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HYRJE
Përfshirja aktive e shoqërisë civile në politik-bërje është vlerë e demokracisë, dhe vendimmarrjes.
Përfshirja aktive e shoqërisë civile në konsultime publike përveç që ngritë cilësinë e ligjeve, është një
proces që i zhvillon dhe i bënë më të hapura autoritetet publike, në raport me transparencën, dhe
qytetarët pronarë të vendimmarrjes. Nga viti 2013 Qeveria e Kosovës në marrëveshje me Platformën
CiviKos është zotuar për të dërguar në konsultim publik draft-ligjet, Udhëzimet Administrative,
Strategjitë e ndryshme për konsultim me publikun në adresë të Platformës CiviKos, ku Sekretariati i
Platformës CiviKos ka bërë shpërndarjen e këtyre draft ligjeve në formë elektronike tek organizatat
anëtare të CiviKos, dhe përmes Buletinit Elektronik tek të gjithë të interesuarit, që janë regjistruar për të
pranuar informata nga CiviKos. Nga Korriku 2015 janë themeluar edhe Qendrat Rajonale të CiviKos ku të
gjitha dokumentet e Qeverisë për konsultim publik që janë dërguar tek Sekretariati i CiviKos janë
shpërndarë tek organizatat lokale nga 5 Qendrat Rajonale të Kosovës përmes organizatave që shërbejnë
si Qendra Rajonale të CiviKos. Përveç shpërndarjes së këtyre draft ligjeve, Sekretariati i CiviKos në
mënyrë të vazhdueshme ka bërë edhe monitorimin e procesit të konsultimit publik nga ana e Ministrive
të linjës, duke u kujdesur që të respektohet periudha kohore për konsultim publik, dhe dygjuhësia e
dokumenteve sipas Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011 për Konsultimet me Publikun. Po
ashtu viti 2015 ka qenë vit intensiv i implementimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me
shoqërinë civile 2013-2017, ku në planin e punës për 2015, në kuadër të Objektives së I-rë ka qenë e
paraparë edhe vendosja e Standardeve Minimale për konsultim me publikun, standarde të cilat do të
mundësojnë përfshirjen e shoqërisë civile në konsultim publik qysh në fazat më të hershme të hartimit
të projektligjeve. Edhe pse konsultimi me shkrim nuk është njëra ndër format më të mira të konsultimit,
dhe mungesa e një rregullore ku obligon qeverinë që të përfshijë shoqërinë civile qysh në fazat e para të
draftimit të politikave publike, përfshirja e shoqërisë civile në fazat më të hershme të konsultimit ka
mbetur në vullnetin e Qeverisë dhe Ministrive të linjës. Për të parë se sa kanë qenë aktive OSHC-të
anëtare të CiviKos në konsultime publike, Sekretariati i CiviKos realizon çdo vit një hulumtim me
organizatat anëtare përmes pyetësorëve online, si dhe intervistave me organizata individuale aktive në
konsultimin publik. Edhe për vitin 2015 përveç monitorimit të vazhdueshëm të CiviKos është dërguar një
pyetësor tek të gjitha organizatat anëtare, ku gjithsej janë përgjigjur 39 përfaqësues të organizatave
aktive të shoqërisë civile në Kosovë, ku 31 ishin nga organizatat anëtare në CiviKos, dhe 8 nga
organizatat jo anëtare. Përveç pyetësorëve online, janë realizuar intervista me përfaqësues të OSHC-ve
që kanë qenë të kyçur në hartimin e politikave publike qysh në fazat më të hershme të draftimit. Ky
hulumtim përfshin vetëm qëndrimet e disa organizatave anëtare të Civikos,( të cilat janë përgjigjur ne
pyetësor) për procesin e konsultimeve publike, dhe nuk e reflekton gjendjen e përgjithshme të
pjesëmarrjes së Shoqërisë Civile në ketë proces, apo formave tjera të konsultimeve që organizatat e
ndryshme angazhohen në mënyrë individuale.
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PLATFORMA CIVIKOS
Platforma CiviKos është iniciativë e organizatave të shoqërisë civile në Kosovë, që ka për qëllim krijimin
e një mjedisi të përshtatshëm formal të bashkëpunimit në mes të sektorit të shoqërisë civile, dhe
sektorit qeveritar në Kosovë. Që nga themelimi i saj, Platforma CiviKos ka qenë e angazhuar që të jetë
një zë i organizatave të shoqërisë civile në Kosovë, duke u zotuar që do të jetë një kujdestar i zbatimit të
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017, në bazë të parimeve të
partneritetit, bashkëpunimit, dhe krijimit të një ambienti sa më të favorshëm të bashkëpunimit shoqëri
civile-qeveri.
Edhe gjatë vitit 2015 Sekretariati i CiviKos ka vazhduar me shërbimin informues ndaj organizatave
anëtare, duke shpërndarë informata relevante për shoqërinë civile, siç janë: Mundësi për grante,
mundësi pjesëmarrjeje në konferenca të ndryshme, vizita studimore, programe edukative, trajnime të
ndryshme etj. Krahas ri-dizajnimit të web faqes www.civikos.net është lëshuar edhe shërbimi i Buletinit
Elektronik ku të gjithë të interesuarit kanë mundësi të regjistrohen për këtë shërbim në web faqën e
CiviKos, duke pranuar informata në baza dy javore. Aktualisht më shumë se 300 e-mail adresa janë të
regjistruara në këtë sistem. Përveç këtyre informatave Sekretariati i CiviKos ka shpërndarë të gjitha draft
ligjet, udhëzimet administrative dhe dokumentet tjera qeveritare për konsultim me publikun që Qeveria
e Kosovës i ka dërguar tek CiviKos për konsultim me publikun.
REALIZIMI I AGJENDËS LEGJISLATIVE NË KOSOVË GJATË VITIT 2015
Konsultimi Publik
Përveç shpërndarjes së draft ligjeve për konsultim publik, Sekretariati i CiviKos ka koordinuar në mënyrë
të vazhdueshme pjesëmarrjen e OSHC-ve anëtare në CiviKos në grupe të ndryshme punuese, debate
publike, punëtori etj. Gjatë vitit 2015 Sekretariati i CiviKos ka pranuar nga Qeveria e Kosovës gjithsej
126 dokumente qeveritare1, për konsultim publik, ku 42 kanë qenë projektligje, 47 Udhëzime
Administrative, 17 Projekt Rregullore, 13 Koncept Dokumente, 6 Strategji dhe 1 Dokument Planifikues
Sektoral. Të gjitha këto dokumente janë shpërndarë tek organizatat anëtare, si dhe ato jo anëtare
përmes Qendrave Rajonale të hapura në 5 rajone të Kosovës. Sipas KDI2 në agjendën legjislative të
Qeverisë për vitin 2015 kanë qenë të parapara gjithsej 138 projektligje, ndërsa Kuvendi i Kosovës në
vitin 2015 ka miratuar 47 projektligje.
Qeveria e Republikës së Kosovës gjatë vitit 2015 nga gjithsej 138 projektligje sa kanë qenë të parapara,
ka miratuar 80 projektligje. Nga 80 projektligje të miratuara në Qeveri vetëm 21 projektligje janë në
listën e ligjeve që janë dërguar për konsultim publik në adresë të Platformës CiviKos, ndërsa 60
projektligje që janë miratuar në Qeveri nuk janë dërguar për konsultim publik tek Sekretariati i
Platformës CiviKos3 .

1

Projektligjet, Udhëzimet Administrative, Projekt-Rregulloret, Strategjitë
http://www.kdi-kosova.org/index.php?id=83&fq=2
3
Shiko në fund listën e ligjeve të miratuara në Qeveri gjatë vitit 2015
2

5

www.civikos.net

Për dallim nga vitet 2013 dhe 2014, gjatë vitit 2015 Qeveria e Republikës së Kosovës ka dërguar më së
shumti dokumente qeveritare për konsultim publik tek Platforma CiviKos. Figura 2 paraqet numrin e
projektligjeve të dërguara për konsultim publik gjatë viteve 2013, 2014 dhe 2015. Në kërkesë dërguar
Zyrës Ligjore nga Zyra e Kryeministrit nëse posedojnë informata/raporte rreth organizimit të konsultimit
publik me organizata të shoqërisë civile, nuk kemi marrë asnjë përgjigje.
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Fig 1. Implementimi i agjendës legjislative gjatë vitit 2015
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Fig 2. Dokumentet qeveritare të konsultuara në CiviKos 2015
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Fig 3. Projektligje të dërguara për konsultim publik tek Platforma
CiviKos gjatë viteve 2013, 2014, dhe 2015.

KONSULTIMI PUBLIK ME ORGANIZATAT ANËTARE TË CIVIKOS GJATË VITIT 2015
Nga gjithsej 126 dokumente
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dërguar për konsultim publik në CiviKos, 18 nga këto projektligje nuk kanë ardhur në dy gjuhet zyrtare,
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në shqip dhe serbisht. Pas intervenimit të Sekretariatit të CiviKos tek personat përgjegjës për
konsultimin publik vetëm 4 nga ata janë dërguar në dy gjuhë. Arsyetimet për mungesën e këtyre
dokumenteve edhe në gjuhen serbe kanë qenë mungesa e përkthyesve, dhe mjeteve për përkthim në
fazat e para të draftimit. Së bashku me dokumentet përcjellëse
Sekretariati i CiviKos ka bashkangjitur edhe udhëzuesin për konsultime publike, i cili është punuar nga
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) së bashku me Qeverinë e Kosovës, dhe
është dokument zyrtar i cili ju shërben të gjithë të interesuarve që marrin
pjesë në konsultime publike.
REZULTATET E HULUMTIMIT- PJESËMARRJA E SHOQËRISË CIVILE NË PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK
ME QEVERINË E KOSOVËS
Grumbullimi i të dhënave
Nga viti 2013 Sekretariati i Platformës CiviKos përveç monitorimit të vazhdueshëm të procesit të
konsultimit publik, realizon një hulumtim ku edhe përgatit raporte rreth përfshirjes së organizatave
anëtare në procesin e konsultimit publik. Në vitin 2015 për të parë se sa janë angazhuar organizatat
anëtare në konsultime publike me qeverinë, dhe për të parë perceptimet e tyre rreth përfshirjes së
shoqërisë civile në procesin konsultimit publik, Sekretariati i Platformës CiviKos ka dërguar pyetësor
online tek të gjitha organizatat anëtare si dhe ka shpërndarë pyetësorë përmes takimeve me OSHC në
Komuna të ndryshme të Kosovës. Në pyetësorin e përgatitur gjithsej janë përgjigjur 39 përfaqësues të
organizatave të shoqërisë civile, ku 31 ishin nga organizatat anëtare të CiviKos dhe 8 nga organizatat jo
anëtare. Po ashtu përveç pyetësorëve janë realizuar intervista individuale me disa nga organizatat e
shoqërisë civile që kanë qenë të kyçur në fazat më të hershme të konsultimit me ministritë e ndryshme.
Pyetësori ka qenë i përbërë prej 10 pyetjeve, i ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë është dedikuar për
organizatat që kanë qenë aktive në procesin e konsultimit publik, ndërsa pjesa e dytë ka qene e dedikuar
për organizatat që nuk kanë qenë të përfshirë në procesin e konsultimit publik, për të parë arsyet e mos
përfshirjes në këtë proces. Po ashtu janë shikuar të gjitha web-faqet e ministrive të linjës në Kosovë për
të parë nëse kanë publikuar informata/lajme rreth organizimit të konsultimit publik me shoqërinë civile.
Nga hulumtimi në web faqet e Ministrive të linjës, nuk kemi gjetur asnjë informatë, raport rreth
organizimit të konsultimit publik me organizata anëtare.
35

Në pyetjen se: Sa mendoni se shoqëria
civile mund të kontribuoj në
ndryshimin e politikave publike? Nga
39 respodentë sa janë përgjigjur -30
(76,9 %) respodentë janë përgjigjur se
mund të ndikojnë shumë, 7 ose (17,9 %)
pak dhe 2 ose (5.1 %) aspak.
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25

Në pyetjen se: A keni dërguar
kontribute me shkrim në ndonjërin
nga
draft
ligjet/
udhëzimet
administrative gjatë vitit 2015? Nga
39 respodentë, 15 ose (41.7 %) kanë
deklaruar Po Disa Herë, 20 ose (51.3
%) kanë deklaruar se asnjëherë, 1
ose (2.8 %) vetëm një herë dhe 3 nuk
janë përgjigjur fare.
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ORGANIZATAT QË KANË MARRË PJESË NË PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK GJATË VITIT 2015
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Për organizatat që kanë dhënë
kontribute me shkrim në konsultime
publike, në pyetjen se: A keni
marrë përgjigje (feedback) nga
personat
përgjegjës
për
konsultimin ? Nga 22 respodentë
sa janë përgjigjur: 5 ose (22.7 %)
janë përgjigjur Po Gjithmonë , 7 ose
(31.8 %) Po Disa herë dhe 10 (45.5
%) Jo Asnjëherë.

Ndërsa në pyetjen: Se sa janë
marrë parasysh kontributet e
tyre nga 17 respodentë sa janë
përgjigjur, 1 ose (5.9 %) është
përgjigjur Po Plotësisht, 11 ose
(64.7 %) Po Pjesërisht, 4 ose
(23.5%) Nuk e di, dhe 1 ose (5.9
%) Aspak.
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ORGANIZATAT QË NUK KANË MARRË PJESË NË PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK GJATË VITIT 2015
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Tjetër

Sa i përket arsyeve për mos
pjesëmarrje në konsultime
publike, në pyetjen se : Nëse nuk
keni kontribuar asnjëherë në
draft/ligje cilat janë arsyet ? Nga
25 respondtë që janë përgjigjur,
10 ose (40%) kanë deklaruar se
Nuk kam ekspertizë në fushën e
caktuar, 6 ose (24.0 %) Nuk kam
informacione të mjaftueshme si
të jap kontributin, 6 (24 %)
Mendoj se kontributi im nuk
merret parasysh, dhe 3 ose (12
%) në opsionin e hapur janë
deklaruar se nuk kanë kohë të
mjaftueshme për konsultimin
publik.

NGA KONSULTIMI PUBLIK ME SHKRIM DERI TE PËRFSHIRJA NË FAZAT MË TË HERSHME TË
KONSULTIMIT
Nga monitorimi i pjesëmarrjes së OSHC-ve në konsultime publike, nga Sekretariati i CiviKos në tri vitet e
fundit del se konsultimi publik me shkrim nuk është njëra ndër format më të mira dhe efektive të
përfshirjes së shoqërisë civile në hartim të politikave publike. Komentet e dërguara me shkrim shpesh
herë fare nuk trajtohen nga personat përgjegjës për konsultimin, si dhe mungon një përgjigje për arsyen
e mos përfshirjes së komenteve. Përfshirja e shoqërisë civile në fazat më të hershme të konsultimit
është vlerë e demokracisë pasi rrit përfshirjen qytetare në politik-bërje ku si rezultat ngritet cilësia e
ligjeve. Sipas Florina Duli- Drejtore Ekzekutive e organizatës Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS)
konsultimi me shkrim pamundëson fuqinë e argumentit përmes debatit, dhe mos përfshirja qysh në
fazat më të hershme si përpilimi i koncept dokumenteve, vështirëson kontributin real të shoqërisë civile
. Po ashtu në konsultimin me shkrim mungon një përgjigje konstruktive për kontributin, dhe mungojnë
informatat për arsyen e plotësim ndryshimit të ligjeve, si dhe vështirësitë gjatë implementimit të atij
10
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ligji. Një problem tjetër është edhe futja në agjendë legjislative të projektligjeve pa një analizë të
mirëfilltë se cilat janë problemet gjatë implementimit. Përfshirja e shoqërisë civile në fazat e hershme
kontribuon edhe në monitorimin më cilësor të implementimit të ligjeve, sidomos në fazat e plotësim
ndryshimit ku parashihet të ketë më shumë argumente, për plotësim ndryshim.
Organizata IKS gjatë vitit 2015 ka qenë e përfshirë drejtpërdrejt në hartimin e Projektligjit
për Mbrojtjen e Fëmijëve. ZL/ Zyra e Kryeministrit na ka përfshirë qysh në fazat më të hershme të
përpilimit të këtij projektligji, dhe të gjitha rekomandimet e IKS janë inkorporuar në draftin e parë të
ligjit. Po ashtu në fazat më të hershme janë përfshirë të gjitha organizatat e interesuara që punojnë me
fëmijë. Kontributi është më i madh gjatë përfshirjes në grupe punuese, ku si rezultat kemi një draft/ligj i
cili reflekton nevojat e të gjithë aktereve relevant.
Selatin Kaçaniku nga organizata Konsumatori ka deklaruar se ka dërguar kontribute me shkrim në rreth
41 dokumente qeveritare që ka pranuar për konsultim publik nga Sekretariati i Platformës CiviKos. Nga
kontributet në këto dokumente sipas zt. Kaçaniku asnjëherë nuk ka pranuar përgjigje nëse kontributi i
tijë është marrë parasysh. Për shkak të mungesës së kapaciteteve të organizatës nuk është bërë ndonjë
analizë nëse kontributet janë përfshirë në projektligjet që janë miratuar në qeveri.
Një shembull i përfshirjes së shoqërisë civile në fazat më të hershme të draftimit të projektligjeve është
edhe draftimi i Ligjit për Ndërmarrje Sociale, ku bartës ka qenë Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale. Organizata Down Syndrome Kosova ka marrë pjesë në grupin punues me përfaqësues Driton
Bajraktari. Sipas zt .Bajraktari hartimi i këtij ligji së bashku me përfaqësues të shoqërisë civile qysh në
fazat më të hershme të draftimit është shembull i mirë i përfshirjes së shoqërisë civile në vendimmarrje,
pasi ne si organizatë kemi pas mundësinë të japim kontributin tonë në mënyrë kualitative, ku të gjitha
rekomandimet janë marrë parasysh.
Edhe Sipas Agron Beka drejtor në organizatën Banimi Social dhe Të Drejtat Pronësore në Kosovë,
konsultimi me shkrim pasi të ketë përfunduar një draft nga Ministria e Linjës është jo efikas pasi është e
pa mundur të ndryshohet thelbi i projektligjit. Sipas Zt. Beka duhet të dallohen palët e interesit dhe
publiku i gjerë. Është e rëndësishme kyçja në fazat e para të hartimit të draft ligjit sidomos e palëve të
interesit. Ministritë e linjës i përfshijnë OSHC-të në fazat më të hershme të konsultimit atëherë kur kanë
nevojë për ekspertizën e shoqërisë civile, e më pak për perspektiven e tyre në projektligje të ndryshme.
Zakonisht në kontributet me shkrim që i dërgojmë nuk marrim përgjigje për inkorporimin ose jo të
kontributeve tona, dhe ky konsultim realizohet vetëm për të plotësuar kriterin e konsultimit nga
Ministritë e ndryshme.
VENDOSJA E STANDARDEVE MINIMALE PER PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK
Procesi i vendosjes së Standardeve Minimale për Konsultime Publike, është proces i cili ka filluar me
hartimin e propozim dokumentit për qeverinë me titull “Propozim i Politikave mbi Standardet Minimale
për Procesin e Konsultimit Publik” i hartuar nga organizata KCSF me një konsultim të gjerë me shoqërinë
civile në Kosovë. Vendosja e Standardeve Minimale për Konsultime Publike është pjesë e objektives së
11
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parë të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017- “Pjesëmarrje e siguruar
dhe e fuqizuar e shoqërisë civile në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit”. Zyra e
Kryeministrit/Zyra Ligjore në bashkëpunim me Sekretariatin e CiviKos, grupin e parë të Këshillit për
Bashkëpunim me shoqërinë civile gjatë vitit 2015 ka organizuar 5 punëtori të përbashkëta me grupin e
parë të Këshillit për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile, dhe
pjesëtarëve tjerë të ndryshëm të shoqërisë civile nga organizata anëtare dhe jo anëtare të CiviKos kanë
përpiluar draftin e parë të Rregullores për Procesin e Konsultimeve Publike, e cila Rregullore pritet të
miratohet dhe të hyjë në fuqi gjatë vitit 2016. Në janar 2016 draft Rregullorja është përcjellë për
konsultim publik tek të gjitha organizatat anëtare të CiviKos. Sipas kësaj Draft-Rregullore Standardet
minimale përcaktohen si rregulla procedurale minimale që kanë qëllim, zhvillimin e konsultimeve
publike efikase në procesin e hartimit të politikave dhe legjislacionit ndërmjet organeve publike,
palëve të interesuara dhe publikut, pa plotësimin e të cilave procesi i hartimit të politikave dhe
legjislacionit nuk konsiderohet i plotë, përveç nëse parashihet ndryshe me legjislacionin në fuqi. Sa i
përket kohëzgjatjes së konsultimit nga 15 ditë është propozuar të zgjatet në 20 ditë.
Kyçja në fazat më të hershme të konsultimit e të gjitha palëve të interesuara
Një ndër elementet themelore të kësaj Rregullore është kyçja në fazat më të hershme të gjithë palëve të
interesuara që shprehin interes për të qenë pjesë e konsultimit publik. Një platformë online do të
shërbej për të gjithë palët e interesuar që të shprehin interesimin e informimit për konsultimin publik në
fushat me interes, ku sipas kësaj rregullore Neni 12/7 “Organi propozues obligohet që të përfshijë në
procesin e konsultimit publik minimalisht secilin që ka shprehur interesimin për t’u konsultuar nga njësia
qeveritare përkatëse apo për projekt propozimin përkatës”.
Zbatimi i Rregullores Monitorimi dhe Raportimi
Një element shumë i rëndësishëm i zbatimit të kësaj Rregullore është edhe vendosja e mekanizmave të
monitorimit. Sipas kësaj rregullore Departamentet dhe/ose Zyret përkatëse, do të kujdesën që projektaktet normative të dorëzuara për aprovim të Ministri/mbledhjen e Qeverisë përmbushin standardet
minmale për procesin e konsultimit me publikun dhe palët e interesit.
Përdorimi i mekanizmit online nga organi propozues nuk përjashton forma tjera shtesë të identifikimit të
hisedarëve, nëse forma të tilla vlerësohen të nevojshme: Personat përgjegjës nga secila Ministri do të
jenë të obliguar të raportojnë për përfshirjen dhe mos përfshirjen e kontributeve, ku sipas neni 19/5
“Nëse publiku dhe palët e interesuara vlerësojnë se organi publik ka cenuar të drejtën për konsultim
publik sipas kësaj Rregulloreje, mund të paraqet kërkesë me shkrim tek organi përgjegjës për
mbikëqyrjen e procesit të konsultimit publik, për ndërmarrjen e veprimeve përkatëse konform kësaj
rregullore”.
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DISA NGA SUGJERIMET E PËRGJITHSHME QË KANË DALË NGA HULUMTIMI


Qeveria duhet të ftojë organizatat e shoqërisë civile në procesin e hartimit të ligjeve, qysh në
fazat fillestare të hartimit.



Të organizohen takime konsultative me grupe të ngushta të OJQ-ve të cilat janë të profilizuara
në fusha të caktuara.



Të krijohet një web-faqe e veçantë për procesin e konsultimeve publike me përfaqësues të OJQve, ku të bëhen publike kontributet e përfaqësuesve të OJQ-ve në mënyrë që procesi të jetë
transparent për publikun e gjerë.



Të kategorizohen OSHC-të sipas fushë-veprimtarisë dhe të ju dërgohen për konsultim vetëm ato
projektligje që janë në fushëveprim të tyre.



Të dërgohen arsyet e mos inkorporimit të komenteve, në projekt-ligje të ndryshme.



Të organizohen takime më të shpeshta avokuese, dhe trajnime me OJQ për rëndësinë e
pjesëmarrjes së organizatave në konsultime publike që organizon Qeveria e Kosovës.



Të organizohen trajnime për OSHC-të se si të japin kontribute në procesin e konsultimeve
publike.



OSHC-të që kanë misione dhe fushëveprime të njëjta të bashkëpunojnë që kontributet ti
dërgojnë si një trup e vetme.



OSHC-të jenë profesionale në rekomandime.

13

www.civikos.net

SHTOJCA 1- Projektligjet e Miratuara në Qeveri në vitin 2015

1.





Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet
Publike
Draft Law on Amendment and Supplementation of Law No. 03/L-087 on Publiclyowned Enterprises
Nacrta Zakona o Zzmenama i Dopunama Zakona Br. 03/L-087 o Javnim Preduzećima
____________________________________________________

- DATA E MIRATIMIT NE
QEVERI
14.01.2015

_________________



2.






3.






4.





Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet
Publike
Draft Law on Amendment and Supplementation of Law No. 03/L-087 on Publiclyowned Enterprises
Nacrta Zakona o Zzmenama i Dopunama Zakona Br. 03/L-087 o Javnim Preduzećima
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.04/L-035 për Riorganizimin e
Ndërmarrjeve të Caktuara dhe Pasurisë së Tyre
Draft Law on Amendment and Supplementation of Law No.04/L-035 on
Reorganization of Certain Enterprises and Their Assets
Nacrta Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona Br.04/L-035 o Reorganizaciji
Projedinih preduzeća i Njihove Imovine
Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Financim Ndërmjet Republikës së
Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim Lidhur me Projektin për
Efiçiencën e Energjisë dhe Energjinë e Ripërtëritshme
Draft Law on Ratification of Financing Agreement Between the Republic of Kosovo
and the International Association for Development Regarding the Project on Energy
Efficiency and Renewable Energy
Nacrt Zakon za Ratifikaciju Sporazuma o Finansiranju Između Republike Kosova i
Međunarodnog Udruženja za Razvoj u Vezi sa Projektom za Energetsku Efikasnost i
Obnovljive Energije
Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Financim Ndërmjet Republikës së
Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim Lidhur me Projektin për
Reformën Shëndetësore
Draft Law for Ratification of Financing Agreement Between the Republic of Kosovo
and the International Development Association for the Health Reform Project
Nacrt Zakon za Ratifikaciju Sporazuma o Finansiranju Između Republike Kosovo i
Međunarodnog Udruženja za Zazvoj Projekta za Reformu Zdravstva

ËSHTË
DËRGUAR
PËR
KONSULTIM PUBLIK NË
CIVIKOS

JO

19.01.2015

19.01.2015
JO

28.01.2015

JO

28.01.2015
JO

14

www.civikos.net

5.





Projektligj për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe verifikim të pronës
Draftlaw on kosovo property comparison and verificaton agency
Nacrt zakona o kosovskoj agenciji za uporedjivanje i verifikaciju imovine

05.02.2015

JO

6.



Amendamentimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës

07.03.2015

JO

7.



Projektligji për mbrojtjen juridike dhe mbështjetjen financiare të personave të
akuzuar potencial në proceset gjyqësore pranë dhomave të specializuara
Draft law on legal protection and financial support for potential accused persons in
trials before the specialist chambers
Nacrt zakona za pravnu zaštitu i finansijsku podršku potencijalnih optuženih lica u
sudskim procesima pri specijalizovanim komorama

07.03.2015

JO






8.






9.





10.





Projektligji për Mbrojtjen Juridike dhe mbështetjen financiara të personave të
akuzuar potencial në proceset gjygjësore pranë dhomave të specializuara
Draft law on legal protection and financial support for potential accused persons in
trials before the specialist chambers
Nacrt zakona za pravnu zaštitu i finansijsku podršku potencijalnih optuženih lica u
sudskim procesima pri specijalizovanim komorama
Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së
Kosovës dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të përmirësuar
pajtueshmërinë e rregulloreve tatimore në nivel ndërkombëtar dhe zbatimin e
rregulloreve Fatca
Draft law for ratification of the agreement between the Government of the Republic
of Kosovo and the government of the united states of america to improve compliance
of tax regulations at the international level and implementing of Fatca regulations
Nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma između vlade Republike Kosova i vlade
sjedinjenih američkih država u cilju unapređenja ispunjavanja međunarodniih
poreskih obaveza i sprovođenju Fatca regulative
Projekt Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e kodit Penal të Republikës së Kosovës
nr. 04/l-082
Draft Law on amending the supplementing the criminal code of the Republic of
Kosovo no. 04 / l-082
Nacrt Zakon o izmenama i dopunama krivičnog zakonika o Republika Kosova br. 04 / l
– 082
Projektligji për barazi gjinore
Draft Law on the gender equality
Nacrt Zakon o ravnopravnosti polova

03.08.2015

07.03.2015

JO

11.03.2015

JO

18.03.2015

PO
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11.





Projektligji për mbrojtjen nga diskriminimi
Draft Law on protection against discrimination
Nacrt Zakona o zaštiti od diskriminacije

18.03.2015

PO

12.





Pprojektligji për Avokatin e Popullit
Draft Law on Ombudsperson
Nacrt Zakon o Narodnom Advokatu

18.03.2015

PO

13.





Projektligji për Provimin e Maturës Shtetërore
Draft Law on State Matura Exam
Nacrt zakona o ispitu državne mature

18.03.2015

JO

14.



18.03.2015

JO





Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-064 për Festat Zyrtare në
Republikën e Kosovës
Draft Law on amending and supplementing the law no. 03/l-064 on official holidays in
the Republic of Kosovo
Nacrt Zakon o izmeni i dopuni zakona br. 03/l-064 o službenim praznicima u Republici
Kosova
Projektligji për Armë
Draft law on weapons
Nacrt zakona o oruţje

16.





Projektligji për Letërnjoftim
Draft law on identity cards
Nacrt zakona o liĉnoj karti

18.03.2015

JO

17.



Datë: 18.03.2015

JO

24.03.2015

PO

24.03.2015

PO



15.

18.





Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-246 për pajisje me armë,
municion dhe pajisje përkatëse të sigurisë për institucionet e autorizuara shtetërore
për siguri
Draft law on amending and supplementing the law no 03/l-246 for equipping with
weapons, ammunition and relevant security equipment for authorized state security
institutions
Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakon br. 03/l- 246 zakon o oruţju, municiji i
odgovarajućoj bezbedonosnoj opremi za drţavne institucije ovlašćene za bezbednost
Projektligji për tatimin mbi vlerën e shtuar
Draft Law on value added tax
Nacrt Zakon o porezu na dodatu vrednost

19.





Projektligji për tatimin në të ardhurat e korporatave
Draft Law on corporate income tax
Nacrt Zakon o porezu na prihode korporacija




JO
18.03.2015
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20.





Projektligji për tatimin në të ardhurat personale
Draft Law on personal income tax
Nacrt Zakon o porezu na lične dohotke

24.03.2015

PO

21.





Projektligji për shërbimin mjekësor emergjent
Draft Law for emergency medical service
Nacrt Zakona o emergentnoj medicinskoj službi

24.03.2015

JO

22.





Projektligji për shëndetin mendor
Draft Law on mental health
Nacrt Zakona o mentalnom zdravlju

24.03.2015

JO

23.





Projektligji për mbrojtjen e të ushqyerit me qumësht gjiri
Draft Law on protection of breastfeeding
Nacrt Zakona o zaštiti ishrane majčinim mlekom

24.03.2015

JO

24.





Projektligji për Trashëgiminë Kulturore
Draft law on cultural heritage
Nacrt zakona o kulturno nasleđe

01.04.2015

JO

25.





Projektligji për digjitalizimin e transmetimeve radiodifuzive tokësore
Draft law on digitalization of terrestrial broadcasting transmissions
Nacrt zakona o digitalizaciji zemaljskog radio prenosa

01.04.2015

JO

26.





Projektligji për përgjimin e telekomunikimeve
Draft law on interception of telecommunication
Nacrt zakon o presretanju telekomunikacija

03.04.2015

PO

27.





Projektligji për Procedurën e Përgjithshme Administrative
Draft law on general administrative procedures
Nacrt zakona opšte administrativne procedure

15.04.2015

JO

28.



Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04/l-029 për patenta

29.04.2015

JO

29.







Draft law on amending and supplementing the law no. 04/l-029 on patents
Nacrt zakon o izmenama i dopunama zakona br. 04/l-029 o patentima
Projektligji pёr akademinё e shkencave dhe tё arteve tё Kosovёs
Draft law for the academy of sciences and arts of Kosova
Nacrt zakona o akademiji nauka i umetnosti Kosova

29.04.2015

JO

30.



Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-224 për Këshillin
Prokurorial të Kosovës
Draft law on amending and supplementing the law no. 03/l-224 on kosovo
prosecutorial council;
Nacrt zakon o izmenama i dopunama zakona br. 03/l-224 o tužilačkom savetu kosova

06.05.2015

JO
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31.



06.05.2015

JO

06.05.2015

JO







Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-223 për Këshillin Gjyqësot
të Kosovës
Draft law on amending and supplementing the law no. 03/l-223 on the Kosovo judicial
council;
Nacrt zakon o izmenama i dopunama zakona br. 03/l-223 o sudskom savetu Kosova.
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L- 225 për Prokurorin e
Shtetit
Draft law on amending and supplementing the law no. 03/l-225 on state prosecutor;
nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona br. 03/l-225 o državnom tužiocu.
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/l-199 për Gjykatat
Draft-law on amending and supplementing the law no. 03/l-199 on courts
Nacrt Zakon o izmenama i dopunama zakona br.03/l-199 o sudovima

06.05.2015

JO

34.





Projektligji për Kompenzimin e Viktimave të Krimit
Draft law on crime victim compensation
Nacrt zakona za naknadu žrtava zločina

06.05.2015

PO

35.



08.05.2015

JO

15.05.2015

JO



32.

33.




36. P
r
o
j
e
k
t
37.





Projektligji për ndryshim dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-051 për parandalimin e
konfliktit të interest në ushtrimin e funksionit public
Nacrt Zakon o dopunama i izmenama Zakona Br. 04/L-051 o sprečavanju sukoba
interesa u vršenju javnih funkcija
Draft Law on amendmening and supplementing the Law No. 04/L-051 on prevention
of conflicts of interest in the exercise of public office
Projektligi për market Tregtare
Draft Law on amending and supplementing the Law Nr.04/L-026 For Trade Marks
Nacrt zakona o Trgvackim Markama





Projektligji për Faljen e Borxheve Publike
Draft Law on Public Debt Forgiveness
Nacrt Zakona o Oproštaju Javnih Dugova

03.06.2015

PO

38.





Projektligji për sigurimet
Draft law on insurances
Nacrt zakon o osiguranju

17.06.2015

JO

39.



Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 05/L-001 për Buxhetin e
Republikës së Kosovës

26.06.2015

JO
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40.



26.06.2015

JO

08.07.2015

JO

41.





Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/l-065 për të drejtat e autorit
dhe të drejtat e përafërta
Draft Law on amending and supplementing the Law no.04/l-065 on copyright and
related rights
Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakon br. 04/l-065 o autorskom i srodnima
pravu
Projektligji për Treguesit Gjeografik dhe për emërtimet e origjinës
Draft Law on geographical indications
Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/L-187 o Geografskim Oznakama

42.





Projektligji për administrimin e pasurisë së konfiskuar dhe të sekuestruar
draft law on the management of sequestrated or confiscated assets
Nacrt zakon o upravljanju zaplenjenom i konfiskovanom imovinom

08.07.2015

PO

43. M
d





Projektligji për Kinematografinë
Draft law on Cinematography
Nacrt zakona za kinematografiju

08.07.2015

JO

44.



Projektligji për Energjinë Termike

22.07.2015

JO

45.



29.07.2015

PO

03.08.2015

JO




46.





Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit për Themelimin e Zyrës së
Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës së Auditimit të Kosovës;
Draft Law for the Establishment of the Office of the General Auditor and Audit Office
of Kosovo
Nacrt Zakona o Uspostavljanju Kancelarije Generalnog Revizora i Revizorske
Kancelarije Kosova
Projektligji për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar
Draft Law on Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office
Nacrt Zakon o specijalizovanim Većima i Specijalizovanom Tužilaštvu

47.





Projektligji për Garanci Kreditore
Draftlaw on the establishment of the Kosovo Credit Guarantee Fund
Nacrt Zakona o uspostavljanju Fonda za kreditno jemstvo na kosovu

05.08.2015

JO

48.



Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes bilaterale ndërmjet Qeverisë së
Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Dukatës së madhe të Luksemburgut për
Projektin e bashkëpunimit për zhvillim “KSV/018: Mbështetje institucionale dhe
teknike për sistemin e furnizimit me ujë në rajonin e Mitrovicës”
Draft Law on ratification of the Bilateral Agreement between the Government of the
Republic of Kosovo and the Government of the Grand- Duchy of Luxemburg on the
development cooperation project Ksv/081: institutional and tehnical support for the
water supply system in Mitrovica region

05.08.2015

JO
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49.





50.



Nacrt Zakona o ratifikaciji za bilateralni sporazuma između Vlade Republike Kosovo i
Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg o projektu razvojne saradnje „KSV/018:
institucionalna i tehnička podrška za sistem snabdevanja vodom u Mitrovačkom
regionu“
Projektligji për Dizajnin Industrial
Draft Law on Industrial Design
Nacrt zakona o Industrijskom Dizajnu

12.08.2015

JO

12.08.2015

JO

21.08.2015

JO

51. P
r
o





Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes ndermjet Qeverisë së Republikës së
Kosovës dhe Qeverisë së Dukatës së Madhe të Luksemburgut për projektin e
bashkëpunimit për zhvillim-KSV/017: Programi për Mbështetjen e Shëndetësisë në
Kosovë (faza II)”
Draft Law for Ratification of the Agreement between the Government of the Republic
of Kosovo and the Government of Grand Duke of Luxembourg for the project
“KSV/017: Health Support Program in Kosovo (Phase II)"
Nacrt Zakona za ratifikaciju sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Vlade Velikog
Vojvodstva Luksemburga za projekat za razvoj saradnje – “KSV/017: Program za
zdravstvenu podršku u Kosovo (II faza)”
Projektligji për paraplegjikët dhe tetraplegjikët
Draft Law on paraplegics and tetraplegics
Nacrt Zakona o paraplegičara i tetraplegičara;

52.





Projektligji për Mjekësinë Ligjore
Draft Law on Forensic Medicine
Nacrt Zakon o Sudskoj Medicini

21.08.2015

PO

53.





Projektligji për Shërbimin e Jashtëm tё Republikës së Kosovës
Draft Law on Foreign Service of the Republic of Kosovo
Nacrt Zakon o Stranoj Službi Republike Kosovo

02.09.2015

JO

54.



Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 02/l-31 për lirinë fetare në
Kosovë
Draft law on amendment and supplementation of law no.02/l-31 on freedom of
religion in Kosovo
Nacrt zakona o izmeni i dopuni zakona br. 02/l-31 o verskim slobodama na Kosovu
Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L- 224 për Këshillin
prokurorial të Kosovës

09.09.2015

PO

16.09.2015

JO

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/l-048 për menaxhimin e
financave publike dhe përgjegjësitë, i ndryshuar dhe i plotësuar me ligjet nr. 03/l221, nr. 04/l-116 dhe nr. 04/l-194
Draft law on amending and supplementing the law no. 03/l-048 on public financial

25.09.2015

JO






55.




56.
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57.



management and accountability, as amended and supplemented by law no. 03/l-221,
no. 04/l-116 and no. 04/l-194
Nacrt zakon o izmeni i dopuni zakona br. 03/l-048 o upravljanju javnim finansijama i
odgovornostima, izmenjen i dopunjen zakonima br. 03/l-221, br.04/l-116, br.04/l-194
Projektligjin për patentë shofer

58.





59.








25.09.2015

JO

Projektligji për Profesionet e Rregulluara të Republikës së Kosovës
Draftlaw on regulated occupations in the Republic of Kosova
Nacrtzakon o regulisanim profesijama u Republici Kosovo

25.09.2015

PO

Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr.04/L-42 për prokurimin publik
të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-237
Draft Law on Amending and Supplementing the Law No.04/L-042 on Public
Procurement in the Republic of Kosovo, as Amended and Supplemented with the law
No. 04/L-237,
Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona Br 04/L-042 O Javnim Nabavkama
Republike Kosova, Izmenjen i Dopunjen Zakonom Br 04/L-237,
Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit ndërmjet Kosovës
në njërën anë dhe Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropian te Energjisë
Atomike, ne anën tjetër

16.10.2015

PO

30.10.2015

JO

60.



61.



Projektligji për Buxhetin e Republikës së Kosovë Kosovës për vitin 2016

30.10.2015

JO

62.



Projektligji për arsimin e lartë në Republikës së Kosovës

30.10.2015

JO

63.



Projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së
Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për Projektin e
Rehabilitimit të Rrugës hekurudhore 10
Draft Law on ratification of the Loan Agreement between the Governmen of the
Republic of Kosovo and European Bank for Reconstruction and Development on
Railway Road 10 Rehabilitation Project
Nacrt Zakon za ratifikaciju Sporazuma o Zajmu između Republike Kosova i Evropske
Banke za Obnovu i Razvoj za Projekat Rehabilitacije Železničke Pruge 10
Projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së
Kosovës dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim
Financiar 2014, për Projektin e Huas
Draft Law on ratification of the Agreement between the Government of the Republic

30.10.2015

JO

30.10.2015

JO



64.
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65.





66.






67.





68.





69.





70.



Of Kosovo and the Government of the Federal Republic of Germany on financial
cooperation Project Loan 2014
Nacrt Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Kosova i Vlade Savezne
Republike Nemačke o finansijskoj saradnji 2014 za Projekat Zajma
Projektligji për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës në ngjarjet sportive
draftlaw on the prevention and sanctioning of violence at sporting event
Nacrtzakon za sprečavanje i sankcionisanje nasilja tokom sportskih događaja.

12.11.2015

PO

Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet qeverisë së
republikës së kosovës dhe unicredit bank austria ag për financimin e projektit të
modernizimit të shërbimeve të kardiologjisë invazive në qendrën klinike
universitare të Kosovës
Draft law on the loan agreement between the government of the Republic of Kosovo
and unicredit bank austria ag for financing the modernization project of invasive
cardiology services at the university clinical centre of Kosovo
Nacrt zakona za ratifikaciju sporazuma o kreditu između republike kosovo i i credit
bank austrija ag za finansiranje projekta za modernizaciu invazivne kardioloških
usluga univerzitetsko klinićkog centra Kosova
Projektligji për regjistrimin dhe ofrimin e e shërbimeve dhe masave për punësimin e
të papunëve, punëkërkuesve dhe punëdhënësve
Nacrt Zakona o Izmeni i Dokuni Zakona br 04 / Z - 083 o Registraciji i Evidenciji
Nezaposlenih i Posaotražilaca
Draft Law on amending and supplementing the Law no. 04 / L - 083 on Registration
and Evidence of the unemployed and job seekers
Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e e Ligjit nr. 03/L-019 për aftësimin,
riaftësimin professional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara
Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-019 o profesionalnom
osposobljavanju, prekvalifikovanju i zapošljavanju osoba sa ograničenim
sposobnostima
Draft Law on Amendments and Supplements to Law No. 03/L-019 on vocational
ability, rehabilitation and employment of people with disabilities.
Projektligji për investimet strategjike në Republikën e Kosovës
Nacrt Zakona o Strateškim Investicijama u Republici Kosovo
Draf Law on Strategic Investments in the Republic of Kosovo

17.11.2015

JO

23.11.2015

JO

23.11.2015

JO

01.12.2015

PO

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë
Kosovare të Privatizimit i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-115

03.12.2015

JO
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71. P
r
o
j
e
72.





Projektligji për Energjinë
Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 03/l-184 o energiji
Draft Law on amending and supplementing the Law No. 03/l-184 on energy

10.12.2015

JO





Projektligji për Gazin Natyror
Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 03/L-133 o prirodnomgasu;
Draft Law on amending and supplementing the Law No.03/L-133 on natural gas

10.12.2015

JO

73.





Projektligji për Falimentimin
Nacert Zakona o ostecaj
Draftlaw on Buncraptcy

16.12.2015

PO

74.





Projektligji për Energjinë Elektrike
Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 03/l-201 o elektriènoj energji
Draft Law on amending and supplementing the Law No. 03/l-201 on electricity

16.12.2015

JO

75.





Projektligji për Rregullatorin e Energjisë
Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 03/l-184 o energiji
Draft Law on amending and supplementing the Law No. 03/l-184 on energy

16.12.2015

JO

76.



Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes për financim ndërmjet Republikës së
Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për realizimin e Projektit për
Përmirësimin e Sistemit të Arsimit

16.12.2015

JO

77.



Projektligji për Kundërvajtje

23.12.2015

JO

78.



Projektligji për Rregullat e Komunikacionit Rrugor

23.12.2015

PO

79.



Projektligji për Tregtinë me Produkte të Naftës dhe Karburante të Ripërtërishme në
Kosovë

23.12.2015

PO

80.



Projektligji për Sponzorizime dhe Donacione në Fushën e Kulturës, Rinisë dhe
Sportit.

23.12.2015

PO
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SHTOJCA 2 -Draft Ligjet/Udhëzimet Administrative dhe dokumentet tjera qeveritare të shpërndara me anëtarë të Platformës CiviKos gjatë vitit 2015.
Nr.

Draft-Ligjet/UA

1

Udhëzimi Administrativ (MPMS)
për menaxhimin e pagesave të
skemave pensionale dhe
procedurat administrative të
kthimit të pagesave nga
shfrytëzuesit e skemave
pensionale.
Projektligji për Procedurën e
Përgjithshme Administrative

Ministria/Institucioni

Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

Ministria e Administratës
Publike

Data e dërguar për
konsultim

Është dërguar
në dy gjuhë
shqip dhe
serbisht

Dokumentet
përcjellëse

22.01.2015

15 ditë

Jo

Jo

26.01.2015

Ka qenë
thirrje për
punëtori e cila
është mbajtur
me
03.02.2015

Po

Jo

2
Draft Koncept-dokumentin për
kompensimin e viktimave të krimit,
për konsultime paraprake.

Periudha për
konsultim

4
5

Ministria e Drejtësisë

02.02.2015

15 ditë

Jo

Ministria e Infrastrukturës

18.02.2015

15 ditë

Po

Jo

Ministria e Punëve të
Brendshme

19.02.2015

15 ditë

Po

Jo

23.02.2015

Ka qenë
thirrje për
dëgjim publik

Po

Jo

05.03.2015

15 ditë

Jo

Tabela për
komente

Ministria
Evropian

e

Integrimit

6
Projekt Ligji Për Sponzorizime dhe
Donacione Në Fushën e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit

7

Ministria e Kulturës, Rinisë
dhe Sportit.

Nuk është dërguar në gjuhen serbe.
Vetëm pas intervenimit te
sekretariatit të CiviKos është
dërguar edhe në gjuhen serbe

Nuk është dërguar ne gjuhen Serbe.
Vetëm pas intervenimit te
sekretariatit të CiviKos, pas dy
ditëve është dërguar edhe në
gjuhen serbe

3
"Projekt Udhëzimi Administrativ
për programin e edukimit,
zbatimit, mënyrën e vlerësimit të
këshilltarëve të sigurisë"
Dëgjim Publik për projektligjin për
armë.
Punëtori për Projektligjin për
Përgjimin e Telekomunikimit.

Koment

Konsultimi publik është mbajtur në
Hotel Sirius me 05.03.2015 dhe
është shpërndarë tek organizatat
që për profil e kanë trashëgimin
kulturore.
Është kontaktuar personi përgjegjës
për mungesën e versionit ne gjuhen
serb, por nuk është dërguar .
Me 29.05.2015 është përcjellë ftesa
për punëtorin në finalizimin e këtij
projektligji që do të mbahet në
hotel Sirius me 02.06.2015
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8

Projekt - Ligjin Nr.04/L - 065 për
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit
për të Drejtat e Autorit dhe të
Drejtat e Përafërta
Udhëzimi Administrativ për
Procedurat e Ankesës për
Vendimet mbi Trajtimin e
Ndërtimeve pa Leje.

Ministria e Kulturës, Rinisë
dhe Sportit.

02.03.2015

15 ditë

Po

Tabela për
komente

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

10.03.2015

15 ditë

Po

Jo

9

10

Projektligji për TVSH ( Tatimi mbi
vlerën e shtuar)• Projektligji për
TAP ( Tatimi në të ardhurat
personale ) dhe• Projektligji për
TAK (Tatimi në të ardhurat e
korporatave)
Projektligji për Pijet e Forta
Alkoolike

11
12

13

Projektligji për Përgjimin e
telekomunikimeve
Projekt Udhëzimin Administrativ
për Metodat e Inspektimit dhe
Kontrollit të Përmbaruesve Privat
Projektligji për Kompensimin e
Viktimave të Krimit, për konsultime
paraprake.

Ministria e Financave

Ministria e Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit
Rural
Ministria e Integrimit
Evropian
Ministria e Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë

10.03.2015

15 ditë

Jo

Jo

11.03.2015

15 ditë

Po

Jo

13.03.2015

15 ditë

Po

Jo

13.03.2015

15 ditë

Po

Jo

19.03.2015

14

12 ditë
Projektligji Për Aktet Normative

15

16

17

Projektligjin për Auditorin e
Përgjithshëm dhe Zyrën
Kombëtare të Auditimit
Projektligji për Administrimin e
Pasurisë se Sekuestruar dhe të
Konfiskuar

Zyra e Kryeministrit

15.04.2015

Ministria e Financave

15.04.2015

15 ditë

Jo

Po

Jo

Po

Jo

Po

Jo

Zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë
kanë përcaktuar një afat më të
shkurtë të konsultimit me
arsyetimin e përshpejtimit të
procesit të liberalizimit të vizave.

15 ditë

Ministria e Drejtësisë

15 ditë
22.04.2015

Projektligji për Faljen e Borxheve
18

Po

Është kontaktuar personi përgjegjës
për versionin ne serbisht, por nuk
kemi pranuar asnjë përgjigje

Jo
Ministria e Financave

27.04.2015

15 ditë

Jo

Është kontaktuar personi përgjegjës
Enis Spahiu nga MF ku është pyetur
për mungesën e versionit në gjuhen
serbe. Pas kontaktimit të personit
përgjegjës është dërguar edhe
versioni në gjuhën serbe.
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19

Udhëzimi Administrativ për
menaxhimin e bifenileve dhe
trefenileve të polikloruara dhe
mbeturinave me PCB dhe PCT

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

28.04.2015

15 ditë

Po

Jo

20

"Projekt Udhëzimin Admninistrativ
për Regjistrin Elektronik Kombëtar
të Operatorëve të Transportit
Rrugor”

Ministria e Infrastrukturës

12.05.2015

15 ditë

Po

Jo

21

22

23
24

25

26

27

28

29

Jo

Projektligjin për Pagat që
realizohen nga Buxheti i Kosovës,
Udhëzimin Administrativ për
Legjitimacionin e inspektorit të
mjedisit, urbanistik dhe të
ndërtimit.
UA për lëshimin e lejeve për
kryerjen e transportit të rregullt
ndërkombëtar rrugor të
udhëtarëve, qasje dhe transit
nëpër territorin e Kosovës.

Ministria e Administratës
Publike

12.05.2015

15 ditë

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

12.05.2015

15 ditë

Ministria e Infrastrukturës

13.05.2015

15 ditë

Projektligjin për Mjekësinë Ligjore
DRAFTRREGULLOREN Nr. 00/2015
PËR PUNËN E KËSHILLIT
KOMBËTAR PËR ZHVILLIM
EKONOMIK TË KOSOVËS

Ministria e Drejtësisë

15.05.2015

15 ditë

Po

Jo

Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë

15.05.2015

15 ditë

Po

Jo

Ministria e Financave

26.05.2015

15 ditë

Po

Jo

Ministria e Punëve të
Brendshme

29.05.2015

15 ditë

Po

Jo

Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

29.05.2015

15 ditë

Po

Lista me pyetje
për konsultime

Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë

29.05.2015

15 ditë

Po

Jo

Koncept Dokumentin për Kuadrin
Ligjor në Pronën e pa Luajtshme në
Republikën e Kosovës
PROJEKT UDHËZIMIN
ADMINISTRATIV PËR PROCEDURAT
DHE FORMAT E VENDOSJES NE
TREG TE EKSPLOZIVEVE DHE
PRODUKTEVE PIROTEKNIKE,
KRITERET PËR SHENJIMIN DHE
SHENIMI I PAKOVE
Projektligjin për Këshillin
Ekonomiko-Social (KES)
Projektligji për tregtinë me
produkte te naftës dhe karburante
te ripërtërishme

Jo

Po

Është kontaktuar personi
përgjegjës. Pas kontaktimit nga
sekretariati I CiviKos e kanë dërguar
në tri gjuhë.

Jo
Pasi është kontaktuar personi
përgjegjës, nga sekretariati i CiviKos
është tërhequr nga konsultimi
publik.

Jo
Jo
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30

31

Projektligji për Akademinë e
Drejtësisë
ProjektUdhëzimin Administrativ për Proc
edurën e Përgjithshme të
Regjistrimit të Faktit të Lindjes,
Martesës dhe Vdekjes.

Jo
Ministria e Drejtësisë

08.06.2015

15 ditë

Ministria e Punëve të
Brendshme

05.06.2015

15 ditë

Jo

Po

Jo

Jo

Është kontaktuar personi
përgjegjës. Pas intervenimit te
sekretariatit është dërguar draft ligji
edhe ne gjuhen serbe ku është
shtyrë afati edhe për 15 dite

Jo

Është kontaktuar personi
përgjegjës.

Jo
32

33

34

35

36

37

38
39

Draft- ligji për shofer të
automjeteve
Koncept dokumentin për fushën e
konfiksimit të pasurisë së
pajustifikueshme përkatësisht
fushën “anti mafia”
Projekt-Rregulloren për Shqyrtimin
Administrativ të Akteve të
Komunave
Koncept Dokumenti për
projektligjin për profesionet e
rregulluara në Republikën e
Kosovës.
Koncept Dokumenti për legalizimin
e armëve dhe dorëzimin e armëve
të vogla dhe të lehta, municionin
dhe mjetet eksplozive.
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. XX/ 2015 për ndryshimin dhe
plotësimin e udhëzimit
administrativ Nr.09/2013 për
përcaktimin e procedurave për
regjistrimin e pengut, taksave dhe
shërbimeve të tjera të kryera nga
sektori i pengut.
DRAFTUDHËZIMIN ADMINISTRATIV
(MTI) - Nr. XX/ 2015 për
përcaktimin e taksave për
shërbimet e ofruara nga agjencia
për regjistrimin e bizneseve.
Projekt-Udhëzimi Administrativ për
Edukim Joformal

Ministria e Infrastrukturës

05.06.2015

15 ditë

Ministria e Drejtësisë

08.06.2015

15 ditë

Ministria e Administrates
dhe Pushtetit Lokal

10.06.2015

15 ditë

Po

Jo

Ministria e Arsimit
Shkencës dhe Teknologjisë

10.06.2015

15 ditë

Po

Jo

Jo

Ministria e Punëve të
Brendshme

Është kontaktuar personi përgjegjës
për mungesë te versionit ne gjuhen
serbe.

Jo
15.06.2015

15 ditë

Jo

16.06.2015

15 ditë

Po

Jo

16.06.2015

15 ditë

Po

Jo

18.06.2015

15 ditë

Po

Jo

Është kontaktuar personi përgjegjës
për mungesë të versionit në gjuhen
serbe.

Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë

Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë
Ministria e Kulturës, Rinisë
dhe Sportit.
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41

Projekt Udhëzimin Administrativ
për Kushtet e Përgjithshme dhe të
Veçanta Spitalore
1. PUA (MPB) NR. 00/2015 për
hetimin e aksidenteve me
eksploziv dhe produkte
piroteknike.

42

Projektligjin për Ndihmën
Shtetërore

Ministria e Financave

24.06.2015

15 ditë

43

Ligji për Noterinë

Ministria e Drejtësisë

01.07.2015

15 ditë

Po

Jo

Draft-Strategjinë për Modernizimin
e Administratës Publike
Projekt
rregulloren për Subvencionimin e
Projekteve qe Promovojnë
Riintegrimin e Personave të
Riatdhesuar ne Republikën e
Kosovës
Projekt Udhëzimin Administrativ
Nr.. --/2015 për ndryshimin dhe
plotësimin e Udhëzimit
Administrativ Nr. 07/2013 për
Licencimin e Operatorëve të
Transportit Rrugor të mallrave”
DRAFTUDHËZIMI ADMINISTRATIV
(MTI) - Nr. 03/ 2015 Për
ndryshimin dhe plotësimin e U.A.
Nr. 02/2013 ,,Procedura dhe
mënyra e testimit dhe miratimit të
tipit të mjetit matës”
Projekt Udhëzimin Administrativ
Qarkulluesit me Pakicë për
Produkte dhe Pajisje Medicionale
DRAFT UDHËZIMI ADMINISTRATIV
NR. XX/2015 për detajizimin e
përmbajtjës së ekspozeut të rrjetit.
Udhëzimin Administrativ për
Përcaktimin e Formës,
Përmbajtjes, Përsonalizimit dhe
Transportimit të Pasaportave

Ministria e Administratës
Publike

06.07.2015

15 ditë

Po

Jo

Ministria e Punëve te
Brendshme

06.07.2015

15 ditë

Po

Jo

Ministria e Infrastrukturës

08.07.2015

15 ditë

Po

Jo

10.07.2015

15 ditë

Po

Jo

Ministria e Shëndetësisë

10.07.2015

15 ditë

Po

Jo

Ministria e Infrastrukturës

13.07.2015

15 ditë

Po

20.07.2015

15 ditë

Po

40

44

45

46

47

48

49

50

Jo
Ministria e Shëndetësisë

22.06.2015

15 ditë

Ministria e Punëve te
Brendshme

24.06.2015

15 ditë

Jo

Po

Është kontaktuar personi përgjegjës
për mungesë të versionit në gjuhen
serbe.

Jo

Jo
Jo

Është paralajmëruar se versioni në
gjuhen serbe do të vijë me vonesë
për shkak të përkthimit

Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë

Ministria e Punëve të
Brendshme
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61

Udhëzimin Administrativ për lejen
për vendosjen në treg, regjistrim
dhe leje importi të produkteve
biocide
“Koncept Dokumentin për
projektligjin për investime
strategjike në Republikën e
Kosovës.
Draft-Strategjinë dhe Planin e
Veprimit për Modernizimin e
Administratës Publike
Draft Koncept dokumentin për
pronën publike, për konsultime
paraprake siç përcaktohet në nenin
7.3 të Rregullores së
lartpërmendur
Projekt Rregulloren për Shenjat
Unike të Klasifikimit të
Dokumenteve dhe Afatet e
Ruajtjes së Tyre
Projektligjin pёr Ndryshimin dhe
Plotёsimin e Kodit Doganor dhe të
Akcizave të Kosovës nr. 03/l-109 i
Ndryshuar dhe Plotësuar me Ligjin
nr. 04/l-099.
Draft Udhëzimin Administrativ Mbledhja e Premiumeve për
Sigurimin Shëndetësor të
Obligueshëm
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV
Nr. XXXX/2015 – për licencimin e
terminaleve të mallrave.
Projekt Udhëzim Administrativ
QRK - nr. xx/2015 për Përcaktimin
e Kostos së Shpenzimeve të
Transportit të Mallrave të
Importuara
Udhëzimin Administrativ për
trajtimin e mbeturinave nga
produktet medicionale
Projektligjin për profesionet e
rregulluara në Republikën e
Kosovës.

62

Projektligji për Falimentim

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

21.07.2015

15 ditë

Po

22.07.2015

15 ditë

Po

Ministria e Administratës
Publike

23.07.2015

15 ditë

Po

Ministria e Drejtësisë

31.07.2015

15 ditë

Po

Ministria e Administratës
Publike

03.08.2015

15 ditë

Po

Ministria e Financave

04.08.2015

15 ditë

Po

Ministria e Shëndetësisë

05.08.2015

15 ditë

Po

Ministria e Infrastrukturës

05.08.2015

15 ditë

Po

Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë

Jo
Ministria e Financave

12.08.2015

15 ditë

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

14.08.2015

15 ditë

Po

14.08.2015

15 ditë

Po

14.08.2015

15 ditë

Po

Ministria e Arsimit
Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë

Ftesë për debat publik

Është njoftuar më herët se nuk e
posedojnë versionin në gjuhen
shqipe
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66

Projektligjin për Inspektoratin
shëndetësor
Udhëzimin Administrativ mbi
elementet dhe kërkesat themelore
për hartimin, zbatimin dhe
monitorimin e Planit Zhvillimor
Komunal
Projektligji për Mbrojtjen e
Fëmijës
Rregulloren për etiketimin e
mbathjeve.

67

Udhëzimi Administrativ për
subvencionimin e linjave
ekonomike të pa qëndrueshme.

63

64
65

68

69

70

71

Projektligji për rregullat e
komunikacionit rrugor
Udhëzimin Administrativ, për
ndryshimin dhe plotësimin e
udhëzimit administrativ, për
procedurat e aplikimit në skemën e
pensioneve dhe beneficioneve të
përcaktuara në Ligjin
Projekt Udhëzimi Administrativ për
ndryshimin dhe plotësimin
Udhëzimit Administrativ
NR.07/2014 për rregullimin e
procedurave administrative të
kompensimit për pushimin e
lehonisë të paguar nga qeveria.
Udhëzim Administrativ për
plotësimin dhe ndryshimin e
udhëzimit administrativ 01/2014
për tarifat e shërbimeve të ofruara
në AKPPM

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor
Zyra e Kryeministrit/Zyra
Ligjore
Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë

Ministria e Infrastrukturës

17.08.2015

15 ditë

Po

28.08.2015

15 ditë

Po

28.08.2015

15 ditë

Po

28.08.2015

15 ditë

Po

01.09.2015

15 ditë

Po
Jo

Ministria e Infrastrukturës

08.09.2015

15 ditë

10.09.2015

15 ditë

Po

10.09.2015

15 ditë

Po

Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

Ministria e Shëndetësisë

10.09.2015

15 ditë

Po

Zyra e Kryeministrit/Zyra
Ligjore

15.09.2015

15 ditë

Po

73

Projektrregullorës për procesin e
konsultimeve publike
Projektligjin për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit nr. 03/L-019 për
aftësim, riaftësim dhe punësimin e
personave me aftësi të kufizuar

Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

16.09.2015

15 ditë

Po

74

Strategjia Kombëtare për
trashëgiminë Kulturore 2015-2025

Ministria e Kulturës, Rinisë
dhe Sportit.

72

Është kontaktuar personi përgjegjës
dhe pas tri ditëve e ka dërguar
versionin në gjuhen serbe

Jo
17.09.2015

15 ditë

Takim konsultativ në Sirius
22.09.2015

Është dërguar e-mail tek personi
përgjegjës. Pas kërkesës sonë është
dërguar edhe versioni në gjuhen
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serbe

75

Projektligjin për Plotësimin dhe
Ndryshimin e Ligjit NR. 03/L-149
shërbimin civil të Republikës së
Kosovë.

Ministria e Punëve të
Brendshme

30.09.2015

15 ditë

Po

76

Projektligjin për krijimin e
Infrastrukturës Kombëtare të
Informacionit Hapësinor në
Republikën e Kosovës

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

30.09.2015

15 ditë

Po

77

Projekt -Rregulloren për
Metodologjinë e Vlerësimit te
Dëmeve nga Fatkeqësitë Natyrore
dhe Fatkeqësitë Tjera

Ministria e Punëve të
Brendshme

30.09.2015

15 ditë

Po

78

Diskutim Publik- Programit për
Mbrojtjen e Konsumatorit 20162020”

Jo
Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë

29.09.2015

15 ditë

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapsinore

06.10.2015

15 ditë

81

Udhëzimin Administrativ për
menaxhimin e mbeturinave nga
gypat fluoreshent që përmbajnë
merkur.
Projektligji për Investimet
Strategjike në Republikën e
Kosovës
Udhëzimi Administrativ për
Formularin e regjistrimit,formën e
licencës,certifikatës dhe kërkesat
për kontrollin e mallrave
strategjike dhe shërbimeve të
ndërlidhura.

82

Udhëzimi Administrativ për
Kushtet dhe Procedurat e
Ndërrimit të Emrit Personal.

83

Projektligjin për Investime
Strategjike në Republikën e
Kosovës.

Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë

84

Udhëzimin Administrativ për
ndëshkimet me gjoba mandatore.

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

79

80

Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë

Është kontaktuar personi përgjegjës
dhe përgjigja ka qenë edhe pse
duhet të jetë në gjuhen serbe nuk
kemi kapacitete humane të
mjaftueshme për përkthim .

Po
Jo

08.10.2015

15 ditë

08.10.2015

15 ditë

Po

12.10.2015

15 ditë

Po

13.10.2015

15 ditë

Po

13.10.2015

15 ditë

Po

Në e-mailin e dërguar është cekur
se ky ligj do te dërgohet në tri
gjuhet pas tri dite.

Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë

Ministria e Punëve të
Brendshme
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85

86

87

88

89

90

91

Projekt Udhëzimin Administrativ
Nr.. --/2015 për ndryshimin dhe
plotësimin e Udhëzimit
Administrativ Nr. 05/2013 për
Licencimin e operatorëve të
transportit rrugor të udhëtarëve
me autobus.
Për lëshimin e lejeve për kryerjen e
transportit të rregullt –
ndërkombëtar rrugor të
udhëtarëve, qasje dhe kalim transit
nëpër territorin e Kosovës.
Projekt -Rregulloren
për Organizimin e Njësive
të Strukturave për Mbrojtje,
Shpëtim dhe Ndihmë –SMSHN-ve.
Projekt UDHËZIMIN
ADMINISTRATIV (MI) NR. XX/2015
për ndryshimin dhe plotësimin e
udhëzimit administrativ NR.
10/2013 për trajnimin dhe dhënien
e provimit për menaxher dhe
shofer të transportit publik rrugor
të udhëtarëve dhe mallrave.
Dokumentet Planifikuese
Sektoriale në fushat si;
Konkurueshmëria, Reforma në
Administratën Publike dhe atë Të
Drejtave të Njeriut .
Udhezimit Administrativ për
ndryshimin dhe plotesimin e U.A.
nr 02/2014 për dhënien e pëlçimit
për kyçje, instalime dhe
shfrytezimin e tokës së rrugeve
nacionale dhe rajonale
Udhëzimi Administrativ MMPH NR.
XX/XX Për Ndryshimin Dhe
Plotësimin E Udhëzimit
Administrativ NR. 06/2011 Për
Provimin Profesional Dhe
Licencimin E Arkitekteve Dhe
Inxhinierëve Në Fushën E
Ndërtimit.

Ministria e Infrastrukturës

14.10.2015

15 ditë

Po

Ministria e Infrastrukturës

15.10.2015

15 ditë

Po

Ministria e Punëve të
Brendshme,

16.10.2015

15 ditë

Po

Ministria e Infrastrukturës

19.10.2015

15 ditë

Po

Ministria e Integrimit
Evropian

19.10.2015

15 ditë

Po

Ministria e Infrastrukturës

22.10.2015

15 ditë

Po

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapsinore

26.10.2015

15 ditë

Po
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98

Projekt Rregulloren nr. xx/2015
për kompetencat dhe organizimin
e Zyrës për Çështje të Kategorive
të Dala nga lufta së UÇK-së, dhe
Projekt Rregulloren nr. xx/2015
për Kartelat Identifikuese të
kategorive të dala nga Lufta e
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Projekt Koncept Dokumentin për
fushën e përmbarimit.
Projekt Rregulloren për
përshkrimin e detyrave dhe
Përgjegjësive për Personelin e
Agjencisë se Kosovës për
Forenzikë.
Draft Udhëzimi Administrativ (MI)
NR. XXX/2015 për ndryshimin dhe
plotësimin e udhëzimit
administrativ NR. 12/2013 për
kriteret dhe procedurat e lëshimit,
pezullimit dhe revokimit të licencës
për transportin tokësor të mallrave
të rrezikshme.
Udhëzimin Administrativ për
regjistrimin e shpronësimit të
pronës së paluajtshme
Projektrregulloren për përdorimin
e simboleve shtetërore dhe
kombëtare në mjedise të jashtme
dhe të brendshme.
Takimin konsultativ lidhur me
hartimin e koncept dokumentit për
rregullimin e funksionimit të
organizatave jo-qeveritare

99

Projekt-Ligji për regjistrimin e
popullsisë, të ekonomive familjare
dhe të banesave në komunat e
Kosovës, që nuk kanë marrë pjesë
në regjistrimin e popullsisë në vitin
2011

Zyra e Kryeministrit

06.11.2015

15 ditë

Po

Udhëzimi Administrativ për
eksport, import dhe transit të
kimikateve të caktuara të

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapsinore

06.11.2015

15 ditë

Po

92
93

94

95

96

97

100

ZL/Zyra e Kryeministrit

26.10.2015

15 ditë

Po

Ministria e Drejtësisë

27.10.2015

15 ditë

Po

Ministria e Punëve të
Brendshme

28.10.2015

15 ditë

Po

Ministria e Infrastrukturën

30.10.2015

15 ditë

Po

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapsinore

02.11.2015

15 ditë

Po

Ministria e Administratës
Publike

02.11.2015

15 ditë

Po
Jo

Ministria e Administratës
Publike

06.11.2015

Ka qenë takim konsultativ i
paraparë të mbahet më 13.11.2015
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rrezikshme, PIC - Procedura.

101

Draft Rregulloren Për Uniformat
dhe Përdorimin e tyre nga
Inspektorët e Tregut.
Udhëzim Administrativ- Procedurat
Disiplinore dhe masat për të
burgosurit në institucionet
korrektuese në Republikën e
Kosovës

102

103
104

Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë

Projektligji për banim social.

15 ditë

10.11.2015

15 ditë

Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

11.11.2015

15 ditë

Po

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapsinore

17.11.2015

15 ditë

Po

Ministria e Infrastrukturës

18.11.2015

15 ditë

Po

Ministria e Punëve të
Brendshme

20.11.2015

15 ditë

Po

Ministria e Punëve të
Brendshme

20.11.2015

15 ditë

Po

Ministria e Infrastrukturës

20.11.2015

15 ditë

Po

108

Rregullore për Arkivin dhe Lëndën
Arkivore.
Projekt Rregullore XX për
plotësimin e standardeve të
përgjithshme themelore të
sigurimit në aviacionin civil.
Koncept Dokumentin për
rregullimin e shërbimeve private të
sigurisë në Republikën e Kosovës.
Për procedurat dhe tarifat e
inspektimit dhe certifikimit të
automjeteve për transport të Draft
Udhëzimi Administrativ të Mallrave
të rrezikshme.

109

Udhëzim Administrativ për
Rregullimin e Statusit të Pasurisë
Ujore Artificiale.

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapsinore

20.11.2015

15 ditë

110

Projektligji për Përformacën e
Energjisë në Ndërtesa.

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

23.11.2015

15 ditë

105

106

107

Po

Jo
Ministria e Drejtësisë

Për Ndryshimin dhe Plotësimin e
Udhëzimin Administrativ
NR.01/2009 për themelimin e
organizimin dhe projekudhëzimin
administrativ (MPMS ) NR. xx
/2015 funksionimin e zyrës së
komisioneve mjekësore.

08.11.2015

Jo

Është kontaktuar personi përgjegjës
për mungesën e versionit në gjuhen
serbe

Është kontaktuar personi përgjegjës
për mungesë te versionit ne gjuhen
serbe

Po

34

www.civikos.net

111

Udhëzimin Admnistrativ për
Formën dhe Përmbajtjen e
Procesverbalit për Mbikëqyrjen
Inspektive.

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

24.11.2015

15 ditë

Po

112

Udhëzim Administrativ për
Menaxhimin e Mbeturinave që
Përmbajnë AZBEST.

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

26.11.2015

15 ditë

Po

113

Rregullore për Punën e Këshillit
Përgatitor për Themelimin e Fondit
të Sigurimit Shëndetësor.

Ministria e Shëndetësisë

26.11.2015

15 ditë

Po

114

Programit Kombëtar për Zbatimin
e Marrëveshjes së StabilizimAsociimit (PKZMSA)

Ministria e Integrimit
Evropian

26.11.2015

15 ditë

Po

115

Draft Koncept Dokumenti për
Përsmisimin e Kornizës Ligjore për
Sistemin e Kontrollit të Brendshëm
të financave publike.

Ministria e Financave

01.12.2015

15 ditë

Po

Rregullore për mjetet Matëse

Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë

01.12.2015

15 ditë

Zyra e Kryeministrit

07.12.2015

15 ditë

Po

Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

03.12.2015

15 ditë

Po

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapsinore

08.12.2015

15 ditë

Po

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapsinore

08.12.2015

15 ditë

Po

Ministria e Infrastrukturës

08.12.2015

15 ditë

Po

116

118

Koncept Dokument për qasje në
dokumente publike.
Draftrregullore për funksionimin
dhe punën strehimore për
mbrojtjen dhe rehabilitimin e
viktimave të trafikimit me qenie
njerëzore, në nivel të mesëm dhe
të lartë të rrezikshmërisë.

119

Koncept Dokumenti për rregullimin
e profesionit të arkitektëve dhe
inxhinierëve në fushën e ndërtimit.

117

120

121

Draftin Final të Koncept
Dokumentit për Fondin për
Mbrojtjen e Mjedisit
Projekt Rregullore(MI) Nr. XX për
Aprovimin e Fluturimeve Charter
dhe Taxi jo HPEA.

Jo

Konferenca me datë 03.12.2015

Është kontaktuar personi përgjegjës
për mungesë të versionit në gjuhen
serbe
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122

Ftesë për Konsultime publike
lidhur me Draft Strategjinë
Kombëtare për Zhvillim 2020 dhe
Programin e Reformave Ekonomike
2016 -2018

ZKM
10.12.2015

po

Ftesë për punëtori

15 ditë

Po

Ftesë për punëtori

123

Ligji për Banim Social

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapsinore

124

Projektligji për Automjete

Ministria e Infrastrukturës

15.12.2015

15 ditë

Po

Projektligji për Ndërrmarjet
Sociale.
Koncept Dokumenti për çështjen e
trajtimit të ndërtimeve paleje.

Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

15.12.2015

15 ditë

Po

15.12.2015

15 ditë

Po

125
126

10.12.2015
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