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PËRMBLEDHJE 

Më shumë se gjysma e ministrive nuk bëjnë raporte vjetore për punën e tyre, dhe ato që 
bëjnë, nuk kanë shifra që masin ndikimin e tyre në vend. Me anë të matjes së rezultatit 
dhe efektit të performancës, matjet janë një lloj trendi global që tani është shndërruar në 
standard edhe në vendet në zhvillim.

Konkludimet kryesore të këtij studimi janë: (a) mungesa e të dhënave të besueshme, (b) 
matja jo-adekuate e performancës dhe qeverisje pa objektiva, (c) ekonomia e mbështetur 
në sektorin publik, (d) numri i lëndëve gjyqësore ka vazhduar të rritet dhe ka mungesë seri-
oze të gjykatësve dhe prokurorëve (e) rritja e sektorit publik është bërë e paqëndrueshme, 
dhe	(f)	planifikimi	demografik	dhe	monitorimi	duhet	të	fillohen	që	të	ndihmojnë	zhvillimin	e	
politikave efektive të qeverisjes. Mungesa e të dhënave është aq evidente sa që nuk nevo-
jitet debat më i gjerë se që të dhënat tregojnë në këtë studim, për atë dhe do të përqen-
drohemi në pesë brengat dhe rekomandimet që prezantohen më poshtë. 

Matja jo-adekuate e performancës dhe qeverisje pa objektiva është një prej arsyeve 
kryesore që pamundësojnë grupet e presionit dhe shoqërisë civile që të kërkojnë llogari 
nga autoritetet përgjegjëse. Metoda e matjes së indikatorëve nuk merret me strategjitë 
apo mekanizmat e Qeverisë, me të cilat merren shumë organizata tjera. Metoda e D4D-së 
me matjen e indikatorëve të performancës përqendrohet vetëm në rezultatet e arritura, 
pa marrë parasysh mjetet. Për shkak të përqendrimit në rezultate, përkundër nxjerrjes së 
rekomandimeve, D4D nuk përpiqet të bëjë analizë të detajuar për shkaqet që kanë sjellë 
tek këto rezultate.

Zhvillimi ekonomik duhet të mbështetet në sektorin privat. Të dhënat ekonomike 
për vitin 2010 nuk tregojnë ndonjë rritje të vrullshme por vetëm efektet e përfundimit të 
krizës globale. Përpos faktit se ka një rritje të eksportit të mineraleve për shkak të rritjes 
së çmimeve në tregun global, bilanci tregtar është përkeqësuar. Rënia e investimeve të 
jashtme është nivelizuar që tregon se rënia në vitet e kaluara nuk ka qenë ciklike por sezo-
nale dhe strukturore. Duke pasur alternativa për investime në vendet tjera, Kosova mund 
të tërheqë investime të jashtme vetëm me politika serioze afatgjate që kërkojnë vendime 
të	vështira.	Deficiti	 i	buxhetit	për	vitin	2010	është	përkeqësuar	krahasuar	me	vitin	2009	
me ngritje të mëdha që janë regjistruara në kategorinë e shpenzimeve publike. Trende 
pozitive janë vërejtur në disa indikatorë që ndërlidhen me energjinë elektrike si prodhimin 
e thëngjillit, importimin e energjisë si dhe humbjet e energjisë elektrike dhe inkasimi i en-
ergjisë së disponueshme. Brenga kryesore që duhet përkthyer në rekomandim është që të 
mos mbështetemi në zhvillim përmes shpenzimeve qeveritare por ta kthejmë zhvillimin e 
sektorit privat në prioritetin më të lartë. Zhvillimi ekonomik i bazuar në shpenzimet publike 
nuk ka rezultuar me përmirësim në qeverisje, arsimi apo shëndetësi.     

Qeveria të hyjë në dietë. Performanca e qeverisjes vitin e kaluar është përkeqësuar në 
mënyrë drastike. Përderisa qeverisja lokale është përmirësuar, aspektet tjera të qeverisjes 
ose kanë përjetuar trende negative ose kanë stagnuar. Edhe besimi i shumicës shqiptare 
dhe komunitetit serb ndaj qeverisë qendrore ka rënë në vitin 2010. Indikatorët e zgjedhjeve 
kanë vazhduar të degradojnë në vitin 2010, me një nivel të jashtëzakonshëm të parregull-
sive dhe monitorim jo-adekuat të procesit të votimit. Numri i ankesave dhe parashtresave si 
dhe procedimi i rasteve në prokurori është rritur. Mediat dhe shoqëria civile janë shfaqur më 
të dobëta se në vitin 2009 apo në vitin 2008, që është evidentuar me indekse të ndryshme. 
Në përgjithësi, Qeveria duhet të trajtojë shërbimet publike si shërbime për qytetarë dhe të 
mbajë vetëm aq personel sa është e domosdoshme. Fuqia e tepërt punëtore do të duhej të 
të ndihmohet dhe trajnohet për t’iu bashkangjitur sektorit privat ku do të ishin më produktiv 
dhe të mos jenë barrë e buxhetit modest të Kosovës. 
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Lëndët e hapura në gjykata duhet të zvogëlohen në mënyrë që të rikthehet besimi në 
sundimin e ligjit në Kosovë, i cili edhe ashtu ka pësuar rënie të madhe në vitin 2010, me për-
jashtim të sistemit të sigurisë dhe atij korrektues. Numri i rasteve në gjykata ka vazhduar të rritet 
për më shumë se 10% në krahasim me vitin e kaluar, që mund të jetë shkaktuar nga zvogëlimi i 
numrit	të	gjykatësve	dhe	prokurorëve.	Përpos	përmirësimeve	në	burime	financiare	të	gjyqësorit,	
performanca ose ka pësuar rënie ose ka qëndruar të njëjtë. Të drejtat e njeriut kanë vazhduar 
të përkeqësohen në dy vitet e fundit, dhe Kosova sërish është radhitur si “pjesërisht e lirë” nga 
Freedom House që vlerëson se nuk ka pasur përmirësim në të drejtat politike dhe civile. Numri 
i	viktimave	të	trafikimit	dhe	përdhunimeve	është	alarmant.	Lufta	kundër	korrupsioni	ka	pësuar	
ngadalësim. Përparim është shënuar në legjislacion dhe në numrin e rasteve të raportuara, por 
Agjencia (AKK) ka proceduar 60% më pak raste tek Prokurori Shtetëror sesa një vit më parë. 
Mirëpo, perceptimi i korrupsionit në qeveri, parti politike dhe biznese është rritur. Siguria pub-
like është përmirësuar e shënuar me më pak vrasje dhe aksidente në komunikacion por numri i 
vjedhjeve është rritur për më shumë se 10% krahasuar me vitin e kaluar. Është thelbësore që të 
trajnohen më shumë gjykatës dhe prokurorë që të përballen me kërkesat. Që të jemi në gjendje 
të monitorojmë performancën e sundimit të ligjit, është me rëndësi që autoritetet të matin kohën 
mesatare të procedimit të rasteve dhe të përpilojnë objektiva ambicioze si të rrisin performancën 
në të ardhmen. 

Mungesa e planifikimit demografik pengon zhvillimin e politikave të efektshme qeveri-
tare. Ishte e vështirë për të mbledhur të dhënat në kapitullin e zhvillimit social për shkak të 
mungesës së tyre. Megjithatë, ky kapitull është më i pasuri me indikatorë të performancës (në 
përgjithësi 129 indikatorë) duke përfshirë arsimin, shëndetin publik, çështjet gjinore, mirëqe-
nien sociale, kulturë, sport dhe diasporën. Indikatorët sasiorë në arsim tregojnë trende pozi-
tive por shumica e ekspertëve besojnë që cilësia ka pësuar rënie. Pak ndryshime vërehen në 
sektorin e shëndetit publik edhe pse pak të dhëna për 2010 janë bërë publike. Shpenzimet për 
sektorin shëndetësor kanë rënë lehtë në raport me BPV-në dhe buxhetin e shtetit. Po ashtu ka 
rënë edhe kënaqshmëria me shërbimet shëndetësore. Vetëm incidenca e sëmundjeve dhe vak-
sinimeve kanë treguar përmirësime të vogla. Kur vihen në kontekst rajonal, stagnimi në këtë 
fushë duket edhe më i rëndë pasi që Kosova mbetet prapa gjithë rajonit në Indeksin e Zhvillimit 
Njerëzor,	jetëgjatësisë	nga	lindja	si	dhe	pritjeve	në	vitet	e	shkollimit.	Autoritetet	duhet	të	fillojnë	
me	planifikime	demografike	në	nivel	qendror	dhe	komunal	duke	përfshirë	krijimin	dhe	përcjelljen	
e objektivave të matshme.
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TABELA E PERFORMANCËS SË PËRGJITHSHME 

Ekonomia  ‘08-‘09 ’09-‘10

1.1 Performanca Makroekonomike (12) ▼ ▲

1.2 Tregu i Punës (10) ▲ ▲

1.3 Stabiliteti Makroekonomik  (12) ▼ ▼

1.4 Zhvillimi i Sektorit Financiar  (12) ▼ ◄►

1.5 Korniza Rregullative e Biznesit (13) ▼ ▼

1.6 Energjia (12) ▲ ▲

1.7 Infrastruktura, Transporti dhe Telekomunikacioni    (11) ▲ ▲

Governance ‘08-‘09 ’09-‘10

2.1 Qeverisja (10) ▼ ▼

2.2 Kuvendi i Kosovës  (7) ▼ =

2.3 Legjislacioni dhe Mbikëqyrja nga Kuvendi  (7) - ▼

2.4 Administrimi dhe Integriteti i Zgjedhjeve  (11) ▼ ▼

2.5 Ankesat dhe Parashtresat e Zgjedhjeve  (11) - ▼

2.6 Partitë Politike  (7) - =

2.7 Qeverisja Lokale dhe Decentralizimi  (11) ▲ ▲

2.8 Financat Komunale  (6) - ▲

2.9 Marrëdhëniet Ndër-etnike dhe Kthimi  (10) ▼ ▼

2.10 Media (15) ▼ ▼

2.10 Shoqëria Civile  (16) ▼ ▼

2.11 Marrëdhëniet e Jashtme dhe Integrimi në BE  (8) - ▼

Sundimi i Ligjit  ‘08-‘09 ’09-‘10

3.1 Sistemi Gjyqësor  (10) ▼ ▼

3.2 Vlerësimet e Gjyqësorit  (14) - ▼

3.3 Sistemi Korrektues  (6) - ▲

3.4 Anti Korrupsioni  (19) ▲ ▲

3.5 Të Drejtat e Njeriut  (11) ▲ ▼

3.6 Policia (12) - ▲

3.7 Siguria Kombëtare (7) ▼ ▲

Zhvillimi Social ‘08-‘09 ’09-‘10

4.1 Zhvillimet Demografike (10) ▼ ▲

4.2 Arsimi (9) ▲ ▲

4.3 Arsimi i Lartë dhe Bibliotekat (8) ▲

4.4 Shëndeti Publik  (9) = ▼

4.5 Sëmundjet dhe Vaksinimi  (8) - ▲

4.6 Çështjet Gjinore    (8) = =

4.7 Gratë në Biznes  (8) - =

4.8 Mirëqenia Sociale  (6) - =

4.9 Shërbimet Publike  (8) = =

4.10 Ambienti (13) ▲ ▼

4.11 Kultura (13) - ▲

4.12 Sporti (8) - ▼

4.13 Diaspora dhe Azili  (9) - =
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Mirënjohjet
Si publikimi i parë, ashtu edhe ky i tanishmi, janë përkrahur nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur 
në	Kosovë	(KFOS),	të	cilëve	u	jemi	mirënjohës	si	për	përkrahjen	financiare	ashtu	edhe	për	ko-
mentet dhe sugjerimet e tyre. Gjithashtu dëshirojmë të falënderojmë institucionet dhe individët 
që gjeten kohë t’u përgjigjen kërkesave tona për qasje në të dhëna zyrtare. Disa prej institu-
cioneve më të përgjegjshme që iu përgjigjën kërkesave tona kanë qenë: Enti i Statistikave të 
Kosovës, Komisioni Qendror Zgjedhor, Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Ministria 
e Arsimit, Ministria e Shëndetësisë, Policia e Kosovës, Komisioni i Pavarur i Mediave, Instituti 
Kombëtar i Shëndetësisë Publike. 

Falënderime të veçanta ju përcjellim edhe përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertëve që 
morën pjesë dhe kontribuan në grupet konsultative për këtë publikim ku u dhanëshumë ko-
mente dhe sugjerime për përmbajtjen dhe formatin e këtij studimi. Ky falënderim shkon tek 
organizatat: Qendra për Studime të Sigurisë në Kosovë (KCSS), Instituti Demokratik Kombëtar 
(NDI), Nisma Rinore për të Drejtat e Njeriut (YIHR), Agjencia Zvicerane për Zhvillim, Programi i 
Kombeve	të	Bashkuara	për	Zhvillim,	(UNDP),	Zyra	e	Kryeministrisë	për	Strategji	dhe	Planifikim,	
si dhe Instituti Demokratik i Kosovës (KDI).
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HYRJE
Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) ka zhvilluar një mjet për përcjelljen e treguesve që në 
mënyrë objektive masin gjendjen e vendit dhe mirëqenien e shoqërisë. Të dhëna për më shumë 
se 400 indikatorë janë mbledhur dhe prezantuar në formë lehtë të lexueshme. 

Ky është botimi i dytë i tregueseve të performancës dhe shoqërohet me disa risi. Janë shtuar 
të dhënat për 2010 për indikatorët nga botimi i parë dhe është rritur numri i indikatorëve në 
përgjithësi. Për disa indikatorë, përveç krahasimi kohor me vetveten, performanca e Kosovës 
gjithashtu është krahasuar edhe me vendet e rajonit. 

METODOLOGJIA
Indikatorët janë organizuar në katër kapituj: Ekonomia, Qeverisja, Sundimi i Ligjit dhe Zhvillimi 
Social. Çdo kapitull përmban grumbuj të indikatorëve të fushës përkatëse (p.sh. Tabela e indika-
torëve të Performancës Makroekonomike gjendet brenda kapitullit të Ekonomisë). Secila tabelë 
përmban mjaft indikatorë që së bashku krijojnë një pikëpamje të gjërë të asaj fushe.  Tabelat 
shfaqin indikatorët e grumbulluar për nga ngjashmëria.

Indikatorët janë nxjerrë nga të dhëna sekondare nga një mori burimesh, pasqyra të fakteve, 
indekseve, opinioneve publike etj. Më poshtë gjendet një shembull i indikatorëve se si janë të 
shfaqur në studim: 

Në kolonën e parë të secilit indikator gjendet numri rendor që tregon radhitjen e indikatorëve. 
Kolona e dytë tregon emrin e indikatorit. Kolona e tretë, katërt dhe gjashtë tregojnë të dhënat e 
viteve të ndryshme (2008, 2009 dhe 2010) respektivisht. Vëni re se të dhënat më të reja të vitit 
2010 janë të theksuara me ngjyrë hiri. Kolonat pesë dhe shtatë tregojnë dallimin nga viti në vit 
dhe tregojnë përmirësimin (▲) ose përkeqësimin (▼) e situatës në atë indikatorë brenda një viti.

Nr. Indikatorët 2008 2009 Dallimi 
(‘08’09) 2010 Dallimi  

(‘09’10) P

3.1.2.
Numri i gjyqtarëve

Gjyqtar Shqipëtar
Gjyqtar Serbë

284
251
18

298
264
15

-4.9%  ▲
+5.2% ▲
+7.1% ▲

246
234
5

-17.4
-11.3
-66.7

▼
▼
▼

Figura 1: Indikatori i Përformances si është i prezentuar në tableat e nën-kapitujve.

Në fund të çdo tabele gjendet legjenda e simboleve për referim më të lehtë, si dhe numri i faqes 
ku mund të gjenden burimet për ata indikatorë. Në pjesën më të poshtme të asaj faqe, D4D jep 
një vlerësim të përgjithshëm për atë fushë që bëhet vlerësimi.  

Të dhënat janë mbledhur nga burime dytësore si raporte mujore dhe vjetore të ministrive, 
agjencioneve të pavarura dhe organizatave ndërkombëtare, raporteve të OJQ-ve, dhe në raste 
të rralla nga të dhëna që u konsideruan si kredibile në media. Në disa raste, D4D ka kalkuluar të 
dhënat për disa indikatorë nga të dhëna ekzistuese. 

Kur	të	dhënat	nuk	janë	të	qasshme	për	një	indikatorë	specifik	në	atë	kuti	është	shënuar	N/A		
(si	p.sh.	Indeksi	i	Demokracisë	i	UNDP-së	për	vitin	2008	dhe	2009	pasi	që	UNDP	ka	filluar	ta	
përpilojë këtë indeks që nga viti 2010). Në rast kur disa të dhëna nuk janë publikuar deri në 
momentin kur ky raport ka hyrë në shtyp , kjo është shënuar me (-)(p.sh. Shkalla e papunësisë 
si % e fuqisë punëtore për 2010)
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Indikatorët Burimi Komentet

3.1.2.

Numri i gjyqtarëve

Gjyqtar Shqipëtar
Gjyqtar Serbë

OSBR Përbërja gjinore e 
gjykatësve dheprokurorëve 
në Kosovë (2010)

ABA Nisma e sundimit të 
ligjit. Indexi i Reformimit 
Gjyqësor në Kosovë.

Përderisa numri total 
i gjykatësve dhe 
prokurorëve është 
marrë nga OSBE, 
numri i gjykatësve me 
përkatësi shqiptare dhe 
serb është marrë nga 
ABA Nisma e Sundimit 
të Ligjit.

Figura 2: Si mund të gjenden burimet e indikatorëve

Referencat e indikatorëve gjenden në pjesën e fundit të publikimit në shtojcë të veçantë. Indika-
torët mund të gjenden lehtë në shtojcën e burimeve duke iu referuar numrit rendor (p.sh. 3.1.2) 
që gjendet në kolonën e parë. Kolona e tretë në pjesën e referencës tregon burimin e saktë se 
nga është marrë e dhëna për atë indikatorë, ndërsa kolona e katërt jep sqarime të mëtutjeshme 
për atë indikatorë. 

Disa prej indikatorëve janë vënë përbri me të dhënat e shteteve të rajonit, po ashtu një risi e 
këtij botimi. Të dhënat për pesë shtete të rajonit (Shqipëri, Bosnje & Hercegovinë, Maqedoni, 
Mal të Zi dhe Serbi) janë prezantuar si dhe kalkulimet e mesatares së rajonit që është krahasuar 
me të dhënat për Kosovën. Vlerësimi për Kosovën, pozitiv apo negativ, është dhënë varësisht 
nëse kalon apo është nën mesatares së e rajonit. 

Të dhënat dhe shifrat në vete tregojnë diçka të fuqishme mirëpo një analizë e këtyre të dhënave 
shton thellësinë e kuptimit dhe krijon mundësi më të mirë për të nxjerrë konkludime. Prandaj, 
çdo kapitull  në këtë botim është i pasuar me një analizë që shkon përtej shifrave dhe tregon 
marrëdhëniet në mes të të dhënave të treguesve të ndryshëm në atë kapitull. Kjo pjesë vë in-
dikatorët në kontekst dhe tregon rëndësinë për progresin e përgjithshëm të Kosovës. Analiza 
po ashtu është ndihmuar nga diskutimet me ekspertë të këtyre lëmive në grupet e diskutimit 
që janë organizuar nga D4D si dhe rekomandime që D4D beson janë me rëndësi të lartë për tu 
adresuar në zhvillimin e shtetit. 



1. Ekonomia
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1.1 Performanca Makroekonomike

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

1.1.1 Shkalla e rritjes reale e BPV-së  (%) 5.4 2.9 -2.5 ▼ 4.0 +1.1 ▲

1.1.2 Shkalla e rritjes reale e BPV -së për 
kokë banori  (%) 3.8 2.5 -1.3 ▼ 3.0 +0.5 ▲

1.1.3 Eksportet (si % e BPV-së) 5.6 4.2 -1.4 ▼ 7.1 +2.9 ▲

1.1.4 Importet (si % e BPV-së) 49 46.7 -2.3 ▲ 52.1 +5.4 ▼

1.1.5 Bilanci Tregtar (si % e BPV-së) -43.3 -42.5 -0.8 ▲ -45 -2.5 ▼

1.1.6 Eksportet e mallrave (ndryshimi vjetor, 
%) 23 -25 -2 ▼ 77.8 +102.8 ▲

1.1.7 Importet e mallrave  (ndryshimi vjetor, 
%) 22 -2.6 -24.6 ▲ 10.8 +13.4 ▼

1.1.8 Shkalla e mbulimit të eksporteve nga 
importet  (%) 12 8 -4 ▼ 13.7 +5.7 ▲

1.1.9 Remitancat (si % e BPV-së) 13.9 13 -0.9 ▼ 12.4 -0.6 ▼

1.1.10 Transferet Zyrtare të Jashtme (si % e 
BPV-së) 7.5 6.4 -1.1 ▼ 8.7 +2.3 ▲

1.1.11 Bilanci i llogarisë rrjedhëse (si % e BPV-
së) -15.4 -16.2 +0.8 ▼ -17.3 +2.2 ▼

1.1.12 Investimet e Huaja Direkte  (si % e BPV-
së) 9.5 5.6 -3.9▼ 7.6 +2.0 ▲

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 74.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)
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1.2 Tregu i Punës 

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

1.2.1 Shkalla e Papunësisë  (% of labour force) 47.4 45.4 -2 ▲ - - -

1.2.2 Shkalla e papunësisë së rinisë  (%) 73 73 0= - - -

1.2.3 Shkalla e papunësisë së femrave (%) 59.6 56.4 -3.2▲ - - -

1.2.4 Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore  (%) 46 47.7 +1.7▲ - - -

1.2.5 Shkalla e pjesëmarrjes së femrave në fuqinë punëtore  (%) 26.1 28.7 +2.6▲ - - -

1.2.6 Shkalla e punësimit (%) 24.1 26.1 +2▲ - - -

1.2.7 Regjistri publik i të papunësuarve (numër) 335,945 338,895 +0.9%▼ 335,260 -1.07% ▲

1.2.8 Paga mujore mesatare  (Euro) 247 N/A - 292 +18% ▲

1.2.9 Sektori publik (Euro)
Sektori Privat (Euro)

249
243 N/A - 268

303
+7.6%
+27.7% ▲

1.2.10 Paga mesatare më e ulët  (Gjilan, Euro)
Paga mesatare më e lartë (Prishtina, Euro)

230
255 N/A - 236

338
+2.6%
+32.5% ▲

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 74.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)
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1.3 Stabiliteti Makroekonomik

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

1.3.1 Të ardhurat publike (EUR million) 989.1 1,149 +16%▲ 1,194.5 +3.9% ▲

1.3.2 Dogana (EUR million)
Administrata tatimore (EUR million)

604.2
200.8

634.1
181.6

+5% ▲
-9.5% ▼

699.4
194.2

+10.2%
+6.9% ▲

1.3.3 Shpenzimet publike (EUR million) 963.4 1,180 +22%▲ 1,287.3 +9.0% ▼

1.3.4

Paga (EUR million)
Mallrat dhe Shërbimet (EUR million)

Subvencionet dhe Transferet (EUR million)
Shpenzimet Kapitale (EUR million)

-

268.9
173
282
375

-

316.2
186.7
253.4
459.3

+17.6%
+7.9%
-10.4%
+22.5%

▲
▼

1.3.5 Bilanci Primar Buxhetor (si % e BPV-së) -0.02 -0.68 -0.66 ▼ -2.3 -1.6 ▼

1.3.6 Bilanci i Përgjithshëm (si % e BPV-së) 0.0 -0.86 -0.86 ▼ - - -

1.3.7 Borxhi i Qeverisë (si % e BPV-së) - 17.8 - 17.7 +0.1 =

1.3.8 Pagesa e Interesit  (si % e BPV-së) 0.0 0.2 +0.2 ▼ 0.2 0.0 =

1.3.9 Barra e taksave për ekonominë (si % e BPV-së) 21.6 21.1 +0.5 ▲ 24.1 0.3% ▼

1.3.10 Indeksi i çmimeve të konsumit (IQK) (mesatarja %) 9.4 -2.4 -11.8 ◄► 3.5 +5.9 ▼

1.3.11 IQK fundi i periudhës  (%) 0.5 0.1 -0.4 ◄► 6.6 +6.5 ▼

1.3.12 Deflatori i BPV-së  (%) 7 -3.4 -10.4 ◄► - - -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 75.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)
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1.4 Zhvillimi i Sektorit Financiar

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

1.4.1 Asetet Bankare  (% of GDP) 46.9 56.9 +10 ▲ 59.6 +2.7 ▲

1.4.2
Asetet e huaja neto (në milion Euro) – 
nga e cila depozita dhe letra me vlerë 
(në milion Euro)  

1,593
1,456

1,700
1,634.4

+6.7%▼
+12.2%▼

1,995.2
1,783

+17.3%
+9.1% ▼

1.4.3 Depozitat (si % e BPV-së) 37.52 45.11 +7.6▲ 47 +1.9 ▲

1.4.4 Rritja vjetore e depozitave (%) 26.3 20.8 -5.5▼ 11.0 -9.8 ▼
1.4.5 Kreditë (si % e BPV-së) 30.75 33.32 +2.6▲ 35.4 +2.1 ▲
1.4.6 Norma vjetore e rritjes së kredisë (%) 32.6 8.9 -23.7▲ 13.2 +4.3 ▲
1.4.7 Shpërndarja e interesit (%) 9.4 10,1 +0.7▼ 10.9 +0.8 ▼
1.4.8 Shkalla e kredive të këqija (%) 3.3 4.3 +1▼ 5.2 +0.9 ▼
1.4.9 Kthimi nga asetet mesatare (%) 2.6 1.3 -1.3▼ - - -
1.4.10 Kthimi nga kapitali mesatar (%) 26.6 13.2 -13.4▼ 18.9 +5.7 ▲
1.4.11 Raporti kredi/depozita (%) 82 74 -8▼ 75.3 +1.3 ▲

1.4.12 Raporti i aseteve likuide ndaj aseteve 
totale (%) 30.7 32.3 +1.6▲ - - -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 76

Nota e Përgjithshme: Ndryshueshëm (◄►) 
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1.5 Korniza Rregullative për Afarizëm

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

1.5.1 Lehtësia e të bërit biznes (renditja) 107 113 +6▼ 119 +6 ▼

1.5.2 Fillimi i një biznesi (renditja) 156 164 +8▼ 163 -1 =

1.5.3 Përpjekja për marrjen e lejes së ndërtimit 
(renditja) 173 176 +3▼ 173 -3 =

1.5.4 Punësimi i punëtorëve (renditja) 32 34 +2▼ - - -
1.5.5 Regjistrimi i pasurisë (renditja) 60 68 +8▼ 65 -3 =
1.5.6 Marrja e kredisë (renditja) 41 43 +2▼ 32 -11 ▲
1.5.7 Mbrojtja e investitorëve (renditja) 171 172 +1▼ 173 -1 =
1.5.8 Pagesa e taksave (renditja) 49 50 +1▼ 41 -9 ▲
1.5.9 Tregti përtej kufirit (renditja) 129 132 +3▼ 130 -2 =
1.5.10 Zbatimi i kontratave (renditja) 156 157 +1▼ 155 -2 =
1.5.11 Mbyllja e biznesit (renditja) 28 28 0= 31 +3 =

1.5.12
Regjistrimi i korporatave

Regjistrimi i korporatave të reja (numër)
Korporatat e mbyllura (numër)

7,111
943

7,505
1,136

+5.5% ▲
+20% ▼

7,729
1,363 

+3%
+20%

▲
▼

1.5.13 Shkalla në mes të korporatave të reja dhe 
të mbyllura (%) 7.5 6.6 -0.9▼ 5.7 -0.9 ▼

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 76.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)
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1.6 Energjia

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

1.6.1 Prodhimi i thëngjillit (milion tonelata) 7,84 7,87 +0.4% ▲ 7,95 +1% ▲

1.6.2 Konsumi i thëngjillit (milion tonelata) - 8,00 - 8,46 +5.7% ▲

1.6.3 Prodhimi i energjisë elektrike (GW orë) 4,505.8 5,260 +16.7% ▲ 5,481 +4.20% ▲

1.6.4 Gjenerimi i energjisë nga hidrocentralet 
(GW orë) 75.7 88.7 +17.2%▲ 115.5 +30.2% ▲

1.6.5 Konsumi i energjisë elektrike (GW orë) 2,941.0 3,200.7 +8.9% ▲ 3,480.3 +8.7% ▲
1.6.6 Importimi i energjisë elektrike (GW orë) 647.5 767.5 +18.5%▼ 816.6 +6.4% ▼
1.6.7 Eksportimi i energjisë elektrike (GW orë) 235.0 113.9 - 51.5% ▼ 350.6 +207.1% ▲
1.6.8 Bilanci tregtar (GW orë) -412,5 -653,6 +58.4% ▼ -466 -28.7% ▲

1.6.9 Humbjet (në %) 44.1 35.45 - 9%▲ 34.6
-2.4%
(3/4	of	
2010)

▲

1.6.10 Inkasimi (në mil. Euros) 134.6 160 +18% ▲ 175.7 +9.8% ▲

1.6.11 Inkasimi (si % e energjisë së faturuar) 76 81 +5 ▲ - - -

1.6.12 Inkasimi i energjisë së përgjithshme në 
dispozicion (%) 61 64 +3 ▲ - - -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 78.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)
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1.7 Infrastruktura - Transporti dhe Telekomunikacioni

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

1.7.1 Rrjeti rrugor (kryesor + rajonal, km) 1,925.1 1,925.1 0= - - -

1.7.2 Përpjesëtimi për rrugë paasfaltuar në të 
asfaltuar 15.5 15.4 +0.1= - - -

1.7.3 Trafiku i pasagjerëve me hekurudha 399,221 374,504 -6.2%▼ 376,770 +0.6% ▲

1.7.4 Trafiku i mallrave (neto tona) 823,045 911,830 +10.8%▲ 1,128,658 +23.8% ▲

1.7.5 Numri i fluturimeve të kryera 4,828 5,709 +18.2%▲ 5,541 -2.9% ▼

1.7.6 Gjithsej udhëtarë (milion pasagjerë nga AP) 1.13 1.19 +5.4%▲ 1.30 +9.2% ▲

1.7.7
Turistë

Kosovarë 
              Ndërkombëtarë

44,294
19,678
24,616

88,949
52,631
36,318

-50.2%
-62.6%
-32.2%

79,045
44,662
34,382

-26%
-25%
-26%

▼

1.7.8 Linjat fikse telefonike (vetëm PTK) 78,869 88,877 +12.7%▲ - - -
1.7.9 Abonimet Mobile Telefonike 1,159,950 1,463,609 +26.2%▲ 1,754,252 +32% ▲
1.7.10 Shfrytëzuesit e internetit 110,879 125,949 +13.6 %▲ - - -

1.7.11 Abonimet për Internet kabllor 
(vetëm IPKO dhe PTK ) 93,847 118,749 +26.53%▲

102,311 
(3/4	of	
2010)

- ▼

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 78.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)



 19

PASQYRA E SHTETIT: Performanca e Bazuar në Indikatorë VLERËSIMI - PRANVERË 2011

forum 2015

Krahasimi Rajonal për Indikatorë të Ekonomisë

Nr Indikatorët
2010

Kosovë Mes. 
Rajon Dallimi P SHQ B&H KRO MAQ MLZ SRB

1.1.1 Shkalla e rritjes reale e BPV-së (%) 4.0 1.71 2.3 ▲ 4.1 0.9 -1.2 0.7 1.1 1.8

1.1.5 Bilanci Tregtar (si % e BPV-së) -45 -27.0 -18 ▼ -23.4 -26.2 -12.9 -21.6 -43.5 -16.5

1.1.11 Bilanci i llogarisë rrjedhëse 
(si % e BPV-së) -17.1 -10.4 -6.7 ▼ -12 -5.3 -1.5 -2.5 -26 -7.3

1.1.12 Investimet e Huaja Direkte 
Direkte (si % e BPV-së) 7.6 5.6 2.0 ▲ 5.9 0.1 1.3 3.2 17.9 3.0

1.2.1 Shkalla e Papunësisë
 (% e fuqisë punëtore)

45.4
(2009) 24.4 21.0 ▼ 13.7 42.7 11.8 32.1 12.1 20

1.3.6 Bilanci i Përgjithshëm i Qeverisë 
(si % e BPV-së) -2.8 -3.6 1.2 ▲ -3.0 -3.8 -5.7 -2.5 -3.0 -4.5

1.3.7 Government Debt 
(si % e BPV-së) 17.7 39.2 -21.5 ▲ 59.4 40.9 34.0 42 41.4

1.3.10 Borxhi i Qeverisë 
(IQK) (mesatarja %) 3.5 3.22 0.38 ▼ 3.6 2.1 1.0 1.6 0.5 10.3

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼) – Shiko burimet duke iu referuar numrit të indikatorëve. 
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Analiza e Përgjithshme në Ekonomi

Në nëntor të vitit 2010, Enti Statistikor i Kosovës (ESK) ka prezantuar të dhënat e Bruto Produktit 
Vendor (BPV) që përfshijnë periudhën prej 2004 deri në 2009. Duke u bazuar në këto të dhëna, 
shkalla e rritjes ekonomike në 2009 ka qenë 2.9%, më e ulët sesa niveli 4,0% sa ka qenë e 
parashikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Ministria e Financave (MEF). Për 2010, 
parashikimet e fundit të FMN-së të publikuara në raportin e organizatës për Parashikimet Eko-
nomike Botërore (World Economic Outlook) në prill 2011, kishin pritje për një rritje reale prej 4%. 
Sipas FMN-së, kjo rritje pritej nga konsumi dhe shpenzimet e investimeve nga sektorët publik dhe 
privat. Megjithatë, shqetësimet po shtohen lidhur me atë se në çfarë niveli do të vazhdojë rritja 
ekonomike që bazohet në ngritjen e shpenzimeve të qeverisë, në vend se kjo rritje të gjenerohet 
më shumë nga investimet dhe konsumi i sektorit privat. 

Sipas statistikave të tregtisë për vitin 2010, eksporti i mallrave është ngritur kryesisht nga kërke-
sa e madhe nga jashtë dhe rritja e çmimeve të metaleve. Edhe pse nga një bazë e ulët, në vitin 
2010	eksportet	e	mallrave	u	rriten	për	78%.	Mirëpo,	edhe	pse	ka	pasur	një	ngritje	të	madhe,	defi-
citi tregtar është zgjeruar në terme absolute prej €1.770 milion në 2009 në EUR 1.851 milion në 
2010. Struktura e eksporteve në Kosovë është e dominuar kryesisht nga metalet bazë (produktet 
e hekurit, çelikut, plumbit, nikelit dhe zinkut), të cilat përbëjnë 63% të eksportit të përgjithshëm. 
Vlera	e	eksportit	të	metaleve	bazë	është	dyfishuar	në	vitin	2010	duke	arritur	në		€185,2	milion.	
Ngritja	në	vlerë	e	eksporteve	reflekton	prodhimin	më	të	madh	si	dhe	rritjen	e	çmimeve	në	tregjet	
ndërkombëtare. Përderisa partneri kryesor eksportues i Kosovës është Italia që përbën 27% të 
eksporteve totale, partnerët kryesor për import në Kosovë vazhdojnë të jenë shtetet e CEFTA-s, 
më konkretisht Maqedonia dhe Serbia me 14,7% dhe 12% respektivisht. 

Deficiti	 i	 llogarisë	rrjedhëse,	bazuar	në	të	dhënat	e	publikuara	nga	Banka	Qendrore	e	Kosovës	
(BQK) është më i lartë për 28% në krahasim më të njëjtën periudhë të vitit të kaluar (prej €534,4 
milion në 2009 në €688 milion në 2010), kryesisht për shkak të importeve më të larta të mallrave 
dhe shërbimeve si dhe të rritjes së pagesave për shërbime ndërtimore, posaçërisht në çerekun 
e	dytë	të	vitit.	Krahasuar	me	deficitin	tregtar	të	mallrave,	deficiti	i	llogarisë	rrjedhëse	është	më	i	
vogël për shkak të transfereve të mëdha nga jashtë në formë të remitancave dhe donacioneve. 
Sipas të dhënave të shpallura nga BQK, gati që nuk ka ndryshim të remitancave të transferuara 
në vitin 2010 dhe atyre të vitit të kaluar (prej €505,6 milion në €511,5 milion). Prej shumës së 
përgjithshëm të remitancave, kontributi më i madh vazhdon të vjen nga Gjermania, Zvicra, Italia 
dhe Austria.  

Përkundër pritjeve të shumta, Investimet e Huaja Direkte (FDI), qëndrojnë në nivel të ulët si në 
vitin e kaluar. Përkundër rënies në 2009, investimet ishin paraparë të rriten për 16% në 2010 
(prej  €300 milion në 2009 në €350 milion në 2010). Sipas të dhënave preliminare nga BQK, në 
2010, shuma e investimeve në Kosovë ka arritur rreth €314,3 milion deri në fund të vitit. Shtetet 
si Sllovenia, Gjermania, Austria dhe Zvicra janë kontribuesit më të mëdhenj të investimeve në 
Kosovë. 

Deri në prill të vitit 2011, ESK nuk ka publikuar rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) e 
cila është bërë në çerekun e fundit të vitit 2010. Duke u bazuar në regjistrin e menaxhuar nga 
Shërbimet e Punësimeve Publike (SHPP) pranë Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, gjatë 
viti 2010, numri i të regjistruarve si të papunë ka mbetur i njëjtë, rreth 335.000. Në fund të 
dhjetorit 2010 kanë qenë 335.260 kosovarë të regjistruar si të papunësuar. Ky numër shënon 
një rënie të vogël në krahasim me të dhënat e raportuara në dhjetor 2009 (338.895). Mirëpo, 
është e rëndësishme të theksohet që sistemi i regjistrit të papunësisë (SHPP) është i fryrë (dhe 
si pasojë jo kredibil) me shumë persona të cilët nuk kërkojnë punë në mënyrë aktive, apo të cilët 
janë duke punuar në tregun jo-formal, përderisa ka shumë të papunësuar të cilët nuk janë të 
regjistruar në SHPP. 

Duke	 u	 bazuar	 në	 të	 dhënat	 preliminare	 nga	 Ministria	 e	 Financave,	 deficiti	 buxhetor	 është	
përkeqësuar në 2010 në krahasim më vitin 2009 prej €31 milion në €93 milion. Ky përkeqësim ka 
ndodhur për shkak se në terma nominal shpenzimet publike janë rritur me ritëm më të shpejtë 
sesa të ardhurat publike në 2010 (9% kundrejt 2.9%). Rritje domethënëse është regjistruar në 
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të gjitha kategoritë e shpenzimeve publike në vitin 2010 përveç në kategorinë e transfereve dhe 
subvencioneve. Kategoria e pagave dhe pagesave është ngritur për 17,6% (prej €269 milion në 
€316 milion), mallrat dhe shërbimet prej 7,9% (nga €173 milion në  €186,7 milion), dhe rritja 
më e madhe është regjistruar në kategorinë e shpenzimeve kapitale  prej 22,5% (nga €375 mil-
ion në €459,3 milion). Në anën tjetër, kategoria e subvencioneve dhe e transfereve ka rënë për 
10,4% (nga €282 milion në 2009 në €253,4 milion në 2010).

Për shkak të zgjedhjeve të hershme dhe zhvillimeve tjera politike, Kosova nuk ka qenë në gjen-
dje të miratojë buxhetin e vitit 2011 në vitin paraprak. Në këtë kontekst, Kuvendi i Kosovës 
ka miratuar buxhetin për vitin 2011 në fund të muajit mars 2011. Duke u bazuar në buxhetin 
e	vitit	2011,	deficiti	buxhetor	(duke	mos	përfshirë	mbështetjen	direkte	buxhetore)	parashihet	
të përkeqësohet edhe më tej dhe të arrijë në €226 milion (apo 4,7% të BVP-së). Dy faktorë 
kontribues	për	këtë	deficit	më	të	madh	buxhetor	janë:	(i)	shpenzimet	e	mëdha	për	projektin	e	
ndërtimit të autostradës Morine – Merdare dhe (ii) shpenzimet për rritjen e pagave. Buxheti i 
vitit 2011 përfshin rritjen e pagave të shërbyesve civil në mesatare prej 27%. Ky vendim qartazi 
devijon nga përkushtimet e bëra në Marrëveshjen me FMN-në (Stand-by Agreement), dhe mund 
të shpie në përkeqësimin e konkurrencës së çmimeve, ndërsa mbetet të shihet nëse ka efekte 
të pafavorshme në krijimin e vendeve të punës në sektorin privat.   

Inflacioni	është	përshpejtuar	nga	gjysma	e	dytë	e	vitit	të	kaluar	dhe	ka	arritur	nivel	të	lartë	prej	
10,8% (vit-më-vit) kah fundi i marsit 2011. Ngritja e çmimeve është vërejtur kryesisht në çmi-
met e ushqimit dhe energjisë, duke kontribuar në 7,1% përkatësisht 1,1%. Pasi që produktet 
e ushqimit ende përbëjnë pjesën më të madhe të shportës së konsumit, niveli i përgjithshëm i 
çmimeve parashikohet natyrshëm të ndikohet nga rritja e çmimeve të këtyre produkteve. Çmi-
met e ushqimit bazik sikurse buka, drithërat, vajrat dhe yndyra vazhdojnë të ngriten, duke ndi-
kuar në mënyrë disproporcionale tek pjesët e varfra të popullatës. Më shumë se 93% e mallrave 
dhe shërbimeve të shportës nga Indeksi i Çmimeve të Konsumatorit (CPI) tregojnë që çmimet 
ushtrojnë	presion	që	shpie	\drejt	inflacionit.	Presioni	i	përgjithshëm	që	shpie	drejt	inflacionit	po	
ashtu mund të ketë qenë i ndikuar nga vendimi i fundit i qeverisë për ngritjen e konsiderueshme 
të pagave të shërbyesve civil. 

Asetet	e	sektorit	financiar	në	Kosovë	(përjashtuar	asetet	e	BQK-së)	kanë	shënuar	rritje	vjetore	
prej 13,7%, kryesisht nëpërmjet rritjes së aseteve të sektorit bankar dhe fondit të pensioneve. 
Rritja e depozitave është ngadalësuar për 11% (nga viti në vit) në dhjetor 2010 duke u kraha-
suar me rritjen vjetore prej 21% në dhjetor 2009. Niveli i rritjes së depozitave për amvisëri ka 
qëndruar stabil në rreth 25% (nga viti në vit), duke kompensuar një shumë të konsideruar të 
zvogëlimit të depozitave shtetërore (të ndërmarrjeve publike). Në anën tjetër, rritja e kredisë ka 
qëndruar në vlerë dyshifrore dhe ka qenë 13,2% në dhjetor të vitit 2010, një rritje më e madhe 
në krahasim më të njëjtën periudhë të vitit paraprak. Kreditë për ndërmarrje janë rritur për 
8,4% (ka qenë 4,8% në dhjetor 2009) duke shënuar përmirësim të mundësive për huadhënie 
në krahasim me vitin 2009. Mirëpo, krahasuar me huadhënien tek amvisëritë (që është rritur për 
27,2%) kjo tregon që huadhënia tek ndërmarrjet nuk është liruar në masë të plotë. Një indika-
tor	tjetër	i	rëndësishëm	për	efikasitetin	e	sektorit	bankar	është	shkalla	e	kredive	të	këqija.	Ky	
indikator është përkeqësuar  dhe është rritur prej 4,3% në fund të viti 2009 në 5,2% në fund 
të 2010. 

Shtrirja	e	nivelit	të	kamatës	në	mes	të	kredive	dhe	depozitave	është	rritur	gati	nga	fillimi	i	vitit	
prej 10,9 pikë të përqindjes në 10,1 pikë të . Përderisa mesatarja e nivelit të interesit për kredi 
është ngritur pak prej 14,4% në dhjetor 2009 te 14,6% në 2010, mesatarja e nivelit të kamat-
ave në depozita ka shënuar rënie në 3,7% në dhjetor 2010 prej 4,3% në dhjetor të vitit 2009. 
Si	rezultat,	përfitimi	neto	i	sektorit	bankar	ka	shënuar	rritje	prej	44%	(nga	viti	në	vit)	në		€36,6	
milion në fund të vitit 2010 (kryesisht bazuar në ngritjen e të ardhurave prej interesit). 

Bazuar në raportin e Bankës Botërore e të Bërit Biznes të publikuar në 2011 por me  të dhënat 
e vitit 2010, Kosova është radhitur në vendin e 119-të në indeksin për lehtësim e të bërjes bi-
znes, 6 vende më poshtë se një vit më parë. Radhitja e ulët e indeksit për lehtësim të bërjes së 
biznesit do të thotë që ambienti rregullativ nuk është nxitës për zhvillim të biznesit. Pozicioni i 
përkeqësuar i Kosovës nuk është si rezultat i politikave të pafavorshme të ndërmarra në 2010 
por më saktë si rezultat i asaj që nuk ka pasur zhvillime pozitive gjatë kësaj periudhe, deri sa 
shtetet tjera kanë ndërmarrë nisma për të përmirësuar ata indikatorë. Indikatorët që lidhen me 
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fillimin	e	bizneseve,	lejet	për	ndërtim,	mbrojtja	e	investitorëve,	tregtia	përtej	kufijve	dhe	zbatimin	
e kontratave janë radhitur shumë ulët. Viti 2010 ka qenë po ashtu viti me mbyllje me të shumta 
të bizneseve (në përgjithësi 1.363 biznese janë mbyllur). Pika më e lartë e mbylljes së bizneseve 
është regjistruar në çerekun e parë të vitit 2010. 

Infrastruktura e zhvilluar mirë është kusht themelor për zhvillim ekonomik, sikurse është po 
ashtu një faktor i rëndësishëm në përcaktimin e lokacionit dhe sektorëve që mund të zhvillohen. 
Trende pozitive janë vërejtur në shumë indikatorë lidhur me energjinë, siç është prodhimi i qy-
myrit, importi i energjisë si dhe zvogëlimi nga humbjet në energji dhe grumbullimin e energjisë 
totale. Prodhimi i qymyrit është rritur për 1,1%, ndërsa prodhimi i energjisë është rritur për 
4,6%. Prej 5.596,4 GWh të energjisë e cila është prodhuar në 2010, 97,9% është prodhuar në 
termocentrale dhe 2,1% në hidrocentrale. Në anën tjetër, në vitin 2010, Kosova ka konsumuar 
rreth 3.480,3 GWh energji ose 8,7% më shumë sesa vitin e kaluar. Me qëllim që të përmbushë 
kërkesën në rritje, Kosova në 2010 ka importuar 816 GWh, 6,3% më shumë se në vitin 2009. 
Përkundër trendeve pozitive të shënuara në shumë indikatorë të energjisë, nuk ka pasur për-
parim në projektin e Termocentralit Kosova e Re, Projektit të Hidrocentralit në Zhur dhe hidro-
centraleve tjera më të vogla. 

Ngritje	domethënëse	është	shënuar	në	trafikun	e	transportit	hekurudhor	që	tregon	se	më	shumë	
mallra	janë	duke	u	transportuar	me	tren.	Mirëpo,	trafiku	hekurudhor	për	pasagjerë	nuk	ka	pasur	
përmirësim.	Është	me	rëndësi	të	theksohet	që	numri	i	pasagjerëve	në	trafikun	ajror	ka	shënuar	
rritje	edhe	pse	ka	pasur	një	rënie	në	numrin	total	në	trafikun	e	fluturimeve	të	bëra	gjatë	vitit	
2010. Shfrytëzimi i infrastrukturës së telekomunikimit ka shënuar përmirësim gjatë vitit 2010, 
kryesisht në abonime të telefonisë mobile si dhe në abonime të internetit, derisa për përdoruesit 
e internetit nuk ka të dhëna ende për vitin 2010. 
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Recommendations
Modeli i tashëm i zhvillimit ekonomik në Kosovë i mbështetur në buxhetin shtetëror 
ka nevojë të modifikohet: Në dy vitet e fundit, Qeveria ka mbështetur zhvillimin ekonomik 
kryesisht	nëpërmjet	rritjes	së	shpenzimeve	publike.	Shpenzimet	publike	gati	janë	dyfishuar	në	
mes të viteve 2007 dhe 2010 (prej €656 milion në €1.287,3 milion). Mirëpo, Qeveria nuk mund 
të	mbështesë	zhvillimin	ekonomik	në	këtë	mënyrë	vazhdimisht.	Ka	kufizime	në	atë	se	sa	mund	
të vazhdojë qeveria të shërbejë si bartës i vetëm i zhvillimit ekonomik. Prandaj, promovimi i 
sektorit privat si dhe thithja e investimeve të huaja duhet të bëhen prioritet kryesor i qeverisë. 
Qeveria ka nevojë të përqendrohet në adresimin e çështjeve për klimë të investimeve që janë 
identifikuara	në	sondazhe	 të	ndryshme	të	cilat	paraqesin	pengesat	më	serioze	në	zhvillim	 të	
biznesit dhe në promovimin e masave kryesore për të inkurajuar hapjen dhe zgjerimin e kom-
panive private. 

Vëmendje	më	të	madhe	për	stabilitet	të	qëndrueshëm	fiskal:	Deficiti	buxhetor	është	përkeqë-
suar prej 31 milionë euro në vitin 2009 në 93 milionë në 2010, dhe bazuar në buxhetin e para-
shikuar për 2011, bilanci buxhetor (përjashtuar mbështetjen direkte buxhetore) parashihet të 
përkeqësohet edhe me tej dhe të arrijë në 226 milionë euro (ose 4,7% të BPV-së). Janë dy 
rreziqe	potenciale	 lidhur	me	buxhetin	e	vitit	2011.	E	para	është	se	financimi	nga	 jashtë	prej	
167 milionë eurosh është shtuar në buxhet në formë të mbështetjes direkte buxhetore, e cila 
është lidhej me pritjet për vlerësimin pozitiv të shqyrtimeve të FMN-së, dhe e dyta ka të bëjë 
me të ardhurat nga privatizimi i ndërmarrjes publike, Post-Telekomit të Kosovës. Njëra nga këto 
dy supozime tani më nuk mund të materializohet, dhe Kosova do të i shtjerre të gjitha bilancet 
bankare pozitive të qeverisë deri në fund të vitit, e cila e vë në rrezik të madh stabilitetin dhe 
qëndrueshmërinë	fiskale	për	2011	si	dhe	për	vitet	në	vijim.

Institucionet qeveritare duhet të analizojnë kujdesshëm trendet negative të sektorit 
financiar. Nivel i ulët i rritjes në depozita dhe huadhënie tek ndërmarrjet është fakt shqetë-
sues pasi që automatikisht kthehet në barrierë për rritje të mëtejmë të BPV-së e cila ndikon në 
kërkesën e përgjithshme nëpërmjet konsumit dhe investimeve, si dhe ofertës së përgjithshme 
nëpërmjet	investimeve.	Një	indikator	tjetër	i	rëndësishëm	për	efikasitetin	e	sektorit	bankar	janë	
kreditë e këqija, të cilat kanë shënuar rritje nga 4,3% në fund të vitit 2009 në 5,2% në fund të 
viti 2010. Shtrirja e nivelit të kamatës në mes të kredive dhe depozitave ka shënuar rritje për 
gati 1 përqind. Të gjithë këta indikatorë kërkojnë vëmendje të kujdesshme prej institucioneve 
qeveritare,	që	të	analizojnë	nga	afër	dinamikat	e	kërkesës	dhe	ofertës	të	sektorit	financiar	dhe	të	
identifikojnë	ngecjet.	Këto	ngecje	mund	të	gjenden	në	nivel	të	ofertës	dhe	kërkesës	për	financa,	
në	infrastrukturën	e	tregut	(financiar)	dhe	nivelin	e	shërbimeve,	si	dhe	në	nivelin	e	politikave,	
legjislacionit, rregulloreve, dhe kornizave institucionale siç është sigurimi i të drejtave pronë-
sore, zbatimi i të drejtave të kreditorëve. Në fund, institucionet qeveritare duhet të krijojnë poli-
tika si dhe të ndërmarrin veprime të nevojshme për të zgjidhur problemet kryesore dhe barrierat 
e	politikave	për	të	zhvilluar	më	tej	sektorin	financiar.	

Institucionet qeveritare duhet të analizojnë kujdesshëm trendet negative të treguar 
në shumë indikatorë të sektorit financiar. Nivel i ulët i rritjes në depozita dhe rritja e pakët 
e huadhënies tek ndërmarrjet është fakt shqetësues pasi që automatikisht kthehet në barrierë 
për rritje të mëtejmë të BPV-së e cila ndikon në kërkesën e përgjithshme nëpërmjet konsumit 
dhe investimeve, si dhe ofertës së përgjithshme nëpërmjet investimeve. Me tej, indikator tjetër 
i	rëndësishëm	për	efikasitetin	e	sektorit	bankar	janë	kreditë	e	këqija.		Kreditë	e	këqija		kanë	
shënuar rritje nga 4,3% në fund të vitit 2009 në 5,2% në fund të viti 2010. Përveç kësaj, shtrirja 
e nivelit të kamatës në mes të kredive dhe depozitave ka shënuar rritje me gati rreth 1 pikë të 
përqindjes në 10,9% në 2010. Të gjithë këta indikatorë kërkojnë vëmendje të kujdesshme prej 
institucioneve qeveritare. Kërkohet që institucionet të analizojnë nga afër dinamikat e kërkesës 
dhe	ofertës	të	sektorit	financiar	dhe	të	identifikojnë	ngecjet.	Këto	ngecje	mund	të	gjenden	në	
nivel	të	ofertës	dhe	kërkesës	për	financa,	në	infrastrukturën	e	tregut	(financiar)	dhe	nivelin	e	
shërbimeve, si dhe në nivelin e politikave, legjislacionit, rregulloreve, dhe kornizave institucio-
nale siç është sigurimi i të drejtave pronësore, zbatimi i të drejtave të kreditorëve. Në fund, in-
stitucionet qeveritare duhet të krijojnë politika si dhe të ndërmarrin veprime të nevojshme për të 
zgjidhur	problemet	kryesore	dhe	barrierat	e	politikave	për	të	zhvilluar	më	tej	sektorin	financiar.	
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2.  Qeverisja
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2.1 Qeverisja

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

2.1.1 Qeverisja Demokratike Kombëtare (Indeksi i 
FH) 5.25 5.50 +0.25▼ - - -

2.1.2 Indeksi i Demokratizimit (UNDP) N/A N/A N/A 0.92 N/A -

2.1.3 Vlerësimi i Demokracisë (FH) 5.11 5.07 -0.03▼ - - -

2.1.4 Efektiviteti i Qeverisë (Indeks i BB) -0.74 -0.5 -0.24 ▲ - - -

2.1.5 Mallrat dhe Shërbimet nga Zyra e Kryeminis-
trit (‘000 Euro) €3,476 €2,765 - €711▲

€4,021
(3/4	of	
2010)

+ €1,256 ▼

2.1.6 Punonjësit në Zyrën e Kryeministrit (numri) 289 463 +174▼ 478 +15 ▼

2.1.7 Shërbimi civil (numri) 75,474 78,673 +3,199 
(4.2%) ▼

78,695
(20,659) +23 =

2.1.8 Kënaqshmëria me Qeverinë (%) 47/49/57
Mes. 51%

38/53/56
Mes. 49% Mes.-2% ◄► 31/29/25

Mes. 28% Mes. -21% ▼

2.1.9 Kënaqshmëria me Kryetarin (%) 73/69/70
Mes. 71%

47/61/61
Mes. 56%

Mes.-15%
▼

58/55/31
Mes. 48% Mes. -8% ▼

2.1.10 Kënaqshmëria me Kryeministrin  (%) 71/63/63
Mes.66%

40/53/52
Mes.48%

Mes. -18%
▼

42/36/30
Mes. 36% Mes. -12% ▼

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 79.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)
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2.2 Kuvendi i Kosovës

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

2.2.1 Perceptimi i Korrupsionit në Kuvend (Indeksi i 
TI) 3.5 3.4 -0.1▲ 3.9 +0.5 ▼

2.2.2 Kënaqshmëria publike me Kuvendin (%) 46-49%
Mes. 47.5%

53-46%
Mes. 49.5% Mes. +2%◄► 34% Mes. -15.5% ▼

2.2.3 Kënaqshmëria me Kryetarin e Kuvendit (%) 35/33/37
Mes. 35%

33/52/49
Mes. 45%

Mes. +10% 
▲

40/36/33
Mes. 36% Mes. -9% ▼

2.2.4

Buxheti i Kuvendit 
(‘000 Euro) 

Përqindje e buxhetit kombëtar
Buxheti i shpenzuar

€8,662
0.84%
87%

€9,622
0.83%
85%

€960▲
-0.01% =

-2%▼

€9,761
0.87%
88%

€139
+0.04% 

+3% 

=
▲
▲

2.2.5
Buxheti për Komisionet Parlamentare

Euro
% i shpenzuar N/A €100,000

0% N/A €100,000
22.9%

0
+22.9%

=
▲

2.2.6 Seancat Parlamentare (numri) 44 27 -17 
(-39%) ▼ 34 +7 ▲

2.2.7

Vijueshmëria e deputetëve në seanca parla-
mentare 

Mesatarja nga 120
Përqindja

99.5
83%

99
82.5%

-0.5
-0.5% ▼

109
91%

+10
+8.5% 

▲

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 80.

Nota e Përgjithshme: Konstant (=)
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2.3 Legjislacioni dhe Mbikëqyrja nga Kuvendi

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

2.3.1 Aftësia për të mbikëqyrur legjisla-
cionin (Raporti i Progresit KE)

Mungesë e 
kapaciteteve

Nevojë për 
përmirësim ▲

Nevojë për 
me tepër 

përmirësim
Asnjë =

2.3.2

Miratimi i ligjeve 
Objektivi (nr)
Miratuar (nr)

Miratuar si % e objektivit 

121
92

76%

135
19

16%

+14▲
-73▼

-60% ▼

169
71

47%

+34
+52

+31%

▲
▲
▲

2.3.3 Ligjet e kthyera për plotësim dhe 
ndryshim (nr) N/A 21 N/A 35 +14 ▼

2.3.4 Ligjet e monitoruara nga Kuvendi i 
Kosovës (nr) 11 2 -9 ▼ 1 -1 ▼

2.3.5 Interpelanca (nr) 3 0 -3 ▼ 1 +1 ▲

2.3.6 Dëgjime Publike legjislative (nr) N/A 24 N/A 24 0 =

2.3.7 Pyetje parlamentare (nr) 250 224 -26 
(-10%) ▼ 300 +76 ▲

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 81.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)
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2.4 Administrimi dhe Integriteti i Zgjedhjeve

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

2.4.1 Nota e Procesit Elektoral
(Indeksi i FH) 4.5 4.5 0 = 4.25 -0.25 ▼

2.4.2 Kapacitetet e KQZ-së (Raporti i Pro-
gresit KE) Të	kufizuara Të	kufizuara none Të	kufizuara none =

2.4.3 Dalja në zgjedhje kombëtare (%) 49.5% 
(2004)

40.1% 
(2007) -9.4% ▼ 45.3% +5.2% ▲

2.4.4
a.
b.

Dalja në zgjedhjet lokale (%)
Kuvende Komunale

Kryetar Komune

(2007)
39.4%
39.5%

(2009)
45.4%
44.7%

+3.9%▲
+5.2%▲

N/A N/A N/A

2.4.5
Vota me kusht (nr)

Numri total
Si % e votës totale

(2007)
33,791
5.4%

(2009)
23,377
1.5%

-10,414
-3.9% ▲

(2010)
26,321
1.6%

+2,944
+0.1%

▼

2.4.6 Vota të pavlefshme (% e totalit) (2007)2.1% (2009)7.6% +5.5% ▼ 4.2% -3.4% ▲
2.4.7 Vëzhgues (nr) 27,000 19,576 - 7,426 ▼ 31,273 +11,697 ▲

2.4.8
2.4.9
2.4.10

Buxheti i KQZ-së në kohë zgjed-
hjesh 

Alokuar (€ ‘000)
Shpenzuar (€ ‘000)

Buxheti i rregullt (€ ‘000)

-
-

€1,345,004

€8,335,434
€7,781,698

-

N/A
N/A

-

€6,692,090
€4,568,730
€1,837,796

- €1,643,344
-€3,212,968
+ €492,792

▼
▼
▼

2.4.11 Kostoja e administrimit të zgjed-
hjeve për votues (Euro) - €3.9 N/A €2.5   - €1.4 ▲

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 81.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)



 30Demokraci për Zhvillim 

 

2.5 Ankesat dhe Parashtresat Zgjedhore

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

2.5.1 Buxheti i PZAP (Euro) - € 197,384 N/A € 171,874 - € 25,510
(13%) ▼

2.5.2
2.5.3
2.5.4

Gjobat 
Lëshuara nga PZAP (Euro)

Paguara
% e pagesave brenda afatit

-
-
-

€ 210,170
€ 151,140

72%

N/A
N/A
N/A

€ 377,450
€ 3,000
0.8%

+ € 167,280
(80%)

-€ 148,140
99%

▼

2.5.5a 
2.5.5b
2.5.5c
2.5.5d

2.5.5e
2.5.5f

Ankesat e trajtuar nga PZAP total
totali

(a)	publikimi	i	raporteve	financiare
(b) kërcënime dhe frikësime gjatë pro-

cesit zgjedhor
(c) dyshime të  parregullsive gjatë pro-

cesit zgjedhor
(d) përfunduan me gjoba

(e) përfunduan me rivotim
(f)	rinumërim/anulim	i	qendrave	të	voti-

mit

-
-
-

-

-
-
N/A

544
40
50

292

64
42
9

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

454
-

33

121

105
24
94

-90
-

-17

-171

41
-18
+85

▲
N/A
▲

▲

▲
▼
▼

2.5.6 Rastet e dorëzuara tek Prokurori (nr) - 89 N/A 198 +109 ▼

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 82.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)
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2.6 Partitë Politike

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

2.6.1 Fondi i Demokratizimit (Euro) €1,913,783 €1,911,783 - €2,000
(-0.1%) ▲ €1,901,783 - €10,000 =

2.6.2
Partitë parlamentare (nr)

Total
Serbe

(2004-2007)
18
1

(2008-2010)
12
1

-6 
0 =

(2011)
8
2

-4
+1

?

2.6.3 Partitë politike të regjistruara (nr) 40 - N/A 58 +18 ▲

2.6.4 Partitë politike që kandiduan për 
zgjedhje nacionale (nr) - 72 N/A 29 -43 ▼

2.6.5 Partitë politike që nuk u lejuan të 
garojnë sërish (nr) 2 9 + 7 ▲ 3 -4 ▲

2.6.6 Korrupsioni në partitë politike (In-
deksi i TI) 3.8 3.8 0= 4.2 +0.4 ▼

2.6.7 Pjesëmarrja në aktivitetet e partive 
politike (%) (UNDP) N/A N/A - 15.5% - -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 83.

Nota e Përgjithshme: Konstant (=)
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2.7 Qeverisja Lokale dhe Decentralizimi

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

2.7.1 Qeverisja lokale demokratike (Indeks FH) 5.25 5.00 -0.25 ▼ - - -

2.7.2
2.7.3

Mbledhje e mbajtura nga Kuvendet Komunale                                                                       
Të rregullta

Të jashtëzakonshme
310

-
222
24

-88▼
N/A

345
37

+123
+13

▲
▲

2.7.4 Vendimet e Kuvendeve Komunale (nr) - 773 N/A 1,084 +311 ▲

2.7.5 Rregullore të miratuara nga Kuvendet Komu-
nale (nr) 93 107 +14▲ 145 +38 ▲

2.7.6 Mbledhjet e Komisioneve Komunale Për Poli-
tika dhe Financa (nr) 278 226 -52▼ 282 +56 ▲

2.7.7 Komunat (nr) 30 37 +7▲ 37 0 =

2.7.8 Bartja e kompetencave
Vetanake/Deleguara/Zgjeruara N/A 15/10/0 N/A 18/10/0 +3/0/0 ▲

2.7.9 Komunat me autonomi financiar në arsim (nr) 0 3 +3 ▲ 10 +7 ▲

2.7.10 Pjesëmarrja qytetare në diskutimet publike 
(%)

23%
(2006) 8% -15%▼ 15% +7% ▲

2.7.11 Shkalla e përfaqësimit 
(raporti	votues/këshilltar)

(2007-2009)
1,545

(2009-2013)
1,547 2 = (2009-2013)

1,547 0 =

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 84.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)
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2.8 Financat Komunale

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

2.8.1 Buxheti mesatar i komunave (Eur) €7,166,510 €7,375,758 + €209,248 
(2.92%) ▲ €7,866,944 + €491,186

(6.65%) ▲

2.8.2 Pjesa e shpenzuar e buxheteve ko-
munale (%) 90% 93% +3%▲ 90.2% -2.8% ▼

2.8.3 Mbledhja e tatimeve në prona (%) 11.2% 9.9% -1.3% ▼ 13.6% +3.7% ▲

2.8.4 Të hyrat vetanake të komunave 
(mln Eur) €49.00 €41.05 - €7.95 ▼ €50.40 + €9.35 ▲

2.8.5 Të hyrat vetanake të komunave 
(% e buxhetit total) 19.8% 15.2% -4.6% ▼ 17.8% +2.6% ▲

2.8.6 Mbledhja e të hyrave vetanake në 
proporcion me planifikim (%) 113.8% 104.1% -8.5%▼ 88.8% -14.7% ▼

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 84.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)
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2.9 Marrëdhëniet Ndër-etnike dhe Kthimi

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

2.9.1
2.9.2

Gatishmëria për të punuar me tjerët  
Serbët me shqiptarët
Shqiptarët me serbët 

29%
47%

48%
39%

+19%▲
-8%▼

3%
36%

-45%
-3%

▼
▼

2.9.3

Besimi në qeverinë qendrore

Shqiptarët e Kosovës
Serbët e Kosovës

58%
1% (2006)

67%
26%

+9%▲
+25%▲

45%
4%

-22%
-22%

▼
▼

2.9.4 Stabiliteti politik dhe mungesa e dhunës/
terrorizmit (Indeksi i BB) -0.69 -0.68 -0.1 ▲ - - -

2.9.5 

2.9.5a 
2.9.5b

Përbërja e minoriteteve në Policinë e 
Kosovës (% e totalit)

Komuniteti Serb 
Komunitetet tjera 

10.00%
5.52%

9.92%
5.49%

-0.08%▼
-0.03%▼

9.39%
4.71% - 0.53%

-0.78%
▼
▼

2.9.6 Minoritetet në FSK (% e totalit) - 6.12% N/A 8.15% +2.02% ▲

2.9.7 
2.9.7a
2.9.7b

Komunitetet tjera në sektorin publik 
Serb

Të tjerë
-
-

5.21%
3.64%

N/A
N/A

4.97%
3.75%

-0.24%
+0.09%

▼
▲

2.9.8 Kthimi vullnetar i minoriteteve 679 1,153 +474
(+41%) 2,261 +1,108

(50%) ▲

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 85.

 
Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)
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2.10 Media

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

2.10.1
a
b
c
d
e

Indeksi i Qëndrueshmërisë së Medias 
                                          Fjala e lirë

Gazetaria profesionale 
Pluralizmi i burimeve të lajmeve

Menaxhimi i biznesit 
Instit. përkrahëse

2.26
2.33
2.24
2.40
1.96
2.39

2.38
2.37
2.23
2.59
2.40
2.32

+ 0.12 ▲
+ 0.04 ▲
-0.01 ▼
+ 0.19 ▲
+ 0.44 ▲
-0.07 ▼

2.60
2.53
2.63
2.77
2.32
2.76

+ 0.22
+ 0.16
+ 0.40
+ 0.18
-0.08
+ 0.44

▲
▲
▲
▲
▼
▲

2.10.2 Mediat e pavarura (Indeksi i FH) 5.50 5.50 0 = 5.50 0 =

2.10.3 Indeksi i lirisë së shtypit (FH) N/A 53 N/A 51 -2 ▲

2.10.4 Indeksi i lirisë së shtypit (RSF) 12,00 16,58 + 4.58 ▼ 24.83 + 8.25 ▼

2.10.5 Perceptimi i korrupsionit ne media 
(Indeksi i TI) 2.5 2.3 -0.2▲ 2.3 0 =

2.10.6

Numri i shtëpive mediale:
  TV

Shtyp
Radio

21
8

95

22
9

92

+1▼
1▲

+3▼

20
9

83

-2
0
-9

▼
=
▼

2.10.7
a
b
c
d

Numri i shtëpive mediale (nr)
Radio (Serbe)

TV (Serbe)
Radio (Komunitete tjera)

TV (Komunitete tjera)

-
-
-
-

21
1
8
1

N/A
N/A
N/A
N/A

26
3
8
1

+5
+2
0
0

▲
▲
=
=

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 85.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)
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2.11 Shoqëria Civile

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

2.11.1
a
b
c
d
e
f
g

Indeksi i qëndrueshmërisë së shoq. civ. 
Ambienti ligjor

Kapaciteti organizativ 
Qëndrueshmëria	financiare	

Avokimi 
Ofrimi i shërbimeve 

Infrastruktura 
Imazhi publik

3.9
3.4
3.7
4.7
3.9
4.0
3.5
3.8

3.9
3.5
3.7
4.8
3.8
3.9
3.6
3.7

0 =
+0.1 ▼

0 =
+0.1 ▼
-0.1 ▲
-0.1 ▲
+0.1 ▼
-0.1 ▲

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

2.11.2 Renditja e shoqërisë civile (Indeksi i FH) 4.00 4.00 0 = 3.75 -0.25 ▼
2.11.3 Renditja e Demokracisë (Indeksi i FH) 5.21 5.11 -0.10 ▼ 5.07 -0.03 ▼

2.11.4 Indeksi i Pjesëmarrjes Qytetare (UNDP) N/A N/A N/A 0.24 N/A ▼

2.11.5 Të hyrat e OJQ-ve nga fondet e jashtme (%) N/A 69% N/A 70% +1% ▼

2.11.6
Perceptimi i korrupsionit të OJQ-ve 

Si të korruptuara (%)
Monitorues të vërtetë të demokracisë

10%
-

18%
-

+ 8% ▼
-

14%
27.3%

-4%
-

▲
-

2.11.7
a
b
c

Numri i OJQ-ve 
Vendore të regjistruara
Me	status	të	beneficuar	

Ndërkombëtare

3,800
N/A
N/A

5,433
943
478

1,633▲
N/A
N/A

5,963
961
482

+530
+18
+4

▲
▲▲

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 86.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)
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2.12 Marrëdhëniet e Jashtme dhe Integrimi në BE

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

2.12.1 Njohjet nga shtetet (nr) 53 64 + 11 ▼ 72 + 8 =

2.12.2 Shtetet që njohin pasaportën (nr) 55 64 +9 - - -

2.12.3 Shtetet që nuk kërkojnë viza 2 5 +3= 5 0 =

2.12.4 Kalimi i fazave të integrimit Europian (nga 
6 faza) 0 0 = 0 0 =

2.12.5

Fushat me progres nga Raporti i Progresit 
i KE-së  

               … pa progres  
… pjesërisht progres

-
-

20
41

N/A
N/A

9
43

-11
+2

▲
▲

2.12.6 Anëtarësimi në Këshillin Europian
CLARA

Jo
Vëzhgues

Jo
Vëzhgues =

Jo
Vëzhgues = =

2.12.7 Federatat sportive të njohura ndërkombë-
tarisht 4 0 -4 0 0 ▼

2.12.8 Anëtarësimi në UEFA No No = No ▲

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 87.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)
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Krahasimi Rajonal për Indikatorë të Qeverisjes

No Indicator 2010
Kosovë

Mes. 
Rajon Dallimi P SHQ B&H MAQ MLZ SRB

2.1.1 Qeverisja Demokratike Kombëtare 
(Indeksi i FH) 5.50 4.35 -0.15 ▼ 4.50 5.25 4.00 4.25 3.75

2.1.4 Efektiviteti i Qeverisë (Indeks i BB) -0.50
(2009) -0.24 -0.26 ▼ -0.20 -0.65 -0.14 -0.03 -0.19

2.4.3 Dalja në zgjedhje kombëtare (%) 45.3% 55.5% -9.8% ▼ 49.2 36.75 57.9 72.05 61.35

2.6.2 Partitë parlamentare (nr) 8 12 +4 * 6 11 19 4 21

2.7.1 Qeverisja lokale demokratike 
(Indeks FH) 5.00 3.65 +1.35 ▼ 3.00 4.75 3.75 3.25 3.50

2.10.4 Indeksi i lirisë së shtypit (RSF) 24.83 21.04 +3.79 ▼ 21.50 13.50 18.40 28.50 23.30

2.9.1 Indeksi i qëndrueshmërisë së 
shoqërisë civile (USAID)

3.9
(2009) 3.92 -0.2 =▲ 3.9 3.7 3.6 4.1 4.3

2.11.3 Renditja e Demokracisë (Indeksi i 
FH) 5.07 3.89 1.18 ▼ 3.93 4.25 3.79 3.79 3.71

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼) – Shiko burimet duke iu referuar numrit të indikatorëve.
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Analizë e Përgjithshme e Qeverisjes 

Në kohë tranzicioni, kur fuqizimi i mekanizmave qeverisës të shtetit të ri është i një rëndësie 
kryesore, performanca përmes 118 indikatorëve tregon trende alarmante negative. Indekset e 
vlerësimit për këto institucione kanë nxjerrë kryesisht nota më negative sesa vitin e kaluar. Edhe 
perceptimi i besimit tek institucioneve kryesore që ndikojnë në qeverisjen e shtetit ka rënë në 
vitin 2010, siç vërtetohet me rënien drastike të besimit publik në ekzekutiv, legjislativ dhe tek 
Presidenti. Krahasuar me vendet e rajonit, Kosova sërish radhitet dobët në mesataren e këtyre 
shteteve.

Performanca e Qeverisë është vlerësuar si përkeqësim pasi që Freedom House zbriti vlerësimin 
për këtë institucion dhe popullariteti i Kryeministrit pësoi rënie drastike. Përpos një rritjeje në 
vitin 2009, besimi i shumicës shqiptarëve dhe komunitetit serb në qeverinë qendrore ka rënë 
në vitin 2010. Në marrëdhëniet e Jashtme, nuk ka arritur objektivat për njohje të shtetit dhe 
për anëtarësim në organizatat ndërkombëtare. Bazuar në Raportin e Progresit, në integrimin 
e BE-së është shënuar një përmirësim pak më i madh në vitin e kaluar pasi që ky raport ka 
vlerësuar më shumë fusha me “përparim të pjesshëm” se në vitin 2009. Mirëpo, duhet theksuar 
se përmirësimet shënohen kryesisht për shkak të miratimit të ligjeve të rëndësishme. Ka edhe 
një	përmirësim	në	kthim	që	është	reflektuar	edhe	në	Raportin	e	Progresit	dhe	qeverisja	është	
vlerësuar për këtë. 

Për dallim nga niveli qendror, qeverisja lokale ka treguar përmirësim të dukshëm pasi që ka 
treguar efektivitet dhe qëndrueshmëri më të lartë. Indikatorët e performancës tregojnë se më 
shumë kompetenca janë bartur tek komunat dhe janë rritur të hyrat vetanake. Funksionimi i 
Kuvendeve Komunale po ashtu është rritur pasi që kanë mbajtur më shumë takime dhe kanë 
miratuar	më	shumë	vendime.	Kjo	po	ashtu	reflekton	sado	pak	pozitivisht	në	qeverinë	qendrore	
pasi që kjo e fundit gjithashtu ka kontribuar në zbatimin e procesit të decentralizimit. Fatkeqë-
sisht, marrëdhëniet ndër-etnike nuk janë përmirësuar pasi që viti 2009 tregon se besimi i komu-
niteteve në qeverinë qendrore ka pësuar rënie dhe ka një rënie të përfaqësimit të komuniteteve 
në Policinë e Kosovës, përfshirë këtu edhe komunitetin serb. 

Performanca e legjislativit ka treguar trende pozitive pasi që ka qenë më aktiv me seanca, ligje 
të miratuara dhe pjesëmarrje të deputetëve. Është për lëvdatë që ky përmirësim ka ndodhur 
përkundër zvogëlimit të buxhetit për Kuvendin. Në anën tjetër, Kuvendi ka pasur performancë 
jashtëzakonisht	 të	 dobët	 në	monitorimin	 dhe	mbikëqyrjen	 e	 zbatimit	 të	 ligjeve,	 një	 sfidë	 e	
madhe në Kosovë. Implementimi i vetëm një ligji është monitoruar kurse në vitin 2009 kemi 
pasur vetëm dy ligje të monitoruara edhe pse ka pasur objektiva të larta nga Kuvendi për të 
përmbushur këtë detyrë. 

Menaxhimi i zgjedhjeve të jashtëzakonshme të vitit 2010 është vlerësuar si negativ, por ka 
pasur përmirësim në trajtimi të ankesave. Është pozitive se janë shpenzuar më pak resurse 
për organizimin e zgjedhjeve, ka pasur më pak vota të pavlefshme dhe dalja në zgjedhje është 
rritur. Fatkeqësisht, menaxhimi i zgjedhjeve ka degraduar  me rritje të madhe të parregullsive 
dhe monitorim joadekuat në procesin e votimit. Kjo përkrahet edhe nga vlerësimet e Indeksit të 
Freedom House që ka vlerësuar si të dobët procesin zgjedhor në vitin 2010. Shkaktar kryesorë 
për këtë me siguri se është parregullsitë e mëdhaja që janë vërejtur dhe raportuar në ditën e 
zgjedhjeve si dhe rivotimi i kërkuar për 94  qendrat e votimit.   Se KQZ nuk ka pasur plani-
fikim	të	mirë	për	procesin	zgjedhor	tregon	edhe	dallimi	në	mes	të	buxhetit	të	kërkuar	për	këtë	
gjë,	i	cili	ka	qenë	gati	dyfish	me	i	madh	se	ai	që	realisht	është	shpenzuar	për	këto	zgjedhje.	Në	
anën tjetër, Paneli për Ankesa dhe Parashtresa ka lëshuar më shumë gjoba dhe ka dorëzuar më 
shumë raste në Prokurori edhe pse ka pasur më pak ankesa se në vitin 2009 dhe PZAP kishte 
një buxhet më të vogël se në vitin 2009. Megjithatë, vërehen trende alarmante në nivelin e par-
regullsive	të	identifikuara	dhe	të	përndjekura	në	procesin	zgjedhor.	

Trende alarmante janë vërejtur edhe në mediat dhe shoqëri civile. Liria e shtypit është përkeqë-
suar pasi që RFS ka ulur rangimin e Kosovës nga pozita 75 në vendin e 92-të, edhe pse IREX ka 
vlerësuar Kosovën pak më mirë me Indeksin e Qëndrueshmërisë së Mediave në 2010. Pavarësia 
e mediave ka treguar trend negative dhe kjo është më shumë për faktin se ka pasur disa raste që 
kanë raportuar dyshim për ndërhyrjet të autoriteteve. Viti 2010 ka pësuar rënie të mediumeve 
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televizive dhe më pak  media të komuniteteve pakicë. Përderisa është rritur numri i OJQ-ve të 
regjistruara (nuk është çudi sepse OJQ-të nuk mund të mbyllen)si dhe numri i atyre me statut 
të	beneficuar,	vazhdojmë	të	kemi	një	perceptim	relativisht	të	lartë	të	korrupsionit	në	këtë	sektor	
dhe indekse të ndryshme e kanë vlerësuar këtë sektor si të dobët. Ngecjet që kanë ndodhur me 
ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë e asociimit si dhe me kapacitet e vogla të OJQ-ve në 
mobilizimin e qytetarëve kanë penguar zhvillimin e këtij sektori. 
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Rekomandimet

Qeveria të rrisë  efektshmërinë: Efikasiteti	dhe	efektshmëria	e	Qeverisë	ka	rënë,	pikërisht	
kur është bërë më e nevojshme të zvogëlohen shpenzimet dhe të ketë kujdes me rritjen e numrit 
të të emëruarve politik. Indeksi i Bankës Botërore tregon se efektshmëria është përkeqësuar, por 
edhe kur krahasohet me rajonin, Kosova ka indeks më të dobët. Në tri vitet e fundit janë rritur 
shpenzimet për mallra dhe shërbimeve ashtu si edhe numri i punonjësve. Kur merret parasysh 
rënia e perceptimit të opinionit publik për këtë institucion, bëhet e domosdoshme që të për-
mirësohet e efektshmëria që të rikthehet besimi në institucione. 

Monitorimi i ligjeve kryesore që janë miratuara: Kuvendi i Kosovës duhet t’i përkushtohet 
monitorimit të zbatimit të ligjeve dhe t’u përmbahet planeve vjetore të komisioneve parlamen-
tare. Përgjatë këtyre viteve, Kuvendi ka ngritur kapacitete e veta në miratimin e ligjeve por 
mbikëqyrja	e	këtyre	ligjeve	mbetet	një	sfidë	e	madhe.	vitin	e	kaluar,	Kuvendi	ka	monituar	vetëm	
një ligj të vetëm.

Përmbushja e kuotës së komuniteteve: Autoritetet duhet të kenë vëmendje më të madhe në 
përmbushjen e kuotës të të punësuarve nga komunitetet minoritare në të gjitha institucionet që 
obligohet me ligj. Përqindja e minoriteteve duke përfshirë minoritetin serb ka rënë në Policinë e 
Kosovës dhe shërbimin civil. Vetëm FSK ka pasur rritje në këtë aspekt pasi që është institucion 
i ri. 

Promovimi dhe përkrahja në hapjen e kanaleve mediale për minoritete: Numri i mediave 
në gjuhët e komuniteteve etnike ka rënë, gjë që ndikon negativisht edhe në besimin në mes të 
komuniteteve pasi që konsiderohet të ketë informim dhe komunikim më të vogël për debatet 
dhe gjendjen në Kosovë. I njëjti trend është i theksuar me rënien e gatishmërisë së grupeve të 
ndryshme etnike për të bashkëjetuar me të tjerët. Autoritetet duhet të ndërmarrin hapa për të 
ndryshuar këtë trend, që shkonte në drejtim të duhur deri pak vite më parë. 

Fushata publike për njohjen e federatave të sportit: Njohjet e federatave të sportit kanë 
stagnuar që nga viti 2008 dhe Kosova mbetet tejet e izoluar me vetëm katër sporte që garojnë 
ndërkombëtarisht. Megjithatë, avancimi i kohëve të fundit në UEFA me lejimin e transfereve të 
lojtarëve të Kosovës tregon se përpjekjet në këtë drejtim japin rezultate dhe prandaj duhet bërë 
më shumë në këtë drejtim. Qeveria duhet të investojë në kapacitetet e federatave dhe të ndih-
mojë në koordinimin e përpjekjeve për njohje të tyre. Sportet ku Kosova mund të përmirësojë 
imazhin e vet duhet të prioritizohen.
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3. Sundimi i ligjit 
dhe siguria
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3.1 Sistemi Gjyqësor

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

3.1.1 Korniza dhe pavarësia e sistemit gjyqësor 
(Indeksi i FH) 5.75 5.75 0 = - - -

3.1.2
Numri i gjyqtarëve 

Gjyqtar shqiptarë
Gjyqtar serbë

284
251
14

298
264
15

-4.9% ▲
+5.2% ▲
+7.1% ▲

246
234

5

-17.4%
-11.3%
-66.7%

▼
▼
▼

3.1.3
a
b
c
d

Numri i prokurorëve
Prokurorë publik

Prokurorë komunal
Prokurorë rajonal
Prokurorë special  

88
-
-
-
-

(Dhjetor)94
6

48
28
6

+6 ▲
-
-
-
-

(Qershor)88
5

37
26
10

-6
-1
-9
-2
+4

▼
▼
▼
▼
▲

3.1.4 Numri i rasteve në gjykata 195,968 213,967 +9.2% ▼ 245,407 +10.5% ▼

3.1.5
Raste në Gjykatën Kushtetuese 

Pranuara
Zgjidhura

N/A 79
-

N/A
-

129
119

+63%
-

▲
-

3.1.6 Perceptimi që Gjyqësori është i pavarur në 
gjykim (UNDP Pulsi Publik) - - - 15.5% - -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 88.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)



 45

PASQYRA E SHTETIT: Performanca e Bazuar në Indikatorë VLERËSIMI - PRANVERË 2011

forum 2015

3.2 Vlerësimet e Gjyqësorit

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

3.2.1
a

Vlerësimi i ABA 
Kualifikimi dhe përgatitja

(2004)
Neutral

(2007)
Pozitive ▲ Pozitive =

b
c

Autoriteti Gjyqësor
Shqyrtimi i Legjislacionit nga Gjyqësori

Juridiksioni mbi të drejtat civile
Negative
Negative

Negative
Neutral

=
= Neutral

Negative

▲
▼

d
e

Burimet Financiare
Burimet Financiare

Mjaftueshmëria e Pagave
Ndërtesat e gjyqësorit

Negative
Neutral

Negative
Negative

=
▼ Neutral

Neutral

▲
▲

f Gjyqësor objektiv Negative Negative = Negative =

g
h

Llogaridhënia 
Publikimi i Vendimeve të Gjyqësorit
Mirëmbajtja e arkivave të gjykatave

Negative
Negative

Negative
Negative

=
= Negative

Negative

=
=

i Stafi përkrahës i Gjykatave Negative Negative
=

Negative
=

3.2.2

Vlerësimi i Gjykatave nga EULEX
Këshilli Gjyqësor i Kosovës N/A N/A N/A B - -

Gjykatësit N/A N/A N/A B/C - -
Prokurorët publik N/A N/A N/A B/C - -

Zyra e Prokurorit special N/A N/A N/A B - -

Shërbimi korrektues N/A N/A N/A A/B - -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 89.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)
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3.3 Sistemi Korrektues

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

3.3.1
Buxheti i sistemit korrektues

(‘000 Euro)
(% e buxhetit të përgjithshëm)

€11,420
1.65%

€14,972
1.73%

+ €3,551
▲

€14,300
1.55%

-€507
-0.18%

▼
▼

3.3.2 Numri i të burgosurve 1,229 1,325 +7.8 % ▼ 1,475 +11.3% ▼

3.3.3 Ndërtesat e sistemit korrektues
(Raporti i Progresit të KE) Funksional Ca progres ▲ Përmisuar ▲

3.3.4
Kushtet për të burgosurit me nevo-
ja të veçanta 
(Raporti i Progresit të KE)

Pa progres Jo adekuat ▲ Pjesërisht 
progres ▲

3.3.5
Raportime të trajtimeve të këqija 
dhe me forcë të tepruar
(Raporti i Progresit të KE)

Korrekt - - Rënie ▼

3.3.6 Shërbimi korrektues  (EULEX) - - - A/B - -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 89.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)
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3.4 Anti - Korrupsioni

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

3.4.1
3.4.2

Indeksi i korrupsionit (FH)
Indeksi i kontrollit të korrupsionit (BB)

5.75
-0.68

5.75
-0.62

0  =
+0.06 ▲

-
-

-
-

-
-

3.4.3
a
b
c
d
e

Perceptimi i korrupsionit në institucionele  (TI) 
                                           Parti politike

Kuvend
Biznes/Sektori	privat

Media
Gjyqësor

3.34
3.8
3.5
3.1
2.5
3.8

3.44
3.8
3.4
3.7
2.3
4.0

+0.06 ▼
0 =

-0.1 ▲
+0.6 ▼
-0.2 ▲
+0.2 ▼

2.8
4.2
3.9
3.3
2.3
4.1

-0.6
+0.4
+0.5
-0.4

0
+0.1

▲
▼
▼
▲
=
▼

3.4.4
a
b

Perceptimi i korrupsionit  (Gallup)
Qeverisje
Në biznes 

84%
82%

83%
83%

-1% ▲
+1%▼

91%
86%

+8%
+3%

▼
▼

3.4.5 Raportimi për kushtëzim me mito (%) 67% 13% -54% ▲ 16% +3% ▼
3.4.6 Buxheti për Agjencinë Kundër-Korrupsion € 456,600 € 504,553 + 10.5%▲ € 504,388 -0.03% =

3.4.7
Rastet e korrupsionit        

 Raportuara në AKK 
Proceduara	në	Prokurori	(nr/%)

130
53 (41%)

175
68 (39%)

+34.6%?
-2%▼

430
29 (7%)

+145.7%
-22%

?
▼

3.4.8 Tenderët jo-transparent 22.6% 15.4% -7.2%▲ 14.5% -0.9% ▲
3.4.9 Luftimi kundër korrupsionit (ECPR) Jo mjaft Kufizuar ▲ Pak progres ▲

3.4.10 Legjislacioni kundër korrupsionit (ECPR) Ca progres Pa progres ▼ Përmirësuar ▲

3.4.11 Bashkëpunimi ndër-agjensional (ECPR) Pa progres Jo mjaft ▲ Jo mjaft =

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 90.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)
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3.5 Të Drejtat e Njeriut

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

3.5.1 Shkalla e lirisë (FH) Jo e lirë Pjesërisht ▲ Pjesërisht e lirë =
a Të drejtat politike (FH) 6 5 -1 ▲ 5 0 =
b Të drejtat civile (FH) 5 4 -1 ▲ 4 0 =

3.5.2 Qasja në gjyqësorin
(Raporti i Progresit të KE)

Pjesërisht 
progres Përmirësuar ▲ Progres i 

kufizuar =

3.5.3 Rastet e pranuara nga Avokati i 
Popullit 1,031 1,318 +27.8%▼ - - -

3.5.4 Personat e zhvendosur brenda ven-
dit  (no) 20,218 19,670 -2.7% ▲ 18,258 -7.17% ▲

3.5.5 Numri i viktimave të trafikimit (no) 36 29 -19.4% ▲ 39 +34.5% ▼
3.5.6 Viktima të dhunimit (no) 34 42 +23.5% ▼ 40 -4.7% ▲

3.5.7
Promovimi dhe vërja në zbatim e të 
drejtave të njeriut  

(Raporti i Progresit të KE)

Pjesërisht 
progres

Pjesërisht 
progresress = Progres i 

kufizuar =

3.5.8
Koordinimi i mekanizmave për të 
drejtat e njeriut 

(EC Progress Report)
Ulët Jo i 

kënaqshëm ▼ Jo i kënaqshëm =

3.5.9
Zyrat e drejtave të njeriut në nivel 
komunal

(Raporti i Progresit të KE)

Ende jo 
efektiv - - Jo i kënaqshëm ▲

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 91.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)
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3.6 Policia

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

3.6.1
a

Policia  (EULEX)
Ndalimi efektiv i krimit - - - B - -

b Përballja me çështjet e patrullave dhe 
sigurimi i rendit publik - - - B - -

c Sigurimi	i	kufijve - - - A - -

d Qëndrueshmëria organizative - - - B - -

3.6.2 Shkalla e aprovimit të Policisë së 
Kosovës 80% 71% -9%▼ 82% +11% ▲

3.6.3 Anëtarët në komunitet minoritar në 
polici të Kosovës (%) 15.5% 15.4% -0.1%▼ 14.61% -0.79% ▼

3.6.4 Vrasjet  (Rastet e hapura) 165 
(2007)

152 
(2008) -7.8 %▲ 68 -55% ▲

3.6.5 Vjedhjet (nr) 6,282 - - 6,955 +10.7% ▼

3.6.6 Aksidentet në trafik  (nr) 15,937 19,212 +20.5% ▼ 17,194 -10.5% ▲

3.6.7 Vdekjet në aksidente të trafikut (no) 133 176 +32.3%▼ 174 -1.1% ▲

3.6.8 Tiketat e lëshuara nga policia (nr) 204,836 218,720 +6.8% ▼ 255,920 +17% ▼

3.6.9 Azil kërkuesit në BE  (nr) N/A 14,240 N/A 13,005 -8.7% ▲

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 92.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)
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3.7 Siguria Kombëtare

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

3.7.1 Anëtarët e FSK-së  (nr) - 1,963 - 2,147 +184 ▲

3.7.2 Oficerë të FSK-së  (nr)
(% e anëtarëve total)

-
-

-
-

-
-

309
15%

-
- N/A

3.7.3 Minoritetet në FSK (% e totalit) - 6.12% - 8.15% +2.02% ▲
3.7.4 Shkalla e aprovimit të KFOR-it (%) 84.2/86.9

Mes. 85.6%
72.9/71.9

Mes. 72.4%
-13.2%

▼
82%/88%
Mes. 85% +12.6% ▲

3.7.5 Pronësia e armëve (ilegale) 400,000
(2006) - - - - -

3.7.6 Trupat e KFOR-it (nr) 15,000 10,000 -33.3%▲ 5,000 -33.3% ▲

3.7.7

Përceptimi se nuk do të ndodh luftë 
në të ardhmen e afërt  

(Gallup) 
(% e respodentëve)

N/A 70% N/A 68% -2% ▲

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 92.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)

Krahasimi Rajonal për Indikatorë të Sundimit të Ligjit
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Nr Indikatorët 2010
Kosovë

Mesat
Rajonale Dallimi P ALB B&H MAQ MLZ SERB

3.1.1 Korniza dhe pavarësia e sistemit gjy-
qësor (Indeksi i FH)

5.75
(2009) 4.15 1.6 ▼ 4.25 4.00 4.00 4.00 4.5

3.4.1 Indeksi i korrupsionit (FH) 5.75
(2009) 4.6 +1.15 ▼ 5.00 4.5 4.00 5.00 4.5

3.4.3
Perceptimi i korrupsionit në institu-
cione
(TI)                                             

3.34 3.58 -0.24 ▲ N/A 3.58 3.38 N/A 3.78

3.5.1 Shkalla e lirisë (FH) Pjesërisht Pjesërisht = N/A Pjesër-
isht

Pjesër-
isht Lirë Lirë

3.5.1 a Të drejtat politike  (FH) 5 3 2 ▼ N/A 4 3 3 2

3.5.1 b Të drejtat civile  (FH) 4 2.5 1.5 ▼ N/A 3 3 2 2

3.7.1 Numri i forcave të armatosura 2,147 7,500 -5,353 ▼ 14,500 15,500 10,000 2,500 40,000

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼) – Shiko burimet duke iu referuar numrit të indikatorëve.
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Analiza e Përgjithshme në Sundim të Ligjit dhe Siguri

Indikatorët e zgjedhur në mënyrë të kujdesshme tregojnë për një situatë shqetësuese sa i përket 
sundimit të ligjit në Kosovë. Trendet për vitin 2010 janë kryesisht negative, me përjashtim të  
trendeve në përgjithësi pozitive në siguri dhe sistemin korrektues. Indikatorët e zgjedhur për të 
matur sundimin e ligjit monitorojnë performancën e komponentëve të rëndësishme për funksioni-
min e shtetit siç janë anti-korrupsioni, sistemi i drejtësisë, policia dhe forca e sigurisë. Për një 
vend ku akoma duhet punë për të zënë hapin me shtetet e rajonit, për të mos folur për integrimin 
në BE, janë thelbësore reformat e thella të mekanizmave për forcimin e sundimit të ligjit.  

Trendet më problematike gjatë vitit 2010 janë vërejtur në sistemin e drejtësisë. Numri i lëndëve në 
gjykata është rritur për më tepër se 10%, në kohën kur numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve është 
zvogëluar. EULEX-i i vlerëson me ‘B’ ose me keq të gjithë mekanizmat e sistemit të drejtësisë (në 
shkallë të vlerësimit prej A në C). Kjo shtyllë e rëndësishme e shtetit qëndron dobët, pavarësisht 
një përparimi modest gjatë vitit 2009, me një ngritje të numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. 
Indeksi i Reformës Gjyqësore që në mënyrë të plotë i shqyrton kapacitetet, kompetencat, pa-
varësinë	financiare,	transparencën	dhe	efikasitetin	e	sistemit	të	drejtësisë	në	përgjithësi,	paraqet	
trende	negative	në	këtë	sektor.	Në	fakt,	me	përjashtim	të	përmirësimit	të	resurseve	financiare,	
aspektet tjera ose janë keqësuar ose kanë mbetur të pandryshuara. Sidoqoftë, kualiteti dhe ar-
simimi i gjyqtarëve konsiderohen si në nivel të kënaqshëm, kështu që trendet e pandryshuara 
në vitin 2010 nuk konsiderohen alarmante. Çështjet më alarmante në sistemin e drejtësisë janë 
ndikimi	i	jashtëm	dhe	efikasiteti	në	procedimin	e	rasteve,	dy	fusha	që	janë	vlerësuar	si	negative	
dhe nuk kanë pasur përmirësime në tri vitet e fundit. 

Sistemi korrektues ka pasur përmirësime gjatë vitit 2010. Edhe pse Raporti i Progresit për vi-
tin 2010 thotë se objektet korrektuese janë përmirësuar gjatë vitit 2010, buxheti për to është 
zvogëluar. Kjo jo domosdoshmërisht do të ishte keq, nëse numri i të burgosurve do të mbetej 
relativisht i njëjtë ose të zvogëlohej. Gjatë vitit 2010 numri i të burgosurve është rritur për 11% 
që është gjithashtu alarmuese duke pasur parasysh që edhe krimi i dënueshëm është rritur gjatë 
vitit 2010. Një gjë e tillë po ashtu mbështetet edhe nga rritja e numrit të vjedhjeve që krahasuar 
me vitin 2008 është rritur për 11%. Një trend pozitiv është që rastet e hapura të vrasjeve, kraha-
suar me vitin 2008, kanë rënë përgjysmë, gjë që tregon edhe vullnetin e gjykatave që të merren 
me rastet me prioritet. 

Përmirësimi në sektorin e sigurisë është rezultat i policisë që ka mbetur një institucion kredibil i 
cili ka shënuar progres dhe besimi në të në mesin e publikut ka arritur në 84% në pjesën e dytë 
të vitit 2010, 13% më lartë krahasuar me një vit më parë. Nga tri institucionet të vlerësuara nga 
EULEX-i, policia, sistemi i drejtësisë dhe doganat, policia është vlerësuar më së larti. Luftimi i 
krimit është vlerësuar me ‘B’, sikurse që është vlerësuar edhe aftësia për të siguruar rendin pub-
lik.	Në	anën	tjetër,	aftësia	e	policisë	për	të	siguruar	kufijtë	është	vlerësuar	me	notën	më	të	lartë	
‘A’. Një trend negativ i paraqitur në polici është zvogëlimi i përqindjes së pjesëtarëve të pakicave 
brenda	kësaj	force.	Policia	ka	qenë	efikase	po	ashtu	në	lëshimin	e	tiketave	në	komunikacion,	të	
cilat	janë	rritur	për	17%,	përderisa	vdekjet	në	trafik	janë	zvogëluar	për	1%.	

Trendet pozitive të policisë janë pjesë e një përmirësimi të përgjithshëm të sigurisë kombëtare 
e mbështetur tutje me besimin e madh tek KFOR-i, pavarësisht që numri i kësaj force është 
zvogëluar në 5.000. Kjo shfaqet në paralele me zhvillimin e FSK-së, e cila i ka shtuar edhe 184 
trupa	gjatë	vitit	2010	dhe	i	ka	promovuar	15%	të	trupave	të	saj	në	gradën	oficer	ose	më	lartë.	
Numri i pakicave në kuadër të FSK-së është ngritur gjithashtu për më shumë se 2% gjatë vitit 
2010, duke shkuar në 8,2% në total.

Të drejta e njeriut në vazhdimësi janë keqësuar gjatë vitit 2009 dhe 2010. Sipas Freedom House, 
Kosova akoma konsiderohet si “pjesërisht e lirë” dhe nuk kanë parë përmirësim të të drejtave 
politike	dhe	civile.	Indikatorët	e	tjerë	që	prekin	disa	të	drejta	të	njeriut	si	viktimat	e	trafikimit	dhe	
viktimat e dhunimit tregojnë të dhëna alarmante dhe trende negative për vitin 2010. Komisioni 
Evropian	raporton	progres	të	kufizuar	sa	i	përket	qasjes	në	drejtësi,	përderisa	kjo	kishte	filluar	
të përmirësohet gjatë vitit 2009. Puna e njësisë komunale për të drejtat e njeriut dhe koordinimi 
me mekanizmat qendror gjatë vitit 2010 është vlerësuar si e pakënaqshme, edhe pse Komisioni 
Evropian e ka përcjellë këtë çështje për më shumë se tri vite. Në përgjithësi, përmirësimi i të 
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drejtave të njeriut gjatë vitit 2010 ka ngecur e në disa raste madje është përkeqësuar. 

Lufta	kundër	korrupsionit	mbetet	sfiduese.	Përderisa	ka	pasur	një	rritje	alarmante	prej	146%	të	
numrit të rasteve të raportuara në Agjencinë Kundër Korrupsionit, ka pasur një zbritje prej 60% 
të rasteve që Agjencia i ka proceduar në prokurori. Për më tepër, përqindja e respodentëve që 
janë kushtëzuar për të dhënë mito është rritur për 3%, pavarësisht përmirësimit të që kishte 
ndodhur gjatë vitit 2008-2009. Perceptimi për gjyqësorin si i korruptuar është keqësuar edhe 
më tutje. Disa trende pozitive janë vërejtur sa i përket ngritjes së buxhetit të Agjencisë për 2% 
vitin e kaluar dhe përmirësimi në legjislacionin anti-korrupsion. Ka një përmirësim të vogël me 
rritje të tenderëve të hapur në krahasim me vitet 2008 dhe 2009. Sidoqoftë, përmirësimet janë 
të vogla dhe legjislacioni i përmirësuar duhet akoma që të transferojë më shumë pushtet tek 
institucionet që e luftojnë korrupsionin. Megjithatë, avancimi në bashkëpunim midis mekaniz-
mave të ndryshëm në luftë kundër korrupsionit është vlerësuar nga Komisioni Evropian si “i 
pamjaftueshëm” për dy vite me radhë dhe ky është një parakusht për zbatimin e legjislacionit 
të ri të miratuar.

Rekomandimet
Të zvogëlohet numri i lëndëve të pazgjidhura në gjykata me shtim të personelit dhe 
aftësim më të avancuar të tyre. Numri i rasteve në gjykata duhet të zvogëlohet me aftësim 
dhe	punësim	të	më	shumë	gjyqtarëve	si	dhe	përmes	përmirësimit	të	efikasitetit	në	administratën	
e gjykatave. Numri i rasteve të hapura në gjykata duhet të zvogëlohet dhe është thelbësore që 
të përmirësohet imazhi publik i gjykatave. 

Koordinim më i mirë horizontal dhe vertikal për të luftuar korrupsionin. Në mënyrë që 
të mundësohet luftimi i korrupsionit, duhet të ketë bashkëpunim dhe vullnet politik në mes të 
institucioneve të ndryshme si Agjencisë Kundër Korrupsionit, policisë, komunave dhe drejtësisë. 
Legjislacioni i ri duhet të zbatohet në mënyrë të fuqishme në mënyrë që të arrihet ndonjëri nga 
efektet e dëshiruara. Qeveria mund të shpresojë për përmirësim vetëm nëse korrupsioni pushon 
se penguari progresin e vërtetë dhe shkatërron besimin e publikut në institucionet e reja. 

Koordinim më i mirë ndërmjet institucioneve qendrore dhe lokale për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut.	Njësitë	komunale	të	të	drejtave	të	njeriut	janë	identifikuar	si	pikat	më	të	
dobëta në fushën e të drejtave të njeriut. Këto njësi duhet të fuqizohen dhe të kenë një koor-
dinim më të mirë me institucionet qendrore të të drejtave të njeriut në mënyrë që kjo situatë 
alarmant të të përmirësohet. 

Luftimi i vjedhjeve duhet të bëhet prioritet. Numri i vjedhjeve në Kosovë vazhdon të mbetet 
i lartë. Përderisa Policia e Kosovës ka arritur suksese në disa fusha, ajo ka dështuar që të 
zvogëlojë numrin e vjedhjeve. Rrjedhimisht, Policia e Kosovës duhet të ndërmarrë disa hapa 
konkretë në këtë aspekt, p.sh. të shtoj numrin e patrullave të policisë, sidomos gjatë natës. 
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4. Zhvillimi social
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4.1 1 Zhvillimet Demografike

Nr Indikatorët 2005 2008 2009 Dallimi
 (’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

4.1.1 Lindjet  (nr) 37,218 34,399 34,240 -159
-0.46%▼ 27,535 -6,705

-19.5% ▲

4.1.2 Vdekjet  (nr) 7,207 6,852 7,030 +178
+2.6%▼ 6,904 -126

-1.8% ▲

4.1.3 Shtimi natyror  (nr) 30,011 27,547 27,210 -333
-1.22%▼ 20,631 -6,579

-24.2% ▲

4.1.4 Kurorëzimet  (nr) 15,732 17,950 20,209 +2,259
+12.6%▲ 18,470 -1,739

-8.6% ▼

4.1.5 Shkurorëzimet  (nr) 1,445 1,026 1,555 +529
+51.6%▼ 1,552 -3

-0.2% =

4.1.6 Mesatarja e anëtarëve të  
familjes  (nr) 6.0 5.0 5.0 0.0 = - N/A =

4.1.7 Popullata në moshë të punës (%) 63.1% - 64.2% +1.1%▲ - N/A =

4.1.8 Synimi për të migruar (%) - 26.2% 37.7% +11.5%▼ 25% -12.7% ▲
4.1.9 Indeksi Gjini (Gini Index) 30 - - - - - -

4.1.10 Indeksi i Zhvillimit Njerëzor - - 0.678 - 0.700 +0.022 ▲

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 93.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)
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4.2 Arsimi

Nr Indikatorët 2007/2008 2008/2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

4.2.1 Shkalla e analfabetizmit  (%) 5.5% 5.5% 0 = 5.4% -0.1% ▲

4.2.2

Regjistrimi në                               
Arsim primar

Arsim dytësor 
Arsim i lartë

102%
80%
35%

103.9%
81.8%
40%

+1.9%▲
+1.8%▲
+5%▲

- - -

4.2.3 Suksesi në provimin e maturës (%) 44.70% 45.66% +0.96%▲ 71.11% +25.45% ▲

4.2.4

Nxënës për klasë                    
 Arsim primar

Arsim sekondar
Arsim për nevoja të veçanta

24.5
30.7
5.8

18.3
24.3
13

-25.3%▲
-20.8%▲
+124%▼

23.3
34.3
16

+27.3%
+41.2%
+23.1%

▼▼
▼

4.2.5

Raporti mësimdhënës/ nxënës                
       Primar

Arsim sekondar
Arsim për nevoja të veçanta

19
20.0
3.8

19
20.3
3.1

0% = 
+0.3%▼

-0.7▲

18.1
20.3
3.7

-0.9%
0%

+0.6

▲
=
▼

4.2.6
Nxënës në shkolla private  (%)  

Arsim primar
Arsim sekondar

N/A 0.4%
1.6% - - - -

4.2.7

Shkalla e braktisjes
                              Totali

Arsim primar(%)
Arsim sekondar (%)

4,856
-
-

5,571
-
-

+715▼
5,128
0.61%
3.01%

-443 ▲

4.2.8 Kënaqshmëria me menaxhimin e 
shkollave fillore dhe të mesme (indeks) 27 21 -6 ▼ - - -

4.2.9 Indeksi i arsimit 0.712 - - 0.748 +0.036 ▲

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 94.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)
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4.3 Arsimi i Lartë dhe Bibliotekat

Nr Indikatorët 2007/2008 2008/2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

4.3.1 Studentë në Universitetin e Prishti-
nës 28,757 33,984 +5,227

+18.2%▲ 37,839 +3,855
+11.4% ▲

4.3.2 Studentë e Universitetit të Prishtinës 
në programin e Magjistraturës (%) 13.6% 8.3% -5.3%▼ - - ▼

4.3.3 Studentë e Universitetit të Prishtinës 
në programin e Dokturaturës (%) 0.8% 0.4% -0.4%▼ - - ▼

4.3.4 Vende të ofruar për regjistrim në 
edukimin e lartë (nr)

(2007)
7,000 - - 22,000 +14,000 ▲

4.3.5 Mesatarja e vjetëve të arsimuar 9.4 - - 11.4 +2 ▲

4.3.6 Buxheti i MASHT 
(si % e buxhetit total) 5.06% 3.83% -1.23%▼ 4.07% +0.24% ▲

4.3.7 Biblioteka (nr) 156 158 +2▲ - -

4.3.8 Numri i librave në biblioteka (‘000) 1,434 1,468 +34▲ - - ▲

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 95.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)
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4.4 Shëndeti Publik

Nr Indikatorët 2008 apo 
më herët 2009 Dallimi

(’08-’09) 2010 Dallimi
 (’09-’10) P

4.4.1
4.4.2

Shpenzimet buxhetore për shëndetësi                                
 (si % e BPV-së)
(si % e buxhetit)

3.0%
9.7%

2.8%
9.2%

-0.2%▼
-0.5%▼

2.7%
7.8%

-0.1%
-1.4% ▼▼

4.4.3
Jetëgjatësia                                                                      

(vjet) 
(indeksi)

69
0.840

69
-

0 =
-

69
0.844

0
+0.004 =

4.4.4 Shkalla e mortalitetit të foshnjave (për 
1,000) 9.7 8.4 -1.3▲ 7.1 -1.3 ▲

4.4.5 Numri i vdekjeve të foshnjave në 
lindje 

335/34,399
(0.97%)

288/34,240
(0.84%) -0.13% ▲

202/27,535
(0.73%) -0.11% ▲

4.4.6 Mjekët  (nr)
Për 1,000 qytetarë

-
0.99

2,146
1.3

-
+0.31▲ - - -

4.4.7 Pranimet në spitale (nr)
Rajonale (nr)

QKUK (nr)
-

140,100
65,087
75,013

- - - -

4.4.8
Vetëvrasjet                                          

(nr)
Tentim vetëvrasje (nr)

57
248

25
99

-57%▲
-60%▲

-
102

-
+3 =

4.4.9
Kënaqshmëria me...

...shërbimet e shëndetit publik
...shërbimet e spitaleve

21%
16%

16%
15%

-5% ▼
-1% ▼

-
-

-
-

▼
▼

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 95.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)
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4.5 Sëmundjet dhe Vaksinimet

Nr Indikatorët 2008 apo 
më herët 2009 Dallimi

(’08-’09) 2010 Dallimi
 (’09-’10) P

4.5.1 Rastet me sëmundje të parandal-
ueshme me vaksina (nr) 1,898 1,789 -5.7%▲ - - -

4.5.2 Rastet e tuberkulozes (nr) 948 901 -4.9%▲ 920 +19 ▼

4.5.3
Virusi pandemik 

...Influenca	A	H1N1
...Vdekjet

- 308
14

-
-

14
0

-294
-14

▲
▲

4.5.4 Fëmijë të imunizuar (%) 95% 95% 0% - - =

4.5.5 Niveli i Duhan Pirjes - - - ≈	600,000 - -

4.5.6 Defiqenca e jodit në nxënësit (%) 14% - - 4.9% -9.1% ▲

4.5.7 Përhapja e anemisë tek nxënësit (%) 16% - - 15.7% -0.3% ▲

4.5.8 Nxënësit të rrëgjuar dhe tejet të 
rrëgjuar  (%) - - - 15.5%/4.7% - -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 96.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)
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4.6 Çështjet Gjinore

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

4.6.1 Shkalla e analfabetizmit
(raporti	meshkuj/	femra) 1/7 1/7 0 = 1/7 0 =

4.6.2
Popullata joaktive 

Meshkuj
Femra

58%
83%

58%
82%

0% =
-1% ▲

- - -

4.6.3 Popullata joaktive në raport të meshkujve 
me femra 0.70 0.71 +1.4% ▲ - - -

4.6.4
Jetëgjatësia

Meshkuj
Femra

67
69

67
69

0 =
0 =

- - -

4.6.5 Deputetet femra në Kuvendin e Kosovës (nr) 37 37 0 = 37 0 =
4.6.6 Kryetare të komunave femra (nr) 0 0 0 = 0 0 =

4.6.7 Ministri të kryesuara nga femrat (nr)
(%)

2/18
11%

2/18
11% 0% = 2/18

11%
0

0% =

4.6.8 Kryetare të komisioneve parlamentare 
(%)

4/18
22% 7/18

39%
+3

17% ▲
2/9
22%

-5
-17%

▼

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 96.

Nota e Përgjithshme: Konstant (=)
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4.7 7 Gratë në Biznes

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

4.7.1 Pjesëmarrja në fuqinë punëtore  
(meshkuj/femra)

63%
30%

66%
26%

+3% ▲
-4% ▼ - -

4.7.2 Numri i femrave ndaj meshkujve në 
fuqinë punëtore 2.3 2.5 +8.7% ▲ - -

4.7.3 Raporti i pagave të femrave ndaj 
meshkujve (AKB) - 0.83 - 0.97 +0.14 ▲

4.7.4

Papunësia e të rinjve           
 (15-24 vjet) 

Femra
Meshkuj

82%
69%

82%
69%

0% =
0% =

-
-

- -

4.7.5
Shkalla e papunësisë

Femra
Meshkuj

60%
43% 

56%
41% 

-4% ▲
-2% ▲

-
-

-
-

-
-

4.7.6 Papunësia në raport të meshkujve dhe 
femrave 0.72 0.73 +0.01% ▼ - - -

4.7.7 Bizneset në pronë të femrave 7% - - - - -

4.7.8 Pronësia e patundshmërive tek femrat 6.7% - - - - -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 97.

Nota e Përgjithshme: Konstant (=)
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4.8 Mirëqenia Sociale

Nr Indikatorët 2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

4.8.1

Skema e Ndihmës Sociale
Familje (nr)
Përfitues	(nr)	

Shpenzuar (‘000)

34,307
149,227

-

 
35,654
152,508
€ 28,262

+3.92%▼
+2.19%▼

-

 
35,791
155,772
€ 28,571

+0.39%
+2.14%
+ 1.1%

▼
▼
▼

4.8.2
Pensionistë Bazikë (nr)

Rastet e reja
Shpenzuar (‘000)

122,107
-
-

131,125
31,383

€ 73,563

+9,018▼
-
-

125,347 
12,360

€ 63,641

-5,778
-19,023
-13.5%

▲
▲
▲

4.8.3 Pensionistë kontribues                                        (nr)
Shpenzuar (‘000)

27,823
-

27,416
€ 12,104

- 407
-

30,641 
€ 30,900

+3,225
+60.8%

-
▼

4.8.4

Pensione për persona me aftësi të ku-
fizuara

Shpenzuar (‘000)
Raste të reja

19,057

€ 8,100
-

18,587

€ 11,460 
-

-470▲

+ €3,360▲
-

19,392 

€ 11,450 
3,034

+805

-0.1%
-

▲

=
-

4.8.5 Të papunët në regjistrin publik (nr) 335,945 338,895 +0.9% ▼ 335,260 -1.07% ▲

4.8.6 Shkalla e papunësisë (si % e fuqisë pu-
nëtore) 47.4 45.4 -2  ▲ - - -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 98.

Nota e Përgjithshme: Konstant (=)
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4.9 Shërbimet Publike

Nr Indikatorët 2006 2009 Dallimi
(’06-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

4.9.1
4.9.2
4.9.3

Amvisëritë me qasje në  (%)
Ujësjellës 
Kanalizim 

Energji elektrike

74%
61%
99%

84%
71%
96%

+10%▲
+10%▲
-3% ▼

- -

4.9.4
4.9.5
4.9.6
4.9.7
4.9.8

Kënaqshmëria me (index)

 Furnizim me rrymë elektrike 
Furnizim me ujë 

Rrugët lokale 
Rrugët ndër komunale 

Grumbullimin e mbeturinave 

16
-3
-20
-7
-2

10
-11
3
5
5

-6 ▼
-8 ▼

+23 ▲
+12 ▲
+7 ▲

- -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 98.

Nota e Përgjithshme: Konstant (=)
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4.10 Ambienti

Nr Indikatorët 2006-2008 2009 (’08-’09) 2010  (’09-’10) P

4.10.1 Komunat me pajisje për pastrimin e 
ujërave të ndotura 0 0 0 0 0 =

4.10.2 Buxheti i Ministrisë së Ambientit (si 
përqindje e buxhetit total) 1.11% 1.13% +0.03%▲ 1.12% -0.01% ▼ ▼

4.10.3 Stacionet për matjen e ndotjes së ajrit 1 3 +2 ▲ - - -

4.10.4
b
c
d

Kënaqshmëria me
mbrojtjen e ambientit   

mbrojtjen	e	florës	dhe	të	faunës	
planifikimin	urban	dhe	rural	dhe	

shfrytëzimin e tokës   

-5
-5
-3

-2
-3
1

+3 ▲
+2 ▲
+4 ▲

- -

4.10.5 Emetimi i CO2 nga KEK-u (ton/vit) - 7.05 - 5.5 - ▲

4.10.6 Emetimi i SO nga KEK-u (ton/vit) - 20,221 - 27,000 +6,779 ▼
4.10.7 Emetimi i pluhurit nga KEK-u (ton/vit) - 16,755 - 24,000 +7,245 ▼

4.10.8 Amvisëritë e përfshira në sistemin  e 
mbledhjes së mbeturinave (%) 39% 42% +3%▲ - - -

4.10.9 Mbeturinat (kg/për	banor/vit)	 157 193 +36 ▲ - - -

4.10.10 Mbeturinat në Prishtinë (kg/për	banor/
vit) 332 405 +73 ▲ - - -

4.10.11 Mbledhja e mbeturinave(ton/vit)	 351 405 + 54▲ - - -

4.10.12 Parqet publike (si  % e tokës totale) 4% 4% 0= 3.5% -0.5% ▼

4.10.13 Toka bujqësore (si  % e tokës totale) - - - 53% -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 98.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)
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4.11 Kultura

Nr Indikatorët 2006-2008 2009 (’08-’09) 2010  (’09-’10) P

4.11.1 Buxheti i MKRS-së (% e totalit) 1.05% (2007) 1.11% +0.06% ▲ 1.27% +0.16% ▲
4.11.2 Kinema (nr) 12 15 +3 ▲ - -
4.11.3 Ulëse në kinema (nr) 4,882 5,335 +513 ▲ - -
4.11.4 Shfaqja e filmave (nr) 250 302 -52 ▼ - -
4.11.5 Vizitor në kinema (nr) 48,964 46,656 -2,308 ▼ - -

4.11.6
Teatro                    

Profesional
Amatore

5
16

5
19

0=
+3▲

- 
- -

4.11.7
Ulëse në teatro                   

Profesional
Amatore

2,014
6,376

2,014
6,604

0=
+237▲ - -

4.11.8
Vizitorë në teatro                        

Profesional
Amatore

130
134

182
125

-52▼
-9 ▼ - -

4.11.9
Theatre Visitors

 Profesional
Amatore

20,508
49,183

14,662
58,868

-5,846 ▼
+9,685 ▲ - -

4.11.10 Galeri e arteve (nr)
Ekspozita të artit (nr)

17
156

24
145

+7 ▲
-11 ▼ - -

4.11.11 Ndërtesa të muzeve (nr)
Shtëpi muze

17
23

18
25

+1 ▲
+2 ▲ - -

4.11.12 Vizitorë në muze (nr) 47,339 49,110 +1,771 ▲ - -

4.11.13
Balet 

                    Shfaqje premierë
Rishfaqje

- - - 4
46 -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 100.

Nota e Përgjithshme:  Përmirësim (▲)
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4.12 Sportet
Nr Indikatorët 2006-2008 2009 (’08-’09) 2010  (’09-’10) P
4.12.1 Buxheti i MKRS-së (% e totalit) 1.05% (2007) 1.11% +0.06%▲ 1.27% +0.16% ▲
4.12.2 Klubet sportive të regjistruara (nr) 310 289 -21 ▼ - -
4.12.3 Ndeshje sportive (nr) 8,900 7,070 -1,830 ▼ - -
4.12.4 Shikues në aktiviteteve sportive (nr) 70,831 64,577 -6,254 ▼ - -
4.12.5 Persona aktiv në klube sportive (nr) 15,519 11,952 -3,567 ▼ - -
4.12.6 Trajnerë të licencuar (nr) 400 396 -4▼ - -
4.12.7 Sportistë të regjistruar (nr) 17,738 16,876 -862▼ - -
4.12.8 Të punësuar në sporte (nr) 2,361 1,780 -581▼ - -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 101.

Nota e Përgjithshme: Përkeqësim (▼)



 69

PASQYRA E SHTETIT: Performanca e Bazuar në Indikatorë VLERËSIMI - PRANVERË 2011

forum 2015

4.13 Diaspora dhe Azili

Nr Indikatorët 2006-2008 2009 Dallimi
(’08-’09) 2010 Dallimi

 (’09-’10) P

4.13.1 Persona që jetojnë jashtë (‘000) - - - 400 - -

4.13.2

Amvisëritë që marrin remitanca  (%)

Shqiptar
Serb

Komunitete tjera

 
 
- 
- 
-

 

- 
- 
-

-
-
-

21%
6%
11%

- -

4.13.3 Mesatarja e remitancave për amvisëri  
(Eur) - - - €442 - -

4.13.4 Remitancat si % e të ardhurave totale të 
amvisërisë - - - 40% - -

4.13.5 Remitancat e dërguara në përgjithësi  
(mln.) - - - €455 - -

4.13.6 Remitancat përmes kanaleve legale (%) - - - 70% - -

4.13.7 Kthimi vullnetar  (nr) 2,382 3,544  +49% ▲ 6,700 +47.1% ▲

4.13.8 Kthimi i pa vullnetshëm  (nr) 2,550 2,962 +16% ▼ 1,500 - 50.6% ▲

4.13.9
Azil  (për 100,000 banor)

Kërkesa te BE-27 
Pranuara nga BE-27

- 713
33.8

- - - -

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼)  – Burimet/komentet të kësaj tabele gjendën në faqen 101.

Nota e Përgjithshme: Konstant (=)
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Krahasimi Rajonal për Indikatorë të Zhvillimit Social

Nr Indikatorët 2010
Kosovë

Mes. 
Rajonale Dallimi P SHQ B&H MAQ MLZ SERB

4.12.1 Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI) 0.700 0.727 -0.027 ▼ 0.719 0.710 0.701 0.769 0.735

4.12.2 Jetëgjatësia (vite) 69.0 75.2 -6.2 ▼ 76.9 75.5 74.5 74.6 74.4

4.12.3 Mesatarja e vjetëve të arsimuar 11.4 9.5 +1.9 ▲ 10.4 8.7 8.2 10.6 9.5

4.12.4 Vite shkollore të pritura 12 12.9 -0.9 ▼ 11.3 13.0 12.3 14.4 13.5

Performanca (P) : Përmirësim (▲); Konstant (=); Ndryshueshëm (◄►); Përkeqësim (▼) – Shiko burimet duke iu referuar numrit të indikatorëve.

Shënim: Kur matim zhvillimin në përgjithësi dhe zhvillimin social në veçanti, një prej indikatorëve më kredibil është Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (Hu-
man Development Index – HDI) i përpiluar nga UNDP. Ky indeks është propozuar dhe kalkuluar për herë të parë në vitet 1990-ta. Që atëherë, HDI ka 
shërbyer si një përmbledhje e indikatorëve nga ekonomia, shëndetësia dhe arsimi. Veçanërisht, indeksi i ekonomisë është kalkuluar nga BPV-ja për 
kokë banori duke e përshtatur me Fuqinë e Blerjes së Barabartë (Parity Purchasing Power) në vend. Indeksi i Shëndetësisë është kalkuluar nga me-
satarja e jetëgjatësisë dhe vitet e arsimit të pritur në vend. Tash UNDP publikon raportin vjetor global me radhitjet e të gjitha shteteve për Indeksin e 
Zhvillimit Njerëzor (Human Development Index – HDI). Kosova nuk është ende në radhitjen globale por UNDP Kosova kalkulon HDI-në e Kosovës dhe 
të dhënat e prezantuara më lartë janë nxjerr nga Raporti i Zhvillimit Njerëzor për Kosovën 2010. Duke u bazuar në këto të dhëna, Kosova ndodhet në 
pjesën e lartë të radhitjes, por kah fundi i kësaj pjese, të zhvillimit njerëzor në nivel global. Mirëpo, kur Kosova krahasohet me rajonin dhe Evropën, 
ajo gjendet në fund të listës; pra ka HDI-në më të ulët në Evropë. Sa i përket komponentëve të HDI-së, i vetmi komponent i cili është më mirë se disa 
shtete të rajonit është Mesatarja e Viteve të Arsimit që është e kuptueshme kur merret parasysh shkalla e lartë e të rinjve në popullatë, përderisa 
komponentët tjerë janë më ultë se mesatarja e rajonit.  
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Analiza e Përgjithshme në Zhvillimin Social 
Para se të hyjmë në analizë, është me rëndësi të theksojmë se pasqyra e performancës e bazuar 
në	indikatorë	për	kapitullin	e	zhvillimit	social	është	veçanërisht	sfiduese	për	shkak	të	mungesë	
së të dhënave për monitorimin e indikatorëve të rëndësishëm. Edhe në rastet kur indikatorët 
janë të disponueshëm, në disa raste ata nuk janë të monitoruar rregullisht, kanë problemet 
metodologjike	në	matje	dh	rrjedhimisht	kame	besueshmëri	të	ulët.	Është	veçanërisht	sfiduese	
që për shumë sektorë nuk ka objektiva të caktuara nga qeveria dhe për këtë vlerësimi për 
performancë  bëhet edhe më i vështirë. 

Për të vlerësuar progresin në zhvillimin social, indikatorët prej një mori fushave janë hulumtuar 
dhe analizuar. Në analizimin e indikatorëve nga sektorë të ndryshëm të zhvillimit social në Kosovë, 
gjëja e parë e rëndësishme që vërehet është se të dhënat janë diskutbile pasi që ka diskrepancë 
të madhe në disa periudha kohore. Luhatjet e vërejtura në periudha të ndryshme nuk mund të 
shpjegohen vetëm me mostër të rregullt por këtu duket se fshihen probleme të mbledhjes dhe 
zbërthimit të të dhënave nga institucionet përgjegjëse. Për shembull, të dhënat nga dy publikimet 
që gjenden në faqen elektronike të Entit Statistikor të Kosovës (ESK) kanë mospërputhje të 
mëdha	në	mes	vete,	filluar	nga	indikatorët	më	bazikë	të	një	shteti,	të	dhënat	e	lidhjeve	dhe	rritjes	
së popullatës në Kosovë. Mospërputhja e të dhënave në mes të dy publikimeve rezulton në diku 
rreth 20% dhe një gjë e tillë as teorikisht nuk mund të shpjegohet nga luhatjet në shkallën e 
lindjeve. Në këtë aspekt, është me rëndësi të theksohet që më shumë duhet bërë nga ESK që të 
sigurohet kontrolli i cilësisë së statistikave relevante dhe të sigurohet konsistenca në mes të dy 
publikimeve që gjenden në faqen elektronike të tyre. 

Ngjashëm, disa të dhëna statistikore nuk u përmbahen as standardeve themelore për faktin 
se kalkulimet nuk ndjekin një metodologji relevante prandaj këto statistika japin një vlerësim 
të gabueshëm të situatës. Një “shembull i mirë” i këtij problemi është shkalla e regjistrimit në 
arsimin	fillor	dhe	të	mesëm	e	cila	tejkalon	100%-shin	gjë	që	praktikisht	nuk	është	e	mundshme.	
Me	siguri	problemi	rrjedh	nga	fakti	se	të	dhënat	e	lindjes	në	grup	moshat	e	arsimit	fillor	dhe	të	
mesëm nuk japin shifra reale të këtyre grupeve. Po ashtu, ky problem rrjedh nga periudha 1998-
2001, kur një numër i madh i kosovarëve ishin refugjatë si pasojë e luftës në Kosovë dhe fëmijët 
e	 tyre	 janë	 lindur	 jashtë	vendit	dhe	nuk	figurojnë	në	statistikat	kosovare.	Si	 rezultat,	duke	u	
bazuar	në	të	dhënat	e	gatshëm,	ka	më	shumë	fëmijë	të	regjistruar	në	sistemin	e	arsimit	fillor	dhe	
sekondar sesa janë të regjistruar fëmijë të lindur në këtë grup moshë. 

Siç u theksua, kjo ndodh duke mos marrë parasysh ata që janë lindur jashtë Kosovës gjatë 
konfliktit	dhe	pastaj	kanë	rezultuar	në	kalkulim	të	shkallës	së	regjistrimit	në	këtë	nivel	të	arsimit	që	
tejkalon shkallën 100%. Mirëpo, kjo tregon një pasqyrë të gabueshme mbi shkallën e regjistrimit 
pasi që Ministria e Arsimit e nxjerr shkallën e braktisjes së shkollave të jetë 1% të kësaj grup 
moshe. Për këtë, statistikat e dalura nga ministria e linjës duhet të analizohen më shumë dhe të 
ri-kalkulohen pasi që për disa indikatorë metodologjia e kalkulimit nuk tregon gjendjen reale të 
sektorit. 

Ka disa ndryshime pozitive në zhvillimin social por në përgjithësi pasi ka stagnim. Ka mungesë të 
planifikimit	demografik	në	nivel	qendror	dhe	lokal	dhe	nuk	ka	objektiva	se	çfarë	shkalle	të	rritjes	
së popullsisë dëshiron të ketë Kosova. Indeksi i zhvillimit njerëzor po ashtu është përmirësuar 
sado	pak,	që	e	fuqizon	konkludimin	se	indikatorët	demografik	në	përgjithësi	janë	përmirësuar.		
Arsimi është një sektor me mangësi të të dhënave. Nëse të dhënat merren ashtu siç pastaj 
vlerësimi i përgjithshëm i këtij sektori është pozitiv dhe mund të nxjerrin gjeneralizime se ka 
përmirësime në këtë sektor. Indikatorët sasiorë të arsimit janë pozitiv por shpesh ngriten pyetje 
për cilësinë e mësimit. 

Statistikat në sektorin e shëndetësisë kryesisht vijnë nga sektori jo-qeveritar dhe nuk përdoren 
për	shpërndarje	të	buxhetit	dhe	tjera	planifikime	të	politikave.	Të	dhënat	e	disponueshme	tregojnë	
se ka pak ndryshime por vlerësimi mbetet i përafërt për shkak të mungesës së të dhënave të 
sakta mbi pasojat e vdekjeve, apo qasjes në shëndetësisë.

Çështjet gjinore nuk kanë rezultuar në ndonjë përmirësim të dukshëm dhe kanë vuajtur nga 
mungesa e të dhënave për 2010 që mund të krahasohen me vitet paraprake. Ngjashëm, shërbimet 
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publike nuk kanë të dhëna të freskuara për 2010 apo 2011 dhe në këtë aspekt nuk mund të 
bëhet vlerësimi i performancës për këtë vit. 

Përmirësime nuk janë vërejtur as në fushën e mirëqenies sociale në përgjithësi, por ka disa 
dallime	 përgjatë	 sektorit.	 Disa	 indikatorë	 si	 numri	 i	 familjeve	 dhe	 përfituesve	me	 skemën	 e	
mirëqenies sociale treguan trende përkeqësimi përderisa disa indikatorë tjerë treguan zhvillim 
pozitiv si p.sh. numri i regjistrit publik të të papunëve. 

Sektori i ambientit po ashtu nuk ka shumë indikatorë të rinj por ata indikatorë që janë plotësuar 
për vitin 2010 treguan një përkeqësim sado të vogël në këtë sektor. Nga të dhënat dhe analiza 
e mëparshme dalin një numër i rekomandimeve.
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Rekomandimet

Konsistenca e të dhënave dhe kontrolli i cilësisë. Të sigurohet një kontroll minimal i cilë-
sisë për të gjitha të dhënat e publikuara nga institucionet publike. Në mënyrë që të përpilohen 
të dhëna të besueshme dhe statistika krahasuese, Kosova ka nevojë të përmirësojë mekanizmat 
e kontrollit të cilësisë të të dhënave statistikore. Kjo do të mundësonte që të gjitha të dhënat të 
publikohen nga institucionet shtetërore të kenë një standard minimal dhe që të kenë një konsis-
tencë në mes të publikimeve të ndryshme nga faqja elektronike e Entit Statistikor të Kosovës. 
Tani për tani, statistikat e nxjerra nga ministritë duhet të analizohen më tutje dhe të shqyrtohen 
pasi që ka mos-përputhshmëri në metodologji. Bazuar në shqyrtimin tonë, disa indikatorë duhet 
të ri-kalkulohen pasi në disa metodologjia e kalkulimit nuk jep indikacione reale për këta sektorë.

Të merren nisma për planifikime demografike.	Parashikimet	dhe	planifikimet	demografike	
janë	të	domosdoshme	për	zhvillim	në	cilindo	sektor,	në	nivel	qendror	dhe	komunal,	për	planifikim	
dhe alokim të mjeteve, infrastrukturës së re dhe nevojave të popullatës për shërbime publike. 
Planifikimi	do	të	ishte	i	rëndësishëm	edhe	për	të	përcaktuar	objektiva	për	zhvillimet	demografike	
dhe	projekte	të	planifikimit	familjar.		

Themelimi i Sistemeve të Menaxhimit të Informatave për Shëndetësi dhe Arsim dhe 
përhapjes së të dhënave. Ministri të ndryshme, e veçanërisht Ministria e Shëndetësisë dhe 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë duhet të zhvillojnë sisteme të menaxhimit të in-
formatave për mbledhjen e informatave nga institucionet në terren si spitalet, shkollat, komunat 
etj. Kurse për praktikat e mira nga rajoni dhe bota, këto sisteme të informatave duhet të jenë të 
bazuar në platforma të internetit për shkëmbimin e të dhënave dhe të rifreskimit të të dhënave, 
duke	mundësuar	unifikimin	e	një	baze	të	të	dhënave	me	të	gjitha	të	dhënat	nga	sektorë	të	ndry-
shëm. Kjo do të kontribuonte edhe në cilësinë e të dhënave si dhe në zgjerimin e qasjes të të 
dhënave. Sistemi i shkëmbimit të informatave mund të përdoret edhe për përhapjen e të dhënave 
tek	publiku	më	i	gjerë.	Veçanërisht,	ESK	duhet	të	fillojë	përdorimin	e	sistemit	të	informatave	të	
bazuar në faqe elektronike që do të lehtësonin qasjen në të dhëna përmes kategorizimit të të 
dhënave në sektorë dhe do të servonin të dhëna më të zbërthyera
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SHTOJCA: BURIMET DHE KOMENTET E INDIKATORËVE

Ekonomia - Burimet e Indikatorëve 

Nr. Indikatorët  Burimi Komentet

1.1 Perforanca Makroekonomike

1.1.1 Shkalla e rritjes reale e 
BPV-së (%)

FMN. Raport mbi Kosovën, Prill, 
2011

1.1.2 Shkalla e rritjes reale e BPV 
-së për kokë banori (%)

1.1.3 Eksportet (si % e BPV-së)

Banka Qendrore e Republikës së 
Kosovës, Buletini i Bilancit të Pag-
esave, Nr 9, 2010

1.1.4 Importet  (si % e BPV-së)

1.1.5 Bilanci Tregtar 
(si % e BPV-së)

1.1.6 Eksportet e mallrave 
(ndryshimi vjetor, %)

1.1.7 Importet e mallrave
(ndryshimi vjetor, %)

1.1.8 Shkalla e mbulimit të eks-
porteve nga importet (%)

1.1.9 Remitancat (si % e BPV-së)

1.1.10 Transferet Zyrtare të Jasht-
me (si % e BPV-së)

FMN. Raport mbi Kosovën Nr. 
10/246,	Korrik	2010

1.1.11 Bilanci i llogarisë rrjedhëse 
(si % e BPV-së) 

FMN. Raport mbi Kosovën, Prill, 
2011

1.1.12 Investimet e Huaja Direkte 
(si % e BPV-së) 

Banka Qendrore e Republikës së 
Kosovës, Buletini I Bilancit të Pag-
esave, Nr 10, 2010

1.2 Tregu i Punës

1.2.1 Shkalla e Papunësisë (% e 
fuqisë punëtore)

Enti i Statistikës së Kosovës. 
Rezultatet e anketës së fuqisë 
punëtore 2009,2010

1.2.2 Shkalla e papunësisë së 
rinisë (%)

1.2.3 Shkalla e papunësisë së 
femrave (%)

1.2.4 Shkalla e pjesëmarrjes në 
fuqinë punëtore (%)

Përqindja e fuqisë punëtore 
(të punësuar dhe të papu-
nësuar) e marrë nga totali 
i popullatës brenda moshës 
punëtore, (%).

1.2.5
Shkalla e pjesëmarrjes së 
femrave në fuqinë punëtore 
(%)

1.2.6 Shkalla e punësimit (%)

Numri i përgjithshëm i të 
punësuarve pjesëtuar për 
popullatën e moshës punë-
tore  (16-65) (%)
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1.2.7 Regjistri publik i të papunë-
suarve (numër) 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies 
Sociale. Puna dhe Punësimi, Ra-
port Vjetor 2010

1.2.8 Paga mujore mesatare 
(Euro)

Aleanca Kosovare e Biznesit, 
Anketa e Kërkesave të tregut të 
Punës (2010)

1.2.9 Sektori publik (Euro)
Sektori Privat (Euro)

Aleanca Kosovare e Biznesit, 
Anketa e Kërkesave të tregut të 
Punës (2010

1.2.10

Paga mesatare më e ulët 
(Gjilan, Euro)
Paga mesatare më e lartë 
(Prishtina, Euro)

Aleanca Kosovare e Biznesit, 
Anketa e Kërkesave të tregut të 
Punës (2010

1.3 Stabiliteti Makroekonomik

1.3.1 Të ardhurat publike (EUR 
milion)

Ministria e Financave, Pasqyra 
Financiare, 31 Dhjetor, 2010. 

1.3.2

Dogana (EUR milion)
Administrata tatimore (EUR 
milion)

Ministria e Financave, Pasqyra 
Financiare, 31 Dhjetor, 2010. 

Dogana përfshinë tatimet e 
mbledhura	në	kufi	si	dety-
rimet e doganave, akcizave 
dhe TVSH-ja e mbledhur në 
kufi.
Administrata tatimore përf-
shinë të hyrat nga tatimet 
në të ardhura, tatimin e ko-
rporatave, TVSH e mbledhur 
në	kufi.	

1.3.3 Shpenzimet publike (EUR 
milion)

Ministria e Financave, Pasqyra 
Financiare, 31 Dhjetor, 2010. 

1.3.4

Paga (EUR milion)
Mallrat dhe Shërbimet (EUR 
milion)
Subvencionet dhe Transferet 
(EUR milion)
Shpenzimet Kapitale (EUR 
milion 

Ministria e Financave, Pasqyra 
Financiare, 31 Dhjetor, 2010. 

1.3.5 Bilanci Primar Buxhetor (si 
% e BPV-së) Ministria e Ekonomisë dhe Finan-

cave. Pasqyrë Makroekonomike, 
31 Dhjetor 20101.3.6 Bilanci i Përgjithshëm (si % 

e BPV-së)
Buxheti primar plus pagesat 
e kamatës. 

1.3.7 Borxhi i Qeverisë (si % e 
BPV-së) FMN. Raport mbi Kosovën Nr. 

10/246,	Korrik	2010
1.3.8 Pagesa e Interesit (si % e 

BPV-së)

1.3.9 Barra e taksave për eko-
nominë (si % e BPV-së) Llogaritja jonë

Vetëm të hyrat e tatimeve 
të nxjerrura nga buxheti 
dhe pjesëtuar për BPV-në.

1.3.10 Indeksi i çmimeve të kon-
sumit (IQK) (mesatarja %)

Enti i Statistikave të Kosovës. 
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, 
Prill 2011

1.3.11 IQK fundi i periudhës (%)

1.3.12 Deflatori	i	BPV-së	(%) FMN, Raport mbi Kosovën Nr. 
10/246,	Korrik	2010

Është matje e nivelit të 
çmimit e të gjitha produk-
teve të brendshme, mall-
rave dhe shërbimeve në një 
ekonomi. 
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1.4 Zhvillimi i Sektorit Financiar

1.4.1 Asetet Bankare (si % e BPV-
së)

Banka Qendrore e Republikës së 
Kosovës. Buletini Mujor Statistikor, 
Maj 2011

1.4.2

Asetet e huaja neto (në 
milion Euro) – nga e cila 
depozita dhe letra me vlerë 
(në milion Euro)  

Vlerat e aseteve që një 
shtet posedon jashtë vendit, 
zbritur për vlerën e aseteve 
në pronësi të të huajve. Prej 
cilës depozitat dhe siguri-
met (në milion euro). 

1.4.3 Depozitat (si % e BPV-së)

1.4.4 Rritja vjetore e depozitave 
(%)

1.4.5 Kreditë (si % e BPV-së)

1.4.6 Norma vjetore e rritjes së 
kredisë (%)

1.4.7 Shpërndarja e interesit (%)
Shkalla e kamatës së kre-
disë zbritur për shkallën e 
kamatës së depozitave. 

1.4.8 Shkalla e kredive të këqija 
(%) Banka Qendrore e Republikës së 

Kosovës. Buletini për Sektorin 
Financiar, 2010

Iu referohet shkallës së kre-
dive të këqija (NPL – kredi 
që kanë dështuar ose janë 
aftër dështimit) nga totali i 
kredive. 

1.4.9 Kthimi nga asetet mesatare 
(%)

KNAM – shkalla në mes 
të	profitit	nga	tatimet	dhe	
mesatares së aseteve. 

1.4.10 Kthimi nga kapitali mesatar 
(%)

Banka Qendrore e Republikës së 
Kosovës. Buletini për Sektorin 
Financiar, 2010

KAKM – shkalla në mes 
të	profitit	nga	tatimet	dhe	
mesatares së ekuitetit

1.4.11 Raporti	kredi/depozita	(%)

1.4.12 Raporti i aseteve likuide ndaj 
aseteve totale (%)

Është proporcioni i kthy-
eshëm i aseteve të bankës: 
proporcioni i përgjithshëm 
i asteve të gatshme për tu 
kthyer në para të gatshme.

1.5 Korniza Rregullative e Biznesit

1.5.1 Lehtësia e të bërit biznes 
(renditja)

Banka Botërore. Të Bërit (Bësh)Bi-
znes 2011, Reforma gjatë Kohëve 
të Vështira 

Është përmbledhje e 10 
indikatorëve. 

1.5.2 Fillimi i një biznesi (renditja)

Shikon numrin e procedur-
ave, kohës (ditëve), kostos 
dhe kapitalit minimum të 
kërkuar. 

Të Bërit (Bësh)Biznes sjell 
disa rregulla për nismën e 
bizneseve, marrja e lejeve 
ndërtimore, punësimi i 
punëtoreve, regjistrimi i 
pronës, marrja e kredisë, 
mbrojtjen e investitorëve, 
pagesën e tatimeve, tegeti 
ndër-kufitare,	zbatimi	i	
kontratave dhe mbyllja e 
biznesit – siç aplikohen tek 
bizneset e vogla dhe të 
mesme
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1.5.3 Përpjekja për marrjen e lejes 
së ndërtimit (renditja)

Banka Botërore. Të Bërit (Bësh)Bi-
znes 2011, Reforma gjatë Kohëve 
të Vështira 

Shikon numrin e 
procedurave, kohës 
(ditëve), kostos dhe marrja 
e lejeve ndërtimore.

1.5.4 Punësimi i punëtorëve (ren-
ditja)

Shikon rregullat e punësimit 
dhe pushimit në punë dhe 
shpenzimet që ndërlidhen. 

1.5.5 Regjistrimi i pasurisë (ren-
ditja)

Shikon numrin e 
procedurave, kohës 
(ditëve), kostos dhe 
regjistrimin.

1.5.6 Marrja e kredisë (renditja)

Shikon fuqinë e të drejtave 
ligjore, thellësinë e të 
dhënave të kredive dhe 
regjistrin e kredive. 

1.5.7 Mbrojtja e investitorëve 
(renditja)

The World Bank, Doing Business 
2011, Making a Difference for 
Entrepreneurs

1.5.8 Pagesa e taksave (renditja)
Shikon numrin e pagesave, 
kohës dhe shkallën e 
përgjithshme të tatimeve.

1.5.9 Tregti	përtej	kufirit	(renditja)

Shikon numrin e 
dokumenteve	për	import/
eksport, kohën (ditë), dhe 
shpenzimet	për	import/
eksport. 

1.5.10 Zbatimi i kontratave (ren-
ditja)

Shikon procedurat, 
kohën dhe shpenzimet e 
kërkesave. 

1.5.11 Mbyllja e biznesit (renditja)
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1.5.12

Regjistrimi i korporatave
Regjistrimi i korporatave të 
reja (numër)
Korporatat e mbyllura 
(numër)

Enti Statistikor i Kosovës Statis-
tikat e Bizneseve në Kosovë (Q4 
2010)

1.5.13
Shkalla në mes të korporat-
ave të reja dhe të mbyllura 
(%)

Llogaritja jonë

1.6 Energjia

1.6.1 Prodhimi i thëngjillit (milion 
tonelata)

Enti i Statistikës së Kosovës.  Bi-
lanci i Energjisë në Kosovë (www.
esk.rks-gov.net)

1.6.2 Konsumi i thëngjillit (milion 
tonelata)

1.6.3 Prodhimi i energjisë elektrike 
(GW orë)

1.6.4 Gjenerimi i energjisë nga 
hidrocentralet (GW orë)

1.6.5 Konsumi i energjisë elektrike 
(GW orë)

1.6.6 Importimi i energjisë elek-
trike (GW orë)

1.6.7 Eksportimi i energjisë elek-
trike (GW orë)

1.6.8 Bilanci tregtar (GW orë)

1.6.9 Humbjet (in %)
Të dhënat për 2010 janë 
vetëm të 9 mujorit të parë 
dh jo të gjithë vitit. 

1.6.10 Inkasimi (in mil. Euros)

1.6.11 Inkasimi (si % e energjisë së 
faturuar)

1.6.12
Inkasimi i energjisë së 
përgjithshme në dispozicion 
(%)

1.7 Infrastruktura – Transporti dhe Telekomunikacioni

1.7.1 Rrjeti rrugor (kryesor + 
rajonal, km)

Enti i Statistikës së Kosovës, 
Kosovë në Shifra 2009, Prill 2010.

1.7.2 Përpjesëtimi për rrugë paas-
faltuar në të asfaltuar

1.7.3 Trafiku	i	pasagjerëve	me	
hekurudha

Hekurudhat e Kosovës Sha, 
Raporti Vjetor 2009, Janar 2010.

1.7.4 Trafiku	i	mallrave	(neto	tona)

1.7.5 Numri	i	fluturimeve	të	kryera
Enti i Statistikës së Kosovës, 
Kosovë në Shifra 2009, Prill 2010.

1.7.6 Gjithsej udhëtarë (milion 
pasagjerë nga AP)

1.7.7
Turistë
Kosovarë 
Ndërkombëtarë

Enti i Statistikave të Kosovës. 
Statistikat e hotelerisë Q4-10. 

1.7.8 Linjat	fikse	telefonike	(vetëm	
PTK) PTK Raporti Vjetor për 2009.
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1.7.9 Abonimet Mobile Telefonike PTK dhe IPKO Raportet Vjetore për 
2010

1.7.10 Shfrytëzuesit e internetit

1.7.11 Abonimet për Internet kabllor 
(vetëm IPKO dhe PTK )

ART Raporti Vjetor për 2009, 2010
www.art-ks.org

Të dhënat për 2010 janë 
vetëm të 9 mujorit të parë 
dh jo të gjithë vitit. 

Qeverisja - Burimet e Indikatorëve 
Nr.   Indikatorët Burimi Komentet

2.1 Qeverisja

2.1.1 Qeverisja Demokratike 
Kombëtare (Indeksi i FH)

Freedom House. Kombet në Tranzi-
cion.

Vëre se publikimi i FH-së të 
vitit 2010 vlerëson gjendjen 
për vitin 2009. Vlerësimet 
numerike të raporteve janë 
të bazuara në shkallën nga 
1 deri në 7, ku shkalla 1 tre-
gon vlerësimin më të lart 
dhe 7 tregon vlerësimin më 
të dobët të progresit të de-
mokracisë.

2.1.2 Indeksi i 
Demokratizimit(UNDP) UNDP Pulsi Publik Mars, 2011.

Indeks i Demokratizimit var-
ion nga 0.0 deri në 3.0 ku 
kjo e fundit është vlerësimi 
më i lartë. Ky indeks tregon 
perceptimin e popullatës 
mbi besimin se vendi po 
shkon në drejtim të duhur 
të demokratizimit. 

2.1.3 Vlerësimi i Demokracisë 
(FH)

Banka Botërore. Indikatorët e Për-
bërë të Qeverisjes 1996-2009.

Vlerësimet numerike të ra-
porteve janë të bazuara në 
shkallën nga 1 deri në 7, 
ku shkalla 1 tregon vlerësi-
min më të lart dhe 7 tregon 
vlerësimin më të dobët të 
progresit të demokracisë.

2.1.4 Efektiviteti i Qeverisë 
(Indeks i BB)

World Bank. Aggregate Governance 
Indicators 1996-2009. 

Gjashtë indikatorët e 
qeverisjes janë të matur 
në njësi nga -2.5 deri në 
2.5, ku vlerat më të larta 
qëndrojnë për rezultate 
më të larta të cilësisë së 
qeverisjes.

2.1.5
Mallrat dhe Shërbimet nga 
Zyra e Kryeministrit (‘000 
Euro)

MEF. Raporti Financiar i Buxhetit të 
Konsoliduar të Kosovës 31 Dhjetor 
2010, 2009, 2008.

http://www.mef-rks.org/sq/
download/517-budget-reports-and-
financial-statements2.1.6 Punonjësit në Zyrën e 

Kryeministrit (numri)
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2.1.7 Shërbimi civil (numri)
MEF. Vlerat janë nxjerrë nga bux-
hetet e Kosovës për vitet 2008,  
2009 dhe 2010.

Me ligjin e ri për Shërbim 
civil, shërbyesit civil del të 
jenë 20,659. 

Mësuesit, policët, anëtarët e 
FSK-së, të emëruarit politik 
dhe zyrtarët korrektues nuk 
kategorizohen si shërbyes 
civil. 

2.1.8 Kënaqshmëria me Qeverinë 
(%)

Të dhënat e mbledhura nga raportet 
e UNDP për Paralajmërim të Her-
shëm.
UNDP Pulsi Publik Mars, 2011.

Tri përqindjet e ndryshme 
në një vit tregojnë sonda-
zhet e marruara nga tri vite 
të ndryshme. D4D kalkulon 
mesataren e secilit vit. 

2.1.9 Kënaqshmëria me Kryetarin 
(%)

2.1.10 Kënaqshmëria me 
Kryeministrin (%)

2.2 Kuvendi i Kosovës

2.2.1 Perceptimi i Korrupsionit në 
Kuvend (Indeksi i TI)

Transparency International. 
Barometri Global i Korrupsionit 
2009, 2010.

2.2.2 Kënaqshmëria publike me 
Kuvendin (%)

Të dhënat e mbledhura nga raportet 
e UNDP për Paralajmërim të Her-
shëm.

UNDP Pulsi Publik Mars, 2011.2.2.3 Kënaqshmëria me Kryetarin 
e Kuvendit (%)

2.2.4

Buxheti i Kuvendit
(‘000) 
Përqind e buxhetit kombëtar
Buxheti i shpenzuar

MEF. Të dhënat e Buxhetit të 
Kosovës 2008, 2009 dhe 2010. 

Fondi i partive politike nuk 
do të administrohet nga Ku-
vendi i Kosovës nga 2011. 
Ky do të administrohet nga 
KQZ. 

2.2.5

Buxheti për Komisionet 
Parlamentare

Euro
% i shpenzuar

Zyra për Buxhet e Kuvendit të 
Kosovës. 

Buxheti i alokuar për komis-
ione nuk është shfrytëzuar 
për vizita në terren pasi 
që ka qenë vetëm 1 ligji i 
monitoruar vitin e kaluar. 
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2.2.6 Seancat Parlamentare 
(numri)

Instituti Demokratik i Kosovës 
(KDI). Fletënotim. 2008, 2009, 
2010.

Seanca solemne ishin 8 në 
2008, në 2009 ishin 7  dhe 
në 2010 ishin 7 seanca 
solemne. 

2.2.7

Vijueshmëria e deputetëve 
në seanca parlamentare 
Mesatarja nga 120
Përqindja

KDI ka kalkuluar bazuar 
nga të dhënat zyrtare të 
sekretariatit të Kuvendit të 
Kosovës. Mirëpo kjo është 
paksa çorientuese pasi që 
deputetët janë prezent 
në	fillim	vetëm	sa	për	tu	
paraqitur në seanca dhe 
pastaj largohen. 

2.3 Legjislacioni dhe Mbikëqyrja nga Kuvendit

2.3.1
Aftësia për të mbikëqyrur 
legjislacionin (Raporti i 
Progresit KE)

Progres Raporti i KE për Kosovën 
2010, 2009, 2008. 

2.3.2

Miratimi i ligjeve 
Objektivi (nr)
Miratuar (nr)
Miratuar si % e objektivit 

Assembly of Kosovo Secretariat. 
Legislative Agenda
Web-site of the National Assembly 
of Kosovo

Ligje nga Strategjia Legjis-
lative e 2010. 

2.3.3 Ligjet e kthyera për 
plotësim dhe ndryshim (nr)

Sekretariati i Kuvendit të Kosovës. 
Agjenda Legjislative. Ueb-faqja e 
Kuvendit të Kosovës. 

Kjo zakonisht ndodh sepse 
ligjet që miratohen ngan-
jëherë dalin se kanë mangë-
si të mëdha dhe është 
vështirë të zbatohen. Kjo 
ndodhë edhe për faktin se 
ka pak konsultim për ligje 
para miratimit. 

2.3.4 Ligjet e monitoruara nga 
Kuvendi i Kosovës (nr)

Instituti Demokratik i Kosovës 
(KDI). Fletënotim.

Secili Komision parlamentar 
parasheh të monitoroj së 
paku dy ligje në vjet. Por dy 
komisione nuk kanë pasur 
ligje në dikasterin e tyre për 
ti monitoruar. 

2.3.5 Interpelanca (nr)

Instituti Demokratik i Kosovës 
(KDI). Fletënotim.2.3.6 Dëgjime Publike legjislative 

(nr)

2.3.7 Pyetje parlamentare (nr)

2.4 Administrimi dhe Integriteti i Zgjedhjeve

2.4.1 Nota e Procesit Elektoral
(Indeksi i FH) Indeksi i Freedom House.

Vlerësimet numerike të 
raporteve janë të bazuara 
në shkallën nga 1 deri në 7, 
ku shkalla 1 tregon vlerësi-
min më të lart dhe 7 tregon 
vlerësimin më të dobët të 
progresit të demokracisë.

2.4.2 Kapacitetet e KQZ-së (Ra-
porti i Progresit KE)

Progres Raporti i KE për Kosovën 
2010, 2009, 2008.
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2.4.3 Dalja në zgjedhje kom-
bëtare (%)

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

2.4.4
a.
b.

Dalja në zgjedhjet lokale 
(%)
Kuvende Komunale
Kryetar Komune

2.4.5
Vota me kusht (nr)
Numri total
Si % e votës totale

2.4.6 Vota të pavlefshme (% e 
totalit)

1.5% e votave kanë qenë jo 
valide për kryetar komu-
nash. 7.6% e votës jovalide 
për anëtarë të Asambleve 
Komunale.  

2.4.7 Vëzhgues (nr)

2.4.8
2.4.9
2.4.10

Buxheti i KQZ-së në kohë 
zgjedhjesh 

Alokuar (€ ‘000)
Shpenzuar (€ ‘000)

Buxheti jo për zgjedhje (€ 
‘000)

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Buxheti shtesë për rivo-
tim për 2011 ka qenë € 
828,800. 

2.4.11
Kostoja e administrimit 
të zgjedhjeve për votues 
(Euro)

Raporti i Shpenzimeve për Zgjedh-
jet e Jashtëzakonshme të Kuvendit 
të Kosovës. (Shkurt, 2011). Ueb-
faqja	e	KQZ-së.	http://www.kqz-ks.
org/SKQZ-WEB/al/materiale/rapor-
tishpenzimet2010.pdf

Buxheti i zgjedhjeve të 
KQZ-së (nuk përfshinë bux-
hetin vjetor operacional të 
KQZ-së) për 2007 dhe 2009 
i përpjesëtuar për numrin 
e votuesve për 2007 dhe 
2009. E gjithë kjo e kalku-
luar në bazë të buxhetit të 
alokuar. 
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2.5 Ankesat dhe Parashtresat

2.5.1 Buxheti i PZAP (Eur)

Raporti i parë i Komisionit për 
Ankesa dhe Parashtresa: Tetor, 
2009 – Korrik, 2010. 

2.5.2 Gjobat

PZAP ka dorëzuar tek 
Prokurori Publik për zgjed-
hjet e 12 Dhjetorit, 2010 
133 ankesa, për zgjedhjet e 
9 Janarit, 2011 ka dorëzuar 
58 ankesa dhe për zgjedhjet 
e 23 Janarit, 2011 ka dorë-
zuar 7 ankesa. 

2.5.3 Lëshuara nga PZAP (Eur)

2.5.4 Paguara

2.5.4 % e pagesave brenda afatit

2.5.5 Ankesat e trajtuar nga PZAP 

a publikimi i raporteve 
financiare

b kërcënime dhe frikësime 
gjatë procesit zgjedhor

c dyshime të parregullsive 
gjatë procesit zgjedhor

d përfunduan me gjoba

e përfunduan me rivotim

f rinumërim/anulim	i	
qendrave të votimit

2.5.6 Rastet e dorëzuara tek 
Prokurori(nr)

Intervistë me Mul Deskun te KZAP, 
e	bërë	nga	stafi	i	D4D-së,	Mars	25,	
2011. 
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2.6 Partitë Politike

2.6.1 Fondi i Demokratizimit (Eur) MEF. Të dhënat e Buxhetit të Kosovës 
2008, 2009 dhe 2010.

Ligji i ri për Financimin e 
Partive Politike thotë që bux-
heti për parti politike nuk 
mund të tejkaloj 0.17% të 
buxhetit kombëtar. Për bux-
hetin 2010, kjo shumë nuk 
mund të kaloj € 1.9 milion.

2.6.2
Partitë parlamentare (nr)

Total
Serbe

www.assembly-kosova.org

Është e diskutueshme nëse 
numër më i madhe i partive 
politike është më mirë. 
Mirëpo, Kosova ka më pak 
parti politike se mesatarja e 
rajonit. 

2.6.3 Partitë politike të regjistruara 
(nr)

Zyra për Regjistrimin e Partive Poli-
tike – KQZ. 

2.6.4 Partitë politike që kandiduan 
për zgjedhje nacionale (nr)

72 që garojnë. Prej tyre 
37 parti politike, 15 kandi-
dat të pavarur, 18 iniciativa 
qytetare. 34 parti shqip-
tare, 21 serbe, 2 malazeze. 
Një parti ka qenë koalicion 
i 7 partive (Koalicioni për 
Kosovë të Re).  

2.6.5 Partitë politike që nuk u 
lejuan të garojnë sërisht (nr)

Tri parti kanë qenë të nda-
luara për pjesëmarrje në 
zgjedhje për shkak se nuk 
kanë dorëzuar raporte në 
KQZ. Në bazë të disa rregul-
loreve, nëse raportet nuk 
dorëzohen në KQZ çdo 48 
muaj atëherë ato parti fshi-
hen nga lista e partive të 
regjistruara. Nga tri partitë 
e ndaluara për garim, 1 ka 
qenë shqiptare dhe 2 serbe. 

2.6.6 Korrupsioni në partitë 
politike (Indeksi i TI)

Transparency International. Barome-
tri Global i Korrupsionit 2009, 2010.

2.6.7 Pjesëmarrja në aktivitetet e 
partive politike (%) (UNDP) UNDP Pulsi Publik Mars, 2011.

Pyetja ka qenë nëse keni 
marrë pjesë në aktivitete të 
partive politike në gjashtë 
muajt e fundit. Kjo kohë 
ndodhi të jetë gjatë fush-
atave të zgjedhjeve kom-
bëtare. 

2.7 Qeverisja Lokale dhe Decentralizimi

2.7.1 Qeverisja lokale 
demokratike (Indeks FH)

Freedom House. Kombet në Tran-
zicion.

Merr parasysh decentral-
izimin e kompetencave, 
përgjegjësit dhe zgjedhjet 
e kapaciteteve të mekaniz-
mave të qeverisë lokale, si 
dhe transparencës e lloga-
ridhënies së autoriteteve 
lokale. 
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2.7.2
Mbledhje e mbajtura 
nga Kuvendet Komunale                                 
Të rregullta

MAPL Raporti i Monitorimit të Komu-
nave. 2010, 2009, 2008. 

E matur në 34 komunat 
(jo në komunat e Kosovës 
veriore) 

2.7.3 Të jashtëzakonshme

2.7.4 Vendimet e Kuvendeve 
Komunale (nr)

2.7.5 Rregullore të miratuara nga 
Kuvendet Komunale (nr)

2.7.6
Mbledhjet e Komisioneve 
Komunale Për Politika dhe 
Financa (nr)

2.7.7 Komunat (nr) Ministria e Administrimit të Push-
tetit Lokal.

Targeti për 2011 është të 
krijohet komuna e paraparë 
e Mitrovicës Veriore. 

2.7.8

Bartja e kompetencave
Vetanake/Deleguara/	
Zgjeruara

Siç është vlerësuar nga Departa-
menti Fiskal i Fondit Ndërkombëtar 
Monetar. Tri shifrat qëndrojnë për 
kompetenca të decentralizuara 
plotësisht/	pjesërisht/të	papërfun-
duara.

Targeti për 2011 është që 
18 kompetenca të trans-
ferohen në komuna siç 
është e paraparë me Ligjin 
për Vet-Qeverisjen Lokale.

2.7.9 Komunat me autonomi 
financiar	në	arsim	(nr)

Artikull “Shkolla e pakënaqura me 
autonominë	financiare	(2011-02-
23). 

2.7.10 Pjesëmarrja qytetare në 
diskutimet publike (%) UNDP Pulsi Publik Mars, 2011.

2.7.11
Shkalla e përfaqësimit 
(raporti	votues/këshilltar) Kalkulimet e D4D-së.

Kalkulimet janë bërë bazuar 
në numrin e anëtarëve të 
Asambleve të Komunave 
përpjesëtuar për numrin e 
votuesve e marrur nga KQZ. 

2.8 Financat Komunale

2.8.1
Buxheti mesatar i 
komunave 
(Eur)

MEF. Vlerat janë nxjerrë nga bux-
hetet e Kosovës

2.8.2 Pjesa e shpenzuar e 
buxheteve komunale (%)

MAPL Raporti i Monitorimit të Komu-
nave. 2010, 2009, 2008.

2.8.3 Mbledhja e tatimeve në 
prona 

http://www.kospress.com/portali/
index.php?view=article&catid=26
%3Aeconomics&id=3747%3Aviti-
2008-rekord-sa-i-perket-te-hyrave-
nga-tatimi-ne-prone-&option=com_
content&Itemid=29
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2.8.4

Të hyrat vetanake të 
komunave 
(mln Eur)

MEF. Vlerat janë nxjerrë nga bux-
hetet e Kosovës për vitet 2008, 
2009 dhe 2010 (nga buxheti i 
rishikuar).

Në shumicën e komunave 
ky lloje e të hyrave është 
ende e vogël. Përafër-
sisht gjysma e të hyrave 
vetanake gjenerohet nga 
Komuna e Prishtinës. 

2.8.5
Të hyrat vetanake të 
komunave 
 (% e buxhetit total)

2.8.6
Mbledhja e të hyrave 
vetanake në proporcion me 
planifikim	(%)

2.9 Marrëdhëniet Ndër-etnike dhe Kthimi

2.9.1
2.9.2

Gatishmëria për të punuar 
me tjerët 
 Serbët me shqiptarët
Shqiptarët me serbët

Të dhënat e mbledhura nga rapor-
tet e UNDP për Paralajmërim të Her-
shëm.
UNDP Pulsi Publik Mars, 2011.

2.9.3

Besimi në qeverinë qendrore
Shqiptarët e Kosovës
Serbët e Kosovës

2.9.4
Stabiliteti politik dhe 
mungesa	 e	 dhunës/
terrorizmit (Indeksi i BB)

Sondazh nga Gallup Ballkan. 

2.9.5
2.9.5a
2.9.5b

Përbërja e minoriteteve në 
Policinë e Kosovës (% e 
totalit)
Komuniteti Serb 
Komunitetet tjera 

Të dhëna nga Zyra me marrëdhënie 
me publikun te Shërbimit Policor të 
Kosovës. 

2.9.6 Minoritetet në FSK (% e 
totalit) Raporti Vjetor i FSK-së – 2010. 

2.9.7
2.9.7a
2.9.7b

Komunitetet tjera në 
sektorin publik 
Serb
Të tjerë

Të dhënat e Ministrisë së Adminis-
tratës Publike. 

2.9.8 Kthimi vullnetar i 
minoriteteve

UNHCR.	Zyra	e	Shefit	të	Misionit	në	
Prishtinë. 

2.10 Media

2.10.1
a
b
c
d
e

Indeksi i 
Qëndrueshmërisë së 
Medias (IREX)                                          
Fjala e lirë
Gazetaria profesionale 
Pluralizmi i burimeve të 
lajmeve
Menaxhimi i biznesit 
Instit. përkrahëse

IREX. Indeksi i Qëndrueshmërisë së 
Medias, 2010.

2.10.2 Mediat e pavarura (Indeksi 
i FH) Freedom House. Liria e shtypit 2010.

2.10.3 Indeksi i lirisë së shtypit 
(FH)

Freedom House vlerëson 
Kosovën si “Pjesërisht të 
Lirë”
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2.10.4 Indeksi i lirisë së shtypit 
(RSF) Gazetarët	Pa	Kufij.	

Kosova ka rënë nga vendi i 
75-të në vendin e 92-të në 
2010. 
Vendeve u ipen nota nga 0 
(maksimumi) deri në 100 
(minimumi) në bazë të 23 
pyetjeve metodologjike të 
ndara në tri kategori.

2.10.5 Perceptimi i korrupsionit ne 
media(Indeksi i TI)

Transparency International. Barome-
tri Global i Korrupsionit 2009, 2010.

2.10.6

Numri i shtëpive mediale:                    
TV

Shtyp
Radio

Komisioni i Pavarur i Mediave 
(KMP). Raporti i marrur përmes 
e-mailit. 

Tri radio në gjuhën bosh-
njake, 2 në gjuhën turke, 
dhe 1 në gjuhën rome. 
Shumë nga këto mediume 
kanë programe në disa 
gjuhë si RTK, Radio Besa, 
Prizren. 

2.10.7
a
b
c
d

Numri i shtëpive mediale 
(nr)
Radio (Serbe)
TV (Serbe)
Radio (Komunitete tjera)
TV (Komunitete tjera)

2.11 Shoqëria Civile

2.11.1

Indeksi i qëndrueshmërisë 
së shoq. civ. 
Ambienti ligjor Kapaciteti 
organizativ 
Qëndrueshmëria	financiare	
Avokimi 
Ofrimi i shërbimeve 
Infrastruktura 
Imazhi publik

USAID. Indeksi i Qëndrueshmërisë 
së OJQ-ve për Evropë Qendrore, 
Lindore dhe Euro-Azi.

2.11.2 Renditja e shoqërisë civile 
(Indeksi i FH) Freedom House. Kombet në Tran-

zicion.2.11.3 Renditja e Demokracisë 
(Indeksi i FH)

2.11.4 Indeksi i Pjesëmarrjes 
Qytetare (UNDP) UNDP Pulsi Publik Mars, 2011.

0.24 tregon pjesëmarrjen 
e publikut në jetën politike 
dhe civilë është shumë e 
ulët. Për meshkujt është 
pak më e lartë (0.27)  se 
për gratë(0.21). 
Vlerësimi nga 0.00 – 3.00

2.11.5 Të hyrat e OJQ-ve nga 
fondet e jashtme (%)

Indeksi i Shoqërisë Civile nga KCSF, Mars, 
2011. http://www.kcsfoundation.org/
repository/docs/CSI_Analytical_Country_Re-
port_Kosovo.pdf

Vlerësimi	ka	filluar	në	fund	
të vitit 2008 kështu që kjo 
shifër mbulon periudhën 
2009 -2010. 
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2.11.6

Perceptimi i korrupsionit të 
OJQ-ve 
Si të korruptuara (%)
Monitorues të vërtetë të 
demokracisë

Të dhënat e mbledhura nga raportet 
e UNDP për Paralajmërim të Her-
shëm.
UNDP Pulsi Publik Mars, 2011.

UNDP Developed also an in-
dex that shows 0.95 on the 
scale of (1.00-3.00 max)

2.11.7a
B
c

Numri i OJQ-ve 
Vendore të regjistruara
Me	status	të	beneficuar	
Ndërkombëtare

Raporti Vjetor i Ministrisë së Admin-
istratës publike. 2010. 

UNDP ka përpiluar edhe një 
indeks që e jep notën 0.95 
në këtë kategori. Vlerësimi 
i matur nga (1.00-3.00 
maks)

2.12 Marrëdhëniet e Jashtme dhe Integrimi në BE

2.12.1 Njohjet nga shtetet (nr) www.kosovothanksyou.com

Në kohën e daljes së këtij 
publikimi numri i njohjeve 
ka qenë 75. Pra tri më 
shumë njohje kanë ardhur 
në gjashtë mujorin e parë 
të 2011. 

2.12.2 Shtetet që njohin 
pasaportën (nr) www.kosovothanksyou.com

Nuk ka të dhëna të sakta 
në këtë kategori pasi që ka 
shtete që pranojnë persona 
me pasaporta të Kosovës 
por nuk e njohin zyrtarisht 
pasaportën e Kosovës. 

2.12.3 Shtetet që nuk kërkojnë 
viza

ESI punim diskutimi: Izolimi i 
Kosovës? Kosova vs. Afganistani 
5:22 (19 Nëntor, 2009) 

2.12.4 Kalimi i fazave të integrimit 
Europian (nga 6 faza)

Klubi për politika të Jashtme. ““Aim-
ing High: A European Vision for 
the Dialogue Between Kosovo and 
Serbia. KFOS &KPJ. Mars, 2011. 

Gjashtë fazat janë: 
1.Statusi i kandidatit
2.Marrëdhëniet kontraktuale
3.Negociatat për SAA 
4. Vlerësim i negociatave 
para nënshkrimit
5.Nënshkrimi i SAA
6.Negociatat e Përfunduara

2.12.5

Fushat me progres nga 
Raporti i Progresit i KE-së                                       

                             … pa 
progres  

… pjesërisht progres

Raporti i Progresit: Prodhuar në 
Kosovë. Instituti GAP. Tetor, 2010
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2.12.6 

Anëtarësimi në Këshillin 
Europian
CLARA http://www.coe.int/

Që nga 2002 Kosova ka 
qenë anëtare vëzhguese e 
“Kongresit të Autoriteteve 
Lokale dhe Rajonale” CLARA 
të Këshillit Europian. 

2.12.7 Federatat sportive të 
njohura ndërkombtarisht www.kosovothanksyou.com

2.12.8 Anëtarësimi në UEFA www.kosovothanksyou.com
Që nga 2011, UEFA konsid-
eron valide transferimet nga 
Kosova. 

Sundimi i Ligjit - Burimet e Indikatorëve
Nr. Indikatorët  Burimi Komentet

3.1 Sistemi Gjyqësor

3.1.1
Korniza dhe pavarësia e 
sistemit gjyqësor (Indeksi 
i FH)

Freedom House. Kombet në Tran-
zicion.

Vlerësimet numerike të 
raporteve janë të bazuara 
në shkallën nga 1 deri 
në 7, ku shkalla 1 tregon 
vlerësimin më të lart dhe 
7 tregon vlerësimin më 
të dobët të progresit të 
demokracisë. 

3.1.2

Numri i gjyqtarëve 
Gjyqtar shqiptarë
Gjyqtar serbë

OSBE. Përbërja gjinore e 
gjykatësve dhe prokurorëve në 
Kosovë (2010).
ABA Nisma e Sundimit të Ligjit. 
Indeksi i Reformimit Gjyqësor në 
Kosovë. 
KIPRED. 2010. Fuqizimi i Sun-
dimit të Ligjit në Kosovë: Lufta 
kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar. 

Pasi që nuk kishte të dhë-
na për të gjitha vitet nga 
një burim i vetëm, D4D ka 
mbledhur të dhënat nga 
disa burime. 

Përderisa numri total i 
gjykatësve dhe proku-
rorëve është marrur nga 
OSBE, numri i gjykatësve 
me përkatësi shqiptare 
dhe serbe është marrur 
nga ABA Nisma e Sun-
dimit të Ligjit. Numri i 
prokurorëve special është 
marrur nga KIPRED. 

3.1.3 Numri i prokurorëve
OSBE. Raportet e monitorimit 
mujor 2009.
ABA Nisma e Sundimit të Ligjit. 
Indeksi i Reformimit Gjyqësor në 
Kosovë. 

3.1.3a Prokurorë publik

3.1.3b Prokurorë komunal

3.1.3c Prokurorë rajonal

3.1.3d Prokurorë special

3.1.4 Numri i rasteve në gjykata
Këshilli Gjyqësor i Kosovës. 
Statistikat mbi gjykatat e rregullta 
për vitin 2008, 2009, 2010. 

3.1.5

Raste në Gjykatën Kush-
tetuese 
Pranuara
Zgjidhura 

Gjykata Kushtetuese. Raporti Vje-
tor (2009). 
Hasani, Enver. 28 Dhjetor 2010. 
Konferenca për shtyp e fund-vitit.  
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3.1.6 Perceptimi që Gjyqësori 
është i pavarur në gjykim UNDP Pulsi Publik Mars, 2011.

3.2 Vlerësimet e Gjyqësorit

3.2.1

a

b

c

d

e
f

g

h

i

Vlerësimi i ABA
Kualifikimi	dhe	përgatitja
Autoriteti Gjyqësor
Shqyrtimi i Legjislacionit 
nga Gjyqësori
Juridiksioni mbi të drejtat 
civile
Burimet Financiare
Mjaftueshmëria e Pagave
Ndërtesat e gjyqësorit
Gjyqësor objektiv
Llogaridhënia
Publikimi i Vendimeve të 
Gjyqësorit
Mirëmbajtja e arkivave të 
gjykatave
Stafi	përkrahës	i	Gjykatave

ABA Nisma e Sundimit të Ligjit. 
Indeksi i Reformimit Gjyqësor në 
Kosovë. 

ABA është Shoqata Ameri-
kane e Avokaturës

3.2.2

Vlerësimi i Gjykatave nga 
EULEX
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Gjykatësit
Prokurorët publik
Zyra e Prokurorit special 
Shërbimi korrektues

EULEX. Raporti i Programit 2010

Këta indikatorë japin një 
përmbledhje të progresit 
të Kosovës në fushën e 
sundimit të ligjit në fushat 
ku EULEX-i synon ndry-
shime organizative përmes 
vëzhgimit, mentorimit dhe 
këshillimit. Vlerësimi është 
bërë në këtë bazë:
A = Progres; B = Progres 
i	Ngadaltë/Ka	nevojë	për	
shtytje;
C =Pa Progres. 

3.3 Sistemi Korrektues

3.3.1

Buxheti i sistemit korrek-
tues
(‘000 Euro)
(% e buxhetit të përgjith-
shëm)

MEF. Të dhënat nga Buxheti i Kon-
soliduar i Kosovës 2010, 2009, 
2008.

3.3.2 Numri i të burgosurve

Sipas drejtorit të Shërbimit Kor-
rektues	të	Kosovës.	http://gov.
publiku.com/note/8394/ministrja-
e-drejt%C3%ABsis%C3%AB-znj-
nekibe-kelmendi.html
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3.3.3
Ndërtesat e sistemit kor-
rektues
(Raporti i Progresit të KE)

Progres Raporti i KE për Kosovën 
2010, 2009, 2008.

3.3.4
Kushtet për të burgosurit 
me nevoja të veçanta 
(Raporti i Progresit të KE)

3.3.5

Raportime të trajtimeve 
të këqija dhe me forcë të 
tepruar
(Raporti i Progresit të KE)

3.3.6 Shërbimi korrektues (EU-
LEX)

3.4. . Kundër-Korrupsioni

3.4.1 Indeksi i korrupsionit (FH) Freedom House. Kombet në Tran-
zicion.

Numeric ratings accom-
panying the reports are 
based on a scale of 1 to 
7, with 1 representing the 
highest and 7 the low-
est level of democratic 
progress.

3.4.2 Indeksi i kontrollit të kor-
rupsionit (BB)

Banka Botërore. Indikatorët e 
Përbërë të Qeverisjes 1996-2009.

Control of corruption 
captures perceptions of 
the extent to which public 
power is exercised for 
private
gain, including both petty 
and grand forms of cor-
ruption, as well as “cap-
ture” of the state by elites 
and private
interests.

3.4.3 Perceptimi i korrupsionit në 
institucione(TI)                                             

Transparency International. 
Barometri Global i Korrupsionit 
2009, 2010.

There are a total of 11 
areas that TI rates and the 
average comes. However, 
we have selected only 5 
of the most important and 
most alarming. 
The Global Corruption 
Barometer is a survey that 
assesses general public 
attitudes toward, and 
experience of, corruption 
in dozens of countries 
around the world.
Rating is from 1-5 with 5 
being extremely corrupt. 

3.4.3a Parti politike

3.4.3b Kuvend

3.4.3c Biznes/Sektori	privat

3.4.3d Media

3.4.3e Gjyqësor
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3.4.4

Perceptimi i korrupsionit 
Qeverisje
Në bizneseve Gallup. Balkan Monitor (Percepti-

met: Zërat e Ballkanit). 

Each year, the Gallup 
Balkan conducts 1,000 
face-to-face interviews, in 
the respondents’
homes in Albania, Bosnia 
and Herzegovina, Croatia, 
Kosovo, Macedonia,
Montenegro and Serbia, 
using a standard set of 
core questions.

3.4.5 Raportimi për kushtëzim 
me mito (%)

Transparency International. 
Barometri Global i Korrupsionit 
2009, 2010.

The	first	figure	is	for	year	
2007.

3.4.6 Buxheti i Agjencionit 
Kundër-Korrupsion 

Agjencia Kundër Korrupsionit. 
Raportet Vjetore (2008,209 dhe 
2010)3.4.7

Rastet e korrupsionit        
Raportuara në AKK 
Proceduara në Prokurori 
(nr/%)
Tenderët jo-transparent 

3.4.8 Luftimi kundër korrupsionit 
(ECPR)

Progres Raporti i KE për Kosovën 
2010, 2009, 2008.

3.4.9 Legjislacioni kundër kor-
rupsionit (ECPR)

3.4.10 Bashkëpunimi ndër-agjen-
sional (ECPR)

3.5 5 Të Drejtat e Njeriut

3.5.1 Shkalla e lirisë (FH)

Freedom House. Liria në botë 
(Freedom in the World).

Secili shtet dhe territor i 
mbuluar nga ky studim 
është vlerësuar me dy 
nota – një për të drejta 
politike dhe një për të 
liritë civile. Nga nota 1-7, 
nota 1 tregon vlerësimin 
më të lartë të lirisë dhe 7 
tregon nivelin më të ulët 
të lirisë. 

Shtete me mesatare 1.0- 
2.5 konsiderohen “Të 
Lira”, 3.0 – 5.0 konsidero-
hen “Pjesërisht të Lira” 
dhe 5.5 deri në 7.0 kon-
siderohen “Jo të Lira.” 

a Të drejtat politike (FH)

b Të drejtat civile (FH)

3.5.2 Qasja në gjyqësorin
(Raporti i Progresit të KE)

Raporti vjetori i Avokatit të Popul-
lit	2008/2009.

3.5.3 Rastet e pranuara nga Avo-
kati i Popullit

Raporti vjetori i Avokatit të Popul-
lit	2008/2009.

3.5.4 Personat e zhvendosur 
brenda vendit (nr)

UNHCR.	Office	of	the	Chief	of	
Mission
Pristina, Kosovo
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3.5.5 Numri	i	viktimave	të	trafi-
kimit (nr)

Departamenti i shtetit amerikan.  
Zyra për demokraci, të drejta të 
njeriut dhe punë. Raporti mbi të 
drejtat e njeriut: Kosovë 2008 
dhe 2009.3.5.6 Viktima të dhunimit (nr)

3.5.7

Promovimi dhe vërja në 
zbatim e të drejtave të 
njeriut 
(Raporti i Progresit të KE)

Progres Raporti i KE për Kosovën 
2010, 2009, 20083.5.8 Koordinimi i mekanizmave 

për të drejtat e njeriut

3.5.9
Zyrat e drejtave të njeriut 
në nivel komunal
(Raporti i Progresit të KE)

3.6 Policia

3.6.1
a

Policia (EULEX)
Ndalimi efektiv i krimit

EULEX. Raporti i Programit 2010

Këta indikatorë japin një 
përmbledhje të progresit 
të Kosovës në fushën e 
sundimit të ligjit në fushat 
ku EULEX-i synon ndry-
shime organizative përmes 
vëzhgimit, mentorimit dhe 
këshillimit. Vlerësimi është 
bërë në këtë bazë:
A = Progres; B = Progres 
i	Ngadaltë/Ka	nevojë	për	
shtytje;
C =Pa Progres. D = 
Përkeqësim alarmant. 

b
Përballja me çështjet e 
patrullave dhe sigurimi i 
rendit publik

c Sigurimi	i	kufijve

d Qëndrueshmëria organizav-
tive

3.6.2 Shkalla e aprovimit të Poli-
cisë së Kosovës 

Të dhënat e mbledhura nga rapor-
tet e UNDP për Paralajmërim të 
Hershëm.
UNDP Pulsi Publik Mars, 2011.

3.6.3
Anëtarët në komunitet mi-
noritar në polici të Kosovës 
(%)

Shifra të Policisë së Kosovës.

3.6.4 Vrasjet (Rastet e hapura)

3.6.5 Vjedhjet (nr)

3.6.6 Aksidentet	në	trafik	(nr)

3.6.7 Vdekjet në aksidente të 
trafikut	(nr)

3.6.8 Tiketat e lëshuara nga 
policia (nr)
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3.6.9 Azil kërkuesit në BE (nr) Eurostat. Statistikat në fokus.

3.7 Siguria Kombëtare

3.7.1 Anëtarët e FSK-së (nr)

Ngritja,	Sfidat	dhe	Suksesi.	
Ministry of Kosovo Security Force 
Publication (MKSF), 2010. 

http://mksf-ks.org/?page=1,118	

3.7.2
Oficerë	të	FSK-së	(nr)
(% e anëtarëve total)

3.7.3 Minoritetet në FSK (% e 
totalit)

3.7.4 Shkalla e aprovimit të 
KFOR-it (%)

UNDP. Early Warning Reports 
2008 and 2010
UNDP Public - Pulse March, 2011.

3.7.5 Pronësia e armëve (ilegale)

South and Eastern Europe Clear-
inghouse for the Control of Small 
Arms and Light Weapons SALW 
Survey of Kosovo

3.7.6 Trupat e KFOR-it (nr) Official	KFOR	website

3.7.7

Përceptimi se nuk do të 
ndodh luftë në të ardhmen 
e afërt (Gallup) 
(% e respodentëve)

Gallup. Balkan Monitor (Insights 
and Perceptions: Voices of the 
Balkans).

Zhvillimi Social -  Burimet e Indikatorëve 
Nr. Indikatorët Burimi Komentet

4.1	Zhvillimi	Demografik

4.1.1
4.1.2

Lindjet
Vdekjet

Enti i Statistikave të Kosovës. 2008. 
Ndryshimet	demografike	të	popullatës	
së Kosovës 1948-2006. 
Statistikat e lindjes gjatë vitit 2009.
Statistikat e vdekjes. 2009.
Statistikat e përgjithshme. Buletini 3 
mujor Seria 1. 2011 

4.1.3 Shtimi natyror (nr)

Enti i Statistikave të Kosovës. 2008. 
Ndryshimet	demografike	të	popullatës	
së Kosovës 1948-2006. 
Statistikat e lindjes gjatë vitit 2009.
Statistikat e vdekjes. 2009.
Statistikat e përgjithshme. Buletini 3 
mujor Seria 1. 2011

Numri i lindjeve zbritur për 
vdekjet. 
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4.1.4 Kurorëzimet (nr)
Enti i Statistikave të Kosovës. 2008. 
Statistikat e kurorëzimeve gjatë vitit 
2009.
Statistikat e shkurorëzimeve. 2009.
Statistikat e përgjithshme. Buletini 3 
mujor Seria 1. 2011

4.1.5 Shkurorëzimet (nr)

4.1.6
Mesatarja e 
anëtarëve të  
familjes (nr)

UNDP. Mozaiku i Kosovës 2006 dhe 
2009.

4.1.7 Popullata në moshë 
të punës (%) ESK. Anketa e Fuqisë Punëtore 2009. Përqindja e popullatës në 

mes të moshës 15-65.

4.1.8 Synimi për të mi-
gruar (%)

Të dhënat e mbledhura nga raportet e 
UNDP për Paralajmërim të Hershëm.
UNDP Pulsi Publik Mars, 2011.

Përqindja e popullatës që 
pozitivisht i janë përngjitur 
pyetjes	për	planifikimi	të	
emigrimit. 

4.1.9 Indeksi Gjini (Gini 
Index)

“Raporti	i	Zhvillimit	Njerëzor	�	Kosovë	
2004”. UNDP. 2004

Niveli i pabarazisë në 
shpërndarjen e të ardhurave 
familjare.
 (25 - 50)

4.1.10 Indeksi i Zhvillimit 
Njerëzor

“Raporti	i	Zhvillimit	Njerëzor	�	Kosovë	
2004”. UNDP. 2004. p. 14.

Indeksi i Zhvillimit Njerëzor 
(HDI) është një masë kraha-
sues e jetëgjatësisë, analfa-
betit, arsimit dhe standardit 
të jetesës. Ky indeks matë 
mirëqenien sidomos të fëmi-
jëve. 

4.2 Arsimi

4.2.1 Shkalla e analfabet-
izmit (%)

ESK. Statistikat Arsimit 2007 – 2008 
dhe 2008 – 2009 dhe 2008 – 2009.

Përqind e njerëzve që nuk di-
jnë të lexojnë dhe shkruajnë. 

4.2.2

Regjistrimi në                          
Arsim primar
Arsim dytësor 
Arsim i lartë

MASHT. Statistikat e arsimit ne Kosove 
2009/2010.

Përqindja e fëmijëve që janë 
regjistruar në sistemin e 
arsimit që është kalkuluar 
nga përpjesëtimi i numrit 
totalë fëmijëve me numrin 
e regjistruar të fëmijëve në 
shkolla.

4.2.3 Suksesi në provimin 
e maturës (%)

Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës 
(KQSHM). 2008, 2009, 2010. 

Vëreje se kriteri për kalimin 
e testit të maturës kanë 
ndryshuar që shpjegon 
rritjen e nivelit të kalimit të 
këtij testi. 
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4.2.4

Nxënës për klasë                    
Arsim primar
Arsim sekondar
Arsim për nevoja të 
veçanta

MASHT. Statistikat e arsimit ne Kosove 
2009/2010.

4.2.5

Raporti 
mësimdhënës/	
nxënës       Primar
Arsim sekondar
Arsim për nevoja të 
veçanta

MASHT. Statistikat e arsimit ne Kosove 
2009/2010.4.2.6

Nxënës në shkolla 
private (%)  
Arsim primar
Arsim sekondar

4.2.7

Shkalla e braktisjes                             
Totali
Arsim primar(%)
Arsim sekondar (%)

E dhëna e parë është nga 
2006 dhe e dyta nga viti 
2007. Të dhënat për 2008 
dhe 2009 nuk kanë dalur. 

4.2.8

Kënaqshmëria 
me menaxhimin e 
shkollave	fillore	dhe	
të mesme (indeks)

UNDP. Mozaiku i Kosovës 2006 dhe 
2009

4.2.9 Indeksi i arsimit “Raporti	i	Zhvillimit	Njerëzor	�	Kosovë	
2010”. UNDP. 20010

Indeksi i Arsimit përmban 
vitet mesatare të shkollimit 
dhe parashikimi i viteve të 
edukimit në vend. 

4.3 Arsimi i Lartë dhe Bibliotekat

4.3.1
Studentë në 
Universitetin e 
Prishtinës

MASHT. Statistikat e arsimit ne Kosove 
2009/2010

4.3.2

Studentë e 
Universitetit të 
Prishtinës në 
programin Master 
(%)

4.3.3

Studentë e 
Universitetit 
të Prishtinës 
në programin 
Dokturaturë (%)

4.3.4
Vende të ofruar 
për regjistrim në 
edukimin e lartë (nr)

Sipas Ministrit Hoxhaj (Kosova Sot, 
28 Dhjetor 2010, f. 5. Intervistë me 
Ministrin e Arsimit

4.3.5 Mesatarja e vjetëve 
të arsimuar

UNDP. Mozaiku i Kosovës 2006 dhe 
2009

Vitet mesatare të 
përfunduara nga popullata e 
rritur. 

4.3.6
Buxheti i MASHT 
(si % e buxhetit 
total)

MEF.	Raporti	vjetor	financiar	Buxheti	i	
konsoliduar i Kosovës 31 dhjetor 2009.
MEF.	Raporti	vjetor	financiar	Buxheti	i	
konsoliduar i Kosovës. 31 dhjetor 2008.
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4.3.7 Biblioteka (nr)

ESK. Statistikat e Kulturës 2009, 2010.

4.3.8 Numri i librave në 
biblioteka

4.4 Shëndeti Publik

4.4.1
4.4.2

Shpenzimet 
buxhetore për 
shëndetësi

 (si % e BPV-së)
(si % e buxhetit)

MEF.	Raporti	vjetor	financiar	Buxheti	i	
konsoliduar i Kosovës 31 dhjetor 2009.
MEF.	Raporti	vjetor	financiar	Buxheti	i	
konsoliduar i Kosovës. 31 dhjetor 2008.

Shpenzimet e shëndetësisë 
përpjesëtuar për BPV. 

4.4.3
Jetëgjatësia                                            

(vjet) 
(indeksi)

Ueb faqja zyrtare e ESK-së: www.esk.
rks-gov.net.

Jetëgjatësia mesatare e 
qytetarëve në vend. 

4.4.4
Shkalla e mortalitetit 
të foshnjave (për 
1,000) Enti i Statistikave të Kosovës. 2008. 

Statistikat e lindjes gjatë vitit 2009.
Statistikat e vdekjes. 2009.
UNKT MDG Raport 2010.

4.4.5 Numri i vdekjeve të 
foshnjave në lindje 

Numri i vdekjeve të 
foshnjave pjesëtuar për 
numrin e lindjeve. 

4.4.6 Mjekët (nr)
Për 1,000 qytetarë

Intervistë me drejtorinë e Institutit 
Kombëtar për Shëndet Publik. Naser 
Ramadani. 25 Mars, 2011. 

4.4.7

Pranimet në spitale 
(nr)

Rajonale (nr)
QKUK (nr)

Intervistë me drejtorinë e Institutit 
Kombëtar për Shëndet Publik. Naser 
Ramadani. 25 Mars, 2011. 
ESK. 
Statistikat e Shëndetit 2010, 2009.  

4.4.8
Vetëvrasjet (nr)

Tentim vetëvrasje 
(nr)

Programi Kobtar për parandalimin e 
vetëvrasjeve. Qeveria e Kosovës dhe 
Fondacioni Together Kosova. 2009

4.4.9

Kënaqshmëria me...
...shërbimet e 

shëndetit publik
...shërbimet e 

spitaleve

UNDP. Mozaiku i Kosovës 2006 dhe 
 2009.

4.5 Sëmundjet dhe Vaksinimi
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4.5.1
Rastet me sëmundje 
të parandalueshme 
me vaksina (nr)

IKSHP. Raporti Vjetor. 2009.

Numri i vdekjeve shkaktuar 
nga sëmundjet që mund të 
parandalohen nga imunizimi. 

4.5.2 Rastet e tuberku-
lozes (nr)

4.5.3
Virusi pandemik 
...Influenca	A	H1N1
...Vdekjet

4.5.4 Fëmijë të imunizuar 
(%)

4.5.5 Niveli i Duhan Pirjes Lirita Halili, 8 Janar 2011 “Ma n’fund” 
Gazeta Express, f. 9.

4.5.6 Defiqenca	e	jodit	në	
nxënësit (%)

UNICEF. Anketa e të Ushqyerit të Grave 
shtatzëne dhe Nxënësve shkollor 2010

Përqindja e fëmijëve që kanë 
mungesa të jodit. 

4.5.7 Përhapja e anemisë 
tek nxënësit 

Përqindja e fëmijëve janë 
diagnozuar me anemi.

4.5.8
Nxënësit të rrëgjuar 
dhe tejet të rrëgjuar  
(%)

Përqindja e fëmijëve që kanë 
gjatësi më të shkurtë se 
mesatare. 

4.6 Çështjet Gjinore

4.6.1
Shkalla e analfa-
betizmit (raporti 
meshkuj/	femra)

Enti Statistikor i Kosovës Statistikat 
Arsimit	2007	�	2008	dhe	2008-	2009.

Numri i meshkujve analfabet 
përpjesëtuar për numrin e 
femrave analfabete. 

4.6.2
Popullata joaktive 
Meshkuj
Femra

ESK. Anketa e Fuqisë Punëtore 20010, 
2009, 2008.

Popullata e meshkujve që 
janë jashtë fuqisë punëtore 
përpjesëtuar për femrat 
jashtë fuqisë punëtore. 

4.6.3
Popullata joaktive në 
raport të meshkujve 
me femra

4.6.4
Jetëgjatësia 
Meshkuj
Femra

Enti Statistikor i Kosovës. www.esk.
rks-gov.net Numri mesatar i vjetëve. 

4.6.5
Deputetet femra në 
Kuvendin e Kosovës 
(nr)

Kuvendi i Kosovës. www.kuven-
dikosoves.org 

4.6.6
Kryetare të ko-
munave femra               
(nr)

Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës.
UNDP.	Profili	Gjinor	i	Kosovës	dhe	të	
dhënat  themelore të  vendit 2009.

4.6.7

Ministri të krye-
suara nga femrat         
(nr)
(%)

ESK. Gratë dhe burrat në Kosovë 2008.
UNDP.	Profili	Gjinor	i	Kosovës	dhe	të	
dhënat  themelore të  vendit 2009.

4.6.8
Kryetare të komis-
ioneve parlamentare 
(%)

UNDP.	Profili	Gjinor	i	Kosovës	dhe	të	
dhënat  themelore të  vendit 2009

Numri i grave që janë 
kryetare të komisioneve 
parlamentare në raport me 
numrin total të komisioneve 
parlamentare. 

4.7 Gratë në Biznes
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4.7.1
Pjesëmarrja në 
fuqinë punëtore 
(meshkuj/femra)

ESK. Anketa e Fuqisë Punëtore 20010, 
2009, 2008. 
ESK. Gratë dhe burrat në Kosovë 2008.

4.7.2
Numri i femrave 
ndaj meshkujve në 
fuqinë punëtore

4.7.3
Raporti i pagave të 
femrave ndaj mesh-
kujve (AKB)

4.7.4

Papunësia e të rinjve           
(15-24 vjet) 
Femra
Meshkuj

4.7.5
Shkalla e papunësisë
Femra
Meshkuj

4.7.6
Papunësia në raport 
të meshkujve dhe 
femrave

4.7.7 Bizneset në pronë të 
femrave

ESK. Gratë dhe burrat në Kosovë 2008.

Përqind e grave që posedo-
jnë biznese. 

4.7.8 Pronësia e patund-
shmërive tek femrat

4.8 Mirëqenia Sociale
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4.8.1

Skema e Ndihmës 
Sociale
Familje (nr)
Përfitues	(nr)	
Shpenzuar (‘000)

Raporti Vjetor i MPMS: 2008, 2009, 
2010. 
http://mpms.rks-gov.net/Publikimet/
tabid/64/lapg-600/1/language/sq-AL/
Default.aspx

4.8.2

Pensionistë Bazikë                                  
(nr)
Rastet e reja
Shpenzuar (‘000) Numri i të pensionuarve 

varion nga muaji në muaj 
nganjëherë për nga 3,000 
persona por mesatarja është 
marrur për këtë të dhënë. 

Rastet e reja janë raportuar 
nga ministria vetëm për vitin 
2010. 

4.8.3

Pensionistë 
kontribues                          
(nr)
Shpenzuar (‘000)

4.8.4

Pensione për per-
sona me aftësi të 
kufizuara
Shpenzuar (‘000)
Raste të reja

4.8.5 Të papunët në regji-
strin publik (nr)

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Socia-
le, Raporti Vjetor i Punës dhe Punësimit 
2009. 

4.8.6
Shkalla e papunë-
sisë (si % e fuqisë 
punëtore)

ESK. Anketa e Fuqisë Punëtore 20010, 
2009, 2008.

4.9 Shërbimet Publike

4.9.1
4.9.2
4.9.3

Amvisëritë me qasje 
në (%)
Ujësjellës 
Kanalizim 
Energji elektrike

UNDP. Mozaiku i Kosovës 2006 dhe 
2009

4.9.4
4.9.5
4.9.6
4.9.7
4.9.8

Kënaqshmëria me 
(indeks)
Furnizim me rrymë 
elektrike 
Furnizim me ujë 
Rrugët lokale 
Rrugët nder komu-
nale 
Grumbullimin e mb-
eturinave 
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4.10 Ambienti

4.10.1
Komunat me pa-
jisje për pastrimin e 
ujërave të ndotura

UNDP. 2006 dhe 2009. Mozaiku i 
Kosovës.

4.10.2

Buxheti i Ministrisë 
së Ambientit (si 
përqindje e buxhetit 
total)

MEF.	Raporti	vjetor	financiar	Buxheti	i	
konsoliduar i Kosovës 31 dhjetor 2008 
dhe 31 dhjetor 2009 dhe 2010. 

Buxheti i MAPH përpjesë-
tuar për buxhetin total të 
Kosovës. 

4.10.3 Stacionet për matjen 
e ndotjes së ajrit

Ministria	e	Ambientit	dhe	Planifikimit	
Hapësinor, http://www.mmph-ks.org/

4.10.4

a

b
c
d

Kënaqshmëria me  
(indeks)
mbrojtjen e ambi-
entit   
mbrojtjen	e	florës	
dhe të faunës pl-
anifikimin	urban	dhe	
rural dhe shfrytëzi-
min e tokës  

UNDP. Mozaiku i Kosovës 2006 dhe 
2009

4.10.5 Emetimi i CO2 nga  
KEK-u	(ton/vit)

Ueb	faqja	e	KEK-ut.		http://www.kek-
energy.com/

4.10.6 Emetimi i SO nga 
KEK-u	(ton/vit)

4.10.7 Emetimi i pluhurit 
nga	KEK-u	(ton/vit)

4.10.8

Amvisëritë e përf-
shira në sistemin  e 
mbledhjes së mb-
eturinave (%)

Raporti i performances se kompanive te 
ujit dhe te mbeturina ne Kosove. UNDP 
ekipi për Ambient.

Në 2010 vlerësuar të jetë 
diku rreth 300,000-400,000 
familje. 

4.10.9 Mbeturinat	(kg/për	
banorë/vit)	

ESK. Anketa e Menaxhimit të Mbeturi-
nave komunale 2008, 2009, 2010. 4.10.10

Mbeturinat në 
Prishtinë (për 
banorë/vit)

4.10.11 Mbledhja e mbeturi-
nave	(ton/vit)

4.10.12 Parqet publike (si  % 
e tokës totale)

Ministria	e	Ambientit	dhe	Planifikimit	
Hapësinor. http://www.ks-gov.net/
mmph/english/index_eng.htm

4.10.13 Toka bujqësore (si  
% e tokës totale)

ESK ueb-faqe:
http://esk.rks-gov.net/

4.11 Kultura

4.11.1 Buxheti i MKRS-së 
(% e totalit)

MEF. Raporti Vjetor i Buxhetit të Kon-
soliduar të Kosovës 31 Dhjetor 2010, 
2009, 2008.
http://www.mef-rks.org/sq/
download/517-budget-reports-and-
financial-statements
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4.11.2 Kinema (nr)

Enti i Statistikave të Kosovës. 
Statistikat e Kulturës 2009, 2010.
Enti i Statistikave të Kosovës . 
Statistikat e Kulturës 2008, 2009.

4.11.3 Ulëse në kinema 
(nr)

4.11.4 Shfaqja	e	filmave	
(nr)

4.11.5 Vizitorë në kinema 
(nr)

4.11.6
Teatro                          
Profesional
Amator

4.11.7
Ulëse në teatro         
Profesional
Amator

4.11.8
Shfaqje teatrale         
Profesional
Amator

4.11.9
Vizitor në teatro        
Profesional
Amator

4.11.10
Galeri e arteve (nr)
Ekspozita të artit 
(nr)

4.11.11
Ndërtesa të muzeve 
(nr)
Shtëpi muze

4.11.12 Vizitor në muze (nr)

4.11.13
Balet                  
Shfaqje premiera
Rishfaqje

Kosova Sot, 29 Dhjetor 2010, 
“Brahimaj: Viti që duhet të mbahet në 
mend”, f. 35).

4.12 Sportet

4.12.1 Buxheti i MKRS-së 
(% e totalit)

MEF. Raporti Vjetor i Buxhetit të 
Konsoliduar të Kosovës 31 Dhjetor 
2010, 2009, 2008.
http://www.mef-rks.org/sq/
download/517-budget-reports-and-
financial-statements
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4.12.2 Klubet sportive të 
regjistruara (nr)

Enti i Statistikave të Kosovës . 
Statistikat e Kulturës 2009, 2010.
Enti i Statistikave të Kosovës . 
Statistikat e Kulturës 2008, 2009.

4.12.3 Ndeshje sportive 
(nr)

4.12.4 Shikues në aktivitet 
sportive (nr)

4.12.5 Persona aktiv në 
klube sportive (nr)

4.12.6 Trajnerë të licencuar 
(nr)

4.12.7 Sportistë të 
regjistruar (nr)

4.12.8 Të punësuar në 
sporte (nr)

4.13 Diaspora dhe Azili

4.13.1 Persona që jetojnë 
jashtë 

UNDP Kosovë. Studimi mbi Remitancat 
e Kosovës. 2010

Përqind e amvisërive që 
marrin remitanca. 

4.13.2

Amvisëritë që marrin 
remitanca (%)
Shqiptar
Serb
Komunitete tjera

Numri i personave që jetojnë 
jashtë. 

4.13.3
Mesatarja e 
remitancave për 
amvisëri (Eur)

Shuma mesatare e 
remitancave që pranohen 
nga amvisëritë. 

4.13.4
Remitancat si % e të 
ardhurave totale të 
amvisërisë

4.13.5
Remitancat e 
dërguara në 
përgjithësi (mln)

4.13.6 Remitancat përmes 
kanaleve legale (%)

4.13.7 Kthimi vullnetar (nr.) UNHCR.	Zyra	e	Shefit	të	Misionit.	
Prishtinë, Kosovë. 

4.13.8 Kthimi pa dëshirë 
(nr.)

4.13.9

Azil (për 100,000 
banor)
Kërkesa te BE-27 
Pranuara nga BE-27

ESI punim diskutues: Izolimi i Kosovës? 
Kosova vs. Afganistani 5:22 (19 Nëntor 
2009)
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