
 

 

 

 

 

 

 

Qeveria e Kosovës
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Realizuar

Parealizuar

Pa përgjigjje

64%
 
 

26%
 
 

10%
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Zyra e Kryeministrit

 

Përmirësimi i 
mëtutjeshëm i planifikimit 

strategjik dhe 
vendimmarrjes së nivelit 

të lartë.

43%
Objektiva 3. Përmirësimi i 

koordinimit, monitorimit dhe 
llogaridhënies në fushën e  të 

drejtave të njeriut dhe 
minoriteve.

57%

Objektiva 2.Përmirësimi i 
qeverisjes, koordinimit, 

monitorimit dhe llogaridhënies 
në fushën e të drejtave të 

fëmijeve dhe të drejtave të 
personave me aftësi të 

kufizuara.

64%
Objektiva 4. 

Përmirësimi i cilësisë së 
informacioneve 

statistikore

72%
Objektiva 1. Përmirësimi i 
sistemit të planifikimit dhe 

koordinimit të politikave dhe 
legjislacionit.

67%
Objektiva 5. Zgjidhja e 

rasteve të personave të 
zhdukur dhe identifikimi i 

mbetjeve mortore.

70%
Objektiva 6. Parandalimi dhe 

zvoglimi i rrezikut nga 
rrezatimi bërthamor, 

përmirësimi i sigurisë së 
aviacionit civil dhe transportit 

hekurudhor

60%
Objektiva 7.Përmirësimi i zbatimit 
të legjislacionit për përdorimin e 

gjuhëve.

71%
Objektiva 8.Avancimi i 

politikave për komunitete.

40%
Objektiva 10. Përplotësimi i 
kornizës ligjore dhe politikat 

publike të hartuara për 
garantimin e barazisë gjinore dhe 
mbrojtjen nga dhuna në familje.

55%
Objektiva 9.Fuqizimi i rolit të 

gruas në shoqëri.

69%
Objektiva 11. Ngritja e 

standardeve të cilësisë dhe 
sigurisë së ushqimit.

 Aktivitete të planifikuara: 117  

Aktivitetet e realizuara: 75 

Aktivitetet e parealizuara: 42

64%
 
 

36%
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Ministria e Administratës Publike

 

100%
Objektiva 1. Sistem adekuat i 
avancuar për menaxhimin, 
monitorimin dhe zbatimin e 

legjislacionit për shërbimin civil dhe 
krijimi i mundësisë për një shërbim 
civil profesional, efikas dhe efecient, 
zhvillimi i të cilit është e  bazuar në 

parimet e administratës së mirë dhe 
të orientuar kah zbatimi i obligimeve 

ligjore.

77%
Objektiva 3. Ngritja e cilësisë 

së shërbimeve përmes e-
Qeverisjes.

90%
Objektiva 2. Trajnimi dhe 
aftësimi i nëpunësve në 

shërbimin civil.

 Aktivitete të parapara: 82

Aktivitetet e realizuara: 67

Aktivitetet e parealizuara: 15 18%
 
 

82%
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81%
Objektiva 4. Përmiresimi dhe 

zhvillimi i infrastruktures fizike të 
institucioneve qeveritare me 

qëllim krijimin e kushteve fizike 
adekuate për funksionimin e 

tyre.



 

 

 

 

 

 

 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

 

79%
Objektiva 1. Forcimi i ligjshmërisë 
së vendimmarrjes në nivel lokal 

dhe konstituimi i komunave 
konform standardeve të 

legjislacionit për vetëqeverisje 
lokale.

100%
Objektiva 3. Forcimi i kapaciteteve 

të komunave në ofrimin e 
shërbimeve për qytetarë përmes 
zbatimit të skemës së granteve 
stimuluese dhe intensifikimit të 
programeve të bashkëpunimit 

ndërkomunal.

71%
Objektiva 2. Avancimi i sistemit të 
vetëqeverisjes lokale në përputhje 
me orientimet strategjike përmes 
zhvillimit të politikave dhe kuadrit 

ligjor.

 Aktivitete të parapara: 50

Aktivitetet e realizuara: 45

Aktivitetet e parealizuara: 5 8%
 
 

92%
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100%
Objektiva 4. Forcimi i 

administratës komunale përmes 
zhvillimit të programeve të 

veçanta për ngritjen e 
kapaciteteve profesionale dhe 
mbrojtja e të drejtave të njeriut.



 

 

 

 

 

 

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 
Rural

 

50%
Objektiva 1. Hartimi dhe 

miratimi i Politikave 
Zhvillimore për Bujqësi dhe 

Zhvillim  Rural.

0%

Objektiva 3. Mbrojtja e tokës 
bujqësore, shfrytëzimi i 

qëndrueshëm, rregullimi i saj  
dhe rehabilitimi i sistemit të 

ujitjes.

83%
Objektiva 2. Zhvillimi i  

mëtejmë institucional  për 
përafrimin me BE-në.

 Aktivitete të parapara: 59

Aktivitetet e realizuara: 31

Aktivitetet e parealizuara: 28 47%
 
 

53%
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40%

Objektiva 4. Menaxhimi i 
qëndrueshëm i pyjeve dhe 

tokave pyjore.

62%

Objektiva 5.Siguria e 
ushqimit, ruajtja e shëndetit 

të njeriut dhe kafshëve, si 
dhe promovimi i prodhimeve 

bujqësore dhe blegtorale.



 

 

 

 

 

 

 

Ministria e Drejtësisë

 

67%

Objektiva 1. Përmirësimi 
i infrastrukturës ligjore 

dhe institucionale të 
sistemit të drejtësisë.

56%

Objektiva 3. Administrimi 
më efikas i sistemit të 

ekzekutimit të 
sanksioneve penale.

78%

Objektiva 2. Avancimi 
ndihmës dhe 

bashkëpunimit juridik 
ndërkombëtar.

 Aktivitete të parapara: 64

Aktivitetet e realizuara: 34

Aktivitetet e parealizuara: 30 47%
 
 

53%
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42%

Objektiva 4. Fuqizimi i 
kapaciteteve të 

mjekësisë ligjore dhe 
hulumtimi i krimeve të 

luftës.

56%

Objektiva 5.Zhvillimi i 
kapaciteteve 

profesionale për 
funksionim efikas në 
fushën e drejtësisë.



 

 

 

 

 

 

 

Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike

 

79%
Objektiva 1. Promovimi, tërheqja 

dhe krijimi i kushteve për invesitmet 
strategjike dhe investitoret e tjerë të 

diasporës.

50%
Objektiva 3. Promovimi dhe 

avancimi i të drejtave politike dhe 
sociale të diasporës.

86%
Objektiva 2.Ruajtja e identitetit, 
fuqizimi i lidhjeve me diasporën, 

Integrimi i pjestarëve të diasporës në 
shtetet ku jetojnë.

 Aktivitete të parapara: 45

Aktivitetet e realizuara: 34

Aktivitetet e parealizuara: 11 24%
 
 

76%
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Ministria e Financave

 

94%
Objektiva 1. Forcimi i 
mëtejmë i  disiplinës 
fiskale dhe financave 
publike të shëndosha.

60%
Objektiva 3. Rritja e 
efikasitetit alokues.

83%
Objektiva 2. Menaxhimi 
efikas dhe transparent i 

financave publike 
përmes kontrolleve 

efektive.

 Aktivitete të parapara: 45

Aktivitetet e realizuara: 39

Aktivitetet e parealizuara: 6 13%
 
 

87%
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91%
Objektiva 4. Sigurimi i 

efikasitetit operacional të 
financave publike.



 

 

 

 

 

 

Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës

 

100%
Objektiva 1. Mirëmbajtja dhe 

avancimi i kapaciteteve dhe aftësive  
operacionale për mbështetje të 

autoriteteve civile si dhe fuqizimi i 
mëtejmë i sistemit të menaxhimit të 

burimeve njerëzore, materiale, 
mbështetjes logjistike dhe 

infrastrukturore. 
 

100%
Objektiva 3. Rritja e transparencës, 

pjesëmarrjes qytetare  dhe 
shoqërisë civile në vendimmarrje 
dhe mbrojtja e lirisë së  mediave.

75%
Objektiva 2. Zbatimi i strategjisë për 

mbështetje të komuniteteve jo 
shumicë (2017-2020) dhe i  politikave 

rreth të drejtave të njeriut dhe 
barazisë gjinore.

 Aktivitete të parapara: 21

Aktivitetet e realizuara: 19

Aktivitetet e parealizuara: 2 10%
 
 

90%
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Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit

 

26%
Objektiva 1. Krijimi i ambientit të 

favorshëm dhe të sigurt për ngritjen 
e cilësisë së shërbimeve në fushën e 

transportit.
 

75%
Objektiva 2. Rehabilitimi i rrjetit 

egzistues si dhe ndërtimi i 
rrugëve të reja.

 Aktivitete të parapara: 23

Aktivitetet e realizuara: 8

Aktivitetet e parealizuara: 15

35%
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65%
 
 



 

 

 

 

 

Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë

 

83%
Objektiva 1. Përkrahja e 

inovacionit sipas sektorëve të 
ekonomisë në shërbim të 

rritjes dhe zhvillimit 
ekonomik.

100%
Objektiva 3. Ngritja e cilësisë 

së shërbimeve përmes e-
Qeverisjes.

100%
Objektiva 2. Krijimi i 

mekanizmave për hartimin 
e kornizës ligjore për 

inovacion dhe ndërmarrësi.

 Aktivitete të parapara: 13

Aktivitetet e realizuara: 12

Aktivitetet e parealizuara: 1 8%
 
 

92%
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100%

Objektiva 4. Zhvilim i 
Ndërmarrësisë dhe 
Inovacionit përmes 

programeve të trajnimit dhe 
konsulencës.



 

 

 

 

 

 

Ministria për Komunitete dhe Kthim

 

75%
Objektiva 1. Kthimi i 

personave të zhvendosur 
dhe zgjidhje të 
qëndrueshme.

67%
Objektiva 3. Menaxhimi i të 

dhënave për të kthyerit, 
riintegrimit dhe projekteve 

zhvillimore

100%
Objektiva 2. Fuqizimi dhe 
Stabilizimi i Komuniteteve 

në Kosovë.

 Aktivitete të parapara: 17

Aktivitetet e realizuara: 13

Aktivitetet e parealizuara: 4 24%
 
 

76%
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60%
Objektiva 4. Hartimi dhe 

plotësimi i kornizës ligjore 
dhe dokumenteve 

strategjike për komunitete, 
kthim dhe integrim.



 

 

 

 

 

 

 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

 

100%
Objektiva 1. Përkrahja e krijimtarisë 

kulturore,  ndërkombëtarizmi i 
kulturës si dhe përfshirja e 

trashëgimisë kulturore në planet 
zhvillimore dhe konservimi i 

integruar.

83%
Objektiva 3.Përmirësimi i kualitetit të 
shërbimeve dhe pasurimi i arkivave, 

për nevojat e shfrytëzuesve të 
lëndës arkivore.

89%
Objektiva 2.Promovimi dhe fuqizimi i 
zbatimit të të drejtave të autorit dhe 

të drejtave të përafërta.

 Aktivitete të parapara: 61

Aktivitetet e realizuara: 55

Aktivitetet e parealizuara: 6 10%
 
 

90%
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Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

 

62%
Objektiva 1. Menaxhimi dhe 

monitorimi i gjendjes se mjedisit,  
plotësimi i kornizës ligjore me 

legjislacion sekondar si dhe 
inspektimi i zbatimit të legjislacionit 

mjedisor
 

62%
Objektiva 2. Plotësimi i kornizës 

legjislative në fushën e planifikimit 
hapësinor, ndërtimit, banimit si dhe 

monitorimi i zonave të veçanta të 
mbrojtura.

 Aktivitete të parapara: 39

Aktivitetet e realizuara: 24

Aktivitetet e parealizuara: 15 38%
 
 

62%
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Ministria e Punëve të Brendshme

 

85%
Objektiva 1. Lufta kundër krimit te 

organizuar, korrupsionit dhe 
terrorizmit

77%
Objektiva 3. Menaxhimi i migrimit 

dhe  kufirit.

54%
Objektiva 2. Ruajta e sigurisë publike 

dhe përmirësimi i shërbimeve për 
qytetarët.

 Aktivitete të parapara: 95

Aktivitetet e realizuara: 69

Aktivitetet e parealizuara: 26 27%
 
 

73%
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Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

 

100%
Objektiva 1. Rritja e punësimit, 

zhvillimi i shkathtësive në 
përputhje me kërkesat e tregut të 

punës dhe administrimi më i mirë i 
tregut të punës.

 

100%
Objektiva 2. Rritja e mirëqenies 

sociale përmes zgjerimit dhe ngritjes 
së cilësisë së mbrojtjes dhe  

shërbimeve sociale e familjare, me 
fokus të veçantë në grupet në nevojë 

dhe barazinë gjinore.

 Aktivitete të parapara: 18

Aktivitetet e realizuara: 18

Aktivitetet e parealizuara: 0

100%
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Ministria e Shëndetësisë

 

52%
Objektiva 1. Hartimi i politikave dhe 

standardeve në sektorin e 
shëndetësisë.

57%
Objektiva 3. Riorganizimi dhe 

zhvillimi i kapaciteteve 
administrative në sektorin e 

shëndetësisë.

100%
Objektiva 2. Ruajtja dhe përparimi i 

shëndetit. 

 Aktivitete të parapara: 37

Aktivitetet e realizuara: 19

Aktivitetet e parealizuara: 18 49%
 
 

51%
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Ministria e Zhvillimit Ekonomik

 

50%
Objektiva 1. Krijimi i mjedisit të 

favorshëm ligjor, rregullator dhe 
hartimi i dokumenteve strategjike 

për përmirësimin e vazhdueshëm të 
cilësisë së shërbimeve dhe mjedisit 

në fushën e energjisë.

75%
Objektiva 3.Krijimi i mjedisit të 

favorshëm ligjor, rregullator, hartimi 
i dokumenteve strategjike dhe 

bashkëpunimi rajonal në sektorin e 
Teknologjisë Informative e 

Komunikuese dhe atë Postare.

50%
Objektiva 2.Hartimi i politikave 

strategjike për zhvillim të 
qëndrueshëm të sektorit minerar 

përmes promovimit, hulumtimit dhe 
shfrytëzimit të qëndrueshëm të 
resurseve minerale me qëllim të 

zhvillimit ekonomik.

 Aktivitete të parapara: 20

Aktivitetet e realizuara: 12

Aktivitetet e parealizuara: 8 40%
 
 

60%
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Ministria e Zhvillimit Rajonal

 

62%
Objektiva 1. Hartimi dhe koordinimi 

i politikave për zhvillim socio-
ekonomik  rajonal.

100%
Objektiva 3. Zhvillimi dhe 

implementimi i programeve për 
zhvillim rajonal

50%
Objektiva 2. Zhvillimi i profileve dhe 

indikatorëve për zhvillim rajonal.

 Aktivitete të parapara: 25

Aktivitetet e realizuara: 20

Aktivitetet e parealizuara: 5 20%
 
 

80%
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