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5. EKONOMIA 
 
“Ekziston dhe zbatohet korniza ligjore për një ekonomi tregu të qëndrueshme e 
konkurruese.  Kushtet minimale kyçe janë bazat ligjore e institucionale që 
veprojnë pa diskriminuar ndaj cilitdo individ apo cilësdo kompani; sistem 
rregullativ i favorshëm për biznes që është në gjendje t’i mbaj përgjegjës 
nëpunësit qeveritarë dhe sektorin privat; regjim taksash që mirëmban funksionet 
qenësore të qeverisë dhe një infrastrukturë që ofron shërbimet themelore dhe 
mundëson investimet.  Synimi është që Kosova të lëvizë kah përmbushja e 
standardeve evropiane.”   
 
 
Gjendja e tanishme 
 
Që nga viti 1999, një përparim i konsiderueshëm është bërë ne krijimin e bazës për 
një ekonomi të tregut në Kosovë. Korniza e qëndrueshme makro-ekonomike 
kryesisht është arritur përmes futjes së euros si valutë në përdorim dhe 
pamundësinë e BKK-së që të kalojë në deficit. Themelimi i Autoritetit Bankar dhe 
të Pagesave të Kosovës  ka mundësuar zhvillimin e sistemit të mirëfilltë bankar 
dhe të mbikëqyrjës së kompanive të sigurimit si kusht paraprak për zhvillimin e 
sektorit financiar të qëndrueshëm. Legjislacioni themelor ekonomik është krijuar 
dhe sistemi tatimor është themeluar në mënyrë të thjeshtë dhe transparente që nuk 
paraqet barrë të rëndë për ndërmarrjet. Eksportet janë pa taksë doganore, niveli 
mesatar i tarifës së importit prej 10% është i ulët, si dhe ndryshimet me qëllim te 
promovimit të investimeve janë diskutuar. Për më tepër, infrastruktura kyçe është 
rehabilituar si në shërbimet shoqërore (banim, shkollim dhe kujdes shëndetësor) 
ashtu edhe në infrastrukturën e përgjithshme (rrugët, hekurudhat, uji, mbeturinat 
dhe energjetika). Institucionet vendore me gadishmëri dhe efikasitet kanë marrë 
përgjegjësi të rëndësishme në sektorin e ekonomisë. Dhuna e javëve të kaluara 
poashtu ka krijuar një nevojë urgjente për fonde për rindërtim dhe rehabilitim. 
 
 
Sfidat 
 
Për 16 muajt e ardhshëm, sfidat kryesore janë zhvillimi i mëtejshëm i kornizës 
ligjore dhe institucionale, për tërheqjen e drejtpërdrejtë të investimeve të huaja, 
dhe tejkalimin e deficiteve strukturore të ekonomisë së Kosovës. “Standardet për 
Kosovën” nuk caktojnë një plan gjithëpërfshirës për zhvillimin ekonomik të 
Kosovës, por, më shumë paraqesin prioritizimin e fushave kyçe në përmirësimin e 
konsolidimit të bazave ligjore dhe institucionale për zhvilllim të qëndrueshëm 
ekonomik. Një përparim i konsiderueshëm është arritur në ndërtimin e strukturave 
të domosdoshme ligjore dhe zhvillimin e iniciativave të vijave të veprimit, 
sidoqoftë kapacitetet për politikat planifikuese ekonomike, zbatimin dhe veprimet 
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në këto fusha duhet të forcohen. Gjithashtu, institucionet e Kosovës duhet që të 
vazhdojnë përkushtimin politik dhe sa më shpejt të ndajnë fondet e caktuara nga 
BKK për riparim, si rrjedhojë e dhunës së marsit 2004, si dhe menjeherë të 
ndërmarrin përpjekje për rindertimin fizik. 
 
Roli kyç i bashkësisë ndërkombëtare është që të përkrah përparimin e Kosovës 
drejt standardeve evropiane, me theks të veçantë në sigurimin e  zhvillimit dhe 
zbatimit të politikave jodiskriminuese. Aktivitetet e përbashkëta mes UNMIK-ut 
dhe IPVQ-ve, sikurse krijimi i politikave të tregtisë dhe themelimi i Zyrës së 
përbashkët për energjetikë, duhen të jenë në pajtim me rekomandimet e 
institucioneve për zhvillim ndërkombëtar dhe Kornizës Kushtetuese. Përkrahja 
konstruktive e institucioneve të Kosovës në fushat e rezervuara për organet e 
UNMIK-ut, mbetet edhe më tej vendimtare në sigurimin e përparimit. 
 
 
Detyrat prioritare 
 
Megjithëse shumë çështje të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të Kosovës 
gjenden jashtë sferës së Planit për zbatim përkitazi me ekonominë, IPVQ-të duhet 
të bëjnë përpjekje plotësuese në fushat sikurse janë planifikimi i zhvillimit 
ekonomik vendor dhe krijimi i vendeve të punës, paralelisht me punën mbi 
Standardet e Kosovës. Përmirësimi i informimit të publikut mbi çështjet e 
ndërlikuara ekonomike të këtyre fushave do të jetë kyç në ndërtimin e përkrahjes 
publike dhe do t’ua mundësoj institucioneve të Kosovës shkuarjen përpara.   
 
Zhvillimi i ekonomisë së Kosovës në të ardhmen varet nga një sërë zhvillimesh, 
përfshirë edhe përmirësimet e domosdoshme të rrethanave për investime përmes 
përpjekjeve legjislative dhe institucionale, si dhe politikave fiskale dhe buxhetore 
në dobi të investimeve dhe përkrahjës së sektorit privat. Përmirësimet në ofrimin e 
shërbimeve publike, posaçërisht të rrymës elekrike, si dhe zhvillimi i sektorit 
financiar janë poashtu të domosdoshme.  
 
Prandaj, përgjegjësitë dhe veprimet parësore për IPVQ-të për 16 muajt e ardhshëm 
i përkasin fushave të cekura në vijim: 
 

- Aktivitete të menjëhershme në themelimin dhe zbatimin e fondit 
për sanim dhe rindërtim si pasojë e dhunës së mesit të marsit. 
Përkushtimi politik i IPVQ-ve për ndarjen e fondeve të nevojshme 
nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës duhet të shndërrohet në 
veprime konkrete, të cilat jo vetëm se do ta ripohojnë dënimin nga 
ana e udhëheqësve të Kosovës të dhunës dhe shkatërrimeve por 
gjithashtu do të tregojnë përkushtimin për një të ardhme shumetnike. 
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- Planveprimet në fushat e: (i) legjislacionit ekonomik; (ii) 

ndërtimit të institucioneve; dhe (iii) ofrimit të të dhënave 
statistikore, përfshirë caktimin adekuat të prioriteteve për të 
paraqitur kapacitetet e rritura të IPVQ-së në planifikin dhe zbatimin 
e politikave dhe legjislacionit ekonomik me qëllim të ngritjes së 
zhvillimit ekonomik. Në kuadër të faktorëve të rëndësishëm hyjnë 
promovimi i zhvillimit të sektorit privat dhe tërheqja e investimeve 
të huaja. UNMIK duhet që të ndihmojë duke ofruar legjislacionin 
plotësues. Plani i zbatimit thekson nevojën urgjente të përpilimit të 
planeve të veprimit të cilat do të përfundoheshin pas tre muajve dhe 
pastaj do të fillonte zbatimi. 

 
 

- Menaxhimi i mirëfilltë i procesit buxhetor, mësimet e nxjerrura 
nga përvoja e Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës për vitin 2004, do 
të paraqesin kapacitetet e rritura të IPVQ-së për veprim në fushat 
kryesore të menaxhimit të financave publike. Plani i zbatimit 
përmbledh në vete një sërë hapash të rëndësishëm dhe të matshëm në 
trajtimin e procesit buxhetor, siç është zhvillimi i kornizës së 
shpenzimeve dhe planet e shpenzimeve në sektore. 

 
 

- Përpjekjet me qëllim të vazhdimit të privatizimit dhe ristrukturimin e 
NP-ve të ndërmarra nga UNMIK-u, sipas kompetencave të 
rezervuara, përfshijnë në vete veprimet vendimtare përkrahëse të 
IPVQ-ve dhe duhet të paraqesin qasjen bashkëpunuese të IPVQ-ve 
në zhvillimin ekonomik. Plani i zbatimit përqendrohet në 
përgjegjësitë e përbashkëta të UNMIK-ut dhe IPVQ-ve në Bordin e 
AKM-së, Zyrën e përbashkët për energjetikë dhe alokimin e 
resurseve për shërbimet publike. 

 
 

- Veprimet e drejtuara kah përforcimi i mbikëqyrjes së sektorit 
financiar, krijimit të të hyrave dhe pagesës së tatimeve kanë për 
qëllim të paraqesin përkushtimin e IPVQ-ve për një regjim fiskal 
transparent dhe të besueshëm. Plani i zbatimit përmbledh në vete 
hapat konkret drejt themelimit të procedurave të pavarura të 
punësimit, prokurimit dhe shqyrtimit. 
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1. EKONOMIA 
 
Standardi                  Detyra Organi 

përgjegjës 
Përkrahur 
nga 

Afati 

1. Legjislacioni themelor ekonomik është 
në fuqi dhe zbatohet. 

1.1) Prezentimi i vlerësimit të resurseve 
dhe planit të veprimit  për legjislacionin 
e ri ekonomik, si dhe miratimi dhe 
zbatimi, në fushat e transferuara të 
identifikuara gjatë konsultimeve me 
ONF-ët dhe MPS-së, duke marrë 
parasysh normat dhe standardet 
evropiane dhe ndërkombëtare, përfshirë 
edhe ato mbi barazinë gjinore, dhe 
kapacitetet për zbatim në Kosovë; 
përfshirë legjislacionin mbi: 

(a) Tregtinë e brendshme 
(b) Konkurencën 
(c) Promovimin e punësimit 
(d) Pronën intelektuale 
(e) Mallrat e rrezikshme 
(f) Trafikun rrugor 
(g) Planifikimin hapsinor  

(gjithashtu i përfshirë në Nenin 
mbi të drejtat pronësore) 

(h) Shfrytëzimin e tokave bujqësore 
(gjithashtu i përfshirë në Nenin 
mbi të drejtat pronësore) 

IPVQ-të ZÇL-ja, SH IV Maj 2004 ose më 
herët dhe në 
përputhje me 
afatin e 
paraqitur në 
planin e 
veprimit 
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1.2) Prezentimi i planit të veprimit për 
legjislacionin e ri ekonomik të mbetur në 
fushat e rezervuara, si dhe miratimi dhe 
zbatimi, i identifikuar gjatë 
konsultimeve me ONF-të dhe MPS-në, 
duke marrë para sysh normat dhe 
standardet evropiane dhe 
ndërkombëtare përfshirë edhe ato mbi 
barazinë gjinore, si dhe kapacitetet për 
zbatim në Kosovë;përfshirë legjislacionin 
mbi: 
përfshirë legjislacionin mbi: 

(a) Transferimin e e te drejtës mbi 
tokat e NSH-ve nën procesin e 
likuidimit(privatizimit) 

(b) Hekurudhat 
(c) Aviacioni civil 

SH IV 
 

ZÇL-ja, SH IV Maj 2004 ose më 
herët dhe në 
përputhje me 
afatin e 
paraqitur në 
planin e 
veprimit 

1.3) Kompletimi i kornizës ligjore fiskale 
në bashkëpunim me partnerët e tjerë 
zhvillues, përfshirë:  

(a) Tatimin në fitim të zgjerohet për 
t’i mbuluar paguesit e tatimit të 
paragjykuar; dhe  

(b) Miratimi i ligjit të ri mbi 
“adminstratën dhe procedurat 
tatimore” për konsolidimin e të 
gjitha ligjeve të mëparshme 
tatimore.  

(c) Miratimin e tatimit 
gjithëpërfshirës  mbi të hyrat 
personale – pos tatimit në paga, 
futja e tatimit edhe në të hyra.   

MEF-i 
 

SH IV, ZÇF, 
ZÇL 

Dhjetor  2004 
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1.4) Qasja në financat ndërkombëtare 
nëpërmjet:  
(a) Hartimit të bazës ligjore mbi 
marrëveshjet për hua, të pranueshme 
për ONF-të (BEI-në dhe tjerët); 
 (b) Finalizimi i marrëveshjeve me këto 
ONF;  
(c) Zhvillimi i kapacitetit institucional 
për vlerësimin dhe trajtimin e projekteve 
investive si dhe burimeve financiare; 
dhe  
(d) Përgatitja e projekteve profitabile për 
bashkëfinancim.   

SH-IV, ZK, 
MEF 
Kuvendi 

ZÇL 
 
 
 
 
ZÇL, MEF, 
IPVQ, SH-IV 
 
IPVQ, SH-IV 

Gusht 2004 
 
 
 
 
Gusht 2004 
Në vijim e sipër 
 
Në vijim e sipër 

1.5) Hartimi dhe vendosja e kornizës 
rregullative për sektorin e energjisë, në 
pajtim me Memorandumin e Athinës, si 
dhe pjesëmarrja në trupin rajonal 
rregullativ për energji. 

SH-
IV,NJQRR-
ja, Kuvendi 
Komsioni 
për Tregti 
dhe 
Industri, 
ZK, Zyra 
për 
Energjetikë 

AKM, ZÇL, 
ZK 

Tetor 2004 

1.6) Hartimi dhe vendosja e kornizës 
rregullative për Minierat dhe Xeheroret, 
me qëllim që industria e minierave në 
Kosovë ti afrohet standardeve 
evropiane, ku është e nevojshme.  

AP: SH-IV-
NJQRR-ja, 
ZKM-ja, 
MTT 
PN: AKM-
ja 

AKM, ZÇL, 
ZKM 

Janar 2005 

1.7) Tarifa e Kosovës e hartuar dhe e 
shpallur1 

Dogana e 
UNMIK-ut 
 

MFE, MTI,  
SH IV 

Janar 2005 

Standardi                                Detyra Organi Përkrahur Afati 

 

                                                 
1 Lista e cila klasifikon mallrat e tregtuara për qellime doganore, bazuar në nomenklaturen e kombinuar të BE 
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përgjegjës nga 
2.1) Identifikimi i strukturave 

qeverisëse ekzistuese dhe të 
planifikuara lidhur me 
zhvillimin ekonomik dhe 
hartimi i planit të veprimit 
për zhvillimin dhe 
implementimin e 
kapaciteteve të tyre 
institucionale, përfshirë: 

(a) Ministritë 
(b) Regjistrin e Bizneseve 
(c) Agjencionin për promovimin e 

investimeve 
(d) Agjencionin anti-korrupcion 
(e) Qendrat për trajnim profesional 

 

IPVQ 
 

SH IV, AKM Korrik 2004, dhe 
në përputhje me 
afatin e 
paraqitur në 
planin e 
veprimit 

2.2) Hartimi dhe implementimi  i planit 
të veprimit për të rritur efikasitetin dhe 
fleksibilitetin e tregut të brendshëm 
konkurues, në pajtim me Kornizën 
Kushtetuese me theks të veçantë për: 
(a) kornizën rregullative, 
(b) stimulimet tregtare, dhe  
(c) klimën investuese 

MTI, MEF 
 

SH-IV Korrik 2004, dhe 
në përputhje me 
afatin e 
paraqitur në 
planin e 
veprimit 

2. Institucionet dhe shërbimet përkatëse 
të Qeverisë funksionojnë. 

2.3) Themelimi i suksesshëm i Zyrës për 
energjetikë, përfshirë sistemin 
informativ për energji dhe inspektoratin 
për energji. 

ZK.SH-IV 
 

NjRRQ,SH-V 
 
 

 

Qershor 2004 
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2.4) Autoriteti Rregullativ për 
Telekomunikacion (ARRT) i themeluar, 
duke rregulluar operatorët komercial 
nëpërmjet licensimit dhe kryerjes së 
tenderit për operatorin e ri të telefonisë 
mobile. 

MTT, ARRT 
 

SH IV, 
NjRRQ, 
AKM 

Në vijim e sipër, 
licensimi të 
përfundohet 
dhe procesi i 
tenderimit të 
kryhet deri në 
fillim të 2005 

2.5) Autoriteti Rregullativ për 
Telekomunikacion (ARRT) dhe Njësia 
për Menagjim të Frekuencave e UNMIK-
ut krijojnë projekte të përbashkëta për 
menagjimin dhe monitorimin e 
frekuencave në Kosovë. 

SH IV, 
NJQRR, 
ARRT  

IPVQ Në vijim e sipër 

2.6) Institucionet e shoqërisë civile të të 
gjitha komuniteteve, përfshirë shoqatat e 
biznesit,  janë të përfshira në 
mekanizmat këshilldhënes rreth 
politikave, si Grupi këshillues për 
sektorin privat, Grupi këshillues për 
NVM-ët etj. 

MTI, MFE IPVQ Në vijim e sipër 

2.7) Përpjekje të vazhdueshme janë 
ndërmarrë për të adresuar zhvillimin 
ekonomik vendor në mbarë Kosovë. 

Komunat MPMS, MFE, 
MTI, SH-IV 

Në vijim e sipër 

 

2.8) Ndihma në sanim dhe rindërtim, 
përfshirë edhe ndarjen e fondeve nga 
BKK dhe zbatimi i përpjekjeve aktive për 
rindërtim, është ndërmarrë në mënyrë 
dhe kohë të duhur.  

MFE,  
ZKMFE, 
OPM, 
MAPH 

IPVQ, Sh -IV, 
ZKK 

Mars 2004, dhe 
në vijim e sipër 
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3.1) BKK (Buxheti i Konsoliduar i 
Kosovës) për vitin 2005 dhe buxhetet 
vjetore pas kësaj në pajtueshmëri të plotë 
me rregulloret fiskale dhe të buxhetit 
dhe Ligjin mbi menaxhimin publik 
financiar dhe kontabilitetin, duke 
plotësuar të gjitha kërkesat për shpallje 
nga PSSP-ja, duke i dhënë vëmendjen e 
duhur fushave të rezervuara, duke 
marrë parasysh rekomandimet e FMN-
së dhe partnerëve tjerë zhvillues.  

MEF 
 

SH IV-ZÇF, 
KEF, 
Komisioni 
Buxhetor, 
Komisioni 
për Grante, 
Kuvendi 

Dhjetor 2004, 
dhe në vijim e 
sipër 

3.2) Hartimi i një Kornize afatmesme të 
shpenzimeve, duke përfshirë integrimin 
e planit për investime publike, i cili nuk 
është diskriminues dhe i cili merr 
parasysh prioritetet e Qeverisë dhe 
fushat e rezervuara.  

MEF, MTI SH IV-ZÇF, 
KEF 

Nëntor 2004 

3.3) Përmirësimi i planeve shpenzuese 
sektoriale dhe i dialogut mes të 
Minsitrisë për Ekonomi dhe Financa dhe 
agjencioneve të tjera buxhetore, me 
konsiderim të duhur ndaj prioriteteve 
për femrat. 

MEF ZK, SH IV-
ZÇF 

Në vijim e sipër 

3.4) Përmirësim në zbatimin e afatit 
buxhetor për të siguruar prezentimin në 
kohë të shqyrtimit gjashtëmujor. 

MEF SH IV-ZÇF,
KEF 

 Korrik 2004, 
2005 

3. Procesi buxhetor funksionon dhe i 
plotëson të gjitha kërkesat ligjore  

3.5) Vendimi për ndarjen e fondeve nga 
suficiti koncentrohet në nevojat për 
investime, duke konsideruar nevojat e të 
gjitha organizatave buxhetore, përfshirë 
edhe fushat e rezervuara. 

MEF SH IV-ZÇF,
KEF 

 Prill 2004, 2005 
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3.6) Pajtueshmëria me Ligjin mbi 
menagjimin publik të financave dhe të 
kontabilitetit, dhe rregulloret e buxhetit 
për vitin 2004 dhe 2005 përcillen , me 
raportimin sipas afateve të cekura në 
këtë legjislacion.  

MEF SH IV -ZÇF Në vijim e sipër  

3.7) Forcim i menaxhmit të shpenzimeve 
publike rreth mirëmbajtjes së disiplinës 
fiskale dhe ndarjes efikase të burimeve.  

MEF SH IV -ZÇF Në vijim e sipër 

Standardi                                 Detyra Organi 
përgjegjës 

Përkrahur 
nga 

Afati 

4.1)Identifikimi i sistemit aktual dhe 
zhvillimeve dhe implementimin e  
planeve të veprimit: 

(a) Mbledhjen dhe 
shpërndarjen e 
statistikave vitale për 
ekonomi, me përpjekje 
për të inkorporuar  të 
dhënat lidhur me gjininë; 

(b) Për afrimin e sistemit 
statistikor të Kosovës me 
standardet evropiane; 

(c) Publikimi me kohë i 
statistikave ekonomike 
dhe disponueshmëria e 
tyre për publikun në 
përgjithësi; 

(d) Publikimet e rregullta, 
përfshirë edhe futjet në 
internet të buletineve 
makroekonomike si dhe 
të dokumenteve tjera 

 
IPVQ 
 
 
IPVQ 
 
 
IPVQ 
 
 
 
 
MEF, ZK 

 
SH IV, BPK, 
Dogana 
 
SH IV 
 
 
SH IV 
 
 
 
 
SH IV 
 

 
Tetor 2004 
 
Në vijim e sipër 
 
 

4. Statistikat ekonomike janë në 
dispozicion dhe publikohen rregullisht, 
duke përfshirë GDP-në, inflacionin, 
tregtinë dhe papunësinë.  

4.2)Rritja dhe forcimi i kapacitetit të 
Zyrës Statistikore të Kosovës (ZSK). 

IPVQ Sh-IV Në vijim e sipër 
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Standardi                       Detyra Organi 
përgjegjës 

Përkrahur 
nga 

Afati 

5.1) Përparimi i vazhdueshëm në 
privatizimin e NSH-ve (paraqitur 
përmes raporteve tremujorëshe të cilat 
përfshijnë numrin planifikues të NSH-ve 
për tu privatizuar dhe numër në rritje të 
NSH-ve të gatshme për privatizim) 

AKM IPVQ, SH IV Mars 2004 dhe 
në vijim e sipër 

5.2) Përkrahja e plotë e procesit të 
privatizimit nga IPVQ-ët dhe anëtarët e 
Bordit të AKM-së, bazuar në kornizën 
ligjore ekzistuese (shtoj informatë 
plotësuese:Rregullat e AKM-së dhe 
udhëzimet e ofruara nga Selia e KB) 
nëpërmjet:  
(a) Marrëveshjes mbi Politikat 
Operacionale Ligjore dhe Komerciale;  
(b) Qasjes konstruktive të anëtarëve të 
Bordit të AKM-së në procesin e 
vendimmarrjes;  
(c) Fushata e ngritjes së vetëdijes për 
përmirësimin e trajtimit të procesit të 
privatizimit nga mediat dhe të sigurohet 
përkrahja publike, përfshirë rolin e 
Dhomës së Veçantë si një mekanizëm i 
ankesave për çështjet lidhur me AKM-
në. 

Bordi i 
AKM-së 
 

IPVQ, Sh IV,  
Sh II 

Shkurt 2004 
 
Në vijim e sipër 
 
 

5.3) Vendosje dhe zbatim i kontollit të 
AKM-së mbi NSH-të, duke përfshirë 
tokën dhe pasuritë, përfshirë pasuritë e 
uzurpuara nga komunat dhe individët. 

IPVQ-të, 
Komunat 
 

AKM Në vijim e sipër 

5. Privatizimi dhe likuidimi i 
Ndërmarrjeve Shoqërore ka përparuar 
mjaft; Autoritetet komunale dhe 
strukturat përkatëse qeveritare e 
përkrahin transferin e lehtë dhe të sigurt 
të të drejtave pronësore. 

5.4) Tansferimi i lehtë i të drejtës mbi 
pronën tokësore tek pronarët pas 
privatizimit. 

Komunat AKM, IPVQ Në vijim e sipër 

Standardi                           Detyra Organi Përkrahur Afati 
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përgjegjës nga 
6.1) Miratimi dhe zbatimi i një plani të 
veprimit për inkorporimin dhe 
ristrukturimin e NP-ve, duke marrë 
parasysh konkluzionet e revizionit dhe 
të sigurohet zbatimi i praktikave 
jodiskrimuese të punësimit.  

Bordi i 
AKM-së 
 

SH IV, IPVQ Dhjetor 2004 
dhe në 
përputhje me 
afatin e 
paraqitur në 
planin e 
veprimit 

6.2) Përkrahja e plotë, në pajtim me 
kërkesat ligjore, për struktura qeverisëse 
profesionale, efektive dhe apolitike të 
NP-ve.  

IPVQ 
 

AKM, SH IV Në vijim e sipër 

6.3) Alokimi adekuat dhe i planifikuar i 
fondeve nga BKK-ja për ristrukturim të 
sukseshëm. 

IPVQ, MEF AKM, SH IV 
– ZÇL, PSSP, 
KEF 

Nëntor 2004 dhe 
në vijim e sipër 

 6. Ristrukturimi i NP-ve  i bazuar në 
auditimet e pavarura, ka përparuar dhe 
ka përkrahje plotë nga IPVQ-ët.  

6.4) Përkushtim ndaj procesit të 
ristrukturimit dhe qëndrueshmërisë së 
NP-ve është shfaqur qartë me theks të 
veçantë në NP-të të cilat kanë marrë 
përkrahje të konsiderueshme 
donacionesh, sikurse KEK-u 

IPVQ, Bordi 
i AKM 

SH IV Në vijim e sipër 

Standardi                     Detyra Organi 
përgjegjës 

Përkrahur 
nga 

Afati 

 7. Mbikëqyrja e skemave komerciale 
pensionale, bankare dhe të sigurimit 
është e besueshme dhe efektive. 

7.1) Fortësimi dhe zhvillimi i 
mëtutjeshëm i mbikëqyrjes së sektorit 
financiar, si dhe aspekteve zhvillimore 
që përkrahin zhvillimin ekonomik, 
nëpërmjet krijimit të: 
(a) Sistemit informativ për kredi; 
(b) Platformës së komunikimit për 
sigurime; 
(c) Metodave të pagesës jo me para të 
gatshme (non-cash), përfshirë sistemin 
bankar elektronik dhe pagesën 
elektronike të faturave. 

BPK  MEF Tetor 2004 
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7.2) Zhvillimi dhe zbatimi i 
mekanizmave të paralajmërimit të 
hershëm për të mundësuar veprimet 
zbatuese në kohë. 

BPK  IPVQ Maj 2004 

7.3)  Integrimi i BPK-së në analizat e 
politikave ekonomike, përfshirë 
menaxhimin e instrumenteve monetare 
për të arritur objektivat ekonomike. 

BPK MEF Në vijim e sipër 

7.4) Përkushtim i plotë për rolin e 
pavarur dhe përberjen shumetnike të 
BPK-së përfshirë emërimin e 
përfaqësuesve të pavarur jopolitik në 
Këshillin Qeverisës të BPK-së.  

IPVQ IPVQ Në vijim e sipër 

7.5) Nxitja e zhvillimit të tregut financiar 
vendor për të mundësuar rritjen e 
kursimeve vendore që do të 
investoheshin në ekonominë e Kosovës, 
pa e kërcënuar sigurinë e pasurisë. 

BPK IPVQ Në vijim e sipër 

 

7.6) Rishqyrtimi i procedurës së 
emërimit në Fondin e Pensioneve të 
Kosovës dhe regjimit raportues është 
ndërmarrë. 

BPK, KPST IPVQ Qershor 2004 

Standardi                      Detyra  Organi 
përgjegjës 

Përkrahur 
nga 

Afati 

8.1) Vendosja e procedurave të duhura 
rregullatore dhe gjyqësore 
jodiskriminuese për të përkrahur 
inkasimin nga ana e ofruesve të 
shërbimeve publike.  

SH-I,MSHP 
(DAD) SH 
IV 
 

KTA, SH IV, 
IPVQ 

Janar 2005 8. Faturimi në mbarë Kosovën i afrohet 
100% të shërbimeve të kryera nga KEK-
u, PTK-ja dhe sektori i shërbimeve ujore, 
si dhe i afrohet niveleve të vendeve 
fqinjëve.  

8.2) Zbatimi i planit të veprimit me 
pjesëmarrjen e fortë të IPVQ-ve në 
inkasim dhe zbatim (strategjia për 
inkasimin e të ardhurave).   

IPVQ, ZK AKM, SH IV Prill 2004 dhe në 
vijim e sipër 
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8.3) Fushatë e gjërë e vetëdijësimit të 
publikut lidhur me rëndësinë e pagesës 
së faturave.  

ZK, IPVQ AKM Në vijim e sipër  

8.4) Ofrimi i shërbimeve dhe trajtimit pa 
diskriminim nga ofruesit e shërbimeve 
publike. 

AKM IPVQ, SH I, 
SH II, ZKK 

Në vijim e sipër 

Standardi                        Detyra Organi 
përgjegjës 

Përkrahur 
nga 

Afati 

9.1) Përqindja e buxhetit të investimeve 
të BKK-së për vitin 2005 që mbulohet 
nga të ardhurat tatimore është më e lartë 
sesa në BKK-në e vitit 2004. 

MEF SH-IV  Dhjetor 20049. Të ardhurat tatimore e mbulojnë 
plotësisht buxhetin periodik dhe një 
pjesë gjithnjë në rritje të investimeve 
publike.  

9.2) Trendi i shpenzimet periodike është 
në pajtim me rekomandimet e FMN-së 
dhe partnerët tjerë zhvillues. 

MEF SH-IV, IPVQ Në vijim e sipër 

10.1) Zhvillimi i  një sistemi të matjes së 
treguesve të pagesës së tatimeve dhe 
tarifave doganore të Kosovës është 
kompletuar, me vlerësime të detajizuara 
të pagesës që jepen në baza 
gjashtëmujore.  

IPVQ, MEF SH IV – 
ZÇL, IPVQ 

Korrik 2004 

10.2) Zbatimi i tatimit në pronë dhe në 
fitim është në pajtim me Konventen 
Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut 
(KEDNJ).  

MEF SH IV – ZÇL Në vijim e sipër 

10.3) tatimi i brendshëm në akcizë është 
efektiv dhe funkcional dhe regjimi i 
zbatimit është i caktuar. 

Dogana   IPVQ Dhjetor 2004
dhe në vijim e 
sipër 

10.4) Sistemi i brendshëm i TVSH-së 
funksionon, në pajtim me Urdhëresën e 
BE-së mbi TVSH-në. 

MEF Dogana Korrik 2004 dhe 
në vijim e sipër 

10. Treguesit e pagesës së tatimeve po 
përmirësohen dukshëm 

10.5) Sistemi skonto i TVSH-së është 
shqyrtuar dhe përmirësuar. 

MEF SH IV Korrik 2004 
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11.1) Shërbimi Doganor gjithnjë e më 
profesional dhe shumetnik, vepron i lirë 
nga ndërhyrjet politike, paraqitet 
përmes: 

(a) Përcjellja e vlerësimeve dhe 
përmbushjes së raportuar të 
detyrave të pakicabe etnike të 
monitoruara për diskriminim; 

(b) Mosndërhyrje e institucioneve 
politike në punësim dhe 
kompetenca. 

Dogana SH iv, IPVQ Dhjetor 2004 

11.2) Administrata Tatimore 
profesionale dhe shumetnike vepron, e 
lirë nga përzierja politike, e shfaqur 
përmes: 

(a) Hapjes së zyrave të 
Administrates Tatimore në të 
gjitha pjesët me pakica 

(b) Punësimit të pjesëtarëve të të 
gjitha pakicave etnike në zyrat e 
AT 

  

MEF SH IV-ZÇL Mars 2004 e më 
tutje 

11.3) Sistemi tatimor zbatohet në mënyrë 
të drejtë dhe të barabartë, nëpër sektorët 
e biznesit, rajonet e Kosovës dhe 
komunitetet etnike. 

MEF SH IV-ZÇL Në vijim e sipër 

11.4) Proceset transparente dhe efektive 
të prokurimit të demonstruara nëpërmjet 
revizionit të pavarur të jashtëm të kryer 
rregullisht. 

MSHP SH IV Në vijim e sipër 

11.5) Publikime të rregullta të Llogarive 
publike përfshirë NP-të. 

IPVQ 
 

SH IV-ZÇL, 
AKM 

Në vijim e sipër 

11. Mbledhja e të hyrave është e lirë nga 
ndikimi politik.  

11.6) Njoftimet mbi proceset e 
prokurimit të Qeverisë publikohen në të 
gjitha gjuhët zyrtare. 

IPVQ, 
MSHP 

SH II, SH IV Janar 2004 dhe 
në vijim e sipër 
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11.7) Masa të ndërmarra nga Qeveria 
kundër korrupcionit dhe kundër 
mashtrimit. 

IPVQ, ZK SH IV, SH I Në vijim e sipër  

11.8) Vendosja e Tribunalit të pavarur 
për Shqyrtimin e Tatimit dhe Doganës, 
që do të veproj si tribunal i apeleve të 
shkallës së dytë kundër veprimeve dhe 
vendimeve administrative, të cilat kanë 
ndikim fiskal nga Shërbimi Doganor i 
UNMIK-ut dhe Adminstrata Tatimore e 
Kosovës.  

IPVQ, MEF SH IV, ZÇL Korrik 2004 

  
 
 
 
 
Fjalorth 
 
BPK  Autoriteti Bankar dhe i Pagesave të Kosovës 
KEF  Këshilli Ekonomik Fiskal 
BIE  Banka Investuese Evropiane 
GDP  Bruto Prodhimi Shoqëror 
IFN  Institucionet Financiare Ndërkombtare 
FMN  Fondi Monetar Ndërkombtar 
KEK  Korporata Energjetike e Kosovës 
AKM  Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit 
MEF  Ministria e Ekonomisë dhe Financave 
MSHP  Ministria e Shërbimeve Publike (DAD: Departamenti Administrativ për Drejtësi) 
MTT  Ministria për Transport dhe Telekomunikacion 
MTI  Ministria për Tregti dhe Industri 
ZÇL  Zyra për Çështje Ligjore 
ZK  Zyra e Kryeministrit, IPVQ 
ZKK  Zyra për Kthim dhe Komunitete, UNMIK 
SHIV-ZÇF Shtylla IV – Zyra për Çështje Fiskale 
SH-IV/NJQRR Shtylla IV – Njësia Qendrore Rregulluese 
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NP: Ndërmarrjet Publike 
PTK: Post Telekomi i Kosovës 
NVM: Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 
NSH: Ndërmarrjet shoqërore 
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