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HYRJE
Ky është numri i tretë i Monitoruesit Social e Demokratik i cili mbulon
periudhën dy mujore (gusht dhe shtator 2020) të përcjelljes së vendimeve të institucioneve publike qendrore në lidhje me menaxhimin e pandemisë Covid-19.
Në këtë numër mund ta lexoni analizën e Ligjit për parandalimin
dhe luftimin e pandemisë Covid-19 dhe zbatimin e tij në terren,
pastaj për propozimet që rrjedhin nga Ligji për rimëkëmbje ekonomike - një analizë të detajuar të propozimit për tërheqjen e 10% të
kursimeve pensionale, si dhe për planin për rimëkëmbjen ekonomike, veçanërisht shumën e ndarë për subvencionin e pagave të
sektorit privat.

Analiza jonë do të vijojë me mënyrën se si është menduar të ri-fillojë procesi mësimor në Republikën e Kosovës, tek ndihma e qeverisë
për komunitetet jo-shumicë dhe të dhëna statistikore në lidhje me
vdekjet nga pandemia Covid-19.
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KOSOVA ME LIGJ PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN
E PANDEMISË COVID-19
Që nga viti 2008, për asnjë moment qeveritë e kaluara nuk ndërmorrën asnjë hap në drejtim të ndryshimit dhe plotësimit, apo
edhe sjelljes të ndonjë Ligji për rastet sikurse tani me pandeminë
Covid-19. Kjo e fundit, Kosovën e gjeti në zbatim të Ligjit nr.
02/L-109 për Luftimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve Ngjitëse,
për të cilin siç e përmendëm në këtë numër, është i pamjaftueshëm për ushtrimin e funksioneve shtetërore dhe në mos-shkeljen
e lirive dhe të drejtave të njeriut. Të mos e përjashtojmë edhe një
tjetër fakt, Kosova ende e zbaton një ligj i cili ishte i shpallur në
kohën e para pavarësisë së Kosovës, pra me rregullore të UNMIK-ut e i shpallur nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm.
Me shfaqjen e pandemisë Covid-19, të dy qeveritë kishin nxjerrë
vendime për të cilat Gjykata Kushtetuese kishte nxjerrë aktgjykime
ku konstatonte shkeljen e kushtetutës dhe mungesën e bazës
ligjore për vendosjen e masave. Në dy aktgjykimet (KO 54/20 dhe
62/20), Gjykata Kushtetuese i kishte sugjeruar institucioneve, në
veçanti Kuvendit të ndërmarrë hapa të nevojshëm që do të
sjellnin deri te miratimi i një ligji të veçantë kundër pandemisë
Covid-19.
Kështu, një grup i deputetëve të Kuvendit e inicuan Projektligjin Nr.
07/L-006 për Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë Covid-19 në
Territorin e Republikës së Kosovës, të cilin deputetët e Kuvendit
e votuan katër muaj pas procedimit të tij dhe gjashtë muaj pas
shfaqjes të infektuarve të parë. Ligji hyri në fuqi me 25 gusht 2020.
Ligji u miratua nga Kuvendi pas një përpjekje afatgjatë dhe hy në
fuqi më 25 gusht 2020. Ligji si i tillë i përcakton përgjegjësitë dhe
rolin e institucioneve shtetërore, institucioneve shëndetësore
publike, private dhe publiko-private në marrjen e masave për
parandalimin, kontrollin, trajtimin, monitorimin, sigurimin e
financimit dhe ndarjen e përgjegjësive gjatë pandemisë Covid-19.
Ligji i përcakton të gjitha masat dhe sanksionet që mund të
ndërmerren ndaj personave fizik dhe juridik, shtetas të Republikës
së Kosovës apo të huaj me qëndrim në Republikën e Kosovës, të
cilët i shkelin rregullat, vendimet dhe udhëzimet e nxjerra nga
organet kompetente, gjatë gjithë kohëzgjatjes së periudhës së
infeksionit, pandemisë të shkaktuar nga COVID-19.
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Masa të përgjithshme: sigurim të ujit të pijshëm higjienik, mbrojte
sanitare e burimeve, objekteve dhe rrjetit shpërndarës, për furnizimin publik me ujë të pijshëm, dezinfektimi, mbajtja e maskës;,
mbajtja e distancës, higjiena personale, pastrimi dhe dezinfektimi
i duarve.
Masat e veçanta: zbulimi në kohë i burimit të infeksionit dhe

rrugëve të marrjes e përhapjes së tij, testimi përmes analizave
mikrobiologjike i personave të dyshuar me COVID-19, përcjellja
epidemiologjike dhe njoftimi i hershëm dhe i shpejtë, izolimi dhe
karantina, transportimi i sigurt, diagnoza e saktë dhe në kohë
reale mikrobiologjike, trajtimi dhe shërimi i personave të sëmurë,
gjurmimi i kontakteve me persona të infektuar apo të sëmurë,
sipas udhëzimeve të IKSHPK-së dhe OBSH-së, mbikëqyrja shëndetësore e personave të infektuar, protokolle dhe kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për personat që hyjnë në Kosovës nga
vende ku ekziston COVID-19, si dhe u japin udhëzime qytetarëve
që udhëtojnë në vendet ku ekziston COVID-19.
Masë e veçantë parashihet edhe kufizimi ose ndalimi i udhëtimeve në vendin ku është përhapur pandemia COVID-19, kufizimi
ose ndalimi i qarkullimit në rajonet e infektuara ose të rrezikuara,
kufizimi ose ndalimi i qarkullimit të llojeve të ndryshme të mallrave
dhe produkteve, mbylljen e shkollave, mbyllja e aktiviteteve jopublike apo publike, anulimi i grumbullimeve masive në vende të
mbyllura apo të hapura, kufizimi apo ndalimi i lëvizjeve me mjetet
e transportit publik, kufizimi i lëvizjeve brenda vendit.
Analizë e ligjit
Nominalisht me dispozitë të veçantë është përcaktuar se qëllimi i
këtij ligji është krijimi i bazës ligjore për t’iu mundësuar institucioneve të Republikës së Kosovës që të ndërmarrin masa
parandaluese në luftimin e pandemisë COVID-19. Ndonëse Vendimi i Gjykatës Kushtetuese kishte konstatuar se kufizimet në
raport me liritë dhe të drejtat themelore kishin cënuar bazën
kushtetuese dhe se sipas konstatimeve të nxjerra nga Gjykata
Kushtetuese, për të ndërmarr masa të tilla do të duhej të nxjerrej
ligj i veçantë nga i cili do të buronin autorizimet për të mundësuar
kufizimin e lirive dhe të drejtave të caktuara, Ligji i tillë është teje
specifik dhe nuk ka ofruar zgjidhje edhe për rastet të tjera të ngjashme që kanë karakter pandemik.
Nxjerrja e një ligji të tillë i cili është i përqendruar në një lloj të pandemisë që mund ta ketë karakterin e përkohshëm, nuk është se
krijon bazë të qëndrueshme dhe afatgjate sa i përket rrethanave
të ardhshme me të cilat mund të ballafaqohen qytetarët e
Kosovës. Duhet ta kemi parasysh se shumë më efektiv dhe kuptimplotë do të ishte miratimi i një ligji i cili do ta rregullonte bazën
juridike për autorizimet. Me fjalë të tjera, në të gjitha rrethanat të
tjera, në rast të ballafaqimit me ndonjë sëmundje tjetër ngjitëse,
ky ligj sipas vetëpërcaktimit të qëllimit dhe fushëveprimit të tij, nuk
do të mund të zbatohej.
Rrjedhimisht, është ligj tërësisht i përkohshëm dhe zgjidhje vetëm
për situatën konkrete pandemike.
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Cilësia e përkufizimeve autorizuese të institucioneve
Ndonëse ligji në fjalë ka krijuar dy nivele vendimarrëse në raport
me autorizimet që mundësojnë kufizimin e lirive dhe të drejtave të
njeriut, shumë nga këto autorizime nuk janë definuar mirë dhe
është prezent konfuzioni sa i përket masës së kufizimit. Po ashtu ky
ligj nuk ka bërë një ndarje të qartë duke bërë dallimin në mes të
kufizimit dhe ndalimit të tërësishëm të ushtrimit të ndonjë të
drejte apo veprimin e lirisë së garantuar me Kushtetutë.
Po ashtu, ajo çka vlenë të theksohet është se ministrit si organ
individual i janë zgjeruar kompetencat në atë mënyrë sa që vije në
diskrepancë qëllimi i krijimit të sigurisë juridike në raport me procedurat e kufizimit të lirive dhe të drejtave themelore dhe autorizimeve të tilla që i janë njohur ministrit të shëndetësisë në cilësi të
organit individual. Ndonëse shihet tendenca e përdorimit të termeve veçuese në kuptim të miratimit paraprak të vendimeve të
tilla në nivel qeveritar dhe ministror, një qasje e tillë mund të
ekzagjërojë në masë të madhe autorizimet të cilat mund të shkaktojnë pasoja të tilla arbitrare, edhe pse qëllimi mund të jetë formalisht fisnik në vetëvete, por pasoja e shkaktuar me kufizimet të
tilla mund të jetë e pariparueshme.
Ofrimi i asistencës shoqërore në respektim të masave
shtrënguese
Mekanizmat shtetëror në momentin kur ndërmarrin veprime që
krijojnë represalie, duhet t’i ofrojnë qytetarit veprim alternativ. Kjo
është e barazvlefshme me maksimën e vjetër në teorinë juridike,
se: “përgjegjësia për një veprim nuk mund të konsolidohet, nëse
veprimi i sanksionuar nuk ka pasur alternativë”. Shoqëria duhet të
krijojë kushte të tilla përmes institucioneve publike që mos të sjellë
asnjë individ që për shkak të rrethanave të tij personale që lidhen
me kushtet sociale dhe ekonomike, t’i nënshtrohet arbitraritetit
shtetëror. Në një kuptim tjetër, nuk mund të merret në përgjegjësi
personi për kundërvajtjet që i bën në raport me masat e shpallura
nga institucionet qeveritare, nëse institucionet e tilla nuk i kanë
ofruar alternativë individit. Aq më shumë çështja problematizohet
nëse qytetari kryen kundërvajtjen për shkak të pamundësisë që të
sjellet sipas kushteve të nominuara nga institucioni publik. Ligji në
fjalë nuk ka ofruar mbështetje sociale dhe ekonomike në mënyrë
që të lehtësojë sjelljen e qytetarëve në mundësi të ballfaqimit me
vështërsitë sociale për tu sjellur në mënyrë të caktuar e në përputhje me masat të tilla të deklaruara.
Ligji, në kuptimin e gjërë, nuk mund të jetë vetëm mjet për realizimin e qëllimeve të caktuara. Ai duhet të shprehë vullnetin i cili
përfaqëson shoqërinë në përgjithësi. Pra është qasje e vobektë
nëse ligji ofron legjitimacion vetëm për veprimet e institucioneve.
Kjo do të ishte egoizëm formal dhe juridik i shprehur në një konglomerat të normave. Ligji, pikërisht si fenomen social, efektin e vet
do të duhej të ushtronte në kuptim të krijimit të paqës sociale dhe
harmonisë së subjekteve në realizim të qëllimeve, por jo të legalizojë veprimet e caktuara pa e marr parasysh kontekstin social.
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Shqiptimi i gjobave për muajt gusht dhe shtator 2020.
Angazhimet e Zyrtarëve policor në zbatim të ligjit NR. 07/L-006 për parandalimin dhe
luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës
Gjithsejtë
fletëparaqitje
(tiketa)

Persona
të arrestuar

Persona të
ndaluar

Fletëparaqitjet
(tiketa) e
dërguara
në GJYKATË

Vërejtje Policore

Neni 24 Lëvizja në oraret e përcaktuara
24.1

57

0

0

0

59

0

420
115

0

24.2
24.3

947
2765

0
0

0
0

0
0

24.5
24.6

26890
364

4
0

0
0

0
0

7367

21

0

0

2

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

24.4

25.1

199

0

Neni 25 Aktivitetet e caktuara në mjedise private dhe publike
0

25.2
25.3

63
8

26.1

3
0

0
0

0
0

0
0

26.1.1

26.1.2

26.1.3

26.1.4
27.1

27.2

0

0

0
0

0

0

0
0

0
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Neni 26 Izolimi dhe Karantina

0

0

Neni 27 Qarkullimi ndërkufitar
0
0

0
0

262

0

0

0
0

PROPOZIMET PËR RIMËKËMBJEN EKONOMIKE
Duke e parë efektin negativ të shkaktuar nga pandemia Covid-19,
Qeveria e Kosovëse miratoi Projektligjin për Rimëkëmbje Ekonomike – COVID – 19, qëllimi i të cilit është plotësimi dhe ndryshimi i
disa ligjeve si në vijim, me qëllim të rimëkëmbjes së ekonomisë së
vendit:
Ligji për Themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore;
Ligji për Fondet Pensionale të Kosovës;
Ligji për Tatimin në të Ardhurat Personale;
Ligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar;
Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë;
Ligji për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave;
Ligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat; dhe
Ligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit.
Qeveria ka propozuar qëky ligj të mbetet në fuqi deri në fund të
vitit 2021.
Nga të dhënat që publikohen në Trustoren e FPK-së del se janë
afërisht 680 mijë llogari të hapura të kontributpaguesve që nga
themelimi;
afërsisht 380 mijë llogari aktive;
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Të dhënat e dërguara nga Fondi i Kursimeve Pensionale të
Kosovës
Tërheqja e 10%-shit të kursimeve pensionale është masë e kulluar
ekonomike që ka për qëllim rritjen e kërkesës agregate. Kështu
nëse të gjithë kontribuesit e shfrytëzojnë këtë të drejtë që do të
bëhet e mundur pas leximit të dytë të Ligjit për Rimëkëmbjen
Ekonomike, atëherë tregut në Kosovë do t’i shtohen gjithsej 200
milionë euro.
Bilanci i llogarive në Trust

Numri i kontribuesve

Mesatarja

Deri €100

104,137

€520,685.00

Prej €100 deri €1,000

212,798

€10,639,900.00

Prej €1,000 deri €5,000

194,857

€48,714,250.00

Prej €5,000 deri €10,000

74,088

€55,566,000.00

Prej €10,000 deri €20,000

40,440

€60,660,000.00

Mbi €20,000

GJITHSEJ

12,944

639,264

€38,832,000.00

€214,932,835.00

Në mungesë të të dhënave të sakta, jemi detyruar që të spekulojmë me një prej sekanrëve të mundshëm e i cili bazohet në mesataren për secilën kategori. Kjo tabelë nuk është e saktë, por e jep
një përshtypje për shumat e gjithmarshme që do të mund të
tërhiqen nga secila kategori. Nga shuma totale e mjeteve në fund
të tabelës shihet që ky skenar i afrohet shumës totale që do të
mund të tërhiqet nga Trusti e që janë 200 milionë euro (ky skenar
e tejkalon atë për 14 milionë).
Sipas këtij skenari mbi 155 milionë euro (72.14% të vlerës së gjithmbarshme) u takojnë 3 kategorive më të pasura të kontribuesve,
ose gjithsej 19.94% të të gjithë kontribuesve. Ndërsa afërsisht 60
milionë (27.86% të vlerës së përgjithshme) do t’u shpërndahen 3
kategorive me kursime më të pakta që përbëjnë 80.06% të të
gjitha llogarive.
Kjo përveç që paraqet një pasqyrë të trishtë të pabarazisë sociale,
është shenjues i rëndësishëm edhe ekonomik. Sepse gjasat janë
shumë të mëdha që shtresat me më pak të hyra ta orientojnë
konsumin e tyre kah artikujt bazë, kryesisht ushqimor, të cilët
mund të llogarisim që do t’i shpenzojnë këto para proporcionalisht shumë më shumë në ekonominë vendore. Shuma totale e
kësaj do të jetë 60 milionë.
Ndërsa pjesa tjetër prej 155 milionëve ka rrezik të dal jashtë vendit
sepse mund të orientohet në artikuj a shërbime më luksoze (prej
veturave e deri te pushimet jashtë vendit), kontributi i të cilave në
tregun vendor do të jetë shumë i vogël, ose inekzistent.
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Bilanci i llogarive në Trust

Numri i kontribuesve

% në raport me numrin e
përgjithshëm të llogarive

104,137

Deri €100

16.29

Prej €100 deri €1,000

212,798

33.29

Prej €1,000 deri €5,000

194,857

30.48

Prej €5,000 deri €10,000

74,088

11.59

Prej €10,000 deri €20,000

40,440

6.33

12,944

2.02

Mbi €20,000

GJITHSEJ

639,264

100

Përkundër kësaj llogaritjeje të përgjithshme duhet t’i kemi parasysh disa probleme potenciale. Nga tabela e mësipërme shohim
se 49% të të gjitha llogarive janë në dy kategoritë e ulëta (prej 1
deri në 1000 euro). Kategoria e parë përfiton maksimalisht 10 euro
(16% të të gjitha llogarive). Ndërsa e dyta maksimalisht 100 euro
(33% të të gjitha llogarive). 42% të të gjitha llogarive janë në dy
kategoritë e mesme (prej 1000 deri në 10000 euro). Kategoria e
parë përfiton maksimalisht 500 euro (30% të të gjitha llogarive).
Ndërsa e dyta maksimalisht 1000 euro (12% të të gjitha llogarive).
Vetëm 8% të të gjitha llogarive janë në dy kategoritë e larta (prej
10,000 deri në përtej 20,000 euro). Kategoria e parë përfiton maksimalisht 2,000 euro (6% të të gjitha llogarive). Ndërsa e dyta
maksimalisht përmbi 2,000 euro (vetëm 2% të të gjitha llogarive).
Kjo tabelë shpërfaqë qartazi hendekun e madh në të ardhura i cili
aktualisht është i insaluar në tregun e punës në Kosovë. Këto
shuma të kursyera në llogaritë e kursimeve pensionale reflektojnë
drejtpërdrejti nivelin e të ardhura personale në Kosovë, meqë këto
janë paratë të mbledhura përmes pagesës së kontributit pensional i cili është 10% (5% i punësuari e 5% punëdhënësi) i pagës
mujore bruto për secilin të punësuar në Kosovë. Por duhet pasur
parasysh se në vlerat e llogarive individuale ndikon edhe kohëzgjatja e punësimit, krahas nivelit të pagës.

Bilanci i llogarive në Trust

Burra

Gra

%Burra

%Gra

Deri €100

104,137

62,862

41,275

60.36

39.64

Prej €100 deri €1,000

212,798

132,985

79,813

62.49

37.51

Prej €1,000 deri €5,000

194,857

133,192

61,665

68.35

31.65

Prej €5,000 deri €10,000

74,088

47,589

26,499

64.23

35.77

Prej €10,000 deri €20,000

40,440

30,553

9,889

75.55

24.45

Mbi €20,000

GJITHSEJ

Bilanci i llogarive në Trust
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Nr i kontrib.

12,944

639,264

9,972

417,153

% e grave në raport me
numrin e përgjithshëm
të grave

2,972

222,113

74.04

65.26

22.96

34.75

% e grave në raport me
numrin e përgjithshëm
të llogarive

Deri €100

18.58

6.46

Prej €100 deri €1,000

35.93

12.49

Prej €1,000 deri €5,000

27.76

9.65

Prej €5,000 deri €10,000

11.93

4.15

Prej €10,000 deri €20,000

4.45

1.55

1.34

0.46

Mbi €20,000

GJITHSEJ

100.00

100

Ndërkohë që nga tabelat e mësipërme e shohim të njëjtën
pabarazi të zbërthyer në përqindje sipas gjinisë. Gjithnjë edhe
këtu vlen parimi i njëjtë se vlera e gjithmbarshme e kursimeve
varet nga niveli i pagës dhe kohëzgjatja e pagesës së kontributeve (gjithsej muajt sa ka punuar pronari individual i llogarisë).
Por nga të dhënat e mësipërme shihet qartë se gratë janë shumë
më pak të punësuara krahasuar me burrat. Prej të gjitha llogarive
në Trust vetëm 34.75% të tyre janë të pronësuara nga gratë. Por
më thellë e më keq se kaq është fakti se përqindja me e madhe e
grave në raport me burrat është te kategoria e parë (39.64%), aty
ku kursimet janë shumë më të ulëta. Ndërkohë që përqindja e
dytë më e madhe vërehet te kategoria e dytë (37.51%) Këto dy
kategori duket se përgjithësisht përmbledhin numrin më të madh
të llogarive jo aktive, të cilat pronësohen nga individ të cilët kanë
pasur punësim jotë rregullt, pra që kanë punuar për pak kohë
dikur në të kaluarën dhe nuk janë të punësuar më. Llogaria është
jo aktive meqë në të nuk derdhen më kontribute të rregullta. Që në
tabelën tonë nënkupton se gratë kanë pjesëmarrje shumë më të
madhe si përqindje pikërisht në kategorinë e punësimit tëç‘rregullt. Përqindja më e madhe e grave (82.27%) gjenden në tri kategoritë e para, të cilat kanë të kursyera nga 1 deri në 5000 euro.
Ndërkohë që vetëm 17.73% të të gjitha grave me llogari në Trust
kanë të kursyera mbi 5000 euro, prej të cilave vetëm 1.34% me mbi
20mijë euro.
Nga këto të dhëna na shpërfaqen dy probleme madhore ekonomike e sociale. Qartazi punësimi jo i rregullt është shumë më i
shpërndarë e i shprehur te gratë krahasuar me burrat. Në anën
tjetër shihet qartë se shumë më shumë gra të punësuara kanë të
ardhura më të vogla mujore krahasuar me burrat.
Përgjithësisht nga tabelat konkludohet lehtë që masa e Trustit
mund të ketë efekt të pjesshëm ekonomik, dhe një efekt shumë
problematik social. Prandaj qeveria duhet të marrë urgjentisht
masa shtesë për problemet sociale të cilat po rriten edhe si
pasojë e krizës shëndetësore dhe asaj përcjellëse ekonomike.
Rekomandim:
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Të dhënat nga Trusti tregojnë se shumica dërrmuese e qytetarëve kanë pak para të kursyera për moshën e pensionimit. Nëse
vazhdon kështu kursimet pensionale do të jenë të pamjaftueshme për të gjeneruar një pension të dinjitetshëm për pjesë
më të madhe të qytetarëve. Tërheqja e 10% të vlerës së llogarisë
tash nënkupton cungim serioz të nivelit të benefitit pensional për
disa prej kategorive të lartpërmendura. Prandaj në këtë drejtim
qeveria duhet ta trajtojë seriozisht idenë fillestare për komplenzim
të disa kategorive. Një përshkallëzim i mundshëm është ky: llogarive deri në 5,000 euro t’u kompenzohet komplet shuma e
tërhequr, prej 5,000 deri në 10,000 t’u kompenzohen gjysma (50%),
atyre prej 10,000 deri 20,000 t’u kompenzohen 30% të shumës,
ndërsa llogarive përmbi 20,000 të mos u kompenzohen fare. Nëse
do të aplikohej ky përshkallëzim i kompenzimit, atëherë shuma e
gjithmbarshme e kompenzimit do të ishte afërsisht 100 milionë
euro (gjithnjë sipas skenarit mesatarë). Kështu Qeveria do të

merrte përsipër kompenzimin e afërsisht gjysmës së mjeteve
pensionale të shpenzuara për lehtësimin e krizës ekonomike,
ndërsa shtresat më të goditura sociale do ta kompenzonin dhe
përmirësonin sado pak benefitin e tyre pensional në të ardhmen.
PLANI PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË RIMËKËMBJES EKONOMIKE
Me 13 gusht 2020 Qeveria e miratoi Planin për zbatimin e
rimëkëmbjes ekonomike, i cili e kap vlerën prej treqind e
gjashtëdhjetë e pesë milionë euro (365,000,000.00 €), sipas të
cilit plan parashihen masa dhe shuma për t’i përballuar më lehtë
vështirësitë e krijuara si rezultat i pandemisë Covid-19. Këto mjete
janë paraqitë edhe në Ligjin nr.07/L-014 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjir me nr.07/L-001 mbi ndarjet buxhetore për vitin 20201.
Ndarjet e përgjithshme janë planifikuar sipas tabelës në vijim:
Shpalosje e Programit të Rimëkëmbjes Ekonomike
Viti

2020

2021

Shuma e përgjithshme vjetore

365

146

[1] Paga dhe shtesa

14

0

[1] Mallra dhe Shërbime

13

17

[1] Subvencione dhe transfere

111

0

[2] Kontigjenca për subvencione dhe transfere

74

86

[2] Kontigjenca kapitale nga Fondet e likuidimit (AKP)

100

0

[2] Shpenzimet kapitale përmes Klauzoles Investime dhe Nenhuazimet

53

43

Nga ky fond prej “365,000,000 euro i Programit për Rimëkëmbje
Ekonomike, deri më tani janë ekzekutuar 137,000,000 euro për
masat e pakos fiskale të kaluar.”
Në mbledhjen e qeverisë, është ndarë fondi prej 87,000,000 euro
në funksion të zbatimit të këtij programi, ku njëra ndër masat
është ndarja e gjashtëdhjetë milionë euro (60,000,000 €) për
subvencionimin e linjës së pagave për bizneset aktive, bazuar në
numrin e të punësuarve.
Instituti Musine Kokalari është interesuar në lidhje me zhvillimin e
procedurës për ndarjen e këtyre mjeteve, sa do të jetë shuma e
subvencionuar për qindra-mijëra punëtorë, për sa muaj do të
bëhet subvencionimi, dhe cila është mënyra e komunikimit
qëështë zhvilluar me punëtorët dhe me bizneset në Kosovë në
lidhje me aplikimin për këtë masë.
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https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=30422

Të dhënat e prezantua me 13 tetor 2020 nga Kryeministri
Avdullah Hoti dhe Ministrja e Financave Hykmete Bajrami
Nr i
bizneseve

Subvecioni
(Mil. Euro)

0-10

33,600

27.30

Klasifikimi sipas nr.
të të punësuarve

Nr. i të
punësuarve

%
subvencionimit

94,090

45.50%

11-50

2,701

16.00

55,162

26.67%

51-100

217

4.37

15,075

7.28%

101-200

102

4.17

14,390

6.95%

201-300

29

2.06

7,104

3.43%

Mbi 301

30

6.10

21,031

10.17%

Total

36,679

60.00

206,852

100.00%

36.679 biznese të cilat kanë deklaruar 206,852 të punësuar do të
përfitojnë nga ky fond.
37.3 mil euro u janë ndarë sot mbi 15,500 bizneseve.
22.7 mil euro do t’iu ndahen edhe bizneseve tjera, sapo t’i përditësojnë të dhënat në EDI.
Struktura e bizneseve përfituese siç është prezantuar në tabelë,
tregon që përmes kësaj mase më së shumti përfitojnë bizneset e
vogla të cilat punësojnë prej 1 deri në 50 punonjës (mbi 72% të
mjeteve, ndërsa mbi 80% të mjeteve alokohen te bizneset që kanë
deri në 100 të punësuar).
Sipas zyrtarëve të Qeverisë këto fonde do t’iu ndahen bizneseve
që ato pastaj t’i shpërndajnë te punëtorët e tyre. Kjo qasje është
problematike meqë iu krijon një pozitë të fuqisë arbitrare
punëdhënësve karshi punëtorëve. Qeveria duhet të sigurohet që
fondet e dedikuara për punëtorët (pra edhe ato që i subvencionojnë pagat e punëtorëve) duhet të përdoren njëkohësisht për
fuqizimin e pozitës së punëtorëve. Ky përqendrim i vendimmarrjes
te punëdhënësit krijon mundësi keqpërdorimi të fondeve publike
të cilat në parim e kanë destinacionin e qartë.
Nga të gjitha masat e deritashme të qeverisë (pakoja e rimëkëmbjes, tërheqja e kursimeve pensionale, etj.) janë të përqendruara
te lehtësirat për bizneset dhe krijimin i mundësive shtesë financiare për të punësuarit. Këto janë të rëndësishme e të domosdoshme në këtë kohë krize. Mirëpo po aq të rëndësishme e të domosdoshme janë edhe masat që prekin shtresat sociale e të
papunët. Natyrisht që ata goditen shumë më rëndë nga kriza krahasuar me cilëndo shtresë shoqërore. Ndërkohë që, duke i pasur
parasysh shifrat e larta të papunësisë e mosaktivitetit ekonomik
te qytetarët e Kosovës, mos financimi i nevojshëm i këtyre
shtresave paraqet edhe dëm ekonomik, përveç se dëm e padrejtësi sociale.
Subvencionimi i të punësuarëve me pagë mujore prej 289 eurove
është lajm i mirë. Krahasuar me nivelin aktual të pagës minimale
i cili është vendosur në 170 euro qysh në vitin 2008, kjo shumë
megjithatë është hap i mirë drejt uljes së rëndesës ekonomike të
shkaktuar nga kriza shëndetësore e ekonomike.
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Më me rëndësi ky nivel i subvencionit të pagës flet edhe për atë se

si Qeveria Hoti e kalkulon e vlerëson minimumin jetik për një të
punësuar. Të gjitha qeveritë deri tash, përfshirë pakon emergjente
fiskale, minimumin jetik e kanë llogaritur të jetë 170 euro, shumë
kjo e cila është jashtë çfarëdo kalkulimi objektiv të kostos së jetës
në Kosovë. As shuma prej 289 eurove nuk e mbulon këtë kosto.
Mirëpo megjithatë kjo mbulon një përqindje shumë më të madhe
të shpenzimeve të domosdoshme mujore për një punësuar.
NDIKIMI I PANDEMISË COVID-19 NË ARSIM - RIHAPJA E SHKOLLAVE
Me 26 gusht 2020, Qeveria miratoi Master-Planin dhe buxhetin
shtesë për vitin shkollor 2020-2021.Vendimi është marrë sipas
kërkesës së kërkesës së Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës “për
përkrahje institucionale dhe financiare për fillimin dhe realizimin e
suksesshëm të vitit shkollor 2020-2021. Mjetet e nevojshme janë
llogaritur në vlerë prej 9,515,384 euro”
Master plani ka paraparë format e mësimit në shkollë dhe e-mësimit, të cilat do të zbatohen në nivele dhe shërbime të ndryshme
të arsimit para universitar dhe të cilat do të aplikohen varësisht
nga skenari për të cilin do të përcaktohen autoritetet kosovare për
zhvillimin e mësimit gjatë vitit shkollor 2020-2021”
Instituti ynë ka parashtruar pyetje në lidhje me shumë çështje të
fillimit dhe mbarëvajtjes së mësimit, për të cilat nuk ka marrë
asnjë përgjigje nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë,
edhe pse transparenca e organeve të Qeverisë së Kosovës është
obligim i cili buron nga garancitë kushtetuese dhe ligjore, nga të
drejtat ndërkombëtare dhe vendore për qasje në dokumente
publike.
Këto informacione të lartëcekura do të duhej të publikoheshin në
pajtim me Nenin 4.2, 4.3 dhe Nenit 5 të Ligjit Nr. 06/L-081 për Qasje
në Dokumente Publike.
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Pyetjet ndaj së cilave është refuzuar përgjija janë:
1. Si ka shkuar procesi i fillimit të vitit shkollor 2020/2021? Cilat kanë
qenë problemet kryesore?
2. Sa nxënës janë vendosë në klasë për vijimin e mësimit? Na tregoni për kapacitetin e objekteve mësimore?
3. Si është duke u zhvilluar mësimi në distancë në përgjithësi?
4. A janë duke pasë qasje të gjitha komunitetet? Na tregoni për
vështirësitë që janë duke i hasë gjatë procesit mësimor?
5. A është duke u zhvilluar me rregull procesi arimosr për fëmijët
me nevoja të veçanta arsimore?
6. Cilat kanë qenë kërkesat e komunave? A ka arritë MAShT që t’i
përgjigjet këtyre kërkesave?
7. A është duke u respektuar distanca dhe vendosja e maskave
gjatë procesit mësimor? A janë lajmëruar parregullsi, nëse po
cilat hapa janë ndërmarrë për t’i evituar ato?
8. A keni informacione për ndjekjen e procesit ndërtimor nga
nxënësit nga radhët e komuniteteve jo shumicë në Kosovë?
9. A është duke u bërë dezinfektimi i shkollave? Sa është shuma në
euro që keni ndarë për këtë proces?

10. A ka nxënës që janë infektuar nga virusi Covid-19? Nëse po, ju
lutem na tregoni për shifrën e saktë të tyre, përkatësinë gjinore
dhe nga cila komunë vijnë ata/ato?
11. Po ashtu në lidhje me personelin e përgjithshëm arsimor, a ka të
tillë që janë infektuar, nëse po ju lutem na tregoni për shifrën e
saktë të tyre, përkatësinë gjinore dhe nga cila komunë vijnë
ata/ato? Çka ka ndodhë me procesin mësimor për ciklin e ulët kur
mësuesi është infektuar? A ka vazhduar procesi mësimore me
mësues tjetër apo është ndërprerë deri sa mësuesi/ja e ka kaluar
inkubacionin prej 14 ditëve?
12. Na tregoni nëse ka probleme të natyrave të tjera? A është duke
u ofruar këshillime nga psikologë për fëmijët që janë duke pasur
vështirësi nga situata me pandeminë?
Rekomandime:
Shkollat të vendosin informacione të sakta dhe zyrtare të cilat të
jenë të qasshme për të gjithë nxënësit. Personeli arsimor të kujdeset që mesazhet e vendosura të mos promovojnë frikën dhe ankthin, por përkujdesjen ngaj pandemisë;
Ujë dhe higjienë për të gjithë;
T’u kushtohet vëmendje dhe mbështetje më e lartë nxënësve që
janë në disavantazh në raport me nxënësit e tjerë;
Qasje për të gjithë e sidomos për nxënësit nga radhët e komuniteteve, për arsye të kushteve të rënda ekonomike;
Platforma mësimore të jetë e qasshme për personat me aftësi të
kufizuara;
Udhëtim i sigurtë nga vendbanimi deri në objektin shkollor;
Planifikime të detajuara nëse shkollat mbyllen sërish, në mënyrë
që të përmirësohet mësimdhënia dhe të nxënit për t&#39;i plotësuar orët në mënyrë sa më të arritshme
VDEKJET NGA NGA PANDEMIA
IPS është interesuar për numrin total të vdekjeve të qytetarëve si
rezultat i infektimit me pandeminë Covid-19. nga cilat qytete janë
këto vdekje, të dhëna në lidhje me gjininë, moshën dhe mundësisht nacionalitetin e këtyre vdekjeve. Pastaj se këta qytetarë a
kanë pasur edhe sëmundje të tjera shoqëruese, nga cilat qytetete
vijnë këto vdekje. Aktualisht IKShPK i publikon vetëm numrin e të
infektuarve, të vdekurve, të shëruarve, rasteve aktive dhe prej
cilave komuna janë rastet e reja.
Numri total i vdekjeve deri më datën 14 tetor 2020, të raportuara
në IKShPK janë 650 raste të vdekjes nga COVID-19.
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Tabela 1.
Të vdekurit e raportuar sipas grup moshës dhe gjinisë

MESHKUJ

FEMRA

GRUP MOSHA

N
1

%

0.5

N

30-39

4

50-59

1

%

0.2

N
2

0.3

1.8

10

2.3

14

2.2

27

12.4

70

16.2

97

14.9

147

67.4

283

65.5

430

66.2

218

100.0

432

100.0

650

100.0

20-29
40-59
60-64

6

32
1

nën 1 vjeç
Total

GJITHSEJ

Mosha Mesatare
Dvs

2.8

14.7
0.5

68.4+12.2

13

3.0

55

12.7
0.0

67.9+11.0

%

19

2.9

87
1

13.4
0.2

68.1+11.4

Rastet e vdekjes COVID-19 sipas komunave deri më 14 tetor 2020.
Tabela 2.
Të vdekurit e raportuar sipas Komunave
Komuna

Deçan

Dragash
Drenas

4
15
27

%

0.6
2.3
4.2

Ferizaj

44

Gjakovë

44

6.8

39

6.0

6

0.9

14

2.2

Fushë-Kosovë
Gjilan

Hani i Elezit
Istog

Kaçanik

Kamenicë

19

1

10

6.8
2.9

0.2
1.5

Klinë

11

1.7

Leposaviq

4

0.6

Lipjan

13

Malishevë

23

Mitrovicë

46

Mamushë
Obiliq
Pejë

5
8

46

2.0

3.5

0.8
7.1

1.2
7.1

22

3.4

Prishtinë

80

12.3

Rahovec

20

3.1

Podujevë
Prizren

Shtërpcë
Shtime

Skenderaj
Suharekë

Viti

Vushtrri
Zubin-Potok
Zveçan

13

N

Total

52

8.0

1

0.2

15

2.3

23

3.5

11

14

30
2
1

650

1.7

2.2

4.6
0.3

0.2

100

Rastet e vdekjes COVID-19 të raportuara në IKShPK, sipas vendit ku ka ndodhur vdekja deri më 14
tetor 2020.

Tabela 3.

Të vdekurit e raportuar sipas vendit
Vendi

N

%
0.8

Shtëpi

5

SHSKUK

368

56.6

SR

263

40.5

QKMF

14

Totali

650

Karantinë

0

2.2

0.0
100.0

MINORITETET MIDIS MUNGESËS SË KOHEZIONIT NDËRTNIK
DHE MOSTRANSPARENCËS QEVERITARE
Përpos që ka rënduar gjendjen e përgjithshme ekonomike dhe sociale
të të gjithë qytetarëve, Pandemia ka shpërfaqur edhe mungesën e
kohezionit midis komuniteteve etnike në Kosovë dhe mungesën e transparences së organeve publike dhe qeveritare.
Institucionet publike dhe subjektet private në zonat me shumicë serbe,
sidomos ato në veri, kanë zbatuar kryesisht masat e ndërmarrura nga
Qeveria e Republikës së Serbisë. Kur i përket kufizimeve të lirisë së
lëvizjes, qytetarët serbë janë ekzpozuar shpeshherë ndaj një regjimi të
dyfishtë, njëri i vendosur nga Qeveria e Kosovës dhe tjetri nga Qeveria e
Serbisë, siç ishte rasti kur u vendosën në karantinë komunat e Mitrovicës
së Veriut dhe Zveçanit me vendim të autoriteteve të Kosovës, përderisa
Qeveria e Serbisë zbatonte masën e orës policore, zakonisht në fundjavë.
Sipas burimeve të Institutit për Politika Sociale “Musine Kokalari”, rezultatet e testeve në veriun e Kosovës dhe të dhënat e tjera lidhur me
COVID-19 u përfshinë në statistikat e institucioneve të Republikës së Serbisë, përderisa shumica dërmuese e pacientëve serbë të Kosovës u
tajtuan në institucionet shëndetësore në Serbi.
Nga ana tjetër, në kohën e Qeverisë Kurti, ka pasur përpjekje për bashkëpunime në nivel të dy qeverive republikane në Prishtinë dhe Beograd,
si dhe Instituteve të Shëndetit Publik të Kosovës dhe Serbisë, siç ishte
rasti me dhurimin e 1000 testeve nga ana e Serbisë për Institutin e Shëndetit Publik të Kosovës.
Sa i përket komunitetit RAE, ai mbetet më i godituri nga rendesat sociale
dhe ekonomike nga Pandemia Covid-19. Duke qenë proporcionalisht
komuniteti më i papunë në Kosovë, ai nuk do të përfitojë shumë edhe
nga Pakoja Emergjente Fiskale, që është kryesisht ekonomike dhe josociale. Gjendja është përkeqësuar edhe për numrin e vogël dhe jo të
saktë të të punësuarve nga komuniteti RAE, për shkak të mbylljes së
aktiviteteve që janë kryesisht punë fizike dhe punë të vogla, si flokëtarë,
këpucëtarë, shitësish të hekurishtave etj.

14

Qeveria e Kosovës ka miratuar Pakon Emergjente Fiskale përmes së

cilës synon ndihmë të kategorive të caktuara në Republikën e Kosovës.
Sipas pikës 1.9, Qeveria ofron mbështetje për “iniciativat dhe projektet
që synojnë përmirësimin e jetës së komuniteteve joshumicë në Republikën e Kosovës, të cilët janë goditur më rëndë nga situata e emergjencës së shëndetit publik, në vlerë deri në dy milion (2.000.000€) euro”.
Ndonëse Qeveria ka shpërndarë 1,7 milion euro si mbështetje për komunitetet joshumicë, Zyra për Çështje të Komuniteteve pranë Zyrës së
Kryeministrit nuk është përgjigjur ndaj pyetjeve të parashtruara nga
Instituti për Politika Sociale “Musine Kokalari” edhe pas katër shkresave
të dërguara sipas Ligjit për qasje në dokumente publike.
Pyetjet ndaj së cilave është refuzuar përgjija janë:
- Informatat për procedurën për aplikim për këto fonde?
- Në bazë të cilave kritere janë shpërndarë këto fonde?
- Cila është shuma e shpenzuar nga ky fond?
- Sa kërkesa janë aprovuar dhe sa janë refuzuar (arsyet e
refuzimit) ?
- A është ushtruar ndonjë ankesë për shkak të refuzimit ?
- Cili ka qenë organi që i ka shqyrtuar këto ankesa?
- Cilat komunitete kanë përfituar nga ky Fond?
- Çfarë projekte janë financuar nga paratë e shpenzuara?
IPS “Musine Kokalari” nuk ka pranuar përgjigje po ashtu nga Zyra për
Çështje të Komuniteteve dhe Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me
pyetjet vijuese:
- Dhënia e përkujdesjes shëndetësore për komunitetet si pasojë e Pandemisë?
- Cilat kanë qenë problemet kryesore që janë shfaqur dhe cilat janë
problemet aktuale?
- Sa ka informacione të sakta në lidhje me ndihmën në testim të qytetarëve nga komunitetet joshumicë në Kosovës dhe a është pranuar
ndonjë kërkesë ose ankesë?
- Sa qytetarë të komuniteteve joshumicë janë trajtuar dhe/ose hospitalizuar si pasojë e infektimit me Covid-19 dhe në cilat institucione
shëndetësore?
Kjo mostransparencë e organeve të Qeverisë së Kosovës paraqet
shkelje e të drejtave të qytetarëve për të pasur informacionin në lidhje
me çështjet e interesit publik, e drejtë kjo që buron nga garancitë
kushtetuese dhe ligjore, nga të drejtat ndërkombëtare dhe vendore për
qasje në dokumente publike.
Këto informacione të lartëcekura do të duhej të publikoheshin në pajtim
me Nenin 4.2, 4.3 dhe Nenit 5 të Ligjit Nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike.

Rekomandime:
Ministria e Financave dhe Zyra për Çështje të Komuniteteve të publikojnë:
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Procedurat e aplikimit dhe të dhëna në lidhje me ndihmën financiare
për komunitetet nga shuma prej 2 milionë euro sipas Pakos Emergjente Fiskale;
Numrin e kërkesave të aprovuara dhe të refuzuara;
Numrin e ankesave dhe procedurën e ankimimit;
Cilat komunitete kanë përfituar nga ky fond dhe për çfarë projekte
janë shpenzuar paratë e transferuara?

Ky projekt është financuar nga European Endowment for Democracy
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