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RAPORTI  VJETOR – 2012 

 

 

Ministria e Administratës Publike, në vitin 2012, ka ndikuar në zhvillimin e gjithmbarshëm të 

institucioneve qeveritare, duke vazhduar punën për të siguruar një ngritje të performancës së 

administratës në shërbim të interesave të qytetarëve, si një synim i vazhdueshëm, me qëllim  të  

plotësimit të kritereve për integrim evropian. Për të siguruar një zbatim sa më efikas të 

reformave, me synimin afatmesëm për ngritjen e sistemit të decentralizimit të fondeve të BE-së, 

ka ndërmarrë një varg veprimesh në zbatim  të reformës dhe ka miratuar përmirësimit të 

legjislacionit të Shërbimit Civil, menaxhimit të financave publike, luftimit të korrupsionit, 

sigurimit të transparencës dhe ofrimit të shërbimeve efikase për qytetarët.  

Është punuar në avancimin e administratën publike në pajtim me parimet demokratike, duke 

punuar në interesin e qytetarëve dhe duke ofruar shërbime sa më të mira për qytetarët. Në vitin 

2012, MAP ka arritur që: 
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Reforma e administratës publike vazhdon të jetë një ndër prioritetet e Qeverisë 

 

E bindur se Kosova ka nevojë për një administratë publike të reformuar, e cila në qendër të 

vëmendjes ka qytetarët, bizneset dhe vet institucionet, Ministria është përqendruar në zbatimin 

e rekomandimeve të dala nga procesi i rishikimit funksional. Mbi këtë bazë, gjatë vitit 2012 nga 

Komisioni Ndërministror për Reformën e Administratës Publike dhe nga Qeveria janë miratuar 

planet zhvillimore strategjike të Ministrisë së Drejtësisë, të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 

Sociale, të Ministrisë së Diasporës dhe të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.  

 

Ministria e Administratës Publike, duke u bazuar në  Strategjinë e Reformës, të miratuar nga 

Qeveria në vitin 2010, ka miratuar 76% (20%-2010; 35%-2011; 21%-2012) të  Planeve Zhvillimore 

Strategjike të ministrive. Riorganizimi i administratës publike në Kosovë, sipas praktikave më të 

mira ndërkombëtar, zbatimi i rekomandimeve dhe analiza e situatës në të gjitha segmentet e 

administratës publike, përmes Programit të  Rishikimit Funksional dhe organizimi institucional 

të ministrive në procesin e rishikimit vertikal dhe horizontal është duke përfunduar.  

 

Për më tepër më 23 Maj 2012 Qeveria e Kosovës ka miratuar Planin e Veprimit për zbatimin e 
Strategjisë së Reformës së Administratës Publike (PVRAP), së bashku me vlerësimin e ndikimit 
të tij financiar. Në bazë të këtij vendimi është ri-përcaktuar funksionimi dhe organizimi i 
KNRAP, është themeluar Grupi Punues dhe dymbëdhjetë (12) nëngrupe punuese dhe kanë 
zhvilluar  takime për zbatimin e PVRAP: 1.Prokurim Publik; 2.Organizimin e Administratës 

Publike; 3.Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerëzore; 4.Kontroll dhe Auditim të 

Brendshëm; 5. Komunikim dhe Pjesëmarrje të Qytetarëve; 6.Hartimin e Legjislacionit; 
7.Etikë dhe Transparencë; 8.Menaxhimin e Politikave; 9.Ekzekutimin e Buxhetit; 10. 
Racionalizimin e Proceseve Elektronike Administrative; 11.Qeveri Elektronike (e-Qeveria); 
Përveç nëngrupi punues për Planifikimi I Buxhetit nuk është mbajtur. 
 
Më dt. 25 prill 2012, Qeveria e Republikës së Kosovës, me vendim Nr. 04/71, ka aprovuar 

Rregulloren Nr. 09/2012 për Standardet e Organizimit të Brendshëm dhe Sistematizimin e 

Vendeve të Punës në Administratën Shtetërore. Përkitazi më ketë, janë analizuar, vlerësuar dhe 

komentuar një numër relativisht i madh i projekt-rregulloreve për organizimin e brendshëm për 

të cilat Ministri i Administratës Publike është përgjegjës të ofrojë pëlqimin, dhe procesi është 

duke vazhduar. 

 

Reformimi i Shërbimit Civil përmes zbatimit të legjislacionit të miratuar për 

Shërbimin Civil dhe paga, vazhdimi i forcimit të masave për luftimin e korrupsionit 

dhe dukurive negative në administratë, është bërë me miratimin e ligjeve, rregulloreve dhe 

të udhëzimeve administrative. Është miratuar legjislacioni sekondar në tërësi të Ligjit të 

Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës dhe Ligjit të Pagave për Nëpunësit Civil duke 

plotësuar kështu edhe Prioritetet Afat-Shkurtër të Studimit të Fizibilitetit.  

 

Më plotësimin e legjislacionit shërbimin civil, Kosova hynë në fazën e zbatimit të ligjeve të 

lartcekura, të cilat ligje kanë synimin e sistemit të karrierës. Përkatësisht me miratimin e 
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Rregullores nr. 05/2012 për Klasifikimin e Vendeve të Punës në Shërbimin Civili është 

themeluar Komisioni i përbashkët MAP-MF për të shqyrtuar propozimet e institucioneve, për 

klasifikimin e vendeve të punës në shërbimin civil. Ku pikësynim kryesor është që shërbyesit 

civil të ngritën në karrierë në bazë të meritës dhe profesionalizmit. Deri më tani, nga ky 

komision janë shqyrtuar gjitha institucionet e nivelit lokal, ndërsa sa i parket nivelit qendrorë, 

pas miratimit të rregulloreve të organizimit të brendshëm dhe sistematizimit të vendeve të 

punës do të shqyrtohen propozimet dhe do të miratohen nga Qeveria e Republikës së Kosovës. 

 

Janë realizuar shërbime në llogaritjen dhe pagesën e pagave nga 01.01.2012 deri më 31.12.2012 

për 1632  linja buxhetore për 79112  nëpunës  te cilët paguhen për mes listës së pagave sipas 

Ligjit Nr.04/L-079 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2012 – gjendje kjo e pagës  

dhjetor 2012.  

 
Prej 01.01.2012 deri me 31.12.2012 në emër të bruto  pagave  për mes sistemit të pagave nga 

Buxheti i Republikës së Kosovës janë paguar mjete në shumë prej 406,553,481.60€. Për 
realizimin e pagesave të këtyre pagave në bazën e shënimeve  janë proceduar gjithsejtë 
292328-t shënime, nga ana e operatorëve 58588-t , ndërsa në mënyrë elektronike  
233740-t shënime. 
 
Pagat e paguara nga Buxheti i Republikës së Kosovës Janar-Dhjetor 2012. 
 

Bruto Pensioni  Tatimi Pensioni  Neto Sindikata 

406,553,481.6 19,331,398.7 18,333,763.4 19,331,398.7 348,346,998.5 1,209,924.2 

 
Rritja e transparencës dhe e qasjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe 

ofrimi i shërbimeve të shpejta dhe efikase për qytetarët përmes e–Qeverisjes në 

administratën publike ka qenë një drejtim tjetër, ku është dhënë një kontribut i 

veçantë gjatë vitit 2012.  

 

Në rritjen e transparencës,  avancimin dhe ngritjen e kapaciteteve të e-Qeverisjes, Udhëzimi 

Administrativ nr. 02/2011 për Portalin qeveritar të Republikës së Kosovës, ka përcaktuar 

rregulla për përmbajtjen, redaktimin, administrimin dhe funksionimin e Portalit qeveritar të 

Republikës së Kosovës. Nëpërmjet portalit shtetëror “Qasje në dokumentet zyrtare” qytetarëve 

iu ofrohet mundësia që të marrin kontakt të drejtpërdrejtë ( online) me zyrtarin kompetent, i cili 

do ta informojë dhe do ta orientojë për procedurat apo do t’iu ofrojë qytetarëve qasje në 

dokumentet zyrtare. Kjo mundësi është në dispozicion te të gjitha institucioneve të Republikës 

së Kosovës. Ky investim përbën një hap të rëndësishëm në vendosjen e sistemit të komunikimit 

të drejtpërdrejtë dhe interaktiv me qytetarin, duke përmirësuar shërbimin ndaj tyre.  
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Diagramet të sherbimeve të MAP-it: 
 

 
 

 
 
 
Gjithashtu, në kuadër të ofrimit të shërbimeve të shpejta dhe efikase për qytetarët përmes e-

Qeverisjes me qëllim të lehtësimit të shërbimeve ndaj qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve, 

MAP gjatë këtij viti ka zhvilluar disa projekte kapitale në fushën e qeverisjes elektronike, si: 

 

 Ristrukturimi i rrjetit të brendshëm qeveritar dhe ngritja e sigurisë së tij (inkuadrimi 
i Firewall-ve të rijnë qeveritar dhe segmentimi i rrjetit) 

 Ristrukturimi i domenit shtetëror të brendshëm (krijimi i subdomeneve, etj.) 
 Ri-dizajnimi i e-Portalit 
 Ngritja e sigurisë së aplikacioneve të e-Qeverisjes përmes inkuadrimit të SSL-it 

(Secure Socket Layer) i cili bën enkriptimin e të dhënave gjatë qasjes në aplikacione 
 Stabilizimi gjithëpërfshirës i shërbimeve duke mundësuar uptime 24/7 
 Implementimi i Voice over IP-së që mundëson komunikim me zero kosto brenda 

institucioneve qeveritare duke përfshirë edhe ambasadat dhe konsullatat 
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 implementimi i Qendrës Operative të Rrjetit (Network Operations Center) që 
mundëson monitorim në kohë reale te rrjetit qeveritar 

 implementimi i Wireless-it nëpër institucionet qeveritare me qasje të sigurt në 
HotSpots (RKS_Staff dhe RKS_Guest; projekt në vazhdim e sipër) 

 implementimi i e-Kabinetit 
 integrimi i aplikacioneve të e-Qeverisjes në një rrjet të përbashkët të brendshëm 

shtetëror (aplikacione këto në platforma të ndryshme) 
 menaxhimi i resurseve harduerike dhe dokumentimi i tyre (mbi 650 pajisje të 

menaxhueshme të rrjetit; mbi 157 serverë; ngritje masive e përdoruesve të rrjetit; e-
mailit dhe shërbimeve tjera) 

 menaxhimi i resurseve softuerike dhe dokumentimi i tyre (dhjetëra aplikacione, ueb 
faqe, etj. të inkuadruara tani) 

 menaxhimi i migrimit të sistemit qeveritar nga KS në RKS 
 finalizimi i projektit të Bankës Botërore për Qendrën Nacionale te të Dhënave dhe 

për Asistencën Teknike 
 

Forcimi i kapaciteteve administrative për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe 

plotësimin e kritereve për integrimin evropian, ka qenë një prioritet edhe  në vitin 

2012.  

 

Instituti i Kosovës për Administratë  Publike gjatë vitit 2012 ka trajnuar 2227 nëpunës civilë 

nëpërmjet 101 kurseve të trajnimit, janë realizuar 274 ditë trajnimi. Struktura gjinore e 

pjesëmarrësve ne trajnim përbehet nga 45.89% gjinia femërorë, 53.66% gjinia 

mashkullore, 3.10% ishin nga minoritetet qe flasin gjuhen serbe. 

Instituti i Kosovës për Administrate Publike ka zhvilluar trajnime në këto fusha kryesore: 

 

 Menaxhment i Përgjithshëm 

 Administratë dhe Legjislacion 

 Burime Njerëzore 

 Buxhet dhe Financa  

 Teknologjisë informativë 

 Çështjet e Komunale 

 Çështjet e Bashkimit Evropian 
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Bashkëpunimi vendor dhe ndërkombëtar ka sjellë një sfidë në Qeverinë e Kosovës drejt 

integrimit evropian. Kosova ka vazhduar bashkëpunimi me Shkollën Regjionale për 

Administrate Publike (ReSPA, ku gjithsejtë gjatë vitit 2012 kanë marr pjesë 82 nëpunës civil nga 

59 institucione të Republikës së Kosovës, në trajnime, punëtori, konferenca etj.  

 

Gjithashtu, me SIDA, OSBE, GIZ , ZKM, , ENA, MIE dhe MAPL, janë trajnuar për Ligjin e 

Unionit Evropian dhe zbatimin e tij; Përafrimi me acquis communautaire; teknikat dhe proceset 

rregullative në BE; shkathtësitë për përkthim; zhvillimi dhe aplikimet për projekte, etika dhe 

antikorrupconi dhe organizimi ndërministror, të drejtat e njeriut; dhe zhvillimi i 

kapaciteteve për nëpunësit e qeverisjes lokale. 

 

Për hir të transparencës dhe  bashkëpunimit me shoqërinë civile, është plotësuar Ligji 

për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare me aktet nënligjore si dhe me formularët 

standard.  

Në këtë fazë janë regjistruar 512 OJQ. Me këtë shifër numri i përgjithshëm i OJQ-ve të 
regjistruara arrin në 6883. Institucionet qeveritare kanë bashkëpunuar me Shoqërinë Civile në 
organizimin e përbashkët të debateve të hapura publike, si dhe kanë marrë pjesë aktive edhe në 
aktivitetet që organizon Shoqëria Civile, siç janë seminaret e  ndryshme etj. Vlen të veçohet se 
nga periudha 1999-2012 janë regjistruar gjithsej 6883 OJQ.  
 
Gjatë vitit 2010 janë regjistruar gjithsej 517 OJQ, prej të cilave 85 OJQ ose 16.4 % janë minoritete. 
Nga numri i përgjithshëm i minoriteteve 37.6 % OJQ janë serbe. Ndërsa nga numri i 
përgjithshëm i OJQ-ve (517), 32 OJQ ose  6.2 % janë të minoritetit serb.   
 
Gjatë vitit 2011 janë regjistruar gjithsej 511 OJQ, prej të cilave 64 OJQ ose 12.5 % janë minoritete. 
Nga numri i përgjithshëm i minoriteteve 39.1 % OJQ janë serbe. Ndërsa nga numri i 
përgjithshëm i OJQ-ve (511), 25 OJQ ose  4.9 % janë të minoritetit serb.   
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Gjatë vitit 2012 janë regjistruar gjithsej 497 OJQ, prej të cilave 63 OJQ ose 12.7 % janë minoritete. 
Nga numri i përgjithshëm i minoriteteve 65,1 % OJQ janë serbe. Ndërsa nga numri i 
përgjithshëm i OJQ-ve (497), 41 OJQ ose  8,2 % janë të minoritetit serb.   
Tabela: Përqindja e minoriteteve serb me grafikun. 
 
Pjesëmarrja e serbëve në OJQ-ët përfshihen nga komunat: Mitrovicë, Leposaviç, Dragash, 
Zveçan, Shtërpcë, Graçanicë, Rahovec, Partesh, Ranilluk dhe Kllokoti. 
 

Në përputhje me Planin  Strategjik për vendosjen e institucioneve në objekte shtetërore, 

MAP-i, për vitin 2012, në kuadër të fazës afatmesme të Planit Strategjik, ka filluar ndërtimin 

e  tetë objekteve kapitale, nga të cilat katër bashkëfinancohen  nga Komisioni Evropian.  

 

Në investimet kapitale  të Qeverisë shënohet një arritje për Kosovën, si:  

1. Ndërtimi i Kompleksit të Pallatit të Drejtësisë (Bashkëfinancim BKK&KE);  

2. Ndërtimi i Burgut të Sigurisë së Lartë (Bashkëfinancim BKK&KE); 

3. Ndërtimi i Shtëpisë së Sigurt të Viktimave të Trafikimit (Bashkëfinancim BKK&KE);  

4. Ndërtimi i ndërtesës së Ministrisë së Forcës dhe të Sigurisë së Kosovës;  

5. Ndërtimi i ndërtesës së Prokurorisë së Qarkut në Pejë; 

6. Ndërtimi i ndërtesës së AKI-së, në Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjilan dhe Mitrovicë;  

7. Ndërtimi i Qendrës së Paraburgimit në Gjilan; 

8. Universiteti i Mitrovicës; 

9. Renovimi i ndërtesës së Ministrisë së Punëve Jashtme.   
 

 
   Projekti i Pallatit të Drejtësisë                               Projekti i Universitetit të Mitrovicës 
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Me realizimin e këtyre projekteve, MAP-i 

do të krijojë mundësi shtesë për vendosjen 

e rreth 1200 zyrtarëve në objekte 

shtetërore dhe me këtë do të krijohen 

kushte më të mira për punë dhe 

funksionalizim të administratës publike. 

 

 

 

Projekti i MFSK-ës 

 

Pasqyra e shpenzimeve buxhetore sipas kategorive ekonomike për vitin 

2012 – MAP 

 
Ministria e Administratës Publike, për vitin 2012, ka pasur një buxhet në vlerë prej 20,629,424,00 

eurosh. Prej tyre, 1,717,833.00 për paga dhe mëditje, 4,012,449.00 mallra dhe shërbime, 

1,290,706.00 shpenzime komunale, 50,000.00 subvencione dhe 13,558,436.00 shpenzime kapitale. 

Prej tyre janë shpenzuar 16,806,663.80 euro, kurse pa u shpenzuar kanë mbetur 1,400,164.61 

euro. Bazuar në këto shifra, buxheti i MAP-it, për vitin 2012, është realizuar në shkallën 81.47 

përqindje. 

 

 

Kategoria 
Ekonomike 

Buxheti i 
aprovuar  

Shpenzimet 
buxhetore  

Buxheti i pa 
shpenzuar 

Realizimi i 
buxhetit % 

Pagat dhe 
mëditjet 

1,717,833.00 1,670,641.40 47,191.60 97.25% 

Mallra & 
shërbime 

4,012,449.00 3,782,904.94 189,361.65 94.28% 

Shpenz. 
komunale 

1,290,706.00 1,275,173.28 14,725.59 98.80% 

Subvencionet 50,000.00 50,000.00 0 100.00% 

Shpenzime 
kapitale 

13,558,436.00 10,027,944.18 1,148,885.77 73.96% 

Gjithsej 20,629,424.00 16,806,663.80 1,400,164.61 81.47% 
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ANEKS I 
 

Rregulloret e miratuar në 2010,2011,2012, që derivojnë nga Ligji për Shërbimin Civil 
 

Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 

Rregullorja nr. 03/2010  për  
përshkrimin e detyrave të 
punës- 20.09.2010. 

Rregullorja nr. 01/2011 për 
ndërprerjen, pezullimin dhe 
përfundimin e marrëdhënies 
së punës  në shërbimin civilë-
21.03.2011. 
 

Rregullore nr. 06/2012 për 
Pozitat e Larta Drejtuese në 
Shërbimin Civil të Republikës 
së Kosovës. 02.04.2012. 
 

Rregullorja nr. 04/2010 për  
procedurat e përfaqësimit të 
drejtë dhe proporcional 

komuniteteve  jo-shumicë në 
shërbimin civilë - 20.09.2010. 

 

Rregullorja nr. 03/2011 mbi 
dosjet dhe regjistrin qendror 
të nëpunësve civilë-
21.03.2011. 
 

Rregullorja nr.08/2012 për 
tepricat e nëpunësve civil-
18.04.2012. 

 

Rregullorja nr. 05/2010  për  
orarin e punës -20.09.2010. 

 

Rregullorja nr. 04/2011 për  
procedurat disiplinore në 
shërbimin civilë-09.06.2011. 
 

Rregullore nr. 13/2012 për 
pensionimin e parakohshëm 
të Nëpunësve Civilë-  
20.06.2012. 
 

Rregullorja nr. 06/2010  për  
procedurat e emërimit në 
pozita të larta drejtuese në 
shërbimin civilë-26.09.2010. 
 

Rregullorja nr. 05/2011 për 
procedurat e zgjidhjes së 
kontesteve dhe ankesave- 
09.06.2011. 
 

Rregullore nr. 19/2012 për 
Vlerësimin e Rezultateve në 
Punë të Nëpunësve Civilë- 
20.09.2012. 

 

Rregullorja nr. 06/2010  për  
transferimin e nëpunësve 
civilë-21.12.2010.  
 

Rregullorja nr. 06/2011  për 
pushimet e nëpunësve civilë-
23.06.2011. 
 

Rregullore për punën 
vullnetare të nëpunësve civilë 
pas pensionimit. -03.10.2012 
 

Rregullorja nr. 07/2010 për 
emërimin e  nëpunësve civilë-
21.12.2010 . 
 

Rregullorja nr. 02/2011  për 
punën provuese të nëpunësve 
civilë -21.03.2011. 
 

Rregullore për avancimin në 
karrierë të nëpunësve civilë. -
03.10.2012. 
 

Rregullorja nr. 02/2010 për 
procedurat e rekrutimin në 
shërbimin civil -20.09.2010. 
 

 Rregullorja 30/2012 për 
Kushtet e Kufizimit të se 
Drejtës për Greve në Shërbime 
të Veçanta në Shërbimin Civil. 
-14.12.2012. 

  Rregullore nr. 31/2012 për 
Procedurat e Përkujdesjes për 
Nëpunësit Civil për Shkak të 
Paaftësisë Fizike apo Mendore 
ose Problemeve Shëndetësore- 
14.12.2012. 

 



11 

 

Rregulloret e miratuar në 2012, që derivojnë nga Ligji për  Pagat e Nëpunësve Civilë 
 

Rregullore nr. 33/2012 për Shtesat në Pagë dhe Kompensime të Tjera të Nëpunësve Civilë - 
24.12.2012. 

Rregullorja nr.05/2012 për  klasifikimin e vendeve të punës në shërbimin civil-02.03.2012. 
 

 
Rregullorja e miratuar në 2012, që derivonë nga Ligji për Administratën shtetërorë 

 

Rregullorja nr.09/2012 për standardet e organizimit të brendshëm dhe sistematizimin e 
vendeve të punës në administratën shtetërore - 25.04.2012. 

 
 


