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HYRJE 
 
Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP), është themeluar me miratimin nga 
Kuvendi i Republikës së Kosovës më 9 qershor 2016 të Ligjit 05/L-010 Për Agjencinë Kosovare për 
Krahasim dhe Verifikim të Pronës, i cili ka hyrë në fuqi në nëntor të vitit 2016.  
 
AKKVP është Agjenci e pavarur e themeluar sipas Nenit 142 të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës1, e cila ka për mandat të pranojë, krahasojë dhe përmes Komisionit për Verifikim dhe 
Vendosje për Prona (KVVP) të zgjidh dallimet dhe mos pajtueshmëritë në mes të dokumenteve 
kadastrale origjinale të para qershorit të vitit 1999, të cilat janë marrë nga Kosova nga autoritetet 
serbe dhe të dokumenteve kadastrale aktuale në Republikën e Kosovës, për pronën private, pronën 
private komerciale dhe pronën private të bashkësive fetare2. 
 
Sipas ligjit të lartpërmendur 05/L-010, AKKVP ka trashëguar edhe mandatin e Agjencisë Kosovare të 
Pronës (AKP). Rrjedhimisht, AKKVP ka për mandat që përmes Komisionit për Kërkesa Pronësore 
(KKP) të zgjidh kërkesat e pronësisë dhe kërkesat lidhur me të drejtat mbi shfrytëzimin (me të drejtë 
ankese në Gjykatën Supreme të Kosovës) lidhur me pronën e paluajtshme private, duke përfshirë 
pronën bujqësore dhe komerciale (kërkesa këto të lidhura me luftën në Kosovë duke përfshirë 
rrethanat që drejtpërsëdrejti janë të ndërlidhura me të ose janë pasojë e saj në periudhën ndërmjet 
27 shkurtit 1998 dhe 20 qershorit 1999), e të cilat më herët janë dorëzuar në AKP3.   
 
Mandati i trashëguar nga AKP përfshin edhe autoritetin ekzekutiv të zbatimit të vendimeve të AKP-së 
dhe në këtë pikëpamje, përveç vendosjes, AKKVP ka në mandatin e saj edhe autoritetin ekzekutiv të  
zbatimit të vendimeve të AKP dhe Drejtorisë për Çështje Pronësore dhe Banesore (DÇPB)4 të 
themeluar me Rregulloren e UNMIK-ut 1999/23 (mbyllja e së cilës ka përkuar me themelimin e AKP-
së).  
 
Pra, AKKVP ka për mandat zbatimin e vendimeve finale të KKVP-së, KKP-së, Komisionit për Kërkesa 
Pronësore Banesore (KPB) si dhe të aktgjykimeve të Kolegjit të Apelit të Gjykatës Supreme. Zbatimi i 
vendimeve do të bëhet përmes mjeteve ligjore, duke përfshirë por jo kufizuar, në  regjistrimin e 
vendimeve të KVVP-së në regjistrat kadastralë, në vënien e pronës nën administrim të Agjencisë, 
dëbimin, konfiskimin dhe shkatërrimin e objekteve të paligjshme, ankandin dhe marrëveshjet mbi 
qiranë5. Gjithashtu, para shfrytëzimit të mjetit juridik të konfiskimit dhe shkatërrimit të strukturave 
të paligjshme, do të mund të shfrytëzohet ndërmjetësimi si mjet për zbatimin e vendimit6. 
 
 
 

                                                 
1 Neni 4, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 05/L-010.   
2 Neni 4, paragrafi 2, pika 2.1 e Ligjit Nr. 05/L-010.   
3 Neni 4, paragrafi 2, pika 2.2 e Ligjit Nr. 05/L-010.    
4 AKP e themeluar me Rregulloren UNMIK/REG/2006/10 dhe e ndryshuar me Rregulloren UNMIK/REG/2006/50 me të njëjtin emër ndërsa 
kjo e fundit e ndryshuar me ligjin  03/L-079  të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, kishte trashëguar mandatin e Drejtorisë për 
Çështje Pronësore dhe Banesore (DÇPB) për përmbushjen e së cilës  AKP-së i ishin bartur  të drejtat, obligimet, përgjegjësitë dhe 
kompetencat e DÇPB-së. 
5 Neni 18, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 05/L-010. 
6 Neni 18, paragrafi 2 i Ligjit Nr. 05/L-010. 
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QËLLIMI 
 
Qëllimi i këtij plani vjetor është të definojë aktivitetet kryesore që do të ndërmerren nga Agjencia në 
vitin 2018, në zbatimin e mandatit dhe përgjegjësive të saj. Këto aktivitete, gjithashtu, do të 
vazhdojnë të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare për zgjidhjen e të drejtave pronësore, 
e gjithashtu edhe me parimet kushtetuese dhe ligjore për mbrojtjen dhe qasjen në pronën private. 
Ky plan i punës paraqet prioritetet e Agjencisë dhe ofron një përmbledhje të aktiviteteve të 
planifikuara për realizimin e mandatit të saj. Duke ditur që mund të ketë zhvillime të reja dhe që 
aktiviteti i Agjencisë mund të pengohet nga rrethana të paplanifikuara, plani i punës është dokument 
i cili duhet të rishikohet sipas nevojave që mund të lindin. Përveç kësaj, ky plan do të evoluojë në  
mënyrë të vazhdueshme për përmirësimin e performancës dhe rritjen e aktiviteteve, për të 
reflektuar në pengesat që mund të lindin gjatë zbatimit të mandatit të Agjencisë.  
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1. STRUKTURA ORGANIZATIVE 
 
Sipas ligjit 05/L-010, AKKVP përbëhet nga katër organe kryesore, përkatësisht nga Sekretaria 
Ekzekutive, KVVP, KKP dhe Bordi Mbikëqyrës. Përveç kësaj, përmes zyrave rajonale, AKKVP është 
prezent në pesë regjionet e Kosovës.  
 
1.1 Bordi Mbikëqyrës  
 
Bordi Mbikëqyrës përbëhet prej pesë anëtarëve, tre nga anëtarët e tij janë ndërkombëtarë dhe dy 
anëtarë vendorë, të cilët emërohen sipas legjislacionit në fuqi. Bordit Mbikëqyrës i është dhënë 
mandati të mbikëqyrë punën e AKKVP-së dhe t’i ofrojë udhëzime për politikat dhe orientimin 
përgjithshëm të Agjencisë. Megjithatë, qartë është përjashtuar nga marrja pjesë në procesin me të 
cilin KVVP dhe KKP merr vendimet e veta. Drejtori i Sekretarisë Ekzekutive e përfaqëson Sekretarinë 
Ekzekutive para Bordit Mbikëqyrës dhe Sekretaria Ekzekutive gjithashtu i ofron shërbime 
administrative Bordit. Kjo përfshin: organizimin e mbledhjeve të Bordit, shpërndarjen e 
dokumenteve dhe informacioneve relevante dhe monitorimin e veprimeve të ndërmarra në lidhje 
me instruksionet, këshillat dhe udhëzimet e Bordit. 
     
1.2 Sekretaria Ekzekutive  
 
Sa i përket zbatimit të mandatit të ri të AKKVP-së për zgjidhjen dallimeve në mes të dokumenteve 
kadastrale origjinale të para qershorit të vitit 1999, dhe të dokumenteve kadastrale aktuale në 
Republikën e Kosovës, për pronën private, pronën private komerciale dhe pronën private të 
bashkësive fetare, përgjegjësitë kryesore të Sekretarisë janë: 
 
• Pranimi dhe regjistrimi i rasteve bazuar në versionin origjinal të skanuar të dokumenteve 

kadastrale të para qershorit të vitit 1999, të cilat janë marrë në Kosovë nga autoritetet serbe e të 
pranuara nga/përmes Përfaqësuesit Special të Bashkimit Evropian, krahasimi i tyre me 
dokumentet kadastrale në Kosovë për të identifikuar dallimet apo mospërputhjet në mes të 
këtyre dy grupeve të dokumenteve;  

• Përcjellja e dosjeve origjinale të rasteve, duke përfshirë edhe vendimin e Sekretarisë, në 
Agjencinë Kadastrale të Kosovës (AKK) kur nuk gjenden dallime apo mospërputhje; 

• Njoftimi i palëve në emër të cilëve evidentohet prona, kur gjenden dallime apo mospërputhje; 
•  Verifikimin e dokumenteve; 
• Përpunimin dhe përgatitjen e rasteve për shqyrtim nga KVVP;  
• Pranimin dhe dërgimin e ankesave në Gjykatën Supreme; dhe 
• Zbatimin e vendimeve të KVVP-së dhe të Gjykatës Supreme dhe dërgimin e vendimeve të 

plotfuqishme  Agjencisë Kadastrale të Kosovës. 
 
Sekretari Ekzekutive do të vazhdojë me zbatimin e kompetencave të bartura nga AKP me këto 
përgjegjësi kryesore:  
 
• Njoftimi lidhur me kërkesat i uzurpuesve të pronave të kërkuara dhe palëve të interesuara; 
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• Verifikimi i dokumenteve; 
• Mbledhja e dëshmive dhe intervistat me palët në kërkesë; 
• Përgatitja e raporteve të përpunimit të kërkesave; 
• Referimi i kërkesave KKPK-së për vendimmarrje;  
• Komunikimin me palë përfshirë dërgimin e vendimeve dhe shkresave tjera; dhe 
• Zbatimin e vendimeve të KKPK-së, KKPB- së dhe Gjykatës Supreme.    

  
1.3 Komisionet  
 
Në përbërje të Agjencisë janë dy Komisione për vendosje për zbatim të mandatit të AKKVP. Vlen të 
theksohet se Sekretaria u ofron mbështetje me staf profesional, ligjor, administrativ dhe teknik në 
kryerjen e funksioneve të tyre ligjore, përmes Zyrës mbështetëse të Komisioneve. 
 
1.3.1 Komisioni për Verifikim dhe Vendosje për Prona  
 
Në mandat të saj KVVP ka shqyrtimin dhe zgjidhjen e dallimeve dhe mos pajtueshmërive në mes të 
dokumenteve kadastrale origjinale të para qershorit të vitit 1999, të cilat janë marrë nga Kosova nga 
autoritetet serbe dhe të dokumenteve kadastrale aktuale në Republikën e Kosovës, për pronën 
private, pronën private komerciale dhe pronën private të bashkësive fetare. 
 
KVVP përbëhet nga pesë (5) anëtarë. Dy (2) nga anëtarët e KVVP emërohen nga Kuvendi i Republikës 
së Kosovës pas propozimit nga Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, ndërsa tre (3) 
nga pesë (5) anëtarët e Komisionit, duke përfshirë një (1) përfaqësues të komuniteteve jo shumicë, 
emërohen nga PSBE  në përputhje me  ligjin05-L-102.  
 
1.3.2  Komisioni për Kërkesa Pronësore  
 
KKP në mandat të saj ka  zgjidhjen e kërkesave lidhur me pronën e paluajtshme private, duke 
përfshirë pronën bujqësore dhe atë komerciale të paraqitura në AKP deri në vendosjen e të gjitha 
kërkesave të pranuara.   
 
KKP përbëhet nga tre (3) anëtarë. Një anëtar emërohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës pas 
propozimit nga Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, ndërsa dy (2) anëtarë 
ndërkombëtarë emërohen nga PSBE në përputhje me  ligjin 05-L-102.  
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2. ÇËSHTJET QË NDIKOJNË NË PUNËN E AKKVP-SË 
 
Proceset e mëposhtme janë çështjet kyçe që drejtpërsëdrejti ndikojnë në punën e AKKVP-së. Këto 
procese janë çështje thelbësore për qëndrueshmërinë e AKKVP-së dhe përparimin e saj.  
 
2.1. Procesi i kthimit të dokumenteve origjinale të skanuara kadastrale  
 
Numri i përgjithshëm i dokumenteve kadastrale të skanuara të cila pritet të kthehen nga Serbia 
është mbi 4 milionë. Sipas marrëveshjes së Brukselit, këto dokumente do të pranohen nëpërmjet 
PSBE-së proces i cili nuk ka filluar ende. Qeveria  do të koordinojë procesin e dorëzimit të këtyre 
dokumenteve si dhe do të bëjë monitorimin e përputhshmërisë së procesit me marrëveshjen e 
Brukselit për Kadastër.  
 
2.2. Mos emërimi i pozitave kyçe dhe mos funksionalizimi i KKVP-së, KKP-së dhe Bordit Mbikëqyrës 
 
Të dy komisionet e AKKVP-së dhe Bordi Mbikëqyrës nuk janë funksional në mungesë të emërimeve 
siç e parasheh Ligji. Funksionalizimi i këtyre organeve përbërëse të AKKVP-së pa vonesa është i një 
rëndësie tejet të madhe për realizim të mandatit të Agjencisë dhe për këtë arsye AKKVP ka adresuar 
këtë çështje tek të gjitha institucionet relevante. Gjithashtu, një sfidë që ka ndikuar  në punën e AKP-
së dhe që do të ndikojë edhe në punën e AKKVP-së është mos emërimi i Drejtorit dhe Zëvendës 
Drejtorit të Agjencisë. Prandaj, me qëllim të evitimit të ndikimit të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë në 
punën e Agjencisë, emërimi i këtyre pozitave kyçe vlerësohet si shumë i domosdoshëm. 
 
2.3.  Projektet Kapitale 
 
Çështja e përmbushjes së nevojave financiare për projektet kapitale të identifikuara nga Agjencia, si 
për shembull për pajisjet e IT të cilat janë të nevojshme për të filluar mandatin e ri, është tejet e 
rëndësishme si për fillimin e zbatimit të mandatit të ri e gjithsesi edhe për fazat e mëvonshme të 
zbatimit.  Përveç kësaj, për mandatin e ri të AKKVP, pajisjet profesionale kadastrale janë shumë të 
nevojshme, si GPS, tableta profesionale, softuer të ndryshëm etj. 
 
Duke pasur parasysh natyrën e mandatit të AKKVP, duhet të theksohet se nuk mund të imagjinohet 
një punë e suksesshme  e kësaj Agjencie pa përfundimin e projekteve kapitale të përmendura më 
lart. Çdo vonesë në përmbushjen e tyre do të thotë vonesë në  fillimin e zbatimit të mandatit të ri 
dhe në progresin e përgjithshëm në të ardhmen. Prandaj, Agjencia vazhdimisht e ka ngritur çështjen 
e nevojës së mbështetjes financiare në lidhje me projektet kapitale dhe do të vazhdojë edhe në të 
ardhmen marrë parasysh rëndësinë që ka realizimi i tyre.  
 
Duhet theksuar se Qeveria ka ndarë një sasi të konsiderueshme për nevojat lidhur me pajisjet e IT 
dhe ka planifikuar që edhe vitet e ardhshme buxhetore të propozojë financimin këtij projekti pasi që 
shuma e ndarë deri më tani në shumë prej 382,000€  nuk i plotëson kërkesat e nevojshme. 
Gjithashtu, projekti kapital për makina të reja i është dërguar Qeverisë për financim dhe për shkak të 
kufijve buxhetor të përcaktuar ky projekt nuk është financuar.  
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Për nevojat lidhur me pajisjet e IT dhe furnizim me vetura te reja dhe për shkak të nevojës së 
mbështetjes financiare të plotë brenda një periudhe të shkurtër Agjencia do të vazhdojë ta ngrit këtë 
çështje me të gjitha institucionet, përfshirë edhe ato ndërkombëtare, pasi që në bazë të Ligjit për 
AKKVP duke iu referuar nenit 29, Agjencia mund të pranojë donacione shtesë nga donatorët vendorë 
dhe ndërkombëtarë.  
 
Lidhur me këtë, duhet theksuar se Banka Botërore ka iniciuar një propozim projekt për mbështetje 
të AKKVP ku ndër të tjerash do të mbështetej edhe projekti kapital për IT por deri më tani nuk ka 
rezultate konkrete në këtë drejtim. 

 
2.4. Shpenzimet për mallra dhe shërbime  
 
Lidhur me shpenzimet operative të cilat janë të nevojshme në mandatin e ri duke filluar nga trajnimi 
i stafit, shërbimet e pastrimit, mirëmbajtjen e pajisjeve dhe shërbime të tjera, ekziston rreziku që ato 
të mos miratohen në tërësi për financim nga Qeveria e Kosovës, për shkak të kufizimeve buxhetore. 
Një pjesë e këtyre nevojave është edhe aktiviteti që kërkohet në bazë të nenit 18 të Ligjit për 
zbatimin e vendimeve, duke përfshirë shkatërrimin e strukturave të paligjshme. Ky aktivitet është 
financuar pjesërisht nga Qeveria e Kosovës  me Ligjin për Buxhet të vitit 2018 dhe për shkak të 
mungesës së mjeteve buxhetore, ky aktivitet nuk mund të kryhet plotësisht duke paraqitur një 
pengesë në arritjen e objektivave të Agjencisë. 
 
2.5. Rritja e numrit të punëtorëve  
 
Ligji mbi AKKVP parashikon mundësinë e themelimit të trupave shtesë të KKVP-së dhe gjithashtu 
është vlerësuar si i domosdoshëm rekrutimi i 15 ekspertëve kadastralë. Marrë parasysh mandatin e 
saj, përfshirë edhe atë të trashëguar, Agjencia është duke u bërë vlerësime të tjera të nevojshme për 
personel shtesë profesional të fushave të ndryshme. Pra, Agjencia do të ketë nevojë për rritje të 
numrit të personelit dhe të buxhetit në paga dhe mëditje si dhe domosdoshmëri të mbështetjes nga 
institucionet relevante.  
 
2.6.  Alokimi i mjeteve për pozitat e lira  
 
Me Qarkoren buxhetore 2018/02, kufijtë buxhetor për AKKVP-në në kategorinë e pagave dhe 
mëditjeve janë vënë për numrin aktual të stafit duke mos përfshirë edhe pozitat vakante të cilat 
nevojiten të plotësohen. Në bazë të Qarkores 2018/02 numri i pozitave të aprovuara është për 242 
punonjës ndërsa mjete nuk janë ndarë për të mbuluar të gjitha këto pozita, respektivisht  35 pozita 
mbesin të paplotësuara. Pra, AKKVP ka një total prej 35 pozita të lira dhe bazuar në Qarkoren 
buxhetore të lartpërmendur, shpenzimet për pozitat e aprovuara tashmë nuk do të mbulohen për 
vitin 2018 dhe AKKVP nuk do të jetë në gjendje për të filluar procesin e rekrutimit aq të nevojshëm 
të vendeve të lira duke përfshirë edhe disa pozita të rëndësishme si të ekspertëve  kadastral dhe 
ligjor, pozita nga fusha e TI dhe pozitave të tjera të lira pa të cilat do të ketë  vështirësi  në realizimin 
e detyrave dhe obligimeve.  
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Në pikëpamje të çështjeve me rëndësi për personelin, duhet theksuar edhe çështjen e shtesave të 
parapara me Rregulloren 33/2012 për Shtesat në Pagë dhe Kompensime të Tjera të Nëpunësve Civil. 
Agjencia ka vlerësuar se një pjesë e personelit të saj i plotësojnë kushtet për lejimin e këtyre 
shtesave, përkatësisht të shtesave mbi pagën bazë për kushtet specifike të punës bazuar në nenin 7 
të Rregullores 33/2012 dhe mbi pagën bazë për kushtet e tregut të punës sipas nenit 8 të 
Rregullores. Përkundër ngritjes të kësaj çështjeje me institucionet relevante, Agjencia deri më sot 
nuk ka marr ndonjë përgjigje lidhur me to. Kjo ka ndikuar që, ndër të tjerash, disa  pjesëtarë shumë 
të rëndësishëm të stafit ta lënë Agjencinë. Për vitin 2018 nga MF është lejuar shuma për shtesa për 
stafin e TI, vetëm për stafin aktual, dhe pritet të realizohet gjatë vitit 2018.           
 
2.7. Donacionet 
 
Duke marrë parasysh rëndësinë e madhe të AKKVP-së, pavarësia e saj, realizimi i projekteve kapitale 
dhe mbajtja e stafit të saj profesional konsiderohen çështjet më të rëndësishme për funksionimin e 
tij efikas. Në këtë drejtim, dhënia e donacioneve afatgjata konsiderohet të jetë i një rëndësie të 
madhe. Siç u përmend më lart, ligji e lejon që Agjencia të pranojë donacione nga donatorë vendorë 
dhe ndërkombëtarë. Për këtë arsye dhe për të arritur qëllimet e mësipërme, çdo mbështetje nga 
donatorët e mundshëm do të ishte shumë e vlefshme. 

 
2.8. Qëndrueshmëria Financiare 
 
Sa i përket qëndrueshmërisë financiare, paraardhësi i AKKVP financiarisht ka qenë i mbështetur nga 
buxheti i Kosovës si dhe nga një numër i organizatave dhe partnerëve ndërkombëtarë. Me 
përfundimin e mbështetjes nga donatorët, AKP-ja ishte sfiduar nga paqëndrueshmëria financiare.  
 
Njëra nga sfidat më të mëdha me të cilën është ballafaquar AKP-ja dhe tani AKKVP-ja, ka të bëjë me 
mbajtjen e stafit të kualifikuar. Agjencia njihet me prezencën e disa prej ekspertëve më eminentë të 
çështjeve pronësore në Kosovë sa i përket ekspertizës ligjore dhe ekspertizës teknike të gjeodezisë. 
Për shkak të paqëndrueshmërisë financiare, Agjencia përpiqet vazhdimisht t’i motivojë dhe të mbajë 
ekspertizën e që është thelbësore për një punë të suksesshme të Agjencisë. Situata aktuale mund të 
ndikojë në prodhimin dhe kualitetin e rezultatit. Për më tepër, ajo tashmë ka shkaktuar dorëheqjen e 
disa prej stafit të Agjencisë me përvojë. Prandaj, pritet që trendi i dorëheqjes së stafit të kualifikuar 
do të vazhdojë nëse financimi nga donatorët do të mungojë. Kjo do të vështirësonte punën e 
Agjencisë dhe do të vononte rezultatet e pritura.  
 
Agjencia duhet të ofrojë paga konkurruese për të mbajtur stafin e kualifikuar që do të mundësonte 
arritjen e rezultatit të pritur, pra zbatimin e suksesshëm të mandatit. Përveç kësaj, Agjencia 
ballafaqohet me pengesa të tjera gjatë rekrutimit të stafit profesional për pozitat e lira. Së pari, 
Agjencia  parasheh vështirësi në rekrutimin e stafit të ri adekuat nëse nuk sigurohet financimi nga 
donatorët, për shkak të pagave jo konkurruese. Së dyti, rekrutimi i stafit të ri në mënyrë të 
pashmangshme do të ketë ndikim të madh në përfundimin detyrave aktuale për shkak të kohës së 
nevojshme për trajnimin e stafit të ri. Prandaj, është në dobi të Agjencisë të mbajë sa më shumë prej 
stafit ekzistues të kualifikuar. 
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2.9. Dëbimet në Regjionin e Mitrovicës/Komunat e Veriut 
 
Procesi i dëbimeve në Regjionin e Mitrovicës përkatësisht në komunat e pjesës, nëse i bëjmë një 
vështrim kronologjik,  ishte dhe vazhdon të jetë shumë i vështirësuar për shkak të situatës politike 
dhe tensioneve të vazhdueshme. Si rezultat i kësaj, nga gushti i vitit 2011 deri në mars të vitit 2014 
nuk ishte ekzekutuar asnjë dëbim. Në mars të vitit 2014, dëbimet në këtë pjesë filluan pas shumë 
bisedimeve me Policinë e Kosovës. Që atëherë e deri në fund të vitit 2017, me mbështetjen e 
Policisë së Kosovës, janë ekzekutuar gjithsej 17 dëbime.  
 
Agjencia gjatë kësaj periudhe ka pasur të planifikuara ekzekutimin e shumë dëbimeve tjera por që 
janë anuluar për shkaqe të bazuara në procedurat e aplikueshme si rrjedhojë e përmbushjes së 
obligimeve ligjore të palëve apo për shkaqe tjera. Sa për ilustrim, vetëm në vitin 2017 është anuluar 
ekzekutimi i 74 dëbimeve për shkaqe të ndryshme. Për shembull, në 25 raste është anuluar 
ekzekutimi për shkak të pagesës së qirasë, 20 raste janë anuluar për shkak të lirimit vullnetarisht të 
pronës; në 21 raste për shkak se pronari ka hy në posedim të pronës, (prona është shitur apo është 
mbyll rasti); 8 raste janë pezulluar për shkaqe të ndryshme: (palët ishin në negociata, premtimi i tyre 
se do t’i përmbushin obligimet ose do ta lirojnë vullnetarisht), etj. 
 
2.10.  Rastet e Përsëritura të riuzurpimit  
 
Agjencia, nga 512 raste aktualisht në pritje për dëbim, do të ballafaqohet veçanërisht me përsëritjen 
e ri-uzurpimit të pronave, por me një numër ma të vogël të kërkesave për ri uzurpim. Pengesa më e 
madhe për kthimin e të drejtës pronësore personave të zhvendosur në përgjithësi është gjetja e një 
zgjidhje të qëndrueshme në vend. Në raste të ri-uzurpimeve të paligjshme, Agjencia  ka kompetencë 
të kryejë dëbimet e dyta. Mirëpo, meqenëse mandati i AKKVP-së nuk ofron një alternativë të qartë 
mbi zgjidhjen e kontestit  apo ndërmjetësimin para vendosjes, mundësitë e AKKVP-së që të gjejë një 
zgjidhje të qëndrueshme janë të kufizuara.  
 
Në të njëjtën kohë, Agjencia gjithashtu ka kërkuar dhe vazhdon të kërkojë bashkëpunimin e 
mëtutjeshëm të policisë së Kosovës dhe Prokurorisë në mënyrë që të rris numrin e procedimeve 
penale të riuzurpuesve serik si çështje që kërkon veprim më të shpejtë të organeve të zbatimit të 
ligjit, prokurorive ose gjykatave. Në sajë të angazhimit të Agjencisë në këtë drejtim dhe gjithashtu 
bashkëpunimit të ngushtë të institucionet relevante, numri i ri-uzurpimeve ndër vite ka filluar të bie 
dhe vështruar në këtë aspekt për shembull në vitin 2014 kemi pasur 40 raste të ri-uzurpimeve,  në 
vitin 2016  ishte 212  ndërsa ne vitin 2017 ishte 133.   
 
Në anën tjetër, pas rekomandimeve të Avokatit të Popullit Nr.551/2017 për vazhdim të zbatimit nga 
Agjencia të këtij mjeti juridik, edhe pas dëbimeve të dyta, Qeveria ka iniciuar amendamentin e Ligjit.  
 
2.11.  Zbatimi i Skemës së Kompensimit 
 
AKVVP-ja ka trashëguar detyrat e pazgjidhura të paraardhësit të saj, AKP. Njëra ndër to, e paraparë 
me nenin 22, paragrafi 5 të Ligjit mbi AKKVP, është zbatimi i 143 vendimeve të lëshuara sipas nenit 4 
të Rregullores së  UNMIK-ut 2000/60 që ndërlidhen me skemën e  DÇPB-së për kompensim.  Mirëpo, 
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nën gjendjen e tanishme financiare, Agjencia nuk do të mund të mbulojë në tërësi shpenzimet që 
ndërlidhen me zbatimin e tyre.   
 
Për zbatim të këtyre vendimeve, është hartuar një udhëzim administrativ i cili tani më gjendet në 
fazat e mëtutjeshme të procedimit nga Qeveria dhe presim që ajo të miratohet gjatë këtij viti.  
 
Shuma e nevojshme  për të kryer pagesën  e kompensimit përkatës  arrin deri në gjithsej 3.2 milionë 
Euro. Meqenëse Agjencia nuk ka kapacitete financiare, ajo iu ka dërguar letër të gjithë donatorëve 
duke iu ofruar një propozim për të financuar këtë skemë. Çështja është adresuar gjithashtu edhe me 
Qeverinë  dhe ne jemi të lumtur të theksojmë se me Ligjet për Buxhet të vitit 2017 dhe 2018 , 
Qeveria e ka financuar këtë skemë më 600,000 euro. Prandaj, Agjencia do të vazhdojë ta ngritë këtë 
çështje.   
 
Pa sigurimin e këtyre fondeve dhe pa emërimin e anëtarëve të Komisionit për Kërkesa Pronësore 
këto vendime nuk mund të zbatohen dhe gjithashtu kjo përgjegjësi e trashëguar nga AKP-ja nuk do 
të mund të përfundojë. Deri më tani, Gjykata Kushtetuese ka lëshuar dy aktgjykime7 duke ardhur në 
përfundim se mos ekzekutimi i vendimit të KKPB-së në lidhje me kompensimin është në kundërshtim 
me parimet e zbatimit të ligjit dhe përbën shkelje  të të drejtave themelore të njeriut të garantuara 
me Kushtetutën e  Republikës së Kosovës. 

2.12. Zbatimi i Ligjit 05/L-010 lidhur me administrimin e pronave dhe skemës së qirasë 

Neni 21, paragrafi 7 i Ligjit mbi AKKVP parasheh ndërprerjen e administrimit të pronave dhe skemës 
së qirasë, duke e saktësuar se AKKVP “administron pronat dhe zbaton skemën e qirasë sipas këtij 
neni, më së largu deri tetëmbëdhjetë (18) muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.” Sipas afateve 
kohore të përcaktuara në Ligj, afati 18-mujorësh do të skadojë në maj 2018, ndërsa Agjencia 
obligohet t’i njoftoj të gjithë paraqitësit e suksesshëm të kërkesave paraprakisht lidhur me 
ndërprerjen e administrimit të pronave.  
 
Në anën tjetër, pas rekomandimeve të Avokatit të Popullit Nr.551/2017 për vazhdim të zbatimit nga 
Agjencia të këtij mjeti juridik, Qeveria ka iniciuar amendamentin e Ligjit. Prandaj, AKKVP shpreson se 
procesi për amandamentim të ligjit në tërësi të përfundojë para afatit të dhënë ligjor për 
ndërprerjen e administrimit të pronave. Agjencia e ka ngritur këtë çështje dhe do të vazhdojë ta 
ngris atë me institucionet relevante pasi që, për më tepër, i duhen  udhëzime nga Qeveria për 
mënyrën e trajtimit të këtyre pronave po që se procesi i amandamentimit eventualisht nuk 
përfundon para majit 2018.  

 

 

 

 

                                                 
7Aktgjykimet KI144/14 dhe KI156/14 . 
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3. SYNIMET OPERATIVE PËR VITIN 2018 DHE TREGUESIT E PERFORMANCËS 

3.1 Synimet lidhur me mandatin e AKKVP për zgjidhjen e dallimeve në mes të dokumenteve 
kadastrale të kthyera nga Serbia dhe dokumenteve kadastrale aktuale në Republikën e Kosovës 

Siç u theksua më lart, procesi i kthimit të dokumenteve kadastrale nga Serbia nuk ka filluar ende dhe 
pa fillimin e këtij procesi, Agjencia nuk do të mund të fillojë me zbatimin e kësaj pjese të mandatit të 
saj përkundër përgatitjeve të rëndësishme të bëra. Në kuadër të këtyre përgatitjeve, Agjencia ka 
hartuar Metodologjinë e Punës rreth procesit të krahasimit dhe e cila më pastaj është aprovuar nga 
Bordi Mbikëqyrës. Kjo metodologji ka të parashikuar tërë rrjedhën e procedurës që nga pranimi i 
dokumenteve dhe deri tek referimi i rasteve për vendosje nga KKVP.  

Për zbatim sa më të suksesshëm të kësaj pjese të mandatit, Agjencia ka planifikuar edhe aktivitete 
tjera që planifikohen të ndërmerren gjatë këtij viti. Njëra nga to, në kuadër të testimit të 
procedurave të themeluara të përpunimit të rasteve dhe ndryshimit eventual të tyre, Agjencia ka 
planifikuar të zhvillojë një Pilot-Projekt me një nga Zyrat Kadastrale Komunale, të cilave nuk u është 
marrë dokumentacioni kadastral nga Serbia gjatë periudhës së luftës. 

Agjencia, gjithashtu do të vazhdojë të bashkëpunojë ngushtë me Institucione relevante, me të cilat 
AKKVP do të ketë bashkëpunim të ngushtë për zbatim të Ligjit mbi AKKVP. Për këtë qëllim, 
planifikohen takime të vazhdueshme me Agjencinë Kadastrale të Kosovës për krijim dhe harmonizim 
të procedurave të bashkëpunimit sa më të suksesshëm. Takime pune, qoftë për informimin e 
mandatit të AKKVP-së apo edhe të gjetjes së mënyrave sa më të suksesshme të  bashkëpunimit, 
planifikohet të mbahen  edhe me institucione tjera, përfshirë Këshillin Gjyqësor, Odën e Noterëve 
dhe të Përmbaruesve Privat si dhe me Zyrat Kadastrale Komunale.  
 
Tutje, Agjencia planifikon negocimin dhe nënshkrimin e Memorandumeve të Mirëkuptimit me 
Institucionet me të cilat Agjencia do të ketë bashkëpunim të ngushtë sipas ligjit 05/L-010 dhe 
Udhëzimeve Administrative në fuqi.  

Në fund, vlen të theksohet se nuk përjashtohet edhe nevoja e ndërmarrjeve edhe të veprimeve tjera 
për realizim të kësaj pjese të mandatit, por gjithsesi ky Plan Veprimi do të vlerësohet në vazhdimësi 
dhe do të mund të ndryshohet në aspekt të aktiviteteve të reja të nevojshme të cilat duhet theksuar 
se do të varen nga fillimi i procesit të pranimit të dokumenteve kadastrale nga Serbia siç është 
hartimi i Procedurave Standarde të Operimit nga të gjitha Njësitë dhe Zyrat Regjionale të AKKVP-së. 

3.2. Synimet operative për vitin 2018 lidhur me mandatin e trashëguar të ish AKP-së dhe DÇPB-së 
 
Synim i Agjencisë për vitin 2018 është vazhdimi i zbatimit të suksesshëm të mandatit të trashëguar 
të ish-AKP-së dhe DÇPB-së. Për një rezultat të kënaqshëm, do të kërkohet  përfundimi  i këtyre 
veprimeve: 
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1. Të shpërndahen jo më pak se 367 vendime që kanë mbetur për t’u shpërndarë tek palët, ndërsa 
në lidhje me 2,457 vendime tjera, palët potencialisht mund të kërkojnë vendimet të cilat njëherë  
janë publikuar; 
 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të matet në bazë të kontaktimit të palëve dhe shpërndarjes së vendimeve tek palët 
në baza mujore.   
 
2. Të përpunohen nga 600- 800 vendime individuale që janë në pritje të implementimit; 
 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të matet në bazë të numrit të kërkesave që përpunohen dhe i dërgohen njësisë 
përkatëse brenda një muaji nga data e pranimit, ndaj atyre që marrin më shumë se një muaj për t’u 
përpunuar. Gjatë periudhës së vitit 2018  përparësi do t’i jepet procesit të  implementimit.  
 
3. Të shqyrtohen, dhe nëse është e nevojshme, të korrigjohen vendimet individuale te adresuara 
përfshirë 46 vendime që janë në pritje për korrigjim si dhe 19 vendime për rishqyrtim . Përveç kësaj, 
vendimet e korrigjuara, më pas t’u dorëzohen palëve dhe për këtë duhet të njoftohet edhe Agjencia 
Kadastrale e Kosovës; 
 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të matet në bazë të numrit të vendimeve të ripërpunuara dhe të korrigjuara të KKPK-
së të cilat identifikohen gjatë përpunimit të gabimeve tekstuale dhe në bazë të shpërndarjes së 
vendimeve të korrigjuara tek palët dhe AKK-ja brenda një afati optimal.  
 
4. Paraqitësit e kërkesave dhe palët përgjegjëse duhet të njoftohen për vendimet e marra nga 
vendimmarrësit dhe të kenë mundësinë e ankesës. Kjo ka të bëjë me jo më pak se 367 vendime  
individuale që janë në pritje për t’u shpërndarë (duke përfshirë edhe 2,457 vendimet sipas 
shpjegimit më lartë) dhe të cilat mund të kundërshtohen; Të përkthehen ankesat dhe dokumentet e 
pranuara për Panelin e Ankesave në Gjykatën Supreme dhe të pranohen, përkthehen dhe 
shpërndahen urdhrat nga Paneli i Ankesave tek palët; 
 
Treguesi i  Performancës 
Performanca do të matet në bazë të numrit të ankesave dhe urdhrave të pranuar dhe të përpunuar 
për Gjykatën Supreme apo për palët, dhe numrit të ankesave dhe urdhrave të përkthyer dhe të 
referuar për Gjykatën  Supreme. 
 
5. Të shqyrtohen dhe të ri-përpunohen vendimet individuale që mund të anulohen nga Paneli i 
Ankesave.  
             
Treguesi i Performancës 
Performanca do të matet në bazë të  numrit të shqyrtuar dhe të ripërpunuar të lëndëve të kthyera që 
mund të anulohen nga Paneli i Ankesave. 
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6. Po qe se bartësit e të drejtës pronësore dëshirojnë të kërkojnë ri-posedimin e pronave të tyre 
(dhe jo vënien e pronës nën administrimin AKKVP-së) pasi vendimi të jetë bërë i detyrueshëm, 
AKKVP-ja duhet të lehtësojë bartjen dhe largimin eventual të uzurpuesve, nëse ka nevojë; 
 
 
Treguesi i  Performancës 
Performanca do të matet në bazë te numrit të ri-posedimit të pronave nga palët sipas  kërkesës së 
tyre.  
 
7. Janë 12,641 prona nën administrimin e AKKVP-së që duhet të administrohen dhe të inspektohen 
nga Agjencia rregullisht, për më tepër, po qe se bartësit e të drejtë pronësore vendosin për ri-
posedim,  Agjencia duhet ta ndihmojë bartjen; 
 
Treguesi i  Performancës 
Performanca do të matet në bazë të administrimit, numrit të inspektimeve dhe ri-posedimit të 
pronave  sipas kërkesave të bëra nga bartësit e të drejtës pronësore.  
 
8. Informimi i bartësve të së drejtës pronësore ose të së drejtës së posedimit  pronat e të cilëve janë 
nën administrimin e Agjencisë ose nën Skemën e Qirasë për ndërprerjen e administrimit si dhe 
përgatitjet e nevojshme për procesin e  ndërprerjes së  Administrimit dhe Skemës së Qirasë; Pas 
informimit gjithashtu pritet numër i konsiderueshëm i kërkesave për ri-posedim apo mbyllje të 
rasteve dhe rrjedhimisht ndërprerje të administrimit për këto raste. Ky aktivitet do të varet nga 
epilogu i procesit të cekur në pikën 2.12 të këtij plani 
 
Treguesi i  Performancës 
Performanca do të matet në bazë të njoftimeve të shpërndara te bartësit e  së drejtës pronësore ose 
të së drejtës së posedimit; përgatitjeve të nevojshme për ndërprerje të Administrimit dhe Skemës së 
Qirasë si dhe ndërprerjes së administrimit për rastet që është pranuar kërkesa për ri-posedim ose 
mbyllje.  
 
9. Duhet të menaxhohet skema e AKKVP-së mbi qiranë dhe nga 4,396 prona, të cilat janë në gjendje 
për t’u lëshuar më qira aktualisht nën administrimin e AKKVP-së, pritet të arrihet numri i 
përgjithshëm prej rreth 1000 pronave të lëshuara me qira;  Përveç kësaj, AKKVP-ja duhet të rishikojë 
dhe nëse ka nevojë të detyrojë pagesat mujore të qirasë për 995 pronat që aktualisht janë me qira; 
 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të matet në bazë të numrit të pronave të dhëna me qira, numrit të kërkesave për ri 
posedim dhe pagesave mujore të qirasë. Sa i përket planifikimit të numrit të pronave të lëshuara me 
qira, ndikim të madh pritet të ketë ndryshimet eventuale ligjore sipas rekomandimeve të Avokatit të 
Popullit.  
 
10. Zbatimi i 20 nga 143 nga totali i  vendimeve  të Komisionit për Kërkesa Pronësore Banesore të 
ish- Drejtorisë për Çështje Pronësore Banesore,  lidhur me kthimin e të drejtës pronësore të humbur 
si rezultat i diskriminimit dhe kompensimin e paraqitësve të kërkesave, në përputhje me shumën e 
ndarë nga Qeveria  në dispozicion të Agjencisë 
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Treguesi i Performancës 
Performanca do të matet në bazë të numrit të vendimeve të zbatuara. 
 
11. Mbyllja nga 300- 500 e kërkesave të implementuara që janë referuar për mbyllje duke siguruar 
rregullsinë veçanërisht në lidhje me afatet kohore dhe procesin e rregullt dhe duke i adresuar 
korrigjimet aty ku është e nevojshme tek njësitë përkatëse; Përveç kësaj, ka lëndë të mbyllura të 
cilat e kanë mundësinë e rihapjes për implementim sipas kërkesës së parashtruesit të kërkesës dhe 
në rast të rihapjes, ato do të kthehen për rishikim dhe mbyllje.  
 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të matet në bazë të numrit të lëndëve të përpunuara dhe të mbyllura, të lëndëve të 
ri-hapura dhe të ri-mbyllura në baza mujore.  
 
12.  Zbatimi nga 800-1000 i urdhërave për dëbim  sipas kompetencave ekzekutive të AKKVP-së;  
 
Treguesi i  Performancës 
Performanca do të matet në bazë të numrit të dëbimeve të ekzekutuara në baza mujore. 
 
13.  Administrimi dhe, nëse është e nevojshme, ndërprerja e administrimit të 290 objekteve aktuale 
të papërfunduara  që  janë marrë ex-officio nën administrimin e AKKVP-së; 
 
Treguesi i  Performancës 
Performanca do të matet në bazë të numrit të objekteve që janë kthyer në përgjegjësi të autoriteteve 
kompetente. 
 
14. Agjencia gjithashtu është e obliguar të njoftojë institucionet përkatëse, sipas kërkesës së tyre, në 
bazë të Ligjit 04/L-61 për shitjen e banesave, kur ekziston e drejta banimit; Për më tepër, në bazë të 
ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2002/15 për Themelimin e Regjistrit të të Drejtave në 
Pronën e Paluajtshme, Agjencia është e obliguar të sigurojë informacionet përkatëse sipas kërkesës 
së  institucioneve përkatëse; 
 
Treguesi i  Performancës 
Performanca do të matet në bazë të numrit të kërkesave të përpunuara të parashtruara nga  
institucionet përkatëse.  
 
15. Vazhdimi i implementimit të vendimeve të pa implementuara të KKPK-së; Në kërkesat të cilat 
janë mbyllur në bazë të mos bashkëpunimit të paraqitësit të kërkesës, ekziston mundësia që 
paraqitësit e kërkesave të kërkojnë ri-hapjen e kërkesës duke kërkuar ri-posedimin apo mbylljen e 
këtyre kërkesave. Kjo ndërlidhet me 14,049 kërkesa të mbyllura në bazë të mosbashkëpunimit dhe 
do të nevojitej  implementim shtesë sipas kërkesave të paraqitësve të kërkesave; 
 
Treguesi i  Performancës 
Performanca do të matet në bazë të numrit të kërkesave të përpunuara të parashtruara nga bartësit 
e të drejtës pronësore apo paraqitësit e  kërkesave.  
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16. Bashkëpunimin me Gjykatat Themelore në mënyrë që të shmangen vendimet paralele për 
kërkesat duke iu raportuar rregullisht Gjykatave Themelore rreth kërkesave të shqyrtuara nga KKPK-
ja dhe KKPB-ja sipas kërkesës së tyre;  
 
Treguesi i  Performancës 
Performanca do të matet në bazë të numrit të raporteve të përpunuara për Gjykatat Themelore, 
sipas kërkesës së tyre.  
 
17. Dërgimi i kallëzimeve penale në Prokurori dhe, nëse është e nevojshme, pjesëmarrja në seancat 
e Gjykatave Themelore;  
 
Treguesi i  Performancës 
Performanca do të matet në bazë të numrit të lëndëve të referuara në Prokurori dhe pjesëmarrjes në 
seanca. 
 
18. Vazhdimi i njoftimit të institucioneve përkatëse rreth pronave të cilat janë lëndë e kërkesave të 
AKKVP-së rreth shpronësimeve të mëparshme (me pranimin e vendimit për shpronësim) si dhe 
njoftimi i paraqitësve të kërkesave për shpronësimin e pronave, lëndë e kërkesave të tyre në AKKVP; 
 
Treguesi i  Performancës 
Performanca do të matet në bazë të numrit të njoftimeve për vendimet e shpronësimit të referuara 
institucioneve përkatëse dhe paraqitësve të  kërkesave. 
 
19. Vazhdimi i procesit të ndërmjetësimit në 38 rastet që janë duke u zhvilluar, përfshirë lëndët e 
reja të pritshme;  
 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të matet në bazë të vazhdimit të ndërmjetësimit në 38 rastet që janë duke u 
zhvilluar, ndërmjetësimit të lëndëve të reja dhe numrit të lëndëve të identifikuara që përmbajnë 
objekte të paligjshme. 
 
20.  Negocimi, përditësimi dhe nënshkrimi i Memorandumeve të Mirëkuptimit me Policinë e Kosovës  
në lidhje me aktivitetet e zbatimit të AKKVP; 
 
Treguesi i  Performancës 
Performanca do të matet në bazë të përditësimeve të MiM ndërmjet AKKVP-së dhe Policisë së 
Kosovës  që pritet të ndodhin gjatë vitit 2018.  

3.3 Synimet operative nga fusha e financave, burimeve njerëzore, prokurimit dhe nga fusha e 
mbështetjes administrative 

Gjithsesi, përgjatë gjithë vitit 2018 janë planifikuar aktivitete nga fusha e financave, burimeve 
njerëzore, prokurimit dhe nga fusha e mbështetjes administrative si më poshtë: 
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1. Zbatimin e buxhetit të planifikuar për vitin 2018 duke ofruar përkrahje në realizimin e aktiviteteve 
dhe objektivave të organizatës duke ofruar raportime të rregullta për menaxhmentin dhe palët tjera 
sipas kërkesës; Koordinimi i punës lidhur me planifikimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 
(KASH) si dhe koordinimi punës për planifikim të projektbuxhetit për vitin vijues bazuar në 
instruksionet e pranuara nga ana e Ministrisë së Financave dhe kërkesave nga njësitë e organizatës; 
 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të matet në bazë të nivelit të implementimit të buxhetit, përmes dorëzimit të 
raporteve në kohën e duhur sipas kërkesave, ndërsa lidhur  me planifikimet e KASH dhe projekt 
buxhetit për vitin vijues, performanca do të matet me nivelin  bashkëpunimit me njësitë e tjera të 
organizatës në përgatitjen dhe dorëzimin me kohë të kërkesës buxhetore në Ministrin e Financave.  
 
2. Me transferim të stafit në AKKVP, parashihet ndryshim plotësimi i akt emërimeve si obligim ligjor 
për zbatimin e ligjit 05/L-010. Gjithashtu, duhet të bëhet përditësimi i kartelave identifikuese. Me 
prioritet parashihet zhvillimi i rekrutimeve për pozitat e mbuluara me ushtrues detyre si dhe zhvillimi 
i rekrutimeve për plotësim të vendeve të lira dhe pozitave të reja me qëllim të mbarëvajtjes së 
punës. Gjithashtu, përmes mbajtjes së trajnimeve parashihet mbështetja e stafit në zhvillimin me 
qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe aftësive  profesionale.; 
 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të matet në bazë të arriturave të synuara si: transferimit të suksesshëm të stafit dhe 
ndryshim plotësimi i akt emërimeve, përditësimi i kartelave identifikuese, zhvillimit të rekrutimeve 
dhe trajnimeve.  
 
3. Realizimi i përafërsisht 70 proceseve të prokurimit;  
 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të matet në bazë të procedimit të kërkesave të prokurimit konform afateve kohore, 
kushteve dhe specifikave të parapara me Ligjin e Prokurimit Publik si dhe në bazë të konkludimit dhe 
zbatimit të kontratave të realizuara gjatë një viti kalendarik. 
 
4. Mbajtja e nivelit të ankesave të stafit për shërbimet e servisimit dhe mirëmbajtjes së aseteve dhe 
ndërtesave dhe furnizimit nga depoja në më pak se 10 ankesa në muaj;   
 
Treguesi i performancës 
Performanca do të matet në bazë numrit të ankesave të dërguara me e-mail apo shkresa zyrtare. 
 
5. Shpenzimi i jo më pak se 90% e buxhetit të planifikuar për marrëveshjet dhe kontratat nën 
menaxhim të Administratës; 
 
Treguesi i performancës  
Performanca do të matet në bazë të përqindjes së shpenzimit të buxhetit të planifikuar për 
marrëveshjet dhe kontratat nën menaxhim të njësisë së Administratës 
 
6. Zbatimi i ushtrimit të evakuimit së paku një herë në vit për të gjitha zyrat e AKKVP-së; 
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Treguesi i performancës 
Performanca do të matet në bazë numrit të ushtrimeve të evakuimit. 
 
7. Skanimi i jo më pak se 5000 dokumenteve dhe futja në bazën e të dhënave të arkivit të 
Administratës; Asgjësimi i materialit arkivor, sipas procedurave ligjore, të krijuar gjate viteve 2009, 
2010, 2011 dhe 2012 në tremujorin e dytë. 
 
Treguesi i performancës 
Performanca do të matet në bazë të numrit të dokumenteve të skanuara dhe të futura në bazën e të 
dhënave të arkivit si dhe nga marrja e pëlqimit nga ASHAK dhe asgjësimi i materialit në kuartalin e 
dytë.  
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Shtojca I- Buxheti i AKKVP-së për vitin 2018 

 

AKKVP - Buxheti i Kosovës për vitin 2018 
 

 
 
Shpenzimet 
vjetore  

Të zotuara  
 

Nevojat Shtesë  
 

Gjithsej:  
                  
5,900,395 

           
2,864,609 

             
3,035,786 

Paga dhe Mëditje  
                   
1,541,996 

           
1,230,441 

                
311,555 

Mallra dhe Shërbime  
                      
665,676 

              
563,645 

                  
102,031 

Mallra dhe Shërbime (skema e kompensimit)  
                   
2,900,000 

              
600,000 

            
2,300,000 

Shërbime Komunale  
                         
88,523 

                 
88,523                            -    

Investime Kapitale 
                      
704,200 

              
382,000 

                
322,000 

 
 
 

   Shënime:  
   Buxheti nga donatorët për vitin 2018 nuk është i përfshirë pasi që aktualisht nuk ka zotim nga 

donatorët për financim.  
 
Në tabelë është e përfshirë shuma lidhur me skemën e kompensimit, ku BRK ka ndarë një shumë prej 
600,000 € për këtë qëllim.  
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