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Ministria e Administratës Publike, gjatë vitit 2015 ka qenë e përkushtuar në kompletimin e kornizës strategjike 

për Reformën e Administratës Publike, si dhe kompletimin e kornizës ligjore në fushën e administratës publike.  

Rëndësi e veçanet i është kushtuar klasifikimit dhe gradimit të pozitave të nëpunësve civilë në pajtim me 

katalogun pozitave të nëpunësve civilë, sistemit të ri të pagave; si dhe Sistemit të Informatave për Menaxhimin 

e Burimeve Njerëzore. Po ashtu, Ministria ka qenë e përqendruar në përmbushjen e objektivave të saj në fushën 

e e-Qeverisjes, akomodimin e institucioneve dhe trajnimin e nëpunësve civilë. 
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Reforma në Administratën Publike  

Në vazhdimësi të procesit të reformës së administratës publike, Ministria e Administratës Publike ka hartuar 

Strategjinë dhe Planin e Veprimit për Modernizimin e Administratës Publike, të cilat janë miratuar gjatë vitit 

2015 nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Për dallim nga korniza e mëhershme strategjike e reformës, kjo 

Strategji është më e fokusuar dhe përfshinë pakon e reformave në: 

-  Shërbimi civil dhe burimet njerëzore në administratën publike; 

-  Procedurat administrative dhe ofrimi i shërbimeve publike administrative; dhe 

-  Organizimi i administratës shtetërore dhe llogaridhënia. 

Strategjia për Modernizimin e Administratës Publike 2015-2020 dhe Plani i Veprimit 2015-2017 është miratuar 

me dt. 25 Shtator 2015 me Vendimi e Qeverisë Nr. 04/51, ku ka të detajuar edhe planin e kostimit të objektivave 

dhe aktiviteteve.  

Ministria në bashkëpunim me MIE, ZKM dhe MF ka përgatitur Dokumentin për Përkrahje Sektoriale, ku  

Komisioni Evropian do të përkrah financiarisht procesin e Reformës së Administratës Publike në vlerë prej rreth 

28 milion euro.   

Po ashtu, Ministria ka hartuar Metodologjinë për Matjen e Treguesve dhe Pasaportën e Treguesve të PV-SMAP, 

të cilat janë miratuar nga KMRAP. Parimet e OECD/SIGMA për administratën publike të miratuara së fundi 

kanë shërbyer si udhërrëfyes metodologjik për hartimin e kësaj Metodologjie. 

 

Me qëllim të sigurimit të zbatimit të Kornizës Strategjike, është themeluar Këshilli i Ministrave për Reformën e 

Administratës Publike (KMRAP). KMRAP është struktura kryesore përgjegjëse në nivel politik për sigurimin e 

zbatimit të dokumenteve strategjike të reformës së administratës publike. 

KMRAP gjatë vitit 2015 ka mbajtur katër (4) takime. Në takimin e parë të KMRAP është miratuar: 

- Korniza Strategjike e Reformës së Administratës Publike 2015-2020; dhe  

- Vendimi për organizimin dhe funksionimin e strukturave për zbatimin e dokumenteve strategjike të 

reformës në administratën publike. 

Këto dy dokumente janë aprovuar edhe nga Qeveria e Republikës së Kosovës më dt. 12 shkurt 2015. Ndërsa 

takimet e radhës të KMRAP, kanë pasur karakter koordinues dhe informues rreth përmbushjes së 

rekomandimeve të dala nga takimet e GVRAP. 

 

Grupi i Veçanet për Reformën e Administratës Publike - GVRAP i cili është themeluar në vitin 2013 dhe përbëhet 

nga përfaqësuesit e Qeverisë dhe Komisionit Evropian, në vitit 2015 ka mbajtur dy (2) takime. Gjatë këtyre 

takimeve janë nxjerrë konkluzionet përmes të cilave përcaktohen obligimet e ndërsjella që pritet të realizohen 

në të ardhmen. 
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Në bazë të Ligjit për Administratën Shtetërore, Ministria ka shqyrtuar Projekt-rregulloret e ofruara nga 

Institucionet e Republikës së Kosovës për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës, 

për të cilat ka dhënë pëlqimin.  

 

Shërbimi Civil 

 

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

njerëzore në shërbimin civil, Ministria ka hartuar këto dokumente:  

- Projekt Strategjia e Trajnimit për nëpunësit  Civilë 2016-2020;  

- Projekt i Plani i Veprimit për Zbatimin e Strategjisë së Trajnimit të Nëpunësve Civil 2016-2018. 

Ndërsa janë miratuar:   

- Metodologjia për  klasifikimin e vendeve të punës në Shërbimin Civil;  

- Udhëzuesi për aplikimin e Rregullores për Planifikim të Personelit, sipas formularit të ridizajnuar; dhe 

- Katalogu i vendeve të punës në SHCK, i cili është miratuar në Qeveri.  

 

Është themeluar Komisioni i përbashkët MAP-MF për shqyrtimin e propozimeve nga Institucionet për 

klasifikimin e vendeve të punës që ka punuar gjate tërë kohës dhe  ka shqyrtuar rreth 90% të propozimeve dhe 

komenteve të Institucioneve lidhur me Katalogu dhe klasifikimin e vendeve të punës në gradat përkatëse.   

 

Ndërkaq, funksionalizimi i Sistemit të Informatave për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore në institucionet e 

Republikës së Kosovë, ka qenë një nga objektivat e Ministrisë, ku të dhënat e nëpunësve civilë nga sistemi i 

pagave janë bartur në SIMBNJ. Me pas është bërë vendosja më të dhënat e dosjes fizike në Sistem. Është bërë 

pilotimi për 5 institucione që kanë shërbyer këtij procesi, ndërsa ne nivel të shërbimit civil ky proces është 

realizuar rreth 40%. Në vitin 2015 procesi i kërkesave për publikim të vendeve të lira të punës dhe marrjes se 

autorizimeve është realizuar përmes Sistemit dhe është punuar në realizimin e procesit ndërlidhjes me sistemin 

e pagave. 

 

Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të nëpunësve civilë, Ministria ka trajnuar përdoruesit e SMIBNJ-së, në 

veçanti menaxherët dhe zyrtarët e personelit. Lidhur me planifikimin e personelit sipas formularit të ri dizajnuar 

dhe ka hartuar raportin për Gjendjen në Shërbimin Civil për vitin 2014 cili është miratuar nga Kuvendi i 

Republikës së Kosovës. 
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Duke u bazuar në të dhënat e Raportit për vitin 2015, struktura gjinore e nëpunësve civil është 62.56% të gjinisë 

mashkullore dhe 37.44% e gjinisë femëror, ndërsa struktura etnike e nëpunësve civil është 90.14% shqiptar 

ndërsa 9.86% pjesëtar te komuniteteve jo shumicë.  

 

Legjislacioni në fushën e Administratës Publike  

Një rëndësi e veçanet i është kushtuar legjislacionit në fushën e administratës publike, ku janë hartuar disa 

projektligje, siç janë: 

- Projektligji për procedurat e përgjithshme administrative, i cili tani gjendet në procedurat e leximit dhe 

miratimit të dytë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, 

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjin nr. 03/l-064 për festat zyrtare në republikën e Kosovës 

është hartuar nga MAP dhe  miratuar nga Qeveria mirëpo nuk është miratuar nga Kuvendi i Kosovës, 

- Projektligji i pagave që paguhen nga buxheti i Kosovës, që përfshinë; Projektligjin për pagat e 

funksionarëve publik, Projektligjin për pagat e nëpunësve publik dhe Projektligji për plotësimin dhe 

ndryshimin e Ligjit nr. 03/l-147 për pagat e nëpunësve civilë, është finalizuar nga Ministria, ka marrë 

deklaratën e përputhshmërisë nga MIE dhe është dërguar në MF për marrjen e opinionit të kostos 

financiare; 

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit  Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së 

Kosovës është hartuar dhe tani është në procesin e konsultimeve publike; 

- Gjithashtu, është hartuar drafti fillestar i Ligjit për Organizimin e Administratës Publike (LOAP). 

Tri projektligjet e fundit, në takimin e 4 të grupit të veçantë për reformën e administratës publike, është 

konkluduar që të dërgohen për miratim në pako për shkak ndërlidhjes në mes të tyre dhe evitimit të kolizionit 

të mundshëm. 

Gjithashtu janë miratuar:  

- Udhëzimi Administrative për Llogari Elektronike Zyrtare;  

- Udhëzimi Administrative për Ueb Faqet e Institucioneve Publike;  

- Rregullorja për Standardet për Harduer dhe Softuer; 

- Rregullorja për shenjat unike të klasifikimit të dokumenteve; 

 

 

Ndërsa janë hartuar dhe finalizuar: 
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- Projektrregullorja për koordinim ndërmjet Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit dhe strukturave 

organizative/zyrtarëve të TIK në IRK dhe është proceduar për miratim në Qeveri. 

- Projektrregullorja për përdorimin e simboleve shtetërore; 

 

Trajnimet dhe Aftësimet e Nëpunësve Civilë  

 

Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP), ka trajnuar 2768 nëpunës civilë, nëpërmjet 88 moduleve të 

trajnimit  në gjithsej 303 ditë trajnim. Nëpunësit e trajnuar ishin nga niveli qendror dhe lokal i administratës 

publike.  Në trajnime kanë marrë pjesë nëpunës nga drejtues, profesional dhe administrative me një 

përfaqësim të gjerë përfshirë të gjitha ministrit, agjencitë dhe komunat. Struktura gjinore e 

pjesëmarrësve ne trajnim përbehet nga 40% gjinia femërorë dhe 60% te gjinisë mashkullore. Këto 

trajnime janë mbajtur në gjuhën shqipe, për derisa  3% e tyre janë mbajtur në gjuhën serbe.  

Trajnimet janë zhvilluar në këto fusha: 
 

 

  Menaxhment i Përgjithshëm; 

  Administratë dhe Legjislacion; 

  Burime Njerëzore; 

  Buxhet dhe Financa; 

  Teknologjisë informativë; 

  Çështjet e Komunale; 

  Çështjet e Bashkimit Evropian. 

 
Figura 1 
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Për realizmin e programit ta trajnimit IKAP-i ka bashkëpunuar me organizata donatore që ofrojnë mbështetje 

për ngritjen e kapaciteteve në  shërbimin civil dhe në administratën publike. Organizatat e përfshira në këtë 

bashkëpunim ishin: GIZ, UNDP, OSBE, etj.. 

Në kuadër të zhvillimit të aktiviteteve, IKAP-i ka nisur hartimin e Planit zhvillimor strategjik për vitit 2016-2021. 

 

Shoqëria e Informacionit 

 
Ministria është angazhuar për kompletimin e politikave dhe standardeve, ku në koordinim me institucionet tjera 

është hartuar dhe finalizuar draft Strategjia për Qeverisje Elektronike 2016-2020. Po ashtu, është punuar në 

hartimin e Planit të Veprimit të kësaj Draft-Strategjie. 

Janë nxjerr standardet teknike për: pajisjet harduerike për përdorim në zyrë, softuer, konfigurim të 

kompjuterëve, qasje nga distanca dhe mënyrat e aplikimit për qasje në Qendrën e të Dhënave Shtetërore 

(QDHSH). Përkrahja në ofrimin e resurseve është fokusuar në ofrimin e hapësirës për hostimin e pajisjeve 

harduerike në QDHSH dhe dhënie e resurseve harduerike për shfrytëzim duke përdorur “private cloud 

computing”. Institucionet që kanë hostuar pajisje harduerike ose i janë dhënë ne shfrytëzim resurse harduerike 

në QDHSH janë: Doganat e Kosovës, Ministria e Financave, Agjencia Qendrore e Prokurimit Publik, Komisioni 

i Pavarur për Miniera dhe Minerale, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punëve te Brendshme, Ministria e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministria e Bujqësisë, Zyra e Kryeministrisë, Komuna e Dragashit, Komuna 

e Mitrovicës, Komuna e Drenasit, etj.. 

Institucionet kanë hostuar në QDHSH dhe janë publikuar në internet 19 ueb aplikacione dhe ueb faqe, si: 

Agjencia për Aftësim dhe Arsim Profesional dhe Arsim të Rritur, Shërbimit Korrektues i Kosovës, Ministrisë së 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Institutit Pedagogjik të Kosovës, Inspektoratit Policorë të Kosovës ( e ri 

dizajnuar ), Ueb faqja e  doganave të Kosovës (e ri dizajnuar ), Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave, Aplikacioni  

"Regjistri i Procedurave Administrative " për K.K Gjilan, Aplikacioni për Leje dhe Licenca në kuadër të Zyrës së 

Kryeministrit, Aplikacioni " Platforma për Komunikim me Qytetarë" për  Komunën e Gjilanit, Aplikacioni 

Raporto Barrierat  në kuadër të Minisitrisë së Tregtisë dhe Inustrisë, Aplikacioni Kuizi për fëmijë i MASHT-it 

me AME-në, Aplikacioni “WIPO Publish” Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Produkte Industriale, 

etj. 

Është instaluar sistemi i monitorimit të pajisjeve të rrjetit dhe serverëve PRTG, me të cilën monitorohen: 6 Rutera 

Core, 30 sëitcha Core dhe switcha ku lidhen serveret, 8 Firewall, 47 rutera të komunave, 9 distribution switcha 

në institucionet shtetërore dhe 192 server të vendosur në Qendrën e të dhënave shtetërore dhe në ZKM. Janë 

bërë backup-et periodike të konfigurimeve të pajisjeve Core, Firewalle-ve, DHCP-së, ACS-it, Qradar-it, PRTG-

së, Kiwi Syslog-ut dhe Dude Monitorimit. Janë realizuar lidhjet me qendrën e dytë të të dhënave dhe me qendrën 

e të dhënave të Ministrisë se Financave. Kemi vazhduar me administrimin, konfigurimin, monitorimin si dhe 
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skenimin e shërbimeve të brendshme në aspektin e sigurisë duke përdorur Sistemin IEM, si dhe është bërë 

nxjerrja e raporteve të ndryshme nga ky sistem.  

Po ashtu, janë realizuar këto projekte në fushën e TIK-ut, si: fuqizimi i Qendrës shtetërore e të dhënave, fuqizimi 

i rrjetit shtetërorë, avancimi i sistemit te postës elektronike zyrtare (ne sistemin e ri janë bartur  llogaritë e mbi 

15000 shfrytëzuesve), migrimi i shfrytëzuesve nga Office Communicator në Lync, ngritja e performances së 

rrjetit ne 32 institucione, demontimi i pikës transmetuese në Gjilan dhe Rilokimi i linçeve në Spitalin Rajonal dhe 

pikën transmetuese Maja e Gjelbër, rilokimi i pikës transmetuese nga TSS në Golesh, ngritja e perfomances se 

rrjetit. Implementimi në 32 institucione i Wireless dhe VoIP, kyçje të reja me VPN në 35 institucione. Gjithashtu, 

furnizimi i institucioneve qendrore dhe lokale me softuer të licencuar të Microsoft-it si dhe disa institucioneve 

edukative-arsimore. 

Është vazhduar më mirëmbajtjen e sistemeve elektronike dhe infrastrukturës harduerike përfshirë rrjetin 

shtetërorë (janë realizuar 760 intervenime), telefoninë (janë realizuar 1651 intervenime), qendrën shtetërorë e te 

dhënave, infrastrukturën  private cloud computing,  posta elektronike zyrtare, sistemin e-pasuria, sistemin e 

vijueshmërisë në punë, sistemin e gjendjes civile, etj.. 

 
 

Menaxhimi i objekteve qeveritare  

Ministria ka arritur disa Marrëveshje Bashkëpunimi me: MASHT, MD dhe KGJK, për bartjen e projekteve 

kapitale për ndërtimin e objekteve shkollore, prokurorive, gjykatave dhe qendrave të paraburgimit.  Sa ju përket 

zbatimit të projekteve kapitale,  punimet kanë përfunduar në Pallatin e Drejtësisë, dhe në fazën e dytë të 

ndërtesës së MFSK-së. Në këtë periudhë ka vazhduar ndërtimi i ndërtesave të prokurorive themelore  në Gjilan, 

Ferizaj, Gjakovë dhe ndërtimi i qendrave të paraburgimit në Gjilan dhe në Prishtinë dhe  ndërtimi i Universitetit 

të Mitrovicës, si dhe ndërtimi i objektit të gjykatës në Gjakovë. Po ashtu, është përgatitur dokumentacioni 

investivo-teknik për ndërtimin e ndërtesës së IKAP-it dhe për këtë pritet vendimi i komunës së Prishtinës për 

lejimin e lokacionit. Ndërsa në Lipjan ka filluar ndërtimi i Qendrës Korrektuese.  

 

Në proces të menaxhimit të ndërtesave qeveritare, si e arritur e veçantë është akomodimi i gjykatave dhe 

prokurorive të shtetit në kompleksin e Pallatit të Drejtësisë, MFSK në ndërtesë të re, Doganat e Kosovës, 

Ministria e Diasporës, IKAP, Federata e Sindikatës së Shërbyesve Civilë, Sindikata e Përgjithshme e 

Administratës Publike, Administrata Tatimore e Kosovës, Organi Shqyrtues i Prokurimit, Komisioni Rregullativ 

i Prokurimit Publik, Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësie, ku një pjesë e këtyre Institucioneve kanë qenë të 

akomoduar në hapësira private. 

 
 
Figura 2 



8 
 

Prokurorit dhe Gjykatat 
 

    
 
 
 
 
 
 
Figura 3 

Qendra e Paraburgimit – Gjilan  

 
 
 

 

 

 

Regjistrimi i OJQ-ve  
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Më qëllim të funksionimit sa më të mirë të organizatave Jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës, Ministra ka 

hartuar Koncept Dokumenti për funksionimin e OJQ-ve, ku janë parashikuar disa ndryshime ligjore të cilat do 

të mundësojnë funksionimin sa më të mirë të OJQ-ve. 

Në Ministri janë regjistruar 496 Organizata Joqeveritare, prej tyre 490 janë OJQ vendore, ndërsa 6 janë 

Ndërkombëtare. Struktura nacionale e themeluesve të OJQ-ve është si në vijim: 382 OJQ janë të regjistruara nga 

themeluesi me përkatësi kombëtare shqiptar, 83 Minoritet serb dhe 25 janë multi–etnike nga përfaqësues të 

etnive të ndryshme. Ju është njohur Statusi për Përfitim Publik 13 OJQ-ve. Ndërsa, kemi pas edhe tri vendime 

për Rinjohje të SPP-së, ku një kërkesë për SPP-së është refuzuar. 

Gjatë kësaj periudhe janë pranuar gjithsej 254 raporte vjetore të OJQ-ve. Prej tyre 201 raporte me SPP aktiv, 27 

pa SPP dhe 11 me SPP të revokuar, si dhe 15 raporte me përmirësime për vite të ndryshme. Të obliguara për të 

sjellë raport vjetor për vitin 2014 kanë qenë 227 OJQ. Prej tyre vetëm 201 raporte janë dorëzuar. 

Nuk kanë sjellë raport edhe 26 OJQ me SPP aktiv. Në përudhen raportuese  me vendim të DOJQ/ ju ka Pezulluar 

veprimtaria 13 (trembëdhjetë) OJQ-ve. 

 

Komunikimi me publikun  

Ministria ka evidencuar 125 kërkesa të gazetarëve që kishin të bënin me fushë veprimtarinë e Ministrisë së 

Administratës Publike , për të cilat në afat ligjor është dhënë përgjigje. Nëpër portale janë publikuar 188, kurse 

në shtypin ditor 100 shkrime, që përkonin me politikat e MAP-it.  

Në ueb-faqen e Ministrisë së Administratës Publike, në rubrikën e lajmeve, janë publikuar 223 tekste në tri gjuhë: 

shqip (82), serbisht (84) dhe anglisht (57).  

Brenda vitit janë evidencuar 21 kërkesa për qasje në dokumente zyrtare, për të cilat palët kanë marrë përgjigje, 
ndërsa për 2  prej tyre nuk  është dhënë përgjigje për faktin se kërkesat nuk kishin të bënin me kompetencat e 
MAP-it. 

 

Pasqyra e shpenzimeve Buxhetore  

Ministria e Administratës Publike për vitin 2015 ka pasur  buxhetin fillestar në vlerë prej 19,614,985.00€, kurse 

buxheti në fund të vitit është  në vlerë prej 21,266,338.47€, nga kjo shumë  vlera prej 1,970,948.70€ janë të alokuara 

në paga dhe mëditje, 5,899,423.10€ në mallra dhe shërbime, 2,294,609.94€ në shpenzime komunale, 49,000.00€ në 

subvencione dhe transfere, 10,676,263.64€ në shpenzime kapitale  në kategorinë Financimet nga Huamarrja vlera 

prej 360,000.00€, si dhe donacionet 16,093.09€. Prej tyre janë shpenzuar 21,122,875.73€. Bazuar në këto shifra 

buxheti i MAP-it  për vitin 2015 është realizuar në shkallen prej 99.3 %. 

Figura 4  
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Kategoria Ekonomike 

Buxheti i aprovuar 
në fillim të vitit 
2015 

Buxheti në 
fund të vitit 
2015 

Shpenzimet 
buxhetore 

% në 
krahasim 
 me 
buxhetin 
fillestar 

% në 
krahasim 

 me 
buxhetin 

në fund të 
vitit 

Pagat & Mëditjet 
2,081,153.00 1,970,948.70 1,970,948.70 94.7 100 

Mallra & Shërbime 
5,842,132.00 5,899,423.10     5,817,865.50  

               
99.6  

              
98.6  

Shpenzimet Komunale 
1,389,600.00 2,294,609.94 2,280,090.29 164.1 99.4 

Subvencione 
50,000.00 49,000.00 49,000.00 

               
98.0  

               
100  

Shpenzimet Kapitale 
9,952,100.00 10,676,263.64 10,672,180.94 107.2 100 

Financim nga 
huamarrja 300,000.00 360,000.00 319,098.81 

             
106.4  

              
88.6  

Donacionet   16,093.09 13,691.49   85.1 

GJITHËSEJ 19,614,985.00 21,266,338.47 21,122,875.73 107.7 99.3 

 

Figura 5 
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