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BASHKËPUNIMI BRENDA AGJENCISË
POLICIA KUFITARE
KORNIZA LIGJORE
OBJEKTIVI Harmonizimi i Rregullores së Brendshme të Policisë së Kosovës-Policisë Kufitare me legjislacionin
në fuqi.
TREGUESIT: Rregullorja e harmonizuar dhe e vënë në zbatim.
KONTEKSTI
VEPRIMET E
AKTERËT
PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Rregullorja aktuale në Policinë e Kosovës nuk
1. Përkufizimi
i
MPB,
është në harmoni të plotë me ndryshimet e ligjeve
përgjegjësive
dhe
PK/Policia Kufitare,
në fuqi.
detyrave të Policisë
Projekti i Binjakëzimit.
Kufitare
me
legjislacionin në fuqi.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Nevojiten që në vazhdimësi të harmonizohen
rregulloret e brendshme (udhëzimet), përkufizimi i
përgjegjësive të Policisë Kufitare.
VEPRIM 1: Përkufizimi i detyrave dhe përgjegjësive të Policisë Kufitare me legjislacionin në fuqi.
AKTIVITETET:
1. Vlerësimi i rregulloreve aktuale të Policisë së Kosovës-Policisë Kufitare në fushën e kontrollit të kufijve.
2. Aprovimi i rekomandimeve nga procesi i vlerësimit dhe zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Definimi i përgjegjësive të Policisë Kufitare dhe ngritja e efikasitetit në punë.
TREGUESIT Rregullorja e brendshme e harmonizuar dhe e vënë në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE Policia e Kosovës-Policia Kufitare.
AKTERËT E PËRFSHIRË
MPB, PK, Projekti i Binjakëzimit.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: Policia e Kosovës-Policia Kufitare.
Kostot :Kosto administrative –buxheti aktual.
Përfitimet: Përgjegjësitë e qarta dhe efikasiteti operacional i Policisë Kufitare.
KOHËZGJATJA
9 muaj prej miratimit të PV për MIK.
KALENDARI I PROPOZUAR
Mars 2013
RREZIQET
Pengesat e ndryshme administrative/ligjore.
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ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI
OBJEKTIVI 1: Ngritja dhe funksionalizimi i kapaciteteve organizative të Policisë Kufitare në sferën e kontrollit
dhe mbikëqyrjes së kufirit shtetëror.
TREGUESIT: Strukturat e ngritura dhe funksionale.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Struktura organizative aktuale e Policisë Kufitare 1. Rishikimi dhe funksionalizimi
MPB,
është e harmonizuar me ndryshimet e Ligjit të ri i vazhdueshëm i strukturës
PK
të Policisë.
organizative
bazuar
në
P.Kufitare.
legjislacionin në fuqi dhe
standardet e BE-së.
Partnerët ndërkombëtar,
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Është e nevojshme që në vazhdimësi të bëhet
Projekti i Binjakëzimit
rishikimi i strukturës organizative me qëllim që të
(MIK).
jetë sa më funksionale dhe në përputhje me
legjislacionin vendor dhe standardet e BE-së.
VEPRIM 1: Rishikimi dhe funksionalizimi i vazhdueshëm i strukturës organizative bazuar në legjislacionin në
fuqi dhe standardet e BE-së.
AKTIVITETET
1. Të vlerësohet efektshmëria e strukturës ekzistuese dhe të evidentohen mangësitë e saj.
2. Eliminimi i mangësive të evidentuara.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Struktura organizative e PK-P.Kufitare në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe
Strategjinë e MIK-ut.
TREGUESIT: Strukturë e ngritur dhe funksionale.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: Policia e Kosovës – Policia Kufitare.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, PK. Partnerët ndërkombëtar, Projekti i Binjakëzimit MIK.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia Policia Kufitare.
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Struktura organizative funksionale dhe operacionale.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET: Mos funksionalizimi i strukturës së propozuar.
OBJEKTIVI 2 Marrja e përgjegjsive nga KFOR-i për vijën e gjelbër dhe të kaltër në kufirin me Republikën e
Serbisë.
TREGUESIT: Mbikëqyrja e vijës së gjelbër dhe kaltër nga PK–Policia Kufitare.
KONTEKSTI
VEPRIMET E
AKTERËT
PROPOZUARA
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SITUATA AKTUALE
Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës,
Policia e Kosovës/ Policia Kufitare mban
përgjegjësinë për kontrollin dhe mbikëqyrjen e
kufirit shtetëror në bashkëpunim me autoritetet
vendore dhe ndërkombëtare. Aktualisht KFOR-i
në bashkëpunim dhe bashkërendim me PK-në
vazhdon ta mbikëqyrë vijën e gjelbër dhe të
kaltër me Republikën e Serbisë.

1. Intensifikimi
i
Patrullimeve
të
përbashkëta KFOR, PK
dhe DK në vijën kufitare
me Republikën e Serbisë
para Dorëzim/Pranimit të
përgjegjësive.

MPB, KFOR,
PK-Policia Kufitare,
EULEX.
Partnerët ndërkombëtar.

2. Përgatitjet për pranimin
e përgjegjësive në faza të
planifikuara
për
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Bazuar në legjislacionin në fuqi dhe standardet e
kontrollin
dhe
secilit
shtet demokratik dhe të zhvilluar,
mbikëqyrjen e vijës së
kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit duhet ta bëjë
gjelbër dhe të kaltër me
Policia Kufitare.
Republikën e Serbisë.
VEPRIMI 1 Intensifikimi i patrullimeve të përbashkëta KFOR, PK dhe DK në vijën kufitare me Republikën e
Serbisë para Dorëzim/Pranimit të Përgjegjësive.
AKTIVITETET
1. Vlerësimi i situatës së sigurisë për brezin kufitar nga agjencitë përkatëse.
2. Patrullime të përbashkëta të intensifikuara.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Marrja e përgjegjësive të vijës kufitare me Republikën e Serbisë.
TREGUESIT: Mbikëqyrja e vijës së gjelbër dhe kaltër nga Policia Kufitare.
AGJENCITË PËRGJEGJËSE: Policia Kufitare.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, Policia Kufitare, DK, KFOR-i, EULEX, Partnerët ndërkombëtar.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencitë: PK,
Kostot: Të parapara në buxhetin e PK-së për transfer të përgjegjësive.
Përfitimet: Fillimi i transferimit të përgjegjësive.
KOHËZGJATJA:Sipas planifikimeve të KFOR-it.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET: Gjendja e sigurisë për gjatë vijës kufitare me Republikën e Serbisë.
VEPRIMI 2: Përgatitjet për pranimin e përgjegjësive në faza të planifikuara për kontrollin dhe mbikëqyrjen e vijës
së gjelbër dhe të kaltër me Republikën e Serbisë.
AKTIVITETET
1. Vlerësimi i gjendjes së sigurisë në vijën e gjelbër dhe kaltër në kufirin me Republikën e Serbisë.
2. Pranim/dorëzimi i përgjegjësive për mbikëqyrje të kufirit me Republikën e Serbisë.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Mbikëqyrja e vijës kufitare me Republikën e Serbisë nga Policia Kufitare.
TREGUESIT: Marrja e përgjegjësive për mbikëqyrjen e vijës së gjelbër-kaltër të Kufirit me Republikën e Serbisë.

8

PLANI I VEPRIMIT I STRATEGJISË KOMBËTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË KUFIRIT

AGJENCITË PËRGJEGJËSE:PK-Policia Kufitare.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, PK-Policia Kufitare, DK, KFOR-i, EULEX-i.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK – Policia Kufitare.
Kostot: Të parapara në buxhetin e PK-së për transfer të përgjegjësive.
Përfitimet: Marrja e përgjegjësive për mbikëqyrjen e kufirit.
KOHËZGJATJA: Sipas planifikimeve të KFOR-it.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET: Gjendja e sigurisë në vijën kufitare me Republikën e Serbisë.
PROCEDURAT
OBJEKTIVI: Avancimi i bashkëpunimit mes departamenteve në kuadër të Policisë së Kosovës.
TREGUESIT: Zbatimi i Ligjit për Policinë dhe udhëzimeve administrative.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Ekziston një bashkëpunim në nivel të
departamenteve dhe divizioneve të policisë.
1. Hartimi i planeve operative
Detyrat dhe obligimet kryhen në pajtim me Ligjin
dhe urdhrave operativ të
për Policinë dhe udhëzimet administrative të dala
përbashkët.
nga ligji.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Është e nevojshme që të hartohen dhe zbatohen
plane të përbashkëta operative sipas nevojës për
sferat e veçanta të aktiviteteve policore ndërmjet
Departamenteve /Divizioneve të PK-së me qëllim
të bashkërendimit të aktiviteteve.
VEPRIM 1 Hartimi i PSO-ve për sferat e veçanta për aktivitetet policore.
AKTIVITETET
1. Hartimi i planeve operative dhe urdhërave operativ të përbashkët.
2. Aprovimi dhe zbatimi i tyre në praktikë.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Bashkërendimi i aktiviteteve të përbashkëta.
TREGUESIT: PSO-të e hartuara dhe të vëna në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: Policia e Kosovës.
AKTORËT E PËRFSHIRË: MPB, PK.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: Policia e Kosovës.
Kostot:Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Rritja e efikasitetit të punës.
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Policia e Kosovës,
Departamentet
(Shtylla e Kufirit, Krimit,
Rendit).
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KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET: Pengesat e ndryshme administrative/ligjore.
BURIMET NJERËZORE DHE TRAJNIMI
OBJEKTIVI: Ngritja e kapaciteteve dhe menaxhimit të resurseve njerëzore.
TREGUESIT: Manuali i trajnimit, menaxhimi i burimeve njerëzore nga PK- ja.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
MPB,
SITUATA AKTUALE
Mungesë e personelit të mjaftueshëm për
1. Në vazhdimësi të bëhet
Policia e Kosovës,
mbikëqyrjen e kufirit. Është përgatitur manuali i
plotësimi me personel dhe
Policia Kufitare,
veçantë për trajnimin e Policisë Kufitare i cili
të organizohen trajnime
Departamenti i
aplikohet nga Departamenti i Trajnimeve.
të përgjithshme dhe të
Trajnimeve,
specializuara për pjesëtarët
ICITAP.
e Policisë Kufitare.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Është e nevojshme që në vazhdimësi të bëhet
plotësimi me personel të mjaftueshëm për
mbikëqyrjen e kufirit si dhe të organizohen
trajnime të vazhdueshme për Policisë Kufitare.
VEPRIM 1: Në vazhdimesi të bëhet plotësimi me personel dhe të organizohen trajnime të përgjithshme dhe të
specializuara për pjesëtarët e Policisë Kufitare.
AKTIVITETET
1. Vlerësimi i nevojave për personel dhe trajnime.
2. Plotësimi me personel dhe mbajtja e trajnimeve të përgjithshme dhe specializuara.
PËRPARËSIA: E mesme.
REZULTATI I PRITUR: Plotësimi i nevojave të parapara.
TREGUESIT: Personel i mjaftueshëm dhe i trajnuar.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: Policia Kufitare.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, PK-Policia Kufitare, ICITAP, Projekti i Binjakëzimit.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK
Kostot: Të prapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Ngritja e efikasitetit dhe profesionalizmit.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR
Në vazhdimësi.
RREZIQET
Mos aprovimi i kërkesave të parapara për plotësim me personel.
KOMUNIKIMI
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OBJEKTIVI: Avancimi i sistemit të komunikimit për dhënien- shkëmbimin e informacioneve.
TREGUESIT: Sistemi aktual i komunikimit.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Momentalisht është një sistem funksional i
1. Modernizimi dhe avancimi i
PK,
komunikimit në Policinë Kufitare përveç në
sistemit të komunikimit.
DTI,
PKK- Jarinje dhe Bërnjak.
ICITAP,
EULEX.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Krijimi i një sistem i integruar dhe funksional i
komunikimit në tërë Policinë Kufitare.
VEPRIM 1 Modernizimi dhe avancimi i sistemit të komunikimit.
AKTIVITETET
1. Vlerësimi i sistemit aktual i komunikimit.
2. Angazhimi i ekspertëve në modernizimin e komunikimit.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Komunikimi i shpejtë dhe efikas në të gjitha nivelet.
TREGUESIT: Sistemi i integruar i komunikimit.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK
AKTERËT E PËRFSHIRË: PK, DTI, ICITAP, EULEX.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: Policia Kufitare.
Kosto:Të parapara në buxhetin e PK.
Përfitimet: Komunikimi efikas në PK.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET: Ngecjet në funksionalizimin e sistemit të komunikimit.
TEKNOLOGJIA INFORMATIVE
OBJEKTIVI Funksionalizimi i plotë i intranetit dhe sistemit BMS.
TREGUESIT: Sistemi unik i regjistrimit të hyrje/daljeve.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Policia Kufitare disponon sistemin unik për
1. Vlerësimi i sistemit aktual –
regjistrimin e hyrje/daljeve, BMS-in, përveç në
testimi i vazhdueshëm.
Pikat Kufitare Jarinje dhe Bërnjak. Ky sistem
akoma nuk është plotësisht funksional duke u
2. Instalimi dhe funksionalizimi
paraqitur probleme teknike si rënia nga sistemi,
i plotë i sistemit të integruar
ngadalësimi i regjistrimit dhe leximi i
të BMS-së në PKK.
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PK, DTI,
ICITAP, KE.
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dokumenteve , etj.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Funksionalizimi i plotë dhe evitimi i problemeve
të identifikuara, si dhe mirëmbajtja e sistemit
sipas standardeve të BE-së.
VEPRIM 1Vlerësimi i sistemit aktual – testimi i vazhdueshëm.
AKTIVITETET
1. Krijimi i grupit të ekspertëve për vlerësim dhe testim të sistemit.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Eleminimi i mangësive të sistemit aktual.
TREGUESIT: Sistemi i vlerësuar.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK
AKTERËT E PËRFSHIRË: PK, DTI, ICITAP, KE.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia : PK dhe Policia Kufitare.
Kosto: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Sistem funksional të kontrollit të hyrje / daljeve.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Nëntor 2012
RREZIQET:
Mos funksionalizimi i plotë i sistemit.
Pengesat e ndryshme administrative/ligjore dhe tekinike.
VEPRIMI 2; Instalimi i dhe funksionalizimi i plotë sistemit të integruar BMS-it, në PKK
AKTIVITETET:
1. Përgatitja e planit për instalimin e pajisjeve të TI-së.
2. Instalimi i pajisjeve të TI-së.
3. Funksionalizimi i sistemit.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Funksionalizimi sistemit në të gjitha PKK.
TREGUESIT: Sistemi i funksional.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK
AKTERËT E PËRFSHIRË: PK, DTI, ICITAP, KE.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: Policia Kufitare.
Kosto: Të parapara në buxhetin për investime kapitale.
Përfitimet: Integrimi dhe funksionalizimi i sistemit për hyrje-dalje në të gjitha PKK-të.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Dhjetor 2012
RREZIQET
Mos funksionalizimi i sistemit dhe
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mos aprovimi i planit për instalim si dhe mungesat e mjeteve buxhetore.
INFRASTRUKTURA DHE PAJISJET
OBJEKTIVI 1: Përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese dhe ndërtimi i objekteve të reja në PKK-të.
TREGUESIT: Zbatimi i projekteve të hartuara.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Në disa PKK dhe përgjatë vijës kufitare ende
1. Ndërtimi
i
objekteve
MPB,MF, MAP
zhvillohet aktiviteti në objekte të improvizuara –
funksionale në PKK, si dhe
Policia e Kosovës/
kontejnera dhe kulla vrojtuese, të cilët nuk i
rregullimi i infrastrukturës së
Policia Kufitare,
plotësojnë kërkesat për funksionim të plotë në
vijës kufitare (vendosja e
ICITAP,KE.
kontrollin e kalimeve kufitare dhe sigurinë e
kullave vrojtuese, shenjave
brezitë kufitar.
paralajmëruese,
trasimi
i
rrugës dhe bllokimi i rrugëve
të pa autorizuara).
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Ndërtimi dhe rregullimi i objekteve funksionale
do të krijonte kushte më të mira të punës dhe do
ta ngrisë efikasitetin dhe shërbimin ndaj
qytetarëve.
VEPRIMI 1 Ndërtimi i objekteve dhe rregullimi i infrastrukturës në vijën kufitare.
AKTIVITETET:
1. Vlerësimi i infrastrukturës ekzistuese në PKK dhe vijën kufitare.
2. Zbatimi praktik i planeve dhe projekteve për ndërtim dhe rregullim të infrastrukturës.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Objektet e ndërtuara dhe funksionale.
TREGUESIT: Projektet e hartuara dhe të zbatuara.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE : PK
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB,Policia e Kosovës-Policia Kufitare, MF, MAP, ICITAP, KE.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia PK
Kosto: Të parapara në buxhetin për investime kapitale.
Përfitimet: Përmirësimi i kushteve optimale për punë.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET
Mos aprovimi i planeve dhe projekteve dhe
Mungesa e mjeteve buxhetore.
OBJEKTIVI 2: Sigurimi i pajisjeve të nevojshme për Policinë Kufitare.
TREGUESIT: Pajisjet e siguruara në përputhje me standardet e BE-së.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
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SITUATA AKTUALE
Momentalisht Policia e Kosovës- Policia Kufitare
posedon pajisje të cilat i ndihmojnë në zbatimin
e ligjit dhe ruajtjen e rendit dhe sigurisë.
Sidoqoftë, këto pajisje ekzistuese nuk i plotësojnë
të githa nevojat që ka Policia e Kosovës-Policia
Kufitare.

1. Furnizimi i vazhdueshëm i
PK-Policisë Kufitare me
pajisjet e nevojshme si dhe
mirëmbajtja e tyre.

MPB,MF,
PK-Policia Kufitare,
ICITAP,
KE.

KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Duhet të sigurohen pajisje shtesë të cilat do ta
lehtësonin punën e PK-së-Poilicisë Kufitare në
zbatimin e rendit dhe ligjit, që do të garantonin
ngritjen e efikasitetit në kryerjen e detyrave të
përditëshme. Të bëhen përpjekje që të sigurohen
pajisje shtesë për policinë kufitare në pajtim me
katalogun e shengenit.
VEPRIMI 1 Furnizimi i PK-së/Policisë Kufitare me pajisjet e nevojshme si dhe mirëmbajtja e tyre.
AKTIVITETET:
1. Vlerësimi i nevojave për pajisje shtesë.
2. Hartimi i planit të investimit.
3. Blerja, instalimi/funksionalizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Pajisjet e siguruara dhe funksionale.
TREGUESIT: Planet e hartuara dhe furnizimi me pajisje.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, Policia e Kosovës-Policia Kufitare, MF,ICITAP, KE.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK
Kostot: Të parapara në buxhetin për investime kapitale.
Përfitimet: Ngritja e efikasitetit dhe efektivitetit në punë.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET: Mosaprovimi i planeve dhe projekteve, dhe mungesa mjeteve buxhetore.
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DOGANA E KOSOVËS
KORNIZA LIGJORE
OBJEKTIVI 1: Harmonizimi i infrastrukturës ligjore konform kërkesave, standardeve dhe praktikave të BE-së.
TREGUESIT: Kodi Doganor dhe i Akcizave i harmonizuar dhe funksional.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Legjislacioni doganor i aplikueshëm në 1. Nxjerrja e akteve të reja
DK
Republikën e Kosovës në masë të madhe është në
normative si dhe ndryshimi
Sektorët dhe njësitë
përputhje me legjislacionin e BE-së (EU Acquis).
dhe plotësimi i akteve
organizative
Gjatë aplikimit është vërejtur nevoja e ndryshimit
ekzistuese.
si dhe
dhe plotësimit të akteve ekzistuese si dhe nxjerrja
ndihma e ekspertëve të
e akteve tjera normative.
angazhuar në projektet e
avancimit të Doganës
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Të aplikohen standardet dhe praktikat e mira të
(Projektet e Binjakëzimit).
BE-së në këtë fushë si dhe të përmbushen
objektivat e dala nga EU-Blueprint.
VEPRIM 1: Nxjerrja e akteve të reja normative si dhe ndryshimi dhe plotësimi i akteve ekzistuese.
AKTIVITETET
1. Formimi i grupit punues.
2. Analizimi dhe identifikimi i problemeve aktuale nga praktika.
3. Fuqizimi i projektligjit të ri të Kodit Doganor dhe Akcizave, sipas Kodit të modernizuar të BE-së.
4. Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ për Zbatimin e KDA-së.
5. Hartimi dhe nxjerrja e akteve tjera operative në formë të udhëzuesve, për zbatimin e Legjislacionit Doganor.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Hartimi dhe fuqizimi i akteve normative të projektuara.
TREGUESIT: Legjislacioni aktual si dhe praktikat e mira të BE-së.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK
AKTERËT E PËRFSHIRË: Dogana e Kosovës, sektorët dhe njësitë organizative si dhe ndihma e ekspertëve të
angazhuar në projektet e avancimit të Doganës (Projektet e Binjakëzimit).
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Kodi Doganor dhe i Akcizave i harmonizuar, funksional dhe në harmoni me praktikat e BE-së.
KOHËZGJATJA Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR
Pika një, dy dhe tre brenda vitit 2012.
Pika katër: 6 muaj nga dita e aprovimit dhe publikimit të Kodit të ri Doganor.
Pika pesë: në vazhdimësi nga dita e aprovimit të Planit të Veprimit të MIK 2012-2017.
RREZIQET: Pengesat e ndryshme adminitrative/ligjore.
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ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI
OBJEKTIVI 1: Shtimi dhe avancimi i kapaciteteve të Doganës së Kosovës në kuadër të sistemit të sigurisë kufitare.
TREGUESIT: Strukturat e ngritura dhe efektive.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Janë rritur kapacitetet dhe janë organizuar 1. Ngritja e kapaciteteve në
MF,
trajnime të vazhdueshme si nga DK dhe partnerët
kuadër të sigurisë kufitare.
Dogana e Kosovës,
ndërkombëtar
për
Departamentin
AntiDOH
kontrabandë dhe oficerët doganor të PKK/ZD-ve,
DZL
që merren me parandalimin e kontrabandimit të
Partnerët ndërkombëtar
mallrave, mallrave të ndaluara (armë, drogë,
dhe
municion, etj), armëve të shkatërrimit në masë,
Projekti i Binjakëzimit
materieve radioaktive dhe veprave të artit dhe
(MIK).
parandalimin e shpëlarjes së parave.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Të vazhdohet me ngritjen e kapaciteteve me
qëllim që strukturat të jenë më fleksibile,
plotësisht operacionale dhe të afta të parandalojnë
aktivitetet e kundërligjshme.
VEPRIM 1. Ngritja e kapaciteteve në kuadër të sigurisë kufitare.
AKTIVITETET
• Të analizohet situata aktuale.
• Të përgatitet projekti.
• Të dërgohet për shqyrtim dhe miratim.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Rritja e efektivitetit dhe efikasitetit në luftën kundër trafiqeve ndërkufitare.
TREGUESIT: Struktura e aprovuar dhe e vënë në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËS: DK
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, Dogana e Kosovës, DOH, DZL, partnerët ndërkombëtar dhe projektet e
binjakëzimit.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia:DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Strukturë e profesionalizuar në fushën e zbatimit të ligjit.
KOHËZGJATJA: 1 vit prej miratimit të PV për MIK.
KALENDARI I PROPOZUAR
Shtator 2013
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RREZIQET
Mos aprovimi i projektit.
Mungesa e mjeteve buxhetore.
ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI
OBJEKTIVI 2: Zhvillimi i një sistemi efektiv menaxhues të burimeve njerëzore, i cili mbështetet në arritjen e
objektivave të DK-së, që bazohet dhe është në harmoni me legjislacionin vendor të personelit dhe me standardet
ndërkombëtare dhe që në veçanti merr parasysh faktin se njerëzit janë burimi më i vlefshëm i organizatës.
TREGUESIT: Sistemi i ngritur dhe efektiv.
KONTEKSTI
VEPRIMET E
AKTERËT
PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Dogana e Kosovës, çdo fund viti analizon nevojat për 1. Analizimi
i
situatës,
MF,
personel, rishikon strukturën aktuale dhe bën
përgatitja e planeve dhe
DK
prezantimin e strukturës së re.
projektit për zhvillim të
sistemit efektiv menaxhues
DBNJ
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
të burimeve njerëzore.
SAPD
Zhvillimi i një sistemi efektiv menaxhues i burimeve
TI
njerëzore, i cili mbështetet në arritjen e objektivave të 2. Ngritja dhe avancim i
Projektet e
DK-së, që bazohet dhe përputhet me legjislacionin
sistemit të personelit me
Binjakëzimit dhe
vendor të personelit dhe me standardet ndërkombëtare
aplikacion të ri të TI-së, i
donatorët e
dhe që në veçanti merr parasysh faktin se njerëzit janë
cili
ndërlidhet
me
mundshëm.
burimi më i vlefshëm i organizatës. Duhet të investohet
ASYCUDA.
më shumë dhe të përpilohen dhe respektohen ligjet
aktuale në sferën e personelit dhe ngritjen në karrierë.
VEPRIM 1: Analizimi i situatës, përgatitja e planeve dhe projektit për zhvillim të sistemit efektiv menaxhues të
burimeve njerëzore.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues.
• Të analizohet situate aktuale.
• Të përgatitet projekti dhe plani për veprim.
• Të dërgohet për miratim.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA E lartë.
REZULTATI I PRITUR
• Sistemi i zhvilluar i cili i mundëson proces korrekt dhe transparent në lidhje me rekrutimin, menaxhimin dhe
vlerësimin e performancës, promovimin, ngritjen në karrierë, trajnimin dhe zhvillimin profesional, transferin,
largimin, pensionimin dhe pagesën në përputhje me legjislacionin e aplikueshëm.
• Struktura e administratës doganore dhe funksionet në kuadër të strukturës të definuara qartë.
• Rolet dhe përgjegjësitë për secilin zyrtar që punon në të gjitha nivelet në kuadër të secilit funksion të jenë të
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definuara qartë.
• Përshkrimet e punës që theksojnë nivelet minimale të njohurisë, aftësisë dhe prirjes që kërkohet për
performancën e duhur dhe këto përshkrime të përgatiten për të gjitha llojet e punëve në kuadër të agjencisë.
• Rritja e efektivitetit dhe efikasitetit në punë dhe funksionalizimi optimal i burimeve njerëzore.
TREGUESIT
• Rregullat e punësimit në harmoni me legjislacionin nacional të punësimit dhe me standardet ndërkombëtare
në këtë fushë.
• Sistemi funksional, i aprovuar dhe i vënë në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: Dogana e Kosovës.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, DK DBNJ, SAPD, TI, Projektet e Binjakëzimit dhe donatorët e mundshëm.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Strukturë e profesionalizuar në fushën e zbatimit të KD&A dhe ligjeve të zbatueshme dhe
funksionalizimi optimal i burimeve njerëzore.
KOHËZGJATJA Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR Qershor 2013
RREZIQET
Mos funksionalizimi i Ligjit për Administratë Publike.
Mungesa e UA për SO dhe përshkrim të detyrave të punës.
VEPRIM 2: Të ngritet dhe avancohet sistemi i personelit me aplikacion të ri të TI-së i cili ndërlidhet me
ASYCUDA-në.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndër-sektorial.
• Të analizohet situate aktuale.
• Të dizajnohet aplikacioni i ri.
• Të përgatitet projekti dhe plani për veprim.
• Të dërgohet për shqyrtim dhe miratim.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR
• Sistemi i zhvilluar dhe mjaft i avancuar për menaxhimin e personelit.
• Rritja e efektivitetit dhe efikasitetit në punë dhe funksionalizimi optimal i burimeve njerëzore.
TREGUESIT: Sistemi funksional, i aprovuar dhe i vënë në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE Dogana e Kosovës.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, DK, DBNJ, SAPD, TI, Projektet e binjakëzimit dhe donatorët e mundshëm.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia DK
Kosto Të prapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Sistem i ngritur dhe avancuar dhe në përputhje me nevojat, kërkesat dhe funksionalizim optimal i
burimeve njerëzore.
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KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Shtator 2014
RREZIQET
Mos aprovimi projektit.
Mungesa e mjeteve buxhetore.
Mungesa e UA për SO dhe përshkrim të detyrave të punës.
Pamundësia e integrimit në ASYCUDA.
Pengesa të ndryshme administrative/ligjore.
ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI
OBJEKTIVI 3. Zhvillimi dhe implementimi i sistemit menaxhues dhe organizativ i cili eliminon apo i minimizon
mundësitë për sjellje të këqija dhe korrupsion.
TREGUESIT: Zbatimi praktik i Kodit Etik dhe legjislacionit ekzistues.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Dogana e Kosovës ka bërë përpjekje në 1. Ndërmarrja e fushatave të
MF,
vazhdimësi që të rrisë kapacitetet në parandalimin
vetëdijesimit
kundër
Dogana e Kosovës
e sjelljeve të këqija dhe korruptive duke krijuar
korrupsionit
në
Zyra
AKK.
mekanizma adekuat në luftë kundër këtyre
Doganore/PKK,
Sektorë,
dukurive. Ka nxjerr shumë UA të brendshëm për
Agjenci
Doganore
dhe
DBNJ
këtë, me të vetmin qëllim që të arrij standardet e
Biznese.
Sektori i Standardeve
kërkuara për një shërbim profesional dhe etik.
2. Ndërmarrja
e
vizitave
Profesionale.
inspektuese ad-hok dhe të
planifikuara mbi zbatimin e
Sektori i Inspektimit të
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Të ndërmerren hapa drejt zhvillimit dhe
planit anti-korrupsion.
Brendshëm
avancimit të procedurave të cilat sigurojnë se i 3. Ngritja
e
kapaciteteve
dhe
gjithë stafi mbështet sundimin e ligjit dhe i kryen
profesionale të Sektorit për Partnerët ndërkombëtar.
detyrat e veta në mënyrë të drejtë, të paanshme, të
Standarde Profesionale dhe
ndershme, në mirëbesim, me mirësjellje dhe në
Sektorit për Inspektim.
mënyrë profesionale dhe të vendosur.
VEPRIM 1. Ndërmarrja e fushatave të vetëdijesimit kundër korrupsionit në Zyra Doganore/PKK, Sektorë,
Agjenci Doganore dhe Biznese.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndër-sektorial.
• Të përgatitet plani për veprim.
• Të dërgohet për shqyrtim dhe aprovim te autoriteti përgjegjës.
• Të njoftohen Zyrat Doganore/PKK, Sektorët, Agjencitë Doganore dhe Bizneset.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR
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•

Zhvillimi dhe implementimi i sistemit të kontrollit menaxhues i cili siguron se parimi etik aplikohet në
praktikë dhe që eliminon apo i minimizon mundësitë për sjellje të këqija dhe korrupsion.
• Zhvillimi i një shërbimi drejt konceptit zero korrupsion.
TREGUESIT
• Menaxhment që njeh rëndësinë e qasjes etike dhe vendos shembuj personal për punëtorët e tjerë si dhe
demonstron zotimin e vet për të siguruar se parimi etik aplikohet në praktikë.
• UA të përpiluara dhe vëna në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: Dogana e Kosovës.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, DK, AKK, DBNJ, Sektori i Standardeve Profesionale, Sektori i Inspektimit dhe
partnerët ndërkombëtarë.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Strukturë e profesionalizuar në fushën e zbatimit të ligjit dhe parimeve etike dhe profesionale.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi .
KALENDARI I PROPOZUAR: Mars 2013
RREZIQET
Mungesa e mjeteve buxhetore.
Pengesat e ndryshme administrative/ligjore.
VEPRIM 2: Ndërmarrja e vizitave inspektuese ad-hok dhe të planifikuara mbi zbatimin e planit anti-korrupsion.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues.
• Të përgatitet plani për veprim.
• Të dërgohet për shqyrtim dhe aprovim te autoriteti përgjegjës.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR
• Zhvillimi dhe implementimi i sistemit të kontrollit menaxhues i cili siguron se parimi etik aplikohet në
praktikë dhe që eliminon apo i minimizon mundësitë për sjellje të këqija dhe korrupsion.
• Zhvillimi i një shërbimi drejt konceptit zero korrupsion.
TREGUESIT: Plani dhe veprimi i përpiluar dhe i vënë në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: Dogana e Kosovës.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, DK, DBNJ, Sektori i Inspektimit dhe partnerët ndërkombëtar.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Strukturë e profesionalizuar në fushën e zbatimit të ligjit dhe parimeve etike dhe profesionale bazuar në
standardet evropiane dhe praktikat e mira.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Mars 2013
RREZIQET
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Mungesa e mjeteve buxhetore.
Pengesat e ndryshme administrative/ligjore.
VEPRIM 3: Ngritja e kapaciteteve profesionale të Sektorit për Standarde Profesionale dhe Sektorit për Inspektim të
Brendshëm.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndër-sektorial.
• Të identifikohen mangësitë.
• Të planifikohen/organizohen vizita studimore.
• Të përgatitet projekti dhe plani i veprimit.
• Të dërgohet për shqyrtim dhe aprovim.
• Të filloj zbatimi praktik i projektit dhe planit të veprimit.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Zhvillimi i një shërbimi drejt konceptit zero korrupsion.
TREGUESIT : Projekti dhe PV të përpiluara dhe vëna në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: Dogana e Kosovës.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, DK, DBNJ, Sektori i Standardeve Profesionale dhe Sektori i Inspektimit dhe
partnerët ndërkombëtarë.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Strukturë e profesionalizuar në fushën e zbatimit të ligjit dhe parimeve etike dhe profesionale bazuar në
standardet evropiane dhe praktikat e mira.
KOHËZGJATJA Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR Shtator 2013
RREZIQET
Mungesa e mjeteve buxhetore.
Pengesat e ndryshme administrative.
PROCEDURAT
OBJEKTIVI 1: Garantimi se procedurat doganore do të përmirësohen dhe do të krijojnë lehtësira në kalimin kufitar.
TREGUESIT: Procedurat standarde të veprimit, të përpiluara dhe të vëna në zbatim.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
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MF
SITUATA AKTUALE
Për procedurat në PKK janë nxjerr udhëzime me të
DK
cilat rregullohen veprimet por nuk përmblidhen në 1. Përmirësimi i procedurave
një manual të vetëm. Procedurat kufitare regjistrohen doganore që krijojnë lehtësira në Sektorët dhe njësitë e tjera
në më shumë sisteme të informacionit çka komplikon kalimin kufitar.
organizative
veprimet në kufi.
dhe
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
ndihma e ekspertëve të
Autorizime/kompetenca të qarta gjatë kryerjes së
angazhuar në projektet e
detyrave ligjore lidhur me procedurat e zhdoganimit
avancimit të DK-së.
dhe kontrollit të mallrave, formular të standardizuar,
procedurat dhe veprimet të jenë të rregulluara përmes
doracakëve, të cilët në mënyrë të qartë përcaktojnë
veprimet që duhet vijuar për secilën procedurë.
VEPRIMI Përmirësimi i procedurave doganore që krijojnë lehtësira në kalimin kufitar.
AKTIVITETET
1. Të analizohet situata aktuale dhe të ndërmerren veprime konkrete përgatitore për tu përcjellë tutje për miratim.
2. Analizimi i situatës dhe procedurave të cilat aplikohen në pikë kalime kufitare si dhe propozimi i masave për
thjeshtimin e procedurave:
• analizimi i situatës dhe procedurave duke pas parasysh specifikat e pikë kalimeve kufitare (pozitën gjeografike,
kategorinë, vëllimin e qarkullimit të mallrave dhe njerëzve),
• të propozohet thjeshtimi i procedurave në kuptim të zvogëlimit të numrit të dokumenteve ( zyre pa dokumente)
mbi bazën e praktikave më të mira të BE-së),
• të propozohen masa thjeshtëzimi në lidhje me kontrollet doganore, duke pas parsysh llojin e mallrave, tëë
analizës së rrezikut, teknikat e përzgjedhjes.
3. Zhvillimi i masave doganore në lidhje me mallrat të cilat shkelin pronësinë intelektuale, masave lidhur me mallrat
strategjike dhe atyre me radioaktivitet, veprat e artit dhe parandalimin e pastrimit të parave.
• të hartohen udhëzuesit përkatës për këtë çështje.
• të ofrohen trajnime për zyrtarët doganor dhe subjekte tjera,
• të zbatohen masat e përcaktuara doganore.
4. Krijimi i një sistemi të analizës së riskut në PKK:
• të sigurohet përkrahje nga TI-ja.
5. Përgatitja e një doracaku për procedurat në PKK:
• të formohen grupet punuese.
6. Përgatitja për anëtarësim në Konventën për procedurë të përbashkët të transitit NCTS, si dhe atë të ATA Carnetit.
• veprime konkrete nga TI-ja.
• ndërmarrja e të gjitha aktiviteteve tjera me qëllim të realizimit të procedurës së transitit e cila procedure veç
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aplikohet nga vendet e rajonit si dhe të BE-së.
7. Sigurimi i lehtësirave dhe përshpejtimi i procedurave në qarkullimin e mallrave, rritja e efikasitetit të kontrollit
doganor, ngritja e sigurisë në qarkullimin tregtar me jashtë.
• sigurimi adekuat i mbështetjes nga TI-ja.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR
• Procedurat e avancuara kanë dhënë rezultat.
• Rritje në zbulimin e kundërvajtjeve dhe krimeve doganore.
• Kompletimi i rishikimit të procedurave të cilat zbatohen në pikëkalimet kufitare.
TREGUESIT:
Implementimi i procedurave të avancuara.
Lehtësim i shkëmbimeve tregtare dhe lëvizjes së mjeteve.
Rritja e cilësisë së kontrollit. Procedurat respektohen.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: Dogana e Kosovës.
AKTERËT E PËRFSHIRË: Ministria e Financave- Dogana e Kosovës, si dhe ndihma e ekspertëve të angazhuar në
projektet e avancimit të Doganës dhe sektorët dhe njësitë e tjera organizative.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të ofruar nga Dogana e Kosovës dhe lehtësimi i shkëmbimeve tregtare.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2015
RREZIQET
Mungesa e mjeteve buxhetore.
Mosmiratimi i manualeve.
Pengesat e ndryshme administrative/ligjore.
PROCEDURAT
OBJEKTIVI 2. Rishikimi i PSO-ve aktuale dhe përpilimi i PSO-ve të reja duke u bazuar në KDA, EU Blueprint,
standardet evropiane dhe praktikat e mira.
TREGUESIT: Procedurat Standarde Operative të përpiluara, miratuara dhe vëna në zbatim.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Detyrat, përgjegjësitë dhe procedurat e DK- së
MF,
rregullohen me Kodin Doganor dhe të Akcizave 1. Harmonizimi
i
PSO-ve
DK,
si dhe dispozitave të tija zbatuese. Megjithatë, për
ekzistuese dhe përpilimi i i
organizatat
të rritur efikasitetin dhe efektivitetin e vënies së
PSO-ve të reja.
ndërkombëtare dhe
tyre në zbatim, janë nxjerrë edhe një numër
Projektet e Binjakëzimit.
urdhëresash operacionale, udhëzime nga Drejtori
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i Përgjithshëm. Janë përpiluar edhe strategji dhe
plane veprimi në kuadër të drejtorive dhe
departamenteve në afate kohore një deri tre
vjeçare.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Të rishikohen PSO të ekzistuese dhe njëkohësisht
të përpilohen PSO të reja, gjithmonë duke u
bazuar në KDA, EU Blueprint, standardet tjera
evropiane dhe praktikat e mira
VEPRIM 1. Harmonizimi i PSO-ve ekzistuese dhe përpilimi i i PSO-ve të reja,
AKTIVITETET
1. Krijimi i grupit punues.
2. Rishikimi i PSO-ve ekzistuese.
3. Harmonizimi i tyre me legjislacionin në fuqi dhe praktikat e mira të BE-së.
4. Përgatitja e PSO-ve të reja.
5. Prezantimi.
6. Miratimi dhe zbatimi në praktike.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR Funksionalizimi i Kodit Doganor dhe të Akcizave.
TREGUESIT: PSO-të e harmonizuara.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: Dogana e Kosovës.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF,DK, organizatat tjera ndërkombëtare dhe Projektet e Binjakëzimit.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Ngritja profesionale e stafit dhe funksionalizimi më i mirë i Kodit Doganor dhe të Akcizave, bazuar në
standardet evropiane.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Dhjetor 2013
RREZIQET
Nuk ka rreziqe.
BURIMET NJERËZORE DHE TRAJNIMI
OBJEKTIVI 2.Trajnimi në vazhdimësi për sistemin e ri ASYCYDA WORLD.
TREGUESIT: Analiza e nevojave për trajnim. Kryerja e trajnimeve për sistemin e ri (faza e parë ka filluar).
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Trajnimet që zhvillohen janë në përputhje me
1. Të përgatitet ANT për
DK,
nevojat dhe kërkesat e drejtorive përkatëse, për
trajnimin fillestar dhe
DBNJ,
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zhvillim të mëtutjeshme të stafit. Të gjitha
aktivitetet trajnuese mandatore pa përjashtim për
stafin e DK-së, tanimë i shoqëron parimi standard
i testimit me kuotë të parapërcaktuar dhe
certifikimi i vijuesve, që nxit angazhimin,
përkushtimin dhe qasjen interaktive të vijuesve,
derisa në anën tjetër garanton sukses dhe
përformim gradual të qëndrueshëm individual dhe
institucional.

përgatitet
programi
i
trajnimit për sistemin e ri
ASSYCUDA World.

SAPD,
TI.

2. Zhvillimi i programeve të
trajnimit
bazuar
në
sistemin e ri ASSYCUDA
World si dhe bazuar në
KSO të trajnimeve.

KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Duhen planifikuar trajnime të vazhdueshme për
procedurat doganore sipas sistemit të ri Assycuda
World.
VEPRIM 1: Të përgatitet ANT për trajnimin fillestar dhe përgatitet programi i trajnimit për sistemin e ri Assycuda
World.
AKTIVITETET
1. Formohet grupi punues.
2. Analizimi i nevojave të trajnimit.
3. Përgatitja e programit trajnues.
4. Miratimi i programit.
5. Organizimi i trajnimeve.
PËRPARËSIA : E mesme.
REZULTATI I PRITUR: Analiza e nevojave dhe përgatitja e programit për trajnim të DK-së e përfunduar.
TREGUESIT: Analiza e përgatitur, programi i miratuar, trajnimet e organizuara.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK.
AKTORËT E PËRFSHIRË: DBNJ, SAPD, TI.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Nevojat e trajnimeve të analizuara dhe të marra parasysh për trajnime të mëtejshme.
KOHËZGJATJA: 1 vit nga miratimi i planit të veprimit.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2013
RREZIQET
Nuk ka rreziqe.
VEPRIMI 2. Zhvillimi i programeve të trajnimit bazuar në sistemin e ri Assycuda World si dhe bazuar në KSO të
trajnimeve.
AKTIVITETET
1. Sektori i Trajnimeve përgatit kalendarin e trajnimeve për sistemin ASSYCUDA World.
2. Miratimi i kalendarit trajnues.
3. Zbatimi i programeve trajnuese.
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PËRPARËSIA: E mesme.
REZULTATI I PRITUR: Personeli i DK-së merr trajnim të standardizuara bazuar në nevojat e trajnimeve.
TREGUESIT: Programet e trajnimit të DK-së janë përgatitur dhe vënë në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK.
AKTORËT E PËRFSHIRË: DK, DBNJ, Sektori i trajnimeve, SAPD, TI.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Trajnimi dhe specializimi i personelit i bazuar në programe të reja trajnuese.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2013
RREZIQET
Mungesa e mjeteve buxhetore.
Pengesat e ndryshme administrative.
KOMUNIKIMI
OBJEKTIVI 1. Ngritja, avancimi dhe strukturimi i komunikimit brenda DK-së.
TREGUESIT: Komunikimi efektiv dhe i strukturuar.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
DK, për momentin shfrytëzon formën shkresore,
verbale dhe elektronike të komunikimit që është
1. Të identifikohen problemet
e rregulluar me udhëzim administrativ.
dhe ngecjet në komunikim
Menaxhmenti është në mënyrë aktive i përfshirë
brenda agjencisë dhe të
në zhvillimin efektiv të komunikimit të
përpilohen instruksione të
brendshëm. Sistemi i komunikimit të brendshëm
qarta për një komunikim më të
ka lehtësuar në masë të madhe ofrimin dhe
avancuar dhe strukturuar.
shkëmbimin e informacionit. Të gjitha format e
komunikimit zyrtar janë krijuar në mënyrë që të
sigurojnë së menaxherët dhe stafi të kenë marrë
informacionin adekuat me kohë në lidhje me
legjislacionin ekzistues si dhe procedurat dhe me
ndryshimet që ndodhin. Sistemi i brendshëm i
komunikimit
mundëson
dhe
inkurajon
komunikimin nga lartë poshtë dhe nga poshtë
lartë, si dhe atë ndër sektorial funksional.
Ekziston dhe është funksional Informatori
Doganor- buletini, dhe folderi publik të cilat
ofrojnë informacion për të gjithë punonjësit në
lidhje me ngjarjet e tanishme në kuadër të DK-së
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dhe me ndikim për institucionin.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Të zhvillohen, avancohen dhe strukturohen
kapacitete të reja komunikimi brenda agjencisë
edhe me forma dhe praktika tjera të cilat janë në
harmoni edhe me EU Blueprint dhe praktikat tjera
të mira, të cilat sigurojnë se:
- legjislacioni doganor dhe rregullat e
brendshme janë aplikuar si duhet dhe
njëtrajtësisht në tërë agjencinë dhe
- strategjia e biznesit, politikat, sistemet dhe
procedurat dhe ndryshimet në to të jenë
komunikuar me kohë në tërë shërbimin.
Hap i rëndësishëm i cili duhet të merret në
konsideratë
është
edhe
zhvillimi
dhe
implementimi i sistemit të komunikimit të
jashtëm i cili kërkon ta sjell mbështetjen publike
dhe politike për Doganën e Kosovës.
VEPRIM 1 Të identifikohen problemet dhe ngecjet në komunikim brenda agjencisë dhe të përpilohen instruksione
të qarta për një komunikim më të avancuar dhe strukturuar.
AKTIVITETET
• Të vlerësohet situate aktuale.
• Të evidentohen problemet dhe ngecjet.
• Të rishikohet UA për komunikim.
• Të përgatitet projekti për ndryshimet e mundshme dhe të paraqitet për aprovim.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR
• Komunikim më i strukturuar.
• Sistemi i komunikimit të brendshëm që lehtëson dhe promovon ofrimin e informacionit.
TREGUESIT UA i rishikuar, instruksionet e qarta.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, DK, Projektet e Binjakëzimit, Partnerët ndërkombëtar dhe Grupi punues.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia DK.
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Agjencion që ka komunikim të strukturuar dhe të avancuar.
KOHËZGJATJA: 1 vit prej aprovimit të PV.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2013.
RREZIQET: Mos normimi i procedurave standarde të miratuara.
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TEKNOLOGJIA INFORMATIVE
OBJEKTIVI 1: Integrimi i Portalit të Tregtarëve dhe platformës për inteligjence biznesi Cognos me sistemin
ASYCUDA.
TREGUESIT: Sistem i integruar doganor me mundësi të ndërlidhjes.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
MF
SITUATA AKTUALE
Gjendja aktuale në DK sa i përket automatizimit 1. Implementimi i sistemit dhe
DK
të procedurave doganore është e mirë, mirëpo integrimi i plotë me modulet të cilat
mund të konsiderohet se ka hapësirë për mundësojnë bashkëpunimi efikas me
DAPD
përmirësim të mëtutjeshëm.
agjencitë dhe palët tjera.
Organizatat
Ndërkombëtare
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Të bëhet avancimi i sistemit edhe me forma tjera
dhe Projekti i
aplikative duke u bazuar edhe në objektivat
Binjakëzimit (MIK).
strategjike të dala nga dokumenti EU Blueprint.
VEPRIM 1 Avancimi i sistemit edhe me forma tjera aplikative me qëllim që të përmbushen standardet në bazë të
dokumentit më objektiva strategjike EU Blueprint.
AKTIVITETET
• Të koordinohet aktivitetet me agjencitë tjera.
• Të përshkruhen kërkesat funksionale për të gjithë palët e involvuara.
• Të krijohet një grup punues që të jep propozim për zgjidhje të mundshme.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E mesme.
REZULTATI I PRITUR: Përmbushja e standardeve të dala nga dokumenti EU Blueprint.
TREGUESIT
• Nevojat e identifikuara.
• Sistem unik për informimin e tregtarëve.
• Plani i hartuar dhe miratuar.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK.
AKTORËT E PËRFSHIRË: MF/Dogana, DAPD, Organizatat ndërkombëtare.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia Dogana.
Kostot: Kosto të parapara për shpenzime në kuadër të buxhetit për vitin 2012 dhe në vazhdimësi.
Përfitimet: Modernizimi i pajisjeve dhe profesionalizimi i stafit.
KOHËZGJATJA Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2014
RREZIQET
Mos aprovimi i projektit.
Mungesa e mjeteve buxhetore.
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Pengesat e ndryshme administrative/ligjore.
INFRASTRUKTURA DHE PAJISJET
OBJEKTIVI 1. Zhvillimi i politikave për investime dhe sistemeve mbështetëse për të përcaktuar nevojat
afatshkurtra , afatmesme dhe afatgjata të DK-së, në sferën e infrastrukturës dhe pajisjeve.
TREGUESIT Planet investuese të përgatitura dhe miratuara.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Dogana e Kosovës, për çdo vit i përcakton 1. Përgatitja e planeve për investime
MF,
prioritetet në investim në infrastrukturë dhe në infrastrukturë dhe paisje bazuar
pajisje. Të gjitha projektet dhe planet për në nevojat afatshkurtra, afatmesme
DK
investime analizohen, shqyrtohen me kujdes dhe dhe afatgjate.
miratohen rregullisht nga të gjitha nivelet e
DF&S
menaxhimit të organizatës në bashkërendim me
Sektorët relevant
MF. Shfrytëzohet një metodologji formale për të
vlerësuar nevojat e prokurimit. (p.sh analiza e
Partnerët ndërkombëtar
kost benefitit) me të vetmin qëllim që sistemi të
dhe donatorët .
jetë në funksion për të shqyrtuar dhe vlerësuar
rregullisht nevojat për infrastrukturë më moderne
dhe kosto efektive si dhe pajisje teknologjike.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Të hartohen dhe publikohen politika investuese
dhe financiare afatshkurtra, afatmesme dhe
afatgjata të cilat përcaktojnë qartë qëllimet dhe
standardet për infrastrukturën dhe pajisjet në
përputhje me strategjinë e punës së Doganës së
Kosovës dhe njëkohësisht, të jenë të arsyeshme
dhe gjithëpërfshirëse. Infrastruktura përcjellëse
për ushtrimin e kontrolleve duhet përshtatur
specifikave të punës në varësi të PKK/ZD-ve.
Është i nevojshëm shtimi i pajisjeve për kontroll
në fusha të caktuara si me : X-Ray , aparate për
detektim të drogave, si dhe të bëhet mirëmbajtja
e pajisjeve aktuale.
VEPRIM 1. Përgatitja e planeve për investime në infrastrukturë dhe paisje bazuar në nevojat afatshkurtra,
afatmesme dhe afatgjate.
AKTIVITETET
• Të analizohet situata aktuale.
• Të analizohen përparësitë dhe mangësitë.
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• Të përgatitet projekti në tri faza lidhur me objektivin e paraparë.
• Të prezantohet para donatorëve të mundshëm.
• Të dërgohet për shqyrtim dhe aprovim në MF.
• Të filloj zbatimi praktik (në vazhdimesi).
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Planet dhe projektet e hartuara dhe miratuara.
TREGUESIT
• Zhvillimi i mekanizmave të brendshëm për të shqyrtuar dhe përshtatur politiken e investimeve të DK-së në
përputhje me zhvillimet.
• Vendosja e programeve financiare për të mbështetur planet strategjike dhe investuese.
• Pajisjet moderne për kontroll të mallrave, identifikim të mallrave të ndaluara dhe kufizuara, zbulimit të
narkotikëve si dhe mallrave kontrabandë.
• Infrastrukture adekuate për kontroll të njerëzve, mallrave si dhe automjeteve të transportit.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK.
AKTORËT E PËRFSHIRË: MF, DK, DF&S Partneret ndërkombëtar dhe donatorët.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Vendosja e sistemit menaxhues për të mbuluar qëllimet e veçanta, prioritetet dhe planet zhvillimore e
financiare dhe për të siguruar ekuilibër ndërmjet investimit dhe burimeve.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2013
RREZIQET
Mos aprovimi i projekteve.
Mungesa e mjeteve buxhetore.
Pengesat e ndryshme administrative/ligjore.

30

PLANI I VEPRIMIT I STRATEGJISË KOMBËTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË KUFIRIT

AGJENCIA E USHQIMIT DHE VETERINARISË
KORNIZA LIGJORE
OBJEKTIVI 1: Harmonizimi i infrastrukturës ligjore konform kërkesave dhe praktikave të mira të BE-së.
TREGUESIT : Aktet nënligjore të miratuara.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Aktualisht AUV funksionon në bazë të Ligjit të
1. Nxjerrja
e
akteve
ZKM, MPBZHR, MSH,
Ushqimit dhe ligjeve tjera me fushëveprim në
nënligjore në harmoni me
sigurinë e ushqimit, shëndetit të kafshëve dhe
Acquis Comunitaire të BEAUV
bimëve. Për zbatimin e ligjeve ekzistuese gjatë
së.
periudhës së kaluar janë adaptuar një seri e
IPA,TAIEX
akteve nënligjore.
partnerët tjerë
ndërkombëtar dhe
Projekti i Binjakëzimit
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Me qëllim të funksionalizimit sa më të mirë të
(MIK).
ligjeve nevojitet të nxirren akte të reja
nënligjore, bazuar në standardet evropiane dhe
praktikat e mira (EU Acquis).
VEPRIM 1: Nxjerrja e akteve nënligjore në harmoni me Acquis Comunitaire të BE-së.
AKTIVITETET
• Formimi i grupit punues ndër-sektorial.
• Analizimi dhe identifikimi i problemeve aktuale nga praktika.
• Fuqizimi i projektligjit të ri të Ligjit të Ushqimit dhe ligjeve tjera nga fusheveprimi i AUV-së sipas
standardeve evropiane.
• Plotësim dhe ndryshimi i Udhëzimit Administrativ për Zbatimin e Legjislacionit në Fuqi.
• Zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Hartimi dhe fuqizimi i akteve nënligjore të projektuara të cilat do të ndihmojnë në zbatimin e legjislacionit në fuqi e
cila do të ndikojë në kontrolla më të mira kufitare dhe në brendësi bazuar në standardet evropiane dhe praktikat e
mira.
TREGUESIT
Aktet nënligjore të miratuara.
Legjislacioni i ri si dhe praktikat e mira të BE-së.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: AUV
AKTORËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPBZHR, AUV, IPA, TAIEX dhe partnerët tjerë ndërkombëtar dhe Projekti i
Binjakëzimit (MIK).
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia AUV
Kostot Të parapara në buxhetin e agjencisë dhe donatorët e mundshëm.
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Përfitimet: Plotësimi i kornizës legjislative në fushën e sigurisë së ushqimit, kafshëve dhe bimëve. Legjislacioni i
harmonizuar, funksional dhe në harmoni me praktikat e BE-së.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2013 (faza e parë)
RREZIQET
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative dhe ligjore.
ORGANZIMI DHE MENAXHIMI
OBJEKTIVI 1: Hartimi i Planit Kombëtar të Kontrolleve, monitorim i mbetjeve dhe ngritja profesionale e stafit
sipas standardeve evropiane.
TREGUESIT: Plani Kombëtar i Kontrollave dhe monitorimi i mbetjeve i miratuar dhe vënë në zbatim. Stafi i
trajnuar sipas standardeve evropiane.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Aktualisht secili sektor brenda AUV-së ka të
1. Hartimi i planit kombëtar
ZKM, MBPZHR, MSH
hartuar planin e kontrolleve.
për kontroll dhe trajnimi i
AUV
vazhdueshëm i stafit sipas
standareve evropiane dhe
TAIEX, IPA
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Bazuar në standardet dhe praktikat e mira të
praktikave të mira.
partnerët tjerë ndërkombëtar
BE-së, duhet të hartohet Plani Kombëtar për
dhe
Kontroll, i cili në vete duhet të ngërthej të
Projekti i Binjakëzimit MIK.
gjitha planet aktuaale në një plan të vetëm.
VEPRIM 1 Hartimi i planit kombëtar për kontroll dhe trajnimi i vazhdueshëm i stafit sipas standardeve evropiane
dhe praktikave të mira.
AKTIVITETET
1. Formimi i grupit punues ndër-sektorial.
2. Analizimi dhe identifikimi i problemeve aktuale nga praktika.
3. Hartimi i draft planit për kontroll dhe hartimi i planit dhe programit për trajnime.
4. Dërgimi i planit për shqyrtim dhe miratim te organi përgjegjës.
5. Organizimi i trajnimeve në vazhdimësi.
5. Monitorimi i zbatimit praktik të planit të miratuar.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Kontrolli kufitar bazuar në planin kombëtar.
TREGUESIT: Plani Kombëtar i Kontrollit i miratuar dhe vënë në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: AUV,
AKTORËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPBZHR, MSH, AUV TAIEX, IPA dhe partneret tjere nderkombetar dhe
Projekti i Binjakëzimit (MIK).
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT:
Agjencia AUV
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Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Siguri më e madhe në sferën e shëndetit publik. Staf profesional dhe i trajnuar në bazë të standardeve
evropiane.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qeshor 2013
RREZIQET
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative dhe ligjore.
PROCEDURAT
OBJEKTIVI Harmonizimi i procedurave të kontrolleve kufitare dhe hartimi i manualit për inspektim kufitar sipas
standardeve dhe praktikave të mira të BE-së.
TREGUESIT: PSO -të dhe manuali i përpiluar dhe hamonizuara. Eliminimi i barierave jotarifore.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Aktualisht procedurat operative janë gati në
1. Të hartohen PSO të reja që
ZKM, MPBZHR,
tërësi të harmonizuara me praktikat e mira të
përcaktojnë se si duhet të
BE. Grupet Punuese të AUV-së, kanë përgatitur
kryhen kontrollet e kufirit
AUV
PSO dhe kanë dhënë rekomandime të
sipas
standardeve
dhe
kohëpaskohshme për kontrollet kufitare. Këto
praktikave të mira të BE-së.
TAIEX, IPA,
dokumente janë përgatitur në bazë të
Partnerët tjerë
legjislacionit vendor dhe atij ndërkombëtar,
2. Të përgatiten manuali për ndërkombëtar dhe Projekti
duke përfshirë praktikat më të mira te BE-së.
inspektim kufitar.
i Binjakëzimit (MIK).
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Është e nevojshme që të zhvillohen dhe
harmonizohen procedurat dhe praktikat e mira
dhe standardet e BE-së.
VEPRIM 1 Të hartohen PSO te reja që përcaktojnë se si duhet të kryhen kontrollet e kufirit sipas standardeve dhe
praktikave të mira të BE-së.
AKTIVITETET
1. Të formohet grupi punues ndërsektorial.
2. Të përcaktohen procedurat e kontrollit kufitar.
3. Të hartohen PSO të e reja.
4. Të dërgohen per shqyrtim dhe miratim.
5. Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: PSO e miratuara.
TREGUESIT: Procedurat e përpiluara dhe të vëna në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: AUV.
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AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPBZHR AUV, TAIEX, IPA, partnerët tjerë ndërkombëtar dhe Projekti i
Binjakëzimit MIK.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: AUV
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Ngritja profesionale e stafit dhe zbatimi më i mirë i procedurave të kontrollit. Harmonizimi
procedurave dhe eliminimi i barierave jotarifore.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2014
VEPRIM 2 :Të hartohet Manuali i inspektimit kufitar.
AKTIVITETET
1.Të formohet grupi punues ndërsektorial.
2.Hartimi i Manualit për inspektim kufitar.
3.Draft i manualit të dërgohet për shqyrtim dhe miratim.
4. Zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Manuali i miratuar.
TREGUESIT: Manuali i miratuar dhe vënë në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: AUV.
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPBZHR AUV, TAIEX, IPA, partnerët tjerë ndërkombetar dhe Projekti i
Binjakëzimit (MIK).
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: AUV
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Ngritja profesionale e stafit dhe zbatimi më i mirë i procedurave të kontrollit. Harmonizimi
procedurave dhe eliminimi i barrierave jotarifore.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2015
RREZIQET
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative dhe ligjore.
BURIMET NJERËZORE DHE TRAJNIMI
OBJEKTIVI 1.Trajnimi në vazhdimësi për sistemin e ri elektronik.
TREGUESIT: Analiza e nevojave për trajnim. Kryerja e trajnimeve për sistemin e ri.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Trajnimet që zhvillohen janë në përputhje me
1.Të përgatitet Plani dhe
nevojat dhe kërkesat e drejtorive përkatëse, për
programi i trajnimeve për
zhvillim të mëtutjeshme të stafit.
AUV.

34

AKTERET
ZKM, MPBZHR,
AUV

i

i

PLANI I VEPRIMIT I STRATEGJISË KOMBËTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË KUFIRIT

TAIEX, IPA,
partneret tjerë ndërkombëtar
dhe Projekti i Binjakëzimit
(MIK).

2. Zhvillimi i programeve të
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Duhen planifikuar trajnime për procedurat
trajnimit bazuar në integrimin
sistemin e ri elektronik si dhe integrimi në
e sistemeve të reja
Assycuda World.
të TI-së.
VEPRIM 1. Të përgatitet plani dhe programi i trajnimeve për AUV.
AKTIVITETET
• Formohet grupi punues.
• Analizimi i nevojave te trajnimit.
• Përgatitja e programit trajnues.
• Miratimi i programit.
• Organizimi i trajnimeve.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Analiza e nevojave dhe përgatitja e programit për trajnime të AUV-së.
TREGUESIT : Programi i miratuar.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPBZHR AUV, TAIEX, IPA, partneret tjere nderkombetar dhe Projekti I
Binjakezimit (MIK).
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: AUV
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Trajnimet profesionale për stafin, ngritja profesionale.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2013
RREZIQET
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative dhe ligjore.
Veprimi 2: Zhvillimi i programeve të trajnimit bazuar në integrimin e sistemeve të reja të TI-së.
AKTIVITETET
• Formohet grupi punues.
• Sektori i Trajnimeve DK-së dhe AUV-së të përgatisin kalendarin e trajimeve për sistmenin e ri
ASSYCUDA World* plani përbashkët për ASSYCUDA World.
• Miratimi i kalendarit trajnues.
• Zbatimi i programeve.
PËRPARËSIA : E mesme.
REZULTATI I PRITUR: Personeli i AUV-së merr trajnim të standardizuar bazuar në nevojat e trajnimeve.
TREGUESIT: Programet e trajnimit të AUV-së janë përgatitur dhe vënë në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK,AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPBZHR,AUV, TAIEX, IPA, partnerët tjerë ndërkombëtar dhe Projekti i
Binjakëzimit (MIK).
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
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Agjencia: AUV
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Trajnimi dhe specializimi i personelit i bazuar në programe të reja trajnuese.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2013
RREZIQET
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative dhe ligjore.
KOMUNIKIMI
OBJEKTIVI: Avancimi dhe strukturimi i komunikimit brenda agjencisë.
TREGUESIT: Komunikimi efektiv dhe i strukturuar.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERET
SITUATA AKTUALE
Aktualisht AUV shfrytëzon formën shkresore,
1. Të identifikohen problemet
ZKM, MPBZHR,
verbale dhe elektronike dhe është i rregulluar
dhe ngecjet në komunikim
me akte ligjore dhe manual komunikimi të
brenda agjencisë dhe të
AUV
cilat shfyrtëzohen edhe nga qeveria. Sistemi i
përpilohen instruksione të
TAIEX, IPA,
komunikimit të brendshëm ka lehtësuar në
qarta për një komunikim më partneret tjere nderkombetar
masë të madhe ofrimin dhe shkëmbimin e
të avancuar dhe strukturuar.
dhe
informacionit. Sistemi i brendshëm i
Projekti i Binjakëzimit (MIK).
komunikimit mundëson dhe inkurajon
komunikimin nga lartë poshtë dhe nga poshtë
lartë si dhe atë ndër sektorial funksional.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Zhvillimi, avancimi dhe strukturimi i
kapaciteteve të komunkimi brenda agjencisë
bazuar në forma dhe praktika të mira, të cilat
janë në harmoni me standardet e BE-së. Hap i
rëndësishëm i cili duhet të merret në
konsideratë është edhe informimi publik dhe
komunikimi
i
jashtëm.
Praktika
e
komunikimit ndërmjet agjencisë në MIK
është një praktikë e mirë.
VEPRIM 1 Identifikimi i problemeve dhe ngecjeve në komunikim brenda agjencisë dhe të përpilohen instruksione
të qarta për një komunikim më të avancuar dhe strukturuar.
AKTIVITETET
• Të vlerësohet situatë aktuale.
• Të evidentohen problemet dhe ngecjet.
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• Të krijohet një grup punes që të propozoj zgjidhje të mundshme.
PËRPARËSIA
E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Komunikimi më i avancuar dhe i strukturuar.
TREGUESIT
Situata e vlerësuar, instruksionet e qarta, komunikimi i avancuar.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE
AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË
ZKM, MPBZHR, AUV, TAIEX, IPA, partnerët tjerë ndërkombëtar dhe Projekti i Binjakëzimit (MIK).
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia AUV
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Komunikimi më i avancuar.
KOHËZGJATJA
Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR
Qershor 2013
RREZIQET
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative dhe ligjore.
TEKNOLOGJIA INFORMATIVE
OBJEKTIVI Avancimi i sistemit aktual të TI në PIK.
TREGUESIT: Mundësia e Informimit direkt(online) të operatorve të biznesit.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
TI në PIK bazohet në telefon mobil, fix, 1. Aplikimi i TI i cili mundëson
internet, qasja në bazën e të dhënave lidhje të plotë me modulet të cilat
sofwerike i instaluar në PIK.TI AVUK është e mundësojnë bashkëpunimi efikas
mbyllur vetëm për nevoja të AUV-së.
me agjencitë dhe palët tjera të
interesit.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Avancimi i sistemit edhe me forma tjera
aplikative duke u bazuar në “Praktikat e
Mira”.
VEPRIM 1 Avancimi i sistemit aktual të TI-së.
AKTIVITETET
1. Të koordinohet aktivitetet me agjencionet tjera.
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AKTERET
ZKM, MPBZHR,
AUV
TAIEX, IPA,
partnerët tjere ndërkombëtar
dhe
Projekti i Binjakëzimit (MIK).
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2. Të përshkruhen kërkesat funksionale për të gjithë palët e involvuara.
3. Të krijohet një grup punues që të jep propozim për zgjidhje të mundshme.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Avancimi i sistemit aktual të TI-së.
TREGUESIT
Nevojat e identifikuara.
Sistem unik për informimin e aritjës së ngarkesës.
Plani i hartuar dhe miratuar.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: AUV,MBPZHR.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: AUV
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Avancimi i TI-së.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2016
RREZIQET: Mungesat e mjeteve buxhetore.
INFRASTRUKTURA DHE PAJISJET
OBJEKTIVI Zhvillimi i politikës për investime të përcaktuar nevojat afatshkurtra , afatmesme dhe afatgjata të PIKvë, në sferën e infrastrukturës dhe pajisjeve.
TREGUESIT Planet investive të përgatitura dhe të miratuara.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERET
SITUATA AKTUALE
Infrastruktura aktuale nuk i plotëson kriteret
1. Përgatitja e planeve për
ZKM, MPBZHR,
për kontroll kufitar (veterinar dhe fitosanitar)
investime bazuar në nevojat
nuk ka hapësira të mjaftueshme për kontroll
afatshkurtra, afatmesme dhe
AUV
zyrtar dhe përgatitje të mostrës.
afatgjate.
TAIEX, IPA
partnerët tjerë
ndërkombëtar dhe
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Duhet të sigurohet infrastruktura e nevojshme
Projekti i Binjakëzimit
për inspektimin veterinar kufitar bazuar në
(MIK).
standardet e BE-së dhe praktikat e mira.
VEPRIM 1. Përgatitja e planeve për investime bazuar ne nevojat afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjate, duke pasë
në konsideratë edhe çështjen e mirëmbajtjes.
AKTIVITETET
• Identifikimi i nevojave dhe përgatitja e projekteve.
• Të sigurohet infrastruktura dhe pajisjet në përputhje me standartet e BE-së.
• Të analizohen përparësitë dhe mangësitë.

38

PLANI I VEPRIMIT I STRATEGJISË KOMBËTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË KUFIRIT

•
•
•

Të përgatitet projekti në tri faza lidhur me objektivin e paraparë.
Të dërgohet për shqyrtim dhe aprovim në MF.
Të filloj zbatimi praktikë- (në vazhdimësi), duke patur në konsideratë edhe çështjen e mirëmbajtjes.
.
PËRPARËSIA
E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Planet dhe projektet e hartuara për PIK.
TREGUESIT
Zhvillimi i mekanizmave të brendshëm për të shqyrtuar dhe përshtatur politiken investimeve të AUV-se në përputhje
me vendimet e qeverisë për PIK. Vendosja e programeve financiare për të mbështetur planet strategjike dhe
investuese.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE
AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË
MAP, AUV, MBPZHR, IPA etj.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia AUV
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencise dhe donatoret e mundshem
Përfitimet: Infrastruktura dhe pajisjet sipas standardeve të BE-së.
KOHËZGJATJA
Në vazhdimësi
KALENDARI I PROPOZUAR
Qershor 2017
RREZIQET
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat e ndryshme administrative dhe ligjore.

BASHKËPUNIMI NDËRMJET AGJENCIVE
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(PK-DK-AUV)
KORNIZA LIGJORE
OBJEKTIVI 1: Arritja e Marrëveshjeve të Bashkëpunimit mes agjencive dhe institucioneve tjera relevante që nuk
janë të përfshira në MIK.
TREGUESIT: Marrëveshjet e nënshkruara dhe të vëna në zbatim.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Bashkëpunimi
ndërmjet
agjencive
është
1. Rishikimi, plotësimi dhe
ZKM, MPB, MF, ,MD
rregulluar përmes ligjeve përkatëse dhe
nxjerrja e marrëveshjeve
MBPZHR, MI, MTI,
marrëveshjeve të bashkëpunimit.
sipas nevojës.
MSH, MAP, MPJ, dhe
partnerët ndërkombëtar.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Rishikimi i marrëveshjeve dhe plotësimi i atyre
PK, DK, AUV
ekzistuese dhe zbatimi i tyre do të përmirësoj
gjithë spektrin dhe bashkërendimin e aktiviteteve
Projekti i Binjakëzimit
në zbatim të ligjit, me qëllim të përmirësimit dhe
(MIK).
bashkërendimit ndërinstitucionale. Kjo është
edhe kërkesë sipas standardeve dhe praktikave të
mira të BE-së.
VEPRIM 1. Rishikimi, plotësimi dhe nxjerrja e marrëveshjeve sipas nevojës.
AKTIVITETET
1. Formimi i grupeve punuese ndërmjet agjencive.
2. Inicimi i vlerësimit të marrëveshjeve në fuqi ndërmjet agjencive kufitare.
3. Përgatitja e udhërrëfyesit për hartimin e MM në përputhje me Aquis Communitare dhe udhërrëfyesin e KE
për MIK në bazë të prioriteteve, interesit dhe afateve të përcaktuara.
4. Hartimi i marrëveshjeve reja.
5. Miratimi dhe vënia në zbatim.
6. Monitorimi i zbatimit praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Bashkërendimi i veprimeve ndërmjet agjencive dhe institucioneve.
TREGUESIT: Marrëveshjet e nënshkruara dhe zbatimi i tyre.
AGJENCITË PËRGJEGJËSE: ZKM, MPB, MF, MBPZHR, MI, MTI, MSH, MAP, MPJ, dhe partnerët
ndërkombëtarë, PK, DK, AUV, Projekti i Binjakëzimit (MIK) dhe palët nënshkruese.
AKTERËT E PËRFSHIRË: PK, DK, AUV dhe institucionet tjera relevante.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK, DK, AUV.
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencive.
Përfitimet: Ngritja e bashkëpunimit, bashkërendimi i aktiviteteve, mos dyfishimi i aktiviteteve, rritja e efikasitetit
dhe efektivitetit.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
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KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET
Pengesat e ndryshme administrative/ligjore.
ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI
OBJEKTIVI 1. Përmirësimi dhe zhvillimi i kapaciteteve të agjencive kufitare në përgjigje ndaj kërcënimeve,
rreziqeve dhe ndryshimeve në sigurinë e kufirit.
TREGUESIT: Kapacitetet e ngritura dhe funksionale.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Agjencitë shtetërore të Republikës së Kosovës
ZKM, MPB, MF,
kanë ngritur disa kapacitete, mirëpo ende nuk 1. Krijimi i mekanizmave funksional
janë zhvilluar kapacitetet maksimale dhe të dhe sistemit të përshtatshëm që
PK, DK, AUV
duhura që të kemi një pamje të qartë të situatës ndërlidhet me parandalimin, hetimin dhe agjencionet tjera me
së sigurisë në kufi, duke marrë në konsideratë dhe
zbulimin e veprave dhe
fushëveprim në kufi
të gjitha njohuritë në dispozicion lidhur me aktiviteteve të kundërligjshme.
EULEX
trafikun kufitar, situatën në emigrimin e
Partnerët ndërkombëtar
paligjshëm, trafiqet e paligjshme në nivelin 2. Krijimi i mekanizmave rajonal
dhe
ndërkufitar dhe atë transnacional. Mungesa e dhe lokal për analizë të rrezikut dhe Projektet e Binjakëzimit.
dyanshme e rrjedhës së informacionit, mungesa shkëmbim të informatave.
e informacionit analitik të përpunuar dhe
analiza e rrezikut e pazhvilluar në nivel optimal 3. Zhvillimi i sistemit për
kanë rezultuar në pamundësinë e vazhdueshme paralajmërimit të hershëm.
për të marrë vendime në kohën e duhur dhe të
saktë për një trajtim të përbashkët në kufi.
Agjencitë në kuadër të MIK –ut, kanë krijuar
një mekanizëm të përbashkët të profilimit dhe
analizës së rrezikut dhe kërcënimeve për PKKtë dhe vijën e gjelbër dhe kaltër dhe në baza
tremujore përpilojnë raporte analitike. Ngecje
në këtë aspekt ka në nivelin rajonal dhe lokal të
cilat nuk janë plotësisht në përputhje me
standardet dhe praktikat më të mira të BE-së.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Menaxhimi i operacioneve në kufi dhe në
brendi të Republikës së Kosovës, duhet të
bazohet në vlerësimin dhe analizën e
vazhdueshme të situatës në kufi, në brendësi të
territorit, rreth kufijve shtetëror dhe në rajon.
Është e nevojshme që të krijohet një
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mekanizëm funksional dhe një sistem i
përshtatshëm që ndërlidhet me parandalimin
hetimin dhe
zbulimin e veprave dhe
aktiviteteve të kundërligjshme dhe për
paralajmërim të hershëm, me qëllim të një
kontrolli sa më efektiv dhe efikas të kufirit në të
gjitha nivelet. Zyrtarët kufitar të cilët punojnë
në kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit, është e
nevojshme që vazhdimisht të sigurojë
informacion në lidhje me treguesit e rrezikut
dhe kërcënimeve të mundshme për sigurinë
kufirit dhe të vendit në përgjithësi. Edhe pse
është krijuar mekanizmi qendror duhet të
krijohen mekanizmat lokal dhe rajonal për
analizë të rrezikut dhe të bashkëpunojnë dhe
bashkërendojnë aktivitetet më ngushtë me
mekanizmin qendror për Analizën e Riskut.
VEPRIM 1 Krijimi i mekanizmave funksional dhe sistemit të përshtatshëm që ndërlidhet me parandalimin, hetimin
dhe zbulimin e veprave dhe aktiviteteve të kundërligjshme.
AKTIVITETET:
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të analizohet situata aktuale dhe analizohen përparesite dhe mangesitë e objektivit aktual.
• Të përgatitet strategjia/plani dhe udhëzimet për veprim.
• Të dërgohet për shqyrtim dhe miratim.
• Të organizohet ndonjë vizitë studimore me qëllim të marrjes së përvojave.
• Të përzgjidhet një rajon dhe PKK ku do të testohet funksionimi i mekanizmave dhe sistemit.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Kapacitetet e ngritura, plani i përgatitur, udhëzimet e përpiluara, mekanizmat funksional.
TREGUESIT
Krijimi i mekanizmave funksional dhe sistemit të përshtatshëm që ndërlidhet me parandalimin, hetimin dhe zbulimin
e veprave dhe aktiviteteve të kundërligjshme. Kontrolli sa më efektiv dhe efikas i kufirit shtetëror bazuar në
standardet evropiane dhe praktikat e mira.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE PK, DK, AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË ZKM , MPB, MF, PK, DK, AUV dhe ato më fushëveprim në kufi, EULEX, partnerët
ndërkombëtar dhe projketet e binjakëzimit.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK, DK, AUV.
Kostot: Kërkon shpenzime shtesë në përputhje me projektet për kufirin e MPB-së dhe agjencive kufitare (kjo duhet
të bashkërendohet mes MPB dhe MF).
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Përfitimet: Rritja e sigurisë kufitare dhe sigurisë së vendit.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi .
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2014
RREZIQET
Mos aprovimi i projektit.
Mungesa e mjeteve buxhetore.
VEPRIM 2 Krijimi i mekanizmave rajonal dhe lokal për analizë të rrezikut dhe shkembim të informatave.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të analizohet situata aktuale dhe analizohen përparësitë dhe mangësitë e objektivit.
• Të përgatitet plani dhe udhëzimet për veprim.
• Të dërgohet për shqyrtim dhe miratim.
• Të shihet mundësia e organizimit të ndonjë vizitë studimore me qëllim të marrjes së përvojave.
• Të përzgjidhet një rajon dhe PKK ku do të testohet funksionimi.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Kapacitetet e ngritura, udhëzimet e përpiluara, mekanizmi funksional.
TREGUESIT
Ngritja e mekanizmave rajonal dhe lokal për analizë të rrezikut.
Krijimi i mekanizmave funksional dhe sistemit të përshtatshëm që ndërlidhet me parandalimin, hetimin dhe
zbulimin e veprave dhe aktiviteteve të kundërligjshme.
Kontrolli sa më efektiv dhe efikas i kufirit shtetëror bazuar në standardet evropiane dhe praktikat e mira.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE PK, DK, AUV.
AKTERËT E PËRFSHIRË ZKM , MPB, MF, PK, DK. AUV, partnerët ndërkombëtar dhe Projketet e
Binjakëzimit.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia PK, DK, AUV
Kostot: Kërkon shpenzime shtesë në përputhje me projektet për kufirin e MPB-së dhe agjencive kufitare
(bashkërendim mes MPB dhe MF).
Përfitimet: Rritja e sigurisë kufitare dhe sigurisë se vendit.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2014
RREZIQET
Mos aprovimi i projekteve.
Mungesa e mjeteve buxhetore.
VEPRIM 3: Zhvillimi i sistemit për paralajmërimit të hershëm .
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të analizohet gjendja aktuale e sistemeve ekzistuese dhe analizohen përparësite dhe mangësitë.
• Të shihet mundësia e organizimit të ndonjë vizitë studimore me qëllim të marrjes së përvojave.
• Të përgatitet projekti strategjik.
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• Të përgatitet plani i detajuar dhe udhëzimet për veprim.
• Të dërgohet për shqyrtim në MPB dhe te agjencitë përgjegjëse.
• Të përzgjidhet PKK si pilot projekt.
• Të aprovohet projekti.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Kapacitetet e ngritura. Sistemi i ngritur dhe testuar. Udhëzimet e përpiluara. Mekanizmat
funksional. Shkëmbimi i informatave.
TREGUESIT: Ngritja e sistemit për paralajmërim të hershëm. Krijimi i mekanizmave për paralajmërim të
hershëm dhe sistemit të përshtatshëm që ndërlidhet me parandalimin, hetimin dhe zbulimin e veprave dhe
aktiviteteve të kundërligjshme. Kontrolli sa më efektiv dhe efikas i kufirit shtetëror bazuar në standardet evropiane.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK, AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, MF, ZKM, Agjencitë e MIK-ut, agjencitë tjera me fushëveprim në kufi dhe
partnerët ndërkombëtar.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia PK, DK, AUV
Kostot: Kërkon shpenzime shtesë në përputhje me projektet për kufirin të MPB-së dhe agjencive kufitare
(bashkërendim i MPB-së dhe MF-së).
Përfitimet: Rritja e sigurisë kufitare dhe sigurisë së vendit.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2015
RREZIQET
Mos aprovimi i projektit.
Mungesa e mjeteve buxhetore.
ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI
OBJEKTIVI 2 Avancimi i kapaciteteve vepruese në luftimin e të gjitha formave të aktiviteteve të kundërligjshme
ndërkufitare dhe transnacionale, me fokus të veçantë në parandalimin dhe zbulimin e drogave, kontrabandimit të
armëve dhe municionit, armëve të shkatërrimit në masë, mjeteve radioaktive, trafikimit të qenieve njerëzore,
migrimit ilegal, etj.
TREGUESIT: Ekipet e suksesshme dhe efektive në parandalimin e të gjitha formave të aktiviteteve të
kundërligjshme.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Janë krijuar dhe trajnuar ekipe për luftimin e
1. Zhvillimi i objektivave,
ZKM, MPB, MF,
aktiviteteve të kundërligjshme dhe trafiqeve ilegale në
hartimi i planeve
dhe
kuadër të secilës agjenci të përfshirë në MIK dhe
udhëzimeve të qarta për të
DK, PK, AUV
agjencive tjera me fushëveprim në kufi. Edhe
parandaluar
dhe
luftuar
përkundër rezultateve të përditshme ekziston nevoja
aktivitetet e kundërligjshme
AMRK
që këto aktivitete të avancohen dhe të shtohen
dhe
trafiqeve
ilegale.
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kapacitete vepruese në parandalimin dhe luftimin e
aktiviteteve të kundërligjshme ndërkufitare dhe
brenda territorit.

2.
Sigurimi
i
mjeteve
buxhetore,
numrit
të
mjaftueshëm të personelit të
kualifikuar dhe të trajnuar dhe
pajisjeve adekuate.

EULEX
Partnerët
ndërkombëtar
dhe
donatorët e
mundshëm.

KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Duhet të përcaktohen objektiva të qarta dhe detyra
shtesë për luftimin e aktiviteteve të kundërligjshme
dhe trafiqeve ilegale duke u bazuar në Strategjitë
kombëtare të RKS-së dhe në standardet evropiane
dhe praktikat e mira, gjithmonë duke marrë në
konsideratë sigurinë e shtetit. Duhet të sigurohen
mjete buxhetore, numër i mjaftueshëm i personelit të
kualifikuar dhe të trajnuar dhe pajisjeve adekuate.
VEPRIM 1 Zhvillimi i objektivave, hartimi i planeve dhe udhëzimeve të qarta për të luftuar aktivitetet e
kundërligjshme dhe trafiqeve ilegale.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të analizohet situata aktuale dhe analizohen përparësitë dhe mangësitë.
• Të përgatitet plani dhe udhëzimet për veprim.
• Të dërgohet për shqyrtim dhe miratim te organi competent.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Ekipe të suksesshme dhe efektive për të luftuar aktivitete e kundërligjshme.
TREGUESIT: Objektivat e vendosura, planet e gatshme, udhëzimet e qarta dhe struktura e trajnuar mirë.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK, PK, AUV.
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM ,MPB, MF, PK, DK, AUV , AMRK , EULEX dhe partnerët ndërkombëtar.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: DK, PK AUV dhe AMRK
Kostot: Të parapara me buxhetin e agjencive.
Përfitimet: Strukturë e profesionalizuar në fushën e zbatimit të ligjit dhe parandalimit të aktiviteteve të
kundërligjshme.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR : Qershor 2013
RREZIQET
Mos aprovimi i planit dhe udhëzimeve për veprim.
Mungesa e mjeteve buxhetore.
VEPRIM 2. Sigurimi i mjeteve buxhetore, numrit të mjaftueshëm të personelit të kualifikuar dhe të trajnuar dhe
pajisjeve adekuate.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues .
• Të analizohet situata aktuale e fondeve, numrit të personelit dhe pajisjeve.
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• Të analizohen nevojat për të ardhmen bazuar në planet afatmesme dhe afatgjata.
• Të përgatitet projekti i përgjithshëm dhe udhëzimet për veprim.
• Të dërgohet për shqyrtim te organi përgjegjës.
• Të filloj zbatimi praktik i projektit.
PËRPARËSIA: E mesme.
REZULTATI I PRITUR: Fondet e siguruara, numër i mjaftueshëm dhe personel i trajnuar.
TREGUESIT: Planet e gatshme, udhëzimet e qarta dhe struktura e trajnuar mirë.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK, PK, AUV dhe AMRK.
AKTERËT E PËRFSHIRË : MPB, MF, ZKM PK, DK, AUV, agjencite tjera me fushëveprim në kufi dhe
partnerët ndërkombetar dhe donatorët e mundshëm.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: DK, PK AUV dhe AMRK
Kostot: Të parapara me buxhetin e agjencive dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Strukturë e profesionalizuar në fushën e zbatimit të ligjit dhe parandalimit të aktiviteteve të
kundërligjshme.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2014
RREZIQET
Mos aprovimi i projektit.
Mungesa e mjeteve buxhetore.
ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI
OBJEKTIVI 3: Zhvillimi dhe implementimi i sistemit menaxhues dhe organizativ i cili eliminon apo i minimizon
mundësitë për sjellje të këqija dhe korrupsion.
TREGUESIT: Zbatimi praktik i Kodit Etik
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
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SITUATA AKTUALE
Qeveria e Republikës së Kosovës dhe ministritë
përkatëse në vartësi të cilave janë agjencitë e
përfshira në MIK dhe vetë agjencitë e MIK-ut,
në vazhdimësi kanë bërë përpjekje që të rrisin
kapacitetet në parandalimin e sjelljeve të këqija
dhe korruptive duke krijuar mekanizma adekuat
në luftë kundër këtyre dukurive. Janë organizuar
shumë kampania vetëdijësuese, trajnime,
seminare dhe janë nxjerrë një mori dokumentesh
zyrtare si: vendime qeveritare, Ligji kundër
Korrupsionit dhe UA të brendshme për këtë
çështje, me të vetmin qëllim që të arrihen
standardet e kërkuara për një shoqëri të
vetëdijesuar dhe shërbime profesionale dhe etike.
Secila agjenci ka të krijuar në kuadër të SO
sektorët apo njësitet për inspektim të brendshëm
dhe për standarde profesionale që merren me
vetëdijesimin, parandalimin dhe trajtimin e
rasteve të mundshme.

ZKM, MPB, MF, MD
1. Nxjerrja e Kodit Etik për zyrtarët
e përfshirë në MIK.
2. Ndërmarrja e fushatave të
vetëdijesimit dhe organizimi i
trajnimit kundër korrupsionit në
Rajone, PKK, Zyra Doganore,
PIK,
Agjenci Doganore dhe
Biznese.
3. Ndërmarrja
e
vizitave
inspektuese ad-hok dhe të
planifikuara mbi zbatimin e planit
anti-korrupsion.
4. Ngritja
e
kapaciteteve
profesionale të Sektorëve për
Standarde
Profesionale
dhe
Inspektim të Brendshëm në
kuadër të agjencive të MIK-ut.

Agjencia Kundër
Korrupsionit (AKK)
PK, DK, AUV
Sektorët e
Standardeve
Profesionale në PK,
DK, AUV dhe
Sektorët për Inspektim
të Brendshëm në PK,
DK, AUV
EULEX
dhe
partnerët
ndërkombëtarë.

KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Të ndërmerren hapa drejt zhvillimit dhe
avancimit të procedurave dhe udhëzimeve të
cilat sigurojnë se i gjithë stafi mbështet sundimin
e ligjit dhe i kryen detyrat e veta në mënyrë të
drejtë, të pa anshme, të ndershme, në mirëbesim,
me mirësjellje dhe në mënyrë profesionale dhe të
vendosur, gjithmonë duke i plotësuar standardet
evropiane dhe praktikat e mira kundër sjelljeve
të këqija dhe korrupsionit.
VEPRIM 1. Nxjerrja e Kodit Etik për zyrtarët e përfshirë në MIK.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të përgatitet draft kodi etik për zyrtarët e përfshirë në MIK.
• Të dërgohet për shqyrtim në Bordin Ekzekutiv për MIK dhe miratim të Koordinatori Nacional për MIK.
• Të njoftohen Rajonet, PKK, PIK, Zyrat Doganore.
• Të mbahen trajnime informuese për personelin.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR:
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Zhvillimi dhe implementimi i sistemit të kontrollit menaxhues i cili siguron se parimi etik aplikohet në praktikë dhe
që eliminon apo i minimizon mundësitë për sjellje të këqija dhe korrupsion. Zhvillimi i agjencive të MIK-ut drejt
konceptit zero korrupsion. Plotësimi i standardeve evropiane dhe praktikave më të mira.
TREGUESIT:
Kodi Etik i përgatitur dhe miratuar.
Agjenci që njohin rëndësinë e qasjes etike.
Parimet etike aplikohen në praktikë.
Udhëzimi i Koordinatorit MIK i venë në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK,AUV.
AKTERËT E PËRFSHIRË:
ZKM, MPB, MF, Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK), PK, DK, AUV, Sektorët e Standardeve Profesionale në
PK, DK, AUV dhe Sektorët për Inspektim të Brendshëm në PK, DK, AUV, EULEX dhe partnerët ndërkombëtar.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT:
Agjencia; PK, DK, AUV
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencive dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Agjenci të profesionalizuara në fushën e zbatimit të ligjit dhe parimeve etike dhe profesionale.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Shtator 2013
RREZIQET
Mos miratimi i Kodit Etik dhe planit për veprim.
Pengesat administrative/ligjore.
VEPRIM 2. Ndërmarrja e fushatave të vetëdijesimit dhe organizimi i trajnimeve kundër korrupsionit në rajone,
PKK, PIK, zyra doganore, agjenci doganore dhe biznese.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të përgatitet projekti dhe plani për veprim.
• Të përgatitet programi trajnues.
• Të dërgohet për shqyrtim në Bordin Ekzekutiv për MIK dhe miratim te Koordinatori Nacional për MIK.
• Të njoftohen Rajonet, PKK, PIK, Zyrat Doganore, Agjencitë Doganore dhe Bizneset .
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Zhvillimi dhe implementimi i sistemit të kontrollit menaxhues i cili siguron se parimi etik aplikohet në praktikë dhe
që eliminon apo i minimizon mundësitë për sjellje të këqija dhe korrupsion.
Zhvillimi i agjencive të MIK-ut drejt konceptit zero korrupsion.
Plotësimi i standardeve evropiane dhe praktikave më të mira.
TREGUESIT
Projekti dhe plani për veprim i përgatitur dhe miratuar.
Agjenci që njohin rëndësinë e qasjes etike.
Parimet etike aplikohen në praktikë.
Udhëzimi i Koordinatorit MIK i venë në zbatim.
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AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK,AUV.
AKTERËT E PËRFSHIRË:
ZKM, MPB, MF, Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK), PK, DK, AUV, Sektorët e Standardeve Profesionale në
PK, DK, AUV dhe Sektorët për Inspektim të Brendshëm në PK, DK, AUV dhe partnerët ndërkombëtar.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT:
Agjencia; PK, DK, AUV
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencive dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Agjenci të profesionalizuara në fushën e zbatimit të ligjit dhe parimeve etike dhe profesionale.
KOHËZGJATJA Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR Nëntor 2013
RREZIQET
Mos miratimi i projektit dhe planit për veprim.
Pengesat administrative/ligjore.
VEPRIM 3: Ndërmarrja e vizitave inspektuese ad-hok dhe të planifikuara mbi zbatimin e planit anti-korrupsion.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të përgatitet plani për vizita inspektuese ad-hok dhe te planifikuara në bazë vjetore.
• Të dërgohet për shqyrtim në Bordin Ekzekutiv për MIK dhe miratim të Koordinatori Nacional për MIK.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSI: E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Zhvillimi dhe implementimi i sistemit të kontrollit menaxhues i cili siguron se parimi etik aplikohet në praktikë dhe
që eliminon apo i minimizon mundësitë për sjellje të këqija dhe korrupsion.
Zhvillimi i agjencive të MIK-ut drejt konceptit zero korrupsion.
Plotësimi i standardeve evropiane dhe praktikave më të mira.
TREGUESIT
Plani i vizitave i përpiluar dhe miratuar.
Parimet etike aplikohen në praktikë.
Udhëzimi i Koordinatorit MIK i vënë në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK,AUV.
AKTERËT E PËRFSHIRË:
ZKM, MPB, MF, Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK) PK, DK, AUV , Sektoret e Standardeve Profesionale në
PK, DK,AUV dhe Sektoret për Inspektim të Brendshem ne PK, DK,AUV dhe partnerët ndërkombëtar.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT:
Agjencia: PK, DK, AUV
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencive dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet:. Agjenci të profesionalizuara në fushën e zbatimit të ligjit dhe parimeve etike dhe profesionale.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Tetor 2013 (faza e parë)
RREZIQET
Mos miratimi i planit të vizitave.
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Pengesat administrative/ligjore.
VEPRIM 4: Ngritja e kapaciteteve profesionale te Sektorëve për Standarde Profesionale dhe Sektorëve për
Inspektim të Brendshëm në kuadër të agjencive të MIK-ut.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të përgatitet projekti dhe plani për veprim.
• Të dërgohet për shqyrtim në Bordin Ekzekutiv për MIK dhe miratim te Koordinatori Nacional për MIK.
• Të organizohen trajnime të përbashkëta për këtë çështje.
• Të shihet mundësia e një vizite studimore.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Zhvillimi dhe implementimi i sistemit të kontrollit menaxhues i cili siguron se parimi etik aplikohet në praktikë dhe
që eliminon apo i minimizon mundësitë për sjellje të këqija dhe korrupsion.
Zhvillimi i agjencive të MIK-ut drejt konceptit zero korrupsion.
Plotësimi i standardeve evropiane dhe praktikave më të mira.
TREGUESIT
Kapcitetet e ngritura dhe funksionale.
Organizimi i trajnimeve/takimeve, vizitave të përbashkëta.
Agjenci që njohin rëndësinë e qasjes etike.
Parimet etike aplikohen në praktikë.
Udhëzimi i Koordinatorit MIK i përpiluar dhe vënë në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK,AUV
AKTORËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPB, MF, Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK) PK, DK, AUV, Sektorët e
Standardeve Profesionale në PK, DK,AUV dhe Sektorët për Inspektim të Brendshem në PK, DK, AUV dhe
partnerët ndërkombëtar.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT:
Agjencia: PK, DK, AUV.
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencive dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Agjenci të profesionalizuara në fushën e zbatimit të ligjit dhe parimeve etike dhe profesionale.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Mars 2013
RREZIQET: Pengesat e ndryshme administrative/ligjore.
PROCEDURAT
OBJEKTIVI 1: Standardizimi i PKK-ve bazuar në UA në fuqi (për kategorizim) dhe sipas standardeve evropiane.
TREGUESIT: PKK-të e standardizuara sipas legjislacionit në fuqi dhe standardeve evropiane.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Aktualisht PKK-të nuk janë të standardizuara sipas
ZKM, MPB, MF,
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standardeve dhe praktikave të mira të BE-së, edhe pse
bazuar në legjislacionin në fuqi është hartuar UA për
kategorizimin e PKK-ve, ku parashihen edhe rregullat
e funksionimit të PKK-ve.

1. Të analizohet nevoja për
standardizimin e PKK-ve sipas
kategorizimit dhe standardeve
evropiane.

MBPZHR,
MI, MAP ,MPJ
Partnerët
ndërkombëtar,
(EULEX,
ICTAP, etj)
dhe
Projekti i
Binjakëzimit (MIK).

KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Me qëllim të standardizimit të PKK-ve duhet të
merret parasysh statusi i ardhshëm i kufijve
kombëtar dhe të identifikohen ata si kufij afat
shkurtër, afat-mesëm ose afat-gjatë, nga pikëpamja e
zgjerimit të ardhshëm të BE-së. Standardizimi i
PKK, ka për qëllim që PKK-të e kategorisë adekuate
duhet të jenë të pajisura me objekte dhe pajisje
përcjellëse për ushtrim të kontrollit kufitar sa më
efektiv dhe efikas.
VEPRIM 1: Të analizohet nevoja për standardizimin e PKK-ve sipas kategorizimit dhe standardeve evropiane.
AKTIVITETET
1. Formimi i grupit punues ndërmjet agjencive për standardizimin e PKK-ve.
2. Të krahasohet situata aktuale e PKK-ve me standardet dhe praktikat e mira të BE-së.
3. Të përcaktohen kriteret për standardizimin e PKK-ve bazuar në vlerësimin e faktorëve të brendshëm dhe të
jashtëm.
4. Të përgatitet projekti.
5. Të dërgohet për miratim te organi kompetent.
6. Të filloj zbatimi i projektit.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Situata e vlerësuar dhe analizuar.
PKK të standardizuara.
TREGUESIT: Standardizimi i PKK-ve sipas standardeve evropiane dhe me praktikave të mira të BE –së.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK, AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPB, MF, MBPZHR, MI, MAP ,MPJ, Partnerët ndërkombëtarë (EULEX,
ICTAP, etj dhe Projekti i Binjakëzimit (MIK).
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK, DK, AUV
Kostot: Të parapara në projektin e MPB-së për kufij dhe në buxhetin e agjencive dhe në donatorët e mundshëm.
Ky aktivitet duhet të bashkërendohet në mes të MPB-së, MF dhe MPJ-së.
Përfitimet: PKK të standardizuara sipas standardeve evropiane. Hapësira adekuate dhe optimale për pune.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET:
Mungesa e mjeteve buxhetore.
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Pengesat e ndryshme administrative/ligjore.
PROCEDURAT
OBJEKTIVI 2 : Bashkërendimi i buxhetit të MIK-ut në marrëveshje me të gjitha agjencitë.
TREGUESIT: Buxheti i bashkërenduar ndërmjet agjencive.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERET
SITUATA AKTUALE
Aktualisht secila agjenci ka buxhetin e vet të ndarë
ZKM, MPB , MF
nga buxheti i konsoliduar i Republikës së Kosovës.
MI, MAP,
Nuk ekziston një linjë e veçantë e MIK-ut. Janë bërë
përpjekje që fondet e ndara të bashkërendohen, 1.Identifikimi i
PK,DK,AUV
objektivave
mirëpo mund të konstatojmë se nuk ka fonde të prioritare dhe projekteve si dhe
mjaftueshme të cilat mund të bashkërendohen bashkërendimi i buxhetit me AMRK, agjencitë tjera
ndërmjet agjencive.
me fushëveprim në kufi
donatorë potencial.
Projekti i Binjakëzimit
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Fondet duhet të jenë të bashkërenduara dhe të
(MIK).
mjaftueshme për MIK që të arrihen objektivat e
Strategjisë.
VEPRIM 1 Identifikimi i objektivave prioritare dhe projekteve si dhe bashkërendimi i buxhetit me donatorë
potencial.
AKTIVITETET
• Formimi i grupit punues për identifikimin e projekteve të përbashkëta.
• Hartimi i planit për nevojat buxhetore sipas prioriteteve.
• Prezantimi i projekteve para donatorëve.
PËRPARËSIA :E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Identifikimi i projekteve dhe plani për nevojat buxhetore i hartuar.
TREGUESIT: Plani për nevojat buxhetore i dërguar në miratim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK, AUV,
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM,MPB, MF, MI, MAP, PK,DK,AUV, AMRK, agjencitë tjera me fushëveprim në
kufi, Projekti i Binjakëzimit (MIK).
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia:PK,DK,AVUK, AMRK.
Kostot: Të parapara me buxhetet e agjencive dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Buxheti i mjaftueshëm për realizimin e objektivave të Strategjisë MIK sipas prioriteteve.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR:
Në vazhdimësi.
RREZIQET:
Mungesa e mjeteve buxhetore.
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Pengesat e ndryshme administrative ligjore.
PROCEDURAT
OBJEKTIVI 3. Harmonizimi dhe konkretizimi procedurave për agjencitë që veprojnë në kuadër të MIK-ut,
bazuar në standardet evropiane dhe praktikat e mira.
TREGUE SIT: Procedura Standarde të Operimit të miratuara.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
ZKM,MPB, MF,
Në PKK kryhen kontrolle të ndryshme nga
MBPZHR
agjencitë përkatëse në bazë të kornizës ligjore
MI, MTI, AMRK,
dhe rregullave që janë në fuqi, të rregulluara
MSH,
përmes PSO-ve të brendshme për agjencitë
1. Rishikimi
dhe
hartimi
i
MAP, MPJ
përkatëse.
Procedurave
Standarde
të
Operimeve të përbashkëta sipas
PK, DK, AUV,
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
nevojës.
AMRK
Rishikimi, përpilimi PSO-ve të përbashkëta
EULEX,
me të gjitha agjencitë, lehtëson shërbimet e
partnerët
qytetarëve/bizneseve dhe ngritë efikasitetin
ndërkombëtarë
në koordinim dhe implementim të ligjit dhe
dhe donatorët.
rendit gjatë kryerjes së aktiviteteve ditore.
VEPRIM 1 Rishikimi dhe hartimi i PSO-ve të përbashkëta.
AKTIVITETET:
• Vlerësimi i gjendjes aktuale nga grupi punues.
• Rishikimi dhe përgatitja e PSO-ve të reja dhe miratimi i tyre.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Harmonizimi i PSO.
TREGUESIT: PSO të miratuara dhe shpërndarja e tyre.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: Agjencitë në PKK.
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPB, MF, MBPZHR, MI, MTI, AMRK, MSH, MAP, MPJ, PK, DK, AUV,
AMRK, EULEX, partnerët ndërkombëtarë dhe donatorët.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT:
Agjencia: PK, DK, AVUK.
Kosto: Të parapara me buxhetet e agjencive.
Përfitimet: Procedura Standarde të Operimit nëpër PKK konform MIK-ut.
KOHËZGJATJA:
Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET:
Mungesa e mjeteve buxhetore, dhe
Pengesat e ndryshme administrative/ligjore.
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BURIMET NJERËZORE DHE TRAJNIMI
OBJEKTIVI 1: Organizimi i trajnimeve të vazhdueshme ndërmjet agjencive dhe me aktorët tjerë me fushëveprim
në kufi.
TREGUESIT: Realizimi i trajnimeve të përbashkëta ndërmjet agjencive. Hartimi i planit dhe programit për
trajnime.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Aktualisht agjencitë e MIK-ut në vazhdimësi 1. Realizimi i vazhdueshëm i
ZKM, MPB, MF,
organizojnë trajnime të përbashkëta bazuar në aktiviteteve trajnuese/ zhvillimore
MMPH
konceptin e MIK-ut dhe nevojave që janë paraqitur dhe ofrimi i mbështetjes për
në PKK.
institucionet relevante, për të PK, DK, AUV, AMRK
promovuar
komunikim
dhe dhe agjencitë tjera me
bashkëpunim ndër-disiplinor në të
fushëveprim në kufi.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Në kuadër të programeve trajnuese të specializuara mirë të sigurisë publike.
qofshin ato të realizuara brenda agjencive te MIK-ut
Partnerët ndërkombëtar,
apo të ofruara nga agjencitë e jashtme, bazuar në
Projekti i Binjakëzimit
ANT do të ndikoj në përmirësimin e bashkëpunimit,
(MIK).
në ngritjen e profesionalizimit dhe zvogëlimin e
dukurive negative të cilat paraqesin rrezik si për
sigurinë e vendit, të hyrat dhe shëndetin publik.
VEPRIM 1: Realizimi i vazhdueshëm i aktiviteteve trajnuese/ zhvillimore dhe ofrimi i mbështetjes për institucionet
relevante, për të promovuar komunikim dhe bashkëpunim ndër-disiplinor në të mirë të sigurisë publike.
AKTIVITETET
• Analizimi i nevojave për trajnim.
• Identifikimi i mangësive.
• Vazhdimi i zhvillimit standard të programeve trajnuese të përbashkëta.
• Miratimi i programeve trajnuese të përbashkëta.
• Organizimi i trajnimeve të përbashkëta.
PËRPARËSIA:
E mesme.
REZULTATI I PRITUR: Realizimin ne vazhdimësi i trajnimeve të përbashkëta.
TREGUESIT Plani dhe programi trajnues i miratuar.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE:
PK, DK, AUV dhe agjencitë relevante.
AKTERËT E PËRFSHIRË:
ZKM, MPB, MF, MMPH, PK, DK, AUV, AMRK dhe agjencitë tjera me fushëveprim në kufi, partnerët
ndërkombëtar, projekti i binjakëzimit (MIK).
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT:
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Agjencia: PK, DK, AUV, AMRK dhe agjencitë tjera me fushëveprim në kufi.
Kostot: Të parapara ne buxhetin e agjencive , donatorët e mundshëm dhe projektin e binjakëzimit (MIK).
Përfitimet: Zvogëlimi i dukurive negative të cilat paraqesin rrezik si për sigurinë e vendit, të hyrat dhe shëndetin
publik. Ngritja e performancës së personelit.
KOHËZGJATJA:
Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR:
Në vazhdimësi.
RREZIQET:
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative/ligjore.
BURIMET NJERËZORE DHE TRAJNIMI
OBJEKTIVI 2: Sistemimi i personelit, trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve të agjencive bazuar në standardet
evropiane.
TREGUE SIT: Menaxhimi optimal i burimeve njerëzore.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERET
SITUATA AKTUALE
Situata aktuale e burimeve njerëzore dhe trajnimeve
1. Plotësimi i vendeve të MPB, MF, MBPZHR,
nuk është në nivel të kënaqshëm. Në shumë raste
punës sipas kërkesës së
MI,MSH, MPJ
vendimet në lidhje me caktimin e burimeve
PKK.
njerëzore nuk janë në harmoni me agjencitë tjera që
PK, DK, AUV
veprojnë në kufi.
2. Trajnime të përbashkëta,
vazhdueshme
sipas
AMRK
konceptit të MIK-ut dhe
partnerët
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Mbikëqyrja dhe kontrolli efektiv dhe efikas i kufirit
nevojave që paraqiten në
ndërkombëtarë
kërkon që numri i personelit t ’ i përshtatet
PKK.
dhe
vlerësimit të analizës së riskut. Rekomandohet që të
Projekti i Binjakëzimit.
studiohen situatat e përafërta me vendet e BE-së që
mund të shërbejnë si shembuj.
VEPRIM 1 Plotësimi i vendeve të punës sipas kërkesës së PKK.
AKTIVITETET
• Vlerësimi i nevojave për personel.
• Plotësimi i vendeve të punës sipas kërkesës në PKK.
• Organizimi në vazhdimesi i trajnimeve.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Personel i mjaftuar në PKK.
TREGUESIT
• Kërkesat e PKK për personal të plotësuara.
• Organizimi i trajnimeve të përbashkëta.
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• Rritja e efikasitetit dhe kryerja e procedurave sipas standardeve evropiane.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK, AUV.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, MF, MBPZHR, MI,MSH, MPJ, PK, DK, AUV, AMRK, partnerët
ndërkombëtarë dhe Projekti i Binjakëzimit (MIK).
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT:
Agjencia: PK,DK,AVUK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencive.
Përfitimet: Rritja e efikasitetit dhe kryerja e procedurave sipas standardeve evropiane . PKK të mbuluara me staf të
mjaftueshëm dhe të trajnuar.
KOHËZGJATJA:
Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET:
Mos aprovimi i kërkesës.
Mungesa e mjeteve buxhetore.
VEPRIMI 2: Trajnime të vazhdueshme të përbashkëta sipas konceptit të MIK-ut.
AKTIVITETET:
• Identifikimi i fushave të trajnimit të përbashkët.
• Hartimi i Plan programeve për trajnime të përbashkëta.
• Organizimi i trajnimeve.
• Organizimi i vizitave studimore.
PËRPARËSIA:
E lartë.
REZULTATI I PRITUR:
Ngritja e kapaciteteve profesionale.
TREGUESIT:
Personeli i trajnuar dhe efikas për zbatim të ligjit.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK, AUV.
AKTERËT E PËRFSHIRË:
ZKM,MPB, MF, MI, MSH dhe MPJ, IKAP, ICITAP, AMRK partnerët ndërkombëtarë dhe Projekti i Binjakëzimit.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK, DK, AUV
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencive.
Përfitimet: Shërbime efikase në PKK.
KOHËZGJATJA
Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR
Në vazhdimësi, sipas kërkesave të agjencive në PKK.
RREZIQET
Mungesa e mjeteve buxhetore.
Pengesat e ndryshme administrative.
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KOMUNIKIMI
OBJEKTIVI 1 Zhvillimi i një sistemi të sigurt, funksional dhe efikas të informacionit që mundëson mbledhjen,
ruajtjen, analizimin dhe shpërndarjen e të dhënave dhe informacionit.
TREGUESIT: Sistemi i ngritur, shkëmbim i informatave.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Sistemi aktual për shkëmbimin e informacionit dhe të
ZKM, MPB, MF,
dhënave nuk është i kënaqshëm dhe i mjaftueshëm, 1. Ngritja dhe avancimi i sistemit
dhe nuk ofron shpejtësinë dhe cilësinë e shkëmbimit të komunikimit
ndërmjet
PK,DK,AUV
të informacionit që do të jetë në përputhje me agjencive.
praktikat më të mira të BE-së. Agjencitë kufitare në
EULEX
kuadër të MIK-ut në RKS aktualisht nuk kanë një
Partnerët
sistem të përbashkët të informacionit i cili është një
ndërkombëtar
parakusht për bashkërendim të aktiviteteve si për
dhe
agjencitë brenda shtetit dhe në nivel të bashkëpunimit
Projektet e
ndërkombëtar. Agjencitë e MIK-ut në RKS aktualisht
Binjakëzimit.
përdorin aplikacione të shumta si dhe bazat e të
dhënave te tyre. Ka pasur progres në kontrollin e
kalimit kufitar në atë mënyrë që automatikisht janë
skanuar pasaportat, janë regjistruar hyrjet/daljet e
personave që kalojnë në kufi. Në QKMK është i
vendosur sistemi CCTV që monitoron PKK/ZD-të, i
cili në të ardhmen e afërt do të avancohet dhe do të
jetë i lidhur me sistemet e tjera.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Ngritja dhe avancimi i sistemit të komunikimit
ndërmjet agjencive është njëra ndër kërkesat kryesore
për një punë më efikase dhe efektive të agjencive me
qëllim të përmbushjes së standardeve evropiane dhe
praktikave më të mira për kontroll sa më të mirë dhe
të sigurt të kufijve shtetëror.
VEPRIM 1 Ngritja dhe avancimi i sistemit të komunikimit ndërmjet agjencive.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të analizohet situata aktuale.
• Të përgatitet projekti dhe plani për veprim.
• Të dërgohet për shqyrtim dhe miratim.
• Të filloj faza testuese.
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• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Sistem efektiv dhe efikas i komunikimit.
TREGUESIT: Sistem i përbashkët i informacionit për bashkërendim të aktiviteteve si për agjencitë brenda shtetit
dhe në nivel të bashkëpunimit ndërkombëtar.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK, AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, MF, ZKM, PK,DK,AUV, EULEX, Partnerët ndërkombëtar, Projektet e
Binjakëzimit, donatorët e mundshëm.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK, DK, AUV.
Kostot:Të parapara me projektete e MPB-së për kufirin dhe buxhetin e agjencive (kosto e përafërt 600.000 euro).
Përfitimet: Sistem që mundëson shkëmbimin në kohë të informacionit, mbledhjen, ruajtjen dhe analizimin e atij
informacioni.
KOHËZGJATJA: 2 vite prej miratimit të PV MIK.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2014
RREZIQET
Mos aprovimi i projektit.
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative dhe ligjore.
KOMUNIKIMI
OBJEKTIVI 2: Integrimi i sistemeve Asycuda World , BMS dhe AVUK dhe krijimi i moduleve që e përkrahin
MIK-un dhe komunikimin e strukturuar ndërmjet agjencive.
TREGUESIT: Implementimi i një sistemi bashkëkohor dhe efektiv të komunikimit ndërmjet agjencive.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Sistemi aktual për shkëmbimin e informacionit dhe të
ZKM, MPB, MF
dhënave nuk është i kënaqshëm dhe i mjaftueshëm,
1. Avancimi, funksionalizimi
dhe nuk ofron shpejtësinë dhe cilësinë e shkëmbimit
dhe integrimi i sistemeve
DK,PK, AUV
të informacionit që do të jetë në përputhje me
ekzistuese dhe funksionalizimi
praktikat më të mira të BE-së. Agjencitë kufitare në
optimal i shkëmbimit të DPAD dhe Sekt. e TIsë në kuadër të
kuadër të MIK-ut në RKS, aktualisht nuk kanë një
informatave
ndërmjet
agjencive
të MIK-ut.
sistem të përbashkët të informacionit i cili është një
agjencive.
parakusht për bashkërendim të aktiviteteve dhe për
UNCTAD,
palët e tjera të interesuara, si në nivelin ndërmjet
EILEX,
agjencive dhe në nivel të bashkëpunimit
Partneret
ndërkombëtar.
Agjencitë
kufitare
përdorin
Ndërkombëtare
aplikacione të shumta si dhe baza të dhënave të
dhe
ndryshme. Ka pasur progres në kontrollin e kalimit
donatorët e
kufitar në atë mënyrë që kalimet janë automatizuar
mundshëm.
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pasi ka hyrë në shfrytëzim sistemi BMS, duke filluar
nga skanimi i pasaportave, regjistrimi i kontrollit të
personave që kalojnë kufirin dhe mundësia e
shkëmbimit te këtyre të dhënave me agjencitë tjera.
Në RKS është themeluar me ligj QNKK e cila
mbikëqyrë dhe monitorin sistemin e kontrollit kufitar
(CCTV) i cili ka të lidhura edhe sistemet tjera (të tilla
si ANPR që është sistem për të lexuar targat e
automjeteve) dhe për të kontrolluar punën në
PKK/ZD, (me qëllim të sigurimit të dëshmive për
hetime të mëtutjeshme, etj).
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Është e domosdoshme nxjerrja e akteve nënligjore,
hartimit të strategjisë dhe planit të veprimit,
udhëzimeve dhe procedurave te përbashkëta lidhur
me integrimin e sistemeve dhe krijimin e moduleve
që e përkrahin MIK-un dhe komunikimin e
strukturuar ndërmjet agjencive, me theks të veçantë
krijimin e praktikave për mbrojtjen e të dhënave në
pajtim me legjislacionin vendor dhe standardet e BEsë. Në vazhdimësi duhet të bëhen përpjekje për
pajisje me sisteme dhe aplikacione të nevojshme për
mbikëqyrje dhe shkëmbim më efektiv dhe efikas të
informacionit.
VEPRIM 1: Avancimi, funksionalizimi dhe integrimi i sistemeve ekzistuese dhe funksionalizimi optimal i
shkëmbimit të informatave ndërmjet agjencive.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të hartohet strategjia dhe plani i veprimit për integrim të sistemeve.
• Të hartohet projekti.
• Të vlerësohet efektshmëria e implementimit të projektit dhe të evidentohen përparësitë dhe mangësitë.
• Të dërgohen për shqyrtim dhe miratim .
• Të filloj procedurat testuese të sistemeve.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Ngritja e nivelit të profesionalizmit, përmirësimi i bashkëpunimit, automatizimi i
procedurave, shkëmbimi i informatave ndermjet agjencive, integrimi i sistemeve.
TREGUESIT: Nevojat e identifikuara, strategjia dhe plani i veprimit i hartuar, projekti i hartuar dhe miratuar,
sistemi i integruar.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK, AUV
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AKTORËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPB, MF, DK, PK, AUV, DPAD dhe Sektorin e TI-se në kuadër të agjencive
të MIK, UNCTAD, EULEX, Partneret Ndërkombëtar dhe donatorët e mundshëm.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK, DK, AUV.
Kostot: Kosto te parapara në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2013-2015.
Përfitimet: Avancimi dhe integrimi i sistemeve të komunikimit ndërmjet agjencive.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi .
KALENDARI I PROPOZUAR: Shtator 2014
RREZIQET
Mos aprovimi i projektit.
Mos aprovimi i buxhetit.
Pengesat teknike, administrative/ligjore.
TEKNOLOGJIA INFORMATIVE
OBJEKTIVI 1: Integrimi i profileve të përbashkëta të riskut ndërmjet sistemeve ASYCUDA, BMS dhe AVUK.
TREGUESIT: Sistemet e integruara dhe funksionale. Rritja e zbulimeve dhe parandalimi i aktiviteteve të
kundërligjshme.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
ZKM, MF,MPB
SITUATA AKTUALE
Gjendja aktuale në agjencitë e MIK-ut sa i përket 1. Implementimi i sistemit dhe
PK, DK, AUV
shkëmbimit dhe integrimit të profileve nuk është integrimi i plotë i profileve të
aq e mirë, mirëpo mund të konsiderohet se ka përbashkëta të riskut.
KE
zhvillime pozitive dhe hapësirë për përmirësim
EULEX,
të mëtutjeshëm.
Organizatat
Ndërkombëtare,
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Donatorët e
Të bëhet avancimi dhe integrimi i sistemeve
mundshëm dhe
edhe me forma tjera aplikative të cilat
Projekti i
komunikojnë në mes vete duke u bazuar edhe në
Binjakëzimit (MIK).
objektivat strategjike, standardet dhe praktikat e
mira të BE-së.
VEPRIMI 1 Implementimi i sistemit dhe integrimi i plotë i profileve të përbashkëta të riskut.
AKTIVITETET
•
Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
•
Të përshkruhen kërkesat funksionale për të gjithë palët e përfshira.
•
Të prezantohen propozimet për zgjidhje të mundshme.
•
Të përgatiten planet për veprim.
•
Të përzgjidhet një PKK për pilot projekt-testim.
•
Të përpilohet procedura standarde e operimit.
•
Të miratohet PSO.
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•
Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Integrimi i profileve. Përmbushja e kërkesave dhe standardeve.
TREGUESIT
1. Nevojat e identifikuara.
2. Sistem unik për integrim të profileve.
3. Plani i hartuar dhe miratuar.
4. Faza e testimit.
5. Zbatimi praktik.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK dhe AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MF,MPBPK, DK, AUV, KE, EULEX, Organizatat Ndërkombëtare, Donatorët
e mundshëm dhe Projekti i Binjakëzimit (MIK).
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK, DK dhe AUV
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencive kufitare (kosto e përafërt 600.000 eur )dhe në donacionet potenciale.
Përfitimet: Integrimi i sistemeve dhe shkëmbimi efektiv i informatave dhe profesionalizimi i stafit. Zbulimi dhe
parandalimi i aktiviteteve të kundërligjshme.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Shtator 2014
RREZIQET
Mos aprovimi i projektit.
Mungesa e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative/ligjore.
INFRASTRUKTURA DHE PAJISJET
OBJEKTIVI 1: Përgatitja e planit për investime kapitale në infrastrukturën dhe pajisjet ekzistuese dhe atë që do të
ndërtohet në PKK.
TREGUESIT: Objektet dhe pajisjet funksionale te bazuara ne standardet e BE-së.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Edhe pse janë bërë shumë përpjekje rreth këtij
MPB, MF, ZKM
objektivi, si nga Qeveria e Republikës së 1. Përgatitja e planeve dhe
Kosovës, ministritë përkatëse, agjencitë e kyçura projekteve të përbashkëta për
PK, DK, AUV
në MIK (PK-DK-AUV) dhe donatorët investime në PKK.
ndërkombëtarë, mund të konstatojmë që shumë
Bordi Ekzekutiv MIK
faktor në dhe rreth Republikës së Kosovës kanë
ndikuar që jo të gjitha PKK–të, të jenë të
EULEX,
standardeve të kërkuara dhe të përballen me
KE
infrastrukturë dhe pajisje përcjellëse jo adekuate.
Donatorët dhe
Që prej fuqizimit të Strategjisë Kombëtare dhe
Projektet e Binjakëzimit.
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PV për MIK, shumica e investimeve kapitale që
janë zhvilluar në PKK, janë koordinuar në mes
të agjencive dhe një gjë e tillë ka ndodhur si
gjatë vitit 2009, 2010 dhe 2011, ku janë bërë disa
përmirësime të dukshme në disa PKK, si me
investime të agjencive dhe donatorëve. Janë bërë
planifikime buxhetore për përmirësim të
infrastrukturës edhe për vitin 2012 dhe 2013.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Duhet të identifikohen nevojat për përmirësimin
e infrastrukturës ekzistuese dhe asaj që do të
ndërtohet në të ardhmen dhe në vazhdimësi të
hartohen plan-projekte të cilat duhet t’i
prezantohen Bordit Ekzekutiv që përmes këtij
mekanizmi të artikulohen më pastaj në grupin
ndërministror me fuqi vendimmarrëse politike
dhe te donatorët e mundshëm. Këto projekte
duhet të jenë të përcaktuara qartë dhe të bazuara
në standarde dhe kritere të BE-së për
funksionimin e PKK-ve. Si element i
rëndësishëm duhet të merret parasysh edhe
statusi i ardhshëm i kufijve kombëtar dhe të
identifikohen ata si kufij afat shkurtër, afatmesëm apo afat-gjatë nga pikëpamja e zgjerimit
të ardhshëm të BE-së, me qëllim që të mos
shpenzohen mjete në diçka që në të ardhmen nuk
do të mund të shfrytëzohet.
VEPRIM 1: Përgatitja e planeve dhe projekteve të përbashkëta për investime në PKK.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të identifikohen nevojat për përmirësimin e infrastrukturës dhe pajisjeve ekzistuese.
• Të përgatiten planet.
• Të përgatitet projekti.
• Të dërgohet për shqyrtim dhe miratim.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E mesme.
REZULTATI I PRITUR: Planet dhe projektet e hartuara dhe miratuara.
TREGUESIT
Zhvillimi i mekanizmave të përbashkët për të shqyrtuar dhe përshtatur politiken e investimeve në përputhje me
ndryshimin e mjedisit.
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Zhvillimi i programeve financiare për të mbështetur planet strategjike dhe investuese.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK, AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPB, MF, PK, DK, AUV, Bordi Ekzekutiv MIK, KE, EULEX, Donatorët e
mundshem dhe Projektet e Binjakëzimit.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia PK, DK, AUV
Kostot: të parapara në projekt dhe në buxhetin për vitin 2012-2017 dhe nga donacionet e mundshme.
Përfitimet: Vendosja e sistemit menaxhues për të mbuluar qëllimet e veçanta, prioritetet dhe planet zhvillimore e
financiare dhe për të siguruar ekuilibër ndërmjet investimit dhe burimeve.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2013
RREZIQET
Mos aprovimi i projekteve.
Mungesa e mjeteve buxhetore.
INFRASTRUKTURA DHE PAJISJET
OBJEKTIVI 2: Riaktivizimi dhe avancimi i pajisjeve (aseteve) të QKMK-së.
TREGUESIT Funksionalizimi i ANPR-së dhe CCTV-së.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERET
SITUATA AKTUALE
Statusi i QKMK-së është i përcaktuar me Ligjin
1. Nxjerrja e aktit nënligjor
ZKM, MPB, MF,
Nr. 04/L-072 neni 49. QKMK në përbërje të vet
që përcakton formën e
ka praninë e tri agjencive dhe bën vëzhgimin e
rregullimit
dhe
PK, DK, AUV
PKK/ZD përmes CCTV–së në orar 24/7. QKMK
funksionimit të QKMKështë e pajisur me sistemin e CCTV-së, DVR-së,
së.
Partnerët ndërkombëtar dhe
ANPR-së dhe Docubox për identifikimin e
2. Realizimi i projektit për
donatorët.
dokumenteve të falsifikuara.
riaktivizimin e pajisjeve
(aseteve) pranë QKMKsë.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Me qëllim të funksionalizimit të plotë të QKMK3. Realizimi i tenderit për
së nevojitet nxjerrja e aktit nënligjor që
blerjen dhe mirëmbajtjen e
përcakton formën e
rregullimit dhe
pajisjeve (aseteve).
funksionimit, si dhe ngritja e kapaciteteve të
kësaj qendre si në pajisje dhe mirëmbajtjen e
tyre.
VEPRIM 1. Nxjerrja e aktit nënligjor që përcakton formën e rregullimit dhe funksionimit të QKMK-së.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndër institucional.
• Të analizohet situata aktuale e kornizës ligjore.
• Të përgatitet akti nënligjor.
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• Të dërgohet për shqyrtim dhe miratim.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Funksionalizimi i plotë i QKMK-së.
TREGUESIT: Akti nënligjor i aprovuar dhe vënë në zbatim
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK, AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPB, MF, PK, DK, AUV, partnerët ndërkombëtar dhe donatorët.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia PK, DK, AUV
Kostot: të parapara në buxhetin e agjencive dhe në donacionet potenciale.
Përfitimet: Funksionalizimi i plotë i QKMK-së dhe mbikëqyrja efketive e kufirit.
KOHËZGJATJA: 6 muaj
KALENDARI I PROPOZUAR: Janar 2013
RREZIQET
Mos aprovimi i projektit.
Pengesat administrative/ligjore.
Mungesat e mjeteve buxhetore.
VEPRIM 2: Realizimi i projektit për riaktivizimin e asteve pranë QKMK (faza e parë ka filluar).
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të përgatitet plan-veprimi.
• Të dërgohet për shqyrtim dhe miratim.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Funksionalizimi i plotë i QKMK-së.
TREGUESIT: Asetet e riaktivizuara dhe funksionale.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK, AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPB, MF, PK, DK, AUV, partnerët ndërkombëtar dhe donatorët.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK, DK, AUV
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Funksionalizimi i plotë i QKMK-së dhe mbikëqyrja efketive e kufirit.
KOHËZGJATJA: 3 muaj
KALENDARI I PROPOZUAR: Shtator 2012
RREZIQET: Pengesat administrative/ligjore.
VEPRIM 3. Realizimi i tenderit për blerjen dhe mirëmbajtjen e pajisjeve (aseteve).
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të përgatitet specifikacioni i tenderit.
• Të dërgohet per shqyrtim dhe miratim.
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• Të filloj procdura tenderuese.
• Të përzgjidhet operatori ekonomik.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR : Funksionalizimi i plotë i QKMK-së.
TREGUESIT: Ngritja e kapaciteteve te pajisjeve (aseteve), realizimi i tenderit.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK, AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPB, MF, PK, DK, AUV, partneret ndërkombëtar dhe donatorët e
mundshëm.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia PK, DK, AUV
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencive DK dhe PK dhe të parapara me buxhetin e agjencive për periudhën
në vazhdim (480.000 euro 2012 + 300.000 euro 2013 + 300.000 euro 2014).
Përfitimet: Funksionalizimi i plotë i QKMK-së dhe mbikëqyrja efketive e kufirit.
KOHËZGJATJA: 6 muaj faza e parë dhe në vazhdimësi bazuar në kontratë e cila është në afat 3 vjeçar.
KALENDARI I PROPOZUAR: Janar 2013 realizohet faza e parë – dhe në vazhdimësi fazat tjera.
RREZIQET
Pengesat administrative/ligjore.
Rialokimi i mjeteve.
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Mos zbatimi i kontratës/tërheqja e operatorit ekonomik.
INFRASTRUKTURA DHE PAJISJET
OBJEKTIVI 3: Realizimi i projektit për mbikëqyrjen e kufirit të gjelbër dhe kaltër.
TREGUESIT: Projekti i hartuar dhe miratuar. Pajisjet e siguruara dhe trajnimi i organizuar.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të përgatitet projekti.
• Të dërgohet për shqyrtim dhe miratim.
• Të konsultohen ekspertët.
• Të organizohen vizita studimore në vendet me përvojë në këtë lëmi.
• Të organizohen trajnime.
• Të përzgjidhet një zonë testuese.
• Të filloj faza e pilot projektit.
• Të filloj zbatimi praktik (i ndarë në faza).
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Funksionalizimi i pajisjeve (aseteve) ekzistuese, sigurimi i pajisjeve të reja për
mbikëqyrjen e vijës së gjelbër dhe kaltër. Parandalimi i aktiviteteve të kundërligjshme ndërkufitare.
Profesionalizimi i personelit sipas standardeve evropiane. Kontrolli dhe mbikëqyrja më e mirë e kufirit shtetëror.
TREGUESIT: Kapacitetet e ngitura dhe pajisjet funksionale. Kufij të kontrolluar dhe të sigurt.
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AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK, AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPB, MF, PK, DK, AUV, agjencite tjera me fushëveprim në kufi, partnerët
ndërkombëtar dhe donatorët potencial.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK, DK, AUV
Kostot: Të parapara në projektet për kufirin, të MPB-së dhe në donacionet potencilae dhe poashtu në buxhetin e
agjencive. Ky aktivitet të bashkërendohet në mes të MPB dhe MF (Kosto e përafërt 5 milion euro).
Përfitimet: Funksionalizimi i plotë i QKMK-së dhe mbikëqyrja efketive e kufirit shteteror.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2014 (faza e parë).
RREZIQET
Mos miratimi i projektit.
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative/ligjore.
INFRASTRUKTURA DHE PAJISJET
OBJEKTIVI 4: Pajisja e PKK-ve me portale me qëllim të parandalimit të trafikimit të materialit bërthamor dhe
burimeve radioaktive.
TREGUESIT: Menaxhimi dhe kontrolli më i sigurt i PKK-ve.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Aktualisht në kuadër të sigurisë ndaj materieve
1. Realizimi i projektit për ZKM, MPB, MF, MMPH
radioaktive dhe mjeteve tjera të ngjashme është
vendosjen e paneleve për
PK, DK, AUV
në fuqi Ligji Nr. 03/L-104 dhe po ashtu, është
identifikim.
themeluar Agjencia për Mbrojtje nga Rrezatimi
AMRK
dhe Siguria Bërthamore (AMRK), që është
2. Realizimi i tenderit për
kompetente të udhëheq, bashkëpunoj dhe
blerjen dhe mirëmbajtjen e
EULEX
bashkërendoj aktivitetin në rast të paraqitjes së
aseteve.
dhe donatorët e mundshëm.
ndonjë rasti me materie radioaktive dhe
bërthamore si në kufi dhe brenda territorit të
Republikës se Kosovës.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Të avancohet dhe strukturohet bashkëpunimi dhe
bashkërendimi i aktiviteteve ndërmjet agjencive
me AMRK-në, ku duhet te nënshkruhen MM dhe
përpilohen PSO. Është e nevojshme të
organizohen trajnime të specializuara për
agjencitë kryesore të MIK-ut lidhur me këtë
specifikë. Gjithmonë, duhet të merren në
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konsideratë rregullat e parapara nga IAEA,
standardet dhe praktikat e mira te BE-së.
VEPRIM 1: Realizimi i projektit per vendosjen e paneleve për identifikim.
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të përgatitet pilot-projekti .
• Të dërgohet per shqyrtim dhe miratim .
• Të përzgjidhet PKK ku do të testohet (faza e parë).
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Aprovimi i projektit.
TREGUESIT: Avancimi i pajisjeve.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK, AUV dhe AMRK.
AKTORËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPB, MF, MMPH, PK, DK, AUV, AMRK , EULEX dhe donatorët
potencial.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK, DK, AUV dhe AMRK
Kostot: Të parapara në buxhetin e MPB-së për kufirin dhe buxhetin e agjencive kufitare dhe në donacionet
potenciale.
Përfitimet: Avancimi i pajisjeve në PKK dhe mbikëqyrja efektive e kufirit bazuar në standardet evropiane.
KOHËZGJATJA: 2 vite pas aprovimit të PV për MIK.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2014
RREZIQET
Mos aprovimi i projektit.
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative/ligjore .
VEPRIM 2. Realizimi i tenderit për blerjen dhe mirëmbajtjen e pajisjeve (aseteve).
AKTIVITETET
• Të formohet grupi punues ndërmjet agjencive.
• Të pergatitet specifikacioni i tenderit .
• Të dergohet per shqyrtim dhe miratim.
• Të filloj procedura tenderuese.
• Të perzgjidhet operatori ekonomik.
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë
REZULTATI I PRITUR: Avancimi i pajisjeve dhe kontrolli më efikas i kufirit sipas standardeve evropiane.
TREGUESIT: Kapacitetet e ngritura dhe funksionale.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK, DK, AUV dhe AMRK
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MPB, MF, MMPH, PK, DK, AUV, AMRK dhe donatorët potencial.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
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Agjencia: PK, DK, AUV dhe AMRK.
Kostot: Të parapara në projektet për kufirin, të MPB-së dhe buxhetin e agjencive dhe donatorëve potencial.
Përfitimet: Avancimi i pajisjeve në PKK dhe mbikëqyrja efketive dhe efikase e kufirit sipas standardeve
evropiane.
KOHËZGJATJA: 2 vite pas aprovimit të PV për MIK.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2014
RREZIQET:
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative/ligjore.
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B A S H K Ë P U N I M I N D Ë R K O M B Ë TA R
P O L I C I A K U F I TA R E
KORNIZA LIGJORE
OBJEKTIVI: Zbatimi i marrëveshjeve ekzistuese dhe nënshkrimi i marreveshjeve të reja të bashkëpunimit me
vendet tjera.
TREGUESIT: Marrëveshjet ekzistuese të miratuara.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
1. Hartimi
dhe miratimi i
SITUATA AKTUALE
Deri më tani PK, ka aritur marrëveshje të protokolleve të mbetura që burojnë
MPJ , MPB, MF, MI
bashkëpunimit
me shtetet fqinje si me nga marrëveshjet ekzistuese për
Shqipërinë dhe Maqedoninë. Është në proces bashkëpunim policor ndërkufitar.
AAC,
të miratimit të marrëveshjes për bashkëpunim
EULEX,
2.
Zbatimi
i
konkluzave
të
arritura
policor edhe me Malin e Zi, ndërsa me R. e
Partnerët ndërkombëtar dhe
në
Bruksel
me
R.
e
Serbisë,
për
Serbisë nuk ka ndonjë iniciativë përveç
agjencitë homologe të
MIK.
marrëveshjeve të arritura me ndërmjetësimin
vendeve fqinje.
ndërkombëtarë në Bruksel. Demarkacioni i 3. Hartimi dhe miratimi
i
kufirit shtetrorë me Maqedoninë ka përfunduar marrëveshjes për bashkëpunim
dhe pritet të filloj edhe me R. e Malit të Zi.
policor ndërkufitar me R. e Malit të
Zi.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Angazhimi në arritjen e MM, me shtetet tjera,
kjo kërkon bisedime intensive për t’i rregulluar
aktivitetet e përbashkëta në kufi, bashkëpunim
në menaxhimin e kufirit, bashkëpunim në
kontrollet kufitare.

4. Hartimi dhe miratimi i
marrëveshjes për mbikëqyrje të
kufirit të gjelbër / kaltër me R. e
Serbisë.
5. Arritja e marrëveshjeve për
demarkacionin e kufirit me R.e
Malit të Zi dhe R. e Serbisë.
6. Arritja e marrëveshjes
bashkëpunimit me FRONTEX.

së

VEPRIMI 1: Hartimi dhe miratimi i protokolleve të mbetura që burojnë nga marrëveshjet ekzistuese për
bashkëpunim policor ndërkufitar.
AKTIVITETET
1. Analiza aktuale e MM.
2. Përgatitja e rekomandimeve.
PËRPARËSIA E mesme.
REZULTATI I PRITUR:MM, të përmbajnë të gjitha modalitetet e nevojshme për bashkëpunim ndërkombëtarë.
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TREGUESIT: MM, të miratuara.
AGJENCITË PËRGJEGJËSE:MPJ, MPB – Policia e Kosoves – Kufitare.
AKTERËT E PËRFSHIRË :MPJ, MPB,MF, M.Integrimeve Evropjane , partnerët ndërkombëtarë dhe agjencitë
homologe të vendeve fqinje.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: MPJ, MPB.
Shpenzimet; Kërkon shpenzime shtesë
në përputhje me Projektet për kufirin e MPB-së dhe agjencive
kufitare(kjo duhet të bashkërendohet mes MPB dhe MF).
Përfitimet: Bashkërendimi i aktiviteteve me agjencionet homologe të vendeve fqinje.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET:Mos nënshkrimi dhe zbatimi i marrëveshjeve.
VEPRIMI 2: Zbatimi i konkluzave të arritura në Bruksel me R. e Serbisë, për MIK.
AKTIVITETET
1. Analiza aktuale e MM.
2. Përgatitja e rekomandimeve.
PËRPARËSIA :E mesme.
REZULTATI I PRITUR: MM, të përmbajnë të gjitha modalitetet e nevojshme për bashkëpunim ndërkombëtarë.
TREGUESIT :MM, të miratuara.
AGJENCITE PËRGJEGJËSE:MPJ, MPB – Policia e Kosoves – Kufitare.
AKTERËT E PËRFSHIRË :MPJ, MPB,MF, MI, partnerët ndërkombëtarë dhe agjencitë homologe të vendeve
fqinje.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK
Shpenzimet: Kërkon shpenzime shtesë
në përputhje me Projektet për kufirin, të MPB-së dhe agjencive
kufitare(kjo duhet të bashkërendohet mes MPB dhe MF) si dhe donacionet e jashtme.
Përfitimet: Bashkërendimi i aktiviteteve me agjencionet homologe të vendeve fqinje.
KOHËZGJATJA :Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR :Në vazhdimësi.
RREZIQET :
Mos zbatimi i marrëveshjeve.
Pengesat administrative, politike dhe ligjore.
VEPRIMI 3: Hartimi dhe miratimi i marrëveshjes për bashkëpunim policor ndërkufitar me R. e Malit të Zi.
AKTIVITETET
1. Analiza aktuale e MM.
2. Përgatitja e rekomandimeve.
PËRPARËSIA: E mesme.
REZULTATI I PRITUR: MM, të përmbajnë të gjitha modalitetet e nevojshme për bashkëpunim ndërkombëtarë.
TREGUESIT :MM, të miratuara.
AGJENCITE PËRGJEGJËSE: Policia e Kosoves – Kufitare.
AKTERËT E PËRFSHIRË :MPJ, MPB,MF, MI, partnerët ndërkombëtarë dhe agjencitë homologe të vendeve
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fqinje.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK
Shpenzimet;Të parapara në buxhetin e agjencisë
Përfitimet: Bashkërendimi i aktiviteteve me agjencitë homologe të vendeve fqinje.
KOHËZGJATJA :Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR :Në vazhdimësi.
RREZIQET :
Pengesat administrative/ ligjore.
VEPRIMI 4 Hartimi dhe miratimi i marrëveshjes për mbikëqyrje të kufirit të gjelbër / kaltër me R. e Serbisë.
AKTIVITETET
1. Analiza aktuale e MM.
2. Përgatitja e rekomandimeve.
PËRPARËSIA :E mesme
REZULTATI I PRITUR:MM, të përmbajnë të gjitha modalitetet e nevojshme për bashkëpunim ndërkombëtarë.
TREGUESIT :MM, të miratuara.
AGJENCITE PËRGJEGJËSE: MPB – Policia e Kosoves – Kufitare.
AKTERËT E PËRFSHIRË :MPJ, MPB,MF, MI, partnerët ndërkombëtarë dhe agjencitë homologe të vendeve
fqinje.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK, MPB.
Shpenzimet;kosto të parapara në buxhetin e ministrisë dhe agjencisë.
Përfitimet: Bashkerendimi i aktiviteteve me agjencitë homologe të vendeve fqinje.
KOHËZGJATJA :Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET : Pengesat administrative/ ligjore dhe politike.
VEPRIMI 5 Arritja e marrëshjeve për demarkacionin e kufirit me R.e Malit të Zi dhe R. e Serbisë.
AKTIVITETET
1. Analiza aktuale e MM.
2. Përgatitja e rekomandimeve.
PËRPARËSIA :E mesme
REZULTATI I PRITUR :MM, të përmbajnë të gjitha modalitetet e nevojshme lidhur me demakacionin.
TREGUESIT :MM të miratuara.
AGJENCITE PËRGJEGJËSE :MPJ, MPB – Policia e Kosoves – Kufitare.
AKTORËT E PËRFSHIRË MPJ, MPB,MF, MI, partnerët ndërkombëtarë dhe agjencitë homologe të vendeve
fqinje.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: MPJ, MPB.
Shpenzimet:Të parapara në Buxhetin e Qeverisë për Demarkacion.
Përfitimet: Përcaktimi i vijës kufitare ndërmjet shteteve si dhe ngritja e bashkëpunimt të ndërsjelltë.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
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KALENDARI I PROPOZUAR :Në vazhdimësi.
RREZIQET : Pengesat e ndryshme administrative/ligjore dhe politike.
VEPRIMI 6 : Arritja e marrëveshjes së bashkëpunimit me FRONTEX.
AKTIVITETET
• Formimi i grupeve punuese të përbashkët me vendet tjera.
• Organizimi i takimeve të përbashkëta me vendet tjera.
• Hartimi i MM, përfundimtare të përbashkëta.
PËRPARËSIA: E mesme.
REZULTATI I PRITUR: Fillimi i bashkëpinimmi në forma të ndryeshme dhe antarësimi i Policisë Kufitare në
FRONTEX.
TREGUESIT: Kontaktet me vendet tjera, palët e interesuara dhe rekomandimet e përbashkëta.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK / Kufitare.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB,MPJ,MF, MI, MSH, EULEX dhe agjencitë homologe të vendeve fqinje.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: Policia e Kosovës.
Kosto: Kosto administrative.
Përfitimet: Ngritja dhe vazhdimi i bashkëpunimit ndërkombëtarë të bazuara në marrëveshje dhe protokolle të
miratuara.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET:
Mos miratimi i marrëveshjeve.
Pengesat e ndryshme administrative/ligjore dhe politike.
ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI
OBJEKTIVI Avancimi i kontakteve me shërbimet kufitare me vendet fqinje, duke përfshire edhe hapjen e zyrave
ndërlidhëse si dhe hapja pikave të përbashkëta të kalimit kufitar.
TREGUESIT: Nevoja për bashkëpunim ndërkufitar dhe lehtësimi i qarkullimit të lirë të njerëzve dhe mallrave.
KONTEKSTI
VEPRIMET E
AKTERET
PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Aktualisht, Policia Kufitare
mban takime të 1. Mbajtja e takimeve të
MPJ , MPB , MF ,
rregullta në të gjitha nivelet me homologët e saj të rregullta me zyrtarët e
shteteve fqinje, përveç me R. e Serbisë. Është në vendeve fqinje në livel lokal, (Policia Kufitare, DK, AUV)
proces themelimi i Qendrës për Bashkëpunim me R. rajonal dhe qendror.
e Maqedonisë.(janë miatuar të githa aktet normative
EULEX
për themelimin e kësaj qendre.) Ndërsa pritet një 2. Themelimi i qendrave
dhe
procedurë e tillë të filloi edhe me R.e Shqipërisë.
dypalëshe për bashkëpunim
agjencitë homologe të
ndërkufitar.
vendeve fqinje.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
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Kërkohet që në vazhdimësi të bëhen përpjekjet për 3. Hapja e pikave të
bashkëpunim të ngushtë edhe me vendet tjera të përbashkëta
të
kalimit
rajonit me qëllim të ngritjes së efikasitetit dhe kufitar.
efektivitetit.
Kërkohet funksionalizimi i Qendrës
për
bashkëpunim policor me R. e Maqedonisë dhe të
përshpejtohet inicimi i procedurave për themelimit
të qendrës me R. e Shqipërisë, dhe vendet tjera
fqinje.
VEPRIM 1 Mbajtja e takimeve të rregullta me zyrtarët e vendeve fqinje në livel lokal, rajonal dhe qendror.
AKTIVITETET
1. Caktimi i zyrtarëve ndërlidhës.
2. Përpilimi dhe nënshkrimi i protokolleve për mbajtjen e takimeve të përbashkëta me Republikën e Mailt të
Zi dhe Republikën e Serbisë.
3. Përpilimi i draft agjendave të takimeve.
PËRPARËSIA :E mesme.
REZULTATI I PRITUR: Takime të rregullta të përbashkëta si dhe ngritja e bashkëpunimit të ndërsjell .
TREGUESIT :Nënshkrimi i protokolleve për mbajtjen e takimeve dhe organizimi i takimeve të përbashkëta.
AGJENCITE PËRGJEGJËSE: PK - Policia Kufitare.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, MF, MPJ, agjencitë homologe të vendeve fqinje.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: Policia Kufitare.
Shpenzimet:Nga buxheti i planifikuar.
Përfitimet: Bashkëpunimi dhe bashkërendimi i aktiviteteve me vendet fqinje.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET:
Pengesat e ndryshme administrative/ligjore.
VEPRIM 2: Themelimi i qendrave dy palëshe për bashkëpunim ndërkufitar.
AKTIVITETET
1. Formimi i komisioneve të përbashkëta me homologët e vendeve fqinje.
2. Përpilimi i draft – marrëveshjeve për themelimin e Qëndres për Bashkëpunim Ndërkufitare.
3. Miratimi i MM, dhe funksionalizimi i Qendrës për Bashkëpunim Ndërkufitar.
PËRPARËSIA: E mesme.
REZULTATI I PRITUR: Ngritja e bashkëpunimit ndërkufitare.
TREGUESIT: Funksionalizimi i Qendrave të përbashketa .
AGJENCITË PËRGJEGJËSE: PK - Policia Kufitare.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, MF, MPJ, EULEX, agjencitë homologe të vendeve fqinje.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: Policia Kufitare.
Shpenzimet:Nga buxheti i planifikuar për investime.
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Përfitimet: Shkëmbimi i informacioneve.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET:
Pengesat e ndryshme administrative/ligjore dhe politike.
PROCEDURAT
OBJEKTIVI Shtimi i numrit të patrullimeve të përbashkëta dhe të sinkronizuara me të gjitha agjencionet relevante
të shteteve tjera si dhe hartimi i procedurave dhe planeve operacionale të përbashkëta si dhe planeve emergjente.
TREGUESIT: Planet e përbashkëta dhe patrullime të përbashkëta.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Ekzistojnë
marrëveshje
për
patrullime
të 1.Patrullime të përbashkëta dhe të
MPB, MPJ, MF,
përbashkëta me Shqipërinë dhe Maqedoninë, por sinkronizuara me vendet tjera.
mungojne me vendet tjera fqinje.
EULEX dhe
2.Hartimi i procedurave, planeve
agjencitë homologe të
operative dhe emergjente me
vendeve fqinje.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Të nënshkruhen MM, për bashkëpunim ndërkufitarë
vendet fqinje.
edhe me shtetet tjera fqinje.
VEPRIM 1 Patrullime të përbashkëta dhe të sinkronizuara me vendet tjera.
AKTIVITETET
1.Përcaktimi i sektorëve për patrullime të përbashkëta e të sinkronizuara.
2.Përgatitja dhe miratimi i planeve për patrullime të përbashkëta në mes shteteve.
3.Zbatimi i marrëveshjeve për patrullime të përbashkët.
PËRPARËSIA: E mesme.
REZULTATI I PRITUR: Mbikëqyrje efikase vijës kufitare.
TREGUESIT: Memorandumet e bashkëpunimit të miratuara si planet operacionale të përbashkëta.
AGJENCITE PËRGJEGJËSE:PK, DK,
AKTORËT E PËRFSHIRË: MPB, MPJ, MF. EULEX dhe agjencitë homologe të vendeve fqinje.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK,
Shpenzimet:Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Ngritja e nivelt të sigurisë në zonën e kufirit, mbikëqyrje në mënyrë me efikase dhe efektive.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET:Mos miratimi dhe zbatimi i MM.
Pengesat e ndryshme administrative, ligjore dhe politike.
VEPRIMI 2 Hartimi i procedurave, planeve operative dhe emergjente të përbashkëta me vendet fqinje.
A KTIVITETET
1.Formimi i grupeve të përbashkëta punuese të agjencioneve kufitare dhe homologët nga vendet fqinje.
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2.Përgatitja dhe miratimi i procedurave, planeve operacionale dhe emergjente dhe zbatimi i tyre.
PËRPARËSIA:E mesme.
REZULTATI I PRITUR:Parandalimi i aktiviteteve të jashteligjshëme dhe reagimi adekuat gjatë situatave të
jashtëzakonshme.
TREGUESIT:
Planet e përbashkëta të përgatitura dhe të miratuara.
AGJENCITË PËRGJEGJËSE:
PK, DK, AUV.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, MF. ZKM. MPJ, EULEX dhe agjencitë homologe të vendeve fqinje.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK,
Shpenzimet:Kosto administrative:
Përfitimet: Procedurat e përbashkëta ndërkufitare për plane operacionale dhe veprime konkrete në situata
emergjente.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET
Mos miratimi i MM-ve.
Pengesat e ndryshme administrative, ligjore dhe politike.
BURIMET NJEREZORE DHE TRAJNIMI
OBJEKTIVI Organizimi i Trajnimeve të përbashkëta me zyrtarët e vendeve tjera të përfshirë në MIK, në përputhje
me plan-programet dhe materialet e trajnimit te FRONTEX.
TREGUESIT : Mbajtja e trajnimeve.
KONTEKSTI
VEPRIMET E
AKTERET
PROPOZUARA
MPB, MF, MI, PK, DK,
SITUATA AKTUALE
Aktualisht trajnime të tilla janë realizuar me 1.Identifikimi i trajnimeve me
AUV, partnerët
zyrtarët policor të R. së Maqedonisë, dhe janë interes të përbashkët.
ndërkombëtarë dhe
miratuar planet për trajnim me zyrtarët policorë
agjencitë homologe të
të R. së Shqipërisë.
2. Organizimi i trajnimeve dhe
vendeve fqinje.
vizitave studimore.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Në mënyrë që të arrihen objektivat në MIK dhe
bashkëpunimi ndërkombëtarë, një nga parakushtet
janë trajnimet e përbashkëta. Trajnimet e
përbashkëta do të ndihmonin rritjen e
komunikimit dhe ngritjen e bashkëpunimit në mes
të agjencive të përfshira në MIK.
VEPRIM 1: Identifikimi i trajnimeve me interes të përbashkët.
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AKTIVITETET:
1. Formimi i një grupi të përbashkët për hartimin e planprogrameve për trajnime të përbashkëta.
2. Miratimi i dhe zbatimi i planeve të hartuara.
PËRPARËSIA: E mesme.
REZULTATI I PRITUR:Ngritja e aftësisë profesionale.
TREGUESIT:Miratimi dhe zbatimi i planeve.
AGJENCITË PËRGJEGJËSE:Policia Kufitare dhe agjencitë që veprojnë në kufi,me homologët e shteteve
fqinje.
AKTERËT E PËRFSHIRË:MPB, MF, MI, partnerët ndërkombëtarë.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK,
Shpenzimet: Kosto administrative dhe buxhetore të parapara.
Përfitimet: Ngritja e profesionle dhe bashkëpunimit .
KOHËZGJATJA:Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR:Në vazhdimësi.
RREZIQET:
Mos realizimi i planeve dhe programeve të përbashkëta.
Pengesat e ndryshme administrative, ligjore dhe politike.
VEPRIM 2 Organizimi i trajnimeve dhe vizitave studimore.
AKTIVITETET
1.Formimi i komisionit të përbashkët për organizimin e trajnimeve.
2.Hartimi i programeve të përbashkëta trajnuese.
3.Mbajtja e trajnimeve.
4 .Vizitave studimore.
PËRPARËSIA:
E mesme.
REZULTATI I PRITUR:Personeli i trajnuar dhe profesional.
TREGUESIT:
Trajnimet e mbajtura.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE:Të gjitha agjencitë që veprojnë në kufi.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, MF, agjencitë homologe të vendeve fqinje dhe partnerët ndërkombëtarë.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK, DK, AUV
Shpenzimet; Kosto administrative, buxhetore të parapara dhe nga donatorët.
Përfitimet: Personel të trajnuar dhe profesional.
KOHËZGJATJA:
Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR:
Në vazhdimësi.
RREZIQET
Mos realizimi i planeve dhe programeve trajnuese.
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Pengesat e ndryshme administrative, ligjore dhe politike.
KOMUNIKIMI
OBJEKTIVI Institucionalizimi i linjës së komunikimit të drejtpërdrejtë me vendet fqinje përmes radiolidhjes dhe
shkëmbimit të raporteve si dhe anëtarësimit të plotë në organizatat ndërkombëtare si FRONTEX, INTERPOL,
EUROPOL, SECI, ILECO, EURODAC, etj.
TREGUESIT: Komunikimi dhe shkëmbimi i të gjitha informatave me interes ndërshtetëror dhe funksionalizimi i
linjave të komunikimit.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Aktualisht ekzistojnë marrëveshje dhe protokollet
1. Institucionalizimi i linjës së
MPJ, MPB,
për bashkëpunim me vendeve fqinje përveç me
komunikimit të drejtpërdrejtë
Malin e Zi. Me Republikën e Serbisë ekzistojnë
me vendet fqinje përmes
EULEX
konkluzionet e arritura për MIK si pjesë e të
radiolidhjes dhe shkëmbimit
partnerët
cilave eksziton edhe protokolli teknik i arritur në
të raporteve.
ndërkombëtarë dhe
Bruksel nga grupi teknik, i cili parashef
agjencitë homologe të
shkëmbimin e informatave në gjashtë pikat e
2. Anëtarësimi i plotë në
vendeve fqinje.
kalimit kufitar. Me Republikën e Malin të Zi
organizatat ndërkombëtare si
marrëveshja është në proces.
FRONTEX,
INTERPOL,
EUROPOL, SECI, ILECO,
EURODAC, etj.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Ngritja e mekanizmave efikase të komunikimit të
jashtëm, për të krijuar sistem informacioni të
sakët dhe ndërlidhje të këtyre sistemeve të
agjencive të ndryshme ndërshtetërore.
VEPRIM 1 Institucionalizimi i linjës së komunikimit të drejtpërdrejtë me vendet fqinje përmes radiolidhjes dhe
shkëmbimit të raporteve.
AKTIVITETET
1. Formimi i një grupi punues dy ose shumëpalësh që të hartohen dhe përcaktohen mënyrat dhe kanalet e
komunikimit.
2. Përpilimi i MM që nevojitën për krijimin e kanaleve për komunikim te drejtpërdrejte me vendet fqinje.
PËRPARËSIA: E mesme.
REZULTATI I PRITUR:Shkëmbii i informatave të nevojshme menaxhimin e integruat të kufirit nëpërmjet
kanaleve të komunikimit.
TREGUESIT :MM i përfunduar dhe miratuar.
AGJENCITË PËRGJEGJËSE:PK
AKTERËT E PËRFSHIRË:MPJ, MPB, MF, agjencitë homologe të vendeve fqinje e partnerët ndërkombëtarë.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: Agjencitë që veprojnë në kufi.
Shpenzimet:Nga buxheti i planifikuar.
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Përfitimet: Ngritja e komunikimit dhe shkëmbimi informatave.
KOHËZGJATJA :3 vite.
KALENDARI I PROPOZUAR :Qershor 2015
RREZIQET: Mosfunksionalizimi i linjave për komunikim.
VEPRIM 2 Anëtarësimi i plotë në organizatat ndërkombëtare si FRONTEX, INTERPOL, EUROPOL, SECI,
ILECO, EURODAC, etj.
AKTIVITETET
1. Formimi i një grupi punues për identifikimin e modaliteteve për anëtarësim.
2. Kontaktimi i organizatave në fjalë veç e veç.
3. Caktimi i takimeve dhe përgatitja e Marrëveshjeve të Anëtarësimit.
4. Anëtarësimi në organizatat në fjalë.
PËRPARËSIA :E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Anëtarësimi në organizata në fjalë.
TREGUESIT:
Anëtarësimi në organizata dhe mekanizma të sigurisë.
AGJENCITË PËRGJEGJËSE:PK.
AKTERËT E PËRFSHIRË:MPJ, MPB, MF, EULEX dhe agjencitë homologe të vendeve fqinje e partnerët
ndërkombëtarë.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: MPB
Shpenzimet:Nga buxheti i planifikuar.
Përfitimet: Ngritja e komunikimit dhe shkëmbimi informatave me institucionet e cekura më lart.
KOHËZGJATJA: 3 vite.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2015
RREZIQET: Pengesat e ndryshme administrative, ligjore dhe politike.
TEKNOLOGJIA INFORMATIVE
OBJEKTIVI Të përfundohen protokollet e bashkëpunimit, për lejimin e përdorimit të pajisjeve nga agjencitë
ndërshtetërorë që veprojnë në PKK në raste të nevojshme.
TREGUESIT: Marrëveshjet e bashkëpunimit të hartuara, protokollet e nënshkruara dhe vëna në zbatim.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Aktualisht një shfrytëzim të përbashkët të
1.Të përpilohen protokolle të
MPB, MPJ
pajisjeve relizohet vetëm me R. e Shqipërisë,
bashkëpunimit që rregulojnë
PK,
ndërsa me shtetet tjera përdoren vetëm pajisjet
përdorimin e aseteve – pajisjeve
EULEX,
vetanake të agjencioneve kufitare.
të dy e më shumë agjencive në
partnerët ndërkombëtar dhe
nivel ndërshtetëror.
agjencitë homologe të
vendeve fqinje.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Përdorimi i pajisjeve të agjencisë tjetër
ndërshtetërore kur është i nevojshëm.
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VEPRIM 1 Të përpilohen protokollet e bahskpunimit që rregullojnë përdorimin e aseteve – pajisjeve të dy e më
shumë agjencive në nivel ndërshtetëror.
AKTIVITETET
1.Krijimi i komisionit te perbashket ndërshtetëror.
2.Verifikimi i gjendjes aktuale që kanë të bëjnë me TI.
3.Hartimi i protkolleve të bashkpunimit që lejonë në mënyrë ligjore përdorimin e pajisjeve.
4.Miratimi i protokolleve të bashkëpunimit.
PËRPARËSIA: E mesme.
REZULTATI I PRITUR: Përdorimi i përbashkët i pajisjeve.
TREGUESIT: Protokollet e miratuara.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK.
AKTERËT E PËRFSHIRË:MPJ, MPB, MF, EULEX dhe agjencitë homologe të vendeve fqinje dhe partnerët
ndërkombëtar.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: PK, DK, AUV
Shpenzimet:Nga buxheti i planifikuar per investim.
Përfitimet: Komunikimi ma efikas në shkëmbim të informacioneve si dhe rregullimi ligjor për përdorim të pajisjeve
të përbashkëta të TI-së.
KOHËZGJATJA:
3 vite.
KALENDARI I PROPOZUAR:
Qershor 2015
RREZIQET
Pengesat e ndryshme administrative, ligjore dhe politike.
INFRASTRUKTURA DHE PAJISJET
OBJEKTIVI; Ndërtimi i objekteve të përbashkëta me vendet fqinjë në PKK për përdorim të përbashkët nga të
gjitha agjencitë e të dy vendeve që veprojnë në kufi me të gjitha vendet fqinje, me theks të veçantë në PKK-të me
Republikën e Serbisë, në përputhje me konkluzionet e arritura në Bruksel për MIK.
TREGUESIT: Ndërtimi i përbashkët i objekteve. Agjencitë e të dy vendeve të punojnë bashkë në të njëjtin objekt.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERET
SITUATA AKTUALE
Aktualisht nuk ka PKK të përbashkët me asnjë 1. Hartimi i projekteve për
MF, MPJ, MPB, MI,
shtet dhe kjo vështirëson qarkullimin dhe
nevojat e infrastrukturës të
PK
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bashkëpunimin ndërkufitar.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Ndërtimi i objekteve të përbashkëta në PKK do të
rrisë efikasitetin në punë dhe lehtësoj qarkullimin
ndërkufitarë.

PKK-ve të cilat do të
përfshijë gjendjen aktuale
dhe
nevojat
për
infrastrukturën e tyre.
2.

EULEX, partnerët
ndërkombëtare si
dhe
agjencitë homologe të
vendeve fqinje.

Të fillohet me realizimin e
ndërtimit të objekteve të
përbashkëta.
VEPRIM 1; Hartimi i projekteve për nevojat e infrastrukturës të PKK-ve të cilat do të përfshijë gjendjen aktuale
dhe nevojat për infrastrukturën e tyre.
AKTIVITETET
1. Krijimi i komisioneve të përbashkëta.
2. Identifikimi i gjendjes aktuale dhe prioriteteve.
3. Përgatitja e projektit , miratimi realizimi i tyre.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Lehtësimi i lëvizjes ndërkufitare, përdorimi më efikas i pajisjeve dhe ulja e shpenzimeve.
TREGUESIT: Përfundimi dhe miratimi i projekteve.
AGJENCITË PËRGJEGJËSE: PK
AKTERËT E PËRFSHIRË:MPJ, MPB, MF, MI,EULEX dhe partnerët ndërkombëtarë.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencitë : PK
Shpenzimet: Buxheti i planifikuar per investime dhe donacionet.
Përfitimet:Ndërtimi i objekteve të përbashkëta si dhe lehtësimi i qarkullimit kufitar.
KOHËZGJATJA :3 vite.
KALENDARI I PROPOZUAR :Maj 2015
RREZIQET: Mungesa e Buxhetit dhe mosnenshki i marrëveshjeve te bashkëpunimit.
VEPRIMI 2: Të fillohet me ndërtimin e objekteve të përbashkëta.
AKTIVITETET
1. Identifikimi i PKK, për ndërtimin e objekteve të përbashkëta.
2. Alokimi i mjeteve nga të dyja vendet si dhe fillimi i punimeve.
3. Funksionalizimi i objekteve të përbashkëta.
PËRPARËSIA:
E ulët.
REZULTATI I PRITUR:
Lehtësimi i lëvizjes ndërkufitare, përdorimi i përbashkët i objekteve dhe pajisjeve si dhe ulja e shpenzimeve.
TREGUESIT :
Përgatitja e projekteve, ndarja e fondeve dhe zbatimi i projekteve.
AGJENCITË PËRGJEGJËSE :PK, DK, AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË:MPJ, MPB, MEF, MI, dhe partnerët ndërkombëtarë.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencitë : PK, DK, AUV.
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Shpenzimet: Buxheti i planifikuar per investime dhe donacionet.
Përfitimet: Ngritja e nivelit te kushteve të punës së përbashkët si dhe lehtësimi i qarkullimit ndërkufitar.
KOHËZGJATJA: 3 vite.
KALENDARI I PROPOZUAR: Maj 2015
RREZIQET:
Mungesa e mjeteve buxhetore dhe pamundësia e sigurimit të donacioneve.
BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

DOGANA E KOSOVËS
KORNIZA LIGJORE
OBJEKTIVI 1: Arritja e marrëveshjeve dhe protokolleve të bashkëpunimit doganor me partnerë strategjik.
TREGUESIT: Marrëveshjet dhe protokollet e nënshkruara dhe vëna në zbatim.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Aktualisht Dogana e Kosovës ka të nënshkruara
1. Identifikimi i vendeve
MF, MPJ
marrëveshje bilaterale për ndihmë reciproke në
strategjike me të cilat do të
çështje doganore me vendet e rajonit:
arrihen marrëveshjeve dhe
DK
Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi dhe 4
protokolle të reja.
marrëveshje me vendet evropiane.
Kabineti i Drejtorit të
2. Inicimi dhe finalizimi i
Përgjithshëm/Sektori për
marrëveshjeve
dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Bashkëpunimi ndërkombëtar për qëllime
protokolleve të rëndësisë
EULEX,
doganore është i mbështetur në marrëveshjet e
strategjike.
Partnerët ndërkombëtar,
arritura me administratat e vendeve respektive.
Agjencitë e specializuara.
Identifikimi i fushave strategjike me interes të
përbashkët, me qëllim të shkëmbimit të
përvojave, parandalimin dhe luftimin e dukurive
të kundërligjshme, lehtësimin e qarkullimit të
lirë të mallrave dhe personave, etj, bazuar në
standardet evropiane dhe praktikat e mira.
VEPRIMI 1 Identifikimi i vendeve strategjike me të cilat do të arrihen marrëveshjeve dhe protokolle të reja.
AKTIVITETET
1. Identifikimi i vendeve me interes strategjik.
2. Identifikimi i fushave të interesit të ndërsjellë.
3. Inicimi i marrëveshjeve.
4. Negocimi i teksteve të marrëveshjeve bazuar në legjislacionin në fuqi dhe atë të BE-së.
5. Nënshkrimi.
6. Zbatimi i plotë.
7. Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të marrëveshjeve dhe protokolleve.
PËRPARËSIA: E lartë.
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REZULTATI I PRITUR: Analiza e përgatitur; vendosja e kontakteve me partnerë strategjik, përgatitja e drafteve
të marrëveshjeve, formalizmi dhe ngritja e bashkëpunimit në çështje doganore.
TREGUESIT: Inicimi, negocimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve dhe protokolleve.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, MPJ, DK, Kabineti i Drejtorit të Përgjithshëm/Sektori për Marrëdhënie
Ndërkombëtare, EULEX dhe partnerët ndërkombëtar, agjencitë e specializuara.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Ngritja e bashkëpunimit në luftimin e tregtisë ilegale dhe trafikut të jashtëligjshëm.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: 2013-2015
RREZIQET
Pengesa të ndryshme politike, administrative dhe ligjore.
OBJEKTIVI 2: Anëtarësimi dhe arritja e marrëveshjeve të bashkëpunimit me qëllim të parandalimit të gjitha
formave të krimit ndërkufitar me organizatat ndërkombëtare (AFO EU, SECI, WCO, etj) .
TREGUESIT: Anëtarësimi në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar. Marrëveshjet dhe protokollet e
nënshkruara dhe vëna në zbatim.
KONTEKSTI
VEPRIMET E
AKTERËT
PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Aktualisht Republika e Kosovës nuk është
1. Analizimi i situatës
MF, MPJ
anëtare e OBT-së, ekzistojnë disa marrëveshje
aktuale në fushën e
për shkëmbimin e të dhënave (SEED).
bashkëpunimit
të
DK
ndërsjellë, me qëllim
të parandalimit të
Kabineti i Drejtorit të
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Duhet te rritet niveli i bashkëpunimit i në kuadër
aktiviteteve
të
Përgjithshëm/Sektori për
të kornizës ligjore ekzistuese me të gjitha
kundërligjshme
Marrëdhënie Ndërkombëtare,
organizatat dhe mekanizmat rajonal dhe
tregtare dhe formave
Sektori MIK,
ndërkombëtar, i cili bashkëpunim do të
tjera të aktivititetit
mundësonte shkëmbimin e
përvojave në
kriminal ndërkufitar.
EULEX,
luftimin e dukurive të kundërligjshme
Partnerët ndërkombëtar,
ndërkufitare bazuar në standardet evropiane dhe
2. Ndërmarrja
e
Agjencitë e specializuara.
praktikat e mira.
iniciativave
me
qëllim
të
anëtarësimit
në
organizata rajonale
dhe ndërkombëtare
në të cilat Republika
e Kosovës nuk është
anëtare.
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3. Çasja në bazën e të
dhënave
të
organizatave
ndërkombëtare.
VEPRIMI 1 Analizimi i situatës aktuale në fushën e bashkëpunimit të ndërsjellë, me qëllim të parandalimit të
aktiviteteve të kundërligjshme tregtare dhe formave tjera të aktivititetit kriminal ndërkufitar.
AKTIVITETET
1. Përgatitja e planit dinamik për realizimin e marrëveshjeve në fushën e luftës kundër kriminalitetit
ndërkufitar dhe tregtisë së paligjshme.
2. Inicimi i marrëveshjeve.
3. Negocimi i teksteve të marrëveshjeve bazuar në legjislacionin në fuqi dhe atë të BE-së.
4. Nënshkrimi.
5. Zbatimi i plotë.
6. Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të marrëveshjeve dhe protokolleve.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Analiza e përgatitur, vendosja e kontakteve me parnterët strategjik, përgatitja e drafteve
të marrëveshjeve, respektimi i kalendarit të propozuar.
TREGUESIT: Inicimi, negocimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, MPJ, DK, Kabineti i Drejtorit të Përgjithshëm/Sektori për Marrëdhënie
Ndërkombëtare, Sektori MIK, EULEX dhe partnerët ndërkombëtar, agjencitë e specializuara.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Ngritja e bashkëpunimit në luftimin e tregtisë ilegale dhe trafikut të jashtëligjshëm.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: 2013-2015
RREZIQET: Pengesa të ndryshme politike, administrative dhe ligjore.
VEPRIMI 2: Ndërmarrja e iniciativave me qëllim të antërësimit në organizata rajonale dhe ndërkombëtare në të
cilat Republika e Kosovës nuk është anëtare.
AKTIVITETET:
1. Vendosja e kontakteve me përfaqësues të organizatave ndërkombëtare.
2. Përgatitja e planit dinamik.
3. Inicimi i kërkesave për anëtarësim.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Anëtaresimi në organizata ndërkombëtare.
TREGUESIT: Vendosja e kontakteve dhe aktivitetet e dakorduara.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK
AKTORËT E PËRFSHIRË: MF, MPJ, DK, Kabineti i Drejtorit të Përgjithshem/Sektori për Marrëdhënie
Ndërkombëtare, Sektori MIK, EULEX, partnerët ndërkombëtar, agjencitë e specializuara.
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KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Pjesëmarrja në forume ndërkombëtare dhe ngritja e bashkëpunimit në luftimin e tregtisë ilegale dhe
trafikut të jashtëligjshëm.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: 2013-2015
RREZIQET:
Pengesa të ndryshme politike, administrative dhe ligjore.
VEPRIMI 3: Çasja në bazën e të dhënave të organizatave ndërkombëtare.
AKTIVITETET
1. Krijimi i kushteve për vendosjen e kontakteve me përfaqësues të organizatave ndërkombëtare.
2. Përgatitja e planit dinamik dhe kushteve teknike për çasje në bazën e të dhënave.
3. Inicimi i kërkesave për çasje në bazat e të dhënave.
4. Konsultimi me ekspertë të BE-së dhe arritja e marrëveshjes.
5. Realizimi i planit dinamik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Çasja në bazën e të dhënave të organizatave ndërkombëtare.
TREGUESIT : Vendosja e kontakteve dhe aktivitetet e dakorduara.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, MPJ , DK, Kabineti i Drejtorit të Përgjithshëm/Sektori për Marrëdhënie
Ndërkombëtare, Sektori MIK dheTI, EULEX, partnerët ndërkombëtar, agjencitë e specializuara.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Aplikimi i praktikave më të mira, shkëmbimi në kohë i informative.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: 2013-2015
RREZIQET
Pengesa të ndryshme politike, administrative dhe teknike.
OBJEKTIVI 3 Përcjellja e zhvillimit të sistemit “Single window”.
TREGUESIT: Sistemi i zhvilluar dhe funksional.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Aktualisht Republika e Kosovës nuk ka të
1. Shkëmbimi i informatave dhe
zhvilluar dhe nuk aplikon sistemin “single
përvojave me vendet më të
window”.
cilat kanë të zhvilluar dhe
aplikojnë sistemin “single
window” dhe pjesëmarrja në
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Sistemi “single window, mundëson çasjen në
forumet
profesionale
të
të dhënat të cilat sigurojnë kontroll më të
organizuara në lidhje me këtë
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shpejtë të qarkullimit të mallrave. Vendosja e
sistemit “single window” duhet të jetë
objektiv dhe prioritet bazuar në standardet dhe
praktikat evropiane.

tematikë.

Ndërkombëtare, Sektori
MIK, TI,
partnerët ndërkombaëtar
dhe Projektet e
Binjakëzimit.
VEPRIMI 1 Shkëmbimi informatave dhe përvojave me vendet me të cilat kanë të zhvilluar dhe aplikojnë sistemin
“single window’ dhe pjesëmarrja në forumet profesionale të organizuara në lidhje me këtë tematikë.
AKTIVITETET
1. Vendosja e kontakteve me vendet me të cilat kanë të zhvilluar dhe aplikojnë sistemin “single window”.
2. Pjesemarrja në forume profesionale për këtë tematikë/ vizitë studimore.
3. Përgatitja e projektit dhe planit për veprim.
4. Përgatitja e planit dinamik dhe kushteve teknike për zhvillimin e sistemit “single window” .
5. Konsultimi me ekspertë të BE-së.
6. Përzgjedhja e PKK ku do të testohet projekti.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Shkëmbimi i të dhënave, të qenit pjesë e zhvillimit të vaktiviteteve të cilat mundësojnë
çasjen në këtë system.
TREGUESIT: Vendosja e kontakteve, pjesëmarrja ne forume profesionale, plani i përgatitur shkëmbimi i te
dhënave, etj
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, DK, Kabineti i Drejtorit të Përgjithshëm/Sektori për Marrëdhënie
Ndërkombëtare, Sektori MIK,TI, partnerët ndërkombaëtar dhe Projektet e Binjakëzimit.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë dhe donacionet e mundshme.
Përfitimet: Shkëmbimi i të dhënave, aplikimi i praktikave të mira, etj.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi .
KALENDARI I PROPOZUAR: Shtator 2014 (faza e pare)
RREZIQET
Mos miratimi i projektit.
Pengesa të ndryshme politike, administrative dhe teknike.
ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI
OBJEKTIVI 1 Definimi i kërkesave dhe qëllimeve të DK-së në frymën e bashkëpunimit doganor dhe pjesëmarrja
në operacione të organizuara nga DK dhe organizatat tjera ndërkombëtare.
TREGUESIT: Kërkesat dhe qëllimet e definuara. Pjesëmarrja në operacione të përbashkëta. Thellimi i
bashkëpunimit.
KONTEKSTI
VEPRIMET E
AKTERËT
PROPOZUARA
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SITUATA AKTUALE
Republika e Kosovës, aktualisht nuk është
anëtare e SECI projekteve. Në kuadër të
agjencive MIK ku bën pjesë edhe DK është
funksionalizuar qendra operative- QKMK, e
cila në periudhën e ardhshme do të ngritët në
një qendër përmes së cilës do të bëhet
shkëmbimi i të dhënave në nivel
ndërkombëtar.

MF

1. Definimi i kërkesave
dhe qëllimeve të DKDK
së në frymën e
bashkëpunimit
Kabineti i Drejtorit të
doganor.
Përgjithshëm/Sektori për
2. Përgatitja
e
Marrëdhënie Ndërkombëtare,
protokolleve
të
bashkëpunimit
në
EULEX
frymën
e Partnerët ndërkombëtar, Projektet e
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
marrëveshjeve
të
Binjakëzimit.
Shkëmbimi i domosdoshëm dhe i shpejtë i të
arritura.
dhënave në nivel rajonal dhe ndërkombëtar.
3. Vendosja e sistemit
Pjesëmarrja në operacione me karakter
për
shkëmbim
ndërkombëtar si dhe organizimi i tyre nga DK.
operativ të dhënave
me vendet me të cilat
DK
ka
arritur
marrëveshje.
VEPRIM 1. Definimi i kërkesave dhe qëllimeve të DK-së në frymën e bashkëpunimit doganor.
AKTIVITETET
• Të bëhet analizimi i kërkesave dhe nevojave të DK-së.
• Të përgatitetet projekti.
• Të miratohet projekti.
• Të filloj zbatimi.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Analiza e kryer.
TREGUESIT: Definimi i qartë i kërkesave dhe qëllimeve të DK-së.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, DK , Kabineti i Drejtorit të Përgjithshëm/Sektori për Marrëdhënie
Ndërkombëtare, EULEX, Partnerët ndërkombëtar, Projektet e Binjakëzimit.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Ngritja e bashkëpunimit doganor.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2013
RREZIQET:
Pengesat e ndryshme politike, administrative dhe ligjore.
VEPRIM 2. Përgatitja e protokolleve të bashkëpunimit në frymën e marrëveshjeve të arritura.
AKTIVITETET
• Të bëhet analizimi i marrëveshjeve ekzistuese.
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• Të hartohen protokollet e bashkëpunimit për marrëveshjet e arritura.
• Të miratohen protokollet.
PËRPARËSIA: E lartë
REZULTATI I PRITUR: Analiza e kryer e marrëveshjeve ekzistuese.
TREGUESIT: Protokollet e hartuara dhe vëna në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, DK , Kabineti i Drejtorit të Përgjithshëm/Sektori për Marrëdhenie
Ndërkombëtare, EULEX, Partnerët ndërkombëtar, Projektet e Binjakëzimit.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Ngritja e bashkëpunimit doganor.
KOHËZGJATJA Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET:
Pengesa të ndryshme politike, administrative dhe ligjore.
VEPRIM 3. Vendosja e sistemit për shkëmbim operativ të dhënave me vendet me të cilat DK ka arritur
marrëveshje.
AKTIVITETET
• Të bëhet analizimi i marrëveshjeve ekzistuese.
• Të analizohen dhe identifikohen kërkesat dhe nevojat eventuakle të sistemeve të TI-së.
• Të zbatohen protokollet specifike për shkëmbim të dhënave.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Analiza e kryer e marrëveshjeve ekzistuese dhe kërkesave.
TREGUESIT: Sistemet funksionale dhe që komunkojnë me njëri tjetrin dhe zbatimi i protokolleve.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, DK, Kabineti i Drejtorit të Përgjithshëm/Sektori për Marrëdhënie
Ndërkombëtare, TI.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet: Ngritja e bashkëpunimit doganor.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR :
2013 -2014
RREZIQET
Pengesa të ndryshme politike, administrative dhe ligjore.
PROCEDURAT
OBJEKTIVI 1: Hartimi i PSO-ve me karakter bashkëpunimi dhe bashkërendimi të aktiviteteve të cilat janë në
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harmoni me standardet dhe praktikat e BE-së.
TREGUESIT: PSO të haruara dhe vëna në zbatim.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Pas ratifikimit të marrëveshjeve me vendet e
1. Hartimi i PSO-ve për
rajonit ka filluar implementimi i plotë i tyre,
sfera të bashkëpunimit
përfshirë edhe shkëmbimet e inteligjencës dhe
dhe bashkërendimit.
shkëmbimet e kritereve të profilizimit të
ngarkesave të dyshimta, si hap i parë në
harmonizimin e procedurave të teknikave të
zbatimit të ligjit.

AKTERËT
MPJ, MF
DK dhe administratat e rajonit
Kabineti i Drejtorit të
Përgjithshëm/Sektori për
Marrëdhënie Ndërkombetare.

KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Edhe pse procedurat janë të përcaktuara në
MM, duhet që
PSO-të të jenë
gjithëpërfshirëse dhe t’i plotësojnë standardet
dhe praktikat e mira të BE-së.
VEPRIM 1. Hartimi i PSO-ve për sfera të bashkëpunimit dhe bashkërendimit.
AKTIVITETET
• Të formohet grupet punuese.
• Të analizohet situata aktuale.
• Të analizohen përparësitë dhe mangësitë e objektivave aktuale.
• Të hartohen PSO-të dhe udhëzimet për veprim.
• Të dergohet për shqyrtim.
o Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA
E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Avancimi i bashkëpunimit dhe bashkërendimit të aktiviteteve.
TREGUESIT
Procedurat e përpiluara dhe vëna në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE
DK
AKTERËT E PËRFSHIRË
DK dhe administratat e rajonit, Kabineti i Drejtorit të Përgjithshëm/Sektori për Marrëdhenie Ndërkombëtare.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencisë.
Përfitimet:. Ngritja profesionale e personeli. Rritja e bashkëpunimit, etj.
KOHËZGJATJA
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Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR
Në vazhdimësi.
RREZIQET
Pengesa të ndryshme administrative dhe ligjore.

BURIMET NJERËZORE DHE TRAJNIMI
OBJEKTIVI Trajnime të përbashkëta të specializuara në fusha të caktuara doganore.
TREGUESIT: Pjesëmarrja në trajnime rajonale dhe ndërkombëtare.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
MF, MPJ,
SITUATA AKTUALE
Dogana e Kosovës merr pjesë në iniciativa 1. Ngritja e kapaciteteve sipas
DK,
rajonale si dhe në Customs 2013, program i praktikave
dhe
standardeve
Kabineti i Drejtorit të
Komisionit Evropian.
ndërkombëtare.
Përgjithshëm/Sektori për
Si pasojë e mos-anëtarësimit në organizata
Marrëdhënie Ndërkombëtare.
ndërkombëtare siç është OBD, SECI etj, DK
nuk merr pjesë në trajnime të organizuara nga
Organizatat ndërkombëtare
ta.
Projektet e Binjakëzimit.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Pjesëmarrja në ngjarjet rajonale dhe
ndërkombëtare.
VEPRIM 1 Ngritja e kapaciteteve sipas praktikave dhe standardeve ndërkombëtare.
AKTIVITETET
• Anëtarësimi në organizata ndërkombëtare.
• Kërkesa për përfshirje në aktivitete.
• Kërkesa për përfitimin e statusit të vëzhguesit.
PËRPARËSIA: Përfshirja në aktivitetet dhe programet e përbashkëta.
REZULTATI I PRITUR: Trajnimet specifike.
TREGUESIT
• Plane operacionale të përbashkëta.
• Teknikat e harmonizuara.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, MPJ, DK, Kabineti i Drejtorit të Përgjithshëm/Sektori për Marrëdhënie
Ndërkombëtare, Organizatat ndërkombëtare, Projektet e Binjakëzimit.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia DK
Kostot: Të parapara ne buxhetin e agjencive dhe donatorët e mundshëm.
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Përfitimet: Luftimi i kriminalitetit ndërkufitar dhe ndërkombëtar, ngritja profesionale e personeli. Rritja e
bashkëpunimit, etj.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET
Mungesa e mjeteve buxhetore.
Pengesa të ndryshme administrative.
KOMUNIKIMI
OBJEKTIVI Avancimi dhe intensifikimi i komunikimit bilateral dhe multilateral.
TREGUESIT: Komunikim i avancuar dhe mjaft efikas.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Në kuadër të projekteve të KE-së mbahen
1. Ngritja e nivelit të
takime të nivelit të lartë me qëllim të
komunikimit të nivelit të
përpilimit të politikave strategjike të
lartë dhe lokal.
përbashkëta.

AKTERET
MF, MPJ,
DK,
Kabineti i Drejtorit të
Përgjithshëm/Sektori për
Marrëdhënie
Ndërkombëtare, Sektori
MIK
EULEX
Organizatat ndërkombëtare.

KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Takimet e nivelit të lartë me vendet rajonale
dhe ndërkombëtare janë parakusht për
projektimin e strategjive në parandalimin dhe
luftimin e kriminalitetit ndërkombëtar.
VEPRIM 1 Ngritja e nivelit të komunikimit të nivelit të lartë dhe lokal.
AKTIVITETET
• Organizimi i takimeve bilateral.
• Mbajtja e takimeve të rregullta rajonale dhe ndërkombëtare.
• Identifikimi i pengesave në realizimin e objektivave.
• Strategjitë e përbashkëta për fusha të veçanta.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR:
Strategjitë dhe politikat e harmonizuara.
TREGUESIT
Përpilimi i strategjive.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, MPJ, DK, Kabineti i Drejtorit të Përgjithshëm/Sektori për Marrëdhënie
Ndërkombëtare, Sektori MIK, EULEX, organizatat ndërkombëtare.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT:
Agjencia: DK
Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencive dhe donatorët e mundshëm.
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Përfitimet: Bashkëpunimi i intensifikuar.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR:
Në vazhdimësi.
RREZIQET:
Mungesa e mjeteve buxhetore.
Pengesa të ndryshme administrative dhe politike.
TEKNOLOGJIA INFORMATIVE
OBJEKTIVI Integrimi i sistemeve për shkëmbim efikas të dhënave.
TREGUESIT: Lehtësimi i tregtisë.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Sistemi aktual i procedimit të deklaratave
1. Nënshkrimi i protokolleve
doganore është në përfundim e sipër, i cili
për integrim të sistemve.
pritet të zëvendësohet në pjesën e dytë të vitit.
DK aktualisht shkëmben informata në para2. Shkëmbimi
dhe
arritje me të gjitha vendet e rajonit me
përputhshmëria automatike e
përjashtim Serbinë.
të dhënave në kufi.

AKTERËT
MF, MPJ,
DK,
Kabineti i Drejtorit të
Përgjithshëm/
Sektori për Marrëdhënie
Ndërkombëtare,
Sektori MIK,
TI
EULEX
Organizatat ndërkombëtare,
Komisioni Evropian.

KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Shkëmbimi i informative dhe shënimeve
ndërmjet administatave doganore është një
praktike e mirë dhe kërkesë e BE-së për
lehtësimin dhe qarkullimin më të shpejtë të
mallrave dhe parandalimin e aktiviteteve të
kundërligjshme.
VEPRIM 1 Harmonizimi automatik i informative.
AKTIVITETET
• Nënshkrimi i protokolleve.
• Krijimi i grupeve punuese.
• Shkëmbimi i të dhënave.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Parandalimi i tregtisë së jashtëligjshme.
TREGUESIT: Protokollet e nënshkruara dhe vëna në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: DK
AKTERËT E PËRFSHIRË: MF, MPJ, DK, Kabineti i Drejtorit të Përgjithshëm/Sektori për Marrëdhënie
Ndërkombëtare, EULEX, Organizatat ndërkombëtare, Komisioni Evropian.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT:
Agjencia: DK
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Kostot: Të parapara në buxhetin e agjencive dhe donatorët e mundshëm.
Përfitimet: Parandalimi i tregtisë së jashtëligjshme.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET
Mungesa e mjeteve buxhetore.
Pengesa të ndryshme administrative dhe teknike.
INFRASTRUKTURA DHE PAJISJET
OBJEKTIVI Ndërtimi i objekteve të reja dhe atyre të përbashkëta në pikë kalimet kufitare dhe sigurimi i pajisjeve
të nevojshme.
TREGUESIT: Objektet e ndërtuara dhe pajisjet e siguruara.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Në të gjitha pika kufitare kushtet janë
MF, MPJ,
relativisht të pranueshme, por nevojitet 1. Përmirësim i kushteve të punës
DK,
përmirësim me qëllim të ngritjes së sipas standardeve të BE-së.
Kabineti i Drejtorit të
performancës së administratatës. Janë bërë
Përgjithshëm/Sektori për
përgatitjet fillestare për ndërtimin e objekteve
Marrëdhënie Ndërkombëtare,
të përbashkëta me Maqedoninë PKK Stanqiq –
Sektori MIK,
Bellanovc, i cili pritet të realizohet gjatë vitit
TI.
2012 si dhe bisedimet me Malin e Zi për PKK
Kullë & Kuqishtë, planifikimi për vitin 2012.
Organizatat ndërkombëtare
Bazuar në Konkuzionet e Dakorduara për
Komisioni Evropian dhe
MIK me Republikën e Serbisë dhe protokollit
donatorët tjerë.
teknik të ndërmjetësuar nga BE, parashihet
ndërtimi i 6 PKK-ve të përbashkëta me këtë
shtet.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Një studim i fizibilitetit për të gjitha objektet e
DK dhe kushtet e punës do të realizohet nga
ekspertë ndërkombëtar. Rekomandohet që të
fillojnë procedurat edhe me shtetet tjera fqinje,
për ndërtimin e objekteve të përbashkëta. Si
element i rëndësishëm duhet të merret
parasysh edhe statusi i ardhshëm i kufijve
kombëtar dhe të identifikohen ata si kufij afat
shkurtër, afat-mesëm apo afat-gjatë nga
pikëpamja e zgjerimit të ardhshëm të BE-së,
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me qëllim që të mos shpenzohen mjete në
diçka që në të ardhmen nuk do të mund të
shfrytëzohet. Ky aktivitet duhet të ndërmerret
në bashkëpunim dhe bashkëveprim me akterët
e përfshirë dhe të paraparë në Planin e
Veprimit për MIK, me qëllim të zbatimit të
plotë të këtij objektivi dhe veprimi të
paraparë. Duhet të shihen mundesitë e
zbatimit të marrëveshjeve të arrituara me
Serbinë bazuar në Konkuzionet e Dakorduara
për MIK dhe protokollit teknik të
ndërmjetësuar nga BE ku parashihet ndërtimi i
6 PKK-ve të përbashkëta me këtë shtet.
VEPRIM 1 Përmirësim i kushteve të punës sipas standardeve të BE-së
AKTIVITETET
• Nevojat e identifikuara.
• Ndërtimi i objekteve funksionale.
PËRPARËSIA
E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Ngritja e performancës së DK në të gjitha fushat.
TREGUESIT
Kushtet e përmiresuara.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE
DK
AKTERËT E PËRFSHIRË
MF, MPJ, DK, Kabineti i Drejtorit të Përgjithshëm/Sektori për Marrëdhenie Ndërkombëtare, Sektori MIK, TI,
Organizatat ndërkombëtare, Komisioni Evropian dhe donatorët tjerë.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia DK
Kostot: Kërkon shpernzime shtesë, të parapara në buxhetin e agjencive, ministrive, investimeve të KE dhe donatorët
e mundshëm .
Përfitimet: Përmirësimi i hapësirave dhe kushteve të punës.
KOHËZGJATJA
Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR
Në vazhdimësi.
RREZIQET
Mos aprovimi i projekteve.
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesa të ndryshme administrative, ligjore, teknike dhe politike.
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BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

AGJENCIA E USHQIMIT DHE VETERINARISË
KORNIZA LIGJORE
OBJEKTIVI Nënshkrimi i MM në fusha të caktuara me agjenci homologe.
TREGUESIT: MM të miratuara.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Legjislacioni aktual nuk paraqet pengesë për 1.Inicimi dhe finalizimi i MM-ve.
MM me agjenci homologe.

AKTERËT
ZKM,MBPZHR,MPJ
AUV dhe

Partnerët ndërkombëtarë.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Identifikimi i organizatave dhe institucinoneve
rajonale dhe ndërkombëtare( fushëveprim i
AUV-së) ku pretendojmë të anëtarësohemi si
dhe identifikimi i fushave të caktuara për lidhje
të MM- ve.
VEPRIM 1 Inicimi dhe finalizimi i MM ve
AKTIVITETET
8. Inicimi i MM ve.
9. Adoptimi I MM ve në fuqi dhe atë të BE-së.
10. Nënshkrimi.
11. Zbatimi i plotë.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Formalizimi dhe ngritja e bashkëpunimit ndërkombetar .
TREGUESIT: Marrëveshjet e miratuara dhe antarsimi në organizata ndërkombëtare.
AGJENCIA: AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MBPZHR, MPJ AUV dhe partnerët ndërkombëtarë.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT:
Agjencia: AUV
Kostot: Të parapara me buxhetin e agjencisë dhe donatorë të mundshëm.
Përfitimet: MM të nënshkruara.

94

PLANI I VEPRIMIT I STRATEGJISË KOMBËTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË KUFIRIT

KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR:
Në vazhdimësi.
RREZIQET
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative dhe ligjore.
ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI
OBJEKTIVI Përcaktimi i pikave të kontaktit me vendet fqinje dhe më gjerë dhe krijimi i grupeve punuese të
përbashkëta.
TREGUESIT: 1. Kontaktet e vendosura, fillimi i punes së grupoeve punuese.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
ZKM,MBPZHR,MPJ
SITUATA AKTUALE
Bashkëpunimi ndërkufitar nuk është në nivel 1 Krijimi i mekanizmave për
AUV dhe partnerët
duhet të përmirësohet.
krijimin e grupeve punuese.
ndërkombëtarë.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Bashkërendimi dhe bashkëpunimi me vendet
fqinje duhet të jetë në përputhje me
legjislacionin në fuqi. Bashkëpunimi me
shërbimet veterinare të vendeve të tjera duhet të
jetë më intensiv.
VEPRIM 1 : Krijimi i grupeve punuese.
AKTIVITETET
o Vendosja e komunikimit direkt për çështje urgjente.
o Caktimi i zyrtarëve të parë në komunikim.
o Analiza dhe prezantimi i situatave ekzistuese në fusha të caktuara.
o Identifikimi i fushave të përbashkëta.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Bashkëpunimi ndërkombëtar i përmirësuar.
TREGUESIT : Përcaktimi i pikave të kontaktit.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: AUV.
AKTORËT E PËRFSHIRË: ZKM, MBPZHR, MPJ, AUV dhe partnerët ndërkombëtarë.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia AUV.
Kostot: Të parapara me buxhetin e agjencisë dhe donatoër të mundshëm.
Përfitimet: Shërbime efikase në kontroll kufitar.
KOHËZGJATJA
Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR
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Qershor 2013
RREZIQET
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative dhe ligjore.

PROCEDURAT
OBJEKTIVI 1: Procedurat për kontrollin e mallrave në PIK të standardizuara me BE dhe me vendet fqinje.
TREGUESIT: Procedurat e harmonizuara me BE.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Procedurat aktuale nuk janë plotësisht në
përputhje me standardet e BE-së .

1. Hartimi i PSO-ve për sfera
të
bashkëpunimit
dhe
bashkërendimit.

AKTERËT
ZKM,MBPZHR,MPJ
AUV
dhe
Partnerët ndërkombëtar
TAIEX
Projekti i Binjakëzimit (MIK).

KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Lajmërimi i parregullësive duhet të bëhet në të
gjithë rajonin. Këto janë të parashikuara me
MM. Duhet që
PSO-të të jenë
gjithëpërfshirëse dhe t’i plotësojnë standardet
dhe praktikat e mira të BE-së.
VEPRIM 1. Hartimi i PSO-ve për sfera të bashkëpunimit dhe bashkërendimit.
AKTIVITETET
• Të formohen grupet punuese.
• Të analizohet situata aktuale.
• Të analizohen përparësitë dhe mangesite e objektivave aktuale.
• Të hartohen PSO-të dhe udhëzimet për veprim.
• Të dërgohen për shqyrtim .
• Të filloj zbatimi praktik.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Avancimi i bashkëpunimit dhe bashkërendimit të aktiviteteve.
TREGUESIT : Procedurat e përpiluara dhe vëna në zbatim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: AUV.
AKTORËT E PËRFSHIRË: ZKM, MBPZHR, MPJ, AUV, Partneret nderkombetar, TAIEX,
Binjakëzimit (MIK).
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: AUV
Kostot: Të parapara me buxhetin e agjencisë dhe donatorë të mundshëm.
Përfitimet: PSO të harmonizuara.
KOHËZGJATJA 5: vjet
KALENDARI I PROPOZUAR
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Qershor 2014
RREZIQET
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative dhe ligjore.
BURIMET NJERËZORE DHE TRAJNIMI
OBJEKTIVI Trajnimi i inspektoreve të AUV-së mbi procedurat e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe pjesëmarrja e
tyre në takime pune dhe seminare ndërkombëtare.
TREGUESIT: Pjesëmarrja në tranime rajonale dhe ndërkombëtare të inspektorëve AUV-së.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Aktualisht nuk ekziston strukturë trajnuese e
1. Hartimi i programit dhe
ZKM, MBPZHR, MPJ
specializuar për bashkëpunim ndërkombëtar.
planit për trajnime.
AUV dhe partnerët
ndërkombëtar.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Inspektorët e AUV-së duhet të trajnohen
rregullisht për procedurat e bashkëpunimit
ndërkombëtar dhe duhet të kenë mundësinë
të ndjekin kurse gjuhësh të huaja. Seminare
dhe trajnimet ndërkombëtare duhet të jenë
pjesë e programeve të trajnimit.
VEPRIM 1 Hartimi i programit dhe planit të trajnimit sipas praktikave ndërkombëtare dhe zhvilimi i trajnimeve në
bashkëpunimin ndërkombëtar dhe kurse të gjuhëve të huaja.
AKTIVITETET
1. Të krijohet grup pune.
2. Të identifikohen nevojat për trajnime.
3. Të hartohet plani dhe program i trajnimit.
4. Të dorëzohen projekt-programi për miratim.
5. Zbatimi programeve të trajnimit dhe kurse për gjuhët e huaja.
6. Të përgatitet politika për pjesëmarrje në takime pune dhe seminare ndërkombëtare.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Trajnime për Inspektorë të AUV-së.
TREGUESIT: Planprogrami i trajnimeve.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM,MBPZHR,MPJ,AUV dhe partnerët ndërkombëtar.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: AUV
Kostot: Të parapara me buxhetin e agjencisë dhe donatorë të mundshëm.
Përfitimet: Trajnimi dhe specializimi i personelit.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
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KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2013
RREZIQET
Mungesat e mjeteve buxhetore.
Pengesat administrative dhe ligjore.
KOMUNIKIMI
OBJEKTIVI Intensifikimi i komunikimit bilateral dhe multilateral.
TREGUESIT: Komunikim efikas.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Marrëveshjet dypalëshe me vende të tjera 1. Të identifikohen problemet dhe
nuk
ekzistojnë, por komunikimi dhe ngecjet në komunikim ndërkombëtar
shkëmbimi
informacionit
është
i dhe të përpilohen instruksione të
përmirësuar. Infrastriktura aktuale e PIK, nuk qarta për një komunikim më të
mundëson komunikimin dhe shkëmbimin e avancuar dhe strukturuar.
informacionit për në nivelet e kërkuara.

AKTERËT
ZKM, MBPZHR, MPJ
AUV dhe partnerët
ndërkombëtarë.

KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Të garantohet shkëmbimi i informacionit (të
sigurt) që të mundësojë shkëmbim të shpejtë
të informacionit në të gjitha nivelet: me
telefon, telefaks ose e-mail. Duhet të
vendosen mbledhje të rregullta në të gjitha
nivelet.
VEPRIM 1: Të identifikohen problemet dhe ngecjet në komunikim ndërkombëtar dhe të përpilohen instruksione të
qarta për një komunikim më të avancuar dhe strukturuar .
AKTIVITETET
1. Të ngrihet grup pune.
2. Të identifikohen mangesitë dhe nevojat.
3. Të hartohet udhëzuesi.
5. Të dorëzohen projekt-udhëzuesi për miratim.
6. Zbatim i udhëzuesit.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Komunikimi ndërkombëtar i avancuar.
TREGUESIT: Komunikim dhe shkëmbim i rregullt informacioni.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM,MBPZHR,MPJ,AUV dhe partnerët ndërkombëtarë.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: AUV
Kostot: Të parapara me buxhetin e agjencisë dhe donatorë të mundshëm.
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Përfitimet: : Komunikimi ndërkombëtar i avancuar.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2015
RREZIQET: Mungesat e mjeteve buxhetore dhe pengesat administrative dhe ligjore.
TEKNOLOGJIA INFORMATIVE
OBJEKTIVI : Integrimi i sistemit për shkëmbim efikas të të dhënave.
TREGUESIT: Lehtësimi i tregtisë.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
TI në PIK bazohet në telefon mobil, 1. Shkëmbimi dhe përputhshmëria
fix,internet, qasja në bazën e të dhënave automatike e të dhënave në kufi.
sofwerike I instaluar në PIK.

AKTERET
ZKM,MBPZHR,MPJ
AUV dhe partnerët
ndërkombëtarë.

KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Shkëmbimi i informative dhe shënimeve
ndërmjet agjencive homologe është një
praktikë e mirë dhe kërkesë e BE-së për
lehtësimin dhe qarkullimin më të shpejtë të
mallrave dhe parandalimin e aktiviteteve të
kundërligjshme.
VEPRIM 1 Harmonizimi automatik i informative.
AKTIVITETET
• Krijimi i grupeve punuese.
• Shkëmbimi i të dhënave.
PËRPARËSIA
E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Avancimi I sistemit actual të TI.
TREGUESIT
Parandalimi i tregtisë së jashtëligjshme
AGJENCIA PËRGJEGJËSE
AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË: ZKM, MBPZHR, MPJ, AUV dhe partnerët ndërkombëtarë.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia :AUV
Kostot: Të parapara me buxhetin e agjencisë dhe donatorë të mundshëm.
Përfitimet: Shërbim më efektiv dhe efikas.
KOHEZGJATJA:
Në vazhdimësi.
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KALENDARI I PROPOZUAR
Qershor 2014
RREZIQET Mungesat e mjeteve buxhetore dhe
pengesat administrative dhe ligjore.
INFRASTRUKTURA DHE PAJISJET
OBJEKTIVI: Ndërtimi i objekteve të përbashkëta në PIK.
TREGUESIT: Infrastrukturë dhe pajisje në përputhje me standartet e BE-së.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
SITUATA AKTUALE
Infrastruktura aktuale nuk i plotëson kriteret 1. Përmirësim i kushteve të punës
për
kontroll
kufitar (veterinar dhe sipas standardeve të BE-së.
fitosanitar)nuk ka hapësira të mjaftueshme
për kontrolle zyrtare dhe përgatitje të
mostrës.

AKTERET
ZKM,MBPZHR,MPJ,MAP
AUV,
Partnerët ndërkombëtar,
Donatorët e mundshëm.

KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Një studim i gjendjes aktuale në PIK për të
gjitha objektet dhe dhe kushtet e punës të
realizohet nga ekspert ndërkombëtar.
Rekomandohet që të fillojnë procedurat
edhe me shtetet tjera fqinje, për ndërtimin e
objekteve të përbashkëta.. Ky aktivitet duhet
të ndërmerret në bashkëpunim dhe
bashkëveprim me akterët e mbrenshëm (PK
DK) dhe agjencitë homologe për ndërtimin e
objekteve të përbashkëta.
VEPRIM 1.Përmirësim i kushteve të punës sipas standardeve të BE-së.
AKTIVITETET
• Nevojat e identifikuara.
• Ndërtimi i objekteve funksionale.
PËRPARËSIA
E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Ndërtimi i objekteve të cilat ndihmojnë,lehtësojnë dhe përshpejtojnë kontrollin kufitar.
TREGUESIT: Kushtet e përmirësuara për kontroll kufitar.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE
AUV
AKTERËT E PËRFSHIRË
ZKM, MBPZHR, MPJ, MAP, AUV, partnerët ndërkombëtar, donatorët e mundshëm.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
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Agjencia AUV
Kostot: Të parapara me buxhetin e agjencisë dhe donatorë të mundshëm.
Përfitimet: PIK të standardizuara.
KOHËZGJATJA
Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR
Qershor 2017
RREZIQET
Mungesat e mjeteve buxhetore dhe pengesat administrative dhe ligjore.

BASHKËPUNIMI NË FUSHËN E VIZAVE, AZILIT DHE MIGRACIONIT NË KONTEKST TË MIK-ut
OBJEKTIVI 1: Hartimi dhe zbatimi i procedurave dhe standardeve për dhënien e vizave në përputhje me
legjislacionin në fuqi dhe Acquis të BE.
TREGUESIT: Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të përfshira në dhënien e vizave.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Aktualisht ekzistojnë procedura për lëshimin
1. Të hartohen dhe përshtaten
MPB, MPJ,
e vizave në pikat e kalimit kufitar të
politikat dhe procedurat
Policia e Kosovës-Policia
rregulluara me UA Nr. 21/2010 – MPB si dhe
standarde me kërkesat dhe
Kufitare,
me UA Nr. 04/2010 mbi Procedurat për
praktikat e mira të Acquis të
ICITAP dhe
lëshimin e vizave për të huaj nga Misionet
BE .
institucionet tjera
Konsullore të Republikës së Kosovës i
ndërkombëtare, etj.
nxjerrë nga MPJ dhe MPB.
Këto dy
2. Të krijohet dhe përdoret një
udhëzime administrative nuk janë zbatuar në
letër
vize-ngjitëse
me
praktikë sepse deri më tani nuk ka qenë i
elementet e duhur të
miratuar dokumenti mbi politikën e vizave.
sigurisë.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Bashkëpunimi në mes të institucioneve të
përfshira në zbatimin e politikave të vizave
duhet të jetë i përkufizuar qartë dhe i forcuar
në mënyrë që të garantojë bashkërendimin e
duhur në nivel kombëtar.

3. Hartimi i kodit të etikës për
personelin i përfshirë në
lëshimin e vizave.

VEPRIM 1: Të hartohen dhe përshtaten politikat dhe procedurat standarde me kërkesat dhe praktikat e mira të
Acquis të BE.
AKTIVITETET:
1. MPB dhe MPJ të themelojë GP për hartimin e procedurave.
2. Të rishikohen procedurat ekzistuese në mënyrë që të përputhen me legjislacionin kombëtar dhe Acquis të BE.
3. Të hartohen propozime për të harmonizuar dhe thjeshtuar procedurat standarde.
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4. Të dorëzohen për miratim.
5. Të zbatohen procedurat.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR : Zbatimi i regjimit të vizave dhe funksionalizimi i tij.
TREGUESIT: Procedurat standarde të hartuara, miratuara dhe zbatuara.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: MPB, MPJ.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, MPJ dhe palë të tjera të interesuara.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: MPB, MPJ,
Kostot : Të parapara në buxhetin e Ministrive përkatëse (MPB, MPJ)
Përfitimet: Politika dhe procedura standarde në fushën e vizave.
KOHËZGJATJA :12 muaj
KALENDARI I PROPOZUAR: Korrik 2013
RREZIQET: Problemet e ndryshme administrative, ligjore dhe teknike.
VEPRIM 2 : Të krijohet dhe përdoret një letër vizë-ngjitëse me elementet e duhura të sigurisë.
AKTIVITETET:
1. Të krijohet letër vizë-ngjitëse me elementet e duhur të sigurisë.
2. Të miratohen krijimi i letër vize-ngjitëse .
3. Të vihen në qarkullim viza ngjitëse.
PËRPARËSIA :E lartë
REZULTATI I PRITUR
Kontroll më i mirë i të huajve.
Më pak raste të falsifikimit të dokumenteve.
TREGUESIT: Viza-ngjitëse me elementet e duhur të sigurisë e krijuar dhe e miratuar.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: MPB, MPJ, MF.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, MPJ ,MF dhe palë të tjera të interesuara.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: MPB,MPJ
Kostot : Kërkon kosto shtesë e perafert -100.000 euro në vit (të diskutohet ne mes te MPB dhe MPJ).
Përfitimet: Lëshimi i vizave sipas standardeve.
KOHËZGJATJA : 12 muaj.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor-Korrik 2013
RREZIQET Mungesa e mjteve buxhetore dhe problemet e ndryshme administrative, ligjore dhe teknike.
VEPRIM 3 : Hartimi i kodit të etikës për personelin e përfshirë në lëshimin e vizave.
AKTIVITETET:
1. MPB dhe MPJ të themelojë GP për hartimin e kodit të etikës për personelin i përfshirë në lëshimin e vizave.
2. Të hartohen kodi i etikës.
3. Të dorëzohen për miratim.
4. Kodi i etikës për personelin i përfshirë në lëshimin e vizave të vihet në zbatim.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Personeli i përfshirë në lëshimin e vizave të punoj sipas kodit etik.
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TREGUESIT: Kodi i etikës i hartuar, miratuar dhe zbatuar.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: MPB, MPJ.
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB, MPJ dhe palë të tjera të interesuara.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: MPB, MPJ.
Kostot :Kosto administrative.
Përfitimet: Kodit i etikës për personelin e përfshirë në lëshimin e vizave.
KOHËZGJATJA : 12 muaj.
KALENDARI I PROPOZUAR: Maj-Qershor 2013
RREZIQET: Problemet e ndryshme administrative, ligjore dhe teknike.
OBJEKTIVI 2: Trajnimi i personelit konsullor dhe diplomatik për lëshimin e vizave të huajve që aplikojnë për të
hyrë në Republikën e Kosovës.
TREGUESIT: Personeli konsullor dhe diplomatik është i trajnuar mbi të gjitha çështjet që kanë lidhje me lëshimin
e vizave për të huajt që aplikojnë për të hyrë në Republikën e Kosovës.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Personeli konsullor
dhe diplomatik për 1 Trajnim i duhur për të gjithë
MPJ, MPB
lëshimin e vizave të huajve që aplikojnë për personelin
konsullore
dhe
si dhe institucionet tjera
të hyrë në Republikën e Kosovës është i pa diplomatik të përfshirë në procesin
kompetente.
trajnuar.
e lëshimit të vizave.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Personeli i caktuar për të lëshuar viza duhet të
jetë i trajnuar për të shqyrtuar një aplikim për
vize, verifikuar dokumente, mbi llojet e
vizave dhe procedurave si dhe mbi
legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave.
VEPRIM 1: Trajnim i duhur për të gjithë personelin konsullore dhe diplomatik të përfshirë në procesin e lëshimit të
vizave.
AKTIVITETET
1. Të hartohet programi dhe plani i trajnimit.
2. Të trajnohet personeli konsullor dhe diplomatik i përfshirë në procesin e lëshimit të vizave.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Vizat lëshohen në përputhje me politikat.
Personeli konsullor dhe diplomatik i përfshirë në procesin e lëshimit të vizave i trajnuar dhe i aftë për lëshimin e
vizave dhe zbulimin e dokumenteve të falsifikuara.
TREGUESIT
Planet e trajnimit të hartuara.
Personeli konsullor dhe diplomatik i trajnuar.
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AGJENCIA PËRGJEGJËSE: MPJ
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPJ, MPB.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: MPJ,
Kostot: Administrative.
Përfitimet: Trajnimi dhe profesionalizmi i personelit konsullor dhe diplomatik i përfshirë në procesin e lëshimit të vizave.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET: Problemet e ndryshme administrative, ligjore dhe teknike.
OBJEKTIVI 3: Trajnimi i personelit të DSHAM dhe PK për lëshimin e vizave të huajve që aplikojnë për të hyrë
në Republikën e Kosovës në pikat e kalimit të kufirit.
TREGUESIT: Personeli DSHAM dhe PK është i trajnuar për të gjitha çështjet që kanë lidhje me lëshimin e vizave
për të huajt që aplikojnë në kufij për të hyrë në Republikën e Kosovës.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Personeli DSHAM dhe PK për lëshimin e 1. Trajnim i duhur për DSHAM dhe
MPB, MPJ,
vizave të huajve që aplikojnë për të hyrë në PK të përfshirë në procesin e lëshimit të
ICITAP si dhe
Republikën e Kosovës në kufij i pa trajnuar.
vizave në PKK.
institucionet tjera të
interesuara.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Personeli i caktuar për të lëshuar viza në kufij
duhet të jetë i trajnuar për të shqyrtuar një
aplikim për vizë, verifikuar dokumente, mbi
llojet e vizave dhe procedurave si dhe mbi
legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave.
VEPRIM 1 Trajnim i duhur për te gjithë personelin e DSHAM dhe PK të përfshirë në procesin e lëshimit të vizave
në kufi.
AKTIVITETET
3. Të hartohet programi dhe plani i trajnimit.
4. Të trajnohet personeli i DSHAM dhe PK i përfshirë në procesin e lëshimit të vizave në kufi.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Vizat lëshohen në përputhje me politikat.
Personeli i DSHAM dhe PK i përfshirë në procesin e lëshimit të vizave i trajnuar dhe i aftë për lëshimin e vizave
dhe zbulimin e dokumenteve të falsifikuara në kufi.
TREGUESIT
Planet e trajnimit të hartuara.
Personeli i DSHAM dhe PK i trajnuar.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: MPB
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB-DSHAM dhe PK.
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KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: MPB.
Kostot: Administrative.
Përfitimet:Trajnimi dhe profesionalizmit i personelit i DSHAM dhe PK i përfshirë në procesin e lëshimit të vizave
në kufi.
KOHËZGJATJA: Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR: Në vazhdimësi.
RREZIQET: Problemet e ndryshme administrative, ligjore dhe teknike.
OBJEKTIVI 4: Përfaqësitë konsullore dhe diplomatike të jenë të pajisura me teknologjinë e duhur, të përputhshme
dhe të sigurtë, në mënyrë që të lëshojnë viza në kohë të shkurtër dhe të identifikojnë dokumentet false.
TREGUESIT: Përfaqësitë konsullore dhe diplomatike janë të pajisura me teknologjinë e duhur, të përputhshme dhe
të sigurtë. Përfaqësitë konsullore dhe diplomatike janë të lidhura në rrjet të TI-së (intranet).
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Aktualisht MPJ nuk posedon teknologjinë e
1. Mbështetur në analizë të
MPJ,MPB,MF
duhur për lëshimin e vizave si dhe bazën e të
nevojave,
përfaqësitë si dhe institucionet tjera të
dhënave e cila do te lehtësojë punën e
konsullore dhe diplomatike të
interesuara.
përfaqësive konsullore dhe diplomatike për
furnizohen me pajisje.
lëshimin e vizave.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Në mënyrë që të kryejnë detyrat e tyre, personeli
konsullor dhe diplomatik duhet të pajisjet me
pajisjet e kërkuara për të lëshuar vizat dhe
zbuluar dokumentet false si dhe për të
shkëmbyer informacion.
VEPRIM 1: Mbështetur në analizë të nevojave, përfaqësitë konsullore dhe diplomatike të furnizohen me pajisje.
AKTIVITETET
• Të bëhet analiza e nevojshme për infrastrukture dhe pajisje.
• Të krijohet rrjet i TI.
• Të furnizohen përfaqësitë konsullore dhe diplomatike me pajisje të duhura për komunikim dhe për
ekzaminimin e dokumenteve.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Vizat lëshohen në përputhje me politikat.
Personeli konsullor dhe diplomatik efikas për zbulimin e dokumenteve false.
Rritje në shkëmbimin e informacionit.
TREGUESIT
Analiza e nevojave për infrastrukture dhe pajisje e kryer.
Pajisjet e shpërndara.
Rrjeti i TI i krijuar.
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AGJENCIA PËRGJEGJËSE : MPJ
AKTERËT E PËRFSHIRË : MPJ, MPB, MF dhe institucionet tjera të interesuara.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: MPJ
Shpenzimet: Përafërsisht 300.000 Euro (rekomandim: të konsultohet MPJ dhe MF).
Përfitimet: Rritja e efikasitetit të punës.
KOHËZGJATJA: 1-5 vite.
KALENDARI I PROPOZUAR: Qershor 2017
RREZIQET
Mungesa e mjeteve buxhetore.
OBJEKTIVI 5: Të vazhdohet trajnimi i PK-DSHAM mbi intervistimin e migrantëve të parregullt për t’identifikuar
azilkërkuesit e mundshëm.
TREGUESIT: Personeli i PK dhe i DSHAM i trajnuar për intervistimin dhe trajtimin e azilkërkuesve.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Në lidhje me kërkesat për azil, roli i PK-së
1. Bazuar në nevoja për
MPB-DSHAM,
është zhvillimi i procedurës fillestare për
trajnim, të hartohet dhe
PK
azilkërkues e cila përfshinë: parashtrimin e
zbatohet një program i
UNHCR
kërkesës, zhvillimin e intervistës fillestare,
përshtatshëm trajnimi.
IOM si dhe
marrja e gjurmëve të gishtërinjve, marrja e
akterët tjerë të interesuar.
fotografive edhe dërgimi i tyre në Qendrën e
Azilit.
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Personeli i PK-së duhet të jenë të trajnuar mirë
për identifikimin dhe trajtimin e azilkërkuesve
të mundshëm dhe për përdorimin e teknikave
të përshtatshme të intervistimit.
VEPRIM 1 Bazuar në nevojat për trajnim, të hartohet dhe zbatohet një program i përshtatshëm trajnimi.
AKTIVITETET
1. Të kryhet një analizë e nevojave për trajnim.
2. Të përgatitet programi për trajnim.
3. Të vihen në zbatim programi i trajnimit.
PËRPARËSIA: E lartë.
REZULTATI I PRITUR: Trajtim i përshtatshëm i azilkërkuesve.
TREGUESIT
Kryerja e analizës se mangësive.
Hartimi i programit të trajnimit.
Trajnimi i personelit të PK-DSHAM.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE: PK dhe DSHAM
AKTERËT E PËRFSHIRË: MPB-DSHAM, PK, UNHCR, IOM si dhe akterët tjerë të interesuar.
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KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia: Policia Kufitare dhe DSHAM.
Shpenzimet: Të parapara në buxhetin e ministrisë, PK-së dhe donacionet e mundshme.
Përfitimet: Personel i kualifikuar për trajtimin e azilkërkuesve.
KOHËZGJATJA
Në vazhdimësi.
KALENDARI I PROPOZUAR
Në vazhdimësi.
RREZIQET
Problemet e ndryshme administrative, ligjore dhe teknike.
OBJEKTIVI 6: Të krijohet një bazë e integruar të dhënash biometrike për të huajt, duke përfshirë vizat, lejet e
qëndrimit dhe lejet e punës.
TREGUESIT: Garantimi i ligjshmërisë së statusit të huajve. Krijimi i bazës së integruar të dhënave elektronike.
KONTEKSTI
VEPRIMET E PROPOZUARA
AKTERËT
SITUATA AKTUALE
Aktualisht Republika e Kosovës nuk ka një
1. Të krijohet dhe të vihet në
MPB,MPJ,MPMS,MF
bazë të dhënash të integruar mbi të huajt që
funksion një bazë e integruar
AKI,
qëndrojnë dhe punojnë në Republikën e
të dhënash për të huajt.
ICITAP,
Kosovës. Baza e integruar e të dhënave është
dhe
në proces të zhvillimit nga ICITAP.
2. Të dhënat të shkëmbehen në
institucionet tjera të
nivel
ndërkombëtar
për
interesit.
analizën e rrezikut dhe
KËRKESAT DHE PRAKTIKAT E MIRA
Nevojitet një bazë të dhënash e integruar që
paralajmërim të hershëm.
do të mundësonte që Qeveria e Republikës së
Kosovës të përcaktonte statusin ligjor të
huajve në Republikën e Kosovës. Qëllimi i
një baze të tillë të dhënash është identifikimi
më i mirë i të huajve që qëndrojnë në
Republikën e Kosovës dhe marrja e masave
të duhura për të garantuar ligjshmërinë e
statusit të tyre. Në kuadër të bashkëpunimit
dhe bashkërendimit të MIK duhet të
shkëmbehen të dhëna me qëllim të analizës së
rrezikut.
VEPRIM 1 Të krijohet dhe të vihet në funksion një bazë e integruar të dhënash për të huajt.
AKTIVITETET
1. Të formohet grupi punues me përfaqësues nga ministritë e përfshira.
2. Të kryhet një analizë e nevojave.
3. Të miratohen rekomandimet e analizës së nevojave.
4. Të krijohet një bazë të dhënash e integruar për të huajt (duke përfshirë vizat, lejet e qëndrimit dhe lejet e
punës).
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PËRPARËSIA
E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Kontroll më i mirë i të huajve në Republikën e Kosovës.
Më shumë informacion dhe statistika të besueshme në dispozicion.
TREGUESIT
Analiza e nevojave e kryer.
Rekomandimet e analizës së nevojave të miratuara.
Baza e të dhënave e krijuar dhe e vënë në funksionim.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE
MPB, MPJ, MPMS.
AKTERËT E PËRFSHIRË
MPB, MPJ, MPMS, AKI, ICITAP dhe institucionet tjera të interesit.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
Agjencia : MPB, MPJ, MPMS, AKI.
Shpenzimet: 500.000 euro (të diskutohet në mes MPB dhe MPJ).
Përfitimet: Kontroll i harmonizuar i të huajve në territorin e Republikës së Kosovës.
KOHËZGJATJA
2-3 vite.
KALENDARI I PROPOZUAR
2014-2015.
RREZIQET
Mungesa e mjeteve buxhetore.
Problemet e ndryshme administrative, ligjore dhe teknike.
VEPRIMI 2; Të dhënat të shkëmbehen në nivel ndërkombëtar për analizën e rrezikut dhe paralajmërim të hershëm.
AKTIVITETET:
1. Të mblidhen dhe të përpunohen të dhënat për t’u përdorur për analizën e rrezikut.
2. Të arrihen marrëveshjet përkatëse me homologet ndërkombëtare.
3. Të bëhet shkëmbimi i të dhënave.
PËRPARËSIA
E lartë.
REZULTATI I PRITUR
Shkëmbim në nivel ndërkombëtar i të dhënave për analizën e rrezikut.
Sistemi i paralajmërimit të hershëm funksional.
TREGUESIT Të dhënat përkatëse të mbledhura. Ekziston shkëmbim informacioni në nivel ndërkombëtar në fushën
e vizave, azilit dhe migracionit.
AGJENCIA PËRGJEGJËSE
MPB, MPJ, MPMS.
AKTERËT E PËRFSHIRË
MPB, MPJ, MPMS, AKI, MF, ICITAP dhe institucionet tjera të interesit.
KOSTOT PËR GRUPET KRYESORE TË INTERESIT
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Agjencia: MPB,MPJ,MPMS.
Shpenzimet: Të parapara në buxhetin e MPB së dhe MPJ-së.
Përfitimet: Paralajmërimi i hershëm i rrezikut.
KOHËZGJATJA
1-2 vite.
KALENDARI I PROPOZUAR
2013-2014
RREZIQET
Problemet e ndryshme administrative, ligjore dhe teknike.
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