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                                               MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE 

Ministria e Administratës Publike, gjatë vitit 2016 ka qenë e përkushtuar në realizimin e 

objektivave të përcaktuara në Strategjinë për Modernizimin e Administratës Publike 2015-2020. 

Në bashkëpunim më Komisionin Evropian janë hartuar tri Koncept Dokumente bazike për 

harmonizimin e politikave në fushën e administratës publike. Është punuar në avancimin 

Sistemit të Informatave për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, si dhe ndërlidhja e këtij sistemi 

më disa sisteme tjera. Rendësi e veçantë i është kushtuar procesit për Hapjen e të Dhënave (Open 

Data). 

Reforma në Administratën Publike – Ministria e Administratës Publike ka hartuar raportin 

gjashtëmujor “Progresi i Zbatimit të Strategjisë për Modernizim të Administratës Publike 2015 – 

2020”, raport ky i cili është miratuar në takimin e Këshillit të Ministrave për Reformë të 

Administratës Publike në muajin nëntor 2016. 

Është kryer analiza agjencive të pavarura të Kuvendit dhe organeve qendrore të Qeverisë. Në 

këtë analizë është identifikuar numri i agjencive në kuadër të Kuvendit si dhe numri i agjencive 

në kuadër të Qeverisë. Po ashtu është identifikua themelimi i tyre struktura organizative, 

marrëdhënia e punës së nëpunësve brenda agjencive si dhe pagat e tyre.  

Klasifikimi i vendeve te punës si prioritet i Qeverisë ka rezultuar me aprovimin e vendimit 

nr.04/89 datë 25.05.2016 për klasifikimin e vendeve të punës në shërbimin civil. Gjatë kësaj 

përudhe 86 institucione e kanë kryer sistematizimin për 10,967 nëpunës civil, të cilat janë 

vendosur në SIMBNJ. Katalogu përmban 1700 tituj të vendeve të punës.  

Institucionet te cilat i kanë dorëzuar propozimet e tyre për klasifikimin e vendeve te punës 

dhe propozimet e të cilave janë miratuar. 



 
 

Funksionalizimi i Sistemit të Informatave për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore në institucionet e 

Republikës së Kosovë, ka qenë një nga objektivat e Ministrisë, ku janë shtuar edhe tre module të 

reja; Moduli i Planifikimit Personelit në shërbimin civil, Moduli i rekrutimit për pozitat e larta drejtuese 

dhe Aplikimi “Online” për pozitat në shërbimin civil. 
 

Në funksion të zbatimit të legjislacionit për shërbimin civil dhe përmirësimit të menaxhimit të 

burimeve njerëzore në shërbimin civil, gjatë këtij viti të raportimit janë aprovuar: Strategjia e 

Trajnimit për nëpunësit  Civilë 2016-2020, Plani i Veprimit për Zbatimin e Strategjisë së Trajnimit të 

Nëpunësve Civil 2016-2018, ndërsa është finalizuar drafti i Projekt Rregullores për Trajnimin e Nëpunësve 

Civil. 

Legjislacioni në fushën e Administratës Publike - Një rëndësi e veçantë i është kushtuar 

legjislacionit në fushën e administratës publike, ku është miratuar: Ligji Nr. 05/L -031 për 

procedurën e përgjithshme administrative, ligji i cili  ka qenë edhe parakusht për miratimin e 

projektit IPA 2014, me të cilin do të mbështetet zbatueshmëria e këtij ligji. 

Gjithashtu është miratuar, rregullorja QRK NR. 02/2016 për koordinim ndërmjet Agjencisë së 

Shoqërisë së Informacionit dhe strukturave organizative/zyrtarëve të TIK në IRK. Ndërsa janë 

hartuar dhe finalizuar 6 projektrregullore. 

Trajnimet dhe Aftësimet e Nëpunësve Civilë - Gjatë vitit 2016 janë trajnuar 3597 nëpunës civil 

nëpërmjet 119 moduleve të trajnimit në gjithsej 574 ditë trajnim. Nëpunësit e trajnuar ishin nga 

niveli qendror dhe lokal i administratës publike. Në trajnime kanë marrë pjesë nëpunës nga 

nivelet drejtues, profesional dhe administrative. Struktura gjinore e pjesëmarrësve në trajnim 

përbëhet nga 40.70% gjinia femërore dhe 59.30% të gjinisë mashkullore, 14.327% ishin nga 

minoritetet që flasin gjuhën serbe. 

Fusha e Shoqërisë së Informacionit -  Është finalizuar Strategjia për Qeverisje Elektronike dhe 

Planin e Veprimit 2016-2020, pritet miratimi në Qeveri. Sa i përket shërbimeve për qytetarët është 
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finalizuar projekti e-Kutia, i cili pritet që në vitin 2017 të fillojë më matjen e kënaqshmërisë së 

qytetarëve për shërbimet që ofrohen nga institucionet, ku janë identifikuar shërbimet që ofrohen 

nga institucionet. Është themeluar Grupi Punues për Open Data, që është duke punuar në këtë 

proces. Po ashtu, është hostuar ëeb aplikacioni dhe është vendosur në portal qeveritar, ku mund 

të postohen të dhënat nga institucionet. Sistemi i menaxhimit të pasurisë e-Pasuria  ky projekt 

gjendet në fazën e implementimit ku jemi duke u koordinuar më të gjitha institucionet me qëllim 

të ndërveprimit të sistemeve dhe regjistrimit sa më të saktë të pasurisë shtetërore. 

Në procese të regjistrimit dhe raportimit të organizatave jo-qeveritare, ka përfunduar Sistemit 
Elektronik për OJQ-të (SEMOJQ), i cili pritet  të lansohet nga janari i vitit 2017. 

Pasqyra e shpenzimeve Buxhetit për Ministrinë e Administratës Publike - Ministria e 

Administratës Publike ka realizuar buxhetin 73% deri më tani, deri në këtë datë janë alokuar 

buxhet në vlerë prej 14,541,162.38€. Buxheti i aprovuar në këtë Ministri për vitin 2016 është 

15,880,758€. Të gjitha licencat do të paguhen deri në fund të vitit, ku si rezultat i saj do të rritet 

realizueshmëria e buxhetit mbi 95%.

 

Menaxhimi i Objekteve Qeveritare -  Konform kompetencave dhe përgjegjësive MAP-it si dhe 

konform marrëveshjeve të arritura me MASHT, MD dhe KGJK për menaxhimin e projekteve 

kapitale për ndërtimin e objekteve shkollore, qendrave te paraburgimit, prokurorive dhe 

gjykatave, për renovime të ndryshme, shpronësime ka menaxhuar që nga planifikimi buxhetor, 

përgatitje të dokumentacionit teknik, procedim për procedura të prokurimit, mbikëqyrje të 

punimeve e inspektimet finale teknike. Kanë përfunduar punimet në shkollat fillore në:  Gjilan 

dhe Kishnarekë, Qendrën e Paraburgimit në Prishtine, Ndërtimi i impiantit të trajtimit të ujërave 
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të zeza në Qendrën e Paraburgimit në Gjilan, Qendra për të Mitur në Lipjan,  ndërtimi i 

Universitetit te Mitrovicës-Faza e II, III dhe IV. Renovimi i hapësirave për Akomodimin e 

Avokatit te Popullit i cili ka qene edhe një ndër masat për MSA.  

Ka vazhduar ekzekutimi i punimeve me progres ne projektet e shkollave fillore të filluara në vitin 

2015 në: Llapushnik, Kishnicë, Salla e edukatës fizike në Pograxhë.  

Janë nënshkruar kontratat gjatë 2016 dhe inicuar punimet në: Ndërtimi i objektit të IKAP, shkollat 

fillore ne Magure-Lipjan, Pjetershtice-Shtimje, Bajqine-Podujevë, Pozharan–Viti,  Salla e Edukatës 

Fizike në Komoran-Drenas, Ratkoc-Rahovec. Gjithashtu ka pasur progres dhe ende janë në 

vazhdim projektet: ndërtimi i Prokurorisë Themelore në Gjakove; ndërtimi i Gjykatës Themelore 

ne Gjakove, ndërtimi i gjykatës Themelore ne Novobërdë.  

 

 

 

 


