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1. Hyrje 
 
Agjencia Kosovare e Pronës (AKP) është themeluar si Agjenci e pavarur me miratimin e 
Rregullores së UNMIK-ut 2006/10 për Zgjidhjen e Kërkesave në lidhje me Pronën e Paluajtshme 
Private, përfshirë Pronën Bujqësore dhe Komerciale. Rregullorja e UNMIK-ut 2006/10 është 
ndryshuar me Rregulloren e UNMIK-ut 2006/50 me të njëjtin emër, duke i dhënë Agjencisë 
mandat të qartë dhe ndarje të roleve në mes tri organeve të saj kryesore, d.m.th Sekretarisë 
Ekzekutive, Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës (KKPK) dhe Bordit Mbikëqyrës. 
Rregullorja e UNMIK-ut 2006/50 është ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 03/L-079 të 
Kuvendit të Kosovës i cili ofron kornizën legjislative në fuqi për punën e AKP-së (në vijim 
legjislacioni në fuqi). Ligji 03/L-079 është ndryshuar pjesërisht me Ligjin 04/L-115 për 
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve që kanë të bëjnë me Përfundimin e Mbikëqyrjes 
Ndërkombëtare të Pavarësisë së Kosovës. Duhet theksuar se funksionimi dhe natyra e pavarur e 
Agjencisë nuk kanë ndryshuar me asnjë nga këto ndryshime legjislative. 
  
Mandati i AKP-së është të zgjidhë, me të drejtë ankese në Gjykatën Supreme të Kosovës, 
kërkesat e pronësisë që lidhen me konfliktin dhe kërkesat për të drejtën e shfrytëzimit në lidhje 
me pronën e paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe komerciale, që janë pasojë 
e konfliktit të armatosur, i cili ka ndodhur në Kosovë mes 27 shkurtit 1998 dhe 20 qershorit 
1999. Në këtë drejtim, AKP-ja ka regjistruar mbi 42,696 kërkesa. 
 
AKP-ja ka gjithashtu mandat të merret me një numër të caktuar të aktiviteteve që ishin në 
mandatin e Drejtoratit për Çështje Pronësore Banesore (DÇPB) të themeluar me Rregulloren e 
UNMIK-ut 2000/23, mbyllja e së cilës përkon me krijimin e AKP-së. Domethënë, implementimi 
i vendimeve të Komisionit për Kërkesa Pronësore Banesore (KKPB) të cilat ishin në pritje të 
zbatimit dhe menaxhimi i pronave nën administrimin e DÇPB-së. Për të ushtruar këtë aspekt të 
mandatit të saj, AKP-ja ka marrë të drejtat, obligimet, përgjegjësitë dhe kompetencat e DÇPB-së. 
Më tej, asetet fizike të DÇPB-së janë bartur në AKP, dhe një numër i caktuar i personelit të saj 
janë rivendosur në detyra. 
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2. Struktura Organizative 
 
AKP-ja funksionon e pavarur nga Qeveria dhe Organizatat Ndërkombëtare dhe Vendore në 
Kosovë, megjithëse Qeveria dhe Donatorët luajnë një rol të rëndësishëm në AKP përmes Bordit 
Mbikëqyrës. AKP-ja përbëhet nga tri organe kryesore, d.m.th nga Sekretaria Ekzekutive, 
Komisioni i Pavarur për Kërkesa Pronësore quasi-judicial (KKPK) dhe Bordi Mbikëqyrës i cili 
ofron mbikëqyrje administrative, orientimin e përgjithshëm dhe udhëzime për politikat. Përveç 
kësaj, përmes zyrave regjionale, AKP-ja është e pranishme në pesë regjione të Kosovës, si dhe 
gjithashtu ka zyrë  në Mal të Zi. Punën e AKP-së në Serbi tani e kryejnë Zyrat Pronësore të 
UNHCR-së të cilat janë themeluar pas nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit (MiM) 
mes AKP-së dhe UNHCR-së në Prishtinë. 
 
Bashkangjitur në Shtojcën A gjendet Struktura Organizative e Agjencisë.  
 
2.1 Sekretaria Ekzekutive  
 
Sekretaria Ekzekutive përbëhet nga punonjës vendorë dhe ndërkombëtarë. Drejtori i Sekretarisë 
Ekzekutive është ndërkombëtar dhe Zëvendës Drejtori i Sekretarisë Ekzekutive është vendor, të 
cilët janë emëruar në bazë të legjislacionit në fuqi. Përgjegjësitë kryesore të Sekretarisë 
Ekzekutive përfshijnë: mbledhjen dhe regjistrimin e kërkesave, afati i të cilave ka skaduar më 3 
dhjetor 2007 dhe përpunimin e këtyre kërkesave para se t’i paraqiten KKPK-së. Kjo përfshinë 
aktivitetet në vijim:  
 
njoftimin e uzurpuesve të pronave të kërkuara dhe palëve të interesuara për kërkesat; 
publikimin e kërkesave të paraqitura në Agjenci; 
verifikimin e dokumenteve; 
mbledhjen e dëshmive dhe intervistimin e palëve në kërkesë; 
përgatitjen e paraqitjes së kërkesave me shkrim; 
referimin e kërkesave KKPK-së  për vendimmarrje; dhe 
zbatimin e vendimeve të  KKPK-së dhe të Gjykatës Supreme. 
 
Njoftimi për kërkesat  
 
Këtu përfshihet vendosja e njoftimit në pronën në fjalë për të informuar çdo uzurpues potencial 
dhe person në atë lokacion se prona në fjalë është lëndë në kërkesë dhe jepen udhëzime si të 
veprohet në përputhje me rrethanat. Kjo mundëson përfshirjen në proces të çdo personi i cili ka 
interes në pronë. 
 
Publikimi i kërkesave  
 
Sekretaria Ekzekutive nxjerr rregullisht një dokument të quajtur Gazeta e AKP-së e cila përmban 
informata për kërkesat që janë paraqitur në AKP, botimi i Gazetës do të vazhdojë derisa të 
publikohen të gjitha kërkesat e paraqitura. Gazeta gjithashtu shpërndahet nëpër gazetat në gjuhën 
shqipe dhe serbe, dhe gjithashtu nëpër komuna dhe gjykata në tërë Kosovën për të arritur tek 
audienca brenda dhe jashtë Kosovës. Edhe kjo mundëson përfshirjen në proces të çdo personi i 
cili ka interes në pronë. 
 
Verifikimi i  dokumenteve  
 
Autenticiteti i dokumenteve të paraqitura në mbështetje të kërkesës, siç janë të dhënat kadastrale 
dhe dokumentet e gjykatës verifikohet në të dhënat publike. Këtu mund të përfshihet p.sh 



 
 

Faqe 3 nga 17 
 

 

kërkimi i një kopjeje të të dhënave kadastrale që mbahen në zyrat kadastrale në Kosovë, e 
gjithashtu edhe të dhënave tjera që mbahen në Gjykatat Komunale. Sa i përket verifikimit në 
arkivat pronësore dhe arkivat tjera të zhvendosura në Serbi, kjo bëhet nga Zyrat Pronësore të 
UNHCR-së, të cilat janë krijuar për të kryer funksionin e AKP-së në Serbi pas mbylljes së zyrave 
të AKP-së nga Qeveria e Serbisë në qershor 2008.  
 
Mbledhja e Dëshmive dhe Intervistat  
 
Sekretaria Ekzekutive është e obliguar të mbledhë sa më shumë dëshmi që është e mundshme të 
cilat mbështesin kërkesën, dhe këtë mund të bëjë duke hetuar për gjetjen e dokumenteve dhe 
duke intervistuar dëshmitarë potencialë që mund të dëshmojnë pronësinë për pronën, e cila është 
lëndë në kërkesë. Këtu mund të përfshihen intervistat me fqinjët; kontrollimi i të dhënave në 
ndërmarrjet komunale për shërbime publike dhe nëse ka nevojë edhe intervistimin e paraqitësit të 
kërkesës dhe ndonjë uzurpuesi të paligjshëm të pohuar.    
 
Përgatitja dhe Referimi i Kërkesave KKPK-së 
 
Pasi të ketë kaluar me sukses nëpër fazat e lartpërmendura, kërkesa bëhet lëndë e një shqyrtimi 
rigoroz ligjor me tri nivele, për sa i përket meritave. Rezultatet e shqyrtimit së bashku me 
rekomandim i paraqiten KKPK-së për vendimmarrje. KKPK-ja mund të vendos sipas 
rekomandimit apo mund të ndryshojë apo injorojë rekomandimin, ashtu si e sheh si më të 
përshtatshme. 
 
Zbatimi i vendimeve të KKPK-së dhe të Gjykatës  Supreme  
 
Pas marrjes së vendimit përfundimtar nga KKPK-ja ose vendimit të Gjykatës Supreme të 
Kosovës pas ankesës, Sekretaria Ekzekutive duhet të informojë paraqitësin e kërkesës dhe çdo 
palë përgjegjëse për vendimin dhe duhet të zbatojë këtë vendim sipas dëshirës të palës së 
suksesshme dhe sipas udhëzimeve të KKPK-së ose Gjykatës Supreme të Kosovës. Kjo mund të 
përfshijë, por nuk është e kufizuar në, vendosjen e pronës nën administrim të AKP-së, duke i 
mundësuar paraqitësit të kërkesës të riposedojë pronën, që mund të përfshijë edhe shkatërrimin e 
ndërtimeve të paligjshme në pronën e kërkuar dhe shitjen e pronës në ankand.  
 
2.2 Komisioni për Kërkesa Pronësore i Kosovës  (KKPK) 
 
KKPK-ja ka kompetencat për të vendosur lidhur me kërkesat, të cilat i referohen nga Sekretaria 
Ekzekutive. Komisioni përbëhet prej dy anëtarëve ndërkombëtarë, njëri prej të cilëve është 
Kryetar i Komisionit, dhe një anëtari vendor i cili emërohet sipas legjislacionit në fuqi.  
 
Udhëheqësi i Zyrës së KKPK-së sigurohet nga EULEX-i sikurse edhe personeli mbështetës 
vendor që është ligjor dhe administrativ. Gjithashtu, edhe Sekretaria Ekzekutive i ofron 
mbështetje administrative, teknike dhe ligjore KKPK-së në kryerjen e funksioneve të tij juridike 
përmes Udhëheqësit të Zyrës së KKPK-së. 
 
Bashkangjitur në Shtojcën B gjendet pasqyra e vendosjes së kërkesave der më tani. 
 
2.3 Bordi Mbikëqyrës 
 
Bordi Mbikëqyrës përbëhet nga pesë anëtarë, tre prej tyre janë ndërkombëtarë, njëri prej të cilëve 
është Kryetar i Bordit Mbikëqyrës, dhe dy janë anëtarë vendorë të cilët emërohen sipas 
legjislacionit në fuqi.  
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Bordi Mbikëqyrës ka mandat të mbikëqyrë punën e AKP-së dhe t’i ofrojë asaj mbikëqyrje 
administrative, orientim të përgjithshëm dhe udhëzime për politikat. Megjithatë, atij i ndalohet 
qartë pjesëmarrja në procesin ku KKPK-ja merr vendime për kërkesat individuale.  
 
Drejtori i Sekretarisë Ekzekutive përfaqëson Sekretarinë Ekzekutive para Bordit Mbikëqyrës dhe 
i ofron atij shërbime sekretarie. Këtu përfshihet: organizimi i takimeve të Bordit, përgatitja e 
agjendave për të dhe mbajtja e procesverbalit të takimeve, shpërndarja e dokumenteve dhe 
informatave të rëndësishme dhe monitorimi i vazhdimit të punëve sipas këshillave dhe 
udhëzimeve të marra nga Bordi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Faqe 5 nga 17 
 

 

3. Projekt Dokumenti i AKP-së 2011 – 2013 
 
Pas Vlerësimit të Donatorëve të AKP-së i cili është bërë në muajin tetor të vitit 2010, dhe pastaj 
zbatimi i rekomandimeve kanë kulminuar në përgatitjen e një projekt dokumenti për të mbuluar 
AKP-në nga viti 2011 deri 2013.   
 
Rezultatet e paraqitura në projekt dokumentin fillestar janë: 
 
Rezultati 1: Deri në dhjetor 2011 të kryhen të gjitha notifikimet e mbetura, publikimet dhe 
verifikimet e  kërkesave të regjistruara. 
 
Rezultati 2: Më së voni deri në gusht 2012 të përpunohen plotësisht të gjitha 30,662 kërkesat e 
mbetura dhe AKP-ja t’ia përcjellë KKPK-së për vendimmarrje (me mundësi vazhdimi deri më 31 
dhjetor 2012) 
 
Rezultati 3: Vendosja e të gjitha kërkesave të mbetura të kryhet nga KKPK deri në gusht 2012 
(me mundësi vazhdimi deri më 31 dhjetor 2012) 
 
Rezultati 4: Deri në gusht 2013 AKP-ja t’i shpërndajë dhe zbatojë me sukses të gjitha 41,102 
vendimet e KKPK-së (me mundësi vazhdimi deri më 31 dhjetor 2013) 
 
Rezultati 5: Pronat nën kujdesin e AKP-së të vazhdojnë të administrohen në mënyrë efikase deri 
në dhjetor 2013. 
 
Rezultati 6: Deri në dhjetor 2013 të merret dhe të zbatohet vendimi lidhur me të ardhmen e 
AKP-së pas vitit 2013 si një institucion tërësisht vendor i financuar nga Buxheti i Qeverisë së 
Kosovës. 
 
Zyra Zvicerane për Bashkëpunim (ZZB) ka financuar një projekt mbështetës të AKP-së duke 
shfrytëzuar konsulentët e njëjtë të cilët kanë bërë vlerësimin fillestar, për t’i siguruar AKP-së 
mbështetje të mëtejshme dhe në mënyrë të veçantë Bordit Mbikëqyrës. Ky projekt ka filluar në 
muajin nëntor 2011 me një rishikim të gjendjes aktuale dhe të përparimit të bërë sa u përket 
objektivave të parashtruara dhe financimit, të domosdoshëm për të përfunduar vendosjen dhe 
zbatimin e kërkesave. Rezultati kryesor i këtij projekti në vazhdim ishte përditësimi i projekt 
dokumentit 2011 – 2013. Raporti është lëshuar në muajin janar 2012 dhe përfshin rekomandimet 
në lidhje me çështjet operative dhe strategjike. Sekretaria Ekzekutive dhe Bordi Mbikëqyrës kanë 
adresuar rekomandimet e bëra dhe konkluzionet janë raportuar dhe pranuar në mbledhjen e 
donatorëve të AKP-së, të mbajtur më 16 maj 2012. Vizita e dytë e konsulentëve është bërë 
ndërmjet 18 dhe 22 qershorit 2012. Raporti i dalë në përgjithësi ishte pozitiv, por megjithatë u 
theksua në veçanti se objektivat e përpunimit/vendosjes së lëndëve nuk ishin përmbushur sipas 
planit të punës dhe projekt dokumentit, dhe se kërkesat e mbetura jokontestuese po bëheshin më 
të ndërlikuara, ku përveç tyre kërkesat e shfuqizuara të mbetura do të duhej të ripërpunoheshin në 
tërësi. Për më tepër, domosdoshmëria e ndarjes së kërkesave me qëllim të përpunimit të tyre, i 
shtohej numrit të përgjithshëm të kërkesave që duhej të përpunoheshin. Me qëllim të adresimit të 
dy pikave të para me një shqyrtim që është ndërmarrë nga juristët dhe koordinatorët të cilët 
aktualisht janë të punësuar, bazuar në kompleksitetin në rritje të kërkesave, është përcaktuar se 
numri i koordinatorëve në ekipin e kërkesave të pakontestuara nuk është adekuat për të siguruar 
që kërkesat e përpunuara nga juristët të mund të përpunohen në kohë të arsyeshme. Në 
vazhdimësi të kësaj, është bërë një vlerësim i stafit shtesë të nevojshëm për të siguruar 
përfundimin e fazës së vendosjes deri kah mesi i vitit 2013 dhe i është paraqitur ZZB-së. Për 
shkak të vështirësive financiare, ky projekt i stafit shtesë u desh të pezullohej. Megjithatë është 
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rënë dakord në Bordin Mbikëqyrës se nëse do të viheshin në dispozicion fonde shtesë, atëherë 
projekti për staf shtesë do të rishikohej. Sa i përket ndarjes së kërkesave, Sekretaria Ekzekutive 
ka diskutuar çështjen me Komisionin dhe tani mund të pritet një zvogëlim i numrit të kërkesave 
të ndara, edhe pse në raste të caktuara kërkesat ende do të duhet të ndahen. Vizita e fundit e 
konsulentëve është bërë nga dt. 21 deri 24 Tetor 2013 ndërsa raporti është bërë me dt.11 Nëntor 
2013.Në këtë raport sugjerohet që vendosja e të gjitha kërkesave të paraqitura të përfundon në 
Qershor 2014 ndërsa administrimi i pronave dhe zbatimi i vendimeve të vazhdon edhe pas kësaj 
date. 
 
Sa i përket rezultatit 1, AKP ka vendosur të shtyjë notifikimin final dhe publikimin e kërkesave 
derisa të sigurohet që të gjitha ato kërkesa që kanë nevojë të ndahen, të jenë ndarë. Kjo pritet të 
jetë mënyra me kosto më efektive e përfundimit të këtyre dy proceseve, meqë notifikimi në shtyp 
do të duhet të bëhet në të njëjtën ditë në të gjitha gazetat e përditshme në Kosovë. Sa i përket 
procesit të verifikimit, kjo bëhet në vazhdimësi paralelisht me procesin e notifikimit dhe 
publikimit, dhe aktualisht diku rreth 108 kërkesa mbeten për t’u verifikuar.  
 
Sa u përket rezultateve 2 dhe 3, AKP-ja më herët ka njoftuar Bordin Mbikëqyrës dhe donatorët 
se përfundimet e tyre nuk do të arrihen deri në muajin gusht 2012. Tani, planifikohet që 
përfundimi i vendosjes së kërkesave të paraqitura të bëhet deri në fund të muajit qershor 2014 
nëse ka vazhdimsi të fondeve dhe staf të disponueshëm. Një pjesë e kërkesave të mbetura për tu 
vendosur kanë vështirësi të ndryshme për  tu proceduar si: pamundësia e gjetjes së dokumenteve, 
të historianit të pronës, të verifikimit të dokumenteve, mos bashkëngjitja e dokumenteve nga 
parashtruesi i kërkesës etj., ka mundësi që një pjesë e kërkesave të mbeten për vendosje deri në 
Gusht 2014. 
 
Sa i përket rezultatit 4, AKP është duke shënuar përparim në zbatim, dhe deri më tani 37,147 
vendime u janë dërguar paraqitësve të kërkesave dhe  2,385 palëve përgjgegjëse apo banuesëve 
aktual. Nga këto, 14,598 kërkesa për administrim, 1,753 kërkesa për riposedim dhe 1,546  
kërkesa për mbyllje të lëndëve janë pranuar nga paraqitës të suksesshëm të kërkesave. Për të 
siguruar që paraqitësit e kërkesave të përgjigjen me kërkesat e tyre të zbatimit në kohën e duhur, 
gjë që nuk ishte bërë më herët, atyre iu është caktuar një afat prej gjashtë muajve që të bëjnë 
kërkesa për administrim. Në rastet kur ky afat nuk përmbushet nga paraqitësi i kërkesës, ata do të 
mund të kërkojnë vetëm që lëndët të mbyllen, ose të riposedojnë pronat e tyre. Paraqitësit e 
Kërkesave në rastet e mbyllura më herët si raste jobashkëpunuese, janë kontaktuar dhe iu është 
caktuar afat prej tre muajve për të paraqitur kërkesat e tyre.  
 
Sa i përket rezultatit 5, administrimi i pronave dhe përfshirja e tyre në skemën e qirasë vullnetare 
është duke vazhduar.  
 
Sa i përket rezultatit 6, nuk janë bërë zhvillime të theksuara. . Për këte  do të raportohen në kohen 
e përshtatshme.  
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4. Aktivitetet Operative Aktuale 
 
4.1  Procesi i Shqyrtimit të Kërkesave 
 
 
Ata që kërkojnë kthimin e pronës së tyre ose konfirmimin e të drejtës pronësore është dashur që 
të paraqesin kërkesë në AKP deri më 3 dhjetor 2007, përmes cilësdo zyrë të saj në Kosovë apo 
në lokacionet e veçanta jashtë Kosovës. Paraqitja e kërkesave është bërë përmes plotësimit të 
formularit të krijuar veçanërisht për këtë, duke përfshirë edhe intervistimin e paraqitësve të 
kërkesave nga stafi i AKP-së dhe mbledhjen e të gjitha dokumenteve që mund të paraqesin 
dëshmi për të drejtat pronësore. Të gjitha kërkesat e paraqitura janë regjistruar me numër 
individual dhe është arritur numri prej më shumë se 38,500. Numri përfundimtar i kërkesave për 
shqyrtim do të shihet vetëm pasi të jenë përpunuar të gjitha kërkesat, pasi që kërkesat nga i njëjti 
paraqitës i kërkesës ku parcelat në fjalë gjenden afër njëra-tjetrës do të përfshihen në një kërkesë; 
kurse kërkesat për disa parcela nga paraqitësi i njëjtë i kërkesës ku parcelat nuk gjenden afër 
njëra tjetrës apo kur kërkesa ka të bëje me lloje të ndryshme të pronave, do të ndahen në dy ose 
më shumë kërkesa, të cilat mandej regjistrohen me numër të ri të kërkesës. Si rezultat i këtyre 
ndarjeve tani numri i kërkesave është 42,696. 
 
Hapat e parë për përpunimin e kërkesave të regjistruara janë notifikimi dhe publikimi, gjë që i 
lejon çdo pale të interesuar për pronën e cila është lëndë në kërkesë të kërkojë përfshirjen në 
proces. Kur ndonjë person paraqitet në AKP në lidhje me kërkesën, qoftë gjatë kohës së 
notifikimit apo më vonë, atëherë pala e cila është paraqitur do të kategorizohet nga AKP-ja si 
palë në procedurë.   
 
Pasi që vetëm personat të cilët nënshkruajnë njoftimin për pjesëmarrjen dhe kërkojnë interes apo 
të drejtë ligjore mund të konsiderohen si palë përgjegjëse; palëve të mundshme përgjegjëse apo 
palëve të interesuara u jepet mundësia të nënshkruajnë njoftimin për pjesëmarrje dhe të 
informohen mbi pasojat e nënshkrimit apo mos nënshkrimit të njoftimit. Ngjashëm këto 
informata i ofrohen edhe informuesit të palës së tretë ashtu që informatat në lidhje me palën e 
tretë t’i ofrohen apo përcillen atij. 
 
Palës përgjegjëse i ofrohen detajet për të drejtën e kërkuar nga Paraqitësi i kërkesës në pronën e 
cila është lëndë e kërkesës dhe i ka tridhjetë ditë, nga data e njoftimit nga AKP-ja, për të 
paraqitur në detaje arsyet e përgjigjes së tij. Me pranimin e dosjes së përgjigjes, AKP-ja duhet t’i 
ofrojë paraqitësit të kërkesës detajet e interesit të palës përgjegjëse në pronën e kërkuar dhe 
paraqitësit të kërkesës i ofrohen tridhjetë ditë për të ofruar përgjigje dhe ndonjë informatë shtesë 
të cilën paraqitësi i kërkesës do të dëshironte ta paraqiste. Gjatë shkëmbimit të informatave është 
e mundshme që paraqitësi i kërkesës apo pala përgjegjëse të tërheq kërkesën e tij apo të 
përgjigjet bazuar në dëshmitë të cilat i ka paraqitur pala e kundërt. Duhet të theksohet se çdo 
person mund të pranohet si palë përgjegjëse në çdo kohë, deri në kohën kur KKPK-ja të vendos 
mbi kërkesën. 
 
Gjatë kohës së notifikimit, publikimit dhe shkëmbimit të dokumentacionit në lëndët ku ka palë 
përgjegjëse, si dhe në të gjitha lëndët ku nuk ka palë përgjegjëse, çdo dokument i paraqitur nga 
pala(ët) i nënshtrohet verifikimit. Procesi i verifikimit përfshin verifikimin e dokumentacionit 
karshi të dhënave publike, fillimisht kjo bëhet nga Zyra Regjionale në territorin e së cilës gjendet 
prona e kërkuar. Mandej raporti fillestar i verifikimit i kompletuar i dërgohet njësitit të 
verifikimit në ZQ të AKP-së, i cili kontrollon nëse raporti dhe dokumentacioni i paraqitur janë 
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verifikuar saktë. Në raste të caktuara, disa dokumente nuk mund të verifikohen në të dhënat 
publike në Kosovë dhe do të duhet të verifikohen në arkivat e zhvendosura në Serbi. Pas 
mbylljes së Zyrave të AKP-së në Serbi, në qershor 2008 është nënshkruar Memorandumi i 
Mirëkuptimit (MiM) me UNHCR-në në Prishtinë që të hapen Zyrat Pronësore UNHCR-së që të 
kryejnë funksionet të cilat më herët kryheshin nga zyrat e AKP-së. Përveç verifikimit të 
dokumentacionit të paraqitur, AKP-ja do të përpiqet të gjejë ndonjë dokument tjetër i cili mund 
të ndihmojë në vërtetimin e të drejtës së kërkuar dhe ku domosdoshmërisht do të kërkohej 
dëshmi tjetër nga pala(ët) për të ndihmuar në mbështetjen e kërkesës së tyre. 
 
Pasi që njësiti i verifikimit të ketë përfunduar punën e tij, kërkesa i përcillet Njësitit për 
Përpunimin e Kërkesës (NJPK). Në NJPK janë dy grupe, njëri merret me kërkesat kontestuese 
dhe tjetri merret me kërkesat jokontestuese dhe të shfuqizuara. Detyra e NJPK-së është të 
rishikojë të gjithë dokumentacionin e paraqitur nga pala në kërkesë, të sigurohet që i gjithë 
dokumentacioni relevant është verifikuar dhe të bëjë rekomandim mbi vlefshmërinë e kërkesës 
sipas ligjit, për shqyrtim dhe vendimmarrje nga KKPK-ja. NJPK-ja mund ta kthejë kërkesën në 
secilin njësit, i cili paraprakisht e ka proceduar atë kërkesë, për verifikim dhe notifikim të 
mëtutjeshëm, apo për ta publikuar ose ndërmarrë hetime të mëtutjeshme të cilat NJPK-ja mendon 
se duhet ndërmarrë për t’u siguruar se rekomandimi të cilin NJPK-ja ia bënë KKPK-së në lidhje 
me kërkesën mbështetet plotësisht nga dokumentacioni dhe hetimet e ndërmarra nga AKP-ja. 
NJPK-ja gjithashtu mund të propozojë që kërkesa të hidhet poshtë nga Sekretaria Ekzekutive 
bazuar në faktin që kërkesa dukshëm është e papranueshme dhe shihet qartë që nuk është në 
fushën e juridiksionit të AKP-së. 
 
Me përfundimin e hapave të sipërpërmendur, kërkesa dhe përgjigja në kërkesë (nëse ka ndonjë) i 
paraqitet KKPK-së për vendimmarrje i cili mund të aprovojë, refuzojë, hedh poshtë apo t’ia 
kthejë kërkesën Sekretarisë Ekzekutive për hetime të mëtutjeshme. Nëse KKPK-ja përcakton që 
lënda nuk është në jurisdiksionin e KKPK-së, ai mund ta referojë lëndën në gjykatën kompetente 
apo në ndonjë organ tjetër sipas nevojës. 
 
Pasi që kërkesa të jetë vendosur nga KKPK-ja, vendimi u dorëzohet të gjitha palëve në 
procedurë. Çdo palë e pakënaqur i ka tridhjetë ditë për të paraqitur ankesë ndaj vendimit të 
KKPK-së në Sekretarinë e Ekzekutive, me ç’rast suspendohet zbatimi i vendimit të KKPK-së 
deri në kohën kur të jetë vendosur për ankesën. 
 
Ankesat mund të paraqiten vetëm në këto baza: 

 
Nëse vendimi përmban një gabim thelbësor apo shkelje serioze të së drejtës materiale ose 
procedurale: ose  
Nëse vendimi mbështetet në vlerësim të gabuar apo të mangët të fakteve. 

 
Mandej Sekretaria Ekzekutive ia dërgon çdo ankesë Trupit Gjykues të Gjykatës Supreme të 
Kosovës, i cili është themeluar veçanërisht për këtë qëllim, për të vendosur. Brenda tridhjetë 
ditësh nga data e pranimit të një kopje të ankesës, pala(ët) tjetër(tjera)mund të paraqesin përgjigje 
me shkrim në Gjykatën Supreme përmes Sekretarisë Ekzekutive. Në interes të Drejtësisë, 
Gjykata Supreme gjithashtu mund t’ia kthejë rastin KKPK-së për rishqyrtim ose sqarim. Pas 
pranimit të të gjitha dokumenteve përkatëse nga pala ankuese dhe pala përgjegjëse, Gjykata 
Supreme do të vendosë mbi çështjen brenda pesëmbëdhjetë ditësh. 
 
Duke e bërë këtë Gjykata do të: 
 

Pranojë ankesën dhe të marrë një vendim të ri me çdo ndryshim të nevojshëm në 
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vendimin e KKPK-së; 
 
Të hedhë poshtë ankesën si të papranueshme në baza procedurale; ose 
 
Të refuzojë ankesën si të pabazë dhe të konfirmojë vendimin e KKPK-së. 

 
Vendimet e KKPK-së bëhen të ekzekutueshme nga Sekretaria Ekzekutive e AKP-së, 
pesëmbëdhjetë ditë nga data e njoftimit të palëve për vendimin, nëse nuk është bërë ankesë në 
Gjykatën Supreme të Kosovës. Vendimet e Gjykatës Supreme bëhen të ekzekutueshme nga 
Sekretaria Ekzekutive e AKP-së, pesëmbëdhjetë ditë nga data e njoftimit të palëve për vendimin. 
 
4.2 Implementimi  
 
Puna e AKP-së nuk kufizohet vetëm në përpunimin e kërkesave. Pasi që kërkesat të vendosen 
nga KKPK-ja, atëherë Sekretaria Ekzekutive duhet të njoftojë palën(palët) në kërkesë për 
vendimin. Nëse brenda 30 ditësh nga njoftimi nuk ka ankesë, kërkesa zbatohet nga Sekretaria 
Ekzekutive pasi që vendimi më nuk mund të kundërshtohet. Është e mundur që KKPK-ja ta 
shfuqizojë një vendim të cilin e ka marrë më herët në rastin kur identifikohet gabim teknik apo 
procedural, megjithatë ky vendim i takon KKPK-së. Nëse bëhet ankesë kundër një vendimi të 
KKPK-së, atëherë zbatimi i kërkesës pezullohet derisa ankesa të shqyrtohet në Gjykatën 
Supreme të Kosovës, dhe pas kësaj nuk mund të bëhet më ankesë dhe vendimi mund të zbatohet 
nga Sekretaria Ekzekutive.  
 
Sipas legjislacionit në fuqi, AKP-ja ka një sërë mjetesh për t’i zbatuar kërkesat e suksesshme. 
Procesi i zbatimit varet nga mjetet ligjore që specifikohen në vendimin e KKPK-së apo të 
Gjykatës Supreme dhe metodat më kryesore janë: ri-posedimi i  pronës; administrimi i pronës me 
ose pa futjen e pronës në skemën vullnetare të qirasë së AKP-së dhe mbyllja e rastit. Që të 
aplikohet një mjet ligjor, paraqitësi i suksesshëm i kërkesës duhet të bëjë një kërkesë për zbatim 
për ta informuar Sekretarinë Ekzekutive për mënyrën si dëshiron që të zbatohet kërkesa e tij/saj. 
Sekretaria Ekzekutive do të zbatojë mjetin ligjor që është specifikuar në vendim dhe procedurat e 
brendshme të krijuara për mjetet e ndryshme ligjore, për të ofruar një ri-posedim të shpejtë dhe të 
ligjshëm të pronës apo administrimin e pronës në emër të paraqitësit të kërkesës derisa paraqitësi 
i kërkesës të vendosë ta ri-posedojë pronën.  
 
4.3 Administrimi dhe dhënia me qira e pronave 
  
Si pjesë e detyrave të saj të trashëguara nga DÇPB-ja, Sekretaria Ekzekutive administron pronat 
e braktisura banesore, punë që kryhet nga Njësiti për Administrimin e Pronave. Në lidhje me këtë 
mandati i AKP-së është zgjeruar dhe Sekretarisë Ekzekutive i është lejuar të krijojë skemën 
vullnetare të qirasë për pronat të cilat administrohen nga ajo. Për t’u përfshirë në skemën 
vullnetare të qirasë, bartësi i së drejtës pronësore duhet të nënshkruajë marrëveshjen e cila i lejon 
Agjencisë të jap me qira pronën në emër të tyre dhe mandej bartësit të së drejtës pronësore do t’i 
paguhet shuma e qirasë minus ndalesat për shërbimet prej 5%. Skema është krijuar që të ofrojë 
mbrojtje ligjore dhe fizike për pronën e paraqitësit të kërkesës, kryesisht në kuptimin që të ofrojë 
burime të të ardhurave shumë të nevojshme për bartësit e së drejtës pronësore të zhvendosur, të 
cilët përndryshe mund të vendosin që ta shesin. Në kohën e përgatitjes së këtij plani, Sekretaria 
Ekzekutive ka mbledhur afër 4.3 milion Euro nga kjo skemë, shumica e të cilave u janë dërguar 
bartësve të së drejtës pronësore të pronave të dhëna me qira. Administrimi dhe përfshirja e 
pronave në skemën vullnetare të qirasë zbatohet edhe për pronat banesore, bujqësore dhe 
komerciale të cilat janë lëndë e kërkesës së vendosur nga KKPK-ja, nëse një gjë të tillë e kërkon 
paraqitësi i suksesshëm i kërkesës. 
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4.4 Skema e Kompensimit 
 
AKP-ja, si pasardhëse e përgjegjësive përkatëse të DÇPB-së, është përgjegjëse të krijojë dhe 
administrojë skemën e kompensimit për pronat banesore shoqërore ku KKPB-ja ka përcaktuar se 
diskriminimi ka bërë që bartësit të parë të së drejtës pronësore t’i mohohet mundësia e blerjes së 
pronës përkatëse banesore, e cila më pastaj i është ndarë dhe është blerë nga një palë tjetër. 
 
Neni 19 i Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 të ndryshuar me Ligjin 03/L-079 parasheh që: 
 
“Agjencia Kosovare e Pronës merr përsipër përgjegjësitë e Drejtorisë për Çështje Pronësore 
Banesore sipas nenit 4 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2000/60 mbi kthimin e të drejtave të 
banimit për banesat shoqërore të humbura si rezultat i diskriminimit. Dispozitat e saj do t’i 
zbatojë në pajtim me kriteret dhe procedurat e miratuara nga Agjencia Kosovare e Pronës për 
llogaritjen e shumave nga neni 4 i Rregullores së UNMIK-ut nr. 2000/60”. 
 
Bordi Mbikëqyrës i AKP-së ka aprovuar kriteret dhe procedurat në takimin e mbajtur më 13 
korrik 2011 dhe pastaj është punuar për të përcaktuar shumën e saktë të skemës dhe mënyrën e 
financimit të saj. Përveç kësaj, Ministria e Financave ka krijuar një Fond të Mirëbesimit për 
skemën. AKP u ka dërguar letër të gjithë donatorëve duke iu ofruar një propozim për financimin 
e skemës. Megjithatë, nuk ka pasur përgjigje pozitive dhe si e tillë, çështja i është adresuar 
Qeverisë së Kosovës për të kërkuar fonde të nevojshme për implementimin e skemës. Janë 
mbajtur një sërë takimesh dhe janë planifikuar konsultime të mëtejshme me qëllim të përparimit 
të çështjes.  
  
 
 
5. Çështjet që ndikojnë në punën e AKP-së 
 
5.1 Dëbimet në Veri të Kosovës 
 
Procesi i dëbimit i mbështetur nga Policia e Kosovës në veri të Mitrovicës rifilloi në shtator të 
vitit 2009 dhe u ndërpre pas një incidenti të pahijshëm në janar 2010. Pas kësaj, AKP-ja vendosi 
që të vazhdojë me dëbimet pa mbështetjen e policisë, pasi që këto ishin më pak të 
kundërshtueshme, meqë shumica e rasteve janë trajtuar me dialog edhe pse kjo nuk është një 
situatë e qëndrueshme. Janë kryer disa dëbime në veri të Mitrovicës gjatë gjysmës së parë të vitit 
2011 dhe për rastet e rënda është kërkuar mbështetja e EULEX-të. Procesi i dëbimeve më parë 
ishte penguar dukshëm për shkak të situatës politike dhe tensionit në popullatën lokale dhe që 
nga fundi i gushtit 2011 nuk është ndërmarrë asnjë dëbim për shkak të ngritjes së barrikadave 
dhe incidenteve të tjera që kanë vazhduar deri më sot.  
 
Numri i përgjithshëm i dëbimeve në pritje deri kah fundi i dhjetorit 2013 është 501 dhe është 
paraqitur si në vijim:  
 
Në jug të Mitrovicës: 158 dëbime në pritje. 
 
Në veri të Mitrovicës: 343 dëbime në pritje.  
                                       
Në Pejë: 111 dëbime në pritje.  
 
Në Prishtinë: 46 dëbime në pritje.  
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Në Prizren: 16 dëbime në pritje.  
 
Në Gjilan: 30 dëbime në pritje.  
 
Janë iniciuar edhe 332 raste për ri-uzurpim me zyrat e prokurorive përkatëse. Prej tyre, 122 lëndë 
janë vendosur nga gjykatat përkatëse komunale dhe 210 lëndë janë në pritje në zyrat e 
prokurorive ose gjykatat komunale. 
 
Bazuar në totalin e dhënë më sipër mund të shihet që Regjioni i Mitrovicës është regjioni në të 
cilin më së paku veprohet në përputhje me Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut. Nevojitet që kjo çështje të mbështetet nga të gjitha palët 
përfshirë edhe publikun e gjerë. AKP-ja ka adresuar këtë çështje tek një sërë organizatash 
ndërkombëtare meqë zgjidhja ideale e çështjes sipas pikëpamjes së AKP-së do të ishte që të 
gjithë ata persona të cilët ilegalisht kanë zënë një pronë të rregullojnë këtë uzurpim duke paguar 
qiranë e nevojshme, pasi që kjo do t’u sigurojë bartësve të së drejtës pronësore të ardhura në 
vend të posedimit të pronës së tyre; kjo gjithashtu do t’u sigurojë uzurpuesve se ata nuk do të 
dëbohen nga prona nga ana e AKP-së pa i shqyrtuar si kushtet e marrëveshjes për qira, si dhe do 
t’i lejojë AKP-së që të fokusohet në ato raste kur një dëbim është i pashmangshëm sepse bartësi i 
së drejtës pronësore kërkon ri-posedimin e pronës. 
 
5.2 Rastet e ri-uzurpimit serik 
 
Siç shihet më sipër, AKP kryen disa lloje të dëbimeve.  
 
Në rastet kur paraqitësi i kërkesës ka kërkuar ri-posedim, AKP do të ndërmarrë një dëbim në 
kohën e caktuar me paraqitësin e suksesshëm të kërkesës dhe përveç kësaj  kërkon që paraqitësi i 
kërkesës apo përfaqësuesi i paraqitësit të kërkesës të marrë pjesë në dëbim. Në rastet kur 
paraqitësi i kërkesës apo përfaqësuesi i paraqitësit të kërkesës nuk merr pjesë në dëbim, ata i 
kanë 3 ditë afat për ta informuar AKP-në me dëshmi përkatëse që prona është ri-uzurpuar. Në 
këto raste AKP-ja e merr pronën nën administrim dhe kryen një dëbim të dytë në kohën e caktuar 
me paraqitësin e suksesshëm të kërkesës në mënyrë që paraqitësi i kërkesës apo përfaqësuesi i 
tij/saj  të marrë pjesë në dëbim. Në rast të dëbimit të dytë, AKP-ja e mbyll rastin dhe çdo ri-
uzurpim i pronës duhet të paraqitet nga paraqitësi i kërkesës tek autoritetet lokale.  
 
Në rastet kur prona është nën administrimin e AKP-së, e përfshirë apo jo në Skemën Vullnetare 
të Qirasë, AKP-ja kryen dëbimin kur prona është uzurpuar në mënyrë të paligjshme, kur 
uzurpuesit i është ofruar pakoja e qirasë por ai/ajo refuzon ta paguajë qiranë, dhe kur një person 
ndërpret pagesën e qirasë. Është vërejtur që në shumicën nga këto raste, i njëjti person /familje që 
dëbohet nga prona, e ri-uzurpon menjëherë atë. Në shumë raste numri i ri-uzurpimeve dhe 
dëbimeve ka kaluar numrin dhjetë për personin dhe pronën e njëjtë. Uzurpimi i paligjshëm i 
pronës së paluajtshme dhe thyerja e drynit zyrtar është vepër penale sipas Kodit Penal të Kosovës 
dhe AKP-ja paraqet këto raste në gjykatë kur ato ndodhin si dhe ka kërkuar mbështetjen e 
EULEX-që  këto raste të shqyrtohen në Prokurori dhe në Gjykata. Megjithatë kjo nuk ka qenë 
efektive sa është pritur dhe nuk e ka pasur efektin e parandalimit që është kërkuar. Për ta 
adresuar këtë çështje, është arritur një marrëveshje me Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë për t’i 
arrestuar këta ri-uzurpues serikë dhe që të merren seriozisht me ta në Gjykata sipas Kodit Penal 
të Kosovës. Shpresohet se arrestimi dhe mbajtja e këtyre kriminelëve do të japë efektin e 
dëshiruar të parandalimit të rasteve të ri-uzurpimit serik që shkaktojnë harxhimin e panevojshëm 
të resurseve të AKP-së dhe të Policisë së Kosovës duke dëbuar më shumë se një herë, të njëjtin 
uzurpues të paligjshëm nga prona e njëjtë. 
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6. Synimet Operative dhe Treguesit e Performancës 
 
Synimet kryesore operative për vitin 2014 në lidhje me vendosjen e kërkesave, dhe njoftimin e palëve 
për vendimet janë të dhëna më poshtë: 

 
1. Numri i kërkesave që duhet t’i paraqiten KKPK-së në çdo seancë është caktuar në 

bazë të numrit të ditëve të punës për çdo muaj që është rregulluar duke pasur 
parasysh ditët e pushimit vjetor që shumëzohen me numrin e kërkesave që juristët 
mund të përpunojnë në njësitet e NJPK, dhe shumëzohen me numrin e juristëve që 
punojnë në njësite. Duhet të theksohet se kompleksiteti ligjor i kërkesave të mbetura 
kontestuese dhe jokontestuese është rritur në mënyrë të ndjeshme në krahasim me ato 
kërkesa të cilat janë paraqitur më herët për vendosje, prandaj, numri i kërkesave të 
cilat juristët mund t’i përpunojnë është më i vogël sesa në periudhat e kaluara.  
 
Numri i përgjithshëm i kërkesave që do të paraqitet në tri seancat e vitit 2014 është si 
vijon: 
Seanca e shkurtit-Mars – 1015 claims;  
Seanca e prillit –                540 claims;  
Seanca e qershorit –           904 claims;  

 
Treguesi i performancës 
Performanca do të vlerësohet në bazë të numrit të kërkesave të prezantuara për çdo 
seancë të KKPK-së siç është detajuar në raportet për Komisionin dhe Bordin 
Mbikëqyrës. 
 
2.  Të gjitha kërkesat e vendosura nga KKPK-ja në vitin 2014 përmes lëshimit të 
vendimeve grupore do të individualizohen për secilën palë në kërkesë brenda një muaji 
pas miratimit të vendimit grupor nga Kryetari i KKPK-së. 

 
Treguesi i performancës 
Performanca do të vlerësohet në bazë të numrit të kërkesave të cilat individualizohen 
brenda një muaji pas miratimit të vendimit grupor, si përqindje e numrit të kërkesave të 
cilat përfshihen në secilin vendim grupor, siç është detajuar në raportet për Komisionin 
dhe Bordin Mbikëqyrës. 
 
3. Implementimi i vendimeve të individualizuara fillon duke njoftuar paraqitësin e 
kërkesës/palën përgjegjëse, nga qendra e thirrjeve, posa të pranohen vendimet e 
individualizuara.     
 
Treguesi i performancës 
Performanca do të vlerësohet në bazë të numrit të paraqitësve të kërkesave/palëve 
përgjegjëse të cilët janë kontaktuar nga qendra e thirrjeve në muajin pas pranimit të 
vendimeve të individualizuara, si përqindje e numrit të pranuar të vendimeve të 
individualizuara, siç është detajuar në raportet për Komisionin dhe Bordin Mbikëqyrës.  

 
Synimet kryesore operative për vitin 2014 sa i përket Implementimit të Vendimeve si dhe 
synimeve specifike të Administrimit të Pronës  dhe Skemës Vullnetare të Qirasë janë të dhëna 
më poshtë: 

1. Pas pranimit të kërkesës për implementim nga paraqitësi i suksesshëm i kërkesës në 
rastet kur nuk ka pasur ankesë brenda afatit të dhënë Njësiti i Implementimit do ta 
përpunojë dhe do t’ia dërgojë kërkesën për implementim njësitit përkatës brenda një 
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muaji nga data e pranimit të kërkesës.  
   

Treguesi i performancës 
Performanca do të vlerësohet në bazë të numrit të kërkesave që janë përpunuar dhe 
dërguar në njësitet përkatëse brenda një muaji nga dita e pranimit dhe atyre që kërkojnë 
më shumë se një muaj kohë për t’i përpunuar siç është detajuar në raportet për 
Komisionin dhe Bordin Mbikëqyrës. 
 
2.Aktivitetet për publikimin e skemës së qirasë për pronën, përfshirja e pronave 
bujqësore dhe komerciale në mënyrë që të rritet numri i banorëve në pronat me qira në 
1,500 do të ndërmerren në baza të rregullta.  
 
Treguesi i performancës 
Performanca do të vlerësohet në bazë të ndryshimit në mes të numrit të synuar prej 1,500 
prona me qira dhe numrit aktual të pronave të lëshuara me qira, siç është detajuar në 
raportet për Komisionin dhe Bordin Mbikëqyrës.   

 
3. Me pranimin e miratimit të nënshkruar që prona të përfshihet në Skemën Vullnetare të 
Qirasë, Njësiti për Administrimin e Pronës do t’i inspektojë objektet brenda një muaji pas 
marrjes së miratimit të nënshkruar, në mënyrë që në skemën e qirasë të përfshihen sa më 
shumë prona të përshtatshme që është e mundur.  

 
Treguesi i performancës 
Performanca do të vlerësohet në bazë të numrit të objekteve të cilat përfshihen në skemën 
vullnetare të qirasë brenda një muaji pas pranimit të miratimit të nënshkruar, siç është 
detajuar në raportet për Komisionin dhe Bordin Mbikëqyrës. 
 
4.Do të hiqen nga administrimi objektet e papërfunduara që janë marrë në administrim ex 
officio.  

 
Treguesi i performancës 
Performanca do të vlerësohet në bazë të numrit të objekteve të cilat janë kthyer nën 
përgjegjësinë e autoriteteve përkatëse, siç është detajuar në raportet për Komisionin dhe 
Bordin Mbikëqyrës. 
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7. Çështjet e Personelit 
 
Stafi në vijim është siguruar nga donacionet në natyrë nga autoriteti financues që është paraqitur 
në shtyllën e parë dhe si të tillë nuk paguhen nga mjetet buxhetore të AKP-së:  

Autoriteti financues Numri i Stafit Ndërkombëtar Numri i Stafit Vendor 

EULEX 5 5 

Qeveria Britaneze  1  

Qeveria Norvegjeze 2  

Stafi në vijim është të kontraktuar për të punuar për AKP-në dhe prandaj pagesa e tyre bëhet nga 
ndarjet buxhetore të AKP-së: 
 

Autoriteti financues Numri i Stafit Ndërkombëtar  Numri i Stafit Vendor 

Fondi i Donatorëve 9 186 (prej tyre 12 në Serbi, 
1 në Mal të Zi dhe 3 pozita 
tërësisht të financuara nga 

donatorët) 
BKK  72 

 
 Numri i Stafit Ndërkombëtar  Numri i Stafit Vendor 

Totali 17 263 

 
AKP-ja përdorë teknologji moderne në tërësi, sistemin kompjuterik për përpunimin e kërkesave. 
Megjithatë, ajo varet shumë nga aftësitë e njeriut dhe duke pasur parasysh këtë stafi i AKP-së 
përbën shtyllën kryesore të Agjencisë. Sistemi i ekspertizës në fushën e kthimit të pronës është 
zhvilluar me vite të tëra që nga fillimi i paraardhësit të AKP-së, DÇPB-së, ku shumica e 
personelit të saj janë bartur në AKP pas mbylljes së saj me qëllim që të përdorin njohuritë e tyre 
profesionale dhe institucionale. Prandaj, është shumë e rëndësishme që AKP-ja të ketë burime 
për të mbajtur personelin e saj.  
 
 
Nga AKP-ja pritet që të përmbush pjesën më të madhe të përgatitjes së kërkesave për t’u 
vendosur gjer në Qershor 2014,  Në këtë rast do të bëhet ricaktimi i Burimeve Njerëzore në fusha 
tjera të punës, sipas nevojës koha për çdo ricaktim do të varet nga progresi i arritur sipas planit të 
punës dhe nga puna e mbetur në sektorin ku mbesin vende të lira të punës. Kjo do të thotë se nuk 
do të ketë zëvendësim automatik të ndonjë pozite e cila mbetet e lirë pasi që duhet të bëhet një 
analizë e situatës në atë kohë. Në qoftë se numri i punonjësve që është në dispozicion për t’u 
transferuar është më i madh se sa është numri i nevojshëm atëherë punonjësit e tepërt do të duhet 
të pushohen nga puna. 
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8. Çështjet Financiare 
 

Si organizatë e pavarur, AKP-ja varet nga fondi i Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës (BKK) dhe 
fondet shtesë të ofruara nga Komuniteti i Donatorëve për të mbuluar shpenzimet buxhetore që 
ndërlidhen me përfundimin e mandatit të saj brenda një periudhe kohore sa më të shkurtër. 
Donatorët e angazhuar të cilët ofrojnë kontribute financiare dhe kontribute në natyrë për të 
mbështetur punën e AKP-së gjatë vitit 2013 janë: Mbretëria e Norvegjisë, Qeveria e Zvicrës, 
Qeveria e Gjermanisë, Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe Qeveria e Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës.   
 
Më 13 maj 2013, Qarkorja Buxhetore 2014/01 e cila titullohej “Përgatitjet fillestare dhe kufijtë 
fillestar për Buxhetin e vitit 2014 për Organizatat Buxhetore Qendrore” është lëshuar nga 
Ministria e Financave (MF). Kufijtë fillestarë që i ishin caktuar AKP-së përfshinin shumën prej 
gjithsej 1,782,000€, ku 1,688,000€ ishin ndarë për shpenzime operacionale dhe 94,000€ për 
Shpenzime Kapitale. AKP-ja e ka paraqitur kërkesën e vet buxhetore fillestare për vitin 2014 
brenda afatit të caktuar, me datën 20 qershor 2013, e cila kapte shumën prej 2,096,223€, ku 
1,988,223€ janë kërkuar për shpenzime operacionale dhe 108,000€ për Shpenzime Kapitale.  
AKP-ja kishte paraqitur gjithashtu një kërkesë për buxhet shtese për zbatim të vendimeve per 
skemën e kompensimeve1.  
Në një letër përcjellëse, AKP-ja ka njoftuar se u është përmbajtur udhëzimeve të MF-së dhe është 
përpjekur të jetë në përputhje me kufijtë buxhetorë të Qeverisë. Megjithatë, duke pasur parasysh 
natyrën e veçantë të veprimtarive të AKP-së dhe kerkesat kriteret e Komunitetit Ndërkombëtar të 
Donatorëve, që Qeveria e Kosovës të mbulojë pjesën më të madhe të shpenzimeve që bëhen nga 
AKP, nuk ishte e mundur për t’iu përmbajtur kufijve të caktuar nga Qeveria. Përveç kësaj, është 
theksuar se fondet e donatorëve nuk mund të shfrytëzohen për Shpenzime Kapitale dhe prandaj, 
të gjitha projektet e domosdoshme kapitale duhet të financohen nga buxheti i Kosovës.  
 
Më 27 gusht 2013 është lëshuar Qarkorja Buxhetore 2014/02 e cila kishte për qëllim“ avancimin 
e procesit të hartimit të buxhetit për vitin 2014 dhe dëgjimet buxhetore”. Me datën 10 shtator 
2013 AKP-ja ka marrë pjesë në dëgjimin buxhetore për të mbrojtur kërkesën e vet për buxhet pas 
së cilës, me 21 tetor 2013, MF ka lëshuar Qarkoren Buxhetore 2014/03 duke shpallur kufijtë 
final buxhetor për vitin 2014. Buxheti operacional i AKP-së nuk është rritur siç është kërkuar me 
kërkesën e vet buxhetore. 
AKP-ja e ka paraqitur kërkesën e vet të fundit buxhetore për vitin 2014 me datën 23 tetor 2013, 
dhe ka kërkuar që kufiri final prej 1,688,000€ për Shpenzime Operacionale të ngritet në 
1,988,223€, pasi që ndarja aktuale e buxhetit në kuadër të shpenzimeve operacionale ishte jo 
adekuate dhe ishte shkurtuar, ndarja e buxhetit për Mallra dhe Shpenzime ishte jo adekuate dhe 
ishte shkurtuar për 207,130€, dhe shuma e caktuar do të mbulonte vetëm 75% të fondeve të 
nevojshme në këtë kategori, ndarja e buxhetit për paga dhe meditje ishte shkurtuar për 66,094€ 
dhe ngjashëm edhe shuma e caktuar për shërbimet publike ishte shkurtuar 26,998€.    
 
Projekt ligji për buxhetin e vitit 2014 është aprovuar nga Qeveria e Kosovës më 31 tetor 2013. 
Në fillim të muajit nëntor 2013, Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit të Kosovës, u ka 
dërguar një letër të gjitha organizatave buxhetore duke iu kërkuar raport për buxhet dhe 
shpenzime për vitin 2013, për periudhën që përfundon më 30 shtator 2013. AKP-ja ka paraqitur 
raportin e buxhetit dhe shpenzimeve brenda afatit të kërkuar, dhe e ka sqaruar diferencën 
ndërmjet kërkesës buxhetore të AKP-së për vitin 2014 dhe projekt buxhetit të propozuar, duke 

                                                 
1Skemën e kompensimeve, për zbatimin e vendimeve të nxjerra në bazë të nenit 4 të Rregullores së UNMIK-ut 
2000/60 i cili rregullon rastet e veçanta të kthimit të së drejtës së banimit në banesat shoqërore të humbura si pasojë 
e diskriminimit. 
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arsyetuar se kufiri i njëjtë i dhënë për vitin 2013 në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve dhe 
shpenzime komunale është dëshmuar se ishte i pamjaftueshëm për nevojat financiare esenciale të 
AKP-së. 
 
Ligji i buxhetit për vitin 2014 është miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 26 dhjetor 2013 dhe 
është dekretuar nga Presidentja e Kosovës, më 6 janar 2014. Buxheti i aprovuar i AKP-së nga 
BKK për vitin 2014 është 1.782.000 €. 
    
Qeveria e Zvicrës e mbështet financiarisht AKP-në me 1,919,000 € për periudhën 2011- 2014 
përmes një marrëveshjeje për kontribut të nënshkruar në qershor 2011 në mes të Qeverisë së 
Kosovës të përfaqësuar nga Ministria e Financave në emër të AKP-së dhe  Qeverisë së Zvicrës të 
përfaqësuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Një shumë fillestare 
prej 500,000€ është pranuar në muajin korrik 2011, dhe kësti i dytë prej 500,000€ është pranuar 
në muajin maj 2012 pas miratimit të raportit të projektit dhe raportit të auditimit të jashtëm për 
vitin 2011. Në muajin nëntor 2012 janë vënë në dispozicion fonde shtesë prej 89,000€ dhe është 
bërë rishikimi i marrëveshjes së grantit për të adresuar këtë financim shtesë. Në muajin shkurt 
2013  nga Qeveria e Zvicrës AKP ka pranuar këstin tjetër prej 180,000€.  
Në muajin maj 2013 është bërë amendamentimi i dytë i marrëveshjes ekzistuese, për të reflektuar 
kontributin e shtuar të Zvicrës ndaj AKP-se, për të adresuar mungesën financiare për vitin 2013 
dhe të reflektojë vazhdimin e marrëveshjes edhe gjatë vitit 2014, është pajtuar që shuma prej 
600,000€ të adresohet për vitin 2013. 
 Bazuar në amendamentin e dytë të marrëveshjes kësti i parë është pranuar në qershor 2013, në 
shumë prej 300,000€. Kësti i dytë prej 200,000€ është pranuar në gusht 2013 dhe kësti i tretë prej 
100,000€ është pranuar në tetor 2013.  
Kësti i fundit në shumë prej 50,000 € do të alokohet në tetor 2014 pas miratimit të raportit të 
projektit dhe raportit të auditimit të jashtëm për vitin 2014.  
 
Përveç kësaj, Qeveria e Zvicrës është duke e financuar një projekt të titulluar “Mbështetja për 
AKP-në” që është krijuar për të ofruar më shumë këshilla dhe udhëzime strategjike për Bordin 
Mbikëqyrës dhe Sekretarinë Ekzekutive në lidhje me fazën e vendosjes dhe të implementimit  të 
mandatit të KPA-së dhe të ardhmen e AKP-së pasi që këto aspekte të mandatit të saj të kenë 
përfunduar. 
 
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar përmes marrëveshjes për kontribut të nënshkruar në qershor 
2013 ka rënë dakord të mbështet AKP-në me 385,831£ që është e barabartë me 448,199€ për 
periudhën deri në mars 2014. Kësti i parë prej 179,872£ që është e barabartë me 208,852€  është 
pranuar në muajin korrik 2013, dhe kësti i dytë prej 113,243£ që është e barabartë me 133,324€ 
është pranuar në muajin tetor 2013. 
 Kësti i tretë në shumë prej 92,716£ që është e barabartë me 106,023€ është planifikuar për t’u 
alokuar në tremujorin e parë të vitit 2014. 
 
Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka rënë dakord në parim për të siguruar fonde në 
vlerë prej 500,000$ që është e barabartë me 369,382€  për pagesën e shpenzimeve të stafit lokal, 
stafit që punonë jashtë Kosove dhe të stafit ndërkombëtarë të AKP-së për vitin 2014, duke filluar 
në tremujorin parë të vitit 2014. 
 
AKP-ja do të vazhdojë të bashkëpunojë me donatorët e angazhuar aktualisht dhe organizatat e 
tjera donatore me qëllim të sigurimit të financimit të nevojshëm për AKP-në gjatë vitit 2014. 
 
Bashkangjitur si Shtojcë D është Buxheti i AKP-së për vitin 2014. 
 



 

 
Shtojca A – Struktura Organizative  
 
  



 
 

 
 

Shtojca B - Pasyqra e Vendosjes së Kërkesave deri më tani 
 

Total 
Adjudicated     39,696     

Total 
Overturned      18,578     

Total 
Adjudicated 

less 
overturned 
decisions     21,118     
Plus re-
decided 

decisions 
 

  18,306     
            
    Gjithësejt 39,424     

      STATISTICS ON CLAIMS ADJUDICATION AS AT DHJETOR 2013 

22000077--22001122  
KKPPCCCC  
SSeessssiioonn  

NNoo..  ooff  ccllaaiimmss  
rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  
CCoommmmiissssiioonn  DDeecciiddeedd  ccllaaiimmss  

CCllaaiimmss  rreeffeerrrreedd  bbaacckk  
ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarriiaatt  

NNuummbbeerrss  %%  ooff  
rreeffeerrrreedd  

Jun-07 1st Session 955 498 457 48 

Aug-07 2nd Session 1179 487 692 59 

Oct-07 3rd Session 544 528 16 2.9 

Dec-07 4th Session 1863 1833 30 1.6 

Feb-08 5th Session 2415 2403 12 0.5 

Apr-08 6th Session 2617 2586 31 1.18 

Jun-08 7th Session 2880 2850 30 0.87 

Aug-08 8th Session 3050 2920 130 4.26 

Oct-08 9th Session 2622 2594 28 1.07 

Dec-08 10th Session 2190 2140 50 2.34 

Apr-09 11th Session 512 504 8 1.5 

Jun-09 12th Session 2520 2474 46 1 

Aug-09 13th Session 1094 859 235 21.4 

Dec-09 14th Session 619 583 36 0.58 

Feb-10 15th Session 1183 1094 89 0.92 

Apr-10 16th Session 528 521 7 0.98 

Jun-10 17th Session 611 597 14 0.97 

Aug-10 18th Session 1007 974 33 0.98 

Oct-10 19th Session 339 324 15 4.6 

Dec-10 20th Session 174 171 3 1.75 

Feb-11 21st Session 697 665 32 4.8 



 
 

 
 

May-11 22nd Session 406 404 2 0.5 

Jun-11 23rd Session 645 636 9 1.4 

Sep-11 24th Session 911 875 36 4.1 

Oct-11 25th Session 820 816 4 0.4 

Dec-11 26th Session 632 619 13 1.9 

Feb-12 27th Session 1005 925 55 0.6 

Apr-12 28th Session 849 600 2 0.04 

Jun-12 29th Session 845 1022 13 0.01 

Sep-12 30th Session 1189 1161 20 0.01 

Oct-12 31st Session 735 734 8 0.01 

Dec-12 32nd Session 625 615 4 0.003 

Feb-13 33rd Session 693 692 4 0.005  

Apr-13 34th Session 661 660 1 0.001  

Jun-13 35th Session 492 492 1  0.002 

Aug-13 36th Session 811 794 17  0.02 

Nov-13 37th Session 1058 1046 15  0.01 
Total 

Adjudicated   41,976 39,696 2,198   
Overturned      18,578     
Gjithësejt     21,118     



 

 
 
 
Shtojca D – Buxheti i AKP-së për Vitin 2014 
 

AKP - Buxheti i Donatorëve për 2014 kosto vjetore të zotuara nevojat shtesë 

totali: 1,493,808 592,815 900,993 
Paga dhe Mëditje 1,021,459 341,951 679,509 
pagat e stafit lokal 1,021,459 341,951 679,509 
Mallra dhe Shërbime 204,834 100,053 104,780 
Pagat e stafit jashtë Kosovës 110,316 47,035 63,281 
Sigurimi shëndetësorë 52,147 26,774 25,373 
Qiraja 13,484 6,742 6,742 
Paratë e imëta 18,000 12,970 5,030 
Tjera 8,410 4,055 4,355 
Auditimi i jashtëm/ndryshimet në 
kurset e këmbimit 2,477 2,477 0 
Transferi për UNDP-në 84,940 61,105 23,835 
UNV-të 182,575 89,706 92,869 
    shënime: 

   UNV-të - Janar-  Dhjetor 2014 kostoja totale prej  248,294$ e barasvlershme me  182,575 €.   
 Mallrat dhe shërbimet tjera përfshijnë- transferet për UNHCR (2,400€ për qiranë në Kragujevc dhe 6,010€ për shpenzime 

tjera) 
UNDP - 114,410 $/84,940.47€ 

    
     AKP - Buxheti i Kosovës 2014 kosto vjetore të zotuara nevojat shtesë  
total: 2,082,223 1,782,000 300,223  
Paga dhe Mëditje 1,022,556 956,462 66,094  
Mallra dhe Shërbime 842,159 635,028 207,131  
Shërbime Komunale 123,508 96,510 26,998  
Investime Kapitale 94,000 94,000 0  

     

     
AKP - Buxheti total 2014  kosto vjetore të zotuara nevojat shtesë  

Totali i Donatorëve dhe BKK-së 3,576,031 2,374,815 1,201,217  
 


