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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 do të trashëgojë edhe mandatin e Agjencisë Kosovare 
të Pronës (AKP). Rrjedhimisht, AKKVP do të ketë 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 do të ketë 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-së i është dhënë mandati për 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 kërkesave 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 
AKP-së, dëbimin, konfiskimin dhe shkatërrimin e objekteve të paligjshme, ankandin dhe 
marrëveshjet mbi qiranë 5 . 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 2017, 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 vendimeve dhe të kontribuojë në zbatimin 
e ligjit në veçanti. 
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1. THEMELIMI I AGJENCISË KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS  

 

1.1 Historiku 

 
Si rezultat i bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë7, është arritur marrëveshja për kthimin e të 
dhënave kadastrale të zhvendosura të cilat janë marrë nga autoritetet e Serbisë në vitin 1999. 
Element përbërës i kësaj Marrëveshjeje ishte themelimi i një agjencie e cila do bënte zbatimin e saj. 
Kështu, më 9 qershor 2016, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për Agjencinë Kosovare për Krahasim 
dhe Verifikim të Pronës (AKKVP).  
 
Në ndërkohë Ligji, me inicimin e Grupit Parlamentar të “Listës Serbe”, ishte subjekt i një ankese në 
Gjykatën Kushtetuese të Kosovës. Gjatë periudhës shqyrtuese në Gjykatë, procedura e dekretimit të 
këtij ligji nga ana e Presidentit dhe hyrja në fuqi ishte pezulluar. Gjykata Kushtetuese, me vendimin e 
saj të datës 25 tetor 2016, e deklaroi ankesën si të papranueshme, duke e hapur rrugën për 
dekretimin e ligjit nga Presidenti dhe hyrjes së tij në fuqi në nëntor  të vitit 2016.  
 
Mandati i AKKVP është i një rëndësie shumë të madhe i cili, përveç tjerash, do të ndihmojë që 
regjistri kadastral aktual të jetë më i plotë dhe i saktë. Numri i përgjithshëm i dokumenteve 
kadastrale të skanuara dhe të indeksuara në Serbi e që pritet të kthehen është 4,037,264. Të gjitha 
këto dokumente kadastrale për pronën private, pronën private komerciale dhe pronën private të 
bashkësive fetare të marra nga Serbia  para qershorit të vitit 1999, do të pranohen, krahasohen me 
dokumentet kadastrale aktuale në Republikën e Kosovës dhe përmes KVVP do të zgjidhen dallimet 
dhe mos pajtueshmëritë mes këtyre dy grupeve të dokumenteve.   
 
1.2 Periudha Tranzitore   

 
Me themelimin e  AKKVP , AKP ka pushuar së ekzistuari. Sipas Ligjit për AKKVP,  përveç mandatit të ri 
të dhënë, Agjencisë do t’i barten të gjitha kompetencat e AKP përfshirë buxhetin, obligimet 
kontraktuale si dhe asetet fizike.  
 
Pra, me hyrjen në fuqi të ligjit, Agjencia hyri në fazën e tranzicionit dhe në këtë aspekt vlen të 
theksohet se Agjencia prej kohësh kishte filluar aktivitete të ndryshme përgatitore, planifikimi dhe 
vlerësimi. Pra, hyrja në fuqi e ligjit Agjencinë e ka gjetur të përgatitur për fillim të zbatimit të 
mandatit të tij duke ndërmarr kështu shumë veprime si në drejtim të përgatitjeve për zbatim të 
mandatit të ri e gjithashtu edhe në përmbushjen e të gjitha obligimeve që dalin nga ligji i 
lartpërmendur. Disa nga këto veprime kanë përfunduar dhe disa janë ende në proces. Për të gjitha 
çështjet të cilat varen nga Agjencia, vlerësojmë se aktivitetet për procesin e tranzicionit janë duke u 
përmbushur siç është planifikuar. 
 
Pasi që, përveç tjerash, AKKVP do të ketë mandat të paprecedent, është e arsyeshme të besohet  që 
zbatimi i këtij mandati do të sfidohet në shumë aspekte. Disa nga këto sfida, të cilat janë të 
paraqitura në këtë Plan, janë identifikuar dhe Agjencia po merr të gjitha masat e mundshme për t’i 
kapërcyer ato. Vlerësojmë se Agjencia, me përvojën e vlerësuar që ka në çështjet pronësore si dhe 
me personelin e saj tejet profesional, i posedon të gjitha kapacitetet e nevojshme për zbatim të 
suksesshëm të këtij mandati.  
 
 

 

 

                                                 
7Marrëveshja Kadastrale e dt. 02 shtator 2011. 
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2. 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.  
 

2.1 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. 
     

2.2 Sekretaria Ekzekutive  

 

Sa i përket zbatimit të mandatit të AKKVP, përgjegjësitë kryesore të Sekretarisë do të përfshijnë: 
 

 Pranimin dhe regjistrimin e 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, krahasimin e tyre me 
dokumentet kadastrale në Kosovë për të identifikuar dallimet apo mospërputhjet në mes të 
këtyre dy grupeve të dokumenteve;  

 Përcjelljen e dosjeve origjinale të rasteve, duke përfshirë edhe vendimin e Sekretarisë, në 
Agjencinë Kadastrale të Kosovës kur nuk gjenden dallime apo mospërputhje; 

 Njoftimin e palëve në emër të cilëve evidentohet prona, kur gjenden dallime apo mospërputhje  

 Përpunimin dhe përgatitjen e rasteve për shqyrtim nga KVVP;  

 Verifikimin e dokumenteve; 

 Pranimin dhe dërgimin e ankesave në Gjykatën Supreme; dhe 

 Zbatimin e vendimeve të KVVP 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; 

 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.    
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2.1 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 Zyrave mbështetëse të Komisioneve. 
 

2.2.1 Komisioni për Verifikim dhe Vendosje për Prona  

 
Në mandat të saj KVVP do të ketë 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  ligjin 04/L-274.  
 

2.2.2 Komisioni për Kërkesa Pronësore  

 
Sipas Ligjit 05/L-010,  KKP do të vazhdojë në 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 04/L-274.  
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3. 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.  

 
3.1. Procesi i kthimit të dokumenteve origjinale të skanuara kadastrale  

 
Numri i përgjithshëm i dokumenteve kadastrale të skanuara dhe të indeksuara të cila pritet të 
kthehen nga Serbia është 4.037.264. Sipas marrëveshjes së Brukselit, këto dokumente do të 
pranohen nëpërmjet PSBE-së proces i cili nuk ka filluar ende. Ministria për Dialog 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.  

 
3.2. Projektet Kapitale 
 
Mungesa e mbështetjes financiare në lidhje me projektet kapitale, si për shembull për pajisjet e IT të 
cilat janë të nevojshme për të filluar mandatin e ri, përbën një rrezik të nivelit të lartë. Ne jemi të 
lumtur të raportojmë se me Ligjin e Buxhetit për vitin 2017, Qeveria ka ndarë një sasi të 
konsiderueshme për këtë projekt, megjithatë, për fat të keq kjo shumë nuk i plotëson kërkesat e 
nevojshme. Përveç kësaj, për mandatin e ri të AKKVP, pajisjet profesionale kadastrale janë shumë të 
nevojshme, si GPS, tableta profesionale, softuer të ndryshëm etj. Gjithashtu, projekti kapital për 
makina të reja i është dërguar Qeverisë për financim dhe për shkak të kufijve buxhetor të përcaktuar 
ky projekt nuk do të financohet. 
 
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.   
 
Në bazë të Ligjit për AKKVP, duke iu referuar nenit 29, Agjencia mund të pranojë donacione shtesë 
nga donatorët vendorë dhe ndërkombëtarë. Duhet të theksohet se është iniciuar projekti për 
furnizim me pajisje të IT të financuar nga BE si donator, nëpërmjet zyrës së saj në Kosovë, por deri 
më tani nuk ka rezultate konkrete në këtë drejtim. 
 
3.3 Rritja e numrit të punëtorëve  
 
Bazuar në ligjin për themelimin e AKKVP, numri i stafit do të rritet pasi që është parashikuar 
themelimi i KVVP që sipas paragrafit 1 të nenit 9 do të përbëhet nga 5 anëtarë. Për më tepër, neni 9 
paragrafi 2 i Ligjit parashikon mundësinë e themelimit të trupave shtesë të KKVP-së. Gjithashtu, 
është i domosdoshëm rekrutimi i 15 ekspertëve kadastralë. E gjithë kjo nënkupton rritje të 
personelit dhe buxhetit në paga dhe mëditje si dhe domosdoshmëri të mbështetjes nga institucionet 
relevante.  
 
3.4 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, furnizimin me pajisje të zyrave 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 2017 dhe për shkak të 
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mungesës së mjeteve buxhetore, ky aktivitet nuk mund të kryhet plotësisht duke paraqitur një 
kërcënim në arritjen e objektivave të Agjencisë. 
 
3.5 Donacionet 
 
Duke marrë parasysh rëndësinë e madhe të Agjencisë së re, 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 duke filluar nga fazat e 
hershme të funksionimit përfshirë fazën e tranzicionit, 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. 
 

3.6. Mos emërimi i pozitave kyçe 

 

Një sfidë që ka ndikuar  në punën e AKP-së dhe që do të  ndikojë edhe në punën e AKKVP-së është 
dështimi në emërimin e dy anëtarëve vendorë të Bordit Mbikëqyrës dhe të menaxhmentit të lartë, 
përfshirë Drejtorin dhe Zëvendës Drejtorin e 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.  
 

3.7. 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 është 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 eminent 
pronësor 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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3.8. Dëbimet në Veri të Kosovës 

 

Procesi i dëbimeve në Veri të Mitrovicës 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 Veri të 
Mitrovicës filluan pas shumë bisedimeve me Policinë e Kosovës. Që atëherë e deri në fund të vitit 
2016, me mbështetjen e Policisë së Kosovës, janë ekzekutuar gjithsej 13 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 2016 është anuluar ekzekutimi i 65 
dëbimeve për shkaqe të ndryshme. Për shembull, në 22 raste është anuluar ekzekutimi për shkak të 
pagesës së qirasë, 23 raste janë anuluar për shkak të lirimit vullnetarisht të pronës, në 5 raste për 
shkak se pronari ka hy në posedim të pronës, etj.  
 
Sa i përket vitit që lamë pas, vlen të theksohet se gjatë pjesës së parë  të tij, procesi i dëbimit në këtë 
pjesë ishte shumë i vështirësuar për shkak të tensioneve të vazhdueshme të krijuara  nga zhvillimet e 
reja atje. Si pasojë e kësaj, gjatë kësaj periudhe Agjencia nuk ka zhvilluar aktivitet të dukshëm. 
Megjithatë, në tremujorin e fundit të vitit 2016, përsëri është shtuar aktiviteti në këtë pjesë dhe 
është filluar me 3 raste dëbimi me mbështetje të policisë si dhe me angazhimin dhe ndihmën e një 
stafi ndërkombëtar si zyrtar për dëbime. Por, mund të themi se pavarësisht  zhvillimeve të 
lartpërmendura, Agjencia ka përparuar në tejkalimin edhe të kësaj sfide për realizimin e dëbimeve 
në këtë pjesë të Kosovës dhe pritet që në vitin 2017 të vazhdojë procesi i përfundimit të 235 rasteve 
në pritje duke shpresuar në angazhimin e një stafi ndërkombëtar që aktualisht mungon. Pra, pritet 
që ky proces të intensifikohet dhe kështu të ketë ndikim të madh në stabilitet dhe në të drejtat 
pronësore në këtë pjesë.  
 
3.9. Rastet e Përsëritura të ri-uzurpimit 

 

Agjencia, nga 640 raste aktualisht në pritje për dëbim, do të ballafaqohet veçanërisht me përsëritjen 
e ri-uzurpimit të pronave. 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. 
Megjithatë, Agjencia e ndërmerr ndërmjetësimin në rastet ku uzurpuesit kanë ndërtuar objekte në 
pronat e kërkuara në mënyrë që të gjejë një zgjidhje të qëndrueshme gjatë fazës së implementimit 
të bazuar në marrëveshjen mes palëve. Procedura e ndërmjetësimit, kuptohet, zhvillohet dhe 
realizohet në rastet kur të dy palët pajtohen me  këtë formë veprimi të zgjidhjes së kontestit 
pronësor.   
 
 
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 ri-uzurpuesve 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 117 raste të ri-uzurpimeve 
ndërsa 78 në vitin 2016.   
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3.10. Zbatimi i Skemës së Kompensimit 

 

AKVVPP-ja ka trashëguar detyrat e pazgjidhura të paraardhësit të saj, AKP. Mirëpo, nën gjendjen e 
tanishme financiare, Agjencia nuk do të mund të mbulojë shpenzimet që ndërlidhen me 
implementimin e 143 vendimeve të lëshuara sipas nenit 4 të Rregullores së  UNMIK-ut 2000/60 që 
ndërlidhen me skemën e  DÇPB-së për kompensim. 
 
Shuma e nevojshme  për të kryer pagesën  e kompensimit përkatës  arrin deri në gjithsej 3.2 milion 
Euro. Meqenëse AKP-ja 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 Ligjin për Buxhet të vitit 2017, Qeveria e ka 
financuar këtë skemë më 300,000 euro. Prandaj, Agjencia do të vazhdojë ta ngritë këtë çështje.   
 
Pa sigurimin e këtyre fondeve 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 
tri aktgjykime8 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. 
 
3.11 Alokimi i mjeteve për pozitat e lira 
 
Me Qarkoren buxhetore 2017/02, kufijtë buxhetor për AKKVP-në në kategorinë e pagave dhe 
mëditjeve janë vënë gabimisht në bazë të shpenzimeve për muajin mars 2016, në të cilën periudhë 
AKP-ja kishte nga 242 pozita të aprovuara vetëm 212 anëtarë të stafit aktiv.  Në këtë periudhë,  
Agjencia nuk kishte mundësi të rekrutoi staf për plotësim të pozitave të lira pasi që Ministria e 
Administratës Publike ishte në proces të dhënies së qasjes në Sistemin Informativ të Menaxhimit të 
Burimeve Njerëzore (SIMBNJ). 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 2017 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 kyçe të tilla si të Drejtorit Ekzekutiv, Zëvendës 
Drejtorit Ekzekutiv, Ekspertëve  Kadastral, pozita nga fusha e TI dhe pozitave të tjera të lira pa të cilat 
do të ketë  vështirësi  në realizimin e detyrave dhe obligimeve.  
 
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.        
 

 

 

 

                                                 
8Aktgjykimet KI144/14, KI156/14 dhe KI187/13. 
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4. SYNIMET OPERATIVE PËR VITIN 2017 DHE TREGUESIT E PERFORMANCËS 

4.1 Synimet lidhur me mandatin e AKKVP  

Duke marr parasysh mandatin e saj shumë të veçantë dhe të paprecedent, obligimeve të shumta që 
dalin me themelimin e AKKVP, krijimin e infrastrukturës së nevojshme si teknike ashtu edhe 
procedurale për pranimin e gjithë dokumentacionit kadastral, sipas planifikimeve të bëra Agjencia 
gjatë gjithë  gjysmës së parë të vitit 2017 dhe përtej saj,  pritet të jetë e angazhuar në këtë aspekt.     

Pra, përveç përfundimit të suksesshëm të fazës së tranzicionit, Agjencia do të angazhohet për 
krijimin e infrastrukturës ligjore dhe teknike për fillim të zbatimit të mandatit të ri. Vlen të theksohet 
se procesi i kthimit të dokumenteve kadastrale nga Serbia ende nuk ka filluar dhe fillimi i zbatimit të 
mandatit të ri gjatë këtij viti pa dyshim do të varet nga fillimi i këtij procesi. Prandaj,  dëshirojmë të 
theksojmë se synimet operative të paraqitura në vijim do të jenë objekt i rishqyrtimit në përfundim 
të gjysmës së parë të këtij viti.  

Për përfundim të suksesshëm të fazës së tranzicionit dhe përgatitjeve të nevojshme për fillim të 
zbatimit të mandatit të ri, kërkohet  përfundimi  i këtyre veprimeve të domosdoshme të paraqitura 
në tabelën në vijim: 

Nr.   Përshkrimi i aktivitetit Përshkrimi i rezultateve Treguesi i performancës Përgjegjës 

 
1. 

 
Objektivi: Themelimi i Grupeve Punuese dhe monitorimi i fazës së tranzicionit  

1.1 Themelimi i Grupeve Punuese   
Identifikimi dhe monitorimi i aktiviteteve të 

ndryshme, hartimi i legjislacionit sekondar dhe 
hartimi i teknikave të regjistrimit dhe përpunimit  

Identifikimi i Grupeve të nevojshme 
dhe emërimi i  anëtarëve 

Zyra Ekzekutive 

1.2 Monitorimi i fazës së tranzicionit Tranzicion i plotë dhe i suksesshëm  

Sigurimi se janë identifikuar të gjitha 
obligimet dhe se janë ndërmarr 

veprimet e duhura dhe aty ku është e 
nevojshme të ndërmerren të gjitha 

masat e mundshme për kapërcimin e 
sfidave të mundshme  

Zyra Ekzekutive 

 
2 

 
Objektivi: Identifikimi dhe monitorimi i të gjitha aktiviteteve për një tranzicion të plotë 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifikimi i aktiviteteve të nevojshme dhe  
monitorimi i përmbushjes së tyre  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorimi i grupeve punuese dhe i aktiviteteve të 
Njësive përkatëse në kuadër të kompetencave të 

tyre 

Monitorimi i hartimit të akteve 
nënligjore para dërgimit për shqyrtim 

nga Grupi Punues Qeveritar       

Grupi punues për 
mbikëqyrje të 

tranzicionit (GPMT) 

Monitorimi i punës në hartimin e 
Rregullores për "Organizimin e 

Brendshëm të AKKVP" 
GPMT 

Monitorimi i grupit punues  të 
Ekspertëve Kadastral 

GPMT 

Monitorimi i komisionit të emëruar për 
procesin e marrjes së vulave të reja 
dhe shpalljes së vulave aktuale të 

pavlefshme sipas ligjit NR. 03/L-054  

GPMT 

Monitorimi i aktiviteteve lidhur me 
obligimet ligjore financiare   

GPMT 

Monitorimi i progresit lidhur me 
obligimet që dalin nga Ligji për 

AKKVP për bartjen e aseteve fizike, 
obligimeve kontraktuale dhe 

buxhetore si dhe transferimin e stafit 
dhe vazhdimin e akt emërimeve  

GPMT 

Bashkëpunimi dhe koordinimi me Njësitë e 
Agjencisë dhe institucionet tjera relevante    

Mbajtja e takimeve të rregullta me 
Njësitë e Agjencisë duke i informuar 

me zhvillimet aktuale dhe duke i 
identifikuar nevojat e tyre  

GPMT 

Organizimi dhe zhvillimi i takimeve 
dhe kontakteve informative me 

institucionet relevante qeveritare  
GPMT 

Mbajtja e takimeve javore nga GPMT GPMT 



 

 

 

12 | F a q e  
 

 
3 

 
Objektivi: Hartimi i legjislacionit sekondar 

  

3.1 
Hartimi i legjislacionit sekondar për zbatim të 

ligjit NR. 05/L-010 për AKKVP 
Zbatimi i ligjit NR. 05/L-010 dhe krijimi i bazës 

ligjore për funksionalizim të AKKVP 

Hartimi i Rregullores për “Punën e 
Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë” 

bazuar në nenin 6 paragrafi 8 të Ligjit 

Grupi Punues për 
Hartimin e akteve 
nënligjore (GPHL) 

Hartimi i Rregullores për“Detyrat, 
Përgjegjësitë dhe Organizimin e 

Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë” 
bazuar në nenin 7, paragrafët 5 dhe 

8 të Ligjit 

GPHL 

Hartimi i Rregullores për “Detyrat, 
Përgjegjësitë dhe Procedurat e 

Komisioneve të Agjencisë” sipas 
nenit 10, paragrafit 7 të Ligjit 

GPHL 

Hartimi i Udhëzimit Administrativ “Për 
Procedurat, Kushtet dhe Kriteret rreth 

përfundimit të Administrimit të 
Pronave nën Administrimin e 

Agjencisë” konform nenit 21 dhe 30 
të Ligjit 

GPHL 

Hartimi i Udhëzimit Administrativ “Për 
Lirimin nga Borxhet të Bartësit të së 
Drejtës Pronësore për Pronat nën 

Administrimin e Agjencisë“ bazuar në 
nenin 30 të Ligjit 

GPHL 

4 
 
Objektivi: Hyrja në fuqi e akteve nënligjore   

  

4.1 
Dërgimi i akteve nënligjore në Grupin 

Punues Qeveritar për rishikim  
Dërgimi në qeveri për miratim i akteve nënligjore 

Bashkëpunim intensiv me ZKM për 
themelimin e GP  

Agjencia, ZKM 

Shqyrtimi dhe/ose hartimi i akteve 
nënligjore nga GP qeveritar  

Agjencia, ZKM, MD, 
MF, MKK MD, etj si 
dhe grupet e tjera të 

interesit  

Hartimi i memorandumeve 
shpjeguese dhe i të gjitha 

dokumenteve mbështetëse në lidhje 
me legjislacionin sekondar përfshirë 

vlerësimin e ndikimit financiar   

ZKM, Agjencia  

5 
 
Objektivi: Përgatitja e fazës së nisjes së zbatimit të mandatit të ri   

5.1 
Hartimi i teknikave të regjistrimit dhe 

përpunimit  
 Lehtësimi i rrjedhës së procedurave të 

përpunimit  

Identifikimi i nevojave të Agjencisë në 
lidhje me krahasimin dhe verifikimin e 

të dhënave kadastrale 

Grupi Punues I 
Ekspertëve Kadastral 

(GPEK) 

Identifikimi i nevojave të veçanta për 
mjete teknike  

GPEK 

Hartimi i një manuali fillestar të punës  GPEK 

Identifikimi i nevojave të veçanta për 
bashkëpunim me AKK, ZKK, gjykatat, 

institucione të ndryshme përfshirë 
Odën e Noterisë  

GPEK 

Mbajtja e takimeve me AKK dhe ZKK 
me qëllim të shkëmbimit të 

informacioneve dhe përvojave 
GPEK 

Mbajtja e vizitave informative në 
institucione të ndryshme 

GPEK 

6 
  
Objektivi: Përmbushja e të gjitha obligimeve për tranzicion të plotë; funksionalizimi i AKKVP  

6.1 
Marrja e vulave të reja dhe shpallja e vulave 
aktuale të pavlefshme sipas ligjit NR. 03/L-

054  

Funksionalizimi i fushës së komunikimit dhe 
dokumentimit zyrtar të AKKVP  

Emërimi i Komisionit në përputhje me 
Ligjin Nr. 03/L-054  

Zyra Ekzekutive  

Dërgimi i kërkesës për vula të reja në 
MAP  

Komisioni për Vula 
(KV) 

Përfundimi i procedurës së prokurimit  Zyra e Prokurimit, KV 

Dërgimi i kërkesës për arkivim të 
vulave aktuale dhe arkivimi i tyre  

KV, Arkiva e Kosovës 

6.2 
Hartimi i Rregullores për  "Organizimin e 

Brendshëm të AKKVP" 
Funksionalizimi i Njësive të AKKVP 

Themelimi i Grupit Punues  Zyra Ekzekutive  

Përgatitja e Organogramit  
GP për hartimin e 

Rregullores 

Miratimi i Rregullores dhe 
Organogramit nga Bordi Mbikëqyrës  

Agjencia, Bordi 
Mbikëqyrës 
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6.3 
Përfundimi i punës në lidhje me detyrimet 

financiare ligjore dhe plotësimin e nevojave 
të buxhetit 

Ndryshimet e kërkuara nga ligji në fuqi dhe 
sigurimin e mbështetjes financiare    

Ndryshimet e nevojshme nga 
Komisioni Parlamentar për Buxhet 

dhe Financa lidhur me ndryshimin e 
emrit nga KPA në AKKVP në Ligjin e 

Buxhetit për vitin 2017 

Zyra e Financave,  
Komisioni Parlamentar 

Informimi i ministrive të linjës (MF, 
MAP) dhe i ministrive dhe 

institucioneve tjera relevante me 
ndërrimin e emrit në Ligjin e Buxhetit 

për vitin 2017 

Zyra e Financave 

Identifikimi i nevojave të veçanta 
buxhetore dhe njoftimi I 
institucioneve relevante 

Zyra e Financave  

6.4 
Transferimi i stafit dhe vazhdimi i Akt 

Emërimeve  
Zbatimi i nenit 24 të Ligjit për AKKVP  

Përgatitja e Akt Emërimeve 
Zyra e Burimeve 

Njerëzore  

Përgatitja e kartelave identifikuese  
Zyra e Burimeve 
Njerëzore, MAP  

Identifikimi i nevojave dhe dërgimi i 
kërkesave për rekrutim të stafit  

Zyra e Burimeve 
Njerëzore  

6.5 
Krijimi i infrastrukturës së nevojshme duke 
kryer të gjitha veprimet administrative dhe 

veprime tjera të nevojshme 
Funksionalizimi i AKKVP  

Transferimi i aseteve fizike dhe 
obligimeve kontraktuale 

Agjencia  

Përgatitja e Logos së AKKVP dhe 
dërgimi për miratim nga Bordi 

Mbikëqyrës  

Bordi Mbikëqyrës, 
Agjencia 

Hartimi i procedurave standarde të 
operimit nga njësite e Agjencisë  

Njësitë e Agjencisë 

Dërgimi i kërkesës dhe sigurimi i 
mbishkrimeve për AKKVP sipas 
Udhëzimit Administrativ 03/2008  

MAP, Agjencia  

Organizimi i fushatës publike lidhur 
me mandatin e AKKVP  

Njësia e Informimit 

Përgatitja e ueb faqes së AKKVP  Njësia e IT  

Njoftimi zyrtar në ueb faqen e 
Agjencisë për themelimin e Agjencisë 

dhe mandatin e saj  
KPA 

Mbajtja e trajnimeve me stafin e 
Agjencisë lidhur me mandatin e ri  

KPA 

Organizimi i një vizite informative në 
AKK me stafin profesional të 

Agjencisë  
KPA, KCA 

Përgatitja e emailave zyrtar  KPA 

6.6 
Sigurimi i mbështetjes financiare për 

projektet kapitale  
Mundësimi i funksionalitetit të plotë të AKKVP 

Ngritja e çështjes më të gjitha 
institucionet relevante lidhur me 

nevojat e pajisjeve për IT, pajisjeve 
për ekspertët kadastral dhe vetura të 

reja 

Agjencia, Qeveria, 
donatorët e 
mundshëm   

6.7 
Ndërprerja e Administrimit të pronave dhe 

Skemës së Qirasë  
Zbatimi i paragrafëve 7 dhe 8 të nenit 21 të Ligjit 

për AKKVP  

Informimi i të gjithë 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 

Njësia e Administrimit 
të Pronave 

Përgatitjet e nevojshme për procesin 
e  ndërprerjes së  Administrimit dhe 

Skemës së Qirasë 
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4.2. Synimet operative për vitin 2017 lidhur me mandatin e trashëguar të AKP-së  

 

Synim i Agjencisë për vitin 2017 është vazhdimi i zbatimit të suksesshëm të mandatit të trashëguar 

të AKP. Për një rezultat të kënaqshëm, do të kërkohet  përfundimi  i këtyre veprimeve: 

 

1. Të shpërndahen jo më pak se 617 vendime që kanë mbetur për t’u shpërndarë tek palët, ndërsa 

në lidhje me 2,480 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 jo më pak se 2,371 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 2017 përparësi do t’i jepet procesit të  implementimit.  
 
3. Të shqyrtohen, dhe nëse është e nevojshme, të korrigjohen jo më pak se 2,347 vendime 
individuale. 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 617 vendime  
individuale që janë në pritje për t’u shpërndarë (duke përfshirë edhe 2,480 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. Në bazë të praktikave dhe përvojës së mëparshme, pritet që përafërsisht 3% e kërkesave 
të shqyrtuara  të kthehen dhe të ripërpunohen; 
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Treguesi i Performancës 
 
Performanca do të matet në bazë të  numrit të shqyrtuar dhe të ripërpunuar të lëndëve të kthyera që 
do të anulohen nga Paneli i Ankesave. 
  
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 AKP-së) pasi vendimi të jetë bërë i detyrueshëm, AKP-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 12,788 prona nën administrimin e AKP-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: 
 
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 Adminsitrimit 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 AKP-së mbi qiranë dhe nga 4,519 prona të cilat janë në gjendje për 
t’u lëshuar më qira aktualisht nën administrimin e AKP-së, pritet të arrihet numri i përgjithshëm prej 
rreth 1,200 pronave të lëshuara me qira;  Përveç kësaj, AKP-ja duhet të rishikojë dhe nëse ka nevojë 
të detyrojë pagesat mujore të qirasë për 1,157 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 
riposedim dhe pagesave mujore të qirasë. Sa i përket planifikimit të numrit të pronave të lëshuara me 
qira, ndikim të madh pritet të ketë ndërprerja e administrimit të pronave dhe Skemës së Qirasë e 
parashikuar me paragrafin 7 të nenit 21 të Ligjit për AKKVP.  
 
10. Mbyllja e jo më pak se 1,620 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 
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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.  
 
11.  Dëbimi i uzurpuesve të paligjshëm nga pronat përkatëse sipas kompetencave ekzekutive të AKP-
së;  
 
Treguesi i  Performancës 
 
Performanca do të matet në bazë të numrit të dëbimeve të ekzekutuara në baza mujore. 
 
12.  Administrimi dhe, nëse është e nevojshme, ndërprerja e administrimit të 305 objekteve aktuale 
të papërfunduara  që  janë marrë ex-officio nën administrimin e AKP-së; 
 
Treguesi i  Performancës 
 
Performanca do të matet në bazë të numrit të objekteve që janë kthyer në përgjegjësi të autoriteteve 
kompetente. 
 
13. 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.  
 
14. 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 13,825 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.  
 
15. 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;  
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Treguesi i  Performancës 
 
Performanca do të matet në bazë të numrit të raporteve të përpunuara për Gjykatat Themelore, 
sipas kërkesës së tyre.  
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. Vazhdimi i procesit të ndërmjetësimit në 47 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 47 rastet që janë duke u 
zhvilluar, ndërmjetësimit të lëndëve të reja dhe numrit të lëndëve të identifikuara që përmbajnë 
objekte të paligjshme. 
 
19.  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 2017.  
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4.3 Synimet operative nga fusha e financave, burimeve njerëzore, prokurimit dhe nga fusha e 

mbështetjes administrative 

Gjithsesi, përgjatë gjithë vitit 2017 janë planifikuar aktivitete nga fusha e financave, burimeve 

njerëzore, prokurimit dhe nga fusha e mbështetjes administrative si më poshtë: 

1. Zbatimin e buxhetit të planifikuar për vitin 2017 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. Transferimi i stafit nga AKP në AKKVP me qëllim të ruajtjes së njohurive të  tyre profesionale dhe 
institucionale; ndryshim plotësimi i akt emërimeve si obligim ligjor për zbatimin e ligjit 05/L-010; 
zhvillimi i rekrutimeve për plotësim të vendeve të lira dhe pozitave të reja me qëllim të mbarëvajtjes 
së punës si dhe mbështetja e stafit në zhvillimin e tyre profesional përmes mbajtjes së trajnimeve; 
 
Treguesi i Performancës 
 
Performanca do të matet në bazë të transferimit të suksesshëm të stafit dhe ndryshim plotësimi i akt 
emërimeve, 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 
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6. Zbatimi i ushtrimit të evakuimit së paku një herë në vit; 
 
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 të krijuar gjate viteve 2009, 2010 dhe 2011 në kuartalin 
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.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20 | F a q e  
 

Shtojca I- Buxheti i AKKVP-së për vitin 2017 

 

 

 

 

 

 

AKKVP - Buxheti i Kosovës për vitin 2017 
 

Shpenzimet 
vjetore  

Të zotuara 
  

Nevojat 
Shtesë 

Gjithsej  
                  
6,324,613  

          
2,609,658  

            
3,714,955  

Paga dhe Mëditje  
                  
1,493,283  

          
1,163,790  

               
329,493  

Mallra dhe Shërbime  
                     
646,264  

             
554,145  

                 
92,119  

Mallra dhe Shërbime (skema e kompensimit)  
                  
3,200,000  

             
300,000  

           
2,900,000  

Shërbime Komunale  
                        
98,023  

                
98,023  

                           
-    

Investime Kapitale 
                     
887,043  

             
493,700  

               
393,343  

 
 
 

   Shënime:  
   Buxheti nga donatorët për vitin 2017 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 
300,000 € për këtë qëllim.  

 

 

 


