
 

Ky dokument është hartuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Qëndrimet e shprehura në ketë dokument nuk paraqesin në asnjë mënyrë qëndrimin zyrtar të 

Bashkimit Evropian dhe nuk i paraqesin domosdoshmërish qëndrimet e OECD-së dhe vendeve anëtare të saj ose të vendeve përfituesve që marrin pjesë ne Programin e 

SIGMA-s. 

Ky dokument dhe çdo hartë në të nuk e paragjykojnë statusin ose sovranitetin e ndonjë territori, ndarjen e kufijve ndërkombëtarë apo administrativë dhe emrin e ndonjë 
territori, qyteti apo rajoni.  
*Ky emërtim nuk i paragjykon qëndrimet për statusin dhe është në pajtim me Rezolutën 1244/1999 të KSKB-së dhe me mendimin e GJND-së për deklaratën e pavarësisë 
së Kosovës. 
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1)  Qëllimi 

Në mars të vitit 2012 Kosova ka filluar të aplikojë sistemin e koncept dokumenteve, një proces 
analitik për të ndihmuar ministritë që të mendojnë me kujdes për hartimin e politikave dhe 
legjislacionit potencial, i planifikuar që të ofrojë informata për hartimin e ligjeve dhe vendimeve për 
politikat. Këto dokumente mbulojnë çështjet kyçe siç janë objektivat, arsyeshmëria e politikave, 
lidhjet e tyre strategjike dhe ndikimi fiskal.  

Vlerësimi i SIGMA-s i vitit 2013 dhe shqyrtimi i mëpastajmë i bërjes së politikave ka ardhur në 
përfundim se aftësia brenda këtyre ministrive për të planifikuar paraprakisht dhe për të faktorizuar 
si duhet koston realizimit dhe kapaciteti për shqyrtimin e hollësishëm të projekt propozimeve në 
qendrën e qeverisë është çështje sfiduese. Kjo ka ndikim real, i cili rezulton në moskryerje të punëve 
për shkak të mbingarkesës dhe planifikimit joreal. Cilësia e analizës që bëhet në koncept dokumente 
është e ndryshme. Vlerësimi është i prirë të jetë mjaft sipërfaqësor, shpesh pa analizë financiare ose 
kur ajo bëhet, ajo fokusohet ngushtë në atë se a është propozimi i përballueshëm brenda 
marrëveshjes buxhetore ekzistuese, e jo në vlerësimin e saj sa i përket ndikimit në sistem, p.sh., se a 
do të ketë propozimi kosto për bizneset.  

Një pilot projekt është realizuar me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në tetor 2013 për të parë se 
si SIGMA mund të ndihmojë një ministri në përmirësimin e aftësive të saj analitike për ofrimin e 
analizave të mira dhe cilësore në fushat e politikave për të cilat ajo është udhëheqëse. Si rezultat i 
këtij projekti të suksesshëm pilot (testues), SIGMA është duke punuar me Zyrën e Kryeministrit 
(ZKM) dhe i ka zgjedhur ministritë prioritare për të:   

1) Ofruar këshilla për funksionin e analizës së hollësishme dhe për sigurimin e cilësisë të ZKM-së;  

2) Ndihmuar ministritë e zgjedhura në zhvillimin e koncept dokumenteve – duke i udhëhequr ato 
nëpër procesin analitik në të gjitha fazat e zhvillimit të politikave.  

Kjo punë kontribuon drejtpërdrejtë në njërin prej prioriteteve kyçe të identifikuara në Kosove për të 
arritur zhvillimin politikave që karakterizohen me dialog ndërministror me ministritë e tjera dhe me 
subjektet joqeveritare.   

 

2)  Formati i ditës 

Fokusi kryesor i kësaj dite [të punëtorisë] do të jetë shqyrtimi se sa është cilësore bërja e politikave 
dhe si të inkurajohet politikbërja cilësore nëpër ministri dhe si të bëhet një analizë efektive duke 
përdorur sesione praktike për t’i mundësuar ZKM-së të aplikojë procesin analitik që është i 
nevojshëm për një politikbërje efektive 1) duke ekzaminuar një koncept dokument 2) duke aplikuar 
procesin e analizës në çështjen e politikave. Ne do të paraqesin në vija të trasha procesin e zhvillimit 
të politikave dhe do diskutojmë çështjet që i kemi hasur në koncept dokumente. Kjo do t’i ndihmojë 
ZKM-së të jetë më e përgatitur për të bërë procesin e analizës në të ardhmen.      
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DRAFT AGJENDA PËR TAKIMIN E PUNËS SË SIGMËS DHE ZYRËS SË KRYEMINISTRIT PËR 
ANALIZË, MBIKËQYRJE DHE SHQYRTIM TË HOLLËSISHËM    

13 MARS 2014 

09:15 – 09:30 
Qëllimi i punëtorisë dhe prezantimi    
Rachel Holloway, OECD/SIGMA dhe Eset Rama, Zyra e Kryeministrit 

09:30 – 09:45 
Aktivitet për tu nxehur   
Të gjithë 

09:45 – 10:00 
Të kuptuarit e rolit tuaj në procesin e analizës së hollësishme të koncept dokumenteve 
Të gjithë  

10:00-10:10 
Gjetjet në koncept dokumentet në Kosovë – mësimet që duhet nxjerrë?  
Rachel Holloway, OECD/SIGMA 
 

10:10 – 10:20 
Diskutime  

10:20 – 10:40 
Seanca parë e punës: Përvojat nga analiza: çka funksionon si duhet? Cilat janë pengesat aktuale 
për të bërë punën analitike nëpër ministri dhe për të luajtur rolin tuaj në mbikëqyrjen dhe 
sigurimin e cilësisë?  
 

10:40 – 10:50 
Vrojtime dhe informatat kthyese  

11:50 – 11:20 
Procesi i hartimit të politikave  
Erik Aske, konsulent dhe autor 

11:20 – 11:30 
Diskutim 

11:30 Kafe  

11:50 – 12:20 Seanca e dytë e punës: Heqja e misteries nga analiza efektive: vlerësimi i Koncept Dokumentit  

12:20 – 12:30  Diskutimi dhe krahasimi me gjetjet tona 

12:30 – 13:45 Dreka  

13:45 – 14:10 Procesi i analizës së hollësishme dhe i sigurimit të cilësisë  – shkëmbimi i të mësuarit dhe 
mësimeve  

Juhani Lemmik, konsulent dhe Erik Aske, konsulent dhe autor 

14:10 – 14:20 
Diskutime  

14:20 – 14:55 
Seanca e tretë e punës: Aplikimi i procesit të analizës së hollësishme në çështjen e politikave  

14:55 – 15:10 
Diskutime dhe krahasimi me gjetjet tona 

15:10  Kafe 

15:30 – 16:00  Përmbledhje e ditës dhe identifikimi i hapave të ardhshëm 

16:00 Fundi i takimit  
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