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HYRJE

Ky është numri i katërt i Monitoruesit Social e Demokratik i cili 
mbulon periudhën dymujore (tetor dhe nëntor 2020) të përcjelljes 
së vendimeve të institucioneve publike qendrore në lidhje me me-
naxhimin e pandemisë Covid-19.

Në këtë numër mund ta lexoni analizën e përgjithshme të buxhetit 
për vitin 2021, në veçanti të shëndetësisë dhe të gjendjes sociale në 
Kosovë. Monitorimi fokusohet edhe në analizën e borxhit publik të 
Qeverisë së Kosovës për disa sektorë të caktuar, ku pasqyrohet 
ndarja e borxhit në bazë të sektorëve dhe të ekzekutimit të tij.

Numri i katërt i Monitoruesit Social e Demokratik paraqet informaci-
one për pandeminë në burgjet e Kosovës, respektivisht për shërbi-
met, nivelin e respektimit të të drejtave dhe për të infektuarit në 
qendrat e shërbimit korrektues të Kosovës.
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MASAT E REJA

Kosova ka hyrë në muajin e nëntë-dhjetë të pandemisë që ka rën-
duar gjendjen socio-ekonomike. Masat e Qeverisë së Kosovës ishin 
shumëherë të vonuara dhe të mangëta. Në shumë raste pandemia 
ecte më shpejt se Qeveria e Kosovës. Kjo e fundit nuk ishte në asnjë 
moment edhe paralel me të. Me masa joadekuate, në aspektin 
shëndetësor dhe ekonomik, gjendja u rëndua më shumë për jetën 
e qytetarëve të rëndomtë. Kur themi të vonuara e të mangëta, jemi 
dëshmitarë që Ligji për rimëkëmbje ekonomike kaloi pas shumë 
përpjekjeve dhe me shumë vonesa. Qeveria propozonte ligj për 
rimëkëmbje, e opozita vetëm kritikonte, por nuk propozonte amen-
damente. Në këtë mënyrë, ligji u bë një histori dhe pritje e gjatë për
njerëzit që prisnin ndihmën e shtetit për shkak të pasojave që 
krijonte pandemia. Qasja e qeverisë është e dobët lidhur me masat 
për kufizimin e lëvizjes së lirë.

1 nëntor 2020

Tubimet publike u ndalua grumbullimi i qytetarëve në numër prej 
më shumë se 5 persona në sheshe publike, parqe dhe vendet e 
tjera publike;
Organizimet e tjera publike: U ndaluan seminaret, punëtoritë, 
dasmat dhe ahengjet familjare, si dhe çfarëdo forme tjetër orga-
nizimi ku ka grumbullim të njerëzve;
Tregjet publike: U ndalua veprimtaria e automjeteve dhe e kaf-
shëve;
Aktivitetet kulturore: U lejua pjesërisht veprimtaria e Teatrove, Bib-
liotekave, Filarmonisë, Galerive, Ansambleve, Baleti, Kinemave, 
Qendrave Rinore, Muzetë, Qendrave të Kulturës me grupe, duke 
shfrytëzuar vetëm 30 % të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve për-
katëse.
Transporti publik: U lejua të punojë me kapacitete të përgjysmuara 
sa i përket numrit të udhëtarëve që bartin dhe hapësirës së nevo-
jshme për për çdo udhëtar.
Paraqitja në punë : U liruan nga paraqitja në punë personat me 
sëmundje kronike dhe gratë shtatzëna. Nga punëdhënësit u kërkua 
krijimi i kushteve për angazhimin e tyre online nga shtëpia.
Kufizimi i lëvizjes: U lejua dalja jashtë shtëpisë për personat mbi 
moshën 65 vjeçare gjatë orarit 6:00- 10:00 dhe 16:00-19:00.
Procesi mësimor: Të gjitha institucionet e arsimit të lartë, publike 
dhe private do ta organizojnë mësimin në formatin online. Ndërsa 
provimet, puna praktike dhe laboratorike organizohen normalisht.
Aktiviteti ekonomik: Qendrat tregtare në tërë territorin e Republikës 
së Kosovës u ndalohet veprimtaria nga ora 21:00 deri në orën 05:00, 
ndërsa gastronomia u lejua të zhvillohet vetëm nga ora 21:00 deri 
në 05:00, përveç shërbimeve “Merr me veti” (Take away).
Vlerësimi i situatës epidemilogjike do të vlerësohet brenda dy 
javësh.

Disa masa u ndryshuan për jo më shumë se pesë ditë dhe pa asnjë 
paralajmërim m  kohë. Më 6 nëntor, për datën 7 dhe 8 nëntor 2020, 
Qeveria mori vendime përmes së cilave ndaloi tërësisht veprim-
tarinë e të gjitha subjekteve afariste dhe bizneseve, qendrave treg-
tare e rekreative, supermarketeve, subjekteve që ofrojnë shërbimet 
e gastronomisë (restorantet, kafiteritë dhe të ngjashme) në tërë 
territorin e Republikës së Kosovës, prej orës 20:00, më 06/11/2020 (e 
premte) deri më 09/11/2020 (e hënë) në orën 05:00, përveç: furrave 
të bukës, barnatoreve, marketeve të vogla, pompave të derivateve, 
institucioneve shëndetësore publike dhe private për nevoja 
mjekësore, prodhim, furnizim dhe shitje të mallrave esenciale.

12 nëntor 2020 - Qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrisë së 
Shëndetësisë i kategorizoi masat ndaj pandemisë duke i katego-
rizuar komunat në tri grupe, sipas shkallës së rrezikut nga përhapja 
e infeksionit:

I. Komunat me rrezik të ultë – deri në 75 persona të infektuar për 
100.000 banorë brenda një jave (kategorizohen me ngjyrë të gjel-
bër). Kjo kategori përfshin:

lejimin e ushtrimit të veprimtarisë ekonomike nga ora 05:00 deri në 
orën 20:00;
lejimin e transportimit publik duke shfrytëzuar deri në 50% të 
kapaciteteve
lejimin e taksistëve me një (1) pasagjer prapa ose deri në tre (3) 
nëse janë anëtarë të familjes,
lejimin e veprimtarisë së qendrave tregtare nga ora 05:00 deri në 
orën 20:00, lejimin e hotelerisë dhe gastronomisë deri në ora 20:00, 
përveç shërbimit “merr me vete” dhe “porosi me dërgesë”;
lejimin e pjesërishëm të aktiviteteve kulturore të institucioneve 
vartëse të MKRS dhe komunave (teatrot, bibliotekat, filarmonia, 
galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë,
qendrat e kulturës me grupe dhe të ngjashme), duke shfrytëzuar 
vetëm 30% të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të 
gjitha aktivitet (si në shfaqje ashtu edhe në ushtrime),
lejimin e aktiviteteve sportive në hapësira të mbyllura dhe të 
hapura; stërvitjet dhe garat në sportet individuale; gjatë stërvitjeve 
në hapësirat e mbyllura deri në 20 persona, ndërsa gjatë
garave deri në 50 persona bazuar në protokolle dhe udhëzime ven-
dore dhe ndërkombëtare sportive,
lejimin e fitneseve dhe pishinave të mbyllura për aktivitete individ-
uale rekreative duke shfrytëzuar vetëm 40% të hapësirave/sipër-
faqeve.

Komunat me rrezik të mesëm – nga 76-150 persona të infektuar 
për 100.000 banorë brenda një jave (kategorizohen me ngjyrë të 
verdhë). Kjo kategori përfshin:

lejimin e ushtrimit të veprimtarisë ekonomike nga ora 05:00 deri në 
orën 18:00;
lejimin e transportit publik duke shfrytëzuar deri në 50% të kapac-
iteteve
lejimin e taksistëve me një (1) pasagjer prapa ose deri në tre (3) 
nëse janë anëtarë të familjes,

lejimin e veprimtarisë së qendrave nga ora 05:00 deri në orën 18:00, 
lejimin e hotelerisë dhe gastronomisë deri në ora 18:00, përveç 
shërbimit “merr me vete” dhe “porosi me dërgesë”;
lejimin e pjesërishëm të aktiviteteve kulturore të institucioneve 
vartëse të MKRS dhe komunave (teatrot, bibliotekat, filarmonia, 
galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë, qen-
drat e kulturës me grupe dhe të ngjashme), duke shfrytëzuar vetëm 
30% të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të gjitha 
aktivitet (si në shfaqje ashtu edhe në
ushtrime),
lejimin e aktiviteteve sportive në hapësira të mbyllura dhe të 
hapura; stërvitjet dhe garat mund të organizohen në sportet indi-
viduale; gjatë stërvitjeve në hapësirat e mbyllura mund të marrin 
pjesë deri në 20 persona, ndërsa gjatë garave mund të marrin 
pjesë deri në 50 persona bazuar në protokolle dhe udhëzime ven-
dore dhe ndërkombëtare sportive,
lejimin e fitneseve dhe pishinave të mbyllura për aktivitete individ-
uale rekreative duke shfrytëzuar vetëm 40% të hapësirave/sipër-
faqeve

Komunat me rrezik të lartë – mbi 150 persona të infektuar për 
100.000 banorë brenda një jave (kategorizohen me ngjyrë të 
kuqe). Kjo kategori përfshin:

kufizimin e lëvizjes së qytetarëve nga ora 19:00 deri në orën 05:00 
jashtë shtëpive/banesave, përveç për nevoja emergjente dhe 
shëndetësore, duke përjashtuar nga kjo masë personelin shënde-
tësor, të sigurisë, drejtësisë dhe të ngjashme;
lejimin e transportit publik duke shfrytëzuar deri në 50% të kapac-
iteteve të përgjithshme,
lejimin e taksistëve me një (1) pasagjer prapa ose deri në tre (3) 
nëse janë anëtarë të familjes,
lejimin e hotelerisë dhe gastronomisë nga ora 05:00 deri në ora 
19:00, përveç shërbimit “merr me vete” dhe “porosi me dërgesë”;
lejimin e pjesërishëm të aktiviteteve kulturore të institucioneve 
vartëse të MKRS dhe komunave (teatrot, bibliotekat, filarmonia, 
galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë, qen-
drat e kulturës me grupe dhe të ngjashme), duke shfrytëzuar vetëm 
30% të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të gjitha 
aktivitetet (si në shfaqje ashtu edhe në ushtrime)
lejimin e aktiviteteve sportive në hapësira të mbyllura dhe të 
hapura; stërvitjet dhe garat mund të organizohen në sportet indi-
viduale; gjatë stërvitjeve në hapësirat e mbyllura mund të marrin 
pjesë deri në 20 persona, ndërsa gjatë garave mund të marrin 
pjesë deri në 50 persona bazuar në protokolle dhe udhëzime ven-
dore dhe ndërkombëtare sportive,
lejimin e fitneseve dhe pishinave të mbyllura për aktivitete individ-
uale rekreative duke shfrytëzuar vetëm 40% të hapësirave/sipër-
faqeve.

Dalja dhe hyrja në këto kategori do të bëhet në bazë të publikimit të 
shifrave të të infektuarve në baza javore nga Instituti Kombëtar i 
Shëndetësisë Publike të Kosovës. 



Kosova ka hyrë në muajin e nëntë-dhjetë të pandemisë që ka rën-
duar gjendjen socio-ekonomike. Masat e Qeverisë së Kosovës ishin 
shumëherë të vonuara dhe të mangëta. Në shumë raste pandemia 
ecte më shpejt se Qeveria e Kosovës. Kjo e fundit nuk ishte në asnjë 
moment edhe paralel me të. Me masa joadekuate, në aspektin 
shëndetësor dhe ekonomik, gjendja u rëndua më shumë për jetën 
e qytetarëve të rëndomtë. Kur themi të vonuara e të mangëta, jemi 
dëshmitarë që Ligji për rimëkëmbje ekonomike kaloi pas shumë 
përpjekjeve dhe me shumë vonesa. Qeveria propozonte ligj për 
rimëkëmbje, e opozita vetëm kritikonte, por nuk propozonte amen-
damente. Në këtë mënyrë, ligji u bë një histori dhe pritje e gjatë për
njerëzit që prisnin ndihmën e shtetit për shkak të pasojave që 
krijonte pandemia. Qasja e qeverisë është e dobët lidhur me masat 
për kufizimin e lëvizjes së lirë.

1 nëntor 2020

Tubimet publike u ndalua grumbullimi i qytetarëve në numër prej 
më shumë se 5 persona në sheshe publike, parqe dhe vendet e 
tjera publike;
Organizimet e tjera publike: U ndaluan seminaret, punëtoritë, 
dasmat dhe ahengjet familjare, si dhe çfarëdo forme tjetër orga-
nizimi ku ka grumbullim të njerëzve;
Tregjet publike: U ndalua veprimtaria e automjeteve dhe e kaf-
shëve;
Aktivitetet kulturore: U lejua pjesërisht veprimtaria e Teatrove, Bib-
liotekave, Filarmonisë, Galerive, Ansambleve, Baleti, Kinemave, 
Qendrave Rinore, Muzetë, Qendrave të Kulturës me grupe, duke 
shfrytëzuar vetëm 30 % të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve për-
katëse.
Transporti publik: U lejua të punojë me kapacitete të përgjysmuara 
sa i përket numrit të udhëtarëve që bartin dhe hapësirës së nevo-
jshme për për çdo udhëtar.
Paraqitja në punë : U liruan nga paraqitja në punë personat me 
sëmundje kronike dhe gratë shtatzëna. Nga punëdhënësit u kërkua 
krijimi i kushteve për angazhimin e tyre online nga shtëpia.
Kufizimi i lëvizjes: U lejua dalja jashtë shtëpisë për personat mbi 
moshën 65 vjeçare gjatë orarit 6:00- 10:00 dhe 16:00-19:00.
Procesi mësimor: Të gjitha institucionet e arsimit të lartë, publike 
dhe private do ta organizojnë mësimin në formatin online. Ndërsa 
provimet, puna praktike dhe laboratorike organizohen normalisht.
Aktiviteti ekonomik: Qendrat tregtare në tërë territorin e Republikës 
së Kosovës u ndalohet veprimtaria nga ora 21:00 deri në orën 05:00, 
ndërsa gastronomia u lejua të zhvillohet vetëm nga ora 21:00 deri 
në 05:00, përveç shërbimeve “Merr me veti” (Take away).
Vlerësimi i situatës epidemilogjike do të vlerësohet brenda dy 
javësh.
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Disa masa u ndryshuan për jo më shumë se pesë ditë dhe pa asnjë 
paralajmërim m  kohë. Më 6 nëntor, për datën 7 dhe 8 nëntor 2020, 
Qeveria mori vendime përmes së cilave ndaloi tërësisht veprim-
tarinë e të gjitha subjekteve afariste dhe bizneseve, qendrave treg-
tare e rekreative, supermarketeve, subjekteve që ofrojnë shërbimet 
e gastronomisë (restorantet, kafiteritë dhe të ngjashme) në tërë 
territorin e Republikës së Kosovës, prej orës 20:00, më 06/11/2020 (e 
premte) deri më 09/11/2020 (e hënë) në orën 05:00, përveç: furrave 
të bukës, barnatoreve, marketeve të vogla, pompave të derivateve, 
institucioneve shëndetësore publike dhe private për nevoja 
mjekësore, prodhim, furnizim dhe shitje të mallrave esenciale.

12 nëntor 2020 - Qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrisë së 
Shëndetësisë i kategorizoi masat ndaj pandemisë duke i katego-
rizuar komunat në tri grupe, sipas shkallës së rrezikut nga përhapja 
e infeksionit:

I. Komunat me rrezik të ultë – deri në 75 persona të infektuar për 
100.000 banorë brenda një jave (kategorizohen me ngjyrë të gjel-
bër). Kjo kategori përfshin:

lejimin e ushtrimit të veprimtarisë ekonomike nga ora 05:00 deri në 
orën 20:00;
lejimin e transportimit publik duke shfrytëzuar deri në 50% të 
kapaciteteve
lejimin e taksistëve me një (1) pasagjer prapa ose deri në tre (3) 
nëse janë anëtarë të familjes,
lejimin e veprimtarisë së qendrave tregtare nga ora 05:00 deri në 
orën 20:00, lejimin e hotelerisë dhe gastronomisë deri në ora 20:00, 
përveç shërbimit “merr me vete” dhe “porosi me dërgesë”;
lejimin e pjesërishëm të aktiviteteve kulturore të institucioneve 
vartëse të MKRS dhe komunave (teatrot, bibliotekat, filarmonia, 
galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë,
qendrat e kulturës me grupe dhe të ngjashme), duke shfrytëzuar 
vetëm 30% të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të 
gjitha aktivitet (si në shfaqje ashtu edhe në ushtrime),
lejimin e aktiviteteve sportive në hapësira të mbyllura dhe të 
hapura; stërvitjet dhe garat në sportet individuale; gjatë stërvitjeve 
në hapësirat e mbyllura deri në 20 persona, ndërsa gjatë
garave deri në 50 persona bazuar në protokolle dhe udhëzime ven-
dore dhe ndërkombëtare sportive,
lejimin e fitneseve dhe pishinave të mbyllura për aktivitete individ-
uale rekreative duke shfrytëzuar vetëm 40% të hapësirave/sipër-
faqeve.

Komunat me rrezik të mesëm – nga 76-150 persona të infektuar 
për 100.000 banorë brenda një jave (kategorizohen me ngjyrë të 
verdhë). Kjo kategori përfshin:

lejimin e ushtrimit të veprimtarisë ekonomike nga ora 05:00 deri në 
orën 18:00;
lejimin e transportit publik duke shfrytëzuar deri në 50% të kapac-
iteteve
lejimin e taksistëve me një (1) pasagjer prapa ose deri në tre (3) 
nëse janë anëtarë të familjes,

lejimin e veprimtarisë së qendrave nga ora 05:00 deri në orën 18:00, 
lejimin e hotelerisë dhe gastronomisë deri në ora 18:00, përveç 
shërbimit “merr me vete” dhe “porosi me dërgesë”;
lejimin e pjesërishëm të aktiviteteve kulturore të institucioneve 
vartëse të MKRS dhe komunave (teatrot, bibliotekat, filarmonia, 
galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë, qen-
drat e kulturës me grupe dhe të ngjashme), duke shfrytëzuar vetëm 
30% të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të gjitha 
aktivitet (si në shfaqje ashtu edhe në
ushtrime),
lejimin e aktiviteteve sportive në hapësira të mbyllura dhe të 
hapura; stërvitjet dhe garat mund të organizohen në sportet indi-
viduale; gjatë stërvitjeve në hapësirat e mbyllura mund të marrin 
pjesë deri në 20 persona, ndërsa gjatë garave mund të marrin 
pjesë deri në 50 persona bazuar në protokolle dhe udhëzime ven-
dore dhe ndërkombëtare sportive,
lejimin e fitneseve dhe pishinave të mbyllura për aktivitete individ-
uale rekreative duke shfrytëzuar vetëm 40% të hapësirave/sipër-
faqeve

Komunat me rrezik të lartë – mbi 150 persona të infektuar për 
100.000 banorë brenda një jave (kategorizohen me ngjyrë të 
kuqe). Kjo kategori përfshin:

kufizimin e lëvizjes së qytetarëve nga ora 19:00 deri në orën 05:00 
jashtë shtëpive/banesave, përveç për nevoja emergjente dhe 
shëndetësore, duke përjashtuar nga kjo masë personelin shënde-
tësor, të sigurisë, drejtësisë dhe të ngjashme;
lejimin e transportit publik duke shfrytëzuar deri në 50% të kapac-
iteteve të përgjithshme,
lejimin e taksistëve me një (1) pasagjer prapa ose deri në tre (3) 
nëse janë anëtarë të familjes,
lejimin e hotelerisë dhe gastronomisë nga ora 05:00 deri në ora 
19:00, përveç shërbimit “merr me vete” dhe “porosi me dërgesë”;
lejimin e pjesërishëm të aktiviteteve kulturore të institucioneve 
vartëse të MKRS dhe komunave (teatrot, bibliotekat, filarmonia, 
galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë, qen-
drat e kulturës me grupe dhe të ngjashme), duke shfrytëzuar vetëm 
30% të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të gjitha 
aktivitetet (si në shfaqje ashtu edhe në ushtrime)
lejimin e aktiviteteve sportive në hapësira të mbyllura dhe të 
hapura; stërvitjet dhe garat mund të organizohen në sportet indi-
viduale; gjatë stërvitjeve në hapësirat e mbyllura mund të marrin 
pjesë deri në 20 persona, ndërsa gjatë garave mund të marrin 
pjesë deri në 50 persona bazuar në protokolle dhe udhëzime ven-
dore dhe ndërkombëtare sportive,
lejimin e fitneseve dhe pishinave të mbyllura për aktivitete individ-
uale rekreative duke shfrytëzuar vetëm 40% të hapësirave/sipër-
faqeve.

Dalja dhe hyrja në këto kategori do të bëhet në bazë të publikimit të 
shifrave të të infektuarve në baza javore nga Instituti Kombëtar i 
Shëndetësisë Publike të Kosovës. 



Kosova ka hyrë në muajin e nëntë-dhjetë të pandemisë që ka rën-
duar gjendjen socio-ekonomike. Masat e Qeverisë së Kosovës ishin 
shumëherë të vonuara dhe të mangëta. Në shumë raste pandemia 
ecte më shpejt se Qeveria e Kosovës. Kjo e fundit nuk ishte në asnjë 
moment edhe paralel me të. Me masa joadekuate, në aspektin 
shëndetësor dhe ekonomik, gjendja u rëndua më shumë për jetën 
e qytetarëve të rëndomtë. Kur themi të vonuara e të mangëta, jemi 
dëshmitarë që Ligji për rimëkëmbje ekonomike kaloi pas shumë 
përpjekjeve dhe me shumë vonesa. Qeveria propozonte ligj për 
rimëkëmbje, e opozita vetëm kritikonte, por nuk propozonte amen-
damente. Në këtë mënyrë, ligji u bë një histori dhe pritje e gjatë për
njerëzit që prisnin ndihmën e shtetit për shkak të pasojave që 
krijonte pandemia. Qasja e qeverisë është e dobët lidhur me masat 
për kufizimin e lëvizjes së lirë.

1 nëntor 2020

Tubimet publike u ndalua grumbullimi i qytetarëve në numër prej 
më shumë se 5 persona në sheshe publike, parqe dhe vendet e 
tjera publike;
Organizimet e tjera publike: U ndaluan seminaret, punëtoritë, 
dasmat dhe ahengjet familjare, si dhe çfarëdo forme tjetër orga-
nizimi ku ka grumbullim të njerëzve;
Tregjet publike: U ndalua veprimtaria e automjeteve dhe e kaf-
shëve;
Aktivitetet kulturore: U lejua pjesërisht veprimtaria e Teatrove, Bib-
liotekave, Filarmonisë, Galerive, Ansambleve, Baleti, Kinemave, 
Qendrave Rinore, Muzetë, Qendrave të Kulturës me grupe, duke 
shfrytëzuar vetëm 30 % të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve për-
katëse.
Transporti publik: U lejua të punojë me kapacitete të përgjysmuara 
sa i përket numrit të udhëtarëve që bartin dhe hapësirës së nevo-
jshme për për çdo udhëtar.
Paraqitja në punë : U liruan nga paraqitja në punë personat me 
sëmundje kronike dhe gratë shtatzëna. Nga punëdhënësit u kërkua 
krijimi i kushteve për angazhimin e tyre online nga shtëpia.
Kufizimi i lëvizjes: U lejua dalja jashtë shtëpisë për personat mbi 
moshën 65 vjeçare gjatë orarit 6:00- 10:00 dhe 16:00-19:00.
Procesi mësimor: Të gjitha institucionet e arsimit të lartë, publike 
dhe private do ta organizojnë mësimin në formatin online. Ndërsa 
provimet, puna praktike dhe laboratorike organizohen normalisht.
Aktiviteti ekonomik: Qendrat tregtare në tërë territorin e Republikës 
së Kosovës u ndalohet veprimtaria nga ora 21:00 deri në orën 05:00, 
ndërsa gastronomia u lejua të zhvillohet vetëm nga ora 21:00 deri 
në 05:00, përveç shërbimeve “Merr me veti” (Take away).
Vlerësimi i situatës epidemilogjike do të vlerësohet brenda dy 
javësh.

Disa masa u ndryshuan për jo më shumë se pesë ditë dhe pa asnjë 
paralajmërim m  kohë. Më 6 nëntor, për datën 7 dhe 8 nëntor 2020, 
Qeveria mori vendime përmes së cilave ndaloi tërësisht veprim-
tarinë e të gjitha subjekteve afariste dhe bizneseve, qendrave treg-
tare e rekreative, supermarketeve, subjekteve që ofrojnë shërbimet 
e gastronomisë (restorantet, kafiteritë dhe të ngjashme) në tërë 
territorin e Republikës së Kosovës, prej orës 20:00, më 06/11/2020 (e 
premte) deri më 09/11/2020 (e hënë) në orën 05:00, përveç: furrave 
të bukës, barnatoreve, marketeve të vogla, pompave të derivateve, 
institucioneve shëndetësore publike dhe private për nevoja 
mjekësore, prodhim, furnizim dhe shitje të mallrave esenciale.

12 nëntor 2020 - Qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrisë së 
Shëndetësisë i kategorizoi masat ndaj pandemisë duke i katego-
rizuar komunat në tri grupe, sipas shkallës së rrezikut nga përhapja 
e infeksionit:

I. Komunat me rrezik të ultë – deri në 75 persona të infektuar për 
100.000 banorë brenda një jave (kategorizohen me ngjyrë të gjel-
bër). Kjo kategori përfshin:

lejimin e ushtrimit të veprimtarisë ekonomike nga ora 05:00 deri në 
orën 20:00;
lejimin e transportimit publik duke shfrytëzuar deri në 50% të 
kapaciteteve
lejimin e taksistëve me një (1) pasagjer prapa ose deri në tre (3) 
nëse janë anëtarë të familjes,
lejimin e veprimtarisë së qendrave tregtare nga ora 05:00 deri në 
orën 20:00, lejimin e hotelerisë dhe gastronomisë deri në ora 20:00, 
përveç shërbimit “merr me vete” dhe “porosi me dërgesë”;
lejimin e pjesërishëm të aktiviteteve kulturore të institucioneve 
vartëse të MKRS dhe komunave (teatrot, bibliotekat, filarmonia, 
galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë,
qendrat e kulturës me grupe dhe të ngjashme), duke shfrytëzuar 
vetëm 30% të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të 
gjitha aktivitet (si në shfaqje ashtu edhe në ushtrime),
lejimin e aktiviteteve sportive në hapësira të mbyllura dhe të 
hapura; stërvitjet dhe garat në sportet individuale; gjatë stërvitjeve 
në hapësirat e mbyllura deri në 20 persona, ndërsa gjatë
garave deri në 50 persona bazuar në protokolle dhe udhëzime ven-
dore dhe ndërkombëtare sportive,
lejimin e fitneseve dhe pishinave të mbyllura për aktivitete individ-
uale rekreative duke shfrytëzuar vetëm 40% të hapësirave/sipër-
faqeve.

Komunat me rrezik të mesëm – nga 76-150 persona të infektuar 
për 100.000 banorë brenda një jave (kategorizohen me ngjyrë të 
verdhë). Kjo kategori përfshin:

lejimin e ushtrimit të veprimtarisë ekonomike nga ora 05:00 deri në 
orën 18:00;
lejimin e transportit publik duke shfrytëzuar deri në 50% të kapac-
iteteve
lejimin e taksistëve me një (1) pasagjer prapa ose deri në tre (3) 
nëse janë anëtarë të familjes,

4

lejimin e veprimtarisë së qendrave nga ora 05:00 deri në orën 18:00, 
lejimin e hotelerisë dhe gastronomisë deri në ora 18:00, përveç 
shërbimit “merr me vete” dhe “porosi me dërgesë”;
lejimin e pjesërishëm të aktiviteteve kulturore të institucioneve 
vartëse të MKRS dhe komunave (teatrot, bibliotekat, filarmonia, 
galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë, qen-
drat e kulturës me grupe dhe të ngjashme), duke shfrytëzuar vetëm 
30% të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të gjitha 
aktivitet (si në shfaqje ashtu edhe në
ushtrime),
lejimin e aktiviteteve sportive në hapësira të mbyllura dhe të 
hapura; stërvitjet dhe garat mund të organizohen në sportet indi-
viduale; gjatë stërvitjeve në hapësirat e mbyllura mund të marrin 
pjesë deri në 20 persona, ndërsa gjatë garave mund të marrin 
pjesë deri në 50 persona bazuar në protokolle dhe udhëzime ven-
dore dhe ndërkombëtare sportive,
lejimin e fitneseve dhe pishinave të mbyllura për aktivitete individ-
uale rekreative duke shfrytëzuar vetëm 40% të hapësirave/sipër-
faqeve

Komunat me rrezik të lartë – mbi 150 persona të infektuar për 
100.000 banorë brenda një jave (kategorizohen me ngjyrë të 
kuqe). Kjo kategori përfshin:

kufizimin e lëvizjes së qytetarëve nga ora 19:00 deri në orën 05:00 
jashtë shtëpive/banesave, përveç për nevoja emergjente dhe 
shëndetësore, duke përjashtuar nga kjo masë personelin shënde-
tësor, të sigurisë, drejtësisë dhe të ngjashme;
lejimin e transportit publik duke shfrytëzuar deri në 50% të kapac-
iteteve të përgjithshme,
lejimin e taksistëve me një (1) pasagjer prapa ose deri në tre (3) 
nëse janë anëtarë të familjes,
lejimin e hotelerisë dhe gastronomisë nga ora 05:00 deri në ora 
19:00, përveç shërbimit “merr me vete” dhe “porosi me dërgesë”;
lejimin e pjesërishëm të aktiviteteve kulturore të institucioneve 
vartëse të MKRS dhe komunave (teatrot, bibliotekat, filarmonia, 
galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë, qen-
drat e kulturës me grupe dhe të ngjashme), duke shfrytëzuar vetëm 
30% të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të gjitha 
aktivitetet (si në shfaqje ashtu edhe në ushtrime)
lejimin e aktiviteteve sportive në hapësira të mbyllura dhe të 
hapura; stërvitjet dhe garat mund të organizohen në sportet indi-
viduale; gjatë stërvitjeve në hapësirat e mbyllura mund të marrin 
pjesë deri në 20 persona, ndërsa gjatë garave mund të marrin 
pjesë deri në 50 persona bazuar në protokolle dhe udhëzime ven-
dore dhe ndërkombëtare sportive,
lejimin e fitneseve dhe pishinave të mbyllura për aktivitete individ-
uale rekreative duke shfrytëzuar vetëm 40% të hapësirave/sipër-
faqeve.

Dalja dhe hyrja në këto kategori do të bëhet në bazë të publikimit të 
shifrave të të infektuarve në baza javore nga Instituti Kombëtar i 
Shëndetësisë Publike të Kosovës. 



Kosova ka hyrë në muajin e nëntë-dhjetë të pandemisë që ka rën-
duar gjendjen socio-ekonomike. Masat e Qeverisë së Kosovës ishin 
shumëherë të vonuara dhe të mangëta. Në shumë raste pandemia 
ecte më shpejt se Qeveria e Kosovës. Kjo e fundit nuk ishte në asnjë 
moment edhe paralel me të. Me masa joadekuate, në aspektin 
shëndetësor dhe ekonomik, gjendja u rëndua më shumë për jetën 
e qytetarëve të rëndomtë. Kur themi të vonuara e të mangëta, jemi 
dëshmitarë që Ligji për rimëkëmbje ekonomike kaloi pas shumë 
përpjekjeve dhe me shumë vonesa. Qeveria propozonte ligj për 
rimëkëmbje, e opozita vetëm kritikonte, por nuk propozonte amen-
damente. Në këtë mënyrë, ligji u bë një histori dhe pritje e gjatë për
njerëzit që prisnin ndihmën e shtetit për shkak të pasojave që 
krijonte pandemia. Qasja e qeverisë është e dobët lidhur me masat 
për kufizimin e lëvizjes së lirë.

1 nëntor 2020

Tubimet publike u ndalua grumbullimi i qytetarëve në numër prej 
më shumë se 5 persona në sheshe publike, parqe dhe vendet e 
tjera publike;
Organizimet e tjera publike: U ndaluan seminaret, punëtoritë, 
dasmat dhe ahengjet familjare, si dhe çfarëdo forme tjetër orga-
nizimi ku ka grumbullim të njerëzve;
Tregjet publike: U ndalua veprimtaria e automjeteve dhe e kaf-
shëve;
Aktivitetet kulturore: U lejua pjesërisht veprimtaria e Teatrove, Bib-
liotekave, Filarmonisë, Galerive, Ansambleve, Baleti, Kinemave, 
Qendrave Rinore, Muzetë, Qendrave të Kulturës me grupe, duke 
shfrytëzuar vetëm 30 % të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve për-
katëse.
Transporti publik: U lejua të punojë me kapacitete të përgjysmuara 
sa i përket numrit të udhëtarëve që bartin dhe hapësirës së nevo-
jshme për për çdo udhëtar.
Paraqitja në punë : U liruan nga paraqitja në punë personat me 
sëmundje kronike dhe gratë shtatzëna. Nga punëdhënësit u kërkua 
krijimi i kushteve për angazhimin e tyre online nga shtëpia.
Kufizimi i lëvizjes: U lejua dalja jashtë shtëpisë për personat mbi 
moshën 65 vjeçare gjatë orarit 6:00- 10:00 dhe 16:00-19:00.
Procesi mësimor: Të gjitha institucionet e arsimit të lartë, publike 
dhe private do ta organizojnë mësimin në formatin online. Ndërsa 
provimet, puna praktike dhe laboratorike organizohen normalisht.
Aktiviteti ekonomik: Qendrat tregtare në tërë territorin e Republikës 
së Kosovës u ndalohet veprimtaria nga ora 21:00 deri në orën 05:00, 
ndërsa gastronomia u lejua të zhvillohet vetëm nga ora 21:00 deri 
në 05:00, përveç shërbimeve “Merr me veti” (Take away).
Vlerësimi i situatës epidemilogjike do të vlerësohet brenda dy 
javësh.

Disa masa u ndryshuan për jo më shumë se pesë ditë dhe pa asnjë 
paralajmërim m  kohë. Më 6 nëntor, për datën 7 dhe 8 nëntor 2020, 
Qeveria mori vendime përmes së cilave ndaloi tërësisht veprim-
tarinë e të gjitha subjekteve afariste dhe bizneseve, qendrave treg-
tare e rekreative, supermarketeve, subjekteve që ofrojnë shërbimet 
e gastronomisë (restorantet, kafiteritë dhe të ngjashme) në tërë 
territorin e Republikës së Kosovës, prej orës 20:00, më 06/11/2020 (e 
premte) deri më 09/11/2020 (e hënë) në orën 05:00, përveç: furrave 
të bukës, barnatoreve, marketeve të vogla, pompave të derivateve, 
institucioneve shëndetësore publike dhe private për nevoja 
mjekësore, prodhim, furnizim dhe shitje të mallrave esenciale.

12 nëntor 2020 - Qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrisë së 
Shëndetësisë i kategorizoi masat ndaj pandemisë duke i katego-
rizuar komunat në tri grupe, sipas shkallës së rrezikut nga përhapja 
e infeksionit:

I. Komunat me rrezik të ultë – deri në 75 persona të infektuar për 
100.000 banorë brenda një jave (kategorizohen me ngjyrë të gjel-
bër). Kjo kategori përfshin:

lejimin e ushtrimit të veprimtarisë ekonomike nga ora 05:00 deri në 
orën 20:00;
lejimin e transportimit publik duke shfrytëzuar deri në 50% të 
kapaciteteve
lejimin e taksistëve me një (1) pasagjer prapa ose deri në tre (3) 
nëse janë anëtarë të familjes,
lejimin e veprimtarisë së qendrave tregtare nga ora 05:00 deri në 
orën 20:00, lejimin e hotelerisë dhe gastronomisë deri në ora 20:00, 
përveç shërbimit “merr me vete” dhe “porosi me dërgesë”;
lejimin e pjesërishëm të aktiviteteve kulturore të institucioneve 
vartëse të MKRS dhe komunave (teatrot, bibliotekat, filarmonia, 
galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë,
qendrat e kulturës me grupe dhe të ngjashme), duke shfrytëzuar 
vetëm 30% të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të 
gjitha aktivitet (si në shfaqje ashtu edhe në ushtrime),
lejimin e aktiviteteve sportive në hapësira të mbyllura dhe të 
hapura; stërvitjet dhe garat në sportet individuale; gjatë stërvitjeve 
në hapësirat e mbyllura deri në 20 persona, ndërsa gjatë
garave deri në 50 persona bazuar në protokolle dhe udhëzime ven-
dore dhe ndërkombëtare sportive,
lejimin e fitneseve dhe pishinave të mbyllura për aktivitete individ-
uale rekreative duke shfrytëzuar vetëm 40% të hapësirave/sipër-
faqeve.

Komunat me rrezik të mesëm – nga 76-150 persona të infektuar 
për 100.000 banorë brenda një jave (kategorizohen me ngjyrë të 
verdhë). Kjo kategori përfshin:

lejimin e ushtrimit të veprimtarisë ekonomike nga ora 05:00 deri në 
orën 18:00;
lejimin e transportit publik duke shfrytëzuar deri në 50% të kapac-
iteteve
lejimin e taksistëve me një (1) pasagjer prapa ose deri në tre (3) 
nëse janë anëtarë të familjes,

lejimin e veprimtarisë së qendrave nga ora 05:00 deri në orën 18:00, 
lejimin e hotelerisë dhe gastronomisë deri në ora 18:00, përveç 
shërbimit “merr me vete” dhe “porosi me dërgesë”;
lejimin e pjesërishëm të aktiviteteve kulturore të institucioneve 
vartëse të MKRS dhe komunave (teatrot, bibliotekat, filarmonia, 
galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë, qen-
drat e kulturës me grupe dhe të ngjashme), duke shfrytëzuar vetëm 
30% të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të gjitha 
aktivitet (si në shfaqje ashtu edhe në
ushtrime),
lejimin e aktiviteteve sportive në hapësira të mbyllura dhe të 
hapura; stërvitjet dhe garat mund të organizohen në sportet indi-
viduale; gjatë stërvitjeve në hapësirat e mbyllura mund të marrin 
pjesë deri në 20 persona, ndërsa gjatë garave mund të marrin 
pjesë deri në 50 persona bazuar në protokolle dhe udhëzime ven-
dore dhe ndërkombëtare sportive,
lejimin e fitneseve dhe pishinave të mbyllura për aktivitete individ-
uale rekreative duke shfrytëzuar vetëm 40% të hapësirave/sipër-
faqeve

Komunat me rrezik të lartë – mbi 150 persona të infektuar për 
100.000 banorë brenda një jave (kategorizohen me ngjyrë të 
kuqe). Kjo kategori përfshin:

kufizimin e lëvizjes së qytetarëve nga ora 19:00 deri në orën 05:00 
jashtë shtëpive/banesave, përveç për nevoja emergjente dhe 
shëndetësore, duke përjashtuar nga kjo masë personelin shënde-
tësor, të sigurisë, drejtësisë dhe të ngjashme;
lejimin e transportit publik duke shfrytëzuar deri në 50% të kapac-
iteteve të përgjithshme,
lejimin e taksistëve me një (1) pasagjer prapa ose deri në tre (3) 
nëse janë anëtarë të familjes,
lejimin e hotelerisë dhe gastronomisë nga ora 05:00 deri në ora 
19:00, përveç shërbimit “merr me vete” dhe “porosi me dërgesë”;
lejimin e pjesërishëm të aktiviteteve kulturore të institucioneve 
vartëse të MKRS dhe komunave (teatrot, bibliotekat, filarmonia, 
galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë, qen-
drat e kulturës me grupe dhe të ngjashme), duke shfrytëzuar vetëm 
30% të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të gjitha 
aktivitetet (si në shfaqje ashtu edhe në ushtrime)
lejimin e aktiviteteve sportive në hapësira të mbyllura dhe të 
hapura; stërvitjet dhe garat mund të organizohen në sportet indi-
viduale; gjatë stërvitjeve në hapësirat e mbyllura mund të marrin 
pjesë deri në 20 persona, ndërsa gjatë garave mund të marrin 
pjesë deri në 50 persona bazuar në protokolle dhe udhëzime ven-
dore dhe ndërkombëtare sportive,
lejimin e fitneseve dhe pishinave të mbyllura për aktivitete individ-
uale rekreative duke shfrytëzuar vetëm 40% të hapësirave/sipër-
faqeve.

Dalja dhe hyrja në këto kategori do të bëhet në bazë të publikimit të 
shifrave të të infektuarve në baza javore nga Instituti Kombëtar i 
Shëndetësisë Publike të Kosovës. 
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ANALIZË E LIGJIT PËR NDARJET BUXHETORE PËR VITIN 2021

Qeveria e Kosovës me 30 tetor 2020 e miratoi Projektligjin mbi ndar-
jet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021. 
Sipas kësaj ndarje, parashikimet për të hyrat kapin vlerën prej 1mil-
iard e 885.9 milion euro, të cilat në krahasim me vitin e kaluar janë 
97.4 milion euro më shumë, në ndërkohë shpenzimet për të njëjtin 
vit do të jenë 2 miliardë e 412.6 milion euro, apo 207.6 milion euro 
më të vogla se sa vitin paraprak.

Buxheti i Ministrisë së Shënetësisë

Sipas të dhënave të shfaqura del se buxheti i përgjithshëm për Min-
istrinë e Shëndetësisë e kap shumën prej 31,683,493 euro e që në 
numra i bie 19,171.632 Euro më pak se sa vitin e kaluar.

Numrat tregojnë që shkurtimet janë bërë si në vijim:

7,162,000.00 euro janë hequr nga shpenzimet kapitale;
5,700,000.00 euro janë hequr nga subvencionet dhe transferet;
5,024,205 euro janë hequr nga mallrat dhe shërbimet;
1,116,627 euro janë hequr nga pagat dhe shtesat;
119,800 euro janë hequr nga shpenzimet komunale. 

Buxheti i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës
Sipas të dhënave të shfaqura del se buxheti i përgjithshëm për 
Shërbimin Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës e kap shumën 
prej 104,236,139 Euro, e që në numra i bie 14,478,263.00 Euro më pak 
se sa vitin e kaluar.

Asnjë euro nuk është ndarë për fillimin e Fondit të Sigurimeve 
Shëndetësore.

BORXHI PUBLIK

Në mbledhjen e saj të 43-të, Qeveria e miratoi Draftin e raportit mbi 
nivelin e ekzekutimit të projekteve të huamarrjes.

Sipas këtij raporti, deri në fund të muajit shtator 2020 borxhi publik i 
përgjithshëm ishte 1,341.72 milion euro, prej të cilave 407.25 milionë 
euro ishin borxh ndërkombëtar dhe 934.47 milionë borxh i brend-
shëm. Ndërsa, në raport me Bruto Produktin Vendor borxhi është 
19.87 për qind, duke përfshirë edhe garancionet në vlerë prej 41.65 
milionë eurove. 

Në krahasim me vendet e rajonit Kosova vazhdon ta ketë ka borxhin 
më të ulët. Por, ka ngecje të mëdha në disbursimin dhe shfrytëzimin 
e mjeteve.
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Gjithsej borxhi i përgjithshëm

Gjithsej borxhi i përgjithshëm (% e GDP-së)

Borxhi publik nëpër vite 1

Borxhi publik sipas sektorëve2

Llojet e Sektorëve Shuma e fondeve të ratifikuara
nga viti 2009 deri 2019 Ndarja sipas %

Sektori i Arsimit 14.69 2.31%

Sektori Financiar 5.31 0.84%

Sektori i Eksportit 36.62 5.77%

Sektori i Energjisë 14.30 2.25%

Sektori Hekurudhor

Sektori i Ngorhjes Qendrore

81.90 12.90%

Sektori i Infastrukturës
Ujore

137.07 21.59%

5.00 0.79%

Sektori Publik 29.05 4.58%
Sektori i Infrastrukturës
Rrugore

227.50 35.84%

Sektori i Shëndetësisë

Gjithsejt3

15.13 2.43%

1Raporti mbi nivelin e ekzekutimit të projekteve të huamarrjes i miratuar në mbledhjen e 
qeverisë me dt. 13 nëntor 2020 dhe i bazuar në të dhënat e buletinit vjetor të vitit 2019 mbi 
borxhin publik për vitin 2019.
2Buletini vjetor 2019 mbi Borxhin Publik, Ministria e Financave, 2019. Këto të dhëna janë 
prezantuar në mungesë të atyre që do të duhej të ishin pjesë e buletineve tre mujore të 
vitit 2020. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave, në buletinet tre mujore të dhënat e 
tilla nuk janë të prezantuara.
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Rritja e borxhit publik për një ekonomi si Kosova është normale. 
Veçanërisht në kohë krize sikur kjoshëndetësore me pasoja serioze 
ekonomike e sociale e Covid-19.

Mirëpo nga këto të dhëna ravijëzohen dy probleme madhore për sa i 
përket borxhit publik të Kosovës. Në njërën shihet një zvarritje e gjatë 
në kohë të disa projekteve infrastrukturore të cilat janë financuar me
kredi për të cilat është paguar kamatë ndër vite. Përveç tjerash kjo 
çështje ngrit pikërpyetje të mëdha në aftësinë projektuese e absor-
buese të administratës sonë shtetërore. Ndërsa në anën tjetër, janë 
ndërprerë realizimi i pothuajse të gjitha projekteve infrastrukturore 
me paraqitjen e rasteve të para të infektimeve me Covid – 19, gjë që 
ka zvarritur edhe këto projekte. Ky është problem madhor meqë 
ndërprerja e punimeve dhe mosdisbursimi i parave të cilat i kemi 
pasur të gatshme ka shkaktuar rëndesë shtesë për ekonominë edhe 
ashtu të rënduar nga pandemia. Në kohëra të krizës ekonomike, kur 
kemi ngadalësim të qarkullimit financiar në treg, politikat qeveritare 
duhet të kujdesen që të mirëmbahet qarkullimi. Ndërkohë që Qeveritë 
e Kosovës (Kurti dhe Hoti) e kanë bërë të kundërtën: (ndër të tjera) i 
kanë ndërprerë punimet infrastrukturore përmes të cilave do të rritej 
(ose mirëmbahej) shuma agregate e qarkullimit ne treg, e me të 
edhe dinamika e ciklit ekonomik dhe kërkesa agregate. Sipas të 
dhënave në tabelë shihet se deri më 30 shtator 2020 plotë 637 mil-
ionë kanë qenë borxh publik i padisbursuar. Kjo është shuma e 
parave të cilat janë dakorduar e ratifikuar në Kuvend, por që nuk janë 
shpenzuar për shkak të ngecjeve (të natyrave të ndryshme) në 
zbatimin e punëve. Kjo është një shumë jashtëzakonisht e madhe me 
efekt të madh pozitiv ekonomik e social, po të shpenzohej te destina-
cioni i fundit. 

Të dhënat e prezantuara tregojnë që disbursimi i mjeteve ka hasur në 
shumë probleme të cilat nuk do të duhej të ishin probleme të një ad-
ministrate shtetërore. Çështja e shpronësimit te investimet infrastruk-
turore, mungesa e stafit të kualifikuar ose mostabliteti i tyre, paqa-
rtësitë lidhur me mungesën e dijes për prokurimin publik, mungesën 
e koordinimit ndërinstitucional, ndarje të buxhetit në disharmoni
me dinamikën e projekteve, e shumë aspekte të tjera konsiderohen 
probleme me të cilat përballet disbursimi i vogël i borxhit. Pra, këto 
nuk janë probleme që kanë dalur befasi si rezultat i pandemisë
Covid-19, por si rezultat qasjes të dobët për të hyrë në borxh pa qenë 
i gatshëm për t’i ekzekutuar projektet.
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Nga analiza e tabelës 2 del se:

33% ka arritur niveli i ekzekutimit për Projektin e Zgjerimit të Magjistral-
es M2 Milloshevë - Mitrovicë, vetëm 31,250,728.42 euro është 
shpenzuar nga totali 46,112,000 euro - borxhi është ratifikuar në vitin 
2013;
8% ka arritur niveli i ekzekutimit për rehabilitimin e rrugëve regjionale, 
vetëm 2,462,951.30 euro është shpenzuar nga totali prrej 29,000,000 
euro - borxhi është ratifikuar në vitin 2016;
14% ka arritur niveli i ekzekutimit për Rehabilitimin e Linjës 10-të Heku-
rudhore, vetëm 11,578,952.90 euro janë shpenzuar nga totali prej 
81,900,000 euro - borxhi është ratifikuar në vitin 2016;
60% ka arritur niveli i ekzekutimit të Projektit për Përmirësimin e 
Sistemit të Arsimit në Kosovë, vetëm 3,873,290.97 euro është 
shpenzuar nga totali prej 6,491,880.00 euro - borxhi është
rafitikuar në vitin 2016;
47% ka arritur niveli i ekzekutimit për projektin e shëndetësisë kosova-
re, vetëm 6,100,487.20euro është shpenzuar nga totali prej 12,959,716 
euro - borxhi është ratifikuar në vitin 2015;

3Buletini vjetor 2019 mbi Borxhin Publik, Ministria e Financave, 2019. 
Këto të dhëna janë prezantuar në mungesë të atyre që do të duhej të 
ishin pjesë e buletineve tre mujore të vitit 2020. Në faqen zyrtare të 
Ministrisë së Financave, në buletinet tre mujore të dhënat e tilla nuk 
janë të prezantuara.

8% ka arritur niveli i ekzekutimit për Projektin për Sigurimin e Ujit dhe 
Mbrojtja e Kanalit, vetëm 2,440,894.90 euro janë shpenzuar nga totali 
prej 22,000,000. euro - borxhi është ratifikuar
në vitin 2017;
0% ka arritur niveli i ekzekutimit për projektin e trajtimit të ujërave të 
zeza. Nga shuma e përgjithshme prej 66,000,000.00 euro, asnjë euro 
nuk është shpenzuar për projektin në fjalë, edhe pse borxhi është rati-
fikuar në vitin 2017
Sipas raportit, joefektiv është cilësuar projekti për Autostradën Kije-
vë–Zahaq, për të cilin është ratifikuar borxhi prej 151,000,000 euro;
Edhe pse është disbursuar tërë shuma (4,931,000.00 euro), ende nuk 
është bërë pranimi i punës nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë për projektin Modernizimi i sistemit të edukimit në 
Kosovë përmes e-edukumit.

PANDEMIA COVID-19 NË BURGJET E KOSOVËS

Pandemia COVID-19 nuk ka përjashtuar asnjë institucion të Kosovës. 
Në vendin ku siguria duhet të jetë maksimale dhe nuk mundet të futet 
askush përveç me vendim gjykate, pandemia nuk e ka njohur këtë
aspekt ligjor.

Instituti “Musine Kokalari” përmes kërkesës për qasje në dokumente 
publike i është drejtuar Shërbimit Korrektues të Kosovës në lidhje me 
gjendjen e e përgjithshme në burgjet e Kosovës si pasojë e pande-
misë Covid-19, me numrin total të të infektuarve, nëse ka pasur vdekje 
të të burgosurve si rezultat i infektimit me pandeminë Covid-19 si dhe 
me çështje të tjera që mund të jenë në interes të publikut.

Për shkak të Pandemisë COVID-19, Shërbimi Korrektues i Kosovës 
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është detyruar të ndërmarrë veprime të nevojshme, me ç`rast ka 
nxjerrë Urdhër Operativ për ndalimin e përkohshëm të vizitave famil-
jare, vizitave të organizatave joqeveritare dhe vikendeve për të bur-
gosur. Si alternativë komunikimi, në të gjitha institucionet korrektuese 
janë mundësuar telefonatat me të shpeshta dhe sistemi i komuni-
kimit virtual përmes Skype sipas procedurave institucionale. Po ashtu, 
pranimet e reja i janë nënshtruar fillimisht fazës katërmbëdhjetë 
ditore të karantinimit për të vazhduar me vendosjen e rregullt.

Nga ky Urdhër Operativ janë përjashtuar Institucioni i Avokatit të Pop-
ullit dhe  mbrojtësit e rasteve të gjykimit, të cilat janë në zhvillim.
Pavarësisht situatës së krijuar nga pandemia në vend, në institucio-
net korrektuese dhe ato të paraburgimit, të burgosurit asnjëherë nuk 
i kanë ndërprerë aktivitete e tyre të përditshme.  Të burgosurit, 
përveçse kanë zhvilluar aktivitete të shumta edukative, sportive; kanë 
zhvilluar edhe aktivitete tjera ku kanë shprehur zotësitë e tyre.

Gjatë kësaj periudhe kohore, me qëllim të mbrojtjes së të burgosurve 
dhe  punonjësve të Shërbimit Korrektuese të Kosovës nga Pandemia 
COVID-19, të burgosurat e Qendrës Korrektuese për Femra në Lipjan  
dhe  të miturit e Qendrës Edukative Korrektuese - Lipjan  kanë prod-
huar maska mbrojtëse për të gjitha institucionet korrektuese.

Shërbimi Korrektues i Kosovës përmes këtij prodhimi ka synuar në 
uljen e shpenzimeve ekonomike dhe në rritjen e nivelit të parandalimit 
nga Pandemia COVID-19 nëpër të gjitha institucionet korrektuese. 
Maskat e prodhuara përveçse janë përdorur për nevojat e të gjitha 
institucioneve korrektuese, shumë prej tyre i kemi dhuruar edhe për 
institucionet tjera shtetërore.

Të dhënat mbi infektimin nga pandemia Covid19

12 të burgosur të prekur nga COVID-19 e të njëjtit të shëruar (deri me 
17.11.2020),
0 të infektuar në institucionet korrektuese,
104 punonjës të Shërbimit Korrektues të Kosovës janë prekur me 
COVID-19, 69 prej tyre janë shëruar, 35 prej tyre janë aktiv dhe të njëjtit 
janë vetëkarantinuar - gjendja e tyre shëndetësore është stabile dhe 
po shkon drejt normalizimit,
0 të vdekur në institucionet korrektuese,
Të gjitha institucionet korrektuese janë furnizuar me mjete mbrojtëse 
anti-Covid.

A NDIKOI PANDEMIA NË RRITJEN E VJEDHJEVE NË KOSOVË?

Opinioni publik është shtangur kur dëgjoi për vjedhjen e 2.1 milionëve 
nga thesari i Kosovës. Vjedhja e parave të cilat gjenerohen nga të 
hyrat tatimore për të cilat direkt dhe indirekt paguajnë qytetarët e 
Kosovës, po rehabilitohet pa ndonjë alarm publik nga qeveria qen-
drore.

Sipas të dhënave nga Policia e Kosovës për vjedhjet e rënda dhe gra-
bitqare gjatë vitit 2019 dhe 2020, pandemia COVID-19 nuk i ka ndalur 
rastet e vjedhjeve, por as që i ka shtuar në raport me vjedhjet në vitin 
paraprak. Përkundrazi, këto shifra kanë shënuar rënie sipas policisë. 
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Periudhat e njëjta në krahasim me vitin e kaluar janë të dallueshme 
për nga numrat. Masat e ndërmarra të kufizimit të lëvizjes së lirë në 
orët e mbrëmjes do të duhej të shkonin drejt ofrimit të sigurisë për të 
gjithë qytetarët e vendit dhe jo në të  undërtën.

Periudha Janar-Mars 2019 (Kodi i vjetër - NR. 04/L-082 Penal i 
Republikës së Kosovës)

Periudha Prill-Dhjetor 2019 (Kodi i ri - Nr. 06/L-074 Penal i Repub-
likës së Kosovës)

Periudha Prill-Dhjetor 2019 (Kodi i ri - Nr. 06/L-074 Penal i Repub-
likës së Kosovës)
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