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1. Historiku 
 
Plani i punës i AKP-së për vitin 2010 hyri në fuqi me 1 janar 2010 dhe në Mars 2010 u bë një 
përshtatje e lehtë e njërës prej qëllimeve operative. Më 31 dhjetor 2010 u publikua raporti i 
vlerësimit të AKP-së i donatorëve. Raporti kryesisht ishte pozitiv dhe i pritur mirë nga donatorët 
dhe Bordi Mbikëqyrës, dhe ofronte shtytje për vazhdimin e mbështetjes së donatorëve për AKP-
në. Në fund të vitit 2010 dhe në saje të marrëveshjes për të mbajtur një seminar të donatorëve në 
shkurt të vitit 2011, ishte arritur pajtimi që plani i punës për vitin 2010 të vazhdohej deri pas 
seminarit kur do të përgatitej plani i punës për vitin 2011, pasi që plani i punës do të duhej të 
bazohej në rezultatet e arritura nga seminari.   
 
Seminari i donatorëve u mbajt në shkurt të vitit 2011 duke shfrytëzuar shërbimet e po të njëjtëve 
konsulentë të cilët kishin përgatitur raportin e vlerësimit. Rezultati i këtij seminari ishte përgatitja 
i një projekt dokumenti i cili do të adresonte nevojat financiare të AKP-së gjer në fund të vitit 
2013, bazuar në afatin e përfundimit të vendimmarrjes dhe zbatimit të kërkesave të vendosura siç 
ishte arritur pajtimi në seminar. Përveç kësaj është diskutuar e ardhmja e AKP-së pas vitit 2013 
dhe është bërë strategjia e mundshme dalëse dhe plani se si duhet të vazhdohet me këtë. 
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2. Hyrje 
 
Agjencia Kosovare e Pronës (AKP) është themeluar si Agjenci e pavarur me miratimin e 
Rregullores së UNMIK-ut 2006/10 mbi Zgjidhjen e Kërkesave në lidhje me Pronën e 
Paluajtshme Private, duke përfshirë Pronën Bujqësore dhe Komerciale. Rregullorja e UNMIK-ut 
2006/10 është ndryshuar me Rregulloren e UNMIK-ut 2006/50 me të njëjtin emër, duke i dhënë 
Agjencisë mandat të qartë dhe ndarje të roleve në mes tri organeve të saj kryesore, d.m.th 
Sekretarisë Ekzekutive, Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës (KKPK) dhe Bordit 
Mbikëqyrës. Rregullorja e UNMIK-ut 2006/50 është ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 03/L-
079 të Kuvendit të Kosovës i cili ofron kornizën e vetme legjislative në fuqi për funksionet e 
AKP-së (tani e tutje legjislacioni në fuqi). Duhet të ceket se funksionimi dhe natyra e pavarur e 
Agjencisë nuk kanë ndryshuar me këtë legjislacion. 
  
Mandati i AKP-së është të zgjidhë, me të drejtë ankese në Gjykatën Supreme të Kosovës, 
kërkesat e pronësisë që lidhen me konfliktin dhe kërkesat për të drejtën e shfrytëzimit në lidhje 
me pronën e paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe komerciale, që janë 
pasojë e konfliktit të armatosur i cili ka ndodhur në Kosovë mes 27 shkurtit 1998 dhe 20 
qershorit 1999. Në këtë drejtim AKP-ja ka mbledhur mbi 41,150 kërkesa, prej të cilave 
përafërsisht 90% janë pranuar nga zyrat e AKP-së që gjenden në Serbi. 
 
AKP-ja ka gjithashtu mandat të merret me një numër të caktuar të aktiviteteve që ishin në 
mandatin e Drejtoratit për Çështje Pronësore Banesore (DÇPB) siç është vendosur me 
Rregulloren e UNMIK-ut 2000/23, mbyllja e së cilës përkon me krijimin e AKP-së. Domethënë, 
implementimi i vendimeve të Komisionit për Kërkesa Pronësore Banesore (KKPB) të cilat ishin 
në pritje të zbatimit dhe menaxhimi i pronave nën administrimin e DÇPB-së. Për të ushtruar këtë 
aspekt të mandatit të saj, AKP-ja ka marrë të drejtat, obligimet, përgjegjësitë dhe kompetencat e 
DÇPB-së. Më tej, asetet fizike të DÇPB-së janë bartur në AKP, dhe një numër i caktuar i 
personelit të saj janë rivendosur në detyra të ngjashme brenda AKP-së. 
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3. Struktura Organizative 
 
AKP-ja funksionon e pavarur nga Qeveria dhe Organizatat Ndërkombëtare dhe Vendore në 
Kosovë, megjithëse Qeveria dhe Donatorët luajnë rol të rëndësishëm në AKP përmes Bordit 
Mbikëqyrës. Përbëhet nga tri organe kryesore, d.m.th nga Sekretaria Ekzekutive, Komisioni i 
pavarur për Kërkesa Pronësore quasi-judicial (KKPK) dhe Bordi Mbikëqyrës i cili ofron 
mbikëqyrje administrative, orientimin e përgjithshëm dhe udhëzime për politikat. Përveç kësaj, 
përmes zyrave regjionale, AKP-ja është e pranishme në pesë regjione të Kosovës, gjithashtu ka 
zyrat edhe në Mal të Zi dhe Maqedoni. Funksionet e AKP-së në Serbi tani i kryejnë Zyrat 
Pronësore të UNHCR-së të cilat janë themeluar pas nënshkrimit të Memorandumit të 
Mirëkuptimit (MiM) mes AKP-së dhe UNHCR-së në Prishtinë. 
 
 Bashkëngjitur si Aneks A gjendet struktura organizative e Agjencisë.  
 
3.1 Sekretaria Ekzekutive  
 
Përgjegjësitë kryesore të Sekretarisë Ekzekutive përfshijnë mbledhjen dhe regjistrimin e 
kërkesave, afati i të cilave ka skaduar me 3 dhjetor 2007 dhe përpunimin e këtyre kërkesave para 
se t’i paraqiten KKPK-së. Kjo përfshinë aktivitetet në vijim:  
 
njoftimin e uzurpuesve të pronave të kërkuara dhe palëve të interesuara për kërkesat; 
publikimin e kërkesave të paraqitura në Agjenci; 
verifikimin e dokumenteve; 
mbledhjen e dëshmive dhe intervistimin e palëve në kërkesë; 
përgatitjen e paraqitjes së kërkesave me shkrim; 
referimin e kërkesave KKPK-së  për vendosje; dhe 
zbatimin e vendimeve të  KKPK-së dhe të Gjykatës Supreme 
 
Njoftimi për kërkesat  
 
Këtu përfshihet vendosja e njoftimit në pronën në fjalë për të informuar çdo uzurpues potencial 
dhe person në atë lokacion se prona në fjalë është lëndë në kërkesë dhe jepen udhëzime si të 
veprohet në përputhje me rrethanat. Kjo i mundëson çdo personi i cili ka interes në pronë të 
përfshihet në proces. 
 
Publikimi i kërkesave  
 
Sekretaria Ekzekutive nxjerr rregullisht një dokument që quhet Gazeta e AKP-së e cila përmban 
informata për kërkesat që janë paraqitur në AKP, botimi i Gazetës do të vazhdojë derisa të 
publikohen të gjitha kërkesat e paraqitura. Gazeta gjithashtu shpërndahet nëpër gazetat në gjuhën 
shqipe dhe serbe, dhe gjithashtu nëpër kuvende komunale dhe gjykata në tërë Kosovën për të 
arritur te audienca brenda dhe jashtë Kosovës. Edhe kjo i mundëson çdo personi i cili ka interes 
në pronë të përfshihet në proces. 
 
Verifikimi i  dokumenteve  
 
Autenticiteti i dokumenteve të paraqitura në mbështetje të kërkesës, siç janë të dhënat kadastrale 
dhe dokumentet e gjykatës verifikohet në të dhënat publike. Këtu mund të përfshihet p.sh 
kërkimi i një kopjeje të të dhënave kadastrale që mbahen në zyrat kadastrale në Kosovë, e 
gjithashtu edhe të dhënave tjera të mbajtura në Gjykatat Komunale. Sa i përket verifikimit në 
arkivat pronësore dhe arkivat tjera të zhvendosura në Serbi, kjo bëhet nga Zyrat Pronësore të 
UNHCR-së të cilat janë krijuar për të kryer funksionin e AKP-së në Serbi pas mbylljes së zyrave 
të AKP-së nga Qeveria e Serbisë në qershor 2008.  
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Mbledhja e Dëshmive dhe Intervistat  
 
Sekretaria Ekzekutive është e obliguar të mbledhë sa më shumë dëshmi që është e mundshme të 
cilat mbështesin kërkesën, dhe këtë mund të bëjë duke hetuar për gjetjen e dokumenteve dhe 
duke intervistuar dëshmitarë potencialë që mund të dëshmojnë pronësinë për pronën e cila është 
lëndë në kërkesë. Këtu mund të përfshihen intervistat me fqinjët; kontrollimi i të dhënave në 
ndërmarrjet komunale për shërbime publike dhe nëse ka nevojë edhe intervistimin e paraqitësit të 
kërkesës dhe ndonjë uzurpuesi të paligjshëm të pohuar.    
 
Përgatitja dhe  Referimi i Kërkesave KKPK-së 
 
Pasi të ketë kaluar me sukses nëpër fazat e lartpërmendura, kërkesa është lëndë e një rishqyrtimi 
rigoroz ligjor me tri nivele, për sa i përket meritave. Rezultatet e rishqyrtimit së bashku me 
rekomandim i paraqiten KKPK-së për vendimmarrje. KKPK-ja mund të vendos sipas 
rekomandimit apo mund ta ndryshojë apo injorojë rekomandimin, varësisht cilën e shohin si më 
të përshtatshme. 
 
Zbatimi i vendimeve të KKPK-së dhe të Gjykatës  Supreme  
 
Pas marrjes së vendimit final nga KKPK-ja ose vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës pas 
ankesës, Sekretaria Ekzekutive duhet të informojë paraqitësin e kërkesës dhe çdo palë 
përgjegjëse për vendimin dhe duhet ta zbatojë këtë vendim sipas dëshirës të palës së suksesshme 
dhe sipas udhëzimeve të KKPK-së ose Gjykatës Supreme të Kosovës. Kjo mund të përfshijë, por 
nuk është e kufizuar në, vendosjen e pronës nën administrim të AKP-së, për të mundësuar që 
paraqitësi i kërkesës ta riposedojë pronën, që mund të përfshijë edhe shkatërrimin e ndërtimeve 
të paligjshme në pronën e kërkuar dhe shitjen e pronës në ankand.  
 
3.2 Komisioni për Kërkesa Pronësore i Kosovës  (KKPK) 
 
KKPK-ja ka marrë kompetencat për të marrë vendim për kërkesat që i referohen nga Sekretaria 
Ekzekutive. Ai përbëhet nga një panel prej dy anëtarëve ndërkombëtarë, njëri prej të cilëve është 
Kryetar i Komisionit, dhe një anëtari vendor i cili emërohet sipas legjislacionit në fuqi.  
 
Udhëheqësi i Zyrës së KKPK-së sigurohet nga EULEX-i sikurse edhe personeli mbështetës 
vendor që është ligjor dhe administrativ. Gjithashtu edhe Sekretaria Ekzekutive i ofron 
mbështetje administrative, teknike dhe ligjore KKPK-së në kryerjen e funksioneve të tij juridike 
përmes Udhëheqësit të Zyrës së KKPK-së. 
 
Bashkëngjitur në Aneksin B është përmbledhja për kërkesat e vendosura deri më tani.  
 
3.3 Bordi Mbikëqyrës 
 
Bordi Mbikëqyrës përbëhet nga pesë anëtarë, tre prej tyre janë ndërkombëtarë, njëri prej tyre 
është Kryetar i Bordit Mbikëqyrës, dhe dy janë anëtarë vendorë të cilët emërohen sipas 
legjislacionit në fuqi.  
 
Bordi Mbikëqyrës ka mandat që të mbikëqyrë punën e AKP-së dhe t’i ofrojë asaj mbikëqyrje 
administrative, orientim të përgjithshëm dhe udhëzime për politikat. Megjithatë, atij i ndalohet 
qartë pjesëmarrja në procesin ku KKPK-ja merr vendime për kërkesat individuale.  
 
Drejtori Ekzekutiv i AKP-së përfaqëson Sekretarinë Ekzekutive para Bordit Mbikëqyrës dhe i 
ofron atij shërbime sekretarie. Këtu përfshihet organizimi i takimeve të Bordit, përgatitja e 
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agjendave për të dhe mbajtja e procesverbalit të takimeve, shpërndarja e dokumenteve dhe 
informatave të rëndësishme dhe monitorimi i vazhdimit të punëve sipas këshillave dhe 
udhëzimeve të marra nga Bordi.  
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4. Aktivitetet Operative Aktuale 
 
4.1  Procesi i Shqyrtimit të Kërkesave 
 
Bashkëngjitur në Aneksin C është një diagram që tregon hapat kryesorë në procesin e shqyrtimit 
të kërkesave i përshkruar si më poshtë:  
 
Ata që kërkojnë kthimin e pronës së tyre ose konfirmimin e të drejtës pronësore është dashur të 
paraqesin kërkesë në AKP deri më 3 dhjetor 2007, përmes cilësdo zyrë të saj në Kosovë apo në 
lokacionet e veçanta jashtë Kosovës. Paraqitja e kërkesave është bërë përmes plotësimit të 
formularit të krijuar veçanërisht për këtë, duke përfshirë edhe intervistimin e paraqitësve të 
kërkesave nga stafi i AKP-së dhe mbledhjen e të gjitha dokumenteve që mund të paraqesin 
dëshmi të së drejtës. Të gjitha kërkesat e paraqitura janë regjistruar me numër individual dhe 
është arritur numri prej më shumë se 38,500. Numri përfundimtar i kërkesave për shqyrtim do të 
shihet vetëm pasi të jenë përpunuar të gjitha kërkesat, pasi që kërkesat nga i njëjti paraqitës i 
kërkesës ku parcelat në fjalë gjenden afër njëra tjetrës, do të përfshihen në një kërkesë; kurse 
kërkesat për disa parcela nga paraqitësi i njëjtë i kërkesës ku parcelat nuk gjenden afër njëra 
tjetrës do të ndahen në dy ose më shumë kërkesa të cilat mandej regjistrohen me numër të ri të 
kërkesës. 
 
Hapat e parë për përpunimin e kërkesave të regjistruara janë notifikimi dhe publikimi, gjë që i 
lejon çdo pale të interesuar për pronën e cila është lëndë në kërkesë të kërkojë përfshirjen në 
proces. Kur ndonjë person paraqitet në AKP në lidhje me kërkesën, qoftë gjatë kohës së 
notifikimit apo më vonë, atëherë pala e cila është paraqitur do të kategorizohet nga AKP-ja si 
palë nga njëra nga kategoritë e mëposhtme: 
 
a) Palë përgjegjëse: palë përgjegjëse është personi i cili shpreh interesimin e tij të marrë pjesë 
në procesin e AKP-së për përpunimin e kërkesës dhe i cili pohon të ketë të interes apo të drejtë 
ligjore mbi pronën e kërkuar duke e nënshkruar dhe klikuar në katrorin përkatës në njoftimin për 
pjesëmarrjen. 
 
b) Palë e mundshme përgjegjëse: palë e mundshme përgjegjëse është personi i cili nënshkruan 
njoftimin për pjesëmarrjen dhe pohon t’i jetë dhënë leja për të shfrytëzuar pronën apo për të 
banuar në pronë nga paraqitësi i kërkesës apo pala e tretë dhe një miratim i tillë ende nuk është 
verifikuar. 
 
c) Informuesi i Palë së Tretë: informues i palës së tretë është personi i cili deklaron gojarisht 
apo me shkrim që prona i takon një pale të tretë. 
 
d) Palë e interesuar: çdo person tjetër i cili kërkon informata për kërkesën, i cili e ka uzurpuar 
pronën gjatë kohës së notifikimit apo përndryshe shpreh ndonjë interes për kërkesën, por i cili 
nuk përfshihet në ndonjërën nga kategoritë e mësipërme, atëherë ai është në cilësinë e palës së 
interesuar. 
 
e) Uzurpues i panjohur: si uzurpues i panjohur është personi i cili shfrytëzon pronën dhe i cili 
nuk mund të identifikohet gjatë notifikimit të pronës pasi që uzurpuesi nuk është prezent, dhe as 
pas orvatjeve të arsyeshme për të identifikuar personin i cili e ka uzurpuar pronën. 
 
Pasi që vetëm personat të cilët nënshkruajnë njoftimin mbi pjesëmarrjen dhe pohojnë të kenë 
interes apo drejtë ligjore mund të konsiderohen si palë përgjegjëse, palë të mundshme 
përgjegjëse apo palë të interesuara dhe u jepet mundësia të nënshkruajnë njoftimin mbi 
pjesëmarrjen dhe të informohen mbi pasojat e nënshkrimit apo mos nënshkrimit të njoftimit. 
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Ngjashëm këto informata i ofrohen edhe informuesit të palës së tretë ashtu që informatat në 
lidhje me palën e tretë t’i ofrohen apo përcillen atij. 
 
Palës përgjegjëse i ofrohen detajet për të drejtën e kërkuar nga Paraqitësi i kërkesës në pronën e 
cila është lëndë e kërkesës dhe i ka tridhjetë ditë, nga data e njoftimit nga AKP-ja, për të 
paraqitur në detaje arsyet e përgjigjes së tij. Me pranimin e dosjes së përgjigjes, AKP-ja duhet t’i 
ofrojë paraqitësit të kërkesës detajet e interesit të palës përgjegjëse në pronën e kërkuar dhe 
paraqitësit të kërkesës i ofrohen tridhjetë ditë për të ofruar përgjigje dhe ndonjë informatë shtesë 
të cilën paraqitësi i kërkesës do të dëshironte ta paraqiste. Gjatë shkëmbimit të informatave është 
e mundshme që paraqitësi i kërkesës apo pala përgjegjëse të tërheq kërkesën e tij apo të 
përgjigjet bazuar në dëshmitë të cilat i ka paraqitur pala e kundërt. Duhet të theksohet se çdo 
person mund të pranohet si palë përgjegjëse në çdo kohë, deri në kohën kur KKPK-ja të vendos 
mbi kërkesën. 
 
Gjatë kohës së notifikimit, publikimit dhe shkëmbimit të dokumentacionit në lëndët ku ka palë 
përgjegjëse, si dhe në të gjitha lëndët ku nuk ka palë përgjegjëse, çdo dokument i paraqitur nga 
pala(ët) i nënshtrohet verifikimit. Procesi i verifikimit përfshin verifikimin e dokumentacionit në 
të dhënat publike, fillimisht kjo bëhet nga Zyra Regjionale në territorin e së cilës gjendet prona e 
kërkuar. Mandej raporti fillestar i verifikimit i kompletuar i dërgohet njësitit të verifikimit në ZQ 
të AKP-së, i cili kontrollon nëse raporti dhe dokumentacioni i paraqitur janë verifikuar saktë. Në 
raste të caktuara, disa dokumente nuk mund të verifikohen në të dhënat publike në Kosovë dhe 
do të duhet të verifikohen në arkivat e zhvendosura në Serbi. Pas mbylljes së Zyrave të AKP-së 
në Serbi, në qershor 2008 është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit (MiM) me UNHCR-
në në Prishtinë që të hapen Zyrat Pronësore UNHCR-së që të kryejnë funksionet të cilat më herët 
kryheshin nga zyrat e AKP-së. Përveç verifikimit të dokumentacionit të paraqitur, AKP-ja do të 
përpiqet të gjejë ndonjë dokument tjetër i cili mund të ndihmojë në vërtetimin e të drejtës së 
kërkuar dhe ku domosdoshmërisht do të kërkohej dëshmi tjetër nga pala(ët) për të ndihmuar në 
mbështetjen e kërkesës së tyre. 
 
Pasi që njësiti i verifikimit të ketë përfunduar punën e tij, kërkesa i përcillet Njësitit për 
Përpunimin e Kërkesës (NJPK). Në NJPK janë dy grupe, njëri merret me kërkesat kontestuese 
dhe tjetri merret me kërkesat kontestuese dhe të shfuqizuara. Detyra e NJPK-së është të rishikojë 
të gjithë dokumentacionin e paraqitur nga pala në kërkesë, të sigurohet që i gjithë 
dokumentacioni relevant është verifikuar dhe të bëjë rekomandim mbi vlefshmërinë e kërkesës 
sipas ligjit, për shqyrtim dhe vendimmarrje nga KKPK-ja. NJPK-ja mund ta kthejë kërkesën në 
secilin njësit, i cili paraprakisht e ka proceduar atë kërkesë, për verifikim dhe notifikim të 
mëtutjeshëm, apo për ta publikuar ose ndërmarrë hetime të mëtutjeshme të cilat NJPK-ja mendon 
se duhet ndërmarrë për t’u siguruar se rekomandimi të cilin NJPK-ja ia bënë KKPK-së në lidhje 
me kërkesën mbështetet plotësisht nga dokumentacioni dhe hetimet e ndërmarra nga AKP-ja. 
NJPK-ja gjithashtu mund të propozojë që kërkesa të hedhet poshtë nga Sekretaria Ekzekutive 
bazuar në faktin që kërkesa dukshëm është e papranueshme dhe nuk është në fushën e 
juridiksionit të AKP-së. 
 
Me kompletimin e hapave të sipërpërmendur, kërkesa dhe përgjigja në kërkesë (nëse ka ndonjë) i 
paraqitet KKPK-së për vendimmarrje i cili mund të aprovojë, refuzojë, hedh poshtë apo t’ia 
kthejë kërkesën Sekretarisë Ekzekutive për hetime të mëtutjeshme. Nëse KKPK-ja përcakton që 
lënda nuk është në jurisdiksionin e KKPK-së, ai mund ta referojë lëndën në gjykatën kompetente 
apo në ndonjë organ tjetër sipas nevojës. 
 
Pasi që kërkesa të jetë vendosur nga KKPK-ja, vendimi u dorëzohet të gjitha palëve në 
procedurë. Çdo palë e pakënaqur i ka tridhjetë ditë për të paraqitur ankesë ndaj vendimit të 
KKPK-së në Sekretarinë e Ekzekutive, me ç’rast suspendohet zbatimi i vendimit të KKPK-së 
deri në kohën kur të jetë vendosur për ankesën. 
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Ankesat mund të paraqiten vetëm në këto baza: 
 

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

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

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

 
Vendimet e KKPK-së bëhen të ekzekutueshme nga Sekretaria Ekzekutive e AKP-së, 
pesëmbëdhjetë ditë nga dita e njoftimit të palëve për vendimin, nëse nuk është bërë ankesë në 
Gjykatën Supreme të Kosovës. Vendimet e Gjykatës Supreme bëhen të ekzekutueshme nga 
Sekretaria Ekzekutive e AKP-së, pesëmbëdhjetë ditë nga dita e njoftimit të palëve për vendimin. 
 
4.2 Implementimi  
 
Puna e AKP-së nuk kufizohet vetëm në përpunimin e kërkesave. Pasi që kërkesat të vendosen 
nga KKPK-ja, atëherë Sekretaria Ekzekutive duhet të njoftojë palën(palët) në kërkesë mbi 
vendimin. Nëse brenda 30 ditësh nga njoftimi nuk ka ankesë, kërkesa zbatohet nga Sekretaria 
Ekzekutive pasi që vendimi më nuk mund të kundërshtohet. Është e mundur që KKPK-ja ta 
shfuqizojë një vendim të cilin e ka marrë më herët në rastin kur identifikohet gabim teknik apo 
procedural, megjithatë ky vendim i takon KKPK-së. Nëse bëhet ankesë kundër një vendimi të 
KKPK-së, atëherë zbatimi i kërkesës pezullohet derisa ankesa të shqyrtohet në Gjykatën 
Supreme të Kosovës, dhe pas kësaj nuk mund të bëhet më ankesë dhe vendimi mund të zbatohet 
nga Sekretaria Ekzekutive.  
 
Kërkesa mund të implementohet në disa mënyra, megjithatë metodat më kryesore janë kërkesat 
nga paraqitësi i kërkesës për riposedim të pronës, për administrim të pronës nga Sekretaria 
Ekzekutive dhe vënien e pronës në skemën vullnetare të qirasë së agjencisë. Për të zbatuar 
riposedimin e një prone, Sekretaria Ekzekutive ka krijuar disa procedura që duhet të zbatohen 
nga Njësiti i Dëbimeve për dëbimin e palëve të treta nga pronat, siç është kërkuar nga paraqitësi i 
kërkesës.   
 
4.3 Administrimi dhe dhënia me qira e pronave 
 
Si pjesë e detyrave të saj të trashëguara nga DÇPB-ja, Sekretaria Ekzekutive mbikëqyrë punën e 
Njësitit për Administrim të Pronës i cili administron pronat e braktisura banesore. Në lidhje me 
këtë mandati i AKP-së është zgjeruar dhe Sekretarisë Ekzekutive i është lejuar të krijojë skemën 
vullnetare të qirasë për pronat të cilat administrohen nga ajo. Për t’u përfshirë në skemën 
vullnetare të qirasë, bartësi i së drejtës pronësore duhet të nënshkruajë marrëveshjen e cila i lejon 
Agjencisë të jap me qira pronën në emër të tyre dhe mandej bartësit të së drejtës pronësore do t’i 
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paguhet shuma e qirasë minus ndalesat për shërbimet prej 5%. Skema është krijuar që të ofrojë 
mbrojtje ligjore dhe fizike për pronën e paraqitësit të kërkesës, kryesisht në kuptimin që të ofrojë 
burime të të ardhurave shumë të nevojshme për bartësit e së drejtës pronësore të zhvendosur, të 
cilët përndryshe mund të vendosin që ta shesin. Sa i përket kësaj dhe në kohën e përgatitjes së 
këtij plani, Sekretaria Ekzekutive ka mbledhur afër 2,7 milion Euro nga kjo skemë, shumica e të 
cilave u janë dërguar bartësve të së drejtës pronësore të pronave të dhëna me qira. Administrimi 
dhe dhënia me qira e pronave do të jetë e mundur gjithashtu edhe për pronat banesore, bujqësore 
dhe komerciale të cilat janë lëndë e kërkesës së vendosur nga KKPK-ja, nëse një gjë të tillë e 
kërkon paraqitësi i suksesshëm i kërkesës. 
 
4.4 Skema e Kompensimit 
 
AKP-ja, si pasardhëse e përgjegjësive përkatëse të DÇPB-së, është përgjegjëse të krijojë dhe 
administrojë skemën e kompensimit për pronat banesore shoqërore ku KKPB-ja ka përcaktuar se 
diskriminimi ka shkuar deri atje sa që bartësit të parë të së drejtës pronësore i është mohuar 
mundësia e blerjes së pronës përkatëse banesore, e cila më pastaj i është ndarë dhe është blerë 
nga një palë tjetër. 
 
AKP-ja disa herë ka tentuar të krijohet legjislacioni dhe fonde të nevojshme për të zbatuar dhe 
për të vënë në funksion skemën në fjalë, megjithatë nuk është arritur asnjë rezultat pozitiv. 
Kohëve të fundit më së tepërmi ka pasur takime me Zyrën Ligjore të Kryeministrit dhe Zyrën 
Ligjore të Ministrisë së Drejtësisë me synim që të krijohet draft legjislacion i ri dhe të përfshihet 
në Kalendarin Legjislativ për vitin 2011 të Kuvendit të Kosovës, përmes Ministrisë së Drejtësisë. 
Bazuar në këto takime dhe në Nenin 19 të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 të ndryshuar me 
Ligjin 03/L-079 i cili parasheh që: 
 
“Agjencia Kosovare e Pronës merr përsipër përgjegjësitë e Drejtorisë për Çështje Banesore 
Pronësore sipas nenit 4 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2000/60 mbi kthimin e të drejtave të 
banimit për banesat shoqërore të humbura si rezultat i diskriminimit. Dispozitat e saj do t’i 
zbatojë në pajtim me kriteret dhe procedurat e miratuara nga Agjencia Kosovare e Pronës për 
llogaritjen e shumave nga neni 4 i Rregullores së UNMIK-ut nr. 2000/60”. 
 
legjislacioni i ri tani mund të mos nevojitet pasi që ky nen e zëvendëson nenin 4.5 të Rregullores 
së UNMIK-ut 2000/60  ku thuhet se legjislacioni i ri duhet të miratohet për të implementuar 
dispozitat e nenit 4 të Rregullores.  
 
Prandaj AKP-ja do t’i ri-adresohet Zyrës Ligjore të Kryeministrit dhe Zyrës Ligjore të Ministrisë 
së Drejtësisë me qëllim që procedurat për implementimin e skemës së kompensimit pas 
miratimit nga AKP-ja të lëshohen në formën e Udhëzimit Administrativ (UA) nga Kryeministri. 
Në këtë mënyrë do të sigurohen edhe fondet e nevojshme për zbatimin e skemës pasi që kjo 
është pjesë e brendshme e procesit për lëshimin e të gjitha Udhëzimeve Administrative.      
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5. Çështjet që ndikojnë në punën e AKP-së 
 
5.1 Zyrat e AKP-së në Serbi 
 
Siç është theksuar më sipër aktivitetet e AKP-së në Serbi kryhen nga Zyrat e UNHCR-të për 
Pronën përmes MiM të arritur mes AKP-së dhe UNHCR-të Prishtinë. Me 16 dhjetor 2010 MiM 
mes AKP-së dhe UNHCR-të është vazhduar për periudhë një vjeçare. Zyrat mbeten plotësisht 
funksionale dhe vazhdon qasja në arkiva. Është kërkuar përkrahja e Zyrës së PSBE-së në Serbi 
për të siguruar qasje në të kaluarën e ngastrave të cilat mbahen në Zyrën Kadastrale në Krushevc. 
Këto dokumente nuk kanë qenë në dispozicion të askujt pas vendimit të Qeverisë së Serbisë në 
vitin 1999, janë bërë disa përparime ndonëse ende nuk është arritur ndonjë zgjidhje.  
 
5.2 Notifikimi i Kërkesave 

 
Gjatë njoftimit mbi vendimet e marra nga KKPK-ja, në maj të vitit 2009 u konstatua se ishte bërë 
një numër gabimesh në lidhje me notifikimit fizik fillestar. KKPK-ja në seancën e qershorit të 
vitit 2009 ndërpreu shpërndarjen e të gjitha vendimeve deri në kohën kur Sekretaria Ekzekutive 
do të mund të konfirmonte notifikimin fizik për çdo kërkesë. 
 
Notifikimi fizik i gabuar ka ndikuar në rezultatet e AKP-së për treguesit e nivelit të synuar të 
vendimmarrjes dhe zbatimit. Në mars të vitit 2010 pas konsultimit me KKPK-në dhe miratimit të 
Donatorëve u zbatua metodologjia e cila e ka lejonte ri-notifikimin me metodë të shpejtë për 
shumicën e kërkesave. Përjashtim bënin kërkesat të cilat ishin klasifikuar si kontestuese dhe të 
cilat do të duhej të ri-notifikoheshin fizikisht. Para ri-notifikimit, Sekretaria Ekzekutive 
kontrolloi mbi 38,800 notifikime të bëra, në të dhënat kadastrale të cilat i ishin ofruar AKP-së 
pas nënshkrimit të MiM-së në korrik të vitit 2009. Ri-notifikimi është bërë përmes nxjerrjes të 
Gazetës Informative të AKP-së dhe numri i fundit Nr. 10 është botuar më 28 dhjetor 2010, ku 
numri i kërkesave të ri-notifikuara ka arritur në 25,245. Tani kjo çështje është zgjidhur dhe pritet 
që AKP-ja do të mund të arrijë objektivat e caktuara të vendimmarrjes dhe aktiviteteve të 
zbatimit për vitin 2011 e tutje. 
 
5.3 Shkëmbimi i dokumentacionit mes palëve     
 
Sekretaria Ekzekutive ka ndryshuar rregullën e cila ishte aplikuar më herët në lidhje me 
shkëmbimin e dokumentacionit mes palëve. AKP-ja tani palëve përgjegjëse ua ofron tërë 
kërkesën (formularin e kërkesës dhe dokumentacionin mbështetës) ashtu siç i është paraqitur 
AKP-së (përfshirë dokumentacionin i cili mund të mos jetë verifikuar dhe dokumentet të cilat 
mund të shfrytëzohen apo të mos shfrytëzohen në procesin e vendosjes së kërkesës), sipas 
udhëzimeve të lëshuara nga KKPK-ja. Palës përgjegjëse do t’i jepen 30 ditë për t’u përgjigjur në 
kërkesë dhe për të paraqitur ndonjë dokumentacion tjetër në mbështetje të pohimeve të tyre. Me 
pranimin e këtyre, AKP-ja do t’ia dërgojë tërë përgjigjen (formularin e përgjigjes dhe 
dokumentacionin mbështetës) paraqitësit të kërkesës, ashtu siç i është paraqitur AKP-së 
(përfshirë dokumentacionin i cili mund të mos jetë verifikuar dhe dokumentet të cilat mund të 
shfrytëzohen apo të mos shfrytëzohen në procesin e vendosjes së kërkesës). Paraqitësit të 
kërkesës do t’i jepen 30 ditë për të ofruar ndonjë dëshmi tjetër në mbështetje të kërkesës së 
tij/saj. Pas kësaj kërkesa do të procedohet nga NJPK-ja dhe do t’i paraqitet KKPK-së për 
vendimmarrje. 
 
5.4 Dëbimet në Veri të Kosovës 
 
Procesi i dëbimit i mbështetur nga Policia e Kosovës në Veri të Mitrovicës  rifilloi në shtator të 
vitit 2009 dhe u ndërpre pas një incidenti në janar të vitit 2010. Pas këtij incidenti të pakëndshëm 
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Pas këtij incidenti të pahijshëm AKP-ja vendosi që të vazhdojë me dëbimet pa mbështetjen e 
policisë, pasi që këto ishin më pak të kundërshtueshme, si shumica e rasteve që janë trajtuar me 
ndihmën dialogut edhe pse kjo nuk është një situatë e qëndrueshme. Janë kryer disa dëbime në 
veri të Mitrovicës gjatë tremujorit të parë të vitit 2011 dhe për rastet e rënda është kërkuar 
mbështetja e EULEX-të. Mbështetja e kërkuar është dhënë në lidhje me një dëbim i cili është 
përmbyll me sukses dhe një tjetër është duke u shqyrtuar nga komponenti i Policisë së EULEX-
it, kërkesa tjera do të bëhen sipas paraqitjes së nevojës. Duhet të theksohet që procesi për 
kryerjen e këtyre dëbimeve në mënyrë të qartë pengohet për shkak të situatës politike dhe 
tensionit në popullatën lokale. 
 
Numri i përgjithshëm i dëbimeve në pritje gjer në fund të marsit të vitit 2011 ishte 532 dhe 
ndahen si në vijim:  
 
Në jug të Mitrovicës: 178 dëbime në pritje – 11 për riposedim, 35 për uzurpim të paligjshëm, 38 
për mos-pagesë të qirasë dhe 94 për shkak të refuzimit të nënshkrimit të marrëveshjes së qirasë.  
 
Në veri të Mitrovicës: 285 dëbime në pritje – 28 për riposedim, 5 për uzurpim të paligjshëm, 39 
për mos-pagesë të qirasë, 207 për shkak të refuzimit të nënshkrimit të marrëveshjes së qirasë dhe 
6 vendimet të KKPB-së për riposedim.          
                                   
Në Pejë: 27 dëbime në pritje - 3 për riposedim, 14 për uzurpim të paligjshëm, 6 për mos-pagesë 
të qirasë, 4 për shkak të refuzimit të nënshkrimit të marrëveshjes së qirasë. 
 
Në Prishtinë: 12 dëbime në pritje – 9 për riposedim, 2 për shkak të refuzimit të nënshkrimit të 
marrëveshjes së qirasë dhe 1 vendim i KKPB-së për riposedim. 
 
Në Prizren: 17 dëbime në pritje - 1 për riposedim, 1 për uzurpim të paligjshëm, 14 për shkak të 
refuzimit të nënshkrimit të marrëveshjes së qirasë dhe 1 vendim i KKPB-së për riposedim. 
 
Në Gjilan: 13 dëbime në pritje - 5 për riposedim dhe 8 për uzurpim të paligjshëm.  

 
Bazuar në totalin e dhënë më sipër mund të shihet që Regjioni i Mitrovicës është regjioni në të 
cilin më së paku veprohet në përputhje me Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës Evropiane për 
të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut. Nevojitet që kjo çështje të mbështetet nga të gjitha 
palët përfshirë edhe publikun e gjerë. AKP-ja ka adresuar këtë çështje tek ambasadori italian në 
Kosovë i cili është edhe përfaqësues i BE-së  për veriun e Kosovës, si dhe nëpërmjet Zyrave 
Pronësore të UNHCR-së në Serbi. Zgjidhjen e çështjes të cilën AKP-ja do të donte ta shihte 
është se të gjithë ata persona të cilët ilegalisht kanë zënë një pronë të rregullojnë uzurpimin e tyre 
duke paguar qiranë e nevojshme, kjo do t’u sigurojë bartësve të së drejtës pronësore të ardhura 
në vend të posedimit të pronës së tyre; kjo gjithashtu do t’u sigurojë banorëve qetësi shpirtërore 
se ata nuk do të dëbohen nga prona nga ana e AKP-së; dhe do t’i lejojë AKP-së që të fokusohet 
në ato raste kur një dëbim është i pashmangshëm për shkak të kërkesës për riposedim të pronës 
nga bartësi i së drejtës pronësore i cili është i garantuar me nenin 1 të Protokollit 1 të KEDNJ-së. 
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6. Synimet Operative dhe Treguesit e Performancës 
 
Synimet kryesore operative për vitin 2011 në lidhje me kërkesat janë të dhëna më poshtë: 

 
1. Numri i kërkesave kontestuese, jokontestuese, të shfuqizuara që duhet t’i paraqiten 
KKPK-së në çdo seancë është caktuar në bazë të numrit të ditëve të punës për çdo muaj 
që është rregulluar duke pasur parasysh ditët e pushimit vjetor që shumëzohen me numrin 
e kërkesave që juristët mund të përpunojnë në NJPK, dhe shumëzohen me numrin e 
juristëve që punojnë në llojet e ndryshme të kërkesave. Duhet theksuar se janë përdorur 
disa supozime, një prej tyre që seanca e KKPK-së të mbahet ditën e fundit të muajit dhe 
së dyti afatet për paraqitjen e kërkesave (2 javë para seancës për kërkesat kontestuese dhe 
1 javë para seancës për kërkesat jokontestuese) nuk janë marrë parasysh. Kërkesat që 
përpunohen në periudhën pas afatit dhe gjatë ditëve nga seanca aktuale e Komisionit deri 
në fund të muajit do të barten në seancën tjetër të Komisionit. Numri i përgjithshëm i 
kërkesave që do të paraqitet në gjashtë seancat e vitit 2011 janë si vijon: 
Seanca e shkurtit – 2,680, Seanca e prillit– 2,325; Seanca e qershorit 3,026; Seanca e 
gushtit 3,513; Seanca e tetorit 3,412 dhe Seanca e dhjetorit 3,391.     
 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të vlerësohet në bazë të numrit të kërkesave të prezantuara për çdo 
seancë të KKPK-së siç është detajuar në raportet për Komisionin dhe Bordin Mbikëqyrës. 
 
2. Përpunimi dhe pastaj paraqitja e kërkesave në KKPK gjatë vitit 2011 do të bëhet ashtu 
që të sigurohet një rritje e numrit të kërkesave të paraqitura në krahasim me numrin e 
përgjithshëm të kërkesave të paraqitura. Kompleksiteti i çështjeve në këto kërkesa do të 
përcaktojë natyrën dhe numrin e kërkesave që mund të përpunohen dhe të paraqiten duke 
ju dhënë përparësi rasteve me natyrë të ngjashme me ato që janë zgjidhur më parë.   
 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të vlerësohet në bazë të numrit të kërkesave të prezantuara për çdo 
seancë të KKPK-së siç është detajuar në raportet për Komisionin dhe Bordin Mbikëqyrës  

 
3.  Të gjitha kërkesat e vendosura nga KKPK-ja në secilën nga seancat e saj të vitit 2011, 
përmes lëshimit të vendimeve grupore do të individualizohen për secilin paraqitës të 
kërkesës brenda një muaji pas miratimit të vendimit grupor nga Kryetari i KKPK-së 

 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të vlerësohet në bazë të numrit të kërkesave të cilat individualizohen 
brenda një muaji pas miratimit të vendimit grupor, si përqindje e numrit të kërkesave të 
përfshira në secilin vendim grupor, siç është detajuar në raportet për Komisionin dhe 
Bordin Mbikëqyrës. 
 
4. Me implementimin e vendimeve të individualizuara duke njoftuar paraqitësin e 
kërkesës/palën përgjegjëse do të fillojë qendra për informim posa të pranohen vendimet e 
individualizuara.     
 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të vlerësohet në bazë të numrit të paraqitësve të kërkesave/palëve 
përgjegjëse të cilët janë kontaktuar nga qendra për informim në muajin pas pranimit të 
vendimeve të individualizuara, si përqindje e numrit të pranuar të vendimeve të 
individualizuara, siç është detajuar në raportet për Komisionin dhe Bordin Mbikëqyrës.  
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Synimet kryesore operative për vitin 2011 sa i përket Pronës Nën Administrim dhe Skemës së 
Qirasë janë të dhëna më poshtë: 

 
1. Do të hiqen nga administrimi  ndërtesat e papërfunduara ku përfshihen 186 objekte nën 
administrim ex officio të cilat duhet t’i kthehen autoritetit përgjegjës. 
 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të vlerësohet në bazë të numrit të objekteve të cilat kthehen në 
përgjegjësi të autoritetit përkatës siç është detajuar në raportet për Komisionin dhe 
Bordin Mbikëqyrës. 

 
2. Aktivitetet për publikimin e skemës së qirasë për pronën, në mënyrë që të rritet numri i 
banorëve të pronave me qira në 1,100 nga numri aktual prej 883, do të ndërmerren në 
baza të rregullta.  
 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të vlerësohet në bazë të ndryshimit në mes të numrit të synuar prej 1,100 
prona me qira dhe numrit aktual të pronave të lëshuara me qira, siç është detajuar në 
raportet për Komisionin dhe Bordin Mbikëqyrës.   
 
3. Me pranimin e miratimit të nënshkruar që prona të përfshihet në skemën vullnetare të 
qirasë, Njësiti për Administrimin e Pronës do t’i inspektojë objektet brenda tri javësh pas 
marrjes së miratimit, në mënyrë që në skemën e qirasë të përfshihen sa më shumë prona 
të përshtatshme që është e mundur.  

 
Treguesi i Performancës 
Performanca do të vlerësohet në bazë të numrit të objekteve të cilat përfshihen në skemën 
vullnetare të qirasë brenda tri javësh pas pranimit të miratimit të nënshkruar, siç është 
detajuar në raportet për Komisionin dhe Bordin Mbikëqyrës. 
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7. Çështjet e Personelit 
 
Stafi në vijim janë siguruar nga donacionet në natyrë nga autoriteti financues që është paraqitur 
në shtyllën e parë dhe si të tillë nuk paguhen nga mjetet buxhetore të AKP-së:  
 
Autoriteti financues Numri i Stafit Ndërkombëtar  Numri i Stafit Vendor 

ICO/EULEX 4 4 

Qeveria Norvegjeze 2  

 
 
Stafi në vijim janë të kontraktuar për të punuar për AKP-në dhe prandaj pagesa e tyre bëhet nga 
ndarjet buxhetore të AKP-së: 
 
Autoriteti financues Numri i Stafit Ndërkombëtar  Numri i Stafit Vendor 

Fondi i Donatorëve 8 186 (prej tyre 12 në Serbi, 
1 në Mal të Zi dhe 3 pozita 
tërësisht të financuara nga 

donatorët) 
BKK  72 

 
 
 Numri i Stafit Ndërkombëtar  Numri i Stafit Vendor 

Totali 14 262 

 
 
AKP-ja e përdorë teknologjinë moderne në tërësi, sistemin kompjuterik për përpunimin e 
kërkesave. Megjithatë, ajo varet shumë nga aftësitë e njeriut dhe duke pasur parasysh këtë 
personeli i AKP-së përbën shtyllën kryesore të Agjencisë. Sistemi i ekspertizës në fushën e 
kthimit të pronës është zhvilluar me vite të tëra që nga fillimi i paraardhësit të AKP-së, DÇPB-së, 
ku shumica e personelit të saj janë bartur në AKP pas mbylljes së saj me qëllim që të përdorin 
njohuritë e tyre profesionale dhe institucionale. Prandaj është shumë e rëndësishme që AKP-ja të 
ketë burime për të mbajtur personel adekuat.  
 
Nga AKP-ja pritet që të përmbush një pjesë të rëndësishme të punës së saj që i është mandatuar 
për vitin 2011 dhe do të nevojitet ricaktimi i Burimeve Njerëzore në fusha tjera të punës; për 
shembull nga verifikimi në vendimmarrje dhe implementim. Koha për çdo ricaktim do të varet 
nga progresi i arritur sipas planit të punës dhe nga puna e mbetur në sektorin ku mbesin vende të 
lira të punës. Kjo do të thotë se nuk do të ketë zëvendësim automatik të ndonjë pozite e cila 
mbetet e lirë pasi që nevojitet të bëhet një analizë e situatës në atë kohë. Në qoftë se numri i 
punonjësve që është në dispozicion për t’u transferuar është më i madh se sa është numri i 
nevojshëm atëherë punonjësit tepricë do të duhet të pushohen nga puna. 
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8. Çështjet Financiare 
 

Si organizatë e pavarur, AKP-ja varet nga fondi i Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës (BKK) dhe 
fondet shtesë të ofruara nga Komuniteti i Donatorëve për të mbuluar shpenzimet buxhetore që 
ndërlidhen me përfundimin e mandatit të saj brenda një periudhe kohore sa më të shkurtër. 
Donatorët e angazhuar të cilët ofrojnë kontribute financiare dhe kontribute në natyrë për të 
mbështetur punën e AKP-së janë: Mbretëria e Belgjikës, Republika Federale e Gjermanisë, 
Mbretëria e Norvegjisë, Qeveria e Suedisë, Qeveria e Zvicrës, Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar 
dhe Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.   
 
Më 4 maj 2010 Qarkorja Buxhetore 2011/01 e titulluar “Përgatitjet e para dhe kufijtë fillestarë 
buxhetorë për vitin 2011 për Organizatat Qendrore Buxhetore” është lëshuar nga Ministria e 
Ekonomisë dhe Financave (MEF). Kufijtë fillestarë buxhetorë të dhënë për AKP-në më vonë 
janë ndryshuar me lëshimin e “Ndryshimet/Shtesat në Qarkoren 2011/01 dhe Korniza 
Afatmesme e Shpenzimeve 2011-2013” e lëshuar nga MEF me 14 qershor 2010”. Totali i kufijve 
buxhetorë të rishikuar përfshinte shumën 1,580,670 €. AKP-ja ka paraqitur Kërkesën Fillestare 
Buxhetore për vitin 2011 brenda afatit të kërkuar. Kërkesa fillestare për buxhetin e përgjithshëm 
e paraqitur nga AKP-ja me 28 qershor 2010 përfshinte 2,161,983 € e cila po të aprovohej do të 
ofronte përafërsisht 63% të buxhetit të AKP-së për vitin 2011. AKP-ja ka informuar në letrën 
përcjellëse se i është përmbajtur për së afërmi udhëzimeve të MEF-it dhe ka tentuar t’u 
përmbahet kufijve buxhetorë të Qeverisë. Megjithatë duke ditur natyrën specifike të aktiviteteve 
të AKP-së, kërkesat dhe imponimet e Komunitetit Ndërkombëtar të Donatorëve, dhe me 
mbështetjen e Zyrës Ndërkombëtare Civile, AKP-ja me letrën e saj përcjellëse ka kërkuar që 
Qeveria e Kosovës të mbulojë pjesën më të madhe të shpenzimeve të krijuara nga AKP-ja. Ishte 
cekur që Kërkesa Buxhetore është rritur me imponimet lëndë e të cilave ishte AKP-ja, dhe në 
rrethana të tilla nuk ka pasur mundësi t’i përmbahemi kufijve buxhetorë të Qeverisë. 
 
Më 16 gusht 2010, është njoftuar AKP-ja që do të mbaheshin dëgjimet buxhetore me 31 gusht 
2010 para se të lëshoheshin kufijtë përfundimtarë buxhetorë. Në Qarkore AKP-ja ka vërejtur që 
kufijtë buxhetorë të ofruar për AKP-në kishin mbetur po të njëjtit ndonëse ishin bërë ndryshime 
të vogla në kategoritë ekonomike. AKP-ja ka marr pjesë në dëgjimin buxhetor dhe prapë ka 
kërkuar atë çka e kishte paraqitur më herët në kërkesën e saj fillestare buxhetore. AKP-ja është 
informuar se nuk mund të merrej vendim në rritjen e buxhetit në seancën dëgjimore pasi që kjo 
çështje duhej të paraqitej tek Drejtori i Buxhetit të Qeverisë dhe Ministri i Ekonomisë dhe 
Financave dhe mandej t’i referohej Qeverisë, pasi që ndryshimet e tilla do të ndikonin në 
organizatat e tjera Buxhetore sepse Qeveria duhet të mbetet brenda kufijve buxhetorë të krijuar 
në marrëveshjen e saj me FMN-në. Bazuar në këtë, me 2 shtator 2010 i është drejtuar një letër 
Ministrit të Ekonomisë dhe Financave duke i sqaruar në tërësi kërkesën e AKP-së.  
 
Më 21 shtator 2010 u është dërguar një letër të gjitha Organizatave Buxhetore duke i njoftuar se 
duhet t’i paraqesin kërkesat e tyre për fondet, në përputhshmëri me kufijtë buxhetorë sipas 
marrëveshjes, dhe mandej të aprovohen në Sistemin e Zhvillimit dhe Menaxhimit të Buxhetit dhe 
Planin për Investime Publike, dhe nëse shihen si të nevojshme fonde emergjente shtesë atëherë 
kjo duhet t’i adresohet Ministrit të Ekonomisë dhe Financave për rishqyrtim të mëtutjeshëm nga 
Kabineti. AKP-ja ka ndërmarr veprimet e domosdoshme për aprovimin e buxhetit dhe më 23 
shtator 2010 ia ka dërguar një letër tjetër Ministrit të Ekonomisë dhe Financave, prapë duke ia 
sqaruar në detaje kërkesën e AKP-së. Pas kësaj, më 30 shtator 2010 Kryetari i Bordit Mbikëqyrës 
ka mbajtur takim me Ministrin dhe ka theksuar nevojat e AKP-së për fondet e kërkuara dhe 
mbështetjen e tij në këtë kërkesë. Më 1 tetor 2010 AKP-ja ka mbajtur takim me Departamentin e 
Buxhetit të MEF-it dhe është njoftuar që kërkesa buxhetore duhej të paraqitet sipas kufijve aktual 
buxhetorë së bashku me një kërkesë të ndarë për fonde shtesë për AKP-në. Mandej MEF-i do ta 
adresonte çështjen tek FMN-ja së bashku me sqarimin e vet MEF-it se si kjo nuk do të ndikonte 
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në kufijtë e përgjithshëm buxhetor të caktuar nga FMN-ja pasi që MEF-i ka projektuar të hyra 
buxhetore shtesë të cilat në mënyrë adekuate do të mbulonin ngritjen. Në këtë takim është arritur 
pajtimi për disa ndryshime më pak të rëndësishme në buxhetin e AKP-së. 
 
Më 4 tetor 2010 AKP-ja i ka dërguar tjetër letër Ministrit të Ekonomisë dhe Financave dhe i ka 
kërkuar rritje të kufirit buxhetor për paga dhe mëditje në shumën prej 365,461 € e gjithashtu edhe 
rritje prej 131,296 € në Shpenzimet Kapitale. Sigurimi i këtyre shumave shtesë do të rriste 
kontributin e Qeverisë në gjithsejt 58% të buxhetit vjetor të AKP-së. MEF-ia ia ka paraqitur 
Qeverisë Buxhetin për vitin 2011 më 26 tetor 2010 dhe është konfirmuar se është përfshirë rritja 
prej 365,461 € për Paga dhe Mëditje, por nuk janë përfshirë shuma shtesë për Shpenzime 
Kapitale. Duke marr parasysh që fondet e donatorëve nuk mund të shfrytëzohen për Shpenzime 
Kapitale, është shqyrtuar mundësia e rialokimit të 131,296 € për Shpenzime Kapitale nga shuma 
shtesë prej 131,296 € që është alokuar për Paga dhe Mëditje, por këta hapa janë penguar nga 
rrethanat politike që kanë çuar në votimin për mosbesueshmëri ndaj Qeverisë dhe shpërndarjen e 
mëvonshme të Kuvendit të Kosovës. Nga ai moment më nuk ka qenë e mundur të përfundojë 
procesi i Buxhetit për vitin 2011 deri në zgjedhjen e Kuvendit të ri.  
 
Në këto rrethana dhe si masë e brendshme, në janar dhe shkurt AKP-ja është financuar në 
përputhshmëri me sigurimin e Buxhetit për Paga dhe Mëditje, Mallra dhe Shërbime dhe 
Shërbime Komunale në fuqi për vitin 2010. E njëjta gjë është aplikuar në mars me aprovimin nga 
Kuvendi i Kosovës i cili në atë kohë ishte konstituuar dhe mbledhur. Janë bërë analiza shtesë nga 
Ministria e Financave dhe AKP-ja i ka dërguar letër Ministrisë duke i kërkuar prapë ri-alokimin e 
shumës së sipërpërmendur prej 131,296 € për Shpenzime Kapitale. Për këtë është arrit pajtimi 
dhe është përfshirë në buxhetin i cili i ishte dërguar Kuvendit të Kosovës për miratim nga 
Ministria e Financave. Megjithatë, është bërë e qartë se janë bërë shkurtime për rreth 97,000 në 
kategorinë e Mallrave dhe Shërbimeve.  
 
Buxheti për vitin 2011 është miratuar nga Kuvendi më 31 mars 2011.  
 
Bashkëngjitur si Aneks D është Buxheti i AKP-së për vitin 2011, i cili ishte rishikuar pas 
miratimit të buxhetit për vitin 2011, për të përfshirë shpenzimet e tremujorit të parë të vitit 2011.  
 
 
 
 



 

 

 
Aneksi A – Struktura Organizative  
 



 

 

Aneksi B - Përmbledhje për kërkesat e vendosura deri më tani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Gjithsej të 
vendosura     27,618     
Gjithsej të 

shfuqizuara      18,365     

Gjithsej të 
vendosura pa 

vendimet e 
shfuqizuara     9,352     

Plus kërkesat 
e ri-

vendosura 
 

  3,613     
            

    
Numri i 

përgjithshëm 12,866     
  

22000077--22001100  
SSeeaannccaa  ee  
KKPPCCCC--ssëë  

NNrr..  ii  kkëërrkkeessaavvee  ttëë  
rreeffeerruuaarraa  

KKoommiissiioonniitt  
KKëërrkkeessaatt  ee  
vveennddoossuurraa  

KKëërrkkeessaatt  ee  kktthhyyeerraa  
SSeekkrreettaarriissëë  

NNuummrraatt  NNuummrraatt  

Qershor-7 Seanca e 1rë  955 498 457 48 
Gusht-07 Seanca e 2të  1179 487 692 59 
Tetor-07 Seanca e3të 544 528 16 2.9 

Dhjetor-07 Seanca e 4të  1863 1833 30 1.6 
Shkurt-08 Seanca e 5të  2415 2403 12 0.5 
Prill-08 Seanca e 6të  2617 2586 31 1.18 

Qershor-08 Seanca e 7të  2880 2850 30 0.87 
Gusht-08 Seanca e 8të  3050 2920 130 4.26 
Tetor-08 Seanca e 9të  2621 2594 28 1.07 

Dhjetor-08    Seanca e 10të  2190 2140 50 2.34 
Prill-09    Seanca e 11të 512 504 8 1.5 

Qershor-09 Seanca e 12të  2520 2474 46 1 
Gusht-09 Seanca e 13të  1094 859 235 21.4 

Dhjetor-09 Seanca e 14të  430 583 36 0.58 
Shkurt-10 Seanca e 15rë  1183 1109 95 0.92 
Prill -10 Seanca e 16të 528 521 7 0.98 

Qershor-10 Seanca e 17të 611 595 19 0.97 
Gusht-10 Seanca e 18të 1007 974 33 0.98 
Tetor-10 Seanca e 19të 339 324 15 4.6 

Dhjetor-10 Seanca e 20të 174 171 3 1.75 
Shkurt-11 Seanca e 21 të 697 665 32 4.8 
Gjithsej të 
vendosura   29,409 27,618 2,005   

Të 
shfuqizuara 
për shkak të 
notifikimit të 

gabuar     18,266     
Numri i 

përgjithshëm     9,352     



 

 

Aneksi C – Diagrami për Përpunimin e Kërkesave 
 
 



 

 

Aneksi D – Buxheti i AKP-së për vitin 2011 
 


