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HYRJE
Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) 2017-2021, miratuar nga Qeveria e Republikës së
Kosovës (më 10 mars 2017) dhe nga Kuvendi (më 18 prill 2017), është dokument ligjërisht i detyrueshëm
për secilin organ të administratës shtetërore. Prandaj, ato janë të detyruara të zbatojnë masat afatshkurtra
në kuadër të kompetencave të tyre, dhe të monitorojnë zbatimin e tyre. Qeveria, si mekanizmi qendror
nacional përgjegjës për përmbushjen e detyrimeve të MSA-së, mbikëqyr zbatimin e PKZMSA-së, përmes
institucionit që ka mandat koordinimin e procesit të integrimit në BE – Ministrisë së Integrimit Evropian
(MIE).
MIE monitoron zbatimin e këtij programi përmes raporteve të rregullta, që hartohen çdo tre muaj. Ato
shërbejnë për të vlerësuar dhe përmirësuar zbatimin e këtij programi, dhe për llogaridhënie e transparencë
brenda institucioneve dhe ndaj palëve të tjera të interesuara dhe publikut të gjerë. Të gjeturat, mes tjerash,
diskutohen nga kabineti i Qeverisë dhe nga organet e stabilizim-asociimit Kosovë – BE, të cilat janë
përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të MSA-së.
Ky është raporti i katërt për këtë vit, dhe mbulon periudhën raportuese 1 janar – 31 dhjetor 2017. Të dhënat
janë raportuar nga secili institucion përgjegjës, sipas matricës së masave afatshkurtra dhe bazuar në
udhëzuesin përkatës. Në kapitujt ku të dhënat janë raportuar me vonesë ose në mënyrë joadekuate, nuk
janë përfshirë në raport, dhe masat përkatëse, në pasqyrën e përgjithshme, janë vlerësuar si të pazbatuara.
Zbatimi i programit është vlerësuar sipas dy niveleve të statusit të ecurisë (të paraqitura në formë grafike):
 Masat e përfunduara (ato të cilat janë zbatuar në tërësi) – me të kaltër;
 Masat e papërfunduara/me vonesa serioze (ato të cilat nuk kanë arritur të zbatohen) – me të kuqe.
Ky raport, që përmban katër kapituj, ndahet në dy pjesë: pjesa përmbledhëse dhe ajo sektoriale. Pjesa
përmbledhëse (kapitulli I) jep një pasqyrë të përgjithshme mbi zbatimin e PKZMSA-së gjatë tërë vitit, dhe
është i ndarë më tej në katër pjesë: pjesa mbi Programin në tërësi, pjesa mbi kriteret politike, pjesa mbi
kriteret ekonomike, dhe pjesa mbi standardet evropiane. Pjesa tjetër jep një pasqyrë të hollësishme mbi
zbatimin e secilit kapitull të Programit gjatë periudhës raportuese.
Secili kapitull i raportit përmban grafikun dhe pjesën narrative (shpjegimin e të gjeturave dhe vlerësimin e
gjendjes). Kështu, kapitulli i parë jep një përmbledhje grafike të të gjeturave mbi nivelin e përgjithshëm të
zbatimit të PKZMSA-së në tërësi deri në fund të vitit dhe gjatë tremujorit të katërt, si dhe shpjegim narrativ
të tyre. Teksti narrativ për secilin bllok përmbyllet me një vlerësim cilësor të gjendjes, i cili përmbledh sfidat
kryesore në bllokun përkatës, me theks të veçanta në masat që nuk kanë arritur të përmbushen brenda
afatit të paraparë. Kapitujt 2, 3 dhe 4 janë uniformë: secili përmban nga dy pjesë për secilin kapitull të
PKZMSA-së: grafikun dhe pjesën narrative. Grafiku paraqet të gjeturat mbi nivelin e përgjithshëm të
zbatimit të kapitullit përkatës të Programit. Pjesa narrative shpjegon përmbledhtazi në mënyrë sasiore të
gjeturat e paraqitura në pjesën grafike, si dhe jep një vlerësim të shkurtër cilësor ë gjendjes së përgjithshme
në fushën përkatëse.
Të dhënat tregojnë se gjatë vitit 2017 është arritur një nivel i zbatimit të Programit prej 61.74% pasi që janë
zbatuar plotësisht 600 nga 967 masa të planifikuara (shihni grafikun nr. 1, fq. 5).
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1.

PASQYRË E PËRGJITHSHME E ZBATIMIT TË PKZMSA-SË GJATË VITIT 2017

Grafiku 1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: niveli i zbatimit të gjitha masave afatshkurtra

Të zbatuara - 62.05% | 600 masa

Të pazbatuara - 37.95% | 367 masa

Programi përmban gjithsej 967 masa, prej të cilave 26.88% apo 260 masa, janë legjislative dhe 73.12% apo
707 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të Programit gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 62.05% e tyre, apo 600 masa, janë zbatuar;
 37.95% e tyre, apo 367 masa, nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e përgjithshme e
zbatimit të Programit gjatë vitit 2017 është 62.05%, pasi që 600 nga 967 masa të planifikuara janë zbatuar.
Grafiku 2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: niveli i zbatimit të masave legjislative

Të zbatuara - 38.47% | 100 masa

Të pazbatuara - 61.53% | 160 masa

Programi përmban gjithsej 260 masa janë legjislative.
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave legjislative gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 38.47% e tyre, apo 100 masa, janë zbatuar;
 61.53% e tyre, apo 160 masa, nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të masave
legjislative gjatë vitit 2017 është 38.47%, pasi që 100 nga 260 masa të planifikuara janë zbatuar.
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Grafiku 3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: niveli i zbatimit të masave zbatuese

Të zbatuara - 70.72% | 500 masa

Të pazbatuara - 29.28% | 207 masa

Programi përmban gjithsej 707 masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të masave zbatuese gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 70.72% e tyre, apo 500 masa, janë zbatuar;
 29.28% e tyre, apo 207 masa, nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të masave
zbatuese gjatë vitit 2017 është 70.72%, pasi që 500 nga 707 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
1.1.

Gjendja sipas blloqeve: Kriteret politike

Grafiku 1.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Kriteret politike

Të zbatuara - 44.26% | 27 masa

Të pazbatuara - 55.74% | 34 masa

Ky bllok përmban gjithsej 61 masa, nga të cilat 27.86% apo 17 janë masa legjislative, ndërsa 72.14% ose 44
janë masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij blloku gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 44.26% e masave, ose 27 prej tyre, janë zbatuar;
 55.74% e masave, ose 34 prej tyre, nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
blloku gjatë vitit 2017 është 44.26%, pasi që 27 nga 61 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese për secilin kapitull të këtij blloku, masat kyçe
të planifikuara të cilat nuk kanë arritur të realizohen janë:
 Miratimi i Rregullores së re të Kuvendit, dhe i Strategjisë për bashkëpunim ndërkombëtar dhe
ndër-parlamentar;
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1.2.

Miratimi i tri ligjeve kornizë për reformën e administratës publike (për administratën publike, për
Shërbimin Civil dhe për paga dhe buxhet) dhe i Ligjit për Konfliktin Administrativ;
Miratimi i Ligjit për Lirinë e Asociimit në OJQ dhe i akteve nënligjore që derivojnë nga ai;
Hartimi i Projektligjit për menaxhimin e pronës së paluajtshme të komunës;
Miratimi i rregullores për trajnim të nëpunësve civilë; rregullores për sigurinë e të dhënave dhe i
rregullores për pozitat e punës të administratës publike dhe procedimin në Sistem të Pagave;
Miratimi i koncept-dokumentit për përgjegjësinë jashtë-kontraktore të administratës publike dhe
koncept-dokumentit për administrimin e databazave;
Miratimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Modernizimin e Administratës Publike; dhe i PV
për të dhëna të hapura (Open Data);
Miratimi i Udhërrëfyesit për rishikimin cilësor dhe sasior të agjencive;
Hartimi i Strategjisë për zhvillim ekonomik lokal;
Përfundimi i klasifikimit të vendeve të punës, dhe zbatimi i sistemit të ri të pagave në ShCK;
Funksionalizimi i plotë i Sistemit për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore dhe zhvillimi i platformës
së ndërveprimit të sistemeve elektronike;
Miratimi i amendamenteve kushtetuese për ristrukturimin e Forcës së Sigurisë dhe misionin e
Forcave të Armatosura; (Amendament për ngritjen Institucionit të Komisionoerit Parlamentar), si
dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me Forcat e Armatosura të
Kosovës dhe i ligjit për Komisionerin për Forcat e Armatosura dhe Policinë e Kosovës;
Miratimi i Ligjit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Klasifikimin e Informacioneve dhe
Verifikimin e Sigurisë, dhe i rregullores që përcakton procedurën për shfrytëzimin, regjistrimin,
përjashtimin dhe shkëmbimin e të dhënave, verifikimin dhe menaxhimin e tyre (për Regjistrin
Qendror);
Miratimi i Strategjisë Kombëtare e Sigurisë dhe i Strategjisë së Mbrojtjes, dhe i Strategjisë për Qasje
të Përbashkët;
Ristrukturimi i MFSK-së dhe FSK-së, si dhe themelimi i Agjencisë për Mbrojtjen e Informacioneve
te Klasifikuara dhe i Komisionerit Parlamentar për Forcat e Armatosura;
Ngritja e kapaciteteve mjekoligjore.
Gjendja sipas blloqeve: Kriteret ekonomike

Grafiku 1.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Kriteret ekonomike

Të zbatuara - 47.37% | 9 masa

Të pazbatuara - 52.63% | 10 masa

Ky bllok përmban gjithsej 19 masa, nga të cilat 21.05% apo 4 janë masa legjislative ndërsa 78.95% ose 15
janë masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij blloku gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 47.37% e tyre, ose 9 masa, janë zbatuar;
 52.63% e tyre, ose 10 masa, nuk kanë arritur të zbatohen.
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Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
blloku gjatë vitit 2017 është 47.37%, pasi që 9 nga 19 masat e planifikuara janë realizuar plotësisht.
Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese për secilin kapitull të këtij blloku, masat kyçe
të planifikuara të cilat nuk kanë arritur të realizohen janë:
 Miratimi i Koncept Dokumentit për të Drejtat e qytetarëve dhe kompanive të BE-së për blerjen e
pronës së paluajtshme në Kosovë, dhe i koncept-dokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për
Pronën dhe të Drejtat Sendore;
 Miratimi i Projektligjit për Tokën Ndërtimore dhe atij për Pronën Publike;
 Miratimi i Ligji për Inovacion dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë;
 Miratimi i legjislacionit për mbrojtjen doganore të pronësisë intelektuale;
 Zbatimi i masave aktive të tregut të punës nga Agjencia e Punësimit, si dhe i një sistemi të trajnimit
të brendshëm të kësaj agjencie, i cili përfshin trajnime për dizajnimin, zbatimin dhe monitorimin
më të mirë të masave aktive të tregut të punës;
 Realizimi i pilot-projektit për shtrirjen e infrastrukturës brezgjerë, i cili do të përfshijë një zonë
rurale (disa fshatra) të Kosovës; Funksionalizimi i parkut teknologjik digjital për nevoja të
bizneseve të TIK; dhe realizimi i marrëveshjes me BB për kredinë që përfshin investimet gjatë
viteve të ardhshme për shtrirjen e rrjetave të TIK;
 Hartimi i 20 standardeve të reja të profesionit dhe verifikimin tyre, hartimi i kurrikulës bërthamë
për AAP bazuar në kurrikulën e re të Kosovës, dhe rishikimi i plan programeve të arsimit dhe
aftësimit profesional.
1.3.

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

Grafiku 1.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Standardet evropiane

Të zbatuara - 63.25% | 561 masa

Të pazbatuara - 36.75% | 326 masa

Ky bllok përmban gjithsej 887 masa afatshkurta, nga të cilat 27.50%, apo 244 masa, janë masa legjislative,
ndërsa 72.50% prej tyre, ose 643 masa, janë masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij blloku gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 63.24% e tyre, apo 561 masa, janë zbatuar;
 36.75% e tyre, apo 326 masa, nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
blloku gjatë vitit 2017 është 63.24%, pasi që 561 nga 887 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese për secilin kapitull të këtij blloku, masat kyçe
të planifikuara të cilat nuk kanë arritur të realizohen janë:
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Miratimi i pesë projektligjeve në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave (për kërkesat teknike për
produkte dhe vlerësim të konformitetit, për metrologji, për produktet e ndërtimit, pqe mbikëqyrjen
e produkteve në treg, dhe atij për barna narkotike, prekursorë dhe substanca psikotrope);
Rekrutimi i inspektorëve të punës;
Miratimi i projektligjit për Shërbimet Postare;
Miratimi i tri projektligjeve në fushën e të drejtës së kompanive (për institucionet mikrofinanciare
dhe institucionet financiare jobankare, për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, dhe për
shoqëritë tregtare);
Miratimi i Strategjisë për Zhvillimin e Sektorit Privat 2017-2021;
Ristrukturimi i KIESA-s dhe themelimi i Bordit Këshillëdhënës të saj (me pjesëmarrjen e komunitetit
afarist dhe përfshirjen e fuqishme të Zyrës së Kryeministrit);
Hartimi i tri manualeve (për likuidimin e bankave, mbikëqyrjen e kompanive të sigurimit, dhe
mbikëqyrjen e fondeve pensionale);
Miratimi i legjislacionit sekondar për zbatimin e Ligjit mbi Profesionet e Rregulluara;
Miratimi i PV për transpozimin e direktivës për shërbime;
Miratimi i projektligjit për masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale,
dhe i dy rregulloreve për fushën e të drejtës së autorit;
Miratimi i strategjisë dhe PV për masat për uljen e nivelit të piraterisë 2017- 2020, dhe i strategjisë
dhe PV për zbatimin për Pronësi Intelektuale në Kosovë 2016 – 2020;
Miratimi i dy rregulloreve të rishikuara dhe të një akti të ri nënligjor në fushën e ndihmës shtetërore,
dhe krijimi i inventarit të ndihmës shtetërore
Miratimi i rregullores për pronësi të mediave dhe parandalim të koncentrimit të mediave, dhe i
rregulloreve në fushën e komunikimeve elektronike, si dhe i strategjisë për digjitalizim të
transmetimit tokësor;
Krijimi i atlasit elektronik per infrastrukturën telekomunikuese brez-gjerë ne Kosovë;
Miratimi i katër ligjeve në fushën e bujqësisë dhe sigurisë së ushqimit (për bujqësi dhe zhvillim
rural, për veterinarinë, për ushqimin, dhe për farëra dhe material fidanor), si dhe i nëntë akteve
nënligjore për prodhimtarinë bimore;
Miratimi i Programit vjetor për bujqësi dhe zhvillim rural për masat: 101, 103, 202, 302, 303, 401, 402,
501 dhe masa e ujitjes;
Miratimi i Rregullores mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe
derivatet e tyre të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor, dhe i planit shumëvjeçar për
kontrollin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve të kafshëve;
Themelimi i shtatë (7) drejtorive dhe 20 sektorëve në Agjencinë për Zhvillim të Bujqësisë (AZhB)
(sipas IPARD-it), dhe i Njësisë së Auditimit të Brendshëm në kuadër të Agjencisë së Pagesave;
Zbatimi i pakos së akreditimit të AZhB-së për dy masa të Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural
PBZHR (masa 101 dhe masa 501);
Miratimi i dy ligjeve dhe një dokumenti politikash në fushën e transportit (ligjit për transport rrugor
dhe atij për kohën e ngasjes dhe pushimit, si dhe i strategjisë sektoriale për aviacion civil);
Miratimi i tri ligjeve në fushën e energjisë (për rezervat e obligueshme të naftës, për tregtinë me
produktet e naftës dhe karburante të ripërtëritshme në Kosovë, dhe për efiçiencën e energjisë), dhe
i nëntë (9) akteve nënligjore në këtë fushë;
Miratimi i dy dokumenteve të politikave në fushën e energjisë (strategjisë për mbrojtje nga rrezatimi
dhe për siguri bërthamore, dhe programit për zbatimin e strategjisë së energjisë;
Certifikimi i operatorit të sistemit të transmisionit, dhe zbatimi i masave për procesin e
dekomisionimit të TC ‘Kosova A’;
Miratimi i projektligjit për statistika zyrtare, si dhe përfundimi dhe publikimi i disa statistikave (të
anketës së bizneseve për ekonominë jo-formale, tabelave Ofrues-Përdorues, anketave për të hyrat
dhe kushtet e jetesës);
Miratimi i projektligjit për Këshillin Ekonomik-Social, dhe i strategjisë sektoriale për punësim dhe
politika sociale;
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Miratimi i tri ligjeve në fushën e mjedisit (për infrastrukturë dhe informata hapësinore, për
mbrojtjen nga zhurma dhe për mbrojtën e ajrit nga ndotja), si dhe i strategjisë dhe PV për ndryshime
klimatike;
Funksionalizimi i softuerit qendror për raportimin e të dhënave të ndotjes se ajrit që publikohen në
kohë reale;
Miratimi i dhjetë (10) projektligjeve (përfshirë plotësim-ndryshime) në fushën e gjyqësorit dhe të
drejtave themelore (për KGjK-në, për KPK-në, për Zyrën e Prokurorit Disiplinor, për provimin e
jurisprudencës, për parandalimin e konfliktit të interesit, kodit të drejtësisë për të mitur, për
mbrojtjen e të dhënave personale, për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe
pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës, për trashëgiminë kulturore, dhe për muze;
Miratimi i dy (2) dokumenteve të politikave në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore:
strategjisë dhe PV për të drejtat e fëmijëve dhe strategjisë për ekzekutimin e sanksioneve penale;
Miratimi i katër (4) ligjeve (përfshirë plotësim-ndryshime) në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë
(për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, për të huajt, për azil, për infrastrukturë kritike,
dhe për të drejtën ndërkombëtare private;
Miratimi i gjashtë (6) akteve nënligjore (përfshirë plotësim-ndryshime) në fushën e drejtësisë, lirisë
dhe sigurisë (i rregulloreve për integrimin e të huajve, për funksionalizimin e Qendrës për
Azilkërkues, dhe për funksionimin e Qendrës për Mbajtjen e të Huajve; dhe i UA-ve për kthimin e
te Huajve me qëndrim të paligjshëm në Kosovë, për procedurën e lëshimit të lejes së qëndrimit për
të huajt dhe vërtetimit për lajmërimin e punës, për procedurat dhe standardet e shqyrtimit dhe
marrjes së vendimit lidhur me kërkesën për azil, dhe për procedurën standarde të pritjes dhe
trajtimit fillestare të azilkërkuesve;
Miratimi i katër (4) dokumenteve të politikave në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë (strategjisë
dhe PV kundër krimit të organizuar 2017-2022, strategjisë dhe PV të re kundër narkotikëve 20172022; strategjisë dhe PV të re kundër terrorizmit 2017-2022, dhe strategjisë dhe PV të re për
riintegrimin e personave të riatdhesuar 2017-2022;
Miratimi i dy projektligjeve dhe një dokumenti të politikave në fushën e arsimit, shkencës dhe atë
të kërkimeve shkencore (për arsimin e lartë dhe për inovacion dhe transfer të dijes e të teknologjisë)
Miratimi i strategjisë kombëtare për inovacion dhe transfer të teknologjisë;
Themelimi i agjencisë për kurrikula, standarde dhe vlerësim;
Miratimi i tri (3) ligjeve në fushën e mbrojtjes së konsumatorit dhe të shëndetit publik (për mbrojtjen
e konsumatorit, për shëndet riprodhues dhe për transfuzion të gjakut;
Miratimi i Kodit të plotësuar-ndryshuar Doganor dhe të Akcizave;
Instalimi dhe funksionimi i një softueri për një auditim më efektiv;
Funksionalizimi dhe harmonizimi i sistemit aktual elektronik INES për regjistrimin dhe aplikimin
online për mbrojtje të DPI me sistemin COPIS.

|10

2.

PASQYRË E ZBATIMIT TË PKZMSA-SË GJATË VITIT 2017 PËR ÇDO KAPITULL | BLLOKU 1: KRITERET
POLITIKE

2.1.
2.1.1.

Demokracia dhe sundimi i ligjit
Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi zgjedhor

Grafiku 1.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi zgjedhor

Ky kapitull përmban gjithsej 4 masa afatshkurtra, nga të cilat 25% apo 1 është masë legjislative, ndërsa 75%
apo 3 janë masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 50.00% e tyre, apo 2 masa (2 masa zbatuese), janë zbatuar;
 50.00% e tyre, apo 2 masa (1 masë legjislative dhe 1 masë zbatuese), nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 50.00%, pasi që 2 nga 4 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi konsiderohet që ka vonesa serioze, pavarësisht që vetëm
gjysma e veprimeve lidhen me këto vonesa, gjegjësisht miratimi i Strategjisë për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ndërparlamentar si dhe miratimi i Rregullores së Re të Kuvendit. Megjithatë, pikërisht këto dy veprime përbëjnë
substancën në kuadër të përkushtimeve të Kuvendit që lidhen me zbatimin e MSA-së. Duke marrë parasysh kontekstin
politik të vitit 2017, vonesat në zbatim që kanë mbetur nga Legjislatura e kaluar janë bartur për zbatim gjatë vitit
2018. Vlen të theksohet se numri i raportimeve të institucioneve të pavarura dhe rekomandimet të lëshuara nga
monitorimi dhe zbatimi i tyre është zbatuar me kohë.
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2.1.2.

Administrata publike

Grafiku 2.1.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Administrata publike

Ky kapitull përmban gjithsej 25 masa afatshkurtra, nga të cilat 44% apo 11 masa janë legjislative, ndërsa
56% apo 14 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 20.00% e tyre, apo 5 masa (5 masa zbatuese), janë zbatuar;
 80.00% e tyre, apo 20 masa (11 masa legjislative dhe 9 masa zbatuese), nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 20.00%, pasi që 5 nga 25 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, në këtë fushë në përgjithësi ka vonesa serioze dhe masat kyçe të planifikuara veçse
kanë zënë vend në planifikimet për vitin 2018. Megjithatë, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë procedimit të tri
Ligjeve të pakos së reformës së administratës publike duke u bazuar në përkushtimet e Qeverisë, të gjeturat e SIGMAs dhe të gjeturat nga Raporti i Vendit 2016, pra që këto Ligje të miratohet në harmoni të plotë. Në takimin e fundit të
KMRAP mbajtur në tetor 2017, Qeveria është përkushtuar që pakoja ligjore e RAP-it të miratohet si e vetme, po në
tremujorin e dytë të vitit 2018, dhe jo në K4 2017 siç ishte planifikuar gjatë hartimit të PKZMSA-së 2017. Kjo
megjithatë, bazuar në vonesat serioze në këtë periudhë është shtyrë për K2 të vitit 2018.
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2.1.3. Avokati i Popullit
Grafiku 2.1.4. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Avokati i Popullit

Ky kapitull përmban gjithsej 16 masa afatshkurtra, që të gjitha masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë se të gjitha masat e
planifikuara janë zbatuar.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 100.00%, pasi që 16 nga 16 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor nuk është duke u shoqëruar me vonesa serioze. Megjithatë, vlen të theksohet
që për shkak të situatës politike që ka përcjell institucionet e vendit, veprimi që lidhet me emërimin e zëvendësve të
Avokatit të Popullit gjatë periudhës së kaluar raportuese ishte peng i formimit të Legjislaturës së re. Megjithatë edhe
veprimi lidhur me emërimin e zëvendësve të Avokatit të Popullit ka arritur të realizohet plotësisht.
2.1.4.

Mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë

Grafiku 2.1.6. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë

Ky kapitull përmban gjithsej 11 masa afatshkurtra, prej tyre 36.36% apo 4 masa janë legjislative dhe 63.64%
apo 7 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 18.18% e tyre, apo 2 masa (2 masa zbatuese), janë zbatuar;
 81.82% e tyre, apo 9 masa (4 masa legjislative dhe 5 masa zbatuese), nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 18.18%, pasi që 2 nga 11 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
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Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vonesa serioze, veçanërisht nëse merret parasysh aspekti
politik që influencon në mënyrë thelbësore këtë sektor. Masat të cilat shoqërohen me pengesa apo vonesa në zbatim
kanë pasur afat tremujorin e tretë dhe të katërt 2017, megjithatë vlen të theksohet që për shkak të peshës së madhe të
këtij sektori si një ndër shtyllat themelore të shtet-ndërtimit, realizimi i shumicës dërrmuese të masave varet plotësisht
nga veprimi që ka të bëjë me transformimin e FSK-së ne FAK, gjë që kërkon ndryshime në Kushtetutë të Republikës
së Kosovës. Vlen të përmendet se kjo nuk është zbatuar deri në fund të vitit 2017, dhe është bartur për vitin 2018.
2.2.

Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare

Grafiku 2.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare

Ky kapitull përmban gjithsej 5 masa afatshkurtra, nga të cilat 20%, apo 1 masë është legjislative, ndërsa 80%
apo 4 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 40.00% e tyre, apo 2 masa (2 masa zbatuese), janë zbatuar;
 60.00% e tyre, apo 3 masa (1 masë legjislative dhe 2 masa zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 40.00%, pasi që 2 nga 5 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi ka vonesa serioze me masat që janë planifikuar për vitin
2017. Vonesat më të mëdha që e shoqërojnë këtë kapitull ndërlidhen me miratimin e Strategjisë për Qasje të Përbashkët
si dhe projekt rregulloren për Regjistrin Qendror. Sa i përket veprimit të hartimit të Listës Rajonale për Persona të
Zhdukur, vlen të theksohet që Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur dhe Komisionit Ndërkombëtar për Persona
të Zhdukur e kanë përfunduar dorëzimin e të dhënave që do të përfshihen në Listën Rajonale të Personave të Zhdukur.
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3.

PASQYRË E ZBATIMIT TË PKZMSA-SË GJATË VITIT 2017 PËR ÇDO KAPITULL | BLLOKU 2: KRITERET
EKONOMIKE

3.1.

Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut

Grafiku 3.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut

Të përfunduara - 61.54% | 8 masa

Vonesa serioze - 38.46% | 5 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 13 masa afatshkurtra, nga të cilat 30.77%, apo 4 masa janë legjislative, ndërsa
69.23%, apo 9 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 61.54% e tyre, apo 8 masa zbatuese, janë zbatuar;
 38.46% e tyre, apo 5 masa (2 masa legjislative dhe 3 masa zbatuese), nuk kanë arritur të zbatohen,
si në vijim:
o Rishikimin e Strategjisë për Parandalimin dhe Luftimin e Ekonomisë Joformale, Pastrimin
e Parave, Financimin e Terrorizmit dhe Krimeve Financiare.
o Miratimin e Koncept Dokumentit për të Drejtat e qytetarëve dhe kompanive të BE-së për
blerjen e pronës së paluajtshme në Kosovë
o Miratimin e Koncept Dokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Pronën dhe të
drejtat sendore
o Miratimin e Projektligjit për Tokën Ndërtimore
o Miratimin e Projektligjit për Pronën Publike
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 58.33%, pasi që 8 nga 13 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi ka pasur masa të zhvilluara, megjithatë ka vonesa serioze
në miratimin e ligjeve që lidhen me reformën pronësore. Sa i përket luftimit të informalitetit, janë bërë disa hapa pozitiv
me ri-funksionalizimin e Sekretariatit koordinues për Strategjinë për Parandalimin dhe Luftimin e Ekonomisë
Joformale, Pastrimin e Parave, Financimin e Terrorizmit dhe Krimeve Financiare, janë publikuar raportet
monitoruese vjetore për vitet 2015 dhe 2016 dhe janë duke u finalizuar analizat për vlerësimin e riskut në disa sektorë
që do të shërbejnë më pas për rishikimin e strategjisë dhe planit të saj të veprimit. Megjithatë, disa nga këto masa janë
duke u realizuar me vonesa krahasuar me planifikimin andaj edhe janë evidentuar në këtë raport.
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3.2.

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

Grafiku 3.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Kapaciteti për t’u përballur me presionin e konkurrencës dhe
forcat e tregut brenda Unionit

Të përfunduara - 16.67% | 1 masë

Vonesa serioze - 83.33% | 5 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 6 masa afatshkurtra, nga të cilat 33.33%, apo 2 masa janë legjislative, ndërsa
66.67%, apo 4 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 16.67% e tyre, apo 1 masë zbatuese, është zbatuar;
 83.33% e tyre, apo 5 masa (2 masa legjislative dhe 3 masa zbatuese), nuk kanë arritur të zbatohen,
si ne vijim:
o Miratimi i Ligji për Inovacion dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë;
o Miratimi i legjislacionit për mbrojtjen doganore të pronësisë intelektuale;
o Aplikimi i (a) masave aktive të tregut të punës përmes APRK dhe, (b) një sistemi të
trajnimit të brendshëm të APRK, e cila përfshin trajnime për dizajnimin, zbatimin dhe
monitorimin më të mirë të masave aktive të tregut të punës;
o Realizimi i pilot projektit për shtrirjen e infrastrukturës brez-gjerë që do të përfshijë një
zonë rurale (disa fshatra) të Kosovës; adaptimi dhe funksionalizimi i parkut teknologjik
digjital për nevoja të bizneseve të TIK; dhe realizimi i marrëveshjes me BB për kredinë që
përfshinë investimet gjatë viteve të ardhshme për shtrirjen e rrjetave të TIK;
o Hartimi i 20 standardeve të reja të profesionit dhe verifikimin tyre, hartimi i kurrikulës
bërthamë për AAP bazuar në kurrikulën e re të Kosovës, rishikimi i plan programeve të
AAP dhe plan programeve të trajnimit dhe trajnimi i trajnerëve dhe mësimdhënësve
bazuar në kurrikulën bërthamë, dhe zhvillimi i materialeve mësimore për AAP për dy
profile prioritare MASHT dhe MPMS.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 16.67%, pasi që 1 nga 6 masat e planifikuara është realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor nuk ka pasur progres, ka vonesa serioze në miratimin e Ligjit për Inovacion
dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë; miratimin e Ligjit për mbrojtjen doganore të pronësisë intelektuale; dhe
aplikimin e një sistemi të trajnimit të brendshëm të APRK, e cila përfshin trajnime për dizajnimin, zbatimin dhe
monitorimin më të mirë të masave aktive të tregut të punës, Realizimi i pilot projektit për shtrirjen e infrastrukturës
brez-gjerë që do të përfshijë një zonë rurale (disa fshatra) të Kosovës; adaptimi dhe funksionalizimi i parkut teknologjik
digjital për nevoja të bizneseve të TIK; dhe realizimi i marrëveshjes me BB për kredinë që përfshinë investimet gjatë
viteve të ardhshme për shtrirjen e rrjetave të TIK; dhe, hartimin e plan-programeve dhe rishikimin e kurrikulave të
AAP që përbejnë elemente kyç në harmonizimin e programeve arsimore me kërkesat e tregut të punës.
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4.
4.1.

PASQYRË E ZBATIMIT TË PKZMSA-SË GJATË VITIT 2017 PËR ÇDO KAPITULL | BLLOKU 3: STANDARDET
EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË
Korniza ligjore për përafrimin e legjislacionit të Kosovës me acquis-në e BE-së

Grafiku 4.1. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Korniza ligjore për përafrimin e legjislacionit kombëtar me
acquis-në e BE-së

Të zbatuara - 50% | 3 masa

Të pazbatuara - 50% | 3 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 6 masa afatshkurtra, të gjitha masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 50% e tyre, apo 3 masa, janë zbatuar;
 50% e tyre, apo 3 masa, nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 50%, pasi që 3 nga 6 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
4.2.

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

Grafiku 4.2. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Lëvizja e lirë e mallrave

Të përfunduara - 34.78% | 8 masa

Vonesa serioze - 65.22% |15 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 23 masa afatshkurtra, ku 60.87% apo 14 masa janë legjislative dhe 39.13% apo
9 janë masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 34.78% e tyre apo 8 masa (3 masa legjislative dhe 5 masa zbatuese) janë zbatuar;
 65.22% e tyre apo 15 masa (11 masa legjislative dhe 4 masa zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen
sipas planifikimit për 2017, si në vijim:
o Miratimin e Projektligjit për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit;
o Miratimin e Projektligjit për Metrologji;
o Miratimin e Projektligjit për Produktet e Ndërtimit;
o Miratimin e Projektligjit për mbikëqyrjen e produkteve në treg;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Miratimin e Projektligjit për Barna Narkotike, Prekursorë dhe Substanca Psikotrope;
Miratimin e UA-së për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Akreditimit të
Kosovës;
Miratimin e UA-së për caktimin e tarifave për akreditim;
Miratimin e UA-së për caktimin e formës, përmbajtjes dhe përdorimin e emblemës së
akreditimit;
Miratimin e Rregullores për Këshillin Profesional;
Miratimin e Rregullores për shishet si enë matëse;
Miratimin e Rregullores për përcaktimin e kompetencës për grupet e produkteve, ndërmjet
autoriteteve inspektuese;
Miratimin e Strategjia e Zhvillimit të Sektorit Privat 2017-2021, dhe,
Rekrutimin e 8 zyrtarëve në inspektoratin e tregut;
Adoptimin e 1,500 Standarde Evropiane dhe Ndërkombëtare ne standarde Kosovare
Funksionalizimin e Databazës elektronike për njoftimin e publikut sa i përket produkteve
të rrezikshme në treg.

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 34.78.%, pasi që 8 (3 masa legjislative dhe 5 masa zbatuese) nga 23 masa të
planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor përballet me vonesa sidomos sa i përket legjislacionit primar (e si rrjedhojë
edhe atij sekondar) në fushën e infrastrukturës se cilësisë. Gjithashtu, nuk është plotësuar numri i stafit në
inspektoratin e tregut si dhe nuk është arritur kuota e paraparë e standardeve të adoptuara si rrjedhojë e ndryshimit
të qasjes në adoptimin e standardeve që ka shkaktuar ngadalësim në këtë proces. Së fundmi, databaza elektronike për
produkte të rrezikshme, përkundër progresit të shënuar, ende nuk është e qasshme për publikun.
4.3.

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

Grafiku 4.3. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Liria e lëvizjes së punonjësve

Të përfunduara - 100% | 1 masë

Vonesa serioze - 0% | 0 masa

Ky kapitull përmban 1 masë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë se masa e vetme e
afatshkurtër e planifikuar është duke u realizuar. Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara
në grafikun më sipër, niveli i zbatimit të këtij kapitulli deri më tani është 100%, pasi që masa e vetme
është duke u realizuar.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa serioze dhe masa e planifikuar është zbatuar.
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4.4.

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

Grafiku 4.4. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: E drejta e themelimit të kompanive dhe liria e ofrimit të
shërbimeve

Të përfunduara - 53.85% | 7 masa

Vonesa serioze - 46.15% | 6 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 13 masa afatshkurtra, nga të cilat 38.46% (5 masa) janë masa legjislative, ndërsa
61.54% (8 masa) janë masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 53.85% e tyre apo 7 masa (1 masë legjislative dhe 6 masa zbatuese) janë zbatuar;
 46.15% e tyre apo 6 masa (4 masa legjislative dhe 2 masa zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen, si
në vijim:
o Miratimi i Projektligjit për Shërbimet Postare;
o Miratimi i UA-së për caktimin e pikës së vetme të Kontaktit;
o Miratimi i UA për Procedurat e Njoftimit dhe Vlerësimit të përputhshmërisë së
legjislacionit sektorial;
o Miratimi i legjislacionit sekondar për zbatimin e ligjit mbi Profesionet e Rregulluara;
o Përfundimi i Planit të Veprimit për transpozimin e direktivës për shërbime, dhe
o Numri i monitorimeve sipas kërkesave të palëve në lidhje me parregullsi eventuale nga
Autoriteti Kombëtarë i Kualifikimeve.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 53.85%, pasi që 7 nga 13 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor ka shënuar progres në realizimin e masave të planifikuara, megjithatë
përballet edhe me një numër vonesash serioze, sidomos sa i përket miratimit të legjislacionit sekondar për zbatimin e
Ligjit për Profesione të Rregulluara dhe Ligjit për Shërbime.
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4.5.

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

Grafiku 4.5. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Lëvizja e lirë e kapitalit

Të përfunduara - 70% |7 masa

Vonesa serioze - 30% | 3 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 10 masa afatshkurtra, nga të cilat 20% apo 2 masa janë legjislative, ndërsa 80%
apo 8 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 70% e tyre apo 7 masa (2 masa legjislative dhe 5 masa zbatuese), janë zbatuar;
 30% e tyre apo 3 masa (3 masa zbatuese), nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 70 %, pasi që nga 7 nga 10 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi ka realizuar masat e parapara përfshirë këtu edhe
rregullativën e pagesave, dhe në këtë drejtim nuk ka pasur vonesa të mëdha por shtyrje të afatit për disa aktivitete
lidhur me Strategjinë Kombëtare për parandalimin dhe luftimin e informalitetit dhe matjes së ekonomisë së pa-vërejtur
në llogari kombëtare. Kjo nuk ka paraqitur pengesë të madhe pasi që institucionet kanë vazhduar me aktivitetet sipas
planeve vjetore për këtë fushë.
4.6.

Kapitulli 5 i acquis-së: Prokurimi publik

Grafiku 4.6. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Prokurimi publik

Të përfunduara - 100% | 5 masa

Vonesa serioze - 0% | 0 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 5 masa, që të gjitha masa zbatuese afatshkurtra.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë se të gjitha masat, pra
5 masa zbatuese, janë zbatuar. Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më
sipër, shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017 është 100%, pasi që 5 masat e planifikuara janë
realizuar plotësisht.
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Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi është në realizim të masave të planifikuara sipas kohës së
parapare për zbatimin e tyre. Vlen të theksohet se reforma e prokurimit elektronik zbatohet me disa përjashtime sipas
vendimit te Qeverise dhe KRPP-se. Andaj zbatimi i kësaj reforme vazhdon edhe në vitin 2018 me disa masa të
rëndësishme sa i përket trajnimeve të operatoreve dhe organizatave buxhetore, zhvillimit të mëtejmë të sistemit
elektronik dhe kryerjes se aplikimeve ne forme elektronike per te gjitha llojet e tenderëve dhe prokurimeve.
4.7.

Kapitulli 6 i acquis-së: E drejta e kompanive

Grafiku 4.7. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: E drejta e kompanive

Të përfunduara - 60% | 3 masa

Vonesa serioze - 40% | 2 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 5 masa afatshkurtra, nga të cilat 40% apo 2 masa janë legjislative, ndërsa 60%
apo 3 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 60% e tyre, apo 3 masa (3 masa zbatuese), janë përfunduar;
 40% e tyre, apo 2 masa (2 masa legjislative), nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 60%, pasi që 3 nga 5 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi ka realizuar të gjitha masat zbatuese të planifikuara për
vitin 2017 ndërsa sa i përket masave legjislative si Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe Ligjit për Kontabilitet, Raportim
Financiar dhe Auditim, ato janë miratuar pas afateve kohore të parapara. Për më tepër, Ligji për Shoqëri Tregtare
është rikthyer në shqyrtim në Kuvend nga Presidenti me konstatimin se një nga nenet e këtij ligji bie ndesh me
Kushtetutën.
4.8.

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

Grafiku 4.8. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: E drejta e pronësisë intelektuale

1. Të përfunduara - 41,67% |5 masa

4. Vonesa serioze - 58,33% | 7 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 12 masa afatshkurtra, nga të cilat 4 (33,33%) janë masa legjislative, ndërsa 8
prej tyre (66,67%) janë masa zbatuese.
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Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 41,67% e tyre, apo 5 masa (5 masa zbatuese), janë zbatuar;
 58,33% e tyre, apo 7 masa (4 masa legjislative dhe 3 masa zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 41,67%, pasi që 5 nga 12 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor është karakterizuar me vështirësi në miratimin e legjislacionit primar
(Ligjit për Masat Doganore) dhe atij sekondar (Rregulloreve për Ndërmjetësim dhe Kompensime të Veçanta dhe UA
për Masat Doganore), ndërsa sa i përket masave zbatuese nuk janë përfunduar aktivitetet që ndërlidhen me aprovimin
e Strategjive dhe Planit të Veprimit për Masat për Uljen e Nivelit të Piraterisë dhe për Pronësi Intelektuale
4.9.

Kapitulli 8 i acquis-së: Politikat e konkurrencës

Grafiku 4.9. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Politikat e konkurrencës

Të përfunduara - 53.85% | 7 masa

Vonesa serioze - 46.15% | 6 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 13 masa afatshkurtra, nga të cilat 62% apo 8 masa janë legjislative, ndërsa 39%
apo 5 masa janë zbatuese
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 53.85 % e tyre, apo 7 masa (5 masa legjislative dhe 2 zbatuese) janë zbatuar;
 46.15% e tyre, apo 6 masa (3 masa legjislative dhe 3 masë zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen:
o Hartimi i Rregullores Nr 1/2012 për Procedurat dhe Formatin e Njoftimit për Ndihmë
Shtetërore, e miratuar;
o Hartimi i Rregullores Nr. 1/ 2013 për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit për
Ndihmën Shtetërore;
o Zhvillimi i formës standarde për të dhënat që duhen ofruar;
o Miratimi e Aktit nënligjor për kriteret dhe kushtet e dhënies së ndihmës shtetërore;
o Krijimi i inventarit të ndihmës shtetërore dhe përgatitjet për notifikim dhe mbledhjen e të
dhënave nga dhënësit e ndihmës shtetërore.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 53.85%, pasi që 7 nga 13 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, në pjesën e ndihmës shtetërore ka pasur vonesa edhe tek krijimi i bazës ligjore
sekondare për zbatimin e ligjit por edhe tek një varg masash zbatuese të parapara për vitin 2017. Marrë parasysh
obligimet e MSA në këtë fushë deri në prill të vitit të ardhshëm, është urgjente që të ndërmerren disa hapa substancial
për të vendosur bazat e funksionimit të këtij sistemi. Sinjale pozitive ka pasur në këtë drejtim rishtazi pas transferimit
të Departamentit të Ndihmës Shtetërore në Ministri të Financave ku ka nisur rekrutimi i stafit të nevojshëm dhe
rishikimi i legjislacionit sekondar. Zyra për një kohë të gjatë ka qenë me vetëm një zyrtar. Ndërsa Autoriteti i
Konkurrencës ka bërë hapa substancial pozitiv me miratimin e një varg rregulloresh esenciale për zbatimin e ligjit dhe
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transpozimin e mëtejmë të legjislacionit të BE. PO ashtu Autoriteti është në proces të rekrutimit të pozitave shtesë që
do të rezultojë me forcim të kapaciteteve zbatuese në këtë fushë.
4.10.

Kapitulli 9 i acquis-së: Shërbimet financiare

Grafiku 4.10. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Shërbimet financiare

Të përfunduara - 53.85% | 7 masa
Vonesa serioze - 46.15% | 6 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 13 masa afatshkurtra, nga të cilat 61.54% apo 8 masa janë legjislative, ndërsa
38.46% apo 5 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 53.85% e tyre, apo 7 masa (6 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese) janë zbatuar;
 46.15% e tyre, apo 6 masa (2 masa legjislative dhe 4 masa zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen,
si në vijim:
o Miratimi i projektligjit për institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare
Jobankare (plotësim-ndryshim);
o Hartimi i 3 Manualeve; për likuidimin e bankave, mbikëqyrjen e kompanive të sigurimit,
dhe mbikëqyrjen e fondeve pensionale.
o Finalizimi i planit kontingjent në përputhje me rekomandimet e misionit për asistencë
teknike të FMN-së;
o Nënshkrimi i memorandumit të mirëkuptimit me ASD të Gjermanisë.
o Rregullorja për adekuatshmërinë e kapitalit, e miratuar (plotësim ndryshim);
o Programi vjetor i ekzaminimit “onsite” (mbi temat për sigurimin të depozitave), i krijuar;
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 53.85%, pasi që 7 nga 13 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Bazuar edhe në të gjeturat e raportit, aspekti kryesor ku ka pasur vonesa në këtë sektor ka të bëjë me miratimin e
legjislacionit për institucione mikrofinanciare, zhvillimi i mëtejmë i rregullativës për mbikëqyrjen e sigurimeve dhe
fondeve pensionale, dhe finalizimi i planit kontingjent në përputhje me rekomandimet e misionit për asistencë teknike
të FMN-së.
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4.11.

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

Grafiku 4.11. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Shoqëria e informacionit dhe mediat

Ky kapitull përmban 23 masa afatshkurtra, nga të cilat 52.17%, apo 12 masa janë legjislative, ndërsa 47.82%,
apo 11 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 30.43% e tyre, apo 7 masa (4 masa legjislative dhe 3 masa zbatuese), janë zbatuar;
 69.57% e tyre, apo 16 masa (8 masa legjislative dhe 8 masa zbatuese), nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 30.43%, pasi që 7 nga 23 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi mund të përfundohet se është arritur nivel më i mirë i
zbatimit të PKZMSA-së në vitin 2017 (30.43%) në krahasim me vitin 2016 kur ky kapitull ka pasur zbatim prej
(16.28%). Për të përmbledhur, ka një përmirësim të zbatimit në masë prej 14.15 % krahasuar me vitin 2016,
megjithatë duhet theksuar se ky sektor karakterizohet me vonesa serioze nga se 16 masa (69.57%) nuk kanë
arritur të realizohen.
4.12.

Kapitulli 11 i acquis-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural

Grafiku 4.12. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Bujqësia dhe zhvillimi rural
Të përfunduara-52.63% - 20
Vonesa serioze - 47.37% - 18
masa

Ky kapitull përmban 38 masa afatshkurtra, nga të cilat 44.73%, apo 13 janë masa legjislative, ndërsa 65.78%
apo 25 janë masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 52.63% e tyre 20 masa (3 masa legjislative dhe 17 masa zbatuese) janë zbatuar;
 47.37 % e tyre 18 masa (10 masa legjislative dhe 8 masa zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen..
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Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 52.63% pasi që 20 masa nga 38 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi karakterizohet më vonesa serioze
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi është karakterizuar me vonesa serioze sepse ka pasur
vështirësi në plotësimin e kornizës ligjore dhe masave tjera zbatuese.
4.13.

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

Grafiku 4.13. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Politikat e sigurisë ushqimore, të veterinarisë dhe ato të
fitosanitarisë

Ky kapitull përmban gjithsej 32 masa afatshkurtra, nga të cilat 12.5% apo 4 masa janë legjislative, ndërsa
87.5% apo 28 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 75% e tyre, apo 24 masa (24 masa zbatuese) janë zbatuar;
 25% e tyre, apo 8 masa (4 masa legjislative dhe 4 masa zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 75 %, pasi që 24 nga 32 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi ka pasur vështirësi në plotësimin e kornizës ligjore, përderisa
pjesa dërrmuese e masave të planifikuara janë realizuar sipas planifikimit dhe afateve kohore. Sipas të gjeturave të
raportit, mund të përfundohet se është arritur nivel i kënaqshëm i zbatimit në këtë kapitull.
4.14.

Kapitulli 13 i acquis-së: Peshkataria

Ku kapitull nuk përmban masa afatshkurtra.
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4.15.

Kapitulli 14 i acquis-së: Politikat e transportit

Grafiku 4.15. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Politikat e transportit

Ky kapitull përmban 90 masa afatshkurtra, nga të cilat 57.77% apo 52 masa janë legjislative, ndërsa 42.43%
apo 38 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 58.89% e tyre, apo 53 masa (39 masa legjislative dhe 14 masa zbatuese) janë zbatuar;
 41.11% e tyre, apo 37 masa (13 masa legjislative dhe 24 masa zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 58.89%, pasi që 53 nga 90 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi mund të përfundohet se është arritur nivel më i mirë i
zbatimit të PKZMSA-së në vitin 2017 (58.89%) në krahasim me vitin 2016 kur ky kapitull ka pasur zbatim prej
(36.5%). Për të përmbledhur, ka një përmirësim të zbatimit në masë prej 22.4% krahasuar me vitin 2016, megjithatë
duhet theksuar se 37 masa (41%) nuk kanë arritur të realizohen.
4.15. Kapitulli 15 i acquis-së: Energjia
Grafiku 4.16. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Energjia

Ky kapitull përmban 49 masa afatshkurtra, nga të cilat 34.70% apo 17 masa janë legjislative, ndërsa 65.30%
apo 32 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 53.06% e tyre, apo 26 masa (4 masa legjislative dhe 22 masa zbatuese) janë zbatuar;
 46.94% e tyre, apo 23 masa (13 masa legjislative dhe 10 masa zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen.
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Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 53.06%, pasi që 26 nga 49 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi mund të përfundohet se është arritur nivel më i mirë i
zbatimit të PKZMSA-së në vitin 2017 (53%) në krahasim me vitin 2016 kur ky kapitull ka pasur zbatim prej
(32.70%). Për të përmbledhur, ka një përmirësim të zbatimit në masë prej 20.36 % krahasuar me vitin 2016,
megjithatë duhet theksuar se 23 masa (47%) nuk kanë arritur të realizohen.
4.16.

Kapitulli 16 i acquis-së: Tatimet

Grafiku 4.17. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Tatimet

Të përfunduara - 100% | 8 masa

Vonesa serioze - 0% | 0 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 8 masa afatshkurtra, që të gjitha janë masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë se të gjitha masat, pra
8 masa zbatuese, janë zbatuar.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 100%, pasi që të gjitha masat e planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor nuk ka pasur vonesa dhe masat e planifikuara kanë përfunduar
4.17.

Kapitulli 17 i acquis-së: Politikat ekonomike dhe monetare

Ky kapitull nuk përmban masa afatshkurtra. Masat e bllokut të Kritereve ekonomike ndërlidhen direkt me të.
4.18.

Kapitulli 18 i acquis-së: Statistikat

Grafiku 4.19. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Statistikat

Të përfunduara - 72.22% | 13 masa

Vonesa serioze - 27.78% | 5 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 18 masa afatshkurtra, nga të cilat 5.55% apo 1 masë është legjislative, ndërsa
94.44% apo 17 masa janë zbatuese.
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Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 72.22% e tyre, apo 13 masa zbatuese, janë zbatuar;
 27.78% e tyre, apo 5 masa (1 masë legjislative dhe 4 masa zbatuese), nuk kanë arritur të zbatohen,
si në vijim:
o Miratimin e Projektligjit për Statistika Zyrtare;
o Finalizimin e Memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet BQK-së dhe ASK-së (për shkak
të mungesës së resurseve);
o Publikimin e tabelave ofruese-përdoruese (supply and use tables-SUT) për vitin referues
2014;
o Përfundimin e anketës së bizneseve për ekonominë joformale në aktiviteteve: restorante,
hotele, transport dhe ndërtim;
o Përfundimin e zhvillimit të SILC-ut.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 72.22%, pasi që 13 nga 18 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi ka shënuar progres në realizimin e masave të planifikuara
që ka rezultuar me shkurtimin e afate të publikimit dhe publikime të reja të statistikave. Nuk janë realizuar brenda
afateve të parapara disa statistika dhe nuk është miratuar në vitin 2017 Ligji për Statistika Zyrtare. Edhe pse ishte
paraparë realizimi i një Memorandumi të bashkëpunimit mes ASK dhe BQK, sipas raportit të fund-vitit, mbetet që
palët të vendosin nëse është i nevojshme një memorandum i ri, rishikim i atij ekzistues apo nuk ka nevojë fare të
rishikohet ky Memorandum ekzistues. Përndryshe, bashkëpunimi mes BQK dhe ASK ka qenë i kënaqshëm pasi që për
këtë nuk ka as vakum ligjor e as mungesë instrumentesh praktik.
4.19.

Kapitulli 19 i acquis-së: Politikat sociale dhe punësimi

Grafiku 4.20. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Politikat sociale dhe punësimi

Të përfunduara - 57.90% | 11 masa

Vonesa serioze - 42.10% | 8 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 19 masa afatshkurtra, nga të cilat 68.42% apo 13 masa janë legjislative, ndërsa
31.58% apo 6 masa janë masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 57.90% e tyre, apo 11 masa (8 masa legjislative dhe 3 masa zbatuese) janë zbatuar;
 42.10% e tyre, apo 8 masa (5 masa legjislative dhe 3 masa zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen,
si në vijim:
o Projektligji për Këshillin Ekonomik Social;
o Strategjia Sektoriale për Punësim;
o Rekrutimi i Inspektorëve të Punës.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 57.90%, pasi që 11 nga 19 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
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Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi i ka pasur disa vonesa në masat e planifikuara për këtë
periudhë. Këto vonesa janë paraqitur në miratimin e Ligjit për Këshillin Ekonomik Social, miratimin e Strategjisë
Sektoriale për Punësim dhe Politika Sociale; në rekrutimin e Inspektorëve të Punës; në zgjedhjen e Bordit
Këshillëdhënës të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës; si dhe në transpozimin e disa Rregulloreve për
mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit në punë. Sidoqoftë dy aspektet kryesore sa i përket politikave të punësimit janë
funksionalizimi i plotë i Agjencisë së Punësimit dhe forcimi i kapaciteteve të Inspektoratit të Punës për të forcuar rolin
e tij mbikëqyrës në tregun e punës përfshirë edhe adresimin e sfidave sa i përket sigurisë në punë. Kjo e fundit edhe
pse ishte planifikuar për 2017, nuk është realizuar.
4.20.

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

Grafiku 4.21. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të industrisë

Të përfunduara - 28.57% |2 masa

Vonesa serioze - 71.43%|5 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 7 masa afatshkurtra, të gjitha masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 28.57% e tyre, 2 masa zbatuese janë zbatuar;
 71.43% e tyre 5 masa zbatuese nuk kanë arritur të zbatohen, si në vijim:
o Ristrukturimi i KIESA-s për t’i mundësuar që të përmbush me efikasitet përgjegjësitë dhe
të zbatojë prioritetet e saj;
o Hartimi dhe publikimi i Hulumtimit për zinxhirët e vlerës për sektorët potencial të
industrisë - përcaktimi i hallkave që mungojnë dhe masave për zhvillimin e tyre;
o Themelimi i Bordit Këshillues në kuadër të KIESA me pjesëmarrjen e komunitetit afarist
dhe përfshirjen e fuqishme të Zyrës së Kryeministrit;
o Rekrutimi i udhëheqësit të sektorit për zhvillimin e zonave ekonomike, dhe
o Funksionalizimi i sektorit të ndërtimtarisë.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 28.57%, pasi që 2 nga 7 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Si rrjedhoje e të gjeturave të raportit, ky sektor në përgjithësi përballet me vonesa serioze. Vonesa ka në ristrukturimin
e KIESA-s si një nga reformat kryesore të planifikuara për vitin 2017 për t’i mundësuar që të përmbush me efikasitet
përgjegjësitë dhe të zbatojë prioritetet e saj dhe veprimet tjera që janë të ndërlidhura me ketë masë. Vonesa ka
gjithashtu, sa i përket hartimit dhe publikimit të hulumtimit për zinxhirët e vlerës për sektorët potencial të industrisë
si dhe funksionalizmin e sektorit të ndërtimtarisë të cilat vonesa ndikojnë negativisht në kualitetin e politikave për
këtë sektor.
4.21.

Kapitulli 21 i acquis-së: Rrjetet trans-evropiane

Ku kapitull nuk përmban masa afatshkurtra.
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4.22.

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

Grafiku 4.23. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore

Ky kapitull përmban gjithsej 5 masa afatshkurtra (të gjitha masa zbatuese).
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 60% e tyre, apo 3 masa janë zbatuar;
 20% e tyre, apo 2 masa nuk kanë arritur të zbatohen. Këto masa janë:
o
Hartimi dhe miratimi i një koncept-dokumenti për zhvillim rajonal, i cili do të përcaktojë
definicionin e nocionit “zhvillim rajonal” si dhe definicionin për themelimin e strukturave
institucionale për zhvillim rajonal në territorin e Kosovës; dhe
o
Finalizimi i përcaktimit të klasifikimit të rajoneve sipas sistemit NUTS.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, deri në fund të vitit 2017 janë
zbatuar plotësisht 60% e të gjitha masave afatshkurtra të këtij kapitulli apo 3 masa nga 5 të parapara për
t’u zbatuar deri në fund të vitit.
4.23.

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

Grafiku 4.24. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Gjyqësori dhe të drejtat themelore

Ky kapitull përmban gjithsej 242 masa afatshkurtra, nga të cilat 12.8% apo 31 masa janë legjislative, ndërsa
87.1% apo 211 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 70.78 % e tyre 172 masa (11 masa legjislative dhe 160 zbatuese) janë zbatuar;
 29.22 % e tyre 71 masa (20 masa legjislative dhe 51 masa zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 70.78%, pasi që 172 nga 242 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
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Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi ka progres në realizim e masave të planifikuara.
Kurse ka vonesa me miratimin në Kuvend të projektligjeve si në vijim:
 Ligji për KGjK (plotësim-ndryshim);
 Ligji për KPK (plotësim-ndryshim);
 Ligji për Zyrën e Prokurorit Disiplinor (ligj i ri);
 Ligji nr. 02-L40 për Provimin e Jurisprudencës (plotësim-ndryshim);
 Ligji për Parandalimin e Konfliktit të interesit (plotësim-ndryshim);
Gjithashtu nuk janë miratuar në periudhën e planifikuar edhe projektligjet si në vijim:
 Kodi i drejtësisë për të mitur (plotësim ndryshim);
 Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (plotësim, ndryshim);
 Ligji për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në
Republikën e Kosovës (plotësim, ndryshim);
 Ligji për Trashëgiminë Kulturore (ligj i ri);
 Ligji për Muze (ligj i ri).
Sa i përket legjislacionit sekondar, Rregullorja për gjyqtarë porotë si dhe Rregullorja për kthimin e
personave të zhvendosur kanë qenë të planifikuara për tremujorin e parë të vitit 2017 por nuk janë miratuar
në kohë.
Sa i përket zbatimit të masave në fushën e gjyqësorit në periudhën raportuese nuk janë përfunduar masat
si në vijim:
 Pilot-projekti që rregullon procedurën e ndërmjetësimit të referuar nga gjykata në Gjykatën
Themelore të Prishtinë;
 Analiza gjithëpërfshirëse e sektorit te sundimit te ligjit;
Si dhe nuk kanë arritur të plotësohen pozitat e parapara në PKZMSA 2017 në prokurori themelore në vend.
Vonesa ka pasur edhe në kompletimin e kornizës strategjike në fushën e të drejtave të njeriut, apo më
specifikisht në miratimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve, si dhe Strategjisë për
Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.
Sa i përket masave zbatuese, akoma nuk janë zbatuar 35 vendime të pazbatuara për rrënimin e strukturave
ilegale të ndërtuara në prona private.
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4.24.

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

Grafiku 4.25. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Drejtësia, liria dhe siguria

Ky kapitull përmban gjithsej 132 masa afatshkurtra, nga të cilat 12.12% apo 16 masa janë legjislative, ndërsa
87.88% apo 116 masa janë masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 78.03% e tyre, apo 103 masa (2 masa legjislative dhe 101 masa zbatuese) janë zbatuar;
 21.97% e tyre, apo 29 masa (14 masa legjislative dhe 15 masa zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 78.03%, pasi që 103 nga 132 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi ka progres në realizim e masave të planifikuara,
mirëpo ka vonesa me miratimin në Kuvend të projektligjeve si në vijim:
 Ligji Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror (ndryshim-plotësim);
 Ligji Nr. 04/L-219 për të Huajt (plotësim-ndryshim);
 Ligji Nr. 04/L-217 për Azil (ndryshim-plotësim);
 Ligji për Infrastrukturë Kritike (ligj i ri);
 Ligji mbi Të Drejtën Ndërkombëtare Private (ligj i ri).
Vonesa ka edhe në miratimin e një sërë aktesh nënligjore siç janë: Rregullorja per Integrimin e te huajve, UA nr.092014 Per Kthimin e te Huajve me Qëndrim të Paligjshëm ne RKS, Rregullorja për funksionalizimin e Qendrës për
Azilkërkues, Rregullorja per Funksionimin e Qendrës per Mbajtjen e te Huajve, UA per Procedurën e Lëshimit të
Lejes së Qëndrimit për tr huajt dhe Vërtetimit për lajmërimin e punës, UA nr.17-2013 per Procedurat dhe Standardet
e Shqyrtimit dhe Marrjes se Vendimit Lidhur me Kërkesën për Azil, dhe UA nr.16-2013 per Procedurën Standarde
te Pritjes dhe Trajtimit Fillestare te azilkërkuesve.
Gjithashtu sa i përket kornizës së politikave, ka vonesa në miratimin e Strategjisë Kundër Krimit te Organizuar dhe
Plani i Veprimit 2017-2022, Strategjisë e re kundër Narkotikëve dhe planit të veprimit 2017-2022, Strategjisë së re
kundër Terrorizmit dhe Planit të Veprimit 2017-2022, si dhe Strategjisë së re për Riintegrimin e Personave të
Riatdhesuar dhe Planit të Veprimit 2017-2022.
Gjithashtu, tek pjesa zbatuese e kapitullit 24 janë një numër i masave të cilat ishin parapara për vitin 2017, por që
nuk janë zbatuar si p.sh.: Ndërtimi i stacionit policor për togjet patrulluese kufitare në Vitomiricë, Themelimi i
divizionit për kompensimin e viktimave te krimit. Miratimi i Koncept dokumentit për Bashkëpunimin Juridik
Ndërkombëtar në çështjet Penale dhe Civile, Krijimi i manualeve për identifikim e personave të radikalizuar dhe disa
masa te cilat parashihnin rritjen e numrin te inspektimeve ne QDP, si dhe rritjen e numrin konfiskimit të aseteve
kriminale, mirëpo statistikat e ofruara nuk shënojnë rritjen e planifikuan.
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4.25.

Kapitulli 25 i acquis-së: Shkenca dhe kërkimet shkencore

Grafiku 4.26. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Shkenca dhe kërkimet shkencore

Të përfunduara - 16.66%| 1 masë

Vonesa serioze -83.34% |5 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 5 masa afatshkurtra, nga të cilat 16.66% apo 1 masë është legjislative, ndërsa
83.33% apo 5 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 16.66% e tyre, apo 1 masë zbatuese është zbatuar;
 83.34% e tyre, apo 4 masa (1 masë legjislative dhe 3 masë zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen,
si në vijim:
o Miratimi i Projektligjit për inovacion dhe transfer të dijes dhe teknologjisë;
o Strategjia Kombëtare për Inovacion dhe Transfer të Teknologjisë.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 16.66%, pasi që 1 nga 5 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Bazuar në të gjeturat e raportit, ky sektor ka pasur ngecje në dy aspekte kyçe, atë të legjislacionit bazë dhe kornizës
strategjike për inovacion. Sidoqoftë, me krijimin e Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, hartimi i strategjisë
ka kaluar tek ky institucion, ndërsa sa i përket legjislacionit, MASHT ka proceduar me hartimin e ligjit për inovacion
shkencor.
4.26.

Kapitulli 26 i acquis-së: Arsimi dhe kultura

Grafiku 4.27. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Arsimi dhe kultura

Të përfunduara - 54.17% | 13 masa

Vonesa serioze - 45.83% | 11 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 24 masa afatshkurtra, nga të cilat 37.5% apo 9 masa janë masa legjislative,
ndërsa 62.5% apo 15 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 54.17% e tyre, apo 13 masa (3 masa legjislative dhe 10 masa zbatuese) janë zbatuar;
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45.83% e tyre apo 11 masa (6 masa legjislative dhe 5 masa zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen,
si në vijim:
o Miratimin e Projektligjit për Arsimin e Lartë;
o Udhëzimi administrativ i Ligjit mbi Arsimin e Lartë;
o Agjencia Kosovare për Kurrikula, Standarde dhe Vlerësim.

Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 54.17%, pasi që 13 nga 24 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor ka vazhduar me zbatimin gradual të reformës së arsimit para-universitar
me fokus në rishikimin e kurrikulave, ndërsa vonesat në miratimin e legjislacionit për arsimin e lartë do të kenë efekte
në ngadalësimin e reformës në arsimin universitar. Po ashtu, për mungesë të mjeteve financiare nuk është themeluar
Agjencia për Kurrikula, Standarde dhe Vlerësim si një nga pikat kyç në forcimin e kualitetit të arsimit.
4.27. Kapitulli 27 i acquis-së: Mjedisi
Grafiku 4.28. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2016: Mjedisi

Ky kapitull përmban gjithsej 52 masa afatshkurtra, nga të cilat 15 (28.84%) masa legjislative dhe 37 (71.15%)
masa zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 55.7 % ose 29 masa (6 masa legjislative dhe 23 masa zbatuese) janë zbatuar plotësisht për vitin 2017;
 44.2 % ose 23 masa (9 legjislative dhe 14 zbatuese) nuk kanë arritur të realizohen.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 55.7%, pasi që 29 nga 52 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi mund të përfundohet se është arritur nivel më i mirë i
zbatimit të PKZMSA-së në vitin 2017 (55.7%) në krahasim me vitin 2016 kur ky kapitull ka pasur zbatim prej
(47.08%). Për të përmbledhur, ka një përmirësim të zbatimit në masë prej 8.62 % krahasuar me vitin 2016,
megjithatë duhet theksuar se 23 masa (44.23%) nuk kanë arritur të realizohen.
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4.27.

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

Grafiku 4.29. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit

Të përfunduara - 40% | 8 masa

Vonesa serioze -60% | 12 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 20 masa afatshkurtra, nga të cilat 60% apo 12 masa janë legjislative, dhe 40%
apo 8 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 40% e tyre apo 8 (3 masa legjislative dhe 5 masa zbatuese) janë përfunduar;
 60% e tyre apo 12 masa (9 masa legjislative dhe 3 masë zbatuese) përballen me vonesa serioze, si
ne vijim:
o Projektligji për Mbrojtjen e Konsumatorit;
o Projektligji për Shëndet Riprodhues;
o Projektligji për Transfuzion të Gjakut;
o UA për Vërejtjet e Kombinuara në paketimet e duhanit;
o UA për regjistrimin e multivitaminave, mineraleve, oligomineraleve, substancave herbale,
preparateve herbale dhe produkteve tjera për të cilat nuk nevojitet autorizimi për
marketing;
o UA për Praktikat e mira të shpërndarjes;
o UA për kushtet dhe procedurat lidhur me eksperimentimin, shenjëzimin, trajtimin,
përpunimin, ruajtjen, distribuimin, garantimin e kualitetit dhe sigurisë, për dhënien e
licencës së institucioneve shëndetësore për inde dhe qeliza;
o UA për Importin dhe Eksportin e Indeve dhe Qelizave;
o UA për Obligimet dhe kualifikimet e personit përgjegjës, si dhe
o Anëtarësimin e Kosovës në Rrjetin Shëndetësor të Evropës Juglindore;
o Emërimin e Koordinatorit Nacional për Transplantim, dhe
o Transferimin e njësive të transfuzionit të gjakut nga spitalet regjionale në qendrën
kombëtare të transfuzionit të gjakut.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 40%, pasi që 8 nga 20 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor është ballafaquar me vonesa në miratimin e legjislacionit primar dhe
sekondar që do të forconte dhe harmonizonte më tej kornizën ligjore me atë të BE-së dhe do të vendoste bazën ligjore
për përparim kualitativ në mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit dhe shëndetit publik sidomos në lidhje me shëndetin
riprodhues, transfuzionin e gjakut, kushtet dhe procedurat për trajtim, përpunim dhe distribuim të indeve dhe qelizave
etj.
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4.28.

Kapitulli 29 i acquis-së: Unioni Doganor

Grafiku 4.30. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Unioni doganor

Të përfunduara - 55.56% | 5 masa

Vonesa serioze - 44.44% | 4 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 9 masa afatshkurtra, nga të cilat 33.33% apo 3 masa janë legjislative, dhe
66.67% apo 6 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 55.56% e tyre, apo 5 masa zbatuese, janë zbatuar;
 44.44% e tyre, apo 4 masa (3 masa legjislative dhe 1 zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen, si në
vijim:
o Miratimi i Kodit Doganor dhe i Akcizave të Kosovës Nr.03/L-109, plotësuar dhe
ndryshuar me Nr. 04/L099;
o Miratimi i Udhëzimit Administrativ Nr.11/2009 për zbatimin e Kodit Doganor dhe të
Akcizave të Kosovës (plotësim-ndryshim);
o Miratimi i Udhëzimit Administrativ për deklaratën paraprake para-arritjes për zbatimin e
Ligjit 04/L-099 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit 03/L-109 Doganor dhe të Akcizave
të Kosovës (plotësim-ndryshim);
o Funksionalizimi dhe harmonizimi i sistemit aktual elektronik INES për regjistrimin dhe
aplikimin online për mbrojtje të DPI me sistemin COPIS.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 55.56%, pasi që 5 nga 9 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Edhe pse në këtë fushë ka pasur zhvillime pozitive, sfidë mbetet plotësim-ndryshimi i Kodit Doganor dhe të Akcizave
që vazhdon të prolongohet. Marrë parasysh rëndësinë dhe nevojën e përditësimit dhe harmonizimit të vazhdueshëm të
Kodit me Kodin Doganor të BE si instrument kyç në realizimin e pjesës tregtare të MSA, harmonizimi i legjislacionit
primar dhe sekondar do të duhet të trajtohet me prioritet.
4.29.

Kapitulli 30 i acquis-së: Marrëdhëniet me jashtë

Ky kapitull nuk përmban masa afatshkurtra.
4.30.

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

Ky kapitull nuk përmban masa afatshkurtra.
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4.31.

Kapitulli 32 i acquis-së: Kontrolli financiar

Grafiku 4.33. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Kontrolli financiar

Të përfunduara - 71.43% | 5 masa

Vonesa serioze - 28.57% | 2 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 7 masa afatshkurtra, nga të cilat 14.29% apo 1 masë është legjislative, ndërsa
85.71% apo 6 masa janë zbatuese.
Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë si në vijim:
 71.43% e tyre, apo 5 masa zbatuese, janë zbatuar;
 28.57% e tyre, apo 2 masa (1 masë legjislative dhe 1 masë zbatuese), nuk kanë arritur të zbatohen,
si në vijim:
o Zhvillimi i legjislacioni sekondar për zbatimin e ligjit të kontrollit të brendshëm të
financave publike.
o Vonesa ka në instalimin dhe funksionimi i një softueri për një auditim më efektiv.
Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër, shkalla e zbatimit të këtij
kapitulli gjatë vitit 2017 është 71.43%, pasi që 5 nga 7 masa të planifikuara janë realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, në këtë sektor në përgjithësi masat e planifikuara janë përfunduar. Vonesat në
instalimin dhe funksionalizimin e një softuerëve të auditimit nga ZKA nuk kanë ndikuar në punën e Zyrës, por
natyrisht që operacionalizimi i plotë i softuerit do të ndikonte pozitivisht në produktivitetin e punës. Ndërsa vonesat
në miratimin e Ligjit për KBFP kanë shtyrë edhe zhvillimin e legjislacionit sekondar për këtë ligj që pritet të ndikojë
pozitivisht sa i përket forcimit të llogaridhënies menaxheriale në financat publike.
4.32.

Kapitulli 33 i acquis-së: Dispozitat financiare dhe buxhetore

Grafiku 4.34. Zbatimi i PKZMSA-së gjatë vitit 2017: Dispozitat financiare dhe buxhetore

Të përfunduara - 100% | 6 masa

Vonesa serioze - 0.00% | 0 masa

Ky kapitull përmban gjithsej 6 masa afatshkurtra, nga të cilat 16.67% apo 1 masë është legjislative, ndërsa
83.33% apo 5 masa janë masa zbatuese.
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Sa i përket shkallës së zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017, të gjeturat tregojnë se të gjitha masat, pra
6 prej tyre, janë zbatuar. Bazuar në të gjeturat e statusit të ecurisë, të prezantuara në grafikun më sipër,
shkalla e zbatimit të këtij kapitulli gjatë vitit 2017 është 100%, pasi që 6 nga 6 masat e planifikuara janë
realizuar plotësisht.
Siç tregojnë të gjeturat e raportit, ky sektor në përgjithësi nuk ka vonesa dhe masat e planifikuara janë realizuar
plotësisht.
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