumenteve

6. Plani i trajnimeve mbi aspektin
ligjor e teknik dhe aspektin e
mbrojtjes se të dhënave personale,
i hartuar

K2 2015

MPB

Të përmirësohet
siguria e dokumenteve

7. Procedura mbi auditimin e të
dhënave e hartuar

K1 2015

MPB

K4 2015

MPB

Të zbatohet strategjia e MIK-ut
Të zbatohet strategjia e
1. Marrëveshje për MIK me shtetet
MIK-ut
fqinje, të nënshkruara

AShMDhP

Ligji për
gjendjen
civile
Ligji për
mbrojtjen e të
dhënave
personale
Ligji për
Shtetësinë
Ligji për
vendbanimin
dhe
vendqëndrim
in
Ligji për
familjen
Ligji për
gjendjen
civile
Ligji për
mbrojtjen e të
dhënave
personale
Ligji për
Shtetësinë
Ligji për
vendbanimin
dhe
vendqëndrim
in
Ligji për
familjen

MPJ

Strategjia për
menaxhimin
e integruar të
kufirit, Ligji
për kontrollin
dhe
mbikëqyrjen e
kufirit

f a q e | 209

Të zbatohet strategjia e
MIK-ut

2. Numri i pikëkalimeve të reja
kufitare, të vendosura

K4 2015

MPB

ZKM

Të zbatohet strategjia e
MIK-ut

3. Numri i pikëkalimeve të
përhershme me Serbinë, të
vendosura
4. Qendra për bashkërendim me
Republikën e Maqedonisë, e
funksionalizuar
5. Raporte të rregullta mujore për
kontrollet kufitare në korsitë e
hyrjes dhe daljes në PKK

K4 2015

MPB

MF
ZKM

K4 2015

MPB

K4 2015

MPB

Të zbatohet strategjia e
MIK-ut

6. Kontrata për mirëmbajtjen e
SMK-ut e nënshkruar

K2 2015

MPB

Të zbatohet strategjia e
MIK-ut

7. Numri i raporteve të
përbashkëta të analizës së riskut
dhe takimeve të grupit për caktim
dhe koordinim të detyrave
8. Numri i informatave inteligjente
të shkëmbyera në mes të nivelit
qendror, rajonal dhe lokal

K4 2015

MPB

K4 2015

MPB

Të zbatohet strategjia e
MIK-ut
Të zbatohet strategjia e
MIK-ut

Të zbatohet strategjia e
MIK-ut

shtetëror
Ligji për
kontrollin
dhe
mbikëqyrjen e
kufirit
shtetëror,
Marrëveshjet
ndërshtetëror
e për hapjen e
pikave të
kalimit
kufitar
Protokolli për
MIK

€1,200,000

€1,200,000

€9,500,000

€9,500,000

€150,000

€150,000

Protokolli për
MIK
MF
ZKM

Ligji për
kontrollin
dhe
mbikëqyrjen e
kufirit
shtetëror,
Ligji mbi
Dogana,
Strategjia për
MIK
Plani Vjetor i
Policisë për
2015

AUV
DK

Ligji për
policinë, Ligji
për kontrollin
dhe
mbikëqyrjen e
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kufirit
shtetëror
Të zbatohet strategjia e
MIK-ut

Të zbatohet strategjia e
MIK-ut

11

9. Baza e të dhënave e veçantë për
ruajtjen dhe raportimin e të
dhënave në fushën e rasteve të
mallrave të ndaluara, e zhvilluar
10. Pajisjet e avancuara për
mbikëqyrje dhe kontroll të kufirit,
të siguruara

Të përfundohet demarkacioni i kufirit me Malin e Zi
Të përfundohet
1. Numri i takimeve të
demarkacioni i kufirit
Komisioneve shtetërore për
me Malin e Zi
shënjimin e pjesës së mbetur të
vijës kufitare (9 km)

Të përfundohet
demarkacioni i kufirit
me Malin e Zi

2. Procesi i delinjimit të kufirit me
Malin e Zi, i përfunduar

K3 2015

MF

K4 2015

MPB

Ligji për
kontrollin
dhe
mbikëqyrjen e
kufirit
shtetëror,
Plani vjetor i
Policisë

K4 2015

ZKM

K4 2015

ZKM

MPJ

Ligji për
kontrollin
dhe
mbikëqyrjen e
kufirit
shtetëror
Ligji për
kontrollin
dhe
mbikëqyrjen e
kufirit
shtetëror

Kuvendi

MF

3.3.2. Pastrimi i parasë
1 Të kompletohet korniza ligjore për luftën kundër shpëlarjes së parasë
Të kompletohet
1. Plotësim/ndryshimi i Ligjit për
K2 2015
korniza ligjore për
parandalimin e shpëlarjes së
luftën kundër
parasë dhe financimit të
shpëlarjes së parasë
terrorizmit, i miratuar
2 Të hartohet legjislacioni sekondar kundër shpëlarjes së parasë
Të hartohet
1. Legjislacioni i sekondar, i
K3 2015
legjislacioni sekondar
miratuar
kundër shpëlarjes së
parasë

MF

€800,000

€800,000

€260,000

€260,000

Programi
legjislativ i
Qeverisë 2015

Ligjit për
parandalimin
e shpëlarjes së
parasë dhe
financimit të
terrorizmit
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Të hartohet
legjislacioni sekondar
kundër shpëlarjes së
parasë

3

4

2. PSO të nevojshme, të hartuara

K3 2015

MF

Të ngrihen kapacitetet e NJIF-it në luftimin e shpëlarjes së parasë
Të ngrihen kapacitetet
1. Numri i trajnimeve të
K4 2015 MF
e NJIF-it në luftimin e
specializuara analitike dhe hetuese
shpëlarjes së parasë
për zyrtarët e NJIF-it
Të ngrihen kapacitetet
2. Kompletimi i stafit në NJIF
K4 2015 MF
e NJIF-it në luftimin e
shpëlarjes së parasë
Të përmirësohet saktësia e të dhënave në fushën e luftimit të shpëlarjes së parave
Të përmirësohet
1. Baza e të dhënave lidhur me
K2 2015 KPK
saktësia e të dhënave
identifikimin dhe shënjestrimin e
në fushën e luftimit të
50 rasteve më të rënda në sistemin
shpëlarjes së parave
e drejtësisë së Kosovës, e plotësuar
dhe e funksionalizuar
Të përmirësohet
2. Numri i rasteve/raporteve për
K4 2015 MF
saktësia e të dhënave
transaksione të dyshimta, të
në fushën e luftimit të
shqyrtuara dhe shpërndara nga
shpëlarjes së parave
NjIF
Të përmirësohet
3. Numri i rasteve/raporteve të
K4 2015 MPB
saktësia e të dhënave
pranuara, hetuara dhe shpërndara
në fushën e luftimit të
nga PK
shpëlarjes së parave
Të përmirësohet
4. Numri i rasteve/kallëzimeve
K4 2015 KPK
saktësia e të dhënave
penale të pranuara, hetuara dhe
në fushën e luftimit të
aktakuzat e ngritura nga
shpëlarjes së parave
Prokuroria Speciale e Republikës
se Kosovës
Të përmirësohet
5. Numri i rasteve/aktakuzave të
K4 2015 KPK
saktësia e të dhënave
pranuara, gjykuara dhe të dënuara

Strategjia per
parandalimin
dhe luftimin e
Ekonomise
Joformale,
pastrimi i
parave,
financimit të
terrorizmit
dhe krimeve
tjera
financiare
2014-2018
Plani vjetor i
trajnimeve
NJIF
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në fushën e luftimit të
nga Gjykatat
shpëlarjes së parave
3.3.3. Droga
1 Të demonstrohet përkushtim i qartë në arritjen e rezultateve në luftën kundër drogave dhe
parandalimit të trafikimit të narkotikeve përtej kufijve
Të demonstrohet
1. Numri i rasteve të hetuara
K4 2015 MPB
përkushtim i qartë në
lidhur me trafikimin e substancave
arritjen e rezultateve në narkotike heroinë dhe marihuana
luftën kundër drogave
(statistika krahasuese)
dhe parandalimit të
trafikimit të
narkotikeve përtej
kufijve
Të demonstrohet
2. Numri i rasteve të trajtuara nga
K4 2015 KPK
përkushtim i qartë në
prokuroritë për vepra penale
arritjen e rezultateve në lidhur me droga
luftën kundër drogave
dhe parandalimit të
trafikimit të
narkotikeve përtej
kufijve
Të demonstrohet
3. Numri i vendimeve të gjykatave K4 2015 KPK
përkushtim i qartë në
mbi rastet e drogës
arritjen e rezultateve në
luftën kundër drogave
dhe parandalimit të
trafikimit të
narkotikeve përtej
kufijve
Të demonstrohet
4. Sasia e drogës së konfiskuar
K4 2015 MPB
përkushtim i qartë në
(statistika krahasuese)
arritjen e rezultateve në
luftën kundër drogave
dhe parandalimit të
trafikimit të
narkotikeve përtej
kufijve

Strategjia
kundër
narkotikeve

Strategjia
kundër
narkotikeve
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Të demonstrohet
përkushtim i qartë në
arritjen e rezultateve në
luftën kundër drogave
dhe parandalimit të
trafikimit të
narkotikeve përtej
kufijve

5. Numri i informatave të
shkëmbyera me shtetet tjera si dhe
numri i hetimeve të përbashkëta

K4 2015

MPB

MD

Të intensifikohet puna në fushën e parandalimit të drogave dhe reduktimit të dëmit
Të intensifikohet puna
1. Observatori i drogës, i
K4 2015 MPB
në fushën e
themeluar dhe funksional
parandalimit të
drogave dhe
reduktimit të dëmit
Të intensifikohet puna
2. Baza e të dhënave e të dhënave
K4 2015 MPB
MSh
në fushën e
për përdoruesit e narkotikëve,
parandalimit të
funksionale
drogave dhe
reduktimit të dëmit
Të intensifikohet puna
3. Numri i personave që i janë
K4 2015 MSh
MPB
në fushën e
nënshtruar trajtimit me metadon
parandalimit të
nëpër cdo qendër të Kosovës,
drogave dhe
përfshirë shërbimin korrektues
reduktimit të dëmit
Të intensifikohet puna
4. Aktivitete të vetëdijesimit me
K4 2015 MSh
MPB
në fushën e
qëllim të parandalimit të
parandalimit të
përdorimit të drogave të
drogave dhe
realizuara
reduktimit të dëmit
Të ngrihen kapacitetet
5. Numri i rasteve të drogave të
K4 2015 MF
e doganës për zbulimin zbuluara nga Doganat
e trafikimit të drogave
3.3.4. Policia
1 Të krijohet baza ligjore për realizimin e programeve të zhvendosjes së dëshmitarëve të mbrojtur si

Marrëveshjet
e
bashkëpunim
it
ndërkombëta
r
Ligji për
bashkëpunim
ndërkombëta
r në çështje
penale
Ligji i policisë
Strategjia
kundër
narkotikëve

2

Strategjia
kundër
narkotikeve

Strategjia
kundër
narkotikeve

€10,000

€10,000

€158,500

€158,500

€158,500

€158,500
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dhe të sigurohet burimet dhe infrastruktura e nevojshme për mbrojtjen e nevojshme
Të krijohet baza ligjore
1. Numri i marrëveshjeve për
K4 2015 MPB
për realizimin e
bashkëpunim policor me shtete
programeve të
tjera, të cilat përmbajnë dispozita
zhvendosjes së
për mbrojtjen e deshmitarëve, të
dëshmitarëve të
nënshkruara
mbrojtur si dhe të
sigurohet burimet dhe
infrastruktura e
nevojshme për
mbrojtjen e nevojshme
Të krijohet baza ligjore
2. Numri i Gjykatave Themelore
K4 2015 KGjK
për realizimin e
që kanë infrastrukturën e
programeve të
nevojshmë (dhomat të posacme)
zhvendosjes së
për dëshmitar të mbrojtur
dëshmitarëve të
mbrojtur si dhe të
sigurohet burimet dhe
infrastruktura e
nevojshme për
mbrojtjen e nevojshme
Të krijohet baza ligjore
3. Buxheti për Drejtorinë për
K1 2015 MPB
për realizimin e
Mbrojtje të Dëshmitarëve, i
programeve të
alokuar
zhvendosjes së
dëshmitarëve të
mbrojtur si dhe të
sigurohet burimet dhe
infrastruktura e
nevojshme për
mbrojtjen e nevojshme
Të krijohet baza ligjore
4. 13 zyrtarë të ri të rekrutuar në
K3 2015 MPB
për realizimin e
Drejtorinë e PK-së për Mbrojtje të
programeve të
Dëshmitarëve
zhvendosjes së
dëshmitarëve të
mbrojtur si dhe të
sigurohet burimet dhe
infrastruktura e
nevojshme për
mbrojtjen e nevojshme

MPJ

MF

Ligji për
marrëveshje
ndërkombëta
re
Ligji për
mbrojtjen e
dëshmitarëve
Ligji për
policinë

Ligji për
buxhetin

Ligji për
mbrojtjen e
dëshmitarëve
Plani vjetor i
punës së
Policisë
Plani
zhvillimor
strategjik i
policisë
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2

Të sigurohet funksionimi i mirëfilltë i policisë së udhëhequr nga inteligjenca
Të sigurohet
1. PSO mbi shkëmbimin e
K1 2015 MPB
funksionimi i mirëfilltë informacionit të inteligjencës në
i policisë së udhëhequr mes të agjencive për zbatimin e
nga inteligjenca
ligjit, e hartuar

KPK
NJIF
DK
ATK

Të sigurohet
funksionimi i mirëfilltë
i policisë së udhëhequr
nga inteligjenca

2. Mekanizmi institucional për
koordinimin dhe caktimin e
detyrave në kuadër të PSO-se, i
krijuar

K1 2015

MPB

KPK
NJIF
DK
ATK

Të sigurohet
funksionimi i mirëfilltë
i policisë së udhëhequr
nga inteligjenca

3. Moduli për hetime dhe
inteligjencë në kuadër të SIPK, i
cili do të rrisë cilësinë e
informacionit, i funksionalizuar

K1 2015

MPB

Të sigurohet

4. Manuali me udhëzime të

K3 2015

KPK

Strategjia
Policia e
udhehequr
nga
inteligjenca
PSO për
përzgjedhjen
e shënjestrave
të krimeve të
rënda dhe
bashkëpunim
i
ndërinstitucio
nal
Strategjia
Policia e
udhëhequr
nga
inteligjenca
PSO për
përzgjedhjen
e shënjestrave
të krimeve të
rënda dhe
bashkëpunim
i
ndërinstitucio
nal
Strategjia
Policia e
udhëhequr
nga
inteligjenca
Plani vjetor i
Policisë
Plani
zhvillimor
strategjik i
Policisë
Kodi i
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funksionimi i mirëfilltë
i policisë së udhëhequr
nga inteligjenca
3

përgjithshme dhe specifike për të
përcaktuar koordinimin dhe
bashkëpunimin mes PK-së dhe
prokurorëve në hetime, i hartuar
Të ofrohet një qasje gjithëpërfshirëse ndaj fëmijëve që kanë rënë ndesh me ligjin, qe janë viktima
apo dëshmitar të krimit
Të ofrohet një qasje
1. Aktet nënligjore nga Ligji për
K2 2015 MD
gjithëpërfshirëse ndaj
ekzekutimin e sanksioneve penalefëmijëve që kanë rënë
pjesa për fëmijë, të hartuara
ndesh me ligjin, qe janë
viktima apo dëshmitar
të krimit
Të ofrohet një qasje
2. Udhëzuesi për intervistimin e
K1 2015 MPB
gjithëpërfshirëse ndaj
fëmijëve që kanë rënë ndesh me
fëmijëve që kanë rënë
ligjin i përfshirë në planin e
ndesh me ligjin, qe janë trajnimeve për policinë
viktima apo dëshmitar
të krimit

Të ofrohet një qasje
gjithëpërfshirëse ndaj
fëmijëve që kanë rënë
ndesh me ligjin, qe janë
viktima apo dëshmitar
të krimit
Të ofrohet një qasje
gjithëpërfshirëse ndaj
fëmijëve që kanë rënë
ndesh me ligjin, qe janë
viktima apo dëshmitar
të krimit
Të ofrohet një qasje
gjithpërfshirëse ndaj
fëmijëve që kanë rënë
ndesh me ligjin, qe janë
viktima apo dëshmitar
të krimit

3. Numri i fëmijëve të trajtuar nga
SHKK dhe SHSK

K4 2015

MD

4. Numri i anketave sociale dhe
raporteve para ndëshkuese nga
SHSK, të realizuara

K4 2015

MD

5. Buxheti prej 10,000 euro për
perkrahjen dhe risocializimin e të
miturve gjate programit pas
lirimit, i alokuar

K4 2015

MD

procedurës
penale
Ligji për
policinë

Ligji për
Ekzekutimin
e Sanksioneve
Penale

Kodi penal
per të mitur
Strategjia e
burimeve
njerëzore e
Policise se
Kosovës dhe
plani i
veprimit
Plani vjetor i
trajnimeve

€10,000

€10,000
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3.3.5. Mbrojtja e të dhënave personale
1 Të kompletohet korniza ligjore ne fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe të
sigurohet zbatimi i saj
Të kompletohet
1. Plotësim-ndryshimi i Ligjit për
K3 2015 AShMDhP
korniza ligjore ne
mbrojtjen e të dhënave personale, i
fushën e mbrojtjes së të miratuar
dhënave personale dhe
të sigurohet zbatimi i
saj
Të kompletohet
2. UA-në mbi Sigurinë e të
K1 2015 AShMDhP
korniza ligjore ne
Dhënave, i hartuar
fushën e mbrojtjes së të
dhënave personale dhe
të sigurohet zbatimi i
saj
Të kompletohet
3. Strategjia për Komunikim dhe
K1 2015 AShMDhP
korniza ligjore ne
Plani mbi Rritjen e
fushën e mbrojtjes së të Ndërgjegjësimit, e miratuar
dhënave personale dhe
të sigurohet zbatimi i
saj
Të kompletohet
4. Numri i inspektimeve të kryera
K4 2015 AShMDhP
korniza ligjore ne
mbi zbatimin e dispozitave ligjore
fushën e mbrojtjes së të për mbrojtjen e të dhënave
dhënave personale dhe personale
të sigurohet zbatimi i
saj
Të kompletohet
5. Numri i rekomandimeve dhe i
K4 2015 AShMDhP
korniza ligjore ne
opinioneve të lëshuara
fushën e mbrojtjes së të
dhënave personale dhe
të sigurohet zbatimi i
saj
Të kompletohet
6. Numri i inspektimeve të kryera
K4 2015 AShMDhP
korniza ligjore ne
në agjencitë për zbatim të ligjit
fushën e mbrojtjes së të
dhënave personale dhe
të sigurohet zbatimi i
saj
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2

Të kompletohet
7. MM-të e nënshkruara në mes të
K2 2015 AShMDhP
korniza ligjore ne
ARC-së dhe agjencive për zbatim
fushën e mbrojtjes së të të ligjit (interoperability of
dhënave personale dhe databases) të shqyrtuara
të sigurohet zbatimi i
praprakisht nga ASHMDHP
saj
Të ngrihen kapacitete e agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të zhvillohet një qasje
gjithëpërfshirëse mbi mbrojtjen e të dhënave personale
Të ngrihen kapacitete e 1. Punësimi i një zyrtari të IT-së
K1 2015 AShMDhP
agjencisë për mbrojtjen
e të dhënave personale
dhe të zhvillohet një
qasje gjithëpërfshirëse
mbi mbrojtjen e të
dhënave personale
Të ngrihen kapacitete e 2. Numri i trajnimeve mbi
K4 2015 AShMDhP
agjencisë për mbrojtjen teknologjinë informative për
e të dhënave personale
zyrtarët e ASHMDHP-së
dhe të zhvillohet një
qasje gjithëpërfshirëse
mbi mbrojtjen e të
dhënave personale
Të ngrihen kapacitete e 3. Numri i komunave në të cilat
K4 2015 AShMDhP
MAPL
agjencisë për mbrojtjen janë emëruar zyrtarët për
e të dhënave personale
mbrojtjen e të dhënave personale
dhe të zhvillohet një
qasje gjithëpërfshirëse
mbi mbrojtjen e të
dhënave personale
Të ngrihen kapacitete e 4. Numri i trajnimeve për zyrtarët
K4 2015 AShMDhP
MAPL
agjencisë për mbrojtjen për mbrojtjen e të dhënave
e të dhënave personale
personale në komuna dhe numri i
dhe të zhvillohet një
përfituesve
qasje gjithëpërfshirëse
mbi mbrojtjen e të
dhënave personale
Të ngrihen kapacitete e 5. Trajnimi ISO 27002 (siguria e të
K2 2015 AShMDhP
agjencisë për mbrojtjen dhënave personale) për stafin e
e të dhënave personale
ASHMDHP-së, i realizuar
dhe të zhvillohet një
qasje gjithëpërfshirëse
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mbi mbrojtjen e të
dhënave personale
Të ngrihen kapacitete e
agjencisë për mbrojtjen
e të dhënave personale
dhe të zhvillohet një
qasje gjithëpërfshirëse
mbi mbrojtjen e të
dhënave personale

6. Fushata vetëdijesuese njëvjeçare
për mbrojtjen e të dhënave
personale, e realizuar

Buxheti i gjithëmbarshëm i PVRP 2015

K4 2015

AShMDhP

€ 272,324,396.80

€232,329,986.10

€29,139,022.18

€10,852,388.53
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