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Masa 4
Mbështetja për publiken
Për buletinin
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP)
në kuadër të projektit “Rimëkëmbje për
Qëndrueshmëri”,
përmes
publikimit
periodik të buletinëve, synon të informojë
qytetarët e Republikës së Kosovës për
masat, zbatimin dhe më të rejat e Pakos së
Ringjalljes Ekonomike. Buletinet kanë për
qëllim që të shpalosin të dhëna dhe informata
të detajuara, përmes terminologjisë sa më të
thjeshtë, në mënyrë që qytetarët të kuptojnë
më mirë përfitimet e tyre nga kjo pako.
Kjo në mënyrë që çdoherë e më shumë të
rritet transparenca dhe llogaridhënia ndaj
qytetarëve të Republikës së Kosovës.

Edicioni i gjashtë i buletinit shtjellon masën
e katërt të Pakos së Ringjalles Ekonomike,
e quajtur Mbështetja për publiken. Shuma e
ndarë për këtë masë është 112 milionë Euro.
Pandemia COVID-19 preku dhe dëmtoi
thuajse të gjithë sektorët e vendit tonë. Ashtu
si në pakot paraprake, synimi dhe alokimi i
mjeteve përmes këtyre pakove financiare ka
për qëllim përmirësimin e jetesës, mirëqenies
sociale dhe ngritjen ekonomike pas dëmtimit
nga pandemia. Edhe masa e katërt e Pakos
së Ringjalljes Ekonomike synon që përmes
ndihmave të ofruara të tejkalojë krizën
pandemike të sektorëve që përfshin kjo masë.
Krahas kësaj, për hartimin e këtij edicioni të
buletinit INDEP ka zhvilluar diskutim me
drejtorin e Byrosë Kosovare të Sigurimeve, ku
përmes diskutimit kemi siguruar të dhëna për
nënmasën 4.5 Mbështetja e mërgatës.
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ÇKA PËRFSHIN DHE KUSH PËRFITON NGA
MASA E KATËRT E PAKOS SË RINGJALLJES EKONOMIKE?
Masa e katërt e Pakos së Ringjalljes Ekonomike, njëherit masa e parë për nga shuma e mjeteve
të alokuara përfshin sektorë si shëndetësinë, arsimin, kulturën e sportin, sigurinë, mërgatën dhe
ndërmarrjet publike. Të gjithë këta sektorë janë dëmtuar nga pandemia në forma të ndryshme, si
për shembull nga mbyllja, ndërprerja e aktiviteteve, zvogëlimi i të hyrave dhe rrezikimi i punëtorëve.
Gjithsej janë gjashtë nënmasa të cilat i përfshin masa e katërt e kësaj pako, e të cilat janë:
1.

Mbështetja për shëndetësinë

2.

Mbështetja për Arsimin

3.

Mbështetja e Kulturës dhe Sportit

4.

Mbështetja e sigurisë

5.

Mbështetja e mërgatës

6.

Mbështetja e ndërmarrjeve publike

53 mil
EUR

30 mil
EUR

10 mil
EUR

9 mil
EUR
5 mil
EUR

4.1.
Mbështetja
për
shëndetësinë

4.2.
Mbështetja
për Arsimin

4.3.
Mbështetja e
Kulturës dhe
Sportit

5 mil
EUR

4.4.
Mbështetja e
sigurisë

4.5.
Mbështetja e
mërgatës

4.6.
Mbështetja e
ndërmarrjeve
publike

NËNMASA 4.1.
MBËSHTETJA PËR SHËNDETËSINË
Pandemia COVID-19 ka prekur shumicën e sektorëve të vendit tonë. Dëmet e shkaktuara janë të
mëdha, si nga aspekti financiar, ashtu edhe nga aspekti shëndetësor e psikologjik. Por është sektori i
shëndetësisë ai i cili ka qenë dhe ende mbetet sektori më i prekur nga kjo pandemi. Kriza e cila ende
po përjetohet si shkak i pandemisë ka vënë në pah që shëndeti publik rrezikon besimin e qytetarëve
nga Qeverisë së Kosovës, dëmton zhvillimin ekonomik dhe ndërpret shumë aktivitete të cilat janë
esenciale për avansimin e një shteti.
Kriza e COVID-19 po tërheq vëmendjen ndaj sistemeve tashmë të mbingarkuara të shëndetit publik
në shumë vende, dhe ndaj sfidave me të cilat përballen në rekrutimin, vendosjen, mbajtjen dhe
mbrojtjen e punonjësve shëndetësorë të mjaftueshëm të trajnuar mirë, të mbështetur dhe të motivuar.
Pandemia ka theksuar nevojën e madhe për investime të qëndrueshme në sistemet shëndetësore.
Kjo duke përfshirë fuqinë punëtore shëndetësore, dhe kushte të mira pune, trajnime dhe pajisje,
veçanërisht në lidhje me pajisjet mbrojtëse personale dhe sigurinë në punë.
Nënmasa e parë e masës së katërt ka të ndara 53 milionë Euro për ndihmë ndaj sektorit të
shëndetësisë dhe luftimin e pandemisë COVID-19. Këto mjete do të alokohen për sigurimin e
vaksinave për luftim të virusit, mbështetje të stafit shëndetësorë dhe sigurim të barnave dhe pajisjeve
të nevojshme shëndetesore të cilat nevojiten për parandalimin e përhapjes së virusit dhe luftimin
e virusit në përgjithësi. Kjo masë tashmë ka filluar të zbatohet, por ende nuk ka arritur zbatimin e
plotë të saj.
Pandemia COVID-19 ka shkaktuar dëme, ku disa prej tyre edhe nuk kanë zgjidhje e përmirësim, por
edhe ka përshpejtuar disa procese të cilat do të ndodhnin vite më vonë. Disa nga të mirat e kësaj
pandemie janë:
•
•
•
•

Kriza e COVID-19 përshpejtoi ndryshimin në sektorin e shëndetësisë përmes rritjes së
inovacionit, zgjidhjes së problemeve në bashkëpunim, përparim në zgjidhjet digjitale dhe rritje
të ndërgjegjësimit për nevojën dhe përdorimin e të dhënave.
Përdorimi i të dhënave digjitale dhe bashkëpunim i theksuar mes shëndetësisë dhe sektorëve
të tjerë
Industria e teknologjisë mjekësore u ngrit për të qenë pjesë e zgjidhjes gjatë krizës së COVID-19
(duke bashkëpunuar me qeverinë dhe palët e tjera të interesuara) dhe nxori mësime që përgatisin
industrinë për sfidat e ardhshme.
Përforcoi zingjirin mes prodhimit, furnizimit dhe shpërndarjes së produkteve shëndetësore

Është e kuptueshme që vështirësit dhe dëmet e pandemisë COVID-19 nuk mund të krahasohen me
këto përparime, por vlen të theksohet që të gjithë benefitet e lartpërmendura do të ndihmojnë për
zhvillimin e shëndetësisë dhe do të jenë shumë të nevojshme në të ardhmen.
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Kush përfiton nga Nënmasa 4.1 – Mbështetja për
shëndetësinë?
•
•
•

40 milionë Euro synohet të alokohen për sigurimin e vaksinave dhe
menaxhimin e problemeve të shkaktuara nga pandemia COVID-19 në sektorin
e shëndetësisë
8 milionë Euro janë të ndara për sigurimin e barnave esenciale
Për mbulimin kostos për specializantët e rinj dedikohen edhe 5 milionë euro
shtesë mbi buxhetin fillestar.

Në kuadër të kësaj nënmase janë ndarë 2.7 milionë Euro si mbështetetje e stafit mjekësor në sektorin
publik me pagë shtesë prej 10% të pagës së rregullt bruto, jo më pak se 60 Euro për muajt gusht,
shtator dhe tetor të vitit 2021. Një shumë e tillë nuk është e mjaftueshme as në terma ekonomik, e as
në terma inkurajues. Punëtorëve të kësaj kategorie duhet të ju paguhet puna dhe mundi gjatë këtyre
muajve të vështirë, andaj mjete të tjera duhet të alokohen për ta.

NËNMASA 4.2.
MBËSHTETJA PËR ARSIMIN
Shfaqja e pandemisë COVID-19 dhe përhapja e saj ka detyruar mbylljen e shkollave në të gjithë
territorin e Republikës së Kosovës. Si rezultat, arsimi ka ndryshuar në mënyrë dramatike, me rritjen
e veçantë të e-learning, ku mësimdhënia kryhet në distancë dhe në platforma digjitale. E një gjë e
tillë është ndjekur me shumë sfida të cilat kanë paraqitur probleme në mbarëvajtjen e mësimit në një
formë të tillë.

Cilat janë sfidat e të mësuarit përmes platformave digjitale?
•
•
•
•
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Mungesa e qasjes në internet apo në pajisje teknologjike përmes të cilave
sigurohet qasja në mësimin online apo e-learning
Zvogëlimi i efikasitetit të të mësuarit dhe të marrjes së informacionit krahasur
me mësimin fizik
Adaptimi me të mësuarit online dhe në distancë
Mungesa e komunikimit të duhur dhe interaktiv
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Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për periudhën 2020-2021 në Republikën e Kosovës kanë
qenë të regjistruar si fëmijë në çerdhe, nxënës apo student gjithsej 430,872 persona. Një numër kaq
i lartë paraqet një pasqyrim të duhur sa i përket personave të ndikuara nga pandemia COVID-19 në
kuadër të arsimimit. Andaj për qëllim të tejkalimit të krizës në arsim dhe ofrim të ndihmave për të
ardhmen, në Pakon e Ringjalljes Ekonomike është përfshirë nënmasa 4.2 – Mbështetja për Arsimin,
e cila ka të ndara 9 milionë Euro. Më poshtë gjeni grafikun i cili paraqet numrin e studentëve në
kategoritë përkatëse të shkollimit.
Numri i nxënësve / studentëve të regjistruar për periudhën 2020-2021 në
Republikën e Kosovës

Numri i
nxënësve në
arsimin fillor

229664

Numri i
nxënësve në
arsimin e mesëm
të lartë

74387

Numri i
nxënësve në
arsimin
special

Numri i
studentëve
në arsimin
universitar

Numri i
fëmijëve në
çerdhe dhe
parashkollorë

95335

31179

307

Kjo nënmasë do të mundësojë mbulimin e hendekut të krijuar në të hyrat vetanake të universiteteve
publike gjatë kohës së pandemisë, do të mundësojë blerjen e teksteve mësimore për nxënësit , si dhe
do të mundësojë 1 milionë Euro ndarje për bursa për studentët që studiojnë fushat e shkencave,
teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Përfshirja e kësaj nënmase ka qenë e paevitueshme, pasi
që sektori i arsimit paraqet sektorin më me perspektivë të vendit tonë. Ajo që është bërë e qartë
përmes kësaj pandemie është rëndësia e shpërndarjes së njohurive përtej kufijve, kompanive dhe të
gjitha pjesëve të tjera të shoqërisë. Nëse teknologjia e të mësuarit në internet mund të luajë një rol
këtu, është detyrë e të gjithëve ne që të eksplorojmë potencialin e saj të plotë.

Kush përfiton nga Nënmasa 4.2 –
Mbështetja për Arsimin?
•
•
•

Univesitetet publike
Institucionet arsimore të cilat do të mbështeten në kuadër të sigurimit të
teksteve mësimore për nxënësit
Studentët që studiojnë fushat e shkencave, teknologjisë, inxhinierisë dhe
matematikës
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NËNMASA 4.3.
MBËSHTETJA E KULTURËS DHE SPORTIT
Aktivitete kulturore dhe sportive gjatë pandemisë COVID-19 janë ndërpreprë. Kjo si shkak i
parandalimit të përhapjes së pandemisë dhe si masë për kujdesin ndaj shëndetit publik. Aktivitetet
kulutore dhe sportive vënë në pah artistët e rinj dhe sportistët dhe janë pjesë e rëndësishme e shoqërisë
së vendit tonë. Mbështetja për organizimin e aktiviteteve të reja në këto fusha dhe mbështetja për
pjesëmarrësit e këtyre aktiviteteve është kruciale dhe shumë e rëndësishme në aspektin zhvillimor të
një vendi siç është Republika e Kosovës.
Pjesëmarrja në sport dhe në aktivitete kulturore mund të promovojë të drejtat e njeriut përmes
gjenerimit të interesave dhe vlerave të përbashkëta dhe mësimdhënies së aftësive sociale që janë
të nevojshme për qytetarinë demokratike. Sporti dhe kultura përmirësojnë mirëqenien sociale
duke bashkuar individë dhe komunitete. Sporti dhe kultura mund të ndihmojnë për të kapërcyer
dallimet dhe në këtë mënyrë ndihmon në thyerjen e paragjykimeve, stereotipeve, dallimeve kulturore,
injorancës, intolerancës dhe diskriminimit.
Në Pakon e Ringjalljes Ekonomike është paraparë dhe janë ndarë mjete për mbështetjen e këtyre
aktiviteteve, pra kulturore dhe sportive. Gjithsej janë ndarë 5 milionë Euro për këtë nënmasë.
Përmes kësaj shume të ndarë nga kjo pako, synohet të organizohen dhe të mbështeten aktivitete
kulturore dhe sportive, në mënyrë që të vihen në pah dhe të ju mundësohet hapësirë artistëve dhe
sportistëve të rinj. Tashmë kjo shumë e mjeteve është ndarë dhe përgjegjëse për zbatimin e kësaj
është Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

NËNMASA 4.4.
MBËSHTETJA E SIGURISË
Pako e Ringjalljes Ekonomike nuk ka lënë anash as mbështetjen për sektorin e sigurisë. Duke synuar
mbështetjen për forcimin dhe avansimin e mëtutjeshëm të Forcës së Sigurisë së Kosovës, janë
alokuar 10 milionë Euro për këtë sektor. Kjo me qëllim të avancimit të FSK-së drejt një ushtrie
moderne që mundëson përmbushjen e misionit të saj. Shuma e ndarë parashihet të mbulojë blerjen
e mjeteve ushtarake.
Ushtria kryen shumë detyra që janë ndonjëherë të padukshme për shoqërinë, si në misionet
humanitare ashtu edhe në aktivitetet rutinë që zhvillon. Është e vërtetë që në këto kohë krize apo
në kohë paqeje, ka njerëz që mendojnë se paratë e investuara në avansimin e ushtrisë nuk janë aq të
nevojshme, por realiteti dikton diçka tjetër dhe larg asaj që mendojnë njerëzit. Ushtria kryen shumë
aktivitete humanitare dhe sociale në shoqërinë tonë, por nuk duhet harruar se misioni i saj kryesor
është mbrojtja e shoqërisë në rast se cenohet siguria jonë.
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NËNMASA 4.5.
MBËSHTETJA E MËRGATËS
Nënmasa e pestë e masës së katërt e quajtur Mbështetja e mërgatës ka të ndara 5 milionë Euro.
Kjo masë tashmë është zbatuar plotësisht pasi që shuma e paraparë përmes Pakos së Ringjalljes
Ekonomike është zbatuar për mbulimin e kostës së reduktuar të policës kufitare për mërgimtarët. Kjo
nënmasë është nga nënmasat e pakta të Pakos së Ringjalljes Ekonomike që janë zbatuar plotësisht.
Ky vendim ka filluar të zbatohet me 1 korrik të vitit 2021 dhe mbetet në fuqi deri me datë 31 dhjetor
2021.

Çka është polica kufitare, çka shërben dhe kush mund të
përfitojë nga ajo?

Polica kufitare është siguracioni i detyrueshëm për mjetet me targa të huaja që
qarkullojnë brenda territorit të Republikës së Kosovës. Ajo shërben për sigurimin
e autoveturave gjatë qëndrimit në Republikën e Kosovës në rast të aksidenteve apo
dëmtimeve të tjera.
Mbulimi i kostos së policës kufitare është i mundshëm vetëm për veturat dhe
motoçikletat që hyjnë fizikisht përmes pikave kufitare të Republikës së Kosovës.

Policat kufitare të subvencionuara kanë vlefshmëri një mujore dhe në rast të qëndrimit përtej afatit
një mujor të policës së subvencionuar, polica mund të ripërtërihet në dy mënyra:
•
•

Duke kaluar përsëri nëpër njërën nga pikat kufitare për të marrë edhe një policë të subvencionuar
nga shteti
Duke blerë policë të re në njërën nga zyrat e Byrosë Kosovare të Sigurimeve brenda territorit
të Republikës së Kosovës.

Nga të dhënat e siguruara përmes Byrosë Kosovare të Sigurimeve, nga data 1 korrik 2021 e deri
më tani, janë debituar 2,926,937.00 Euro për polica kufitare apo 225,149 autovetura. Ndërsa Byroja
Kosovare e Sigurimeve ka pranuar 2,598,947.00 Euro nga ana e Ministrisë së Financave, Punës dhe
Transfereve apo ka pranuar pagesën për 199,919 autovetura. Pra kanë mbetur edhe 327,990.00 Euro
pa u paguar nga ana e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve apo 25,230 autovetura. Pagesa
për këto vetura nuk ka ndodhur për aryse se Policia e Kosovës nuk ka vendosur të gjitha autoveturat
në sistemin e hyrjes brenda territorit të Republikës së Kosovës, ani pse ato janë pajisur me polica
kufitare.
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Numri i autoveturave që kanë hyrë brenda
Republikës së Kosovës nga data 1 korrik 2021
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225149

199919

25230

NËNMASA 4.6.
MBËSHTETJA E NDËRMARRJEVE PUBLIKE

Ashtu si organizatat, bizneset dhe shumë sektorë të tjerë të Republikës së Kosovës, edhe ndërmarrjet
publike janë dëmtuar nga pandemia COVID-19. Gjendja e rënduar financiare, rrezikimi i punëtorëve
dhe pengimi i zhvillimit të mëtutjeshëm dhe të qëndrueshëm të ndërmarrjeve publike kanë qenë
arsyet kryesore që në Pakon e Ringjalljes Ekonomike është alokuar shuma prej 30 milionë Euro
si mbështetje për këtë kategori. Kjo në mënyrë që të përshpejtohet rimëkëmbja ekonomike e kësaj
kategorie shumë të rëndësishme ekonomike të vendit tonë.

Çka janë ndërmarrjet publike?
Ndërmarrja publike është një organizatë biznesi në pronësi të plotë ose të pjesshme
të shtetit dhe e kontrolluar nëpërmjet një autoriteti publik. Disa ndërmarrje publike
janë vendosur në pronësi publike sepse, për arsye sociale, mendohet se shërbimi ose
produkti duhet të ofrohet nga një monopol shtetëror.
Ndërmarrjet publike në Republikën e Kosovës kryejnë shërbime të rëndësishme për qytetarë si:
furnizimi me ujë, mbledhja e mbeturinave, prodhimi i energjisë elektrike, sigurimi i transportit,
por edhe shërbime të tjera. Këto ndërmarrje janë pjesë e rëndësishme e funksionimit të vendit
tonë, andaj dëmtimi i tyre nga pandemia ka ndikuar direkt në dëmtimin ekonomik të Republikës së
Kosovës. Me këtë masë, do të mundësohet kreditimi i ndërmarrjeve publike ashtu që të mundësohet
edhe rimëkëmbja e përshpejtuar ekonomike.
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REKOMANDIME
•

•

•

•

•

•

Të alokohen mjete shtesë për shëndetësinë. Shuma prej 60 Eurove nuk është e mjaftueshme
për stafin mjekësor të cilët kanë përfituar nga nënmasa 4.1 e Pakos së Ringjalljes Ekonomike.
Rekomandojmë që përmes fondeve të shtuara për këtë nënmasë të bëhet alokim i mjeteve tjera
për mjekët dhe stafin mjekësor. Përmes këtyre mjeteve të sigurohen pajisje shëndetësore, të
rriten shtesat për mjekët për së paku 25% dhe të sigurohen barna esenciale shtesë për tejkalimin
e pandemisë COVID-19.
Mbështetja për arsimin duhet të jetë më gjithëpërfshirëse e jo vetëm studentët që studiojnë
fushat e shkencave, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Inkurajojmë që kjo nënmasë
të filloj zbatimin e menjëhershëm dhe të përfshijë edhe fusha tjera të studimit. Rreth 24% e
popullësisë janë të regjistruar si nxënës apo student, andaj perspektiva dhe pritshmëritë nga
arsimimi adekuat i këtij numri duhet të paraqes prioritet për Qeverinë e Kosovës.
Të vazhdojë mbështetja për Forcën e Sigurisë së Kosovës në aspektin e ngritjes së kapaciteteve
dhe sigurimit të pajisjeve ushtarake. Forcimi i mëtutjeshëm i ushtrisë përmes alokimit të mjeteve
tjera do të nënkuptonte rritje të kapaciteteve të saj. Duke e ditur rolin e ushtrisë dhe misionet
që ajo ushtron, rritja e kapaciteteve dhe forcimi i saj është mjaft i rëndësishëm për Republikën
e Kosovës.
Të paguhet shuma e mbetur ndaj Byrosë Kosovare të Sigurimeve. Gjithsej janë 327,990.00 Euro
pa u paguar nga ana e Qeverisë së Kosovës për BKS-në. Gjithashtu rekomandojmë që nëse
shuma prej 5 milionë Eurove që është dedikuar për këtë nënmasë nuk shpenzohet e tëra, ajo të
rialokohet për nënmasa të tjera përgjatë vitit 2022.
Duhet një analizë e impaktit të të gjitha masave gjatë vitit 2021. Të analizohet se a kanë
përmbushur objektivat e Pakos së Ringjalljes Ekonomike kët masa. Analiza e tillë do të
pasqyrojë ndikimin e pakos, rimëkëmbjen e arritur deri më tani dhe përmirëson ndikimin e
masave për vitin 2022.
Të filloj së zbatuari menjëherë gjatë vitit 2022 dhe alokimi i mjeteve të bazohet në Raportin
e Performancës së Nëdrmarrjeve Publike. Ndarja e mjeteve të jetë në shkallë rënëse nga
ndërmarrjet më në nevojë. Gjithashtu, përkrahja për ndërmarrjet të ndërlidhet me rritjen e
kënaqshmërisë së konsumatorëve dhe rritjes së kualitetit të shërbimeve.
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“Ky projekt mbështetet nga Balkan Trust for Democracy (BTD) një projekt i
Fondit Gjerman Marshall të SHBA-ve dhe popullit amerikan përmes Agjencisë
së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe zbatohet nga
Instituti për Politika Zhvillimore – INDEP. Pikëpamjet dhe opinionet e shprehura
nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet apo opinionet e BTD, GMF,
USAID ose Qeverisë së SHBA-së.”

