
1 
 

Raporti i MAP 2014   

Në vazhdim paraqesim Raportin e Ministrisë së Administratës Publike për periudhën janar-

dhjetor 2014 lidhur me të arriturat dhe sfidat e Departamenteve. Në raport janë paraqitur të 

arriturat dhe sfidat nga një faqe për çdo Departament, ndërsa në fund janë bashkangjitur  anekset: 

Programi legjislativ MAP 2014 dhe Raport mbi realizimin e Planit Legjislativ të Akteve 

Nënligjore për vitin 2014.  

 

Raport i punës së Departamentit të Administrimit të Shërbimit Civil  për  

periudhën janar-dhjetor 2014 

 

Të arriturat: 

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

burimeve njerëzore në shërbimin civil, DASHC me përkrahjen e projekteve të  Bankës Botërorë  

dhe UNDP-së, ka hartuar dhe janë miratuar: 

 

1. Rregullorja Nr.02/2014 për Planifikimin e Personelin në Shërbimin Civil; 

2. Udhëzuesi Nr.01/2014 për Zbatimin e Procesit të Vlerësimit të Punës në Shërbimin Civil 

të Republikës së Kosovës; 

3. Qarkorja Administrative Nr.01/214; 

4. Strategjia e Trajnimit për nëpunësit e Shërbimit Civilë 2015-2017; 

5. Metodologjia për  klasifikimin e vendeve të punës në Shërbimin Civil; 

6. Është hartuar Katalogu i vendeve të punës ne SHCK i cili është dërguar në Qeveri për 

aprovim; 

7. Identifikimin i pengesave si dhe mospërputhjeve ligjore të legjislacionit  për Shërbimin 

Civil si dhe akteve nënligjore dhe është hartuar plotësim ndryshimi i rregullores për 

rekrutim; 

8. Krijimi i Sistemit te Informatave për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore i cili  mundëson 

menaxhimin e të gjitha proceseve të punës dhe ndërlidhjes me sistemin e pagesave dhe 

sistemin e thesarit; 

9. Zbatimi i SMIBNJ-së në MAP, pilotimi në pesë institucione  dhe shpërndarje  në 

institucionet në nivel qendror e lokal, për vendosjen e të dhënave fizike të personelit; 

10. DASHC, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të nëpunësve civil ka realizuar këto 

trajnime: 

- trajnimi i përdoruesve te SMIBNJ-se (menaxherëve dhe zyrtarëve  te personelit si dhe 

stafi i DASHC-se); 

- trajnimi lidhur me vlerësimin e rezultateve në punë 

- trajnimi lidhur me planifikimin e personelit  

- trajnim lidhur me standardizimin e titujve të punës dhe përshkrimin e detyrave të 

punës; 

11. Zbatimi i  vendimit të Qeverise për rritjen e pagave; 
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12. Raporti për Gjendjen në Shërbimin Civil për vitin 2013 cili është dërguar në Qeveri për 

aprovim; 

 

 

Sfidat e DASHC-së për 2015 

  

 miratimi i katalogut te pozitave ne SHCK 

 zbatimi i sistemit të klasifikimit dhe gradimit si dhe sistemit te ri te pagave; 

 zbatimi i Sistemit te Informatave për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore 

 hartimin e planit te përgjithshëm për planifikimin e personelit  

 miratimi i Strategjisë së Trajnimit për Nëpunësit Civil 2015 – 2017 dhe Plani i Veprimit; 

 implementimi i kontratës kolektive në sistemin e pagave; 

 plotësim ndryshimi i legjislacionit për SHCK; 

 hartimi i rregullores për funksionimin e sistemit të pagave; 

 modifikimi i sistemit të pagave për realizimin e ndalesës për sigurim shëndetësor sipas 

ligjit të buxhetit. 

 

Çështjet për shtimin e efikasitetit në Departament 

 

Riorganizimi i departamentit dhe sistemimi i stafit ne një hapësirë te përbashkët pune me qellim 

te menaxhimit dhe shtimit te efikasitetit në pune; 

Hartimi i agjendës në bazë te objektivave te departamentit dhe sfidave si dhe matja e rezultateve 

me indikator matës; 

  

 

Raport i punës së IKAP-it  për  periudhën janar-dhjetor 2014 

 

 Instituti i Kosovës për Administratë Publike, si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së 

Administratës Publike, është  përgjegjës për zbatimin e politikave dhe strategjive të trajnimit, 

aftësimit profesional dhe zhvillimit të kapaciteteve në Shërbimin Civil. IKAP ofron shërbimet 

për të gjitha institucionet e Shërbimit Civil të nivelit qendror dhe lokal. 

Kjo realizohet në bashkëpunim të ngushtë me Departamentin e Administrimit të Shërbimit Civil 

(DASHC) dhe me të gjitha organizatat partnere vendore dhe ndërkombëtare.  
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IKAP në vitin 2014, nga plani i trajnimit, ka arritur këto rezultate: 

N

r 

Kurse 

Trajnim

i 

Ditë 

Trajnim

i 

Pjesëmarrë

s 

Minorite

t  

Gjinia Struktura e 

pjesëmarrësve 

Rezultati 

F M DL D P A 

 

1 

 

84 

 

264 

 

1986 

 

49 

 

 

856 

 

113

0 

 

1 

 

511 

 

126

5 

 

209 

 

1986 

 

IKAP, në bashkëpunim me partnerët  vendor dhe ndërkombëtar, në vitin 2014, ka arritur këto 

rezultate: 

N

r 

Kurse 

Trajnim

i 

Ditë 

Trajnimi 

Pjesëmarrës Minorite

t  

Gjinia Struktura e 

pjesëmarrësve 

           

Rezultati 

F M DL D P A 

 

1 

 

22 

 

61 

 

582 

 

11 

 

25

7 

 

32

5 

 

0 

 

244 

 

282 

 

56 

 

582 

 

Sfidat për vitin 2015: 

1. Ndërtimi (fillimi) i objektit të ri të IKAP; 

Objekti i ri është i domosdoshëm për arsye se mungon infrastruktura e nevojshme dhe e 

përshtatshme për mbajtjen e trajnimeve, gjë që po ndikon dukshëm në cilësinë e trajnimit. 

2. Përmirësimi i cilësisë së trajnimeve; 

Gjithashtu, parashihet përmirësimi i përgjithshëm i cilësisë së trajnimeve, që nënkupton 

përmirësimin e moduleve (kurikulës) të trajnimeve (trajnime të reja 30-40%, për vitin 2015, duke 

u bazuar në nevojat e trajnimit, që vijë nga vlerësimi i punës të nëpunësve civil). 

3. Koordinimi i të gjitha aktiviteteve trajnuese për shërbyesit civil; 

Me qëllim të shmangies së dyfishimit të trajnimeve në nivel vendi, mungesës së harmonisë,  

standardeve të unifikuara dhe regjistrimit të të gjitha trajnimeve në bazën e të dhënave të IKAP, 

është e domosdoshme që koordinimi i të gjitha aktiviteteve trajnuese për shërbyesit civil, të behet 

nga IKAP. 



4 
 

 

Detyrat kryesore të kryera gjatë vitit 2014 nga ASHI 

Funksionalizimi i ASHI-së 

Draftimi  materialin bazë për UA për Menaxhimin e Llogarisë Elektronike Zyrtare 

Draftimi i Modifikimit i UA për për Ueb Faqet e Institucioneve Publike 

Organizimi  takimit të përbashkët ASHI me  njësitë e  TI-së  së IRK-së 

Angazhim  në koordinim dhe sensibilizim të Institucioneve së bashku me Ministrinë e 

Integrimeve për jetësimin e Planit të Veprimit 2014-2014 Partneriteti për Qeverisje të 

Hapur(OPG) 

Monitorim i  realizimit të Planit të Veprimit të Strategjisë për Qeverisje 2009-2015 dhe 

Zhvillimeve të  e- qeverisjes në IRK, përfshirë harduerin, aplikacionet dhe web faqet. 

Menaxhim të  projektit  “Sistemi i Menaxhimit të Shpenzimeve të Automjeteve” 

Menaxhim  Projektit   mirëmbajta e “Gjendja Civile” së bashku me MPB.  

Administrim të   projektit  “Sistemi i Menaxhimit të Vijueshmërisë në Punë” 

Përgatitje të termave të referencës për mirëmbajtje të  Aplikacionit   e-pasuria” dhe angazhimi në  

menaxhim dhe implementim të tij.  

Angazhim në  implementim të projektit “Sistemi i Menaxhimit të Dokumenteve” (SMD) dhe 

“Arkivimi  Elektronik” 

Menaxhim me   projektet për Ministri e Drejtësisë  

- Aplikacioni i Menaxhimit të Financave dhe  

- Sistemi Integruar Menaxhimit të Burgosurve 

Menaxhim i Licencave  Microsoft dhe Antivirus për të gjitha IRK-të 

Përgatitja e termave të referencës për projektet Licencat Microsft dhe softueri Antivirus për të 

gjitha IRK-të për vitet 2015-2018. 

Realizimi  CMS (ueb faqja e Ministrie se Administratës Publike) 

Menaxhimi i  Hostingut  të Aplikacioneve  (SA), Ueb faqeve të institucioneve dhe Database ne 

serverët e ASHI-se, 

Organizim i   trajnimeve për te gjithë zyrtaret e MAP-t për përdorim te sistemit te menaxhimit te 

dokumenteve (SMD). 

Avancim i  portalit shtetëror duke bërë apgrade nga share point 2008 në 2012, dhe kemi 

avancuar disa module 

Funksionalizimi i Qendrës Shtetërore të të dhënave 

Ngritja e kapaciteteve të Qendrës shtetërore të të dhënave  

Administrimi i email-it qeveritar 

Administrimi i sigurisë së sistemit dhe Qendrën Shtetërore të të Dhënave 

Hostimi i sistemeve të IRK-së në Qendrën Shtetërore të të dhënave 

Rritja  kapacitetit të  Qendrës Shtetërore të të Dhënave për nevoja SISH-it dhe institucioneve 

tjera. 

Adminsitrim me Domenin Qeveritar.  

Adminsitrimi i Rjetit shtetëror dhe Rikthimi në gjendje funksionale të disa pikave transmetuese 

të Rrjetit  

Krijimi i lidhjeve të reja për IRK-të në Rrjetin Shtetëror. 
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Administrimi dhe zgjerimit  i Sistemit VO IP. 

Mirmbajtja e Rjetit telefonik në IRK (centrex) 

Adminsitrimi dhe zgjerimi rrjetit Wireless. 

 

Sfidat  

Kapacitet jo të mjaftueshme profesionale 

Mungesa e koordinimit të duhur ndërinstitucional 

Mungesa e Buxhetit për vitin 2015 

Vizioni i ASHI-së për vitin 2015 

 

Vizioni i ASHI-së për vitin 2015 

- Plani legjislativ dhe harmonizimi i akteve nënligjore me Ligjin për Organet Qeveritare të 

Shoqërisë së Informacionit; 

 

- Krijimi i raporteve të ASHI-së me Njësitë e TI-së të Institucioneve,  ashtu siç parashihet me 

Ligjin e Organeve Qeveritare të shoqërisë Informative; 

 

- Ngritja e kapaciteteve të infrastrukturës teknike (rrjetit shtetëror dhe qendrës shtetërorë të të 

dhënave) konform kërkesave të Institucioneve; 

 

- Ngritja e nivelit të Sigurisë duke filluar nga pikat fundore (mbi 450 pika) deri te qendra 

operative e rrjetit (duke iplementuar teknologji të reja, standarde dhe protokolle); 

 

- Ri funksionalizimi  pikave transmetuese të rrjetit mikrovalor ( që janë jashtë funksionit që nga 

viti 2012); 

 

- Implementimi i infrastrukturës së Çelësave Publik (PKI) për zyrtarët e Institucioneve të 

Republikës së Kosovës, përkatësisht për zyrtarët që kanë nevojë për qasje në sisteme të 

ndjeshme; 

 

- Zhvillimi i platformës së Interoperabilitetit të Sistemeve dhe zhvillimi i aplikacionit bazë për 

implementimin e tij duke filluar me ndërlidhjen  e Regjistrit Civil me disa nga sistemet kryesore; 

 

- Angazhimi në implantimin e Planit të veprimit të Strategjisë për Partneritet për Qeverisje të 

hapur- funksionalizmi i portalit e-Kosova në koordinim me institucionet tjera qeveritare dhe 

inkorporomi i  moduleve përkatëse të institucioneve Qeveritare në Portal; 

- Menaxhimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të ASHI-së. 
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 Raport i punës së DSPIMNQ për vitin 2014 

Të arriturat qenësore gjate vitit 2014 janë: Përfundimi i komplekseve Qeveritare dhe objekteve 

me rendësi te veçantë te renditura me poshtë: 

1.Ndërtimi i ndërtesës së Ministrisë së Forcës dhe Sigurisë së Kosovës 2. Ndërtimi i kompleksit 

të Pallatit të Drejtësisë 3. Ndërtimi i Ndërtesës së Institutit të Forenzikës Psikiatrike–4. Ndërtimi 

i Ndërtesës së Prokurorisë së Qarkut në Pejë –5. Ndërtimi i ndërtesës së Prokurorisë së Qarkut në 

Gjilan – 6. Ndërtimi i ndërtesës së Prokurorisë së Qarkut në Ferizaj 7.Ka filluar ndërtimi i 

ndërtesës së Prokurorisë së Qarkut në Gjakovë 8. Ndërtimi i ndërtesave përcjellëse të AKI - 

Prishtine - 10. Ndërtimi i ndërtesës së  AKI - Gjilan –11. Ndërtimi i ndërtesës së  AKI - 

Mitrovice – 12. Ndërtimi i ndërtesës së  AKI - Ferizaj - 13. Ndërtimi i Qendrës se Paraburgimit 

ne Gjilan –  14. Ndërtimi i qendrës se paraburgimit ne Prishtine – QPP 15.Ndertimi I Ndërtesave 

te Universitetit te Mitrovicës 20. Projekti kryesor për IKAP- 21. Dizajni i Qendrës për te Mitur 

ne Lipjan –22. Objektet në kompleksin ‘Blinaja.23.Forenzika Psikiatrike 

Pra ne tërësi i kemi përmbush obligimet dhe detyrat qe na janë shtruar dhe me siguri se objektet e 

përfunduara dhe ato qe janë ne përfundim e sipër  janë pikat nevralgjike për funksionim te shtetit 

te Kosovës. 

Prioritet shume i rëndësishëm është Agjencia e cila do të krijohet si subjekt i ndarë dhe do të 

zëvendësojë Departamentin e Standardeve dhe të Politikave të Inxhinieringut dhe menaxhimit të 

Ndërtesave Qeveritare në Ministrinë e Administratës Publike (MAP), i cili është departament 

përgjegjës për kryerjen e shërbimeve të inxhinieringut dhe menaxhimin e objekteve për ndërtesat 

dhe institucionet qeveritare të Republikës së Kosovës.  

Si një institucion qeveritar, Agjencia do të menaxhojë projektet kapitale për Qeverinë e 

Republikës së Kosovës. Më tej agjencia gjithashtu do të jetë përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe 

riparimin e tyre. Kjo qasje do t’i mundësoj Qeverisë së Republikës së Kosovës që në shkallë të 

madhe të reduktojë shpenzimet publike. Agjencia do të adoptojë standarde dhe do të zhvillojë 

politika të reja për të siguruar se ofrimi i shërbimeve të avancohet, kanalizohet mirë dhe të kryhet 

në mënyrë efektive, efikase, profesionale dhe të përgjegjshme, në këtë mënyrë do të 

eliminoheshin zbrazëtitë aktuale, pengesat dhe mos-efikasitetet. Përfundimisht pritet gjithashtu 

që Agjencia do t’i mundësojë Republikës së Kosovës të ketë ndërtesa qeveritare shumë më 

funksionale dhe të qëndrueshme e të mirëmbajtura në mënyrë sistematike dhe profesionale, e që 

është parakusht për çdo shtet modern. 

Vizioni, misioni, mandati dhe vlerat esenciale të Agjencisë për menaxhim të qëndrueshëm të 

ndërtesave qeveritare janë paraparë si në vijim: 

• Vizioni - Për të qenë Agjencia udhëheqëse qeveritare në Kosovë për implementimin dhe 

menaxhimin e projekteve të qëndrueshme infrastrukturore dhe për të ofruar shërbime të klasit 

evropian për menaxhimin e ndërtesave.  
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• Misioni - Të lehtësojë ofrimin e shërbimeve përmes zhvillimit, ndërtimit dhe menaxhimit të 

infrastrukturës e cila do të rezultonte në punë, biznes dhe mjedis jetësor më të favorshëm për të 

gjithë. 

- Menaxhimi i Investimeve Kapitale 

- Menaxhimi i Ndërtesave Qeveritare 

- Administratë të Standardeve Evropiane 

 

Prioritet tjetër i rëndësishëm për vitin e 2015 do të jetë krijimi i kushteve te reja për kontroll dhe 

qasja në të gjitha objektet qeveritare duke filluar nga Objekti Kulla “Rilindja”, qasje i cili do te 

jetë kompatatibil me standardet evropiane. 

Nëse nuk krijohet Agjencia, Ligji i se cilës ka kaluar ZKM- atëherë duhet seriozisht te mendohet 

qe mirëmbajtja teknike dhe higjienike të funksionoj si entitet i veçantë pasi çdo dite e me shumë 

po shtohen obligimet me ndërtesa të reja , ky staf te cilin e posedon DSIPMN-ja e ka shume te 

vështirë e ju dale përballë te gjitha sfidave qe vine me kohen. 

 

Raport i punës së DMRAP për vitin 2014 

 

Puna gjatë 2014: 

- Janë hartuar gjithsejtë 12 rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve 

të punës. Dy për ministri, dhjetë agjenci. 

- Është përmbyllur procesi i zbatimit të SRAP 2010 – 2013 me ato veprime që kanë lejuar 

kornizat kohore. Janë hartuar raportet periodike, sipas vendimit të Qeverisë. 

- Është hartuar Udhërrëfyesi për vitin 2014 si dokument ‘strategjik’ një vjeçar. 

- Është hartuar Raporti Gjithëpërfshirës për Zbatimin e RAP 2010 – 2013.. 

- Është kryer me sukses edhe procesi i prioritizimit për strategjinë e re të RAP. 

- Hartimi i Kornizës Strategjike për RAP dhe identifikimi prioriteteve për qasjen strategjike të 

reformës së administratës publike.  

- Reforma në Kosovë, është prezantuar nga DMRAP në 8 takime rajonale e Evropiane  

- DMRAP së bashku me DL dhe DIEKP ka hartuar projektin për identifikimin e shërbimeve të 

AP drejt qytetarëve, bizneseve dhe/apo OJQ- ve. Mbështetë  GIZ. 

- DMRAP ka siguruar marrjen e dy këshilltarëve në mbështetje (UNDP dhe SIGMA). 

- Janë bërë vlerësimet e nevojshme për identifikimin e nevojave të trajnimeve specifike për 

zyrtarët e DMRAP për përmbushjen e mandatit të DMRAP. 

- Janë mbajtur takimet e rregullta të strukturave përgjegjës për zbatimin e RAP. 

 

Procesi: 

- Janë duke u përgatitur dokumentet për strategjinë e re të RAP dhe për PVRAP të ri 

- Është duke u punuar për amendamentin e Ligjit për Administratën Shtetërore 

- Janë duke u hartuar dy projekte të reja, të vogla për hapa drejt Reformës në teren, projekte të 

cilat kanë marrë mbështetjen në parim (nga GIZ dhe OSBE). 
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Disa nga sfidat e identifikuara, si në vijim: 

- Sfida 1:  Përcaktimi më i qartë i roleve ndërmjet institucioneve në procesin e RAP. 

- Sfida 2:  Ngritja e RAP si një nga top prioritet për Qeverinë dhe IRK –ët. 

- Sfida 3: Ngritja e nivelit të përgjegjësisë dhe të llogaridhënies për personat, institucionet 

përgjegjës/e për planifikim, koordinim, menaxhim dhe zbatim. 

- Sfida 4:  Përgatitja adekuate e strukturave përgjegjëse për planifikim dhe menaxhim të procesit 

të RAP. 

- Sfida 5: Koordinim, koordinim, ndërveprim. 

 

 

Të arriturat dhe sfidat e DIEKP/MAP 2014 

Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave – DIEKP gjatë vitit 2014 ka 

realizuar pothuajse në tërësi punët e parapara sipas planit vjetor të punës.  

Si të arritura mund të veçojmë: 

- Përgatitja e Raportit Vjetor të Punës së MAP-së për vitin 2013. 

- Raportimet për objektivat dhe aktivitetet e parapara në PVPQ/MAP 2014 janë bërë në 

baza periodike tek SKQ/ZKM në afatet e parapara kohore.  

- Raportimet për PVMSA tek MIE po ashtu janë bërë në baza periodike si dhe raportet për 

DPSA. 

- Gjatë procesit të riorganizimit është përgatitur Përshkrimin i Vendeve të Punës për 

zyrtarët dhe Organogramin e Departamentit.  

- Në bashkëpunim me departamentet relevante dhe MIE-në kemi përgatitur Projektin për 

IPA II 2014 (Ngritjen e kapaciteteve në Administratën Publike dhe One Stop Shop). 

- Në koordinim me departamentet iniciuesi kemi përgatitur Koncept-dokumentet si dhe 

kemi marr pjesë në Grupet Punuese të të gjitha Projektligjeve dhe akteve nënligjore të 

hartuara nga MAP. 

- Kemi mbajtur takime të rregullta koordinuese me donatorët të cilët përkrahin MAP-in në 

realizimin e aktiviteteve në fushën e administratës publike. 

- Në bashkëpunim me agjencitë dhe departamentet e MAP-së është bërë rishikimi dhe janë 

vendosur veprimet për PVMSA 2015. 

- Në bashkëpunim me DMRAP janë përgatitur sfidat dhe rekomandimet e dala nga Raporti 

i Progresit për Kosovë dhe nga ai i SIGMA-së. 

- Në bashkëpunim me agjencitë dhe departamentet e MAP-së është përgatitur Drafti i parë 

i PVPQ/MAP 2015. 

- Pas finalizimit të Draftit të PVMSA-së për MAP 2015, është dorëzuar në MIE. 

- Pjesëmarrja ne konferenca, punëtori dhe trajnime të ndryshme për ngritjen e kapaciteteve 

të zyrtarëve të Departamentit. 

Disa nga sfidat e DIEKP-së: 
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- Mungesa e stafit në Departament, akoma nuk është bërë plotësimi i të gjitha pozitave të 

parapara me Organogram. 

- Vendosja e stafit në një hapësirë pune më të përshtatshme.  

- Mos koordinim i mjaftueshëm mes departamenteve politik-bërës dhe DIEKP-së. 

- Trajnimet e nevojshme dhe vizitat studimore në fushat e politik-bërjes dhe procesit të 

integrimeve evropiane. 

 

Të arriturat dhe sfidat e DOJQ për vitin 2014 

Në Departamentin për OJQ gjatë periudhës raportuese për vitin 2014, është angazhuar në 

realizimin e detyrave të parashtruara sipas dispozitave të ligjit në fuqi, zbatimin e Ligjit nr.04/L-

057 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare si dhe Udhëzimit Administrativ  QRK-

Nr.02/2014.   

I. 

 1.Në Divizionin për regjistrimin e OJQ-ve gjatë vitit 2014 janë pranuar 545 kërkesa për 

regjistrimin  OJQ, prej tyre janë shqyrtuar 503 janë regjistruar gjithsejtë 488 OJQ , Janë refuzuar 

tri 3 kërkesa për Regjistrim të OJQ-se dhe të pa shqyrtuara janë 42 kërkesa. 

2.Gjatë vitit 2014 është miratuar Udhëzimit Administrativ  QRK-Nr.02/2014 për regjistrimin dhe 

funksionimi e OJQ-ve së bashku me shtojcat bashkë me ketë Udhëzim   

3.Janë marr 14 vendime për njohjen e SPP dhe 4 për Rinjihje ndërkaq janë refuzuar 2 kërkesa për 

njohjen e SPP. 

4.Janë marr 24 vendime për revokimin e SPP ndaj atyre OJQ-ve të cilat nuk i kanë kryer 

obligimet në përputhje me dispozitat e Ligjit 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në OJQ dhe 

Udhëzimit Administrativ  QRK-Nr.02/2014.   

 Prej tyre 14 OJQ  janë vendore dhe 10 ndërkombëtare. 

5.Gjatë vitit 2014 në Divizionin e Raportimit dhe Analizës Financiare janë pranuar  260 raporte 

vjetore të OJQ-ve gjithsej. Prej tyre 249 raporte janë për vitin 2013, ndërsa  6  raporte janë të 

viteve tjera  (Për vitin 2007,2008,2009,2010,2011,2012  5 për vitin 2014, këto OJQ   janë 

mbyllë). 

6.- Gjatë vitit 2014 janë marr vendime për Pezullimin e Veprimtarisë së 14 OJQ-ve. 

7.Gjatë këtij viti janë marrë edhe këto vendime: 107 vendime për ndërrimin e përfaqësuesit të 

autorizuar,8 vendime për shuarje e OJQ,sipas kërkesës së tyre,-- janë aprovuar 18 kërkesa për 

shtimë të aktiviteteve – Amandamentim në Statut, janë aprovuar 47 kërkesa për ndërrimin e 

adresës për OJQ. 

II. 

Gjatë periudhës në Departamentin për OJQ jemi ballafaquar me një varg sfidash: 

-Numri I madh I aplikacioneve krahasuar me stafin; 

-Mungesa e hapsirës për punë normale të zyrtarëve dhe punë me pale, mungesa e hapsirës për 

pranimin e palve në mënyrë që të mos pengohet procesi I punës gjatë komunikimit me pale; 

- Mos funksionimi i duhur i bazës së të dhënave; 

-Një nga sfidat që na paraqitet gjatë procesit të punës është edhe mos gadishmeria Zyrtarve të 

ATK-së dhe Doganave në masë mjaftueshme për bashkëpunim të ndërsjellt; 
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III. 

Objektivat: 

Gjatë periudhës së ardhshme ndër prioritet  të cilat parashikojmë janë: 

1.Procedimi i mëtejm plotësimit dhe ndryshimit të Ligjit për OJQ; 

2. Përmisimi I funsionimit të bazës së të dhënave të departamentit për OJQ; 

3.Plostimi I vendeve vakante në Departamnetin për OJQ; 

4. Gjatë vitit të ardhshëm një objektivat është edhe trajnimi I Zyrtarëve/reve të departametit; 

5.Kërkojmë që të kemi edhe në këtë Depament masa stimuluese –shtesa ashtu si janë duke marr 

edhe në departamentet tjera të MAP-it. 

 

Raport përmbledhës për punën e Divizionit për Komunikim me Publikun 

për periudhën janar-dhjetor  2014 

Divizioni i Komunikimit me Publikun në kuadër të angazhimeve, që ka pasur në harmoni me 

Rregulloren për Shërbimin Qeveritar me Publikun nr.03/2011, ka arritur me sukses t’i 

prezantojë politikat e Ministrisë së Administratës Publike te Publiku. Në këtë frymë, në faqen 

elektronike zyrtare janë publikuar 50 raporte , prej tyre 2  njoftime për mediat, 1 urim me 

rastin e 23 Qershorit-Ditës së Shërbyesve Civilë dhe dy ftesa publike. Bashkë me këto tekste 

janë publikuar 55 fotografi. 

Si rezultat i bashkëpunimit me media, nëpër gazeta të përditshme janë publikuar 76 shkrime. 

“Koha Ditore” ka publikuar 20, “Kosova Sot” 12, “Epoka e Re” 11, “Zëri” 11, “Tribuna” 16 

dhe “Bota Sot” 9 shkrime. Në këto tekste kanë dominuar përmbajtjet rreth respektimit të 

ligjit. Ndërkaq, te portali “Express”, “Jeta në Kosovë” dhe te gazetat “Zëri” dhe “Koha 

Ditore” janë vënë re edhe shkrime me një frymë tendencioze. Këto medie përgënjeshtrimet 

tona për tendencat e shprehura në artikujt e pabazuar nuk i kanë botuar fare, që përbën një 

shkelje të etikës profesionale dhe kodit të gazetarisë. Duhet theksuar se, për shkrimet e  

botuara gazetarët kanë bërë 59 pyetje për fushë veprimtarinë e MAP-it. Prej tyre janë dhënë 

50 përgjigje me shkrim dhe janë përgatitur 3 përgënjeshtrime kundër portalit “Jeta në 

Kosovë” dhe gazetave “Zëri” e Koha Ditore”. Janë dhënë 5 deklarata, në RTK, KTV, Klan 

Kosova dhe RTV 21, kurse në RTK në gjuhën turke janë evidencuar 9 paraqitje dhe në atë 

boshnjake 1, ku janë prezantuar politikat e MAP-it. Për shtatë raste, gazetarët janë këshilluar 

t’u drejtohen burimeve tjera, për faktin se pyetjet e tyre nuk kishin të bënin me MAP-in. 

Në harmoni me Ligjin për Qasje në Dokumente Zyrtare, Divizionit për Komunikim iu kanë 

drejtuar 22 kërkesa për qasje në dokumente publike për të cilat palët kanë marrë përgjigje me 

kohë. Prej tyre 13 nga shoqëria civile, 2 nga gazetarët, 2 individë dhe 2 organizata buxhetore 

3. Në këto raste kanë dominuar kërkesat lidhur me tenderimin, punësimin dhe respektimin e  

ligjit.  

Vështirësitë dhe nevojat: 

• Mosfunksionimi i Grupit redaktues për Ueb faqe, 

• Ndërrimi i shpeshtë i Ueb faqes dhe mos bartja e teksteve nga faqet paraprake, 
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• Pajisja e Divizionit me aparat Professional dhe rregullimi i sistemit kabllovik për 

përcjelljen e mediave elektronike, 

• Pjesëmarrja nëpër takimet ku hartohen politikat e MAP-it, 

• Pjesëmarrja në vizitat e delegacioneve të MAP-it, brenda dhe jashtë vendit, 

• Përshpejtimi i procesit të përkthimeve të teksteve, 

• Trajnimi për stafin e Divizionit për Ueb faqe, 

• Caktimi i një zyrtari të TI-së për vendosjen e materialeve tjera të Ueb faqes, 

• Nevoja e bartjes së teksteve në rrjetet sociale dhe 

• Njoftimi me kohë për ngjarjet që ndodhin brenda MAP-it. 

 

 

 

Raporti i punës së Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme 

për vitin 2014 

 

     Ministria e Administratës Publike ka realizuar buxhetin 75% deri më datë 11/12/2014, 

deri në këtë datë janë alokuar buxhet në vlerë prej 21,522,330.09€.  

Buxheti i aprovuar në këtë Ministri për vitin 2014 është 24,324,569.00€ 

 

- Paga dhe mëditje: nga 1,843,526.96€, janë shpenzuar 1,736,203.51€ ose 94.18% 

- Mallra dhe shërbime 45.18% ose nga 5,347,078.00€, janë shpenzuar 2,415,900.44€, ose    

     45.18%, pjesa e mbetur do të shpenzohet për Licencat e Mikrosoftit  

- Shpenzimet komunale: nga 1,351,600.00€, janë shpenzuar 1,228,717.78€ ose 90.91% 

- Subvencione dhe transfere: nga 50,000.00€, janë shpenzuar 39,170.00€ ose 78.34% 

- Shpenzimet kapitale: nga 12,930,125.00€, janë shpenzuar 10,579,333.91€ ose 81.82% 

- Financimet nga Huamarrja: nga 1,013,000.00€ janë shpenzuar 991,226.21€ ose 97.85% 

- Shpenzimet nga donacionet: janë në vlerë prej 1,146,045.11€ 

 

- Në depon qendrore kanë hy 120 fatura mbi pranimin e mallit, dalje ka pasur 3008 kërkesa 

ndërsa nga depoja ndihmëse janë realizuar 297 kërkesa për material hargjues. 

- Në posedim kemi gjithsej 29 automjete, dy kamion dhe një pironer, për shfrytëzim te veturave 

kanë qenë  335 kërkesa, transport të rënd 34, vetura të aksidentuara 4.   

- Shërbime postare 356 zarfe , shërbime të recepsionit 5567 vizitorë, shërbime të sallës 136, 

përkthime 260 kërkesa 4450 faqe në gjuhën serbe, angleze dhe anasjelltas 

- Sigurimi i Policisë së Kosovës është vendosur në objekte Qeveritare me gjithsejë 116 polic dhe 

46 të angazhuar për Presidenten Kryeparlamentarin dhe Kryeministrin, për pjesën tjetër të 

Ministrive dhe Agjencive, sigurimi është bërë me kompani private të sigurimit.  

 

     Përfshirja e punëve administrative në Divizionin e Burimeve njerëzore: 

 Shpallje te rekrutimit  për emërime të larta 10, Shpallje të rekrutimit me konkurse Interne  7, 

Shpallje të Rekrutimit të jashtme 9, Dorëheqje 1, Pezullime të vendeve të punës 5, Pushime pa 

pagës 4, Vërtetime për praktikant  20, Trajnime të profileve të ndryshme 26, Pushime i lindjes 7, 

Komision disiplinor 1, Komision ankesave 4, Ankesa për rekrutim  2. 
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     Synim kryesor për vitin 2015 do të jetë shpenzimi sa më racional i buxhetit, gjithsesi duhet të 

punohet më shumë në sferën e funksionalizimit të përdorimit të sistemit              e-pasuria, 

gjithashtu duhet të angazhohemi që sistemi i GPRS në automjete të jetë funksional dhe të jetë në 

përdorim te të gjitha automjetet e IRK-së,  mirëpo shpenzimi i buxhetit në bazë të planifikimit 

gjegjësisht në bazë të planit të rrjedhës së parasë së gatshme do të jetë një sfidë e cila do të na 

sfidoj në vitin 2015. 

 

 

 

Raporti i punës së Njësisë së Auditimit të Brendshëm (NJAB) për vitin 2014 

 

 

 Gjatë vitit 2014 Njësia e auditimit të brendshëm (NJAB) ka përfunduar këto raporte: 

 

1.Menaxhimi i automjeteve  në Institutin e Kosovës për Administratë Publike (IKAP ) 

2.Menaxhimi i pasurisë në Departamentin e Financave dhe Shërbime të Përbashkëta (DFSHP ) 

3.Menaxhimi i automjeteve në Departamentin e Financave dhe Shërbime të Përbashkëta 

(DFSHP) 

4. Menaxhimi i pasurisë në Institutin e Kosovës për Administratë Publike (IKAP ) 

5.Menaxhimi i buxhetit dhe Shpenzimeve në Institutin e Kosovës për Administratë Publike 

(IKAP ) 

6. Menaxhimi i kontratave në MAP 

7. Menaxhimi i buxhetit dhe shpenzimet në Departamentin e Financave dhe Shërbime të   

Përbashkëta (DFSHP) 

 Gjatë kësaj periudhe kohore i kemi përfunduar gjithsej shtatë (7) raporte të auditimit të 

brendshëm , gjashtë (6) prej tyre janë realizuar sipas planit të paraparë vjetor  , kurse një (1) 

është realizuar duke u bazuar në rekomandimin e dhënë nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm .  

Tani për momentin jemi duke e kryere auditimin e fundit  sipas planit të paraparë për këtë vit me 

temë: Procesin e Prokurimit  në Divizioni i Prokurimit në MAP . 

NJAB-ja me rastin e përfundimit të raporteve të auditimit për vitin 2014 , auditori i brendshëm 

ka dhënë gjithsej 30 rekomandime , një numër  prej tyre janë implementuar , disa janë në proces 

të implementimit  si dhe për  disa rekomandime  duhet një afate kohor  më i gjatë  për  tu  

implementuar . 

Deri më tani i kemi mbajtur tri (3) takime të komitetit të auditimit të brendshëm nga gjithsej 

katër (4) takime  ,sa është paraparë të mbahen sipas dispozita ligjore , që ka rezultuar me  tri 

procesverbale të përfunduara . 

Gjatë këtij viti i kemi përgatitur  dy statutet ; 

 1. Statutin e auditimit të brenshëm dhe  

 2.Statutin e komitetit të auditimit të brendshëm  

Gjatë vitit kemi përgatit Planin Strategjik  dhe  Planin vjetor për vitin 2015 si dhe  kemi përgatit 

raportet tremujore për NJQHAB  që vepron në kuadër të Ministrisë së Financave. 
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Raporti i punës së Departamentit Ligjor për vitin 2014 

E gjithë puna e Departamentit Ligjor gjatë vitit 2014 është fokusuar në realizimin e planit 

legjislativ dhe planit legjislativ të akteve nënligjore.  

Sa i përket realizimit të planit legjislativ janë paraparë të hartohen 9 projektligje, ku gjendja është 

si vijon: 3 projektligje janë finalizuar dhe janë dërguar për miratim në qeveri mirëpo nuk janë 

miratuar në mungesë të institucioneve, 1 projektligj është finalizuar dhe ka kaluar fazën e 

konsultimeve paraprake, në 3 projektligje është duke u punuar ,në 2 projektligje (Projektligji për 

Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-202 për Konfliktet Administrative, Projektligji për 

plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. nr. 03/L-147 për pagat e nëpunësve civilë) ende nuk është 

punuar sepse këto varen nga miratimi i dy projektligjeve (Projektligjit për procedurën e 

përgjithshme administrative dhe Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-

149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës). Në aneks në mënyrë tabelore mund t`i gjeni 

më detalisht realizimin e planit legjislativ dhe planit të akteve nënligjore për 2014. 

Gjithashtu Departamenti Ligjor ka dhënë një numër të konsiderueshëm të opinioneve ligjore, ka 

përgatitur projektvendime dhe dokumente tjera sipas kërkesës. Gjithashtu kemi marrë pjesë ne 

komisione dhe trupa ministror dhe ndërministror. 

Prioritetet, planet dhe idetë për vitin 2015-Për nga procesi i hartimit të legjislacionit, si 

Departament ligjor por edhe si MAP propozoj që të fokusohemi në këto prioritete : 

- Formimi dhe funksionaliteti i grupeve punuese me përvojë dhe ekspertizë në niveli ministrie në 

mënyrë që të bëhet me kohë përfundimi i projekt akëtëve që propozohen nga njësitë kërkuese, 

- Rritja e përgjegjësisë së organeve qendrore dhe departamenteve brenda MAP, që propozojnë 

legjislacion që përmes zyrtarëve përgjegjës të cilët i caktojnë t`i kryejnë  detyrat e veta në pajtim 

me Rregulloren e punës së qeverisë( hartimin e draftit fillestar) sepse deri me tash ky aktivitet 

kryesisht është bërë nga Departamenti Ligjor. 

- Hartimi i koncepteve dokumenteve (atyre që kanë të bëjnë me legjislacion) nga njësitë 

kërkuese, derisa  DL dhe DIEKP t`i mbështetës gjatë këtij procesi. 

- Kompletimi i kornizës ligjore që lidhet me mandatin e MAP duke e analizuar rregulloren për 

fushat dhe përgjegjësitë Shtojca 11 por duke marrë për bazë  edhe raportet dhe vlerësimet e 

institucioneve të vendit dhe atyre ndërkombëtare ( të mendohet në hartimin e projektligjit për 

nëpunësit publik, projektligjit për përgjegjësinë e administratës publike, te një rregulloreje për 

punën e payrol-it etj.) 

-Të bëhet fokusimi në zbatimin e legjislacionit duke përfshirë edhe monitorimin e zbatimit të 

këtij legjislacioni. Në këtë aspekt të formohet mekanizma të veçantë të cilët në baza periodike do 

të hartonin raporte mbi realizimin e legjislacionit të administratës publike. 
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MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE 
Programi legjislativ 2014 
 
Nr. 

Emri i Projektligjit 
Ecuria e projektligjeve 

1. 
 

Projektligji për Ndryshimin   dhe 
Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-28 për 
Procedurën Administrative 
 

Është hartuar drafti përfundimtar,  
Janë përfunduar konsultimet paraprake,  

 
2. 
 

 
Projektligji për Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-202 për 
Konfliktet Administrative 
 

 
Ende nuk është filluar të punohet sepse ky 
ligj ka lidhshmëri me LPPA-në. 

 
3. 
 

 
Projektligji për Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-064 për Festat 
Zyrtare në Republikën e Kosovës 
 

Ekziston drafti final, është proceduar për 
miratim në qeveri( meqenëse është 
shpërbërë Kuvendi i njëjti duhet të 
riprocedohet edhe njëherë) 

 
4. 
 

 
- Projektligji Për Pagat dhe Kompensimet e 
Nëpunësve Publik të cilët nuk janë pjesë e 
Shërbimit Civil 
 

 
Është finalizuar pothuajse 70 % e draftit 

 
5. 
 

 
- Projektligji për inspektimin administrativ 
 

 
Ekziston drafti final, është proceduar për 
miratim në qeveri( meqenëse është 
shpërbërë Kuvendi i njejti duhet të 
riprocedohet edhe njëherë) 

 
6. 
 

 
- Projektligji për Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-149 për 
Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës 
 

Është finalizuar pothuajse 80 % e draftit 

 
7. 
 

 
- Projektligji për Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Ligjit Nr. nr. 03/L-147 për 
pagat e nëpunësve civilë 
 

 
Ende nuk është filluar të punohet meqense 
ky ligj lidhet me ligjin e LSHCK-së 
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8. 
 

Projektligji për pagat e funksionarëve të 
lartë publik. 
 

 
Ekziston drafti final, është proceduar për 

miratim në qeveri( meqense është shpërbërë 

Kuvendi i njëjti duhet të riprocedohet edhe 

njëherë) 

9 

Projektligji për Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-189 për 
Administratën Shtetërore të Republikës së 
Kosovës 

Është filluar në darftimin e projektligjit, 

ende është në fazën e një drafti konceptual 

10 
Projektligji për Agjencinë e Inxhinieringut 
dhe Menaxhimit të Pasurisë Shtetërore 

Ekziston drafti final, është proceduar për 

miratim në qeveri( meqense është shpërbërë 

Kuvendi i njejti duhet të riprocedohet edhe 

njëherë) 

 

 

 

Raport mbi realizimin e planit legjislativ të akteve nënligjore për vitin 2014 

Nr 

 

 

 

 

Emërtimi i aktit nënligjor Emërtimi i 

Ligjit nga i 

cili rrjedh e 

drejta dhe 

obligimi për 

nxjerrjen e 

aktit nënligjor 

Emërtimi i njësisë 

përkatëse brenda 

Ministrisë, bartëse 

e hartimit të aktit 

nënligjor 

Autoritet

i i cili 

nxjerrë 

apo 

miraton 

aktin 

nënligjor 

(Ministri 

apo 

Qeveria) 
 

Gjendja e 

akteve 

nënligjore 

1 

 

Projektrregullore për 

trajnimet të obligueshëm 

dhe provim të obligueshëm 

të nëpunësve civil 

Ligji nr. 03/L-

149 për 

Shërbimin 

Civil të 

Republikës së 

Kosovës 

Departamenti për 

Menaxhimin e 

Reformës së 

Administratës 

Publike  

Qeveria Eksziston një 

draft fillestar 

2 Projektudhëzim 

administrativ për plotësimin 

dhe ndryshimin e 

Udhëzimit Administrativ nr. 

03/2010 për Përdorimin e 

Softuerit dhe Harduerit  

 Agjencia për 

Shoqërinë e 

Informacionit 

Ministri Nuk ekziston 

ende ndonjë 

draft 
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3 Projektudhëzim 

administrativ për plotësimin 

dhe ndryshimin e 

Udhëzimit Administrativ nr. 

nr. 02/2010 për 

Menaxhimin e Sigurisë 

Informative 

 Agjencisë për 

Shoqërinë e 

Informacionit 

Ministri Nuk ekziston 

ende ndonjë 

draft 

4 Projektudhëzim 

administrativ për plotësimin 

dhe ndryshimin e 

Udhëzimit Administrativ nr. 

03/2010- MAP për  

Shfrytëzimin  e  Postës  

Elektronike  Zyrtare në  

Institucionet  e  Republikës  

së  Kosovës 

 Agjencisë për 

Shoqërinë e 

Informacionit 

Ministri Nuk ekziston 

ende ndonjë 

draft 

5 Projektudhëzim 

administrativ për mënyrën e 

koordinimit të punëve në 

mes të Strukturës përkatëse 

organizative apo Zyrtarit 

përkatës për menaxhimin e 

TIK-ut në institucione dhe 

Agjencisë për Shoqërinë e 

Informacionit 

Ligji nr. 04/L-

145 për 

Organet 

Qeveritare për 

Shoqërinë e 

Informacionit 

Agjencisë për 

Shoqërinë e 

Informacionit 

Qeveria Nuk ekziston 

ende ndonjë 

draft 

6 Projektudhëzim 

administrativ për 

menaxhimin e Qendrës 

Nacionale të të Dhënave 

 Agjencisë për 

Shoqërinë e 

Informacionit 

Ministri Nuk ekziston 

ende ndonjë 

draft 

7 Projektudhëzim 

administrativ për llogari 

elektronike 

 Agjencisë për 

Shoqërinë e 

Informacionit 

Ministri Nuk ekziston 

ende ndonjë 

draft 

8 Projektrregullore për 

shenjat unike të klasifikimit 

të dokumenteve dhe 

përmbajtjen e grupeve 

kryesore si dhe listën me 

afate për ruajtjen e 

dokumenteve 

Ligji nr. 04/L-

184 për 

Administrimin 

e Punës në 

Zyrë 

Departamenti 

Ligjor 

Ministri Është 

përfunduar 

pothuajse 90 

% e punës në 

hartimin e 

këtij akti 

nënligjor 

9 Projektudhëzim 

administrativ për evidenca 

themelore 

Ligji nr. 04/L-

184 për 

Administrimin 

e Punës në 

Zyrë 

Departamenti 

Ligjor 

Ministri Është 

përfunduar 

pothuajse 60 

% e punës në 

hartimin e 

këtij akti 

nënligjor 

10 Projektudhëzim 

administrativ për 

rregullimin e përmbajtjes së 

Ligji nr. 04/L-

184 për 

Administrimin 

Departamenti 

Ligjor 

Ministri Kjo materie 

do të 

rregullohet 
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dosjeve të arkivit, 

procedurat për menaxhimin, 

qasjen në të dhe detyrat e 

punës së arkivistit 

e Punës në 

Zyrë 
në 

Projektudhëz

imin 

administrativ 

për evidenca 

themelore 

11 Projektrregullore për 

planifikimin e personelit në 

Shërbimin Civil 

Ligjit nr. 03/L- 

149 për 

Shërbimin 

Civil të 

Republikës së 

Kosovës 

Departamenti i 

Administrimit të  

Shërbimin Civil 

Ministri Është 

miratuar  

12 Projektrregullore për 

përcaktimin e rregullave 

dhe standardet të 

komunikimit zyrtar 

elektronik 

Ligji nr. 04/L-

184 për 

Administrimin 

e Punës në 

Zyrë 

Departamenti 

Ligjor 

Ministri Nuk ekziston 

ende ndonjë 

draft ( kjo 

materie ka të 

bëjë më 

shumë me 

ASHI-në) 

13 Projektrregullore për 

përdorimine simboleve 

shtetërore  

Ligji nr. 03/L-

038 

për Përdorimin 

e Simboleve 

Shtetërore të 

Kosovës 

Departamenti 

Ligjor 

Qeveria Ekziston një 

draft fillestar 

afërsisht 

rreth 30 % i 

përfunduar  

14 Projektudhëzim 

administrativ  për 

procedurat e ekzekutimit të 

pagesave 

 Divizioni për 

Buxhet dhe Financa 

Ministri Ekziston një 

draft fillestar  

15 Projektudhëzim 

administrativ për 

përdorimin e Peti keshit  

 Divizioni për 

Buxhet dhe Financa 

Ministri Nga njësia 

kërkuese ka 

propozuar që 

të fuzionohet 

me 

Projektudhëz

imin 

administrativ  

për 

procedurat e 

ekzekutimit 

të pagesave 

16 Projektudhëzim 

administrativ për procedurat 

e regjistrimit të pasurisë së 

MAP-it 

 Divizioni për 

Buxhet dhe Financa 

Ministri Nuk ekziston 

ende ndonjë 

draft 


