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Abstrakt 

 
Tashmë, fokusimi i organizatave dhe komunave përqendrohet në arritjen e përparësive 

konkurruese me anë të projekteve. Zhvillimi ekonomik është esencial për mbijetesën e të gjitha 

komunave. Menaxhimi i portofolios së projekteve tani më është bërë një ndër prioritetet 

funksionale të çdo institucioni qeverisës zhvillimin e mëtejmë si dhe përmirësimin e kualitetit të 

jetës në përgjithësi.  

Tema është zhvilluar bazuar në literaturën e gjerë duke paraqitur rëndësinë e zgjedhjes së 

projekteve të duhura nga organizata dhe institucione në përgjithësi, dhe ato lokale në veçanti. 

Kjo mundëson krijimin e një ambienti më të përshtatshëm dhe konkurrues ekonomik në nivel 

lokal. Zhvillimi Ekonomik Lokal është proces ku komunitetet lokale (publike, bizneset dhe 

organizatat qeveritare dhe joqeveritare) punojnë drejt arritjes së një zhvillimi të qëndrueshëm 

ekonomik dhe mundëson rritjen e nivelit të punësimit, mirëqenies dhe cilësisë së jetës për të 

gjithë (World Bank, 2009).  

Të dhënat nga burimet primare dhe sekondare dhe metoda cilësore gjatë kërkimit janë përdorur si 

strategji për të rritur nivelin e besueshmërisë të informacionit të mbledhur, në funksion të 

vërtetimit të hipotezave dhe përgjegjës në pyetjet  kryesore të kërkimit.  

Rezultatet e një kërkimi shumëdimensional mbi një bazë të gjerë teorike, të shqyrtuara nëpërmjet 

një procesi serioz rishikimi literature parësore dhe dytësore, të lidhur ngushtë me fushën e 

kërkimit, ndihmuan në trajtimin e plotë të çështjeve të studimit lidhur me portofolion e 

projekteve, përcaktimin e modelit adekuat të përzgjedhjes së projekteve, buxhetimit adekuat si 

dhe gjetjes së burimeve në financimin e projekteve që ndikojnë në implementimin e strategjisë 

zhvillimore. 

Sa i përket natyrës së hulumtimit, ky hulumtim ka karakter aplikativ, meqenëse përmes 

analizimit të detajishëm dhe zbërthimit të procesit kompleks të përzgjedhjes së projekteve synon 

që të ndihmojë të kuptuarit më të mirë të këtij procesi nga vendimmarrësit në mënyrë që i tërë 

procesi të vihet në funksion të Strategjisë Zhvillimore të Komunës së Prishtinës, si dhe në 

krijimin e një ambienti më të përshtatshëm. 

Zhvillimi ekonomik lokal është proces ku komunitetet lokale (publike, bizneset dhe organizatat 

qeveritare dhe ato jo-qeveritare) punojnë drejt arritjes së një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik, 

dhe mundëson rritjen e nivelit të punësimit, mirëqenies dhe cilësisë së jetës për të gjithë. 
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Megjithatë këto teza paraqesin një mundësi që nëpërmjet përzgjedhjes së një modeli adekuat të 

portofolios së projekteve të ketë rritje dhe zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. 

Kjo është një mënyrë e lehtë për komunitetin në implementimin e portofolios së projekteve që do 

ta përkrahin strategjinë zhvillimore dhe ta ngrenë mirëqenien për të gjithë qytetarët. 

Sepse duke implementuar portofolion e projekteve bëhet përkrahja, zgjerimi i bazës tatimore si 

dhe i rritjes ekonomike që më pas do ketë ndikim në rritjen e kualitetit jetësor, konkurrues 

ekonomik në nivel lokal. 

 

Fjalët kyçe: Portofolio e projekteve, zhvillim ekonomik, strategji zhvillimore, buxhetim, model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,PROJEKTET – MEKANIZMI KRYESOR PËR ZBATIMIN  E STRATEGJISË SË  
ZHVILLIMIT TË KOSOVËS”- (Komuna e Prishtinës, Rast studimor)  

 

xvi 
 

Falënderime 

 

Me këtë rast, shfrytëzoj rastin që në veçanti të falënderoj: Udhëheqësen e këtij punimi 

Profesoreshën-Mentore, Prof. Dr. Suzana Panariti për udhëzimet dhe drejtimin e këtij 

disertacioni ndihmën e pakursyer duke ofruar në vazhdimësi, sugjerimet e saj në kontestin e 

drejtimit dhe përmbajtjes së kërkimit. 

Falënderoj Universitetin e Tiranës-Fakultetin e Ekonomisë Dekanin e Fakultetit Ekonomik Prof. 

dr. Sulo HADERI, dhe veçanërisht Departamentin e Menaxhimit me Prof. Dr. Shyqeri LLACI, 

për mundësinë që më dhanë dhe përkrahjen që na ofruan, pa të cilët punimi Doktoral nuk do të 

mund të realizohej. 

Gjithashtu, falënderoj edhe kolegët tjerë dhe në veçanti pedagogët e seksionit të Menaxhimit, për 

mendimet dhe sugjerimet e tyre.  

Falënderime i adresohen edhe Prof. dr. Muhamet MUSTAFA, Prof. Dr. Bujar PIRA, Prof. Dr. 

Besnik A. Krasniqi, Prof. Hazir Gashi, Kolegjit Riinvest, Kryeministrit të Republikës së 

Kosovës dhe ish Kryetarit të KK Prishtinës Prof.Dr.Isa MUSTAFA, ndihmës teknike të Shpat 

KRASNIQI dhe lekturës nga z. Gëzim KRASNIQI profesor në University College of 

London(UCL). 

 

Falënderime për familjen time (Shukra, Shpendi, Gresa, Aulona, Shpati, Dafina dhe Temali) për 

përkrahjen dhe durimin e treguar. 

 

 
                                                      
 

 

 

 

 



,,PROJEKTET – MEKANIZMI KRYESOR PËR ZBATIMIN  E STRATEGJISË SË  
ZHVILLIMIT TË KOSOVËS”- (Komuna e Prishtinës, Rast studimor)  

 

1 
 

KREU I  Hyrje 

    1.1.Në vend të hyrjes 
  

 Zhvillimi ekonomik është esencial për mbijetesën e të gjitha komunave. Rritja 

ekonomike, e bërë si rezultat i një plani të zhvillimit ekonomik, sjell kapital të ri në qeverinë 

komunale duke zgjeruar bazën e tatimeve me qëllim zhvillimin e mëtejmë si dhe 

përmirësimin e kualitetit të jetës në përgjithësi. Kjo mundëson krijimin e një ambienti më të 

përshtatshëm dhe konkurrues ekonomik në nivel lokal. Zhvillimi Ekonomik Lokal është 

proces ku komunitetet lokale (publike, bizneset dhe organizatat qeveritare dhe joqeveritare) 

punojnë drejt arritjes së një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik dhe mundëson rritjen e 

nivelit të punësimit, mirëqenies dhe cilësisë së jetës për të gjithë (World Bank, 2009). 

Zhvillimi ekonomik lokal paraqet një nga fushat më të rëndësishme të ngritjes së cilësisë së 

qytetarëve dhe krijimit të një ambienti të favorshëm për zhvillimin e bizneseve (Riinvest, 

2002).  

 Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik në të ardhmen bëhet nëpërmjet Strategjisë 

Zhvillimore. Strategjitë zhvillimore kanë disa pёrparёsi; ato nxitin pjesëmarrësit e tjerë, 

grupet e interesit dhe ata me ndikim qё tё investojnё dhe tё veprojnë në përputhje me 

vizionin, duke bashkёrenduar rrugёtimin e vetëm, që është vendosja e prioriteteve nё mёnyrё 

tё drejtё, gjë që pa dyshim se ёshtё çelёs i suksesit . 

 Vetё Strategjia Zhvillimore vjen si përgjigje ndaj ndryshimeve tё shpejta, duke mbajtur 

nёn kontroll kushtet nё tё cilat grupet e interesit do tё kenё qasje konstruktive nё vlerësimin e 

situatës, pastaj tё pozicionohen karshi Strategjisë, duke ndërmarrë veprime tё veçanta, nё 

mёnyrё qё t’i mundësojnë qytetit qё ndryshimet të mos jenë dramatike. 

 Është njё konstatim i përgjithshëm se Strategjia Zhvillimore nuk duhet tё ketё plane 

gjithёpёrfshirёse. Pёr mё tepër, ajo duhet tё përmbajë disa hapa strategjikë, nё mёnyrё qё të 

ketё ngritje tё sistemit si tërësi, nёpёrmjet mekanizmave tё ndryshëm: si ndryshimeve nё 

nivelin kombëtar rreth statusit tё qytetit, investimeve publike dhe private, iniciativave 

publike-private etj. 

 Qeveria lokale ёshtё e rëndësishme edhe pёr shkak tё aftёsive pёr të qenë katalizatore nё 

përfaqësimin e interesit publik, duke i zvogëluar dallimet nё treg, si dhe lëshimet e bёra. 

Megjithatë buxheti Komunal çdokund nё botё ёshtё shumё i vogёl nё krahasim me burimet e 

financimit. Grupet e interesit nё qytet shërbejnë si nxitës ose përshpejtues (katalizatorë) por,  

gjithnjë administrata komunale mund tё japë sinjale tё rëndësishme me qёllim tё përmbushjes 
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sё kёtyre synimeve, duke vepruar si faktor i fuqishëm nё vendimmarrjet pёr investime.  

Qeveria lokale duhet tё veprojë si katalizator nё mёnyrё qё projektet tё realizohen duke gjetur 

forma tё reja tё financimit, si dhe duke bashkërenditur veprimet edhe me sektorin privat.    

 Strategjia zhvillimore ndihmon nё shpërndarjen efektive tё burimeve nё disa zona tё 

rëndësishme strategjike. Kjo ndihmon qё qyteti tё menjanon pengesat eventuale qё mund të 

paraqiten nё tё ardhmen, sidomos me ndryshimet e mundshme tё faktorëve tё jashtёm. 

 Strategjia mundëson që qyteti tё parashikojë shkallën, tipin e rritjes ekonomike aktuale, 

drejtimet e zhvillimeve tё ardhshme nё qytet dhe atë përmes: Planit Strategjik Urban, Planet 

Rregullative, Planit Strategjik Zhvillimor. Strategjia duhet tё konceptohet si çelës i motivimit 

tё vendimmarrësve nё qytet dhe pjesëmarrësve tjerë, qё tё mendojnё dhe veprojnё pёr 

implementimin efikas dhe me kohë të Strategjisё.  

 Thelbi i bёrjes sё Strategjisё sё qytetit ёshtё krijimi i mundësive pёr qytetarёt e saj, nё 

mёnyrё qё atyre t’u ofrohet njё jetesё e dinjitetshme. Pёr qytetarёt e moshës madhore jetё e 

dinjitetshme konsiderohet punësimi (puna nё kompanitë e ndryshme, qeveri, etj), ose krijimi i 

vendeve tё reja të punës nёpёrmjet zhvillimit tё ndёrmarrёsisë, fillimi i biznesit vetjak etj. 

Punësimi nё sektorin publik, gjithashtu krijon njё mundёsi pёr mirёqenie më të mirë për të 

gjithë qytetarët. 

 Konceptimi i Strategjisë Zhvillimore zakonisht bëhet me krijimin e klimës sё 

përshtatshme pёr njё zhvillim tё qёndrueshёm, si dhe bёrjen e politikave adekuate nё 

pёrkrahjen e biznesit, pastaj në konkurrencën për zgjedhjet urbane, planet rregullative, 

dhëniet e lejeve pёr ndёrtim nё pёrputhshmёri me kёto Plane, si dhe përkrahjen e zhvillimit, 

ngritjen e burimeve njerëzore, shkollimin, hapjen e shkollave tё reja pёr tё plotësuar nevojat 

dhe kërkesat, si dhe adaptimi i planeve mёsimore konform kёrkesave tё tregut tё punёs.  

 Në mungesë të një rritje të qëndrueshme ekonomike, komunat nuk do të mund të 

përkrahin nevojat e komunitetit. 

 Planifikimi strategjik luan një rol të rëndsishëm në suksesin e të ardhmes së çdo 

organizate (Gray dhe Larson 2006) duke “krijuar misonin, objektivat, qëllimet dhe strategjitë 

se ku organizata dëshiron të arrijë në të ardhmën” (Cleland 1999). Procesi i planifikimit 

strategjik është bërë nga katër aktivitetet vijuese: rishikimi dhe përcaktimi i misionit të 

organizatës, përcaktimi i qëllimeve dhe objektivave afatgjata, analizimi dhe formulimi i 

strategjive për arritjen e objektivave si dhe implementimi i strategjisë nëpërmjet projekteve 

(Gray dhe Larson 2006). Sipas Gray dhe Larson (2006) “Projekti është kompleks, unik,  me 

afat fillimi dhe mbarimi, i limituar në kohë, buxhet, burime dhe specifikime të përcaktuara” 
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(f. 4).  Ata gjithashtu theksojnë se ekzistojnë pesë karakteristika të një projekti (1) përcaktimi 

i objektivave (2) përcaktimi i jetëgjatësisë, afate me fillimin dhe përfundimin e tij (3) 

përfshirjen e disa departamenteve dhe profesioneve (4) të bërit e diçkaje unike që nuk është 

realizuar më herët dhe (5) koha specifike, çmimi dhe kërkesat e perfomancës. 

 Shumë komuna kanë zhvilluar deklaratën e misionit duke vendosur qëllime afatgjata për 

komunitetin, por nuk kanë arritur t’i përmbushin të gjitha qëllimet sepse kane dështuar t’i 

kompletojnë dy aktivitetet finale në procesin e planifikimit strategjik. Edhe pse komuniteti 

ndërton strategji që të përmbush me sukses objektivat e saj, ato rrallë implementojnë këto 

strategji nëpërmjet projekteve. Kjo mangësi nuk është e rëndësishme vetëm në komunitete, 

edhe bizneset kanë vështirësi në përmbylljen e fazës finale të procesit të planifikimit 

strategjik si hapi më i vështirë në proces (Gray dhe Larson 2006). 

 Sikurse Gray dhe Larson (2006) kanë theksuar se “çelësi është te selektimi prej më shumë 

propozimeve të përzgjidhen projektet që arrijnë kontributin më të madh dhe më të balancuar 

të objektivave dhe strategjisë së organizatës” (f.12). Ata sugjerojnë shfrytëzimin e sistemit të 

portofolit të projekteve në përzgjedhjen e propozimeve. Në një sistem të tillë të portofolit të 

projekteve, projektet janë të renditura në atë mënyrë që burimet e organizatës janë caktuar për 

projektet që do të ndihmojnë më së miri organizatës në implementimin e strategjisë.  

 Tashmë, fokusimi i organizatave por edhe i komunave përqendrohet në arritjen e 

përparësive konkurruese me anë të projekteve. Thënë më shkoqur, projektet, si në aspektin 

teorik, po ashtu edhe në atë praktik, përbëjnë formën e veçantë të organizimit të punës në të 

gjithë sektorët  e ekonomisë. Menaxhimi i projektit në mijëvjeçarin e ri ka vënë në veprim: 

njeriun, dijen, punën ekipore, punën në distancë, holizmin (tërësinë) si dhe kontrollin pro-

aktiv. 

 D. Boddy dhe D.A. Buchanan (1992) në teoritë e tyre e definojnë projektin si një aktivitet 

të veçantë me fillim dhe përfundim, të cilin e udhëheqin njerëzit e orientuar drejt qëllimeve të 

përbashkëta, e që në fazën e implementimit respektojnë parametrat e shpenzimeve, 

shpërndarjes dhe kualitetit të produkteve. Përderisa, një ndër organizatat më të njohura 

botërore në fushën e menaxhimit të projekteve “Project Management Institute” e përkufizon 

projektin si përpjekje të njëkohshme, me qëllim të krijimit të një produkti apo shërbimi të 

veçantë. Po ashtu, nga ky përkufizim dalin dy çështje kryesore; se projekti është i  

njëkohshëm si dhe i veçantë (PMBOK Guide, 2000). Çdo projekt parimisht përmban kohën e 

fillimit dhe përfundimit të tij, megjithatë, ka projekte të cilat zgjatin me vite të tëra. 
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 Edhe autorët tjerë të fushave përkatëse kanë dhënë përkufizime të ndryshme për 

projektin. Njëri nga ta, Lewis (1993) thotë se projekti është aktivitet, i cili nuk përsëritet, e 

që njëkohësisht ka të përkufizuar fillimin dhe përfundimin e tij, me një përcaktim të qartë 

të synimit, kufizimeve dhe buxhetit. Sipas Gray dhe Larson (2006) ndodhin tri probleme kur 

projektet janë caktuar pa një sistem prioriteti. 

 Problemi i parë është i njohur si “boshllëku i implementimit”. Për organizatat me cikël të 

shkurtër të jetës së produktit, është interesante të vihet në dukje që shpesh pjesëmarrja në 

planifikimin strategjik dhe zbatimin përfshin pjesëmarrës nga të gjitha nivelet brenda 

organizatës. Ky keqkuptim shkakton ngatërrim tek stafi i mesëm i menaxherëve që 

implementojnë projektet duke menduar se janë në të mirën e organizatës, gjë që bie ndesh me 

strategjinë e përcaktuar nga menaxhmenti i lartë. Kjo shpie deri te shfrytëzimi i burimeve të 

vlefshme si dhe shkaktimi i grindjeve në mes menaxhmentit në niveleve të ndryshme. 

  Fakti që këto objektiva dhe strategji bëhen në mënyrë të pavarur në nivele të ndryshme nga 

grupet funksionale brenda hierarkisë së organizatës, shkakton shumë problem. 

Disa simptoma që lidhen me këtë mënyrë hartimi të strategjisë dhe me prioritetet jo të 

qarta të përdorura, janë: 
 

 Shpesh ndodhin konflikte ndërmjet menaxherëve funksionalë që shkaktojnë dhe 

mungesën e besimit 

 Takime të shpeshta thirren për të vendosur apo rinegociuar prioritetet. 

 Njerëzit shpesh kalojnë nga një projekt tek tjetri, në vartësi të prioriteteve aktuale. 

Punonjësit janë konfuzë se cilët projekte janë më të rëndësishëm 

 Njerëzit punojnë në shumë projekte dhe ndjehen inefiçientë 

 Nuk janë burimet e duhura. 
 

 Boshllëku në zbatim i referohet mungesës së njohjes dhe të konsensusit për strategjinë e 

organizatës ndërmjet menaxherëve të nivelit të lartë dhe të mesëm. 

 Problemi i dytë ka të bëjë me politikat e organizatës. Derisa organizatat kanë një sistem të 

dobët të përzgjedhjes së projekteve, projektet me lehtësi mund të implementohen duke u 

bazuar jo në përfitime që ai i prodhon por në aftësitë bindëse e udhëheqësit të projektit. Në 

këto kushte manaxhimi në nivel të lartë duhet që të ndërtojë një sistem për identifikimin dhe  

zgjedhjen e projekteve që reduktojnë ndikimin e politikave të brendshme dhe mundësojnë 

zgjedhjen e projekteve më të mira për arritjen e misionit dhe strategjisë së organizatës. 
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 Problemi i tretë ka të bëjë me konfliktin në mes burimeve dhe detyrave të shumëllojta. Kur 

prioriteti i projektit nuk është i qartë, me burimet e kufizuara, konfiktet rriten kur tentohet 

marrja e burimeve shtesë për ta kompletuar atë. Ngarkesa e madhe me punë është gjithashtu 

problem në organizatat të cilat kanë prekur kufizimet e burimeve. E njëjta ndikon në shtimin 

e vonesave dhe shpenzimeve për projektet dhe redukton efikasitetit e të punësuarve.  

Që të tria këto probleme mund të shmangen duke siguruar se organizata ka një sistem të 

publikuar të portofolit të projekteve që përdor “një grup i kritereve integruese dhe procesit të 

evaluimit dhe përzgjedhjes e projekteve të cilët përkrahin nivelet e larta të strategjisë dhe 

objektivave” (Gray dhe Larson 2006). Duke zbatuar një grup të sistemit të prioritarizimit, të 

gjitha nivelet e menaxhmentit do të dinë se cilat projekte janë me rëndësi për arritjen e 

synimeve strategjike të organizatës duke eliminuar “boshllëkun implementues”. Me një 

sistem prioritarizimi adekuat, ka më pak të ngjarë që projektet të implementohen duke u 

bazuar vetëm në bindshmërinë e përkrahësve të projektit. Një përfundim tjetër i rëndësishëm i 

sistemit të prioritarizimit është se duke kuptuar përparësitë e projekteve, menaxherët mund të 

shpërndajnë burimet në përputhje me rrethanat duke shmangur ngarkesën e madhe me punë. 

Në komuna problemet e ngritura për shkak të dobësive të një sistemi prioritarizimi shpesh 

shpie deri te dështimi i projekteve duke ndikuar në dekurajimin e qytetarëve. 

Ajo që nevojitet është përcaktimi i një pakete kriteresh dhe i procesit për vlerësimin dhe 

selektimin e projekteve që mbështesin strategjinë dhe objektivat e nivelit më të lartë. Sistemi i 

portofolit të projektit sjell një sërë avantazhesh që renditen në tabelën e më poshtme.  

Projektimi i sistemit të portofolit të projektit duhet të përfshijë kriteret e zgjedhjes në varësi të 

llojit të tyre, burimet e propozimeve, vlerësimin e propozimeve dhe menaxhimin e portofolit të 

projekteve.  

 Shumë organizata, duke përfshirë edhe komunat, nuk zbatojnë një sistem të portofolit të 

projekteve. Dështimi për ta bërë këtë në shumicën e rasteve është dështim i përballjes së 

qëllimeve afatgjata, duke përfshirë rritjen ekonomike si dhe rritjen e kualitetit jetësor. Edhe 

pse shumica e komunave kanë vullnet për zbatimin e proceseve të planifikimit strategjik ato 

shpesh dështojnë për shkak mungesës së fondeve adekuate për angazhimin e konsulentëve 

profesional. Gjithashtu edhe komunat të cilat tentojnë të zbatojnë sistemin e portofolit të 

projekteve pa ndihmë nga jashtë shpesh dështojnë sepse të njëjtat kanë mungesa në të  

kuptuarit  dhe zbatimin e procesit të portofolit të projekteve. Tezat e këtij punimi të 

disertacionit ka të bëjë me të kuptuarit real dhe zbatimin sistematik të qasjes së  
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dhjetëhapëshit në përzgjedhjen e portofolios të projekteve me qëllim rritjen ekonomike në 

Komuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.1. Procesi dhjetëhapësh i zhvilluar për selektimin e portofolit të projekteve në 
Komunë 
 

1.2. Pyetje studimore  
 

Menaxhimi i portofolit të projekteve tani më është bërë një ndër prioritetet funksionale të çdo 

institucioni qeverisës. Implementimi i tyre në funksion të strategjisë së përgatitur është i 

rëndësishëm duke pasur parasysh lidhjen e ngushtë në mes të projekteve dhe Strategjisë 

Zhvillimore. Prandaj koncepti, i zhvilluar si tezë e doktoraturës (Punim Doktorate) në 

pajtim me vendimin e Këshillit Mësimor-Shkencor, Fakulteti i Ekonomisë të Universitetit të 

Tiranës datë 02.07.2012 është i përqendruar në rëndësinë e zgjedhjes së projekteve të duhura  

nga organizata dhe institucione në përgjithësi, dhe ato lokale në veçanti. Meqenëse Komuna e 

Prishtinës është marrë si rast studimi, pyetja themelore studimore e këtij punimi është: 

1.Angazhimi i 
komunitetit 

2.Identifikimi i 
nevojave 

3.Projekt 
propozimet 

4.Para -Filtrimi 5.Analiza 
ekonomike 

6.Përzgjedhja e 
portofolit 

7.Prezentimi i 
komunitetit 

8.Përpunimi i 
portofolit  

10.Shqyrtimi dhe 
vlerësimi 

9.Miratimi i 
portofolit 
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Cila është mënyra më e mirë dhe cilat kritere duhen pasur parasysh nga Komuna e 

Prishtinës për përzgjedhjen e Modelit adekuat të portofolit të projekteve në mënyrë që të 

sigurojë zbatimin e suksesshëm të Strategjisë Zhvillimore të saj? 

      Në këtë punim pyetjet hulumtuese janë dizajnuar në atë mënyrë që të kuptohet qartë 

ndikimi i modelit të zgjedhur të portofolit të projekteve, në mënyrë që i njëjti të vihet në  

funksion të Strategjisë Zhvillimore të Komunës. Një problematikë e vazhdueshme e 

moszgjidhjes adekuate të portofolit të projekteve në raport me strategjitë zhvillimore kanë 

ndikuar në shtimin e motivit për përzgjedhjen e pyetjeve hulumtuese për këtë punim. Po 

ashtu duhet thënë se nga strategjitë e mëhershme rezulton se nuk janë realizuar një mori 

projektesh, gjë kjo që bie ndesh me vet qëllimin e planifikimit të Strategjisë Zhvillimore. 

Hulumtuesi ka dizajnuar një grup pyetjesh në formë të pyetësorit, të strukturuara me objektiv 

kryesor që më pas të merret mendimi i respodentëve lidhur me përzgjedhjen e modelit 

adekuat i portofolit të projekteve në raport me Strategjinë Zhvillimore nëpërmjet tri pyetjeve 

kërkimore: 

PH1: A ka ndikuar modeli i përzgjedhur i portofolit të projekteve në suksesin e Strategjisë 

Zhvillimore ? 

PH2:. A duhet të kenë ndikim komuniteti dhe palët e interesit në përzgjedhjen e portofolit të 

projekteve për strategjinë zhvillimore komunale? 

PH3: A ndikojnë përfshirja e financimit të projekteve nga Investimet e Huaja Direkte (IHD) 

dhe investimet përmes partneritetit publiko-privat (PPP) dhe bashkëpunimi me donatorët 

potencial në rritjen ekonomike dhe zhvillimin ekonomik të Komunës?  

Me qëllim të dhënies së përgjigjeve në Pyetjet Hulumtuese prej perspektivave të ndryshme, 

hulumtuesi ka dizajnuar dy grupe pyetjesh. Njëra prej tyre u është dedikuar të anketuarëve, 

kryesisht atyre që kanë qenë pjesëmarrës në Grupet Punuese si dhe për lehtësuesit dhe 

ekspertët e jashtëm që kanë punuar në këtë Strategji Zhvillimore, ndërsa pyetësori tjetër është 

dedikuar për palët e interesit nga komuniteti. Që të dy pyetësorët kanë qenë identik duke 

ndihmuar në informimin me pyetje hulumtuese të njëjta. Arsyeja kryesore pse janë bërë dy 

pyetësorë ka qenë tema të hulumtohet prej perspektivave dhe të anketuarëve  të ndryshëm. 

Pyetjet e formuluara në pyetësorë janë dizajnuar në formën e ndjekjes së një logjikë të 

thjeshtë të informacionit që përkrahin pyetje hulumtuese (PH). Sipas kësaj logjike, çdo pyetje  

në pyetësor përmbush njërën nga pesë seksionet: 1) seksioni demografik; 2) seksioni PH1; 3) 

seksioni PH2; 4) seksioni PH3; dhe 5) seksioni i përkrahjes dhe kontrollit, që luan rol 

përkrahës pyetjeve hulumtuese veçanërisht kur të anketuarit japin përgjigje të kundërta. 
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1.3. Arsyeshmëria e hulumtimit 

 

Objektivi kryesor i tezës është gjetja e modelit që ndihmon institucionet lokale, në rastin tonë 

studimor komunat, për analizimin e procesit kompleks të përzgjedhjes së portofolit të 

projekteve, në mënyrë që ky proces të mund të vihet në funksion të zbatimit efektiv të 

Strategjisë Zhvillimore të Komunës së Prishtinës.  

Rëndësia e këtij modeli vjen në shprehje sidomos pas analizave dhe të gjeturave në Strategjitë 

Zhvillimore të mëhershme, ku shumë projekte të evidentuara në strategjitë zhvillimore në 

Komunë nuk janë zbatuar fare, ndërkohë është bërë implementimi i një numri të madh të 

projekteve që nuk kanë qenë fare pjesë e asaj Strategjisë Zhvillimore. 

Praktikat e mëhershme kanë treguar se strategjitë zhvillimore nuk janë implementuar në tërësi 

për shkak të disa faktorëve si: 

o Mosharmonizimi i portofolit të projekteve me Strategjinë Zhvillimore Komunale; 

o Prioritarizimi i propozimeve të projekteve nëpërmjet vendimeve politike dhe kritereve 

emocionale; 

o Mungesa e aftësive dhe përvojat e mangëta të stafit komunal në përgatitjen e 

portofolit të projekteve dhe gjetjen e burimeve alternative për financimin e tyre. 

 

Objektivat e veçanta të punimit janë: 

 

1. Të sigurohet një njohje më e mirë në këndvështrimin akademik dhe praktik të punës 

për zgjedhjen e projekteve; 

2. Të shqyrtohet praktika e zgjedhjes së portofolit të projekteve në Komunën e 

Prishtinës; 

3. Të propozohet një kuadër i adoptuar për një zgjedhje sa më të mirë të portofolit të 

projekteve. 

 
1.4. Metodologjia kërkimore 

 

Metodologjia kërkimore si dhe filozofia e saj lidhet me zhvillimin dhe natyrën e njohurive. 

Johnson dhe Clark (2006) theksuan:,,ne duhet të jemi të vetëdijshëm nga angazhimi filozofik 

i zgjedhjes sonë të strategjisë kërkimore pasi që kjo ka ndikim të rëndësishëm, jo vetëm në 

atë se çka ne bëjmë, por edhe në të kuptuarit e asaj se çka ne hulumtojmë” (f.108). 
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Në shkencat shoqërore, metodologjia kërkimore kërkon më shumë se vetëm selektimin, 

përkushtimin dhe angazhimin e hulumtuesit. Në vazhdimësi ekzistojnë disa shqetësime si dhe 

faktorë ndikues për të cilët hulumtuesi duhet të ketë kujdes prioritar, fillimisht në 

përzgjedhjen e metodologjisë specifike kërkimore. Sipas Greene (2008) zhvillimi i 

metodologjisë, ose paradigmës kërkimore (psh. metodave sasiore, cilësore si dhe atyre të 

kombinuara) në shkencat shoqërore dhe atyre të sjelljes, kërkon që të shoqërohet me kritika 

bazike, veçanërisht në filozofinë, supozimet, qëndrimet, logjikën kërkimore, udhëzimet për 

praktika kërkimore si dhe angazhimet socio-politike (Greene, 2008) 

Shumë autorë si: Maxwell (1998), Thomas (2003), Corbetta (2003), Mack dhe të tjerë (2005) 

si dhe Saunders dhe të tjerë (2009) kanë sqaruar dallimet kryesore në mes metodologjisë 

sasiore dhe asaj cilësore. Për shembull Mack dhe të tjerët (2005), kanë prezantuar disa detaje 

të dallimeve të këtyre dy metodologjive. 

Studimet cilësore janë më pak tradicionale, prandaj ato i qasen hulumtimeve,,prej një 

perspektive konstruktive që fokusohet në përvojën e veçantë njerëzore në fenomenin e dhënë,  

përderisa rezultatet studimore nuk përgjithësohen në populacione të mëdha, sikurse ndodh në 

studimet sasiore, ato ofrojnë një përshkrim më të thellë për fenomenet komplekse” (Patton, 

2002; Tashakkori&Teddlie, 2003 cituar në Ted Sun f.3) 

Peltokoski (2009) evidenton faktin se kërkimet cilësore kryesisht e vënë theksin në fjalët më 

tepër sesa te statistikat në mbledhjen dhe analizën e të dhënave. Ai argumenton se 

metodologjia cilësore shfaqet si kritikë e metodës sasiore, ku qeniet njerëzore duhet 

studiohen si faktorë i vetë-reflektit duke i dhënë domethënie veprimeve të tyre (f.4-7). 

Kërkimet cilësore mund të definohen gjerësisht edhe si një mënyrë e,,kërkimeve që 

prodhojnë të gjeturat, jo nga arritja e procedurave statistikore, ose mënyra tjera të përcaktimit 

sasior” (Strauss dhe Corbin,1999,f.17) 

       Disa elementë (si objektivizimi, realizmi dhe interpretivizmi) i qasjes epistemologjike, 

ontologjike, janë elemente kruciale për këtë hulumtim, veçanërisht kur kërkohet ndikimi i 

përzgjedhjes së portofolit të projekteve në korrelacion me Strategjinë Zhvillimore. Për shkak 

të kësaj, përveç mbledhjes dhe analizimit të të dhënave primare, hulumtuesi ka qenë i  

vëmendshëm te triangulizmi i të dhënave prej respodentëve të synuar duke besuar dhe njohur 

burimet sekondare (të dhënat e KK Prishtinës, MTI, BQK-ja) si dhe duke shfrytëzuar parimet 

e objektivizmit, realizmit dhe interpretivizmit. 

       I zhvilluar prej kërkimeve të shumta në hapësirat e komunitetit, analizave ekonomike dhe 

përzgjedhjes së portofolit të projekteve, qasja e dhjetëhapëshit merr parasysh nevojat unike, 
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duke e bërë të mundur që Komuna në mënyrë ta pavarur të krijon procesin e planifikimit 

strategjik. 

      Sa i përket natyrës së hulumtimit, ky hulumtim ka karakter aplikativ, meqenëse përmes 

analizimit të detajshëm dhe zbërthimit të procesit kompleks të përzgjedhjes së projekteve 

synon që të ndihmojë të kuptuarit më të mirë të këtij procesi nga vendimmarrësit në mënyrë 

që i tërë procesi të vihet në funksion të Strategjisë Zhvillimore të Komunës së Prishtinës. 

      Për këtë punim, hulumtuesi ka përzgjedhur metodën cilësore. Arsyeja kryesore e kësaj 

zgjedhjeje është se: 

- nevoja e interpretimit të të dhënave është më mirë se sa formalizimi i të dhënave; 

- numri relativisht i vogël i të anketuarve; 

- ndarja e pyetësorit në dy grupe të synuara a) përfaqësuesit e grupeve punuese, lehtësuesit 

dhe ekspertët e jashtëm me implementimin e strategjisë; b) palët e interesit nga komuniteti në 

përcaktimin e portofolios së projekteve 

- pyetjet në pyetësor janë grupuar në formulim cilësor. 

       Shumë hulumtues si Guab dhe Lincoln (1994), Saunders dhe të tjerë (2009) dhe Griffith 

(2010) kanë argumentuar se pyetjet e metodologjisë kërkimore janë esenciale për studime  

cilësore. Përparësia e kërkimeve cilësore është aftësia e ofrimit të përshkrimit tekstual dhe në 

faktin se si përvojat e njerëzve arrijnë synimet kërkimore. Hulumtimi përfshin tërë  Komunën 

e Prishtinës në Republikën e Kosovës.1Fokusimi i të anketuarëve orientohet kryesisht te 

pjesëmarrësit në Grupet Punuese të Strategjisë Zhvillimore në Komunën e Prishtinës, 

lehtësuesit që kanë punuar në bërjen e kësaj Strategjie Zhvillimore si dhe grupet e interesit 

nga komuniteti. Në këtë punim hulumtuesi ka përdorur metodat e përziera të dominuara me 

metodën cilësore, ndërkaq është bazuar në të dhënat primare dhe sekondare. Ndërsa nga 

aspekti i burimeve të përdorura, ky punim bazohet në kërkime primare dhe sekondare. 

     Kur është fjala për kërkimet primare , duhet thënë se ky studim bazohet kryesisht në 

dokumentin e strategjisë të KK të Prishtinës për vitet 2008-2012, raporteve periodike dhe 

atyre vjetore të lëshuara nga departamentet përkatëse që kanë menaxhuar projektet, pasqyrat 
                                                 

1 Autori i këtij punimi ka punuar si koordinator i Grupeve Punuese për përgatitjen e strategjisë zhvillimore të 
Komunës së Prishtinës (2008-2012), i angazhuar për ngritjen e grupeve punuese për planifikimin e Strategjisë  
Zhvillimore si dhe koordinimin me grupin e facilitatorëve nga instituti ,,Riinvest”. Instituti “Riinvest” në këtë 
proces ka ofruar ekspertizën nga fusha e hartimit të strategjisë dhe zhvillimit lokal, si dhe mbështetje 
konceptuale dhe procesit të ndërtimit të Strategjisë Zhvillimore  të komunës së Prishtinës; trajnimi i zyrtarëve komunal 
në fushën e hartimit të strategjisë dhe zbatimit të projekteve. 
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financiare dhe buxhetore të lëshuara nga ky institucion, si dhe raporteve vjetore të BQK-së 

(Banka Qendrore e Kosovës). 

     Me këtë rast është përdorur pyetësori sipas shkallës Likert, i dizajnuar për mbledhjen e të 

dhënave primare. Hulumtuesi ka përdorur pyetësorin si vegël për mbledhjen e të dhënave . 

Pyetësorët janë shpërndarë nëpërmjet postës elektronike (email), postës dhe personalisht,,sy 

më sy” tek të gjithë anëtarët e grupeve punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm dhe 

grupet e interesit nga komuniteti. 

     Këto burime janë kombinuar me intervista të strukturuara sipas fokus grupeve si dhe me 

udhëheqësit e politikave të departamenteve përkatëse. Është paraparë që të intervistohen pesë 

zyrtarë komunalë, si dhe organizimi i dy fokus-grupeve me nga shtatë pjesëmarrës, njërin me 

zyrtarë komunalë (planifikuesit dhe implementuesit e strategjisë) dhe tjetrin me përfaqësuesit 

e grupeve të interesit nga komuniteti. Në anën tjetër kur bëhet fjalë për burimet sekondare,  

duhet shtuar se për qëllime të këtij studimi janë përdorur studime (libra, artikuj etj) të botuara 

në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të huaja, e që trajtojnë problematikën e menaxhimit të  

portofolit të projekteve në përgjithësi, si vënien e saj në funksion të Strategjisë Zhvillimore 

në Komunën e Prishtinës në veçanti.  

 

1.5. Strategjia e mbledhjes së të dhënave dhe instrumentet 

 

     Para se është bërë dizajnimi i pyetësorit dhe mbledhja e të dhënave, janë zhvilluar 

konsultime me ekspertë si dhe me vetë mentoren e punimit. Strategjia kërkimore është bazuar 

në mbledhjen, analizimin dhe interpretimin e të gjeturave si rrjedhojë e të dhënave primare. 

Për mbledhjen e të dhënave primare hulumtuesi ka përdorur dy pyetësorë, si bazë fillestare e 

interpretimit të tyre. Formati i pyetjeve përfshin pyetje të hapura dhe gjysmë të hapura.  

Pyetjet në të dy pyetësorët kanë qenë pyetje identike duke kërkuar përgjigje prej të 

anketuarëve të ndryshëm . 

  Intervistat cilësore dallojnë prej sondazheve sasiore. Duke përdorur këtë qasje duhet thënë 

se ekzistojnë tri lloj intervistash: të strukturuara, gjysmë të strukturuara dhe të pastrukturuara. 

Sipas Neergaar dhe Ulhoi (2007), intervistat e strukturuara janë të favorizura nga pozitiviteti  

dhe kërkimet sasiore si të dhëna që mund të mblidhen sistematikisht dhe të vendosën në 

formë numrash (f.429). Sipas Peltokoski (2009) intervistat cilësore,,janë më pak të 

strukturuara, sepse fokusi bie mbi pikëpamjet e të intervistuarit në mënyrë që hulumtuesi 

dëshiron përgjigje të plota dhe të detajuara” (f.16). 
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    Për më tepër, në intervistat e pastrukturuara hulumtuesi shfrytëzon ,,kryesisht një list të 

shkurtë të fjalëve kryesore duke i lejuar të intervistuarit përgjigje të lirë, përderisa në 

intervista gjysmë të strukturuara hulumtuesi ka një listë të pyetjeve të mbuluara me një 

udhëzues interviste se si të vazhdohet me të” (f.17). Në rastin tonë studimor, hulumtuesi 

duhet t’i paraqiten pyetjet në mënyrë neutrale dhe të dëgjojë të intervestuarin në mënyre 

aktive, veçanërisht nëse organizohet intervista fytyrë më fytyrë. Sipas Mack dhe të tjerët 

(2005) është e rëndësishme që hulumtuesi të mos udhëheq pjesëmarrësit apo t’i inkurajojë ata 

të japin përgjigje të veçanta, duke shprehur aprovimin apo mosoaprovimin se çka ata thonë. 

Shpërndarja e pyetësorëve tek dy grupet e synuara të respodentëve është bërë në mënyrë: a) 

postës elektronike b) postës nacionale c) takime personale (sy më sy). 

Sipas Punch (2005), analizimi i të dhënave,,në kërkimet cilësore ka pesë fazat të ndryshme të 

prezantuara: 1) dokumentimi dhe periudha e mbledhjes së të dhënave; 2) reduktimi i të 

dhënave 3) shfaqja e të dhënave; 4) evidentimi i konkluzioneve dhe verifikimeve dhe 5) 

analiza e të dhënave” (f.326) 

Mbledhja e të dhënave për këtë kërkim është realizuar në pesë hapa: Hapi 1: konsultimet 

preliminare dhe dizajnimi i pyetësorit; Hapi 2: testimi i pyetësorit; Hapi 3: mbledhja e të 

dhënave prej ekipit që ka punuar në identifikimin e portofolit të projekteve në Strategjinë 

Zhvillimore; Hapi 4: mbledhja e të dhënave prej lehtësuesve të Strategjisë Zhvillimore, dhe 

së fundmi Hapi 5: verifikimi i të dhënave dhe analizimi i tyre. 

Tabela 1.1.Proceduarat e mbledhjës së të dhënave 

 Hapi 1 Hapi 2 Hapi 3 Hapi 4 Hapi 5 

Aktivitetet Konsultimet 
paraprake dhe 
dizajnimi i pyetësorit 

Testimi i 
pyetësorit 

Mbledhja e të 
dhënave nga grupet 
punuese , lehtësuesve 
dhe ekspertëve të 
jashtëm ekipit 1 

Mbledhja e të 
dhënave prej  
palëve të interesit 
nga  komuniteti 
ekipi 2 

Verifikimi i të 
dhënave dhe analiza 
e tyre 

Veprimet e 

ndërmarra 

Konsultime me: 
-literarurën 
-ekspertët e 
Strategjisë 
Zhvillimore dhe 
projekteve 
-partnerët hulumtues 
-mentores 

Konsultime 
me:  - 
literarurën 
-identifikimi i 
të anketuarëve 
 

Shpërndarja e 
pyetësorve 
(nëpërmjet postës 
elektronike.postes 
dhe personalisht) 
Sqarimet e kërkuara 
prej të anketuarëve  

Shpërndarja e 
pyetësorve 
(nëpërmjet postës 
elektronike,postes 
dhe personalisht) 
Sqarimet e 
kërkuara prej të 
anketuarëve 

Shiko kreun 6 

Rezultatet Draftimi i pyetësorit Finalizimi i 
pyetësorit 

40 pyetësorë janë 
plotësuar nga 
respodentët (mostra e 
gatshme për futjen e 
të dhënave dhe 
analiza) 

100 pyetësorë janë 
plotësuar nga të 
anketuarit (mostra 
e gatshme për 
futjen e të dhënave 
dhe analiza) 

Shiko kreun 6 

Hapat që 

duhet kryer 

n/a n/a Analizimi i të 
dhënave 

Interpretimi i të 
dhënave 

Konkluzionet,rekom
andimet dhe 
kërkimet e mëtejme 

Burimi:E përpunuar nga autori 
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1.6. Besueshmëria dhe dobitë 

 

Një kriter i rëndësishëm në studimet cilësore është besueshmëria dhe dobitë. Besueshmëria 

dhe dobitë vlerësohen nëse përfaqësimi i të dhënave përmbushin pikëpamjet e studimeve të 

pjesëmarrësve si dhe nëse të gjeturat përmbajnë realitetin. Me fjalë të tjera besueshmëria dhe 

dobitë kërkojnë besimin në të vërtetën e të gjeturave. Teknikat vlerësuese mund të përfshijnë 

triangulimi, apo ku pjesëmarrësit provojnë të gjeturat.  

Hulumtuesi duhet demonstruar se të dhënat kërkimore janë të vërteta (Denscombe, 2007). 

Sipas Morse dhe të tjerëve (2002),,është kreativiteti i hulumtuesit, ndjeshmëria, elasticiteti 

dhe aftësia në shfrytëzimin dhe verifikimin e strategjisë që përcaktojnë vlefshmërinë dhe 

besueshmërinë e evoluimit të studimeve” (f.10) 

Sikurse në rastin tonë studimor,,kërkimet cilësore shfrytëzojnë qasjen natyrore duke kërkuar 

që të kuptohet fenomeni në kontestin e cilësimeve specifike”. 

 
1.7. Strategjia e analizimit të të dhënave  
 
Shumë autorë bëjnë dallime në mes të dhënave cilësore dhe atyre sasiore (Bryman, 1988, 

Easterby-Smith, dhe të tjerë, 2008, Saunders, dhe të tjerë 2009). Sipas Saunders dhe të tjerëve 

(2009), ky dallim është i dobishëm në aspektin e të kuptuarit se çka është e nevojshme me 

qëllim që të jetë në gjendje për të analizuar këto të dhëna më kuptimplotë” (f.482). Autorët 

kanë nxjerrë në pah tri ndryshime të dallueshme ndërmjet të dhënave cilësore dhe atyre 

sasiore. 

Tabela: 1.2. Ndyshimet ndërmjet të dhënave cilësore dhe atyre sasiore 

Të dhënat sasiore Të dhënat cilësore 

Bazuar në kuptimet që rrjedhin nga numrat. Bazuar në kuptimet e shprehuar nëpërmjet 

fjalëve. 
Rezultatet e mbledhura në të dhëna numerike dhe 

të standardizuara. 
Rezultatet e mbledhura në të dhëna jo standarde 

që kërkon klasifikimin në kategori. 
Analiza e kryer nëpërmjet përdorimit të 

diagrameve dhe statistikave. 
Analiza e kryer nëpërmjet përdorimit të 

konceptimit. 

Burimi:Saunders dhe të tj.(2009,f.482) 

 

Hulumtuesi ka përdorur softuerin aplikativë për analiza statistikore SPSS (Statistical Package 

for Social Sciencies) si mjet për futjen e të dhënave, organizimin e futjes së të dhënave të 

marra përmes pyetësorit. Të dhënat pastaj janë konvertuar në kode numerike, të cilat janë 
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përpunuar statistikisht.Pastaj vendosja e  të dhënave është kryer ndaras për secilin grup të 

synuar. 

Ky hulumtim ka shfrytëzuar shkallën Likert si metodë për analizimin e të dhënave duke u 

dhënë pjesëmarrësve mundësinë të tregojnë çfarë mendojnë për faktorët që kemi shprehur në 

pyetësor. 

 

1.8. Triangulimi 

 

Duke u nisur nga fakti se ky hulumtim ka mbledhur të dhëna primare nga dy burime të 

pavarura, mbledhja e të dhënave prej ekipit që ka punuar në identifikimin e portofolit të 

projekteve në Strategjinë Zhvillimore : grupet punuese , lehtësuesve dhe ekspertëve të 

jashtëm, dhe mbledhja e të dhënave prej  palëve të interesit nga komuniteti , triangulimi i 

këtyre të dhënave janë kryer me qëllim të rritjes së besueshmërisë së studimit. Triangulimi 

definohet si,,një procedurë valide kur hulumtuesi kërkon konvergjenca midis burimeve të 

shumta dhe të ndryshme të informacionit në formimin e temës ose kategorive 

studimore”(Creswell & Miller. 2000, f.126) 

Triangulimi është shumë e dobishëm për hulumtime cilësore. Triangulimi i referohet 

shfrytëzimit e teknikave të ndryshme në mbledhjen e të dhënave në kuadër të një studimi me 

qëllim të sigurohemi që të dhënat të ju tregojnë se çka mendoni ju lidhur me këto të 

dhëna’’(Saunders dhe të tjerë f.146) 

Sipas Mathison (1988),, triangulimi i është ngritur në një çështje të rëndësishme 

metodologjike në qasjet cilësore dhe naturaliste të evaluimit me qëllim të kontrollet së 

paragjykimit duke themeluar propozime të vlefshme për shkak të teknikave shkencore 

tradicionale që janë në kundërshtim me këtë epistemologji alternative’’ (f.13) 

Përfitimet nga triangulimi i përfshijnë ,,rritjen e besueshmërisë në të dhënat e hulumtimit, 

duke krijuar mënyra të reja në të kuptuarit e fenomeneve, duke zbuluar gjetjet unike, sfiduar 

ose integruar teoritë, si dhe duke siguruar kuptim më të qartë të problemit’’ (Thurmond, 

2001, f.294). 

1.9. Kufizimet e kërkimit 

 

Kufizimet e kërkimit qëndrojnë në atë se: 

 Mungon strategjia zhvillimore në nivel kombëtar të Republikës së Kosovës 
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 Vlera e këtij kërkimi varet nga besueshmëria dhe sinqeriteti i përgjigjeve të dhëna nga 

intervistuarit (grupet punuese , lehtësuesve dhe ekspertëve të jashtëm dhe palëve të 

interesit nga komuniteti ) 

 Niveli jo i kënqshëm i të punësuarve në Komuna lidhur me menaxhimin  e portofolit të 

projekteve dhe implementimin e strategjive zhvillimore. 

 Meqenëse kërkimi është  për strategjinë zhvillimore  ( 2008-2012) nuk kemi mundur të 

vazhdojmë me analizimin  e strategjisë zhvillimore   (2013-2016)2 duke u nisur nga fakti 

se zgjedhjet e fundit lokale ka  ndryshuar qeverisjen Komunale  në Prishtinë dhe e njejta 

nuk ka vazhduar me zbatimin e kësaj strategjie e cila ishte e miratuar në Kuvendin 

komunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Autori i këtij punimi ka qenë ne grupin e ekpertëve për pregaditjen e strategjisë zhvillimore të Komunës së 
Prishtinës (2013-2016) i angazhuar nga Instituti IESB Prishtinë 



,,PROJEKTET – MEKANIZMI KRYESOR PËR ZBATIMIN  E STRATEGJISË SË  
ZHVILLIMIT TË KOSOVËS”- (Komuna e Prishtinës, Rast studimor)  

 

16 
 

KREU II: RISHIKIM I LITERATURËS 

 

Studime e pakta janë zhvilluar në formulimin e një qasje sistematike për përzgjedhjen e 

portofolit të projekteve në Komuna. Megjithatë, fusha të caktuara të përfshira në procesin e 

përzgjedhjes kanë qenë fokus i shumë projekteve hulumtuese. Kapitujt në vijim do të 

paraqesin në mënyrë të detajuar rëndësinë e punës në formulimin e Modelit të portofolit të 

projektit i njohur si proces dhjetë hapësh. 

 

2.1. Zhvillimi i Komunitetit 

2.1.1. Modeli i planifikimit strategjik  

 

John M.Lang (1975) i Universitetit Missouri/Rolla ka zhvilluar modelin e planifikimit 

strategjik për zbatimin e zhvillimit të komunave në programin e granteve duke u bazuar në 

eksperiencën e kërkimeve të tij në qytetin St. Joseph, Missouri. Modeli përbëhet nga një 

proces pesë fazash që është përdorur për zhvillimin e planit strategjik për komuna. Platforma 

e Lang-ut në këtë model përfshin angazhimin e komunitetit, identifikimin e nevojave, 

zhvillimin e programeve, dizajnimin e sistemit të menaxhimit si dhe procesin e zbatimit. 

Gjithashtu, të pesë fazat nuk janë relevante për selektimin e portofolit të projekteve dhe 

zhvillimit ekonomik. Por dy fazat e para - angazhimi i komunitetit dhe identifikimi i nevojave 

- janë faktorë të rëndësishëm në çdo projekt të komunave. 

 Sipas Langut (1975) ekzistojnë tri grupe të ndryshme të cilat i bashkëngjiten angazhimit 

të komunitetit: i) udhëheqësit politik dhe administrativ, ii) grupi punues i Komunës i përbërë 

nga njerëzit e administratës dhe teknik të përzgjedhur nga udhëheqësit e Komunës si dhe iii) 

organizatat qytetare. Ai ka theksuar se gjatë fazës të angazhimit politik dhe administrativ 

informacionet lidhur me nevojat e aktiviteteve të propozuara duhet së pari të prezantohen 

para stafit administrativ dhe atij politik në qytet. Anëtarët e këtyre trupave duhet kuptuar 

përfitimet dhe kërkesat e aktiviteteve të propozuara para se ata të marrin një angazhim se këto 

aktivitete mund të realizohen. Lang (1975) propozon se këto vendime të komisioneve të 

votohen në mbledhje të rregullta me një agjendë të përcaktuar me qëllim sigurimin e 

shënimeve të duhura të aktiviteteve, duke eliminuar çdo keqkuptim midis anëtarëve të 

këshillit, stafit administrativ dhe qytetarëve. 

 Hapi i dytë i angazhimit të komunitetit sipas modelit të Lang-ut (1975) është krijimi i 

grupit punues të komunës. Ky grup punues duhet të përbëhet prej personelit teknik dhe   
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administrativ duke e ngarkuar me fuqi veprimi nga administratorët e komunës në mënyrë që 

veprimi i këtij këshilli të jetë i pavarur. 

 Hapi i tretë i angazhimit të komunitetit sipas modelit të Lang-ut (1975) është formimi i 

këshillave të qytetarëve i cili do të punojnë në bashkëpunim me grupet punuese komunale. 

Hapi për formimin e një organizate të tillë është që të përvetësoj procedurat e përzgjedhjes së 

anëtarëve. Lang (1975) sugjeron se kryetari i Komunës përzgjedh anëtarët e këshillit prej 

listës së emrave të dorëzuar nga anëtarët e komunitetit dhe Kuvendit të Komunës, si dhe dy 

përfaqësues nga çdo zonë e qytetit ose përfaqësues politik i lagjeve. Qytetarët e përzgjedhur 

duhet të përfaqësojnë grupe të ndryshme interesash, nga veprimtaritë tregtare, prodhuese, 

financiare, shëndetësisë, edukimit, mediume të ndryshme, religjioneve, shërbimeve sociale, të 

vjetër, të rinj, femra si dhe minoritare. Lang (1975) ka theksuar se derisa përfaqësuesit e 

qytetarëve janë zgjedhur, përgjegjësia e tyre është përfaqësimi adekuat i nevojave dhe 

kërkesave nga zonat gjeografike nga ata vijnë. 

 Hapi tjetër i modelit të Lang (1975) është identifikimi i nevojave. Kjo fazë përbëhet prej 

katër hapash: identifikimi preliminar i nevojave nga grupet punuese komunale, nevojat e 

qytetarëve, dëgjimi publik i nevojave si dhe përpunimi dhe miratimi i nevojave. Në hapin e 

parë të identifikimit preliminar të nevojave, grupet punuese të komunës duhet mbledhur të 

dhënat siç janë regjistrimi i popullsisë, ndërsa të dhënat komunale nga burimet vetanake 

ndihmojnë në identifikimin e nevojave të komunitetit. 

 Kur grupet punuese të komunës kanë drejtuar këto kërkime ata duhet takuar me shoqatat e 

qytetarëve të cilët kanë mbledhur të dhënat nëpërmjet takimeve në lagje dhe sondazheve 

publike. Nëpërmjet përpjekjeve të përbashkëta të tyre të dy organizmat duhet arritur 

pajtueshmëri lidhur me nevojat e qytetit. Lang (1975) ka tërhequr vërejtjen se është e 

rëndësishme të shprehen nevojat në “koncepte të gjëra dhe të gjithanshme, duke mbuluar të 

gjitha fushat” (Lang 1975 f.31). 

 Hapi tjetër i fazës së identifikimit të nevojave sipas Lang (1975) është mbajta e dëgjimit 

publik të nevojave të identifikuara në hapin paraprak. Gjatë këtij sesioni anëtarët e 

komunitetit duhet lejuar të bëjnë pyetje dhe të ngritin zërin e dhënies së pëlqimit për këto 

nevoja. Pas këtyre dëgjimeve nevojat duhet rregulluar ashtu që të merren në konsideratë të 

gjitha shqetësimet e ngritura gjatë dëgjimit publik, që nevojat të përgatiten për sesion final në 

kuvendin komunal. Pastaj anëtarët e kuvendit votojnë lidhur me zyrtarizmin apo jo të  

nevojave të komunitetit. Kur nevojat e propozuara pranohen ato bëhen nevojat zyrtare të 

komunës duke u zhvilluar plani i veprimit se si do të adresohen. 
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2.1.2. Rregullat bazë për efektivitetin e grupeve 

 

Schwartz, Davidson, Carlson, McKinney dhe te tjerë (2005) kanë publikuar aftësitë e 

lehtësuesve, në të cilën janë theksuar nëntë rregullat bazë për efektivitetin e grupeve. Këto 

rregulla bazë përshkruajnë mënyrat specifike të sjelljes të cilat ndikojnë në efektivitetin e 

grupit. Nëntë rregullat janë: (1) vërtetimi i supozimeve dhe konkluzioneve (2) shpërndarja e 

të gjitha informatave relevante (3) përdorimi i shembujve specifik dhe pajtueshmëria e 

domethënies së fjalëve kryesore (4) shpjegimi i arsyetimit dhe qëllimit (5) fokusimi në interes 

e jo në pozicione (6) kombinimi i mbrojtjes dhe hetimit (7) përcaktimi i përbashkët, hapat dhe 

mënyrat për të testuar mosmarrëveshjet në të ardhmen (8) shqyrtimi i problemeve të 

padiskutueshme (9) përdorimi i një rregulli vendimmarrjes që gjeneron nivelin e nevojave të 

komunitetit. Përcjellja e këtyre rregullave bazë është shumë e rëndësishme në të gjitha 

mjediset e grupit, duke përfshirë komunitetet. 

 Rregulla e parë e Schwartz dhe të tjerëve është “vërtetimi i supozimeve dhe 

konkluzioneve” shpreh rëndësinë e informacionit të supozuar duke mos e vërtetuar se 

supozimi është i saktë. Ky udhëzues është shumë i rëndësishëm në kuadër të komunitetit 

sepse anëtarët e komunitetit kanë përvoja të ndryshme. Kulturat e ndryshme dhe atmosfera e  

punës kanë stilin e vet të komunikimit jo verbal. Kur përzihen këto supozime jo verbale lehtë 

munden të keqkuptohen. 

 “Shpërndarja e të gjitha informatave relevante” është udhëzimi i dytë e rregullave bazë të 

(Schwartz, Davidson etj 2005). Në mjediset grupore është e rëndësishme që të gjitha 

njohuritë për temat e veçanta të subjekteve të prezantohen, madje edhe nëse njohuritë 

kundërshtojnë arsyet personale. Këto aktivitete gjenerojnë zotimin duke lejuar grupet të bëjnë 

“zgjedhje të lirë për tu informuar” (Schwartz, Davidson etj 2005). 

     “ Përdorimi i shembujve specifik dhe pajtueshmëria e domethënies së fjalëve kryesore” 

është udhëzimi i tretë e rregullave bazë te (Schwartz, Davidson etj 2005). Kur kemi të bëjmë 

me komunitete ose grupe me kualifikime të ndryshme, madje edhe fjalët më të thjeshta mund 

të kenë kuptime të ndryshme. 

 Udhëzimi i katërt i rregullave bazë është te “shpjegimi i arsyetimit dhe qëllimit” 

(Schwartz, Davidson etj 2005). Ky udhëzim fokusohet në rëndësinë që të mos ketë axhendë 

personale të fshehur në takimet grupore. Sipas këtij udhëzuesi planet strategjike individuale  

mund të shihen si një mundësi që kontrolla e pikëpamjeve të ndryshme të vihet në 

dispozicion, duke rritur mundësin e suksesit grupor. 
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       Udhëzimi i pestë i rregullave bazë sipas (Schwartz, Davidson etj 2005) thotë se 

“fokusimi në interes e jo në pozicione”. Ky udhëzim sqaron se si njerëzit zgjedhin pozicione 

të ndryshme për shkak të interesave të tyre. Kur anëtarët e grupit fshehin interesat e tyre 

prapa pozicioneve të tyre, grupet mund të vendosin në cilin grup interesash të fokusohet dhe a 

mund të zhvillon një kurs të duhur veprimi. 

 Udhëzimi i gjashtë i rregullave bazë është te “kombinimi i avokimit dhe hetimit”, i cili 

përshkruan procesin nga i cili anëtarët e grupit duhet prezentuar pikëpamjet e veçanta, duke 

zbuluar interesin i cili fshihet pas pozicionit të tyre duke pranuar hapur pyetjet dhe komentet 

rreth ideve të tyre pa ndonjë gjykim (Schwartz, Davidson etj 2005). Ky udhëzues po ashtu 

vlerëson se individët duhet të ndjehen të lirë të bëjnë pyetje rreth çdo ideje pa ndonjë frikë 

për pasojat (Schwartz, Davidson etj 2005). 

 Udhëzimi i shtatë i rregullave bazë (Schwartz, Davidson etj 2005) është “përcaktimi i 

përbashkët, hapat dhe mënyrat për të testuar mosmarrëveshjet”. Ky udhëzim propozon se kur 

përparimi i tanishëm ka ngecur për shkak të mosmarrëveshjeve, grupi në mënyrë të 

përbashkët duhet vendosur se si ti zgjedhin mosmarrëveshjet në vend se të angazhohen për 

bisedime joproduktive. Kjo nënkuptonë se anëtarët kanë nevojë për kohë në grumbullimin e  

të dhënave në përkrahjen e pozicionit të tyre në mënyrë që të rimblidhen ato më vonë, ose 

vendimi mund të merret prej grupit të tretë. 

 “Shqyrtimi i problemeve të padiskutueshme” është udhëzimi i tetë i rregullave bazë sipas 

(Schwartz, Davidson etj 2005). Shembuj të temave jo të këndshme janë mosmarrëveshjet me 

udhëheqësin e grupit, ngarkesat e padrejta me punë, kujdesi ndaj anëtarëve të grupit, ose 

dështimi i grupit për të arritur standardet. 

 Udhëzimi final (Schwartz, Davidson etj 2005) i rregullave bazë është te “ përdorimi i një 

rregulli të vendimarrjes i cili gjeneron nivelin e nevojave të komunitetit”. Ky udhëzues 

thekson rëndësinë e angazhimit të grupit në veprimet e tyre. Nëse anëtarët e grupit kanë bërë 

zgjedhje të lirë dhe kanë qenë të informuar për të marrë pjesë në grup, ata kanë më shumë 

mundësi të jenë më të përkushtuar në synimet e grupit. 

 

2.2. Analiza ekonomike  

2.2.1.Vështësitë në analizat ekonomike 

 

    Projektet e sektorit publik janë produkt i shërbimeve të financuara dhe pronësi nga 

qytetarët të çdo niveli qeverisës. Qëllimi kryesor i tyre është ofrimi i shërbimeve për 
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qytetarët, projekte t publike ndërmarren për t'i shërbyer qëllimeve publike ose për të krijuar 

vlerë publike. Vlera publike është një koncept i gjerë që ka të bëjë me veprimet që nxisin 

interesin publik dhe udhëhiqen drejt së mirës së përbashkët ndërmjet shumë karakteristikave 

të tjera publike. Janë disa shembuj të sektorëve publik si: spitalet dhe klinikat, parqet dhe 

qendrat rekreative, furnizimi me ujë, energji elektrike, nxemje, shkollimi parashkollor, fillor, 

i mesëm, kolegjet dhe universitetet, projektet e zhvillimit ekonomik, qendrat sportive, 

transporti, strehimi publik, trajnimet për punësim etj 

 Sullivan, Wicks dhe Luxhoj (2006) kanë definuar projektet publike si projekte që janë të 

autorizuara, financuara dhe vepruar prej qeverisë qëndrore ose agjensioneve të qeverive 

lokale që të mbrojnë shëndetin publik, mbrojtjen e jetës dhe pronës, duke ofruar shërbime jo 

me qëllim fitimi si dhe ofrimin e mundesisë për punë. Këto projekte publike financohen 

nëpërmjet taksave, tatimeve, kredive, fletë obligimeve, subvencioneve ndërkaq jetëgjatësia e 

këtyre projekteve është mjaft e gjatë (20-60 vite). Vështërsitë e analizimit të tyre qëndrojnë 

ngase vetë natyra e përfitimeve të tyre që është vështirë që të shprehen në terma monetarë 

sasiorë.Sullivan, Wicks dhe Luxhoj (2006) kanë theksuar se projektet private zakonisht janë 

vlerësuar duke përdorur metoda të tilla si: Norma e brenshme e fitimit (IRR) si dhe vlera neto 

prezente (NPV). 

 Norma e brenshme e fitimit është treguesi më sintetik i efikasitetit të projektit. Përparsia e 

tij është se këtu nuk kemi nevojë të përcaktohemi subjektivisht për lartësinë e normës së 

diskontimit. 

 Norma e brendshme e fitimit (IRR) është një metodë alternative për të vlerësuar 

shpenzimet që priten dhe të ardhurat që lidhen me mundësinë e investimit në projektin e ri. 

Sipas IRR kërkohet një pyetje e thjeshtë: Çfarë norme fitimi do të sigurojë ky projekt? IRR 

është një normë diskontimi që barazon vlerat prezente të gjithë fluksit të të ardhurave dhe 

shpenzimeve të projektit (Panariti  2013) Nëse projekti ka një kohëzgjatje t, IRR mund të 

definohet si: 

 1 1
t t

n

ACFIO
IRR t







 

Ku: 

ACFt = rrjedha e parasë vjetore mbas taksimit për periudhën e kohës t 

      O = shpenzimi fillestar në cash 

      N = kohëzgjatja e parashikuar e projektit 

        IRR = norma e brendëshme e fitimit të projektit 
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Nëse IRR është më e madhe ose e barabartë me normën e fitimit të kërkuar të organizatës, 

projekti ja vlen që të financohet. Avantazhi i përdorimit të analizës IRR, qëndron në aftësinë 

e këtij treguesi për të krahasuar projektet alternative nën kënd vështrimin e treguesit të 

kthimit të investimeve (ROI). Projektet që kanë IRR më të lartë janë përgjithësisht më të mirë 

se ato me IRR më të ulët. 

Norma e brendshme e fitimit është një normë e diskontimit e cila vlerën e tanishme neto të 

projektit e bie në zero. Vlerësimi zakonisht bëhet nëse norma interne e rentabilitetit është më 

e madhe se sa interesi + premia e riskut, andaj projekti është efikas dhe i pranueshëm. Nëse 

IRR e projektit është më e madhe se sa norma minimale e kthimit atëherë projekti është i 

pranueshëm.Tek vlera e tanishme projekti është i pranueshëm kur vlera e tij neto është 

pozitive, përkatësisht më e madhe se 0 dhe është më efikas se tjetri nëse ka vlerë më të madhe 

të tanishme neto (Mustafa f.106) 

Metoda e Vlerës Neto Prezente (NPV), parashikon ndryshimin e vlerës së organizatës nëse 

ndërmerret projekti. Pra një vlerë pozitive e NPV tregon që organizata do të bëjë para – dhe 

vlera e saj do të rritet – si rezultat i projektit. Vlera neto prezente përdor gjithashtu edhe 

analizën e rrjedhës së parasë të diskontuar, duke diskontuar fluksin e të ardhurave në të 

ardhmen për të bërë vlerësimin e vlerës prezente të parave. 

Analiza e vlerës neto prezente (NPV) është një metodë për kalkulimin e fitimit ose 

humbjes monetare neto të parashikuar nga një projekt nëpërmjet diskontimit të gjithë fluksit 

të parave të parashikuar në të ardhmen në vlerë neto prezente. Organizata duhet të 

konsiderojë vetëm projektet me NPV pozitive nëse vlera financiare është kriteri kryesor për 

zgjedhjen e projekteve. Kjo për shkak se NPV pozitive do të thotë që kthimi nga projekti 

është më i madh se kosto oportune e kapitalit – fitimi në dispozicion duke e investuar diku 

tjetër kapitalin. Për shëmbëll, është më mirë që të investohen paratë për projektin A apo B? 

Projektet me NPV më të lartë preferohen kundrejt projekteve me NPV më të ulët nëse të 

gjithë faktorët e tjerë janë të barabartë(Panariti 2013) 

Formula e thjeshtësuar e NPV është: 

 1
t

o t
t

FNPV I
r p

 
 

 

Ku:Ft = rrjedha e parasë neto për periudhën t 

     r = norma e kërkuar e fitimit 

    I = investimi fillestar në cash (në kohën 0) 

   pt = norma e inflacionit gjatë periudhës t 
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            Që të dy metodat norma e brendshme e kthimit si dhe vlera neto prezente, vlerën e 

barabartë e përcaktojnë duke përdorur njëlloj rrjedhën e parasë. Projektet publike shpesh nuk 

sigurojnë rrjedhjen hyrëse të parave, si rrjedhojë i bëjnë metodat IRR dhe NPV të 

papërshtatshme për t’i vlerësuar projektet publike. Metoda e raportit përfitim-kosto zakonisht 

përdoret për vlerësimin e projekteve publike (Sullivan dhe të tj. 2006). Kjo metodë kërkon që 

për të justifikuar një projekt publik përfitimet duhet të tejkalojnë koston e tij. Sullivan dhe të 

tjerët (2006) kanë theksuar se ajo që kërkohet është që analistët në vend të përdorimit të 

shumë kritereve që zakonisht përdoren për vlerësimin e projekteve private, për projektet 

publike të përdorin metodën përfitim-kosto (Sullivan dhe të tj. 2006 f.466-467). 

Sipas Sullivan, Wicks dhe të tjerëve (2006), hapi i parë i analizimit të projekteve publike 

është përcaktimi i pronësisë së projektit sepse shumica e projekteve publike mbështeten në 

parat e taksapaguesve për financim, atëherë këta taksapaguesit janë edhe pronarë të projektit. 

Mbas përcaktimit të pronësisë, duhet të përcaktohen dobitë apo përfitimet e projektit ndërsa 

kostoja e projektit paraqet shumat përkatëse nga buxheti qeverisës për të përfunduar 

projektin.Projektet shpesh mund të kenë pasoja me efekte negative për një pjesë të publikut 

duke mos i sjell atij ndonjë përfitim.Përcaktimi i dobive, kostove dhe mospërfitimeve të 

projektit publik shpesh është i vështirë. Në tabelën në vijim Sullivan, Wicks, dhe të tjerët 

(2006) përshkruan tetë vështirësitë kryesore që lidhen me projektet publike 

Tabela 2.1. Vështirësitë në vlerësimin e projekteve publike 

1. Nuk ekziston një standard dobishmërie i cili mund të përdoret si matës i efektivitetit 
financiar. Shumica e projekteve publike nuk kanë për qëllim fitimin. 
2. Ndikimi monetar për përfitimet e shumta të projekteve publike është mjaftë i vështirë që të 
shprehet me tregues sasiorë. 
3. Mund të ketë pak ose aspak lidhje ndërmjet projektit dhe publikut, i cili është pronar i 
projektit 
4. Ekziston një influencë e fortë politike gjithnjë ku fondet publike përdoren 
5. Motivi i zakonshëm i fitimit si një stimul për të nxitur operacione efektive shpesh mungon 
6. Projektet publike janë zakonisht shumë më tepër subjekt i kushtëzimeve legale se sa janë 
projektet private. 
7. Aftësia e organeve qeverisëse për të siguruar kapital është shumë më i kufizuar se ajo e 
ndërmarrjeve private 
8. Norma e duhur e interesit për diskontimin e përfitimeve dhe të kostos së projekteve publike 
shpesh është e debatueshme dhe e ndjeshme politikisht. 
Burimi: Sullivan,W.G.,Wicks,E.M., & Luxhoj, J.T.(2006). Evaluating projects with the 

benifit-cost ration method.  
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Një ndër problemet që Sullivan, Wicks dhe të tjerët (2006) cilësuan vështirësitë në caktimin e 

një norme të përshtatshme interesi për projektet publike. Në sektorin privat norma e interesit i 

ndihmon biznesit në zgjedhjen e projekteve të cilët do të maksimizojnë fitimet e tyre, ndërsa 

në sektorin publik nuk ka fitime, kështu që qëllimi i normës së interesit është maksimizimi i 

përfitimeve shoqërore (sociale). Përfitimet shoqërore përfshijnë aktivitetet që nuk mund të 

kthehen e vlerësohen në terma monetare lehtësisht siç janë: ndërtimi i shtigjeve për këmbësor  

apo përmirësimi i ambientit për qytetarë ku ata jetojnë. Andaj sigurimi i normës së interesit 

është maksimizimi i këtyre përfitimeve publike që është pjesa kryesore e zbatimit të 

projekteve publike. Sullivan dhe të tjerët (2006) kanë identifikuat tre konsiderimet të cilat  

duhet të llogariten se cilën normë të interesit të përdoret për projektet publike: norma e 

interesit të kredisë që huazohet, kosto oportune e kapitalit për agjencitë qeveritare dhe kosto  

oportune e kapitalit për taksapaguesit.Sipas Sullivan dhe të tjerët (2006) përcaktimi i normës 

së interesit në kredisë që huazohet është e përshtatshme të përdoret norma e interesit për 

rastin specifik të marrjes së kredisë për projektin. Përcaktimi i kostos oportune të kapitalit për 

agjensionet qeveritare realizohet duke u bërë shqyrtimi i projekteve të pranuara aktualisht dhe 

atyre të refuzuara. Sullivan dhe të tjerët (2006) ka theksuar se nëse projektet janë përzgjidh 

ashtu që vlerësimet mesatare të kthimit të përfitimeve nga projektet e pranuara tejkalon 

vlerën e kthimit në projektet e refuzuara, atëherë norma e interesit e përdorur në analizën 

ekonomike do jetë mundësia më e mirë se sa që ishin pagesat e mëhershme.Kritikët e kësaj 

filozofie theksojnë se për shkak të natyrës së shumëllojshme dhe normat e ndryshme të 

financimit të agjencive qeveritare, norma e interesit në mes tyre ndryshon edhe pse ata ndajnë 

burime e përbashkëta e financimit të taksave (Sullivan, Wicks dhe të tjerët 2006).  

 Rëndësia e tretë e normave të ndryshme të financimit sipas (Sullivan, Wicks dhe të tjerët 

2006) i cili thekson mundësinë e kostos oportune të kapitalit (vlera që do të mund të 

sendërtohej po të përdoreshin investimet në një alternativë tjetër më të mirë) të 

taksapaguesve, e cila punon sipas filozofisë që paratë nuk duhet të marren nga taksapaguesit 

dhe të investohen në një projekt që do të siguronte më pak se rastet kur taksapaguesit mund të 

arrijnë duke investuar vetë kapitalin. Gjithashtu, mund të ndihmojë në përcaktim edhe lartësia 

e kamatës në tregun ndërkombëtar të kapitalit për investime të projekteve. Sa për ilustrim 

Banka botërore për një kohë të gjatë e përdor normën prej 10% tek analiza ekonomike e 

projekteve (W.C.Baum & S.M.Tolbert-425). 

Ekzistojnë dallime të theksuara në karakteristika në mesin e investimeve të projekteve në 

sektorët publik dhe privat të dhëna në tabelën në vijim: 
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Tabela 2.2. Karakterstikat dalluese në mes projekteve në sektorin publik dhe atij privat 

Karakteristkat Sektori publik Sektori privat 
Madhësia e investimeve I gjatë Disa të gjatë, më shumë të 

mesëm dhe të vegjël 
Mesatarja e jetëgjatësisë Të gjatë (20-50 vite +) Më pak (2-20 vite) 
Mesatarja e rrjedhës së parasë 
vjetore 

Pa profit, kostoja, përfitimet dhe 
jopërfitueshmeit e vlerësuara 

Të ardhurat kontribuojnë në 
fitime, kostoja është e vlerësuar 

Burimet e financimit Taksat, tatimet, fonde private Rezervat, kreditë, pronarët 
individual 

Shkalla e interesit I ulët I lartë, i bazuar në koston e 
kapitalit 

Kriteret e selektimit alternativ Kritere të shumëfishta Prioriteti i bazuar në normën e 
kthimit 

Ambienti vlerësues Politikisht i prirur Prioriteti ekonomik 
 

Edhe Partneritetet Publik – Privat janë një segment në rritje i prokurimit publik në të gjithë 

botën. Gjatë dhjetë viteve të fundit, qeveritë dhe autoritetet publike çdo herë e më shumë po i 

kthehen PPP–ve si një vegël e ofrimit të infrastrukturës në shumë sektorë dhe ky trend nuk 

duket se do të ndalet. 

 Edhe pse përvoja me PPP–të mund të dallojë shumë nga shteti në shtet, ose nga rajoni në 

rajon, mungesa e burimeve të financimeve prej buxhetit të qeverisë ka çuar politikëbërësit të 

besojnë se PPP–të është një prej përgjigjeve më premtuese për investimet në infrastrukturë, 

përkrahje ekonomike, rritje e kapacitetit të ujit të pijshëm, përmirësimin e sistemit të ujitjes 

etj. Në disa raste, shpesh duke ju referuar "partneritetet publik-privat", institucionet publike 

hyjnë në kontraktime ose marrëveshje të tjera me "partnerët" privatë për të ndërtuar dhe 

ndonjëherë për të financuar objekte që i shërbejnë publikut. Këto objekte mund të variojnë 

nga uji i pijshëm e sistemet e ujërave të zeza, deri në burgje dhe në autostrada. Në disa prej 

këtyre rasteve, partnerët privatë mund të merren me pothuajse të gjithë dizajnin, ndërtimin, 

dhe përgjegjësitë e menaxhimit për këto sisteme. Publiku, para së gjithash, vazhdon të 

paguajë për to, qoftë indirekt përmes taksave, ose direkt nëpërmjet tarifave të përdorimit, të 

tilla si pagesa e autostradave. Gjithashtu, këto projekte vazhdojnë t'i shërbejnë qëllimeve 

publike për të cilat interesi i gjerë publik është promovuar si një e mirë e përbashkët nga 

operacioni tyre. Si rezultat, institucionet publike vazhdojnë të mbikëqyrin këto objekte ose 

sisteme, zakonisht në formën e kontrolleve të kontratave që përcaktojnë cilat kosto mund të 

kenë kaluar përmes taksapaguesve. 

 Projektet e infrastrukturës kanë qenë tradicionalisht të financuara prej buxheteve qeveritare 

dhe atyre lokale, dhe të operuara nga ndërmarrjet publike. E udhëhequr nga ashpërsia fiskale,  
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qeveritë komunale tashmë po i drejtohet sektorit privat për ndërtimin, operimin, financimin, 

zotërimin, dhe transferimin e fasiliteteve të infrastrukturës në shumë sektorë. 

 Në këtë “joint venture” (ndërmarrje të përbashkët), sektori publik (komuna) është 

përgjegjëse për gjetjen e financimeve dhe shërbimeve tek popullsia ndërsa sektori privat si 

partner (kooperues) është përgjegjës për aspekte të ndryshme të përmbushjes së qëllimeve të 

projekteve. 

 Përderisa investimet komunale nuk mund të llogarisin në fitim, andaj partneri privat i 

kyçur në projekte mund të realizon një fitim të arsyeshëm. Faktikisht margjinat e fitimit 

zakonisht janë pjesë e kontratës së qeverisë me dizajnimin, ndërtimin dhe operimin e 

projektit. 

 Sidoqoftë, përfshirja e partneriteteve private në Kosovë kushtëzohet në shkallë të 

ndryshme prej faktorëve të tillë si: kuadër rregullator dhe ligjor i papërshtatshëm, 

marrëveshje kontraktuale dhe konçensionare varfërisht të strukturuara, kosto të larta të 

transaksioneve, dhe një mungesë e reputacionit në fushën e PPP-ve. Disa nga përparësitë e 

partneritetit publiko privat që ndikojnë pozitivisht në ofrimin e shërbimeve dhe përmbushjen 

e nevojave të qeverisjes komunale ndaj qytetarëve janë: 

 Kursimi i shpenzimeve dhe kohës në dizajnimin, ndërtimin dhe fazat e operimit 

 Zvoglimi i përgjegjësive administrative për pronarët 

 Efikasiteti më i mirë i alokimit të burimeve të ndërmarrjeve private të përfshira në PPP-ve 

 

2.2.2. Metoda e analizës raporti përfitim-kosto 

 

Rëndësia e analizës përfitim-kosto qëndron para së gjithash në bazën analitiko-infomative që 

krijon ajo për të vlerësuar projektet në bazë të rëndësisë së tyre sociale dhe publike. Andaj 

metoda e raportit përfitim-kosto shfaqet si metoda kryesore e analizës se projekteve në 

sektorin publik. Analiza e raportit përfitim-kosto është zhvilluar për të promovuar 

objektivitetin në sektorin publik të ekonomisë. 

 Sullivan dhe të tjerët (2006) kanë prezantuar dy versionet kryesore të raportit përfitim-

kosto. Që të dy versionet mund të kalkulohen duke përdorur metodë me vlerë të barabartë, 

por vetëm formula e vlerës së tanishme (VT) do të paraqitet. 

 Versioni i parë është raporti përfitim-kosto tradicional. Kjo formulë nëpërmjet së cilës 

vihet në raport vlera prezente të gjithë përfitimeve (P) dhe pjeston me shumën e investimit 
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fillestar ( I) dhe me vlerën prezente të gjithë shpenzimeve për kryerjen dhe mirëmbajtjen (K 

& M) (Sullivan dhe të tjerët 2006): 

 

P / C =
    ë                      ë           

                              ë           
 

     

             
 

 

Versioni i dytë është raporti i modifikuar i raportit përfitim-kosto. Kjo formulë bën shumën e 

vlerës prezente të përfitimeve të projektit me vlerën prezente të shpenzimeve të kryerjes dhe 

mirëmbajtjes, duke e pjesëtuar me përfitimet totale nga investimi fillestar: 

P / C 
                 

 
 

Në bazë të këtij raporti një projekt është i pranueshëm nëse është më i madh se një. Të dy 

versionet do të japin rezultatet e barasvlefshme në përcaktimin e pranueshmërisë së projektit. 

Faktorët strategjik dhe faktorët e riskut janë marrë parasysh në këtë formulë të analizës 

financiare.Përfshirja e të ardhurave (dobive, përfitimeve) dhe shpenzimeve në vlerësimin e 

projekteve shpesh bëhet duke u bazuar në metodën përfitim-kosto. Përkufizimi i të ardhurave 

dhe shpenzimeve në këtë analizë varet prej qëllimeve të projektit. Vërehet se raporti përfitim-

kosto bëhet indeksi i rentabilitetit kur rrjedha e parasë nga përfitimit dhe kostot janë zbritur. 

Raporti përfitim-kosto ose indeksi i rentabilitetit është një vegël sasiore e cila është e 

dobishme për renditjen apo bërjen e prioritetit të projekteve. Në këtë rast, nëse vlera e 

tanishme e të ardhuarve (dobive, përfitimeve) tejkalon vlerën e tanishme të shpenzimeve dhe 

ky tregues merr vlerën më të madhe se 1.0, atëherë projekti është profitabil dhe i pranueshëm. 

Ndërsa, kur është më pak se 1.0 projekti është joprofitabil dhe si i tillë refuzohet. Sa më e 

madhe të jetë kjo normë në krahasim me njëshin (P / C > 1) aq më i pranueshëm është 

projekti. Në rastet kur treguesi është i barabartë me zero projekti pranohet apo refuzohet 

varësisht nga marrja në konsideratë e faktorëve tjerë strategjik. Në rastet kur raporti përfitim-

kosto është shumë afër 1.0 faktorët joekonomik do të ndihmojnë në marrjen e vendimeve. 

Prandaj mund të thuhet se vlerësimi i efikasitetit ekonomik të projekteve hasë në vështirësi të 

caktuara metodologjike, jo për shkak të mënyrës së llogaritjes së treguesve, por për shkak të 

problemeve në identifikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve dhe parametrave të caktuara që 

mundësojnë përcaktimin e tyre sa më real. 

 Metoda e raportit përfitim-kosto edhe pse është një metodë e preferuar sidomos me anë të 

cilës agjencitë qeveritare vlerësojnë projektet publike, në shumicën e rasteve është kritikuar. 

Sipas Sullivan dhe të tjerë, ekzistojnë tri lloje kritikash të kësaj metode. Kritika e parë është 
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se metoda e raportit përfitim-kosto shpesh është përdorur si mjet për arsyeshmërinë mbas 

zgjedhjes së projektit se sa një metodë e vlerësimit të tij. Këto kritika bazohen në 

informacione të mbështetura e të paraqitura me qëllim që të manipulohen rezultatet. Me 

qëllim që ti shmangen pasaktësisë, analiza e raportit përfitim-kosto duhet të drejtohet nga një 

grupacion i paanshëm.  

 Një kritikë tjetër e adresuar nga Sullivan dhe të tjerë, ka të bëjë me rastin kur një grup 

specifik do të mundësojë marrjen e përfitimeve të projektit dhe një tjetër do të paguajë 

koston.Raporti përfitim-kosto nuk merr parasysh faktin që njerëzit që përfitojnë nuk do të 

paguajnë koston. Analizat e këtij projekti do të shfaqin vetëm efektet monetare neto të  

projektit pa një lidhshmëri me padrejtësitë që ndodhin gjatë shpërndarjes (Sullivan,Wicks 

2006). 

           Kritika e tretë e studimit të raportit përfitim-kosto sipas Sullivan dhe të tj. është se  

informacioni kualitativ shpesh injorohet. Gjatë analizës së projekteve publike ekziston shpesh 

informacioni kualitativ që nuk mund të transferohet në informacione sasior dhe si i tillë nuk 

konsiderohet në raportin përfitim-kosto. Ky përjashtim i informacioneve kualitative çon 

shpesh herë në paragjykimin e analizës P/C. Kështu që vendimet merren më shpesh duke u 

bazuar në të dhënat sasiore. 

 

2.2.3. Struktura e raportit përfitim-kosto 

 

Duke analizuar përfitimet e projekteve publike, vlera monetare mund të jetë caktuar në 

mënyrë që raportit përfitim-kosto mund të kalkulohet (Sullivan,Wicks 2006), megjithatë 

vështirësitë  do të paraqiten kur mundohet të kuantifikohet të dhënat cilësore. Në vazhdim të 

këtij punimi është paraqitur një udhëzues i shfrytëzuar nga Agjencia për mbrojtjen e mjedisit 

në SHBA-të (Environmental Protection Agency (EPA), që ka shërbyer për përgatitjen e 

analizave ekonomike. 

 Në udhëzuesin e EPA (2000) theksohet se derisa analistët ekonomikë duhet kërkuar 

saktësi, ata gjithashtu duhet marrë gjykime profesionale dhe supozime se kur analizat kanë 

përfitime. Disa prej problemeve kryesore në analizimin e projekteve publike lidhen me faktin 

se ato përfshijnë pasiguri të madhe në të dhënat e rregullta dhe në krijimin e modelit. Për 

shkak të kësaj pasigurie është e rëndësishme që analistët të vlerësojnë kualitetin e të dhënave 

dhe në mënyrë të qartë të deklarohen arsyet e zgjedhjeve të tyre analitike EPA (2000). EPA 
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(2000) shpesh përdor gatishmërinë për të paguar dhe gatishmërinë për të pranuar teorinë e 

kompensimit për të vlerësuar përfitimet. 

Për çdo projekt të dhënë ekzistojnë një numër përfitimesh. Këto përfitime zakonisht nuk 

mund të lidhen në një grup më të gjerë por duhet që në vend të analizës të përdoret qasja 

“efekti-nga-efekti” (EPA 2000). Në këtë qasje të aprovuar të EPA përfitimet individuale të 

projektit identifikohen, kuantifikohen dhe vlerësohen veçmas, pastaj pasi të përmblidhen 

përcaktohen përfitimet e përgjithshme të projektit. Ekzistojnë tre hapa të EPA (2000) te qasja 

“efekti-nga-efekti”: identifikimi i mundshëm i vlerësimit nga kategoritë përfituese, 

kuantifikimi i efekteve të rëndësishme fizike, si dhe çmimi i vlerës së këtyre efekteve. 

 Në hapin e parë të arsyetimit fillestar të projektit, i cili zhvillohet dhe hulumtohet duhet të 

funksionon me efektet e projektit të propozuar. Hapi i dytë është kuantifikimi i efekteve të 

rëndësishme fizike. Në këtë hap sipas EPA (2000) analistët duhet të kryejnë vlerësimet e 

riskut për të përcaktuar mundësitë e efekteve, gjithashtu duhet përshkruar efektet cilësore të 

cilat nuk mund të pasqyrohen në formë sasiore. 

 Hapi final sipas EPA (2000) i qasjes “ efekti-nga-efekti” përfshinë përllogaritjen e vlerave 

të efekteve. Në këtë hap analistët duhet marrë parasysh shfrytëzimin e më shumë se të një 

metode për të vlerësuar vlerën e efekteve, gjithashtu duhet të jetë i kujdesshëm te numërimi i 

dyfishtë i përfitimeve, gjë që mund të çon tek analizat e pasakta. Sipas EPA (2000) analistët 

duhet të sigurojnë burimet e të dhënave si dhe nivelin e besimit në ato burime. 

 Analistët duhet të jenë të vetëdijshëm për pesë (5) parimet kryesore kur analizojnë 

përfitimet. Parimi i parë i shpallur sipas EPA (2000) është fokusimi në çështjet kyçe që kanë 

mundësi ndikimi nëse projekti do të zgjidhet. Parimi i dytë është koordinimi i shpeshtë me të 

tjerët që janë përfshirë në zhvillimin e projektit për të siguruar pajtimin në mes grupeve, si 

dhe hapjen e vijave të komunikimit në raste të lindjes së ndonjë emergjence. Grupi i tretë i 

deklaruar sipas EPA (2000) përfshinë marrjen parasysh të ndryshimeve në sjellje, por jo 

vetëm atyre fizike 

Parimi i katërt i shpallur nga EPA (2000) është kujdesi nga dyfishimi i numërimit të 

përfitimeve të cilat mund të jetë arsye që përfitimet e projekteve të shpallura të 

mbivlerësohen dhe mund të ndikojë në rezultatet e raportit përfitim-kosto P/C. Parimi i pestë 

është që në mënyrë eksplicite të bëhet adresimi i efekteve të pasigurta dhe të jomonetarizuara. 

Analistët duhet adresuar pasigurinë e të dhënave me qëllim që vendimmarrësit të jenë të aftë 

që të jenë të informuar në mënyrë të lirë, si dhe të venë theksin në të dhënat cilësore të cilat 

nuk janë vërejtur nga vendimmarrësit. 
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 Praktikat e Bankës Botërore për Ndërtim dhe Rindërtim ka dëshmuar rëndësinë e madhe 

që ka aplikimi i këtyre metodave për të mënjanuar subjektivizmin, joprofesionalitetin dhe 

voluntarizimin e vendosjes mbi investimet. Kjo është e rëndësishme posaçërisht në vendet jo 

mjaft të zhvilluara ku bën pjesë edhe Republika e Kosovës, ku projektet publike shpeshherë 

investohen në bazë të qëndrimeve burokratike, nga dëshira për prestigj personal, rajonal apo 

grupeve të ngushta interesi. Andaj mund të themi se aplikimi i kësaj metode ngrit dukshëm 

shkallën e racionalitetit në udhëheqjen e portofolit të projekteve të investimeve publike në 

vend. 

Projektet publike, trafiku, telekomunikimet, energjetika, rrugët, hekurudhat, sistemet e ujitjes, 

projektet bujqësore e të tjera të ngjashme, pastaj projektet publike në arsim, shkencë e 

veprimtari tjera joekonomike nuk mund të vlerësohen vetëm për nga të ardhurat dhe 

shpenzimet e tyre bazuar në kushtet e tregut (Mustafa.M. f.129). Këto projekte analizohen 

edhe nga aspekti i rëndësisë së tyre për ekonominë nacionale dhe efekteve që kanë ato në 

zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të një shteti. 

 

2.2.4. Projektet e sektorit të shërbimeve dhe analiza e raportit përfitim-kosto 

 

Në shumicën e vendeve në botë Bruto Produkti Brenshëm (GDP) tani gjenerohet nga ajo që 

njihet si sektori i shërbimeve në ekonomi. Një përqindje e madhe e sektorit të shërbimeve të 

projektit është në varësi të sektorit privat (korporatave, bizneseve dhe institucioneve tjera 

profitabile). Megjithatë, shumë projekte në sektorin publik janë gjithashtu projekte të sektorit 

të shërbimeve. 

Projektet e sektorit të shërbimeve janë një proces ose sistem që ofrojnë shërbime për 

individët, bizneset ose nivelet e ndryshme qeveritare (qendror dhe atij lokal). Projektet e 

shërbimeve kanë një gamë të jashtëzakonshme shumëllojshmërie dhe qëllime siç janë: 

sistemi i kujdesit shëndetësor, sigurimi shëndetësor dhe ai i jetës, sistemi i rezervimeve të 

fluturimeve, shërbimet e kredi kartelave, sistemi policor dhe ai gjyqësor, programet e 

sigurisë, programet e trajnimeve dhe të gjitha llojet e projekteve të konsulencës. Edhe puna 

intelektuale e realizuar nga inxhinierët dhe profesionistët tjerë shpesh është pjesë e projekteve 

në sektorin e shërbimeve. 

 Vlerësimi ekonomik i projekteve shërbyese është vështirë të bëhet sepse vlerësimet e 

përfitim-kosto nuk janë të sakta dhe shpesh janë jashtë shkallës së gabimeve të pranueshme. 

Rreziku i tepruar mund të ndikon në vendime për shkak të vlerësimit të dobët monetar. Në 
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sektorin e shërbimeve si dhe në projektet publike përfitimi është vështirë të vlerësohet. 

Njëmetodë e vlerësimit që kombinon vlerësimet monetare të kostos me vlerësimet e 

përfitimeve jomonetare është analiza e kost-efikasitetit (CEA).  

Raporti CER është definuar si: CER  
              ë          

    ë                          
 C / E 

Kjo metodë përdor qasjen e masës së efikasitetit ose raporti kosto efikasitet (CER) si në bazë 

të renditjes të projekteve, ashtu edhe zgjedhjes të projekteve më të mira. 

2.2.5. Vlerësimi i përfitimeve 

 

EPA (2000) ka zhvilluar katër metoda kryesore për vlerësimin e efekteve: metodën e tregut, 

metodën e preferencës së zbuluar, metodën e preferencave të deklaruara dhe metodën e 

transferit të përfitimit. Metoda e tregut përdoret për vlerësimin vetëm të politikave mjedisore 

dhe si e tillë nuk nuk do të diskutohet në këto teza. 

 Metoda e preferencës së zbuluar përcakton vlerën individuale të gatishmërisë për të 

paguar për mallra të caktuara nga ekzaminimi i mallrave të ndërlidhura që tregtohen në 

tregje. Sipas EPA (2000) ekzistojnë dy lloje të metodës së preferencës të zbuluar të cilat 

synojnë matjen e vlerës individuale të gatishmërisë për të paguar dhe atë drejtpërdrejt prej 

anketave dhe të anketuarve. Lloji i parë, vlerësimi kontingjent, është forma më e përhapur e 

metodës së preferuar. Metoda e vlerësimit kontingjent bën sondazhe individuale duke pyetur 

ata sa a do të jenë të vullnetshëm ta paguajnë një shumë të caktuar, për përmirësimin e 

gjendjes ose pyetje për maksimumin e mundshëm të pagesës EPA (2000). Kjo mund të 

përcaktohet në raste të caktuara edhe duke përdorur metodën e grupeve të fokusuara dhe me 

anë të aplikimit të metodës “Delphi”. 

 Analiza e përbashkët e renditjes kontingjent është modeli i dytë i metodës së preferencës 

të zbuluar. Në këtë model analisti pyet të anketuarit të zgjedhin në mes dy apo më shumë 

zgjedhjeve ose të bëjnë renditjen e disa artikujve të ndryshëm mes veti si dhe çmimeve të 

ndryshme. Kjo metodë shpesh i ofron të anketuarve mundësi duale A ose B ose pyetjeve me 

shumë zgjedhje që pyet të anketuarin të zgjedh dilemat në mes çmimit dhe karakteristikave 

tjera. 

 Metodën e transferit të përfitimit është metoda finale e propozuar nga EPA (2000). Në 

këtë metodë, infomacionet prej projekteve të ngjashme të mëhershme janë transferuar tek 

projektet e reja. Kjo metodë është e dobishme për EPA (2000) sepse të dhënat origjinale të 

mbledhura marrin kohë dhe kushtojnë.  
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 Ekzistojnë pesë hapa për të kompletuar metodën e transferit të përfitimit: përshkrimi i 

rasteve të reja, identifikimi i studimeve ekzistuese relevante, dispozicioni i studimeve për 

kualitet dhe zbatueshmëri, transferi dhe vlerësimet e përfitimeve, si dhe adresimi i 

paqartësive. Gjatë kryerjes së transferit të përfitimeve, një shqyrtim i kujdesshëm duhet t’i 

jepet dallimeve në  karakteristikat e popullsisë dhe veçoritë e rreziqeve që po vlerësohen 

(EPA 2000). 

 

2.2.6. Paraqitja e rezultateve analitike 

 

EPA (2000) ka zhvilluar një udhëzues të përgjithshëm për prezantimin e analizës së të 

dhënave ekonomike para hartuesve të politikave. Udhëzuesi i parë i veçuar nga EPA (2000) 

thekson se analisti duhet përpjekur për të arritur qartësi maksimale në vlerësimin e tij/saj. 

Udhëzuesi i dytë thekson se në të gjitha referimet e shfrytëzuara në analizat ekonomike, me 

përjashtim të dokumenteve të besueshme afariste, duhet dëshmuar niveli i besimit të analistit 

në burim dhe duhet të jetë i hapur. EPA (2000) gjithashtu ka theksuar në udhëzuesin e tretë se 

në tërë strukturën modeluese dhe analitike duhet shpjeguar në mënyrë që hartuesit e 

politikave ta kuptojnë strukturën themelore. Gjithashtu, meqë shumë prej këtyre strukturave 

janë të detajuara, hartuesit e politikave duhet kuptuar konceptet kryesore si dhe metodat 

vlerësuese të strukturave EPA (2000). Udhëzuesi i katërt përcakton se paqartësitë e analizave 

duhet shprehur qartë në mënyrë që hartuesit e politikave të kuptojnë efektet e paqartësisë që 

kanë në projekt. Kur bëhet paraqitja e projektit sipas EPA (2000) ai propozon se të gjitha 

efektet e mundshme të projektit duhet monetizuar rritjen e,,vlerës së konkluzioneve për 

politikëbërsit’’ EPA (2000 f.176). Në projektet kur të gjitha efektet nuk mund të monetizohen 

theksi në këto raste bie në të gjitha efektet jomonetare të cilat tërheqin vëmendjen e hartuesve 

të politikave. 

 

2.3.Portofolio e projekteve 

 
2.3.1. Sistemi i menaxhimit të portofolit të projekteve 
 
Sipas Gray dhe Larson (2006) ,,ekzistojnë shtatë arsye pse menaxhimi i projekteve është i 

rëndësishëm: tkurrja e ciklit jetësor së produktit, konkurrenca globale, rritja e njohurive, 

zvogëlimi i korporatave, rritja e përqendrimit te konsumatori, rritja e shpejtë e ekonomive 

nga bota e tretë dhe mjedisi i projekteve të shumta”. Historikisht menaxherët e projekteve 

kanë pasur për detyrë planifikimin dhe ekzekutimin e projekteve. Viteve të fundit, menaxhimi 
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i projekteve, si disiplinë ka bërë ndryshime rrënjësore, në mënyrë që t’i përshtatet proceseve 

menaxhuese, qasjeve filozofike, të cilat janë të lidhura me implementimin e zhvillimit 

organizativ, si dhe ndryshimeve strategjike (Gray dhe Larson 2006). Ata kanë theksuar se: 

“për këto arsye menaxherët e projekteve do të gjejnë vlerësim në të kuptuarit e mirë të 

menaxhimit strategjik dhe procesit të selektimit të projekteve” (Gray dhe Larson 2006 f.22). 

       Përkufizimi i menaxhimit të projektit në sektorin publik, është : zbatimi dhe integrimi i 

planifikimit të projektit, përzgjedhjes se agjentëve, miratimit te marrëveshjeve, monitorimit  

dhe kontrollit të punës për të arritur vizionin unik të projektit të sektorit publik” (Panariti S, 

2013) 

Aktivitetet e renditura në këtë përkufizim korrespondojnë me elementet e kuadrit strategjik 

për suksesin e menaxhimit të projektit në sektorin publik. Ky kuadër e vë së pari theksin tek 

planifikimi i projektit për të identifikuar saktë si problemin që do të zgjidhet ashtu dhe 

qëllimin e punës së projektit. Së dyti, menaxheri i sektorit publik duhet të zgjedhë agjentët 

më të mirë të mundshëm (p.sh. stafin, konsulentet, dhe kontraktorët) për të ndërmarrë këtë 

punë dhe duhet të miratojë qartë një marrëveshje reciprokisht të pranueshme me ta. 

Menaxheri duhet pastaj të monitorojë punën që bëhet, të bëjë korrigjime ose përndryshe të 

ndryshojë vetë planin. 

   Manaxhimi i portofolit të projekteve është një proces sistematik zgjedhjeje, 

mbështetjeje dhe manaxhimi të një grumbulli projektesh të organizatës. Projektet 

manaxhohen në të njëjtën kohë nën një ombrellë të vetme dhe mund të jenë ose të lidhur më 

njëri tjetrin ose të pavarur nga njëri tjetri. Ajo që kërkohet është që koncepti i manaxhimit të 

portofolit të projekteve i përmbahet faktit që organizatat nuk duhet të manaxhojnë projekte si 

entitete të pavarura, por ato duhet ta konsiderojnë portofolin si aset të unifikuar.  

Në kompanitë e orientuara nga projektet, analiza e portofolit të projektit përbën një sfidë 

konstante për të balancuar qëllimet strategjike afat-gjata me nevojat dhe kushtëzimet afat-

shkurtra. 

Menaxhimi i projekteve, si disiplinë është zhvilluar rrjedhimisht nga fusha të 

ndryshme aplikative duke përfshirë ndërtimin, inxhinieringun dhe mbrojtjen. Menaxhimi i 

projekteve në këtë fillim shekull, në fokus ka vënë: njerëzit, mësimin, punën ekipore, dijen, 

punën (angazhimin) në distancë, si dhe kontrollin pro-aktiv. Detyra e menaxhimit të 

projekteve është të planifikojë, organizojë dhe kontrollojë të gjitha aktivitetet, me qëllim që  

projekti të kompletohet sa më me sukses që mundet, përkundër të gjitha vështirësive dhe 

rreziqeve që dalin në ndërkohë (Lock Denis 1999) Kështu, duhet thënë se menaxhimi i 
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projekteve ka një histori të gjatë. Fillet historike të menaxhimit të projekteve i gjejmë nga 

periudha e egjiptasëve të vjetër, (koha e ndërtimit të piramidave), por kjo histori zgjeron 

rrënjët e veta edhe në arkitekturën romake. Atë kohë menaxherët e projekteve kanë luajtur rol 

të njëjtë, sikurse sot, por gjithnjë duke aplikuar teknologji adekuate të kohës gjatë zgjidhjes së 

problemeve. Në Francë janë ndërtuar mbi 500  

objekte kulti siç është Katedralja e Kolonjës, projekt ky që ka filluar më 1248 e është 

finalizuar më 1880. I rëndësisë se veçantë në SHBA ka qenë projekti hekurudhor që ka lidhur 

dy skajet e Amerikës. Më herët janë të njohur projektet si: Piramidat Egjiptiane, Kështjellat 

dhe Katedralet europiane si dhe Muri Kinez, etj. 

Ndërtimi i tri anijeve nga Americo Vespucci për të lundruar në gjetjen e ‘kontinentit të ri’ 

gjithashtu mund të quhet një menaxhim projekti si dhe projekti i zbulimit të “etheve të 

verdha” nga Walter Reed (Creland/Ireland). Në SHBA ndërtimi i autostradës me pagesë në 

Pensilvani ka mundësuar shfrytëzimin e hershëm të procesit në menaxhimin e projekteve. 

Edhe ndërtimi i Kanalit të Panamasë është një tjetër projekt i rëndësisë së veçantë. Ndërsa 

sot, në kohën e zhvillimeve të mëdha teknologjike, shumica e njerëzve mundohen të mësojnë, 

krijojnë dhe aplikojnë përmes web faqeve dhe softuerëve të shumtë, për menaxhimin 

bashkëkohor të projekteve zhvillimore.  

Procesi i menaxhimit strategjik është bërë nga katër aktivitetet vijuese: (1) përcaktimi dhe 

rishikimi i misionit të organizatës; (2) përcaktimi i synimeve dhe objektivave afatgjate; (3) 

analizimi dhe formulimi i strategjisë se si të arrihen objektivat; dhe (4) implementimi i 

strategjisë nëpërmjet projekteve (Gray dhe Larson 2006). Në aktivitetin e parë të definuar nga 

Gray dhe Larson (2006) është krijuar deklarata e misionit. 

 Misioni është përshkrim i shkurtër dhe i qartë, i cili na jep të kuptojmë arsyen e 

ekzistencës së subjektit si organizatë dhe rrugën që duhet ndjekur për të arritur deri te qëllimi. 

Madje, disa autorë misionin e interpretojnë si qëllimin kryesor të organizatës. Misioni i 

organizatës duhet të hartohet në formë të shkruar, të jetë i shkurtër dhe lehtë i kuptueshëm. 

Misioni duhet rrallë të ndryshojë dhe të njihet mirë, të ndiqet nga menaxhmenti i organizatës 

dhe të punësuarit tjerë (Gray dhe Larson 2006). 

 Aktiviteti dytë i definuar sipas Gray dhe Larson (2006) është paraqitja e synimeve dhe 

objektivave afatgjate. Organizata duhet përkthyer deklaratën e misionit në objektiva sipas  

rregullit SMART, Realist: një model efektiv duhet të reflektojë objektivat e organizatës, duke  

përfshirë qëllimet strategjike dhe misionin. I aftë: Modeli duhet të jetë fleksibël për t’ju 

përgjigjur ndryshimeve të kushteve në të cilat kryhet projekti. Fleksibël: Modeli duhet të 
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modifikohet thjeshtësisht nëse kërkon ndryshime, i lehtë për tu përdorur:Modeli duhet të jetë  

mjaftë i thjeshtë që të përdoret nga njerëzit që u përkasin të gjitha fushave të organizatës, si 

atyre që kanë role specifike në projekt ashtu edhe atyre që lidhen me pozicione funksionale. 

Kosto:Modeli duhet të jetë me kosto efektive. Një model zgjedhje i kushtueshëm për tu 

përdorur si në lidhje me kohën ashtu edhe paratë ka mundësi që të ketë një efekt të  

mundshëm negativ: duke bërë që anëtarët e organizatës të shmangin përdorimin e tij për 

shkak të kostos së lartë të përdorimit. 

 Hapi i tretë i procesit të definuar nga Gray dhe Larson (2006) qëndron në formulimin e 

strategjisë se si të arrihen objektivat e zgjedhur. Ky hap përfshin përcaktimin e asaj se kush 

janë klientët dhe çka dëshirojnë klientët duke kryer analizën e përparësive, dobësive, 

mundësive dhe rreziqeve (SWOT).SWOT analiza mundëson studimin e faktorëve të 

brendshëm si dhe faktorëve të jashtëm. Përparësitë dhe dobësitë gjithnjë paraqiten si faktorë 

të brendshëm, tek të cilët edhe mund të ndikohet, ndërsa, mundësitë dhe rreziqet paraqiten tek 

faktorët e jashtëm, tek të cilët nuk mund të ndikohet.Hapi final i definuar nga Gray dhe 

Larson (2006) është implementimi i strategjisë nëpërmjet projekteve. Ata përshkruajnë një 

sistem të fuqishëm prioritetesh si domosdoshmëri e implementimit të projekteve. Gray dhe 

Larson (2006) theksojnë se me një sistem prioritetesh organizata mund të zvogëlojë efektet e 

boshllëkut implementues, politikave organizative, konfliktit të burimeve dhe detyrave të 

shumta. 

 Sipas Gray dhe Larson (2006), sistemi i portofolit të projekteve vlerësohet prioritet dhe 

përzgjedh projekte të cilat më së miri plotësojnë objektivat e organizatës. Ata kanë 

identifikuar shtatë përfitime (dobi) nga sistemi i suksesshëm i portofolit të projekteve: 

o Ndërtimi i disiplinës brenda procesit të selektimit të projekteve 

o Lidhja e zgjedhjes të projekteve me strategjinë 

o Prioritarizimi i propozimeve të projekteve nëpërmjet një definimi të kritereve, 

duke ju shmangur vendimeve politike dhe  kritereve emocionale 

o Alokimi i burimeve në projekte që rreshtohen me drejtimet strategjike 

o Balancimi i riskut mbi të gjitha projektet 

o Arsyetimi i projekteve me risk të cilat nuk e mbështetin strategjinë e organizatës 

o Përmirësimi i komunikimit dhe mbështetjes në harmoni me qëllimet e projektit  

Në shumë organizata ekzistojnë tre lloje projektesh: në pajtueshmëri me kërkesat, 

operacionale dhe strategjike (Gray dhe Larson 2006). Projektet e pajtueshmërisë janë 

projektet emergjente të cilat duhet kryer. Projektet operacionale janë të nevojshme të 
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përkrahin operacionet e tanishme. Projektet strategjike janë drejtpërdrejt të lidhura në 

ndihmën e organizatës në arritjen e objektivave afatgjate. 

Gray dhe Larson (2006) theksuan se projektet që ndodhin në fushën e pajtueshmërisë duhet të 

marrin prioritarizimin më të lartë. Derisa projektet e pajtueshmërisë janë prioritarizuar, 

projektet nga kategoritë tjera mund të rangohen. Ata i referohen dy metodave për selektimin e 

projekteve: financiare dhe jofinanciare. Metoda financiare përfshinë përcaktimin e periudhës 

së shlyerjes dhe vlerën neto prezente, përderisa metoda jofinanciare përdor modelin me 

rezultatin e ponderuar në renditjen e projekteve. Pasi të bëhet renditja, fillon procesi i 

përzgjedhjes (Gray dhe Larson 2006). Ky proces përfshinë barazpeshën e portofolit në mes 

burimeve të organizatës dhe riskut të projektit. Në këtë fazë Gray dhe Larson (2006) 

propozojnë analizën SWOT të bëjë përcaktimin se a ka ndryshuar ndonjë kriter i 

përzgjedhjes. Lidhur me diskutimin përfundimtar të portofolit të projekteve Gray dhe Larson 

(2006) kanë theksuar se “modelet duhet të marrin vendimet përfundimtare, njerëzit që i 

përdorin modelet duhet bërë këtë” (f.35). Ata kanë vazhduar duke thënë se përzgjedhja e 

projektit “është më shumë një proces subjektiv se sa një propozim i kalkuluar” (Gray dhe 

Larson 2006, f.36).  

 

2.3.2. Struktura e portofolit 

 

Archer dhe Ghasemzadeh (1998) kanë publikuar një dokument në revistën ndërkombëtare për 

menaxhimin teknologjik në të cilën kanë paraqitur kornizën e selektimit të portofolit të  

projekteve.Archer dhe Ghasemzadeh (1998) fillimisht kanë propozuar hapat që janë 

ndërmarrë në përcaktimin e fokusit strategjik të organizatës dhe pastaj vendosjen për  

metodologjinë e përzgjedhjes. Derisa përqendrimi strategjik i organizatës është i caktuar ata 

nuk do t’i nënshtrohen ndonjë ndryshimi rrënjësor gjatë procesit të selektimit të projektit.  

Metodologjia përzgjedhëse e organizatës duhet përshtatur kulturës së organizatës dhe duhet 

mbetur e pandryshuar përgjatë procesit, nëse metodat e preferuara janë zbuluar (Archer dhe  

Ghasemzadeh 1998).Faza e parë operacionale e paraqitur nga Archer dhe Ghasemzadeh 

(1998) është faza e para-filtrimit. Në fazën e para-filtrimit udhëzimet janë paraqitur në  

mënyrë rutine tek projektet e propozuara në garantimin se ata do të përmbushin planin 

strategjik të Komunës. Kjo fazë duhet marrë parasysh fizibilitetin e projektit dhe përcaktimin  

e vlefshmërisë së projektit. 
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Figura 2.1. Struktura e selektimit të portofolit të projekteve sipas Archer dhe Ghasemzadeh 

Burimi:Murray, Alpauhg, Burgher, & Flachsbart, Jurnal of Rural and Community 

Development 5, 

 

Archer dhe Ghasemzadeh (1998) fillimisht kanë propozuar hapat që janë ndërmarrë në 

përcaktimin e fokusit strategjik të organizatës dhe pastaj vendosjen për metodologjinë e 

përzgjedhjes. Derisa përqendrimi strategjik i organizatës është i caktuar ata nuk do t’i 

nënshtrohen ndonjë ndryshimi rrënjësor gjatë procesit të selektimit të projektit. Metodologjia 

përzgjedhëse e organizatës duhet përshtatur kulturës së organizatës dhe duhet mbetur e  

pandryshuar përgjatë procesit, nëse metodat e preferuara janë zbuluar (Archer dhe 

Ghasemzadeh 1998).Faza e parë operacionale e paraqitur nga Archer dhe Ghasemzadeh 

(1998) është faza e para-filtrimit. Në fazën e para-filtrimit udhëzimet janë paraqitur në 

mënyrë rutine tek projektet e propozuara në garantimin se ata do të përmbushin planin 

strategjik të Komunës. Kjo fazë duhet marrë parasysh fizibilitetin e projektit dhe përcaktimin 

e vlefshmërisë së projektit. 

Faza e shqyrtimit është hapi tjetër i procesit të zhvilluar nga Archer dhe Ghasemzadeh 

(1998) në të cilën projektet janë krahasuar me kriteret e paraselektimit. Çdo projekt i cili nuk 

përmbush kriteret do të eliminohet për të minimizuar numrin e projekteve të cilët shqyrtojnë 

mbikëqyrjen e mëtejme në fazën optimale të zgjedhjes të portofolit. 
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Faza optimale e zgjedhjes të portofolit konsiderohet bashkëveprimi në mes projekteve 

të propozuara të cilat përdorin qasje konkurruese, siç janë procesi i hierarkisë analitike, 

modeli i përfitimit të krahasuar, teknikat e renditjes së projekteve të llojit “Q”, dhe modeli i 

pikëve (Archer dhe Ghasemzadeh 1998). 

Archer dhe Ghasemzadeh (1998) përmendin se ndonëse këto qasje zakonisht 

përdoren, asnjëra prej teknikave nuk i kanë marrë arsyet në kufizimet e burimeve të shumta 

ose ndërvarësin e projekteve.  

     Archer dhe Ghasemzadeh (1998) propozojnë që procesi dyhapësh i zbatuar ndihmon që 

të eliminoj mangësitë e metodave të mëhershme. Në hapin e parë të këtij procesi vlera e 

projekteve është përcaktuar duke shfrytëzuar qasjen krahasuese për grupet e projekteve të 

vogla apo modelin llogaritës për grupin e projekteve të mëdha. Hapi i dytë përfshinë krijimin 

e programit linear për të optimizuar portofolion e plotë i bazuar në vlerën e projektit, 

kufizimet e burimeve dhe ndërvarësisë. Faza finale në kornizën e portofolit sipas Archer dhe 

Ghasemzadeh (1998) është vlerësimi i portofolit. Kjo fazë lejon vendimmarrësit që 

manualisht të ndryshojnë portofolion nëse ajo është e çekuilibruar. 

 Një tjetër lloj e strukturës së portofolit është dizajnuar nga Veth (2006). Në këtë qasje 

ekzistojnë katër hapa deri te zgjedhja e projektit. Faza e parë është mbledhja e të gjitha 

iniciativave ose projekt ideve. Ky hap është i barabartë me hapin e parafiltrimit të dhënë nga 

Archer dhe Ghasemzadeh (1998), i cili përcakton përshtatjen strategjike të projektit. Veth 

(2006) propozon cilëndo metodë strategjike të skicuar ose qasjen e regjistrimit në mënyrë që 

të sjellin pikë të mjaftueshme për fillim në përcaktimin e përshtashmërisë strategjike të 

projektit. Hapi i tretë nga Veth (2006) është renditja e projektit sipas vlerës së tyre afariste. 

Në këtë hap ai propozon që përfitimet financiare të kalkulohen në përcaktimin e efektit për 

çdo projekt ose parashikimet financiare. Hapi final sipas modelit të Veth (2006) është të 

vlerësoi riskun dhe kufizimet e burimeve të projekteve të renditura. 

 

2.3.3. Procesi i selektimit të portofolit të projekteve 

Zgjedhja e portofolit të projekteve është bërë shumë e përhapur në dekadat e fundit. Shumë 

punime studimore janë bërë për këtë çështje. Edhe akadamikët edhe praktikuesit e shqyrtimit 

të literaturës theksojnë se projektet e zgjedhura dhe optimizimi i portofolit të projekteve të 

cilat janë të renditura më së miri në prioritetet strategjike është fokusi esencial i zgjedhjes të 

portofolit të projekteve. Përderisa një ndër organizata në fushën e menaxhimit të projekteve, 
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“Project Management Institute” PMI (2006), ka dhënë definicionin e procesit të zgjedhjes të 

portofolit të projekteve i cili relativisht është i aplikueshëm dhe i përshtatshëm: 

Menaxhimi i portofolit të projekteve ose zgjedhjes të portofolit të projekteve formalisht është 

definuar si një proces dinamik vendimesh përmes së cilit lista e projekteve aktive në 

vazhdimësi është përditësuar, dhe i korrigjuar. Në këtë proces projektet e reja janë vlerësuar, 

zgjedhur dhe prioritarizuar: projektet ekzistuese mund të intesifikohen, anulohen, si dhe 

burimet janë alokuar dhe rialokuar në projektet aktive (Cooper dhe të tj. 2001). Shumë 

studiues dhe praktikues (Dye dhe Pennypacker; Sommer 1999, Cooper dhe të tj. 2001) 

pohojnë se vendimmarrja, prioritarizimi dhe riprioritarizimi, renditja strategjike dhe 

rirenditja, alokimi dhe rialokimi i burimeve është një proces në vazhdimësi i manaxhimit të 

portofolit të projektit. Asocacioni i menaxhimit të projekteve (2006) bënë përkufizimin e 

termave me sa vijon: 

 Procesi është një grup i burimeve të ndërlidhura dhe aktiviteteve që transformojnë inputet 

në autpute. 

 Programi përbën një grup projektesh të ndërlidhur që manaxhohen në një mënyrë të 

koordinuar për të arritur përfitimet dhe për të kontrolluar, gjë që nuk është e mundur 

nga manaxhimi i tyre në mënyrë individuale. 

Në vazhdim PMI (2006) e përkufizon: 

 Projektin si përpjekje të njëkohshme, me qëllim të krijimit të një produkti apo 

shërbimi të veçantë. 

 Portofolio është një grumbullim projektesh apo programeve që grupohen së bashku 

për të lehtësuar menaxhimin efektiv të punës që duhet bërë për të përmbushur 

objektivat strategjike të organizatës duke shtuar se projektet dhe programet janë të 

njohura si përbërës të portofolit. 

 

2.3.4. Struktura e selektimit të portofolit të projekteve sipas Archer dhe 
Ghasemzadeh (1999) 

 
Archer dhe Ghasemzadeh dhe të tj. (1999), Cooper dhe të tj. (2001) kanë propozuar 

parakualifikimin, ku së pari çdo projekt duhet të vlerësohet në veçanti, dhe nëse i kalon 

kriteret fillestare projekti mund të kalon në fazën tjetër. Kjo është mënyra më e mirë për t’i 

pakësuar propozimet e dobëta nga përpjekjet e komisionit selektues përgjatë procesit të 

zgjedhjes së projekteve. Megjithatë, është vlerësuar se sistemi i parakualifikimit nuk duhet të 

jetë i ngurtë për shkak të mundësisë së eliminimit të projekteve të mira. 
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Archer dhe Ghasemzadeh (1999) kanë propozuar strukturën (figura) e cila përbëhet prej 

fazave të ndryshme ku njëra prej tyre është procesi i selektimit të projekteve. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2. Struktura për selektimin e portofolit të  
projekteve. Burimi: Archer dhe Ghasemzadeh (1999) 
 

 

Në dukje të parë, procesi i selektimit të projekteve është pika fillestare dhe përfundimtare e 

fazave tjera. Ndryshe nga qasja sistematike e “procesit ideal të vendimmarrjes” struktura e  

integruar për selektimin e portofolit të projekteve e zhvilluar nga Archer dhe Ghasemzadeh 

(1999) është e fokusuar në procedurat dhe përdorimin e teknikave dhe mjeteve. Kjo strukturë 

përmendet gjerësisht në kërkimet akadamike dhe ato praktike. Në këtë strukturë në “metodën 

e përkrahjes e bazuar në procesin e vendimmarrjes” ekzistojnë tri fazat kryesore,siç janë: 

a. Vlerësimet strategjike: vlerësimi i faktorëve të brendshëm (përparësitë dhe 

dobësitë) dhe të jashtëm (mundësitë dhe rreziqet) për të krijuar përparësitë krahasuese në 

zhvillimin ekonomik. 

b. Vlerësimi i projekteve individuale: matja e përfitimeve dhe vlerës së çdo projekti 

që kontribuon në objektivat e portofolit, dhe 

c. Selektimi i portofolit: përfshirja e krahasimit simultan të një numri të projekteve 

në renditjen dhe zgjedhjen e projekteve për portofolion e bazuar në kriteret e vlerësimeve të 

sigurta me disponueshmërinë e burimeve.  
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Përveç periudhës së integrimit të procesit dhe periudhës përzgjedhëse me aktivitetet e 

rekomanduara si dhe metodologjitë krijojnë fleksibilitet për organizatat që të zgjedhin 

teknikat e përshtatshme për të bërë sa më të shfrytëzueshme këtë strukturë për selektimin e 

portofolit të projekteve. Në mënyrë të pëlqyer procesi i intergrimit duhet të aplikohet për një 

periudhë të gjerë të portofolios së projekteve të mundshme (Blomquist dhe Muller, 2006). 

Para-procesi lehtëson organizatat që të përcaktojnë fokusin strategjik, kufizimet e burimeve, 

zgjedhjen e modelit të teknikave. Procesi i selektimit të projekteve përfshinë para filtrimin, 

vlerësimin e projekteve individuale, filtrimin, dhe përkrahjen e selektimit të portofolit të 

procesit vendimmarrës të projekteve të zgjedhura dhe të eliminuara, të bazuara në rezultatet e 

analizave nga aplikimi i teknikave dhe veglave të ndryshme. Procesi i përfunduar ndihmon 

organizatat që të balancojnë dhe të bëjnë përshtatjen në portofolion e projekteve. 

Tri periudhat e proceseve në përkrahjen e strukturës të argumentuara nga Cooper (2005) rreth 

rëndësisë së tre faktorëve kritik në selektimin e portofolit të projekteve janë: portofolit në 

rreshtim me strategjinë, që arrihet nëpërmjet para-procesit, maksimizimi i vlerës së 

portofolit nëpërmjet zgjedhjes së portofolit, dhe balanca e drejtë dhe përzierja e 

projekteve nëpërmjet proceseve përfundimtare.  

Në vazhdim Archer dhe Ghasemzadeh (1999) theksojnë se organizatat mund ta përshtatin ose 

zhvillojnë strukturën e tyre vetjake me kusht që struktura e shfrytëzuar në organizatë duhet 

plotësuar kërkesat në vijim: 

a. Modeli duhet të jetë fleksibil kështu që shfrytëzuesit në secilin hap mund të 

zgjedhin teknikat dhe mjetet me të cilat ndjehen më qetë. 

b. Për të thjeshtëzuar arsyet, duhet përfshirë hapat e ndryshëm, duke u lejuar 

vendimmarrësve të lëvizin logjikisht në drejtimin e projekteve integrale të arsyetuara. Në 

praktikë është vërejtur ideja e parafiltrimit dhe qasja e hapave të ndryshëm. Rezultatet e 

intervistave të realizuara ngaj Blomquist and Muller (2006) ofrojnë dëshmi për këtë ide “ne 

kemi filluar me themelimin e një procesi të rishikimit e ideve të reja, rrjedhën e punëve që 

duhet bërë që të vërtetohen ato ide. Ne kemi lëvizur me shpejtësi në defiminin e listës 

fillestare prej të cilës projektet mund të vlerësohen në mënyrë të hapur  njeri kundër tjetrit” 

c. Masat e përbashkëta në kriteret e kalkuluar për çdo projekt janë selektuar që të 

krahasojnë projektet përgjatë procesit të përzgjedhjes së projekteve. 

d. Projekti i cili përmbush shumicën e kritereve duhet të rivlerësohet në të njëjtën 

kohë kur projektet e reja merren në konsideratë për përzgjedhje. Kjo është e nevojshme për 

shkak se burimet në disponim mund të vlerësohen (duke shtuar prej projekteve disa të pa 
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kompletura ose projekteve të anuluara) ndryshimet në fokusin strategjik dhe ambientin 

afarist. 

 

2.3.5. Strategjitë për selektimin e portofolit të projekteve 

Adresimi i pyetjes kryesore sipas së cilave projekteve u nevojitet kohë, kosto dhe qëllim i 

investimeve është çështje strategjike te çdo organizatë në zgjedhjen dhe menaxhimin e 

portofolit të projekteve. Edhe bota akademike edhe praktikuesit kanë nënvizuar rëndësinë e 

zgjedhjes dhe procesin e prioritarizimit në menaxhimin e portofolit të projekteve (Cooper dhe 

të tj, 1997, 1998, Archer dhe Ghasemzadeh 1998, Dye dhe Pennypacker, Sommer 1999, 

Morris & Jamieson, PMI, 2006). Ata kanë argumentuar se përpjekjet e bashkëpunimit janë 

bërë me qëllim të zgjedhjes të një përzierje të drejtë të projekteve duke marrë parasysh 

kapacitetet e brendshme dhe mundësitë e jashtme (Minizberg e të tj. 1988), shfytëzimin për 

përfitimet e çdo projekti dhe e gjithë portofolit të projekteve dhe burimeve strategjike. 

   Menaxhimi i shumë projekteve ose menaxhimi i portofolit të projekteve reflekton një 

lloj integrimi të menaxhimit (si proces) dhe menaxhmentit si trup udhëheqës. Në raste të tilla, 

kur kemi të bëjmë me procesin e realizimit të shumë projekteve, nevojitet harmonizim i 

procesit të realizimit dhe trupës drejtuese, sidomos në projekte të veçanta.  

 Udhëheqja e portofolit të projekteve po ashtu është një nga synimet kryesore të 

menaxhmentit. Tradicionalisht, organizatat synojnë projekte shumë të mëdha, por praktika 

dëshmon se ndarja e projekteve në pjesë më të vogla e rritë mundësinë e suksesit më të madh, 

si dhe implementimin më të lehtë të tyre (Buttrick, Robert 2000). Aplikimi i menaxhimit të 

shumë projekteve në organizata në të njëjtën kohë nënkupton edhe synimin e shumë  

qëllimeve që kushtëzohen nga potencialet strategjike, arritjet teknologjike, pastaj gjendja 

financiare dhe organizative e organizatës. 

 Bazat e portofolit të projekteve arrihen me anë të përcaktimeve strategjike të organizatës. 

Prandaj, lirisht themi se kjo është një disiplinë e veçantë e menaxhmentit e ndërlidhur me 

menaxhimin strategjik. Po ashtu, menaxhimi i portofolit mundëson njëkohësisht realizimin e 

më shumë strategjive që dalin nga planifikimi i përgjithshëm.  

 Menaxhimi i portofolit të projekteve është një tërësi e praktikave që sjell tërësinë e 

projekteve në një integrim të ngushtë me operacionet tjera afariste. Ato i sjellin projektet në 

harmoni me strategjitë, burimet, si dhe sjellin strukturën dhe proceset për udhëheqjen e 

portofolit të projekteve (Levine, Harvey 2005). 
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 Në të gjitha materialet (Ghasamazadeh e të tj. 1999, Sommer, 1999, Cooper dhe të tj. 

2001, Yelin 2005, Better & Glover,2006 dhe PMI, 2006) ndajnë kërkesat e vendosura të 

përbashkëta duke përfshirë: 

a. Rreshtimi me strategjinë e organizatës : është kriter i rëndësishëm për arritjen e 

strategjisë së organizatës. Siç kemi cekur më lart, strategjia implementohet prej 

projekteve kështu që nëse këto projekte nuk janë në harmoni me strategjinë ato nuk do 

të kontribojnë në implementimin e saj. 

b. Maksimizimi i vlerës : burimet e organizatës janë të limituara, qëllimi i organizatës 

është t’i përdor ato në mënyrë efektive që të arrijnë maksimumin e vlerës së portofolit 

të projektit. Normalisht organizata përdor tregues financiar siç janë NPV, ROI. 

Nganjëherë ashtu si në modelet e pikëve, organizatat mund ti zhvillojnë kriteret në 

vërjen e pikëve dhe renditjen e projektit duke u bazuar në maksimumin e pikëve të 

portofolit. 

c. Balancimi, sikurse investimet financiare edhe protofoli i projekteve kërkon 

balancimin (Cooper dhe të tj. 2000). Qëllimi kryesor është balancimi i riskut dhe 

kthimit, përfitimet afatshkurtëra dhe afatgjata, koha e përfundimet, efektet 

konkurruese etj. 

Përveç kësaj, Levine (2005) ka shtuar disa kërkesa të portofolit të projekteve që përfshijnë: 

d. Përshtatshmëria në vlerën dhe kulturën e organizatës 

e. Kontributi direkt apo indirekt në rrjedhën e parasë 

f. Shfrytëzimi më efektiv i burimeve (kapitalit, burimeve njerëzore, fizike) 

g. Projektet nuk ndihmojnë vetëm në afarizmin afatshkurtër por edhe në zhvillimin 

afatgjatë 

Nëpërmjet shqyrtimit të literaturës është evidente se PPM është “një urë në mes projekteve 

dhe operacioneve” duke ndihmuar organizatën në transformimin e vizionit të organizatës në 

realitet ose në implementimin e suksesshëm të strategjisë së organizatës (Morris dhe 

Jamieson, 2004, dhe Dey, 2006), e cila ka të bëjë me lidhshmërinë e strategjisë së afarizmit 

me procesin e selektimit të projekteve. 

 Se a do të mbijetojë një organizatë në treg, krejt kjo varet nga fakti se në cilin drejtim 

është nisur ajo, respektivisht, fati i organizatës varet kryekëput nga strategjia e saj. Përtej 

strategjisë janë projektet. Analizat e bëra më herët tregojnë se mossuksesi i projekteve në 

shumicën e rasteve vjen si pasojë e mungesës së strategjisë së qartë të organizatës. Prandaj, 

edhe shumica e problemeve paraqiten në rastin kur prioritetet strategjike janë të paqarta. Në 
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këto raste nuk është lehtë të vlerësohet e drejta e portofolios së projekteve në aspektin e 

kontributit në strategjinë e organizatës për shkak se strategjitë janë dinamike dhe ndërrohen 

me kalimin e kohës. 

“Sot, të gjithë gjendemi në një konkurrencë globale. Individët janë në konkurrencë globale, 

po ashtu edhe organizatat janë në konkurrencë globale. Pastaj, shtetet, regjionet, qytetet janë 

në konkurrencë globale”, vlerësojnë J. Ridderstrase dhe K. A. Nordstrom.  

Po ashtu, shërbimet këshilluese në fushën e menaxhimit, edukimi dhe aftësimi profesional, 

llogariten si pjesë e orientimeve të projektit. 

Në materialet shkencore paraqiten problemet në selektimin e portofolit të projekteve me sa 

vijon:Së pari, projektet kanë konflikt në objektiva; disa janë të prekshme disa të paprekshëm, 

kështu që nuk është lehtë të krahasohen dhe të zgjidhen (Archer dhe Ghasamazadeh 2000) 

Së dyti, ekzistojnë paqartësitë lidhur me parametrat e projektit, koston dhe riskun (Radulescu 

1 dhe Radulescu 2001). 

Së treti, projektet janë shumë të pavarura ndërmjet veti. Kjo do të thotë se organizata nuk 

mund të krahasojnë një projekt me të tjerët por një grup projektesh me të tjerët 

(Ghasamazadeh dhe të tj. 1999) 

 

2.4. Metodat dhe modelet e zgjedhjes të portofolit të projekteve 

Veglat dhe teknikat e zgjedhjes janë përdorur të lehtësojnë evaluimin cilësor dhe indikatorët 

sasiorë të një projekti apo grup projektesh, rezultatet e të cilave janë konsultuar prej ekipit 

përzgjedhës për vendimmarrjet e tyre në selektimin e portofolit të projekteve. Mjetet dhe 

teknikat e zgjedhjes janë grupuar në metodat ose qasjet si metodat financiare :Vlera neto 

prezente (NPV), norma e brendshme e kthimit IRR, qasjeve strategjike (grupi strategjik) ose 

ata janë integruar në modelet të cilat shpesh janë kategorizuar në dy kategori kryesore: 

numrave dhe jonumrave siç është Modeli me pikë të ponderuar dhe Modeli Checklist (pyetje 

po/jo) (Evants dhe Souder,1988. Meredith dhe Mantel-Jr, 2000 dhe Cooper dhe të 

tj.2001,Taylor 2006) 

Modelet me pikë të ponderuar. Ky model zakonisht përdor një sërë kriteresh zgjedhje për të 

vlerësuar propozimet e projektit. Këto modele përfshijnë kritere kualitative ose kuantitative. 

Për çdo kriter zgjedhja caktohet rëndësia. Pikët që caktohen për çdo kriter të projektit 

bazohen në rëndësinë e projektit që do të vlerësohet. Rëndësia dhe pikët shumëzohen për të 

gjetur pikët totale të ponderuara për projektin. Përdorimi i këtyre kritereve të shumëfishta 
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mundëson që projektet të krahasohen mbi bazën e pikëve të ponderuara. Ato projekte me pikë 

më të larta konsiderohen më të mirë. 

Metoda më shpesh e përdorur në zgjedhjen e projekteve ka qenë fletëkontrolli. Kjo metodë 

bazohet në përdorimin e një liste pyetjesh për të shqyrtuar projektet e mundëshme dhe për të 

vendosur për pranimin ose jo të tyre. 

 Në literaturë ekzistojnë shumë diskutime të metodave dhe modeleve për zgjedhjen e 

portofolit të projekteve. Për shembull, Taylor (2006) ka diskutuar modele të mira në formë 

numerike dhe jo numerike. Modelet numerik kërkojnë të përdorin numrat si inpute në 

proçesin e marrjes së vendimit për zgjedhjen e projekteve. Modelet jo numerike në anën 

tjetër nuk përdorin numrat si inpute në marrjen e vendimit por bazohen në të dhëna të 

tjera.Këto modele duhet të kenë gjashtë karakteristika themelore siç janë: realist, i aftë, 

fleksibël, i lehtë për tu përdorur, efikasiteti në kosto efektive, komjuterizimi i lehtë. Pesë 

karaktersitikat e para janë propozuar nga Sounder (1973) dhe e gjashta i është shtuar nga 

Meredith dhe Mantel-Jr, 2000. Për më tepër, në shqyrtimin dhe zgjedhjen e modelit për 

selektimin e projektit Meredith dhe Mantel-Jr (2000) kanë sjellë tri arsyetime lidhur me 

referencën e modelit renditja sipas pikëve të ponderuar: 

 e  para, modelet i mundësojnë ekipeve zgjedhëse të marrin vendime kyqe në përkrahjen 

apo refuzimin e projekteve duke u bazuar në objektivat përbërse të organizatës, 

 e  dyta, ato janë përshtatur lehtë ndryshimeve në secilën filozofi menaxhuese, rrethanave  

 e treta, ata nuk pësojnë nga ndikimet afatëshkurta, i qenësishëm në modelet e 

rentabilitetit. 

Përveç kësaj, Archer dhe Ghasamazadeh (1999) kanë bërë një rishikim gjithëpërfshirës në 

veglat dhe teknikat e zgjedhjes të portofolit të projektit. Ata kanë prezentuar përparësitë dhe 

dobësitë te secili grup i veglave dhe teknikave të zgjedhura. Për shembull përparsitë e qasjes 

krahasuese përfshijnë të kuptuarit e lehtë, përdorimin e lehtë, si dhe integrimin e lejuar të 

analizave sasiore dhe cilësore. Dobësitë nuk janë marrë në konsideratë në mënyrë të qartë, si 

rreziqet, përsëritja e proceseve hyrëse kur hyjnë apo dalin projektet e reja, vështërsi në 

përdorim kur përfshihen një numër i madh i projekteve për krahasim dhe paaftësia e 

identifikimit të projekteve të mira. Këto vegla dhe teknika pastaj janë integruar brenda 

strukturës së zgjedhjes të portofolit të projektit. 

 Archer dhe Ghasamazadeh (1999) kanë propozuar se filtrimi duhet shfrytëzuar në bazë të 

zgjedhjes të kujdesshme të kërkesave të pacaktuara që të eliminojnë projektet e panevojshme 

para fazës së zgjedhjes të portofolit. 



,,PROJEKTET – MEKANIZMI KRYESOR PËR ZBATIMIN  E STRATEGJISË SË  
ZHVILLIMIT TË KOSOVËS”- (Komuna e Prishtinës, Rast studimor)  

 

45 
 

Tabela 2.3. Përzgjedhja e veglave të integruara në strukturën selektuese  

Faza zgjedhëse Teknikat potenciale/Metodologjia 
Para-Filtrimi Kriteret e aplikuara manuale, fokusi strategjik, studimi i fizibilitetit 
Analizat individuale të 
projektit 

Trungu i vendosjes, mesatarja e burimeve të kërkuara, ROI-kthimi i 
investimeve, vlera e tanishme neto, qasja ad hoc 

Filtrimi i selektimit të 
portofolit 

Procesi i hierakisë analitike, optimizimi i kufizuar, modele me pikë, 
analizat e ndjeshme 

Përshtatje e portofolit Treguesi matricor, analizat e ndjeshmërisë, teknikat e menaxhimit të 
projektit, mbledhja e të dhënave 

Burimi: Adoptuar nga Archer dhe Ghasamazadeh (1999) 

Ata kanë identifikuar katër mënyra për të filtruar projektet: vlerësimin ekonomik, teknikën 

përfitim-kosto, riskun dhe kërkimet e tregut. Nëpërmjet vlerësimit ekonomik projekti i 

propozuar kalon analizat dhe pastaj vlera neto prezente, norma e brendshme e kthimit, 

periudha e shlyerjes, dhe vlerat pritëse përdoren për të përcaktuar fizibilitetin e projektit  

(Archer dhe Ghasamazadeh 1999). Teknika përfitim-kosto bëhet duke përdorur normën e 

diskutuar më heret te përfitim-kosto i cili përcakton nëse  ka vlerë të vazhdohet me projekt. 

Vlerësimi i riskut përfshinë përcaktimin e prezentimit të stukturës hierarkike të projektit dhe 

mundësinë e mos përmbushjes së objektivave në prezentimin e stukturës hierarkike të 

projektit. Risku është kombinim i mundësisë së rezultateve të pafavorshme dhe pasojave të 

tilla (Archer dhe Ghasamazadeh 1999). Risku i plotë i një projekti mund të përcaktohet duke 

vlerësuar riskun individual në stukturën hierarkike të projektit. Modelet e përdorura që 

përcaktojnë riskun përfshijnë simulimin Monte Carlo, teorinë e vendosjes dhe teorinë 

statistikore të Bayesian (Archer dhe Ghasamazadeh 1999). 

Kërkimi i tregut është metoda finale e filtrimit e cila përfshinë të dhënat e mbledhura dhe 

parashikimin e suksesit të projektit të dhënë. Të dhënat mund të mblidhen nëpërmjet shumë 

metodave, disa prej të cilave përfshijnë fokus grupet, sondazhet e konsumit etj. (Archer dhe 

Ghasamazadeh 1999). 

Archer dhe Ghasamazhadeh (1999) definojnë zgjedhjen e portofolit si: “krahasim i 

njëkohshëm e një numri të projekteve në dimensione të veçanta, me qëllim arritjen tek 

renditja e dëshiruar e projekteve” (f.210). Kur renditen, këto projekte në krye të listës do të 

vendosen në portofolio, duke ju nënshtruar burimeve të kufizuara. Pesë teknikat e propozuara 

të zgjedhjes të projekteve nga Archer dhe Ghasamazadeh (1999) përshijnë: qasjen ad hoc, 

qasjen krahasuese, modelin me pikë të ponderuar, portofolin matricor i projekteve dhe 

modelet optimizuese. 

 Sipas Archer dhe Ghasamazadeh (1999), qasja ad hoc përfshinë profilet dhe zgjedhjen 

ndërvepruese. Profili i tyre është formë e papërpunuar e modelit të pikëve të ponderuar në të 
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cilin kufizimet janë të vendosura për vetitë e veçanta që mud ti ketë projekti, projektet që nuk 

i përmbushin caqet e duhura eliminohen. Qasja ad hoc shpesh preferohet pavarësisht nëse 

arrin apo jo optimumin e portofolit, sepse me thjeshtësinë dhe angazhimin minimal të 

përpjekjeve ka nevojë të kompletohet procesi (Archer dhe Ghasamazadeh 1999).  

 Një nga teknikat e renditjes së projekteve është ajo e llojit “Q”.Qasja krahasuese siq është 

lloji,,Q”,sipas saj projektet ndahen në tre grupe: të mira, mesatare dhe të dobëta-sipas 

meritave të tyre përkatëse. Nëse ndonjë grup ka më tepër se tetë, ndahet në dy kategori si 

mesatar-plus dhe mesatar-minus. Kur gjithë kategoritë kanë tetë ose më pak anëtarë, projektet 

brenda çdo kategorie renditen nga më i miri tek më i keqi. Përsëri renditja bëhet mbi bazën e 

meritave përkatëse. 

    Hapi 1: Për çdo pjesëmarres në zgjedhje pregatitet tërësia e kartonave me emrin dhe 

përshkrimin e një projekti në çdo karton. 

   Hapi 2: Instruktohet çdo pjesëmarrës që të ndajë tërësine e kartonave në dy grupime ku 

njëri paraqet nivel të lartë prioriteti dhe tjetri nivel të ulët prioriteti. (Grupimet duhet të mos 

jenë të barabarta) 

   Hapi 3: Instruktohet çdo pjesëmarrës për të zgjedhur kartonët nga çdo grupim për të 

formuar nje grup të tretë më nivel mesatar prioriteti. 

    

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.  Metoda e llojit “Q” 

Burimi:Panariti S,Menaxhimi i  

Projekteve,f.43 
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Hapi 4: Instruktohet çdo pjesëmarrës për të zgjedhur kartonët nga grupimi me nivel të lartë e 

për të krijuar një tjetër grupim që paraqet nivel shumë të lartë prioriteti; zgjidhen kartonët nga 

grupimi me nivel të ulët për të krijuar grupimin me nivel shumë të ulët prioriteti. 

 Hapi 5: Së fundi instruktohet çdo pjesëmarrës për të rishikuar zgjedhjet dhe për të çvendosur 

ndonjë karton që nuk është në vënd derisa klasifikimi të jetë i kënaqshëm. 

Organizatat shpenzojnë një sasi të madhe kohe dhe përpjekje për të marrë vendimet më të 

mira të mundëshme për zgjedhjen. Këto vendime zakonisht merren në lidhje me objektivat e 

pergjithshme që stafi i manaxhimit të lartë të organizatës ka përcaktuar dhe promovuar  

bazuar në planin e tyre strategjik. Këto objektiva mund të jenë shumë komplekse dhe të 

reflektojnë një numër faktorësh të jashtëm që mund të ndikojnë në operacionet e organizatës.  

Krahasimet e mençura dhe procesi i hierakisë analitike gjithashtu përdoren në zgjedhjen e 

portofolit të projekteve (Archer dhe Ghasamazadeh 1999).  

Këto metoda së pari përcaktojnë rëndësinë e objektivave të ndryshëm, pastaj kontributin e 

projekteve në çdo objektiv me qëllim të vendosjes së projekteve në shkallën krahasuese. 

Vendimarrësit zgjedhin projektet nga renditja në listë derisa burimet e financimit të tyre jenë 

përfunduar. Një dobësi e përgjthshme e qasjes krahasuese është se krahasimi mund të jetë i 

rëndë dhe i stërgjatur për një numër të madh projektesh (Archer dhe Ghasamazadeh 1999). 

 Modeli i pikëve i cili gjithashtu është përdorur nga Archer dhe Ghasamazadeh (1999) për 

zgjedhjen e portofolit, përfshinë një sërë kriteresh zgjedhje për të vlerësuar propozimet e 

projektit siç janë: kosto, burimet dhe risku. Këto modele përfshijnë kritere kualitative dhe 

kuantitative. Për çdo kriter zgjedhja caktohet rëndësia. Pikët që caktohen për çdo kriter të  

projektit bazohen në rëndësinë e projektit që do të vlerësohet. Rëndësia dhe pikët 

shumëzohen për të gjetur pikët totale të ponderuara për projektin. 

Modeli i pikëve i cili i jep rëndësi rritjes së rëndësisë së një kriteri të veçantë quhet modeli i 

rezultatit të ponderuar. Në këtë proces projektet me më shumë pikë janë zgjedhur përderisa 

burimet janë shterur. Një përparësi e kësaj qasje është se ky model nuk duhet të rikalkulohet 

nëse një projekt hiqet nga lista (Archer dhe Ghasamazadeh 1999). 

 Teknika e pestë e selektimit të projekteve e përshkruar sipas Archer dhe Ghasamazadeh 

(1999) është shfrytëzimi i modelit të optimizimit. Modeli optimizues i tyre zakonsht bazohet 

në programimin matematikor dhe merr parasysh kufizimet e burimeve, ndërvartësitë e 

projekteve dhe bashkëveprimet e tregut të cilat mund të ndërlidhen me modelet krahasuese si 

tipi Q, dhe procesi i hierarkisë analitike (Archer dhe Ghasamazadeh 1999). Një metodë të 

ngjashme duke përdorur qasjen krahasuese dhe modelin e optimizimit është zhvilluar nga 
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Abe dhe të tj. (2006). Modeli i tyre është përdorur që të optimizon zgjedhjen e projekteve 

transformuese. Yoshimura, Fujimi dhe Nishiwaki (2006) kanë zhvilluar sistemin e përkrahjes 

së vendimmarrjes me qëllim të vendosjes për alokimin e burimeve në projektet e zhvillimit të 

produktit. Procesi i tyre ka përdorur procedurat optimizuese në përkrahjen e zgjedhjes të 

projekteve dhe përcaktimin e alokimit të burimeve. 

 Procedura e përdorur nga Yoshimura dhe të tj. lejon vlerësimin simultant të të gjithë 

grupeve të mundshme të projekteve dhe përcakton portofolin optimal dhe alokimin e 

burimeve. 

         Megjithatë, për shkak të sasisë së të dhënave dhe kohës që nevojitet për programimin e 

e detajuar të këtij modeli, modelet optimizuese nuk janë lehtë të shfrytëzueshme (Archer dhe 

Ghasamazadeh 1999). 

  Cooper dhe të tj. (2001) në mënyrë të dukshme kanë diskutuar popullaritetin dhe 

dominimin e mjeteve, teknikave, metodave dhe modeleve për menaxhimin e zgjedhjes të 

portofolit të projekteve. Rezultat i hulumtimit të tyre është interesant për këto arsye: 

 Së pari, organizatat priren të shfytëzojnë kombinime të ndryshme të veglave, teknikave, 

metodave dhe modeleve në vend të zgjedhjes të një metode të vetme për të menaxhuar 

portofolin e projektit (për shembull, kombinimi i metodave financiare dhe qasjes strategjike) 

 Së dyti, kur përdorimi i metodës financiare është shfrytëzuar më shpesh, ata kanë 

përgatitur perfomancë të dobët të portofolit. 

 Së treti, organizata me perfomancat më të mira të portofolit mbështeten në qasjen 

strategjike më tepër se në metodat financiare. Tabela në vijim tregon rezultatet e anketave të 

popullaritetit, dominimit si dhe qëllimin e përdorimit të metodave dhe modeleve. 

Tabela 2.4. Rezulatet e anketimit të metodave dhe modeleve në zgjedhjen e projekteve 

Metodat/modelet Popullariteti

(%) 
Dominimi    

(%) 
E shfrytëzuar për 

Metodat financiare 77.3 40.4 - të renditen projektet njeri kundër tjetrit, 
-të krahasohen rezultatet financiare kundër 
pengesave në marrjen e vendimeve 
tutje/anulim në projektet individuale 

Qasja strategjike 64.8 26.6 -të alokohen burimet të bazuar në 
strategjinë afariste dhe prioritet strategjike 

Diagramet fluskë ose 

harta e portofolit 
40.0  8.3 -të përkrahet procesi i vendosjes 

Modeli i rezultateve 

me pikë 
37.9 18.3 -të renditen dhe krahasohen një numër 

projektesh njeri kundër tjetrit 
Lista kontrolluese 20.0  2.7 -marrja e vendimit tutje/ anulim në 

projektet individuale 
Burimi: Përshtatur nga Cooper dhe të tj. (2001)  
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 Në interes të sigurimit të kohës, kostos, shtrirjes dhe cilësisë të çdo projekti investiv, 

mjeteve, teknikat, metodat dhe modelet e shqyrtuara në këtë kapitull kanë lidhje me analizat 

financiare, përshtatjet strategjike dhe analizën e riskut.  

 Prej perspektivës strategjike, Dietrich dhe Lehtonen (2005) kanë argumentuar faktin se 

suksesi i portofolit të projektit në fund është i gjykuar nëpërmjet arritjes së përparësive 

krahasuese të qëndrueshme. Megjithatë, në realitet, nuk është lehtë të arrihet deri te portofolio 

e duhur e projekteve. 

 

2.4.1. Procesi i hierarkisë analitike 

 

Modeli i procesit të hiearkisë analitike i zhvilluar nga Saaty (1980) është shfrytëzuar 

të përkrahë vendimarrësit në përzgjedhjen racionale të alternativave më të mira duke u bazuar 

në qasjen sasiore dhe cilësore. Qëllimi i vlerësimit të kritereve dhe nënkritereve është një 

komplet i strukturës hierarkike për porositë e renditjes, alternativave ose opsionit të 

krahasimit në qift si dhe selektimin e alternativës më të mirë. 

Hirearkia analitike mund të strukturohet duke përfshirë strategji, financa, dhe aspektet e 

riskut të projekteve. Megjithatë, shumë kritere me nivele të ndryshme të rëndësisë mund ta 

bënë procesin e vendimarrjes sfidues dhe të komplikuar (Martino, 2003). Përveç si rezultat i 

përzgjedhjes së altenativave më të mira procesi i hierarkisë analitike mund të ndihmon edhe 

në zvoglimin e riskut. Shembull ilustrues i selektimit të projekteve dhe aplikimit të procesit të 

hierarkisë analitike mund të gjendet në punimin e Archer dhe Ghasemezadeh (1999), Frame 

(2003), Martino (2003). 

Kërkimet janë kryer në një shumëllojshmëri të sistemeve në prioritarizimin e projekteve. 

Bitman dhe Sharif (2008) kanë pregaditur paraprakisht zhvillimin e teknikave të selektimit të 

projekteve dhe kriteret adekuate të vlerësimit, siq shifet në tabelë teknikat ekzistuese përdorin 

faktorët financiarë si: fitimi, rritja, dhe kthimi i investimeve. 

Komunat kanë përgjegjësi që gjatë vendimeve për zgjedhjen e portofolit të projekteve për 

realizim të marrin parasysh edhe faktorët tjerë jo financiarë siq është përmirësimi i kualitetit 

të jetës së komunitetit, siguria dhe ambienti. Komunat duhet të përzgjedhin një proces 

selektimi i cili është transparent për komunitetin e saj si dhe afësia e inkorporimit të kritereve 

selektuese përtej kritereve financiare. 
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Tabela 2.5.Krahasimi i teknikave selektuese të projekteve 
Viti Autorët  Perpektiva Kriteret 
1994 Merrifield Tërheqje Fitimi i mundshëm, rritje, rrezik, ristrukturim, 

politik, shoqëror, disponueshmëria e kapitalit, 
prodhimi, marketingu, teknike, hyrje, 

1994 Brenner  Strategjike, klientët, produkti, 
kompania, kompetenca 
 

Regjimet, mjete, shitjet, fitimi,rritje,përparsitë, 
platfoma,jeta,teknikat,komercile,aftësit,konku
rrentët,qëllimi 

1999 Henriksen &Traynor Lidhjet, rreziku, arsyeshmëria, 
kthimet 

Lidhjet, rrezik, arsyeshmëria, kthimi nga 
kërkimet, kthimet e programuara, kthimet nga 
biznesi 

2001 Mikkola Përparsitë krahasuese, 
përfitimet e klientëve 

 

2002 Ossava & Murakumi Rëndësia strategjike, 
probabiliteti, shitjet, fitimi, 
efikasiteti 

Rëndësia strategjike, 
probabiliteti, shitjet, fitmi, efikasiteti 

2003 Reisinger,Cravens.&
Teil 

Financiare, klienti, përsosmëri 
operative, rritja 

Profitabiliteti,likuditeti,pamvarësia,konsumato
rët,klientët e brenshëm, partnerët, vlera e 
shtuar, procesi i brenshëm, kultura 

2003 Hsu Financiare, klienti, procesi i 
brendshëm, risitë 

Profitabilitet, shitjet,pjesa e tregut,kualiteti, 
kosto, dobi, probabiliteti suksesi 

2006 Eilat,Golany,&Shtub Efikasiteti,efektive,e balancuar Efikasitet,efektive, e balancuar 
 
Burimi:Bitman,W.,& Sharif,N.(2008) IEEE Transactions on Engineering Managenet,,55(2),267-278 
 

 
2.5.Vështirësitë  e formulimit të modelit gjatë selektimit të portofolit të 

projekteve 
 

Selektimi i projekteve të sigurta prej më shumë projektesh që janë të mundur dhe të 

zbatueshëm është një vendim i rëndësishëm në shumë organizata e sidomos në Komuna, ku 

përpjekjet duhet bëhen për të llogaritur, dhe përzgjedhur grup projektesh që do të 

implementohen.Disa prej kritereve të cilat duhet adresuar në procesin e selektimit të 

portofolit të projekteve janë objektivat e Komunës dhe prioritetet e saj, përfitimet financiare,  

disponueshmëria me fonde si dhe niveli i rezikut të portofolit të projekteve. 

Vështirësitë  kryesore që shoqërojnë përzgjedhjen e portofolit të projekteve janë: 

 

1. Mund të jenë shpesh shumë objektiva dhe të jenë konfliktuoz 

2. Disa prej objektivave për nga natyra janë cilësore e disa sasiore 

3. Zakonisht ka paqartësi lidhur me përllogaritjet e projekteve si risku dhe çmimi 

4. Disa projekte për nga natyra janë shumë të ndërvarura 

5. Kufizimet si financat, fuqia punëtore adekuate dhe ato teknologjike duhet të merrën 

parasysh gjatë procesit të vendimarrjës 
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6. Portofoli duhet balancuar në disa faktorë të sigurtë si risku, koha për marketing të 

cilat janë të rëndësishme për vendimarrje 

7. Numri i i portofolit të projekteve të mundshme shpesh është shumë i madh Archer dhe 

Ghasemezadeh (1999), 

Për të tejkaluar këto vështërsi atëherë duhet zhvilluar një model optimal për selektimin e 

portofolit të projekteve. 

 

2.6. Procesi dhjetëhapësh i zhvilluar për selektimin e portofolit të projekteve 

në Komuna 
 
Shpesh paraqiten shumë vështirësi për shumicën e projekteve në të gjitha nivelet e 

institucioneve, veçanarisht në Komuna që të marrin informacione e nevojshme për 

organizimin e informacionit të kufizuar që ata mund të kenë, lidhje me një nevojë apo një 

projekt në kriteret dhe variablave që përshtaten në modelin e duhur si dhe përcaktimin e 

kritereve dhe rezultatin e dëshiruar (Meade 2002, Oddershade 2007, Saaty,2007). Komunave 

ju nevojitet një metodë e strukturuar që të peshon çdo projekt të mundshëm pa të dhëna 

sasiore të përfshira, një nga projektet e shumta që përfshijnë cilësinë e jetës. 

 Procesi i dhjetë hapave i paraqitur në vazhdim është sintetizuar nga studimet e përshkruara 

në shqyrtimin e literaturës. Hapat 1 dhe 2 së bashku me hapat 7 deri në 10 të procesit dhjetë 

hapësh bazohen në modelin e planifikimit strategjik nga Lang (1975). Hapat 3 deri në 6 janë 

dyfishuar nga struktura e portofolit e dhënë nga Archer dhe Ghasemzadeh (1998). Dhjetë 

hapat e treguar në figurën 2.4. janë dizajnuar që të kompletohen duke sjell pjesëmarrësit e 

tjerë në qytet për proces ose anëtarë tjerë të komunitetit. Nëse hapat janë ekzekutuar prej 

anëtarëve të komunitetit, e rëndësishme është që anëtarët, si lehtësues të procesit, të 

përmbahen në shfaqjen e favoreve për ndonjë projekt të veçantë. Hapat nuk kërkojnë 

kalkulime të komplikuara, ose programe kompjuteristike, kështu që ato mund të kryhen në 

komunitet me pak burime të zhvillimit ekonomik. 

Hapi i parë në promovimin e zhvillimit ekonomik në komuna është që të sigurohet se a është 

komuniteti në tërësi i angazhuar për rritjen e tij ekonomike. Konfirmimi i një angazhimi të 

tillë të komunitetit është gurthemel i procesit dhjetë hapësh. Nëse komuniteti nuk dëshiron të 

angazhohet në strategjinë e zhvillimit ekonomik duke punuar në çështjet e përmisimit të 

kualitetit jetësor, vazhdimësia e procesit të prioritarizmit të projekteve është e pavlerë. Me 

qëllim të përcaktimit nëse komuniteti është i angazhuar, procesi dhjetë hapësh përdor mëtutje 

dy nën-hapa. Nën-hapi i parë përfshin miratimin e angazhimit zyrtar të qeverisë lokale. Ky  
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angazhim arrihet duke paraqitur procesin e zhvillimit ekonomik tek qeveria lokale në takimet 

e regullta të planifikuara. Agjensitë qeveritare duhet të tregojnë nëse dëshirojnë apo jo të 

vazhdojnë me procesin e dhënjes së votës ashtu siç është e deklaruar.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4. Procesi dhjetë 
hapësh për zhvillimin ekonomik 

 
 

 

2.6.1. Hapi 1: Angazhimi i komunitetit 

 

Nën-hapi i dytë funksionalizohet pasi që agjensioni qeveritar miraton vazhdimin e 

procesit. Në këtë rast Këshilli i qytetarëve i propozuar nga Lang (1975) duhet të krijohet. Ky 

këshill përbëhet nga anëtarët vullnetarë prej sektorit qeveritar dhe atij privat të komunitetit. 

Është e rëndsishme se ky këshill përfaqëson shumëllojshmëri të gjerë të interesave të 

komunitetit siç është afarizmi, shitja me pakicë, religjioni, edukimi, shëndetësia dhe 

mirëqenia sociale. Këshilli i qytetit duhet gjithashtu të bëjë përfaqësimin në mënyrë të 

përshtatshme për grupet minoritare në komunitet. Në këtë proces lehtësuesit duhet të 

shoqërojnë të gjitha takimet e këshillit, megjithatë puna e tyre është vetëm të lehtësojë 

takimet në mënyrë që ky hap i procesit të jetë i kompletuar. 

Kur të formohet organizimi qytetar, të gjithë anëtarët duhet të jenë vullnetarë, të 

njejtit duhet të jenë të bindur në synimet e këshillit. Rëndësia që të gjithë anëtarët e këshillit 

të jenë vullnetarë është në atë se ata që janë vullnetarë do të pranojnë pronësinë e procesit dhe  

1.Angazhimi i 
komunitetit 
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nevojave 

3.Projekt 
propozimet 

4.Para –Filtrimi i 
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do të punojnë me zell derisa të përfundoj procesi. Nëse anëtarët janë detyruar të marrin pjesë, 

ata janë më pak produktivë sepse nuk ndjejnë të njëjtën pronësi në projektet si vullnetarët. 

 

2.6.2. Hapi 2: Identifikimi i nevojave 

 

Hapi i dytë në këtë proces është përcaktimi i nevojave të qytetit (Komunës). Identifikimi i 

nevojave duhet të kryhet nga i tërë këshilli i komunitetit në mënyrë që të sjell një spektër të 

plotë të nevojave qytetare nga këndvështrime të ndryshme. Anëtarët e këshillit duhet 

fokusuar në interesa që dalin si nevojë e zhvillimit të gjerë të komunitetit më tepër se sa në  

projektet e veçanta të komunitetit. Një shembull i mirë i nevojave të komunitetit është shtrirja 

e bazës tatimore. Kjo nevojë është e gjerë dhe mbulon të gjitha, që nga përkrahja e bizneseve 

të reja që të fillojnë veprimtarinë në këtë zonë, duke ofruar të njëjtën përkrahje për 

komunitetin që të konsumon në këtë zonë.  Kjo nevojë është e fokusuar dhe do të kufizon 

projekt propozimet në një fushë të ngushtë. Shembulli më i mirë do të jetë gjetja e mënyrave 

në përmirësimin e kualitetit të jetës në komunitet me qëllim të përmirësimit në mbajtjen e 

punëtorëve të kualifikuar dhe bizneseve të suksesshme. 

Nevojat e zgjedhura duhet të jenë të plota, të jenë mjaft specifike në mënyrë që t’i 

përmbushë synimet e përgjithshme të zhvillimit ekonomik. Nëse nevojat nuk janë fokusuar 

në zhvillimin ekonomik, projektet që nuk ndërlidhen në mes veti do të meren parasysh, 

ndërkaq koha dhe burimet e vlefshme do të shpenzohen duke analizuar projektet të cilat nuk 

promovojnë synimet e përgjithshme. Përderisa këshilli krijon grupin e kërkesave, ata duhen 

votuar që ta pranojnë atë si nevojë zyrtare të komunitetit. Kur kërkesat pranohen si nevoja 

zyrtare të komunitetit, atëherë të njëjtat duhet mbetur të pandryshuara gjatë tërë procesit.  

 

2.6.3. Hapi 3: Projekt propozimet 

 

        Hapi i tretë në procesin e zhvillimit ekonomik është miratimi i projekt propozimeve të 

cilat adresojnë nevojat e paraqitura të komunitetit. Miratimi i projekt propozimeve mund të 

zgjasë deri një muaj në mënyrë që të kompletohet, mvarësisht se sa është numri i anëtarëve 

 në këshillin e komunës. Lehtësusit e procesit ose organizatat qytetare duhet të takohen me 

çdo individ që është anëtarë i komunitetit në mënyrë që të diskutojnë projekt idetë. Duke 

kryer këtë hap në mënyrë individuale ata bëjnë promovimin e një ambienti të përshtatshëm ku 

pa frikë anëtarët e këshillit ndajnë idetë e tyre. Në këtë kohë, asnjë projekt nuk do të  
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shqyrtohet me kujdes në veçanti, andaj lista me të gjitha projekt propozimet duhet kompletuar 

dhe dorëzuar në këshillin e komunitetit. 

Gjithashtu, kjo merr kohë dhe përpjekje të rëndsishme për të kryer punë që të 

funksionalizohet ky hap, prandaj rekomandohet që të kompletohet brenda një muaji në 

mënyrë që të parandalojë anëtarët e këshillit të komunës që të humbasin interesimin për këtë 

proces.  

 

2.6.4. Hapi 4: Para – filtrimi 

 

Para–filtrimi është hapi i katërt në procesin dhjetë hapësh. Ekzistojnë dy nënkategori në 

procesin e para–filtrimit: projekti kundrejt krahasimit të nevojave dhe metoda e pikëve. 

 

2.6.4.1.Modeli i përfitimit të krahasuar. 

 

Kur projekti është propozuar, pjesa e rëndësishme e tij është  se ai duhet të krahasohet me 

nevojat e komunitetit. Ky hap do të eliminojë projektet të cilët nuk i përmbushin drejtpërdrejt 

nevojat e komunitetit ose synimet e përgjithshme të zhvillimit ekonomik, ndërkohë që 

projektet nuk janë aq të thjeshtë për tu krahasuar. Për projektet në komuna të vogla krahasimi 

i projekteve me nevojat mund të bëhet në mënyrë të thjeshtë. Përfaqësuesit e komunitetit 

mund të shqyrtojnë çdo projekt në veçanti dhe të përcaktojnë se cilat nevoja mund ti 

përmbush projekti. Nëse përfaqsuesit e komunitetit bëjnë vlersimin se projekti nuk do të 

përmbushë asnjë lloj nevoje projekti mund të eliminohet. 

 Komuniteti nuk ka një metodë formale për zgjedhjen e projektit por mendon se disa 

projekte do ti sigurojnë Komunës më tepër përfitim se të tjerët, ndonëse ato nuk kanë 

mënyrën ekzakte të definimit apo të matjes së “përfitimit”. 

Koncepti i përfitimit krahasues ka një përdorim të gjerë për marrjen e vendimit për 

zgjedhjen e të gjitha llojeve të projekteve. Një shembull mund të jetë zgjedhja se cilat 

programe sociale të financohen. Në këtë rast menaxhimi i lartë shqyrton gjithë projektet me 

rekomandime pozitive dhe tenton të ndërtojë “portofolin” që i përshtatet më mirë synimeve të 

Komunës dhe buxhetit të saj. 
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2.6.4.2. Modeli i pikëve të ponderuara 

 

Pas krahasimit së projekteve të propozuara me nevojat e komunitetit, projektet e mbetura 

kalojnë në pjesën e dytë të procesit të para filtrimit të projektit. Këshilli nga komuniteti duhet 

evidentuar projektet e mbetura dhe të përcakton se a ka komuniteti burime të mjaftueshme që 

të sigurohet një analizë më e detajuar për secilin projekt. Nëse burimet janë të kufizuara, hap i 

radhës që duhet të jetë është eliminimi. Pas një analize të detajuar të projekteve të cilat nuk 

janë kompletuar në këtë fazë, informacioni i tillë si kostoja dhe përfitimet totale për 

komunitet janë të dyshimta. Në këtë situatë, teknika më e mirë eliminuese është përdorimi i  

metodës me pikë të ponderuara. Kur projekti vlerësohet me pikë ai duhet të renditet në pajtim 

me numrin e pikëve të marra, ato projekte me pikë më të larta konsiderohen më të mirë. 

Këshilli i komuniteteve pastaj duhet të caktojë ekipin që të analizojë projektet, fillimisht me 

projektet të cilat marrin më së shumti pikë duke vazhduar me renditje derisa të gjitha burimet 

të përfundojnë.Në disa raste për një projekt mund të kërkohen më shumë burime financiare se  

sa janë mundësitë reale, në këto raste ky projekt mund të zhvendoset në vend të ndonjë 

projekti tjetër (ose disa projekteve më të vogla) të cilat janë në vazhdimësi të listës. 

Metoda e pikëve të ponderuara është mënyra më e thjeshtë e eliminimit më tej të projekteve 

prej procesit të zgjedhjes së portofolit, por kjo metodë ka edhe disa të kufizime. Mangësi 

është kompletimi i analizës së plotë të projekteve të kërkuara nga anëtarët e komisionit që të 

rendisin projektet duke u bazuar në njohuritë e limituara të raportit përfitim-kosto, gjë që 

mund të shpie deri te eliminimi i projekteve që kanë pasur mundësi të kenë rezultate më të 

favorshme ekonomike. Paragjykimet individuale rreth projekteve gjithashtu mund të kenë 

ndikim në këtë metodë. Për të minimizuar këtë problem potencial, metoda e pikëve duhet të 

kompletohet individualisht në mënyrë që të shmanget mendimi grupor ose presioni i 

kolegëve. 

Diskutimet më të thella për çdo projekt duhet të përmbajnë format pro dhe kundër 

projekteve që duhet prezentuar para anëtarëve të komisionit, në mënyrë që t’u lejohat atyre 

për zgjedhje të lirë dhe të jenë të informuar për projektet që ata mendojnë se komuniteti do 

kenë përfitimet më të mëdha. Që të analizohen më tutje, projektet duhet të përzgjidhen nga 

komisioni si tërësi, duke ia mundësuar komisionit marrjen e pronësisë së projekteve dhe 

përgjegjësisë për suksesin e tyre. 

Kur projekti është i zgjedhur, përcaktohet përkrahësi i projektit . Ky person është 

anëtar komisioni i cili do të kryesojë ekipin që do të vendos analizimin e çdo projekti në 
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veçanti. Përkrahësi i projektit duhet të jetë vullnetar i komunitetit i cili është i interesuar për 

sukseset e projekteve dhe i vullnetshëm që t’i shtyjë ato tutje për përfundimin e tij në mënyrë 

që të zgjedhet pjesë e portofolit finale të projekteve. 

 

2.6.5. Hapi 5: Analizat ekonomike 

 

      Analizat ekonomike janë hapi i pestë në procesin dhjetë hapësh. Kjo është pjesa më 

sfiduese për shkak të kompleksitetit në analizimin e projekteve publike. Lehtësuesit e procesit  

zgjedhin instrumentet më të përshtatshme të analizës ekonomike për çdo projekt.  

Hapi i parë në analizimin e çdo projekti është përcaktimi i pronësisë së projektit. Hapi i 

parë në analizën e projekteve publikë është që të përcaktohet pronësia e projektit. Duke qënë 

se projektet publike bazohen tek pagesat e taksapaguesve për financim, atëherë këta 

taksapagues janë dhe pronarët e projektit. Mbas përcaktimit të pronësisë duhet të përcaktohen 

dobitë apo përfitimet e projektit si dhe kosto e tij. Dobitë e projektit përcaktohen si efektet  

apo rezultatet e dobishme për publikun të projektit, ndërsa kosto e projektit paraqet shumat 

përkatëse nga buxheti qeverisës për të përfunduar projektin. Projektet shpesh mund të kenë 

konseguenca negative për një pjesë të publikut duke mos i sjellë atij ndonjë përfitim. 

Përcaktimi i dobive, kostove dhe mospërfitimeve të projektit publik shpesh është i vështirë. 

Në këto raste, analiza e vlerës së tanishme duhet të kryhet në të dhënat sasiore që të përcakton 

fizibilitetin ekonomik. Informacionet sasiore përbëjnë koston e projektit, duke përfshirë 

shpenzimet e mirëmbajtjes dhe atyre operacionale, zvoglimin e kostos, dhe vlerën e tregut. 

Informacionet cilësore përfshijnë përfitimet dhe jo përfitimet. Infomacionet sasiore 

mund të mblidhen nëpërmjet analizës së hapur të projekteve, përderisa për informacionet 

cilësore duhet përdoren metodat EPA të prezentuara në kreun 2.2.5. 

Metoda më e përdorur për të përcaktuar vlerën individuale të gatishmërisë për të 

paguar, është metoda e preferencës së deklaruar. Rëndësia e metodës është një test 

psikologjik dhe ekonomik për tërë anketuesit para se ata të shpërndajnë pyetësorët për të 

siguruar se ata janë të paanshëm dhe statistikisht të vlefshëm. Me qëllim që të sigurojnë një 

anketim me përfitime, niveli i besueshmërisë duhet të jetë së paku 95 % (Chambers, 2005, 

Parker, 2002). Kur përcaktohet vlera individuale e gatishmërisë për të paguar, grupi i 

lehtësuseve duhet të marrin parasysh dy tipet e përfitimeve të pranueshme altruiste si dhe 

mbrojtjen kundër numërimit të dyfishtë. Derisa informacionet sasiore dhe ato cilësore kanë 
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qenë të asimiluara, raporti i metodës përfitim-kosto duhet shfytëzuar që të përcaktojë se a 

është projekti ekonomiksht më i përshtatshëm. 

 

2.6.6. Hapi 6: Zgjedhja e projekteve 

 

      Hapi i gjashtë në procesin dhjetë hapësh është përzgjedhja e portofolit. Një version i 

zvogëluar i procesit të hierakisë analitike tradicionale ishte përfshirë në qasjen sistematike që 

është zhvilluar si një mjet për të caktuar objektivat duke peshuar çdo projekt kundrejt 

objektivave të përgjithshme të komunitetit. Procesi i hierarkisë analitike (Dyer,1990) është 

përdorur në selektimin e portofolit për krahasimin e projekteve të mbetura dhe renditja e tyre 

në pajtim me rëndësin e tipareve të zgjedhura. Procesi i hierarkisë analitike përfshinë dy 

pjesë: së pari rëndësinë e grupit të objektivave për projektet që janë përcaktuar. Kjo është 

bërë veqanarisht në procesin e krahasimit të objektivave. Anëtarët e përfaqsuesve të 

qytetarëve kryejnë krahasimet pastaj bëjnë kalkulimin e rëndësisë së objektivave. Pjesa e dytë 

e procesit të hierarkisë analitike përfshin identifikimin se në cilën masë çdo projekt i  

propozuar përmbush secilën objektiv. Një sistem i ngjajshëm krahasues është udhëhequr nga 

përfaqësuesit e komunitetit të qytetarëve dhe përcaktimi i rangimit final të projekteve. 

Një dobësi e procesit hiearkik analitik është kërkesa për një kalkulim të gjatë për shkak të 

krahasimeve të shumta. Gjithashtu, të gjitha renditjet duhet të rikalkulohen nëse vetëm një 

projekt eliminohet. Kritikët e kësaj teknike gjithashtu kanë gjetur të meta në përdorimin 

arbitrar të renditjes prej një deri në nëntë. 

Sipas Forman dhe Gass “kur ndërtohet hierarkia e objektivave, njëri duhet të përpiqet 

të rregullojë elementet në grup, kështu që nuk do të bëjnë dallime në renditjen e përmasave të 

çdo grupimi” (f.8). Modeli i procesit hierarkik analitik ka një renditje të shkallës prej një deri 

në nëntë, por Forman dhe Gass pohojnë se është e pranueshme shtrirja e kësaj renditje në dy 

rendet e përmasave, ndonëse çdo zgjerim i mëtejmë i rendit rezulton me uljen e saktësisë dhe 

rritjen e paqëndrueshmërisë. 

Në metodën e procesit hierarkik analitik vetitë janë peshuar në bazë të asaj se çka 

njerëzit përceptojnë që të jetë me më shumë rëndësi. Një tjetër e metë lind për shkak se 

“perceptimi i të nënkuptuarit të shprehur ndryshon nga një temë në temën tjetër ndonëse varet 

nga grupi i elementeve të përfshira në krahasim” (Pόyhόnen, Hȧmȧlȧinen dhe Salo, 1997, 

f.8). Kritikët e tjerë të kësaj metode adresojnë fenomenin e ndryshimeve në renditje, që mund 

të ndodh kur projektet e sigurta eliminohen prej renditjes (Dyer, 1990).  
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Ithtaret e metodës procesi i hierarkisë analitike theksojnë se ndryshimi në renditje mund të 

ndodhë në disa situata, kështu që ndryshimet e palogjikshme mund të përmirësohen në 

mënyrë të thjeshtë (French, 1998). Kërkimet e udhëhequra nga Leskinen dhe Kangas (2005) 

kanë gjetur se ndryshimet në renditje mund të eliminohen në rastet e qëndueshmërisë në 

krahasimet e mençura. 

 

2.6.7. Hapi 7: Paraqitja para komunitetit 

 

Hapi i shtatë në procesin dhjetë hapësh është paraqitja e portofolit të projekteve në takimet e 

veçanta të komunitetit. Takimet duhet të jenë publike ku përkrahësit e projektit dhe anëtarët e 

ekipit të tyre janë të gatshëm në dhënien e përgjigjeve në lidhje me projektet e tyre. Të gjitha 

projektet që janë analizuar duhet prezantuar në takim, në këtë rast portofolio e pranuar duhet 

të jetë e theksuar me një shenjë. Të gjitha të dhënat e shfrytëzuara në procesin e zgjedhjes 

duhet të jenë të pranueshme, duke përfshirë analizat ekonomike dhe rezultatet e procesit të 

hierarkisë analitike. 

Takimet e komunitetit duhet të mbahen atëherë kur reagimet prej komunitetit 

pranohen dhe merren në konsideratë. Është e rëndësishme për përkrahësit e projektit që ti 

bindin komunitetin se projektet e prezantuara të pranohen duke argumentuar rëndësinë e tyre 

për zhvillimin ekonomik në të ardhmen. Kjo pjesë e procesit është esenciale që anëtarët e 

komunitetit të kenë ndjenjën se megjithatë ata janë zotërues të portofolit të projekteve. 

 

2.6.8. Hapi 8: Përpunimi i portofolit  
 

Pas takimeve të komunitetit, hapi tjetër është përpunimi i portofolit që të pasqyrojë 

pikëpamjet dhe vendimet e komunitetit. Siç është paraqitur në fig. 3.1. ky proces përsëritet. 

Përderisa reagimet prej takimeve të komunitetit janë kompletuar, portofolit të projekteve 

mund t’i kërkohet një korrigjim. Nëse portofolio e korrigjuar ka ndryshime të 

konsiderueshme atëherë duhet të përsëritet prezentimi para përfaqësuesve të komunitetit për 

rangimin e radhës. Ky proces duhet përsëritur derisa anëtarët e komunitetit janë të kënaqur 

me portofolion e projekteve. 

Një ndër metodat që mund të aplikohet në selektimin e kritereve të projekteve, procesi i 

hierarkisë analitike i cili ka gjetur zbatueshmëri të gjerë tek një numër i gjerë i shfrytëzuesve 

dhe ka një studimin të gjerë për të në literaturë. Përkundër aplikimit të tij të gjerë rezultatet e 

metodës së pikëve janë më shumë të pranueshme dhe të sakta se sa metodat tjera nëse 
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madhësia e mostrës është e kufizuar. Duhet theksuar se procesi i hierarkisë analitike nuk 

zbatohet pa probleme sikurse edhe teknikat tjera. Disa prej probleme janë: i) është humbje 

kohe veçanërisht kur kriteri ose faktorët që merren në konsideratë janë më shumë se gjashtë  

ii) procesi i hierarkisë analitike mund të përdoret më shumë se dhjetë kritere ose faktorë të 

marrë rëndësinë relative për shkak të përkeqësimit të faktorëve konsistencë (Satty1990). 

Modeli i procesit të hierarkisë analitike e zhvilluar nga Saaty (1980) është shfrytëzuar ti 

përkrahë vendimmarrësit në përzgjedhjen racionale të alternativave më të mira duke u bazuar 

në qasjen sasiore dhe cilësore. Qëllimi i vlerësimit të kritereve dhe nënkritereve është një 

komplet në strukturën hierarkike për porositë e renditjes, alternativave ose opsionit të 

krahasimit në çift si dhe selektimin e alternativës më të mirë. 

Procesi i hierarkisë analitike mund të strukturohet duke përfshirë strategji, financa, dhe 

aspektet e riskut të projekteve. Megjithatë, shumë kritere me nivele të ndryshme të rëndësisë 

mund ta bëjnë procesin vendimmarrjes sfiduese dhe të komplikuar (Martino,2003). Përveç si 

rezultat i përzgjedhjes së alternativave më të mira procesi i hierarkisë analitike  ndihmon në 

zvogëlimin e riskut. Shembull ilustrues i selektimit të projekteve dhe aplikimit të procesit të  

hierarkisë analitike mund të gjendet në punimin e Archer dhe Ghasemezadeh (1999), Frame 

(2003), Martino (2003). 

 

2.6.9. Hapi 9: Miratimi i portofolit 

 

Derisa komuniteti është i kënaqur me portofolion e projekteve, këshilli i komunitetit bën 

prezentimin e portofolit para kuvendit të qytetit për votim, në mënyrë që ky ta pranojë apo ta 

hedh poshtë portofolion e projekteve të propozuara. Nëse portofolio pranohet, kuvendi 

komunal dhe përkrahësit e projekteve individuale duhet të sigurohen se projekti është i 

kompletuar. 

 
2.6.10. Hapi 10: Shqyrtimi dhe vlerësimi 
 

Hapi final në procesin dhjetë hapësh është shqyrtimi dhe vlerësimi. Në këtë hap vlerësimi 

sistematik i përparimit të portofolit duhet të planifikohet. Ky vlerësim duhet mbikëqyrur nga 

këshilli i përfaqësuesve të komunitetit, pastaj rezultatet të prezantohen para komunitetit. Nëse 

kërkohet që portofolio e projekteve të përpunohet, përfaqësuesit e këshillit të komunitetit 

mund ta  përshtatin atë ose ta kthejë tek hapi i shtatë në mënyrë që të vazhdojë nëpër hapat 
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finalizues. Katër hapat finalë në procesin dhjetë hapësh paraqesin një lakore të pashkëputur e 

cila duhet të shfrytëzohet derisa të kompletohet apo të braktiset portofolio e projekteve. 

 Për të realizuar një proces të mirë të vlerësimit, nevojitet një plan adekuat për vlerësim i cili 

jep informata konstante rreth implementimit të strategjisë/programit apo projektit si dhe për  

sukseset dhe dështimet e paraqitura. Me plan të vlerësimit specifikohen objektivat apo qëllimi 

i vlerësimit, pyetjet e vlerësimit, indikatorët për vlerësim, njësitë/fushat të cilat kanë për tu 

analizuar apo krahasuar si dhe identifikohen palët kyçe të nevojshme për tu angazhuar dhe 

kontribuar në proces. Një plan i mirë i vlerësimit përmban orar të mirëfilltë rreth mbledhjes 

së të dhënave të nevojshme për analizë si dhe ndarjes së përgjegjësive dhe obligimeve të 

secilës palë kyçe për secilën komponent që nevojitet për analizë (Weis, Berger dhe Hatcher, 

2008). Për më shumë, vlerësimi si proces mund të realizohet, qoftë nga vlerësues të 

brendshëm, vlerësues të jashtëm apo edhe në formë të një bashkëpunimi në mes vlerësuesit të 

brendshëm dhe konsulentit të jashtëm. Në praktikë, vlerësimet bëhen qoftë nga individ të 

vetëm apo edhe nga një grup individësh, të specializuar për portofolin e projekteve në 

përbërje të më shumë njerëzve të specializuar për fusha të caktuara, si ekonomist, staticient, 

psikologë apo dhe sociologë (Smith, 2004). 

 Weis, Berger dhe Hatcher (2008), në udhëzuesit e tyre për vlerësim të strategjive, 

përshkruajnë dy lloje të vlerësimit, si: 

i. Vlerësimi i procesit, i cili ndërtohet për të vlerësuar nëse një strategji është duke u 

zbatuar siç ishte planifikuar dhe se i plotëson nevojat e popullatës që jetojnë në atë 

vend. Në mënyrë të veçantë, vlerësimi i procesit është një lloj i sigurimit të kualitetit 

që përqendrohet në zbatimin e vet dhe si i tillë është një komponent kritik në 

përmirësimin e praktikave për operacionalizimin e strategjive.  

ii. Vlerësimi i rezulateve/ndikimit, bëhet për të mësuar nëse janë arritur pritshmëritë 

nga strategjia. Vlerësimi i rezultateve na tregon nëse strategjia ka qenë efektive.  

Përderisa strategjia përbëhet nga një numër i programeve, të cilat ndikojnë edhe në realizimin 

e strategjive, atëherë rezultatet nga vlerësimi i programeve janë edhe rezultat i vlerësimit të 

një strategjie. Në këtë drejtim, po përmendim tri lloje të vlerësimit të programeve sipas 

McNamara, C., (2002) të cilat zakonisht përdoren për vlerësim të programeve: 

i. Vlerësimi i bazuar në qëllime: që niset nga fakti se përderisa programi zakonisht 

ndërtohet për të arritur një synim/objektiv, atëherë me këtë qasje vlerësojmë faktin se 

sa programi përmbush synimet/objektivat e përcaktuara, p.sh. të strategjisë,  
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ii. Vlerësimi i bazuar në proces: vlerësimi i procesit, apo rrjedhës së realizimit të një 

programi të caktuar, si dhe  

iii. Vlerësimi i bazuar në rezultate: këtë lloj vlerësimi zakonisht e shfrytëzojnë 

organizatat joqeveritare dhe donatorët/financuesit.  

Në rastin e këtij studimi vlerësimi i mat rezultatet e arritura pas përfundimit të programit të 

caktuar. Më konkretisht bën matjen e rezultateve, apo efekteve të portofolios së projekteve në 

kuadër të strategjisë zhvillimore. Në këtë rast, vlerësimi si proces është i njejtë, ndërsa 

ndryshojnë pritjet e Institucioneve brenda programit specifik të përcaktuar me strategji, apo 

pritjet e donatorit për programet.  

Shqyrtimi dhe vlerësimi janë aspekte themelore të një menaxhimi të mirë të projekteve, 

programeve apo edhe strategjive në të gjitha nivelet kombëtare, rajonale, lokale (The Global 

Fund,2009). Përderisa monitorimi ndjek performancën e një strategjie, programi apo projekti 

gjatë procesit të realizimit të tij, vlerësimi mat efektet pas realizimit. Monitorimi dhe 

Vlerësimi janë të lidhura ngushtë dhe që nuk e zëvendësojnë por e plotësojnë njëra tjetrën, 

ndërsa së bashku ndihmojnë për të planifikuar dhe udhëhequr ndryshimet, dhe njëkohësisht 

për të ndjekur progresin, rezultatet dhe ndikimet e mundshme në të ardhmen (Cunliffe, 2010 

Cunliffe, S., 2010). Të dhënat e gjeneruara nga monitorimi janë esenciale për një vlerësim të  

suksesshëm. Monitorimi është një proces i vazhdueshëm që përcjell rrjedhën e aktiviteteve të 

një projekti, programi, politike, strategjie, ndërsa të dhënat e mbledhura i shfrytëzon për të 

informuar vazhdimisht menaxhmentin lidhur me problemet dhe veprimet e mundshme për 

përmirësim. Në anën tjetër, vlerësimi është periodik, dhe fokusohet në rezultatet e arritura në 

përputhje me burimet e shfrytëzuara duke furnizuar kështu menaxhmentin me strategji apo 

politika konkrete The Global Fund (2009).  

Monitorimi dhe Vlerësimi janë mjet menaxhimi të nevojshme për menaxhimin e projektit 

përfshirë edhe rrjedhën e komponentëve më të vogla të atij projekti. Vendosja dhe aplikimi i 

një sistemi adekuat për monitorim dhe vlerësim, kërkon njohuri rreth ecurisë së një projekti si 

dhe ndërlidhjen ndërmjet projekteve të ndryshme, elementeve të projektit apo edhe 

partnerëve të involvuar nëpër projekte.  

Shoqata Amerikane për Vlerësim (2013),  e cila merret me vlerësimin e programeve, 

projekteve, personelit, teknologjisë , vlerësimin e definon si një identifikim të përparësive 

dhe dobësive të programeve, politikave, personelit, produktit apo edhe organizatës në tërësi.  
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KREU III. PROCESI I PLANIFIKIMIT STRATEGJIK PËR STRATEGJINË 

ZHVILLIMORE TË PRISHTINËS 

  

Zhvillimi ekonomik lokal është proces ku komunitetet lokale (publike, bizneset dhe 

organizatat qeveritare dhe ato jo-qeveritare) punojnë drejt arritjes së një zhvillimi të 

qëndrueshëm ekonomik, dhe mundëson rritjen e nivelit të punësimit, mirëqenies dhe cilësisë 

së jetës për të gjithë. 

Në Strategjinë për Zhvillim Ekonomik të Prishtinës do të bëhet vlerësimi i ndikimit të kësaj 

strategjie në krijimin e një ambienti më të përshtatshëm dhe konkurrues ekonomik në nivel 

lokal. 

Qëllimi i strategjisë në zhvillimin ekonomik lokal është të ndërtojë kapacitetet ekonomike të 

një zone lokale për të përmirësuar të ardhmen e saj ekonomike, si dhe të përmirësojë cilësinë 

e jetesës për të gjithë. Kjo strategji, është një proces, me të cilin qytetari dhe komuniteti i 

biznesit, si dhe sektori jo-qeveritar të gjithë si partnerë punojnë së bashku për të krijuar 

kushte më të mira për rritje ekonomike dhe gjenerim të punësimit. 

Ai fokusohet në rritjen e aftësisë konkurruese, rritje të qëndrueshme dhe për të siguruar se 

rritja është gjithëpërfshirëse. Strategjia në vete ofron mundësi për komunitetin që në 

vazhdimësi të përmirësojë klimën e investimeve, duke përfshirë këtu edhe investimet e huaja 

direkte, si dhe mundësohet përmirësimi i ambientit të biznesit, duke bërë të mundur rritjen e 

konkurrencës së tyre në raport me qytetet tjera në territorin e Kosovës, si dhe kryeqendrave 

simotra në Europën Juglindore. 

Në rastet kur burimet janë të pakta, alokimi efektiv dhe efikase i burimeve fiton peshë dhe 

rëndësi. Për të arritur këtë, nevojitet një kontroll në shfrytëzimin e burimeve të limituara 

financiare. Komunat duhet të mësojnë se si të konkurrojnë dhe se si ta pozicionojnë veten e 

tyre në mënyrë që të sigurojnë cilësinë e jetesës, vendeve të punës dhe shërbimeve, që më pas 

ndikojnë në tërheqjen e investimeve. Ofrimi efektiv i një strategjie të mirë mund të jetë faktor 

përcaktues në mes prosperitetit të komunës, apo ngecjes eventuale të saj në procesin e 

zhvillimit. 

Për më tepër, Strategjia është shpesh një parakusht për financimin e projekteve komunale 

nëpërmjet granteve qeveritare, bankave, partneritetit publiko-privat, apo edhe fondeve të BE-

së. 

Gjatë këtij procesi, komuna krijon partneritete, si brenda, ashtu dhe jashtë komunës. Sa më të 

forta që të jenë këto partneritete, shanset e komunës për një të ardhme të sigurt zhvillimore 
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janë më të mëdha. Këtu duhet thënë se këto partneritete ndihmojnë dhe ndikojnë që procesi i 

zhvillimit komunal të jetë më transparent dhe gjithsesi më i përgjegjshëm. 

Rëndësia e ndërtimit të partneritetit i dedikohet edhe qasjes së integruar, që nënkupton se 

Strategjia duhet të marrë në konsideratë koordinimin dhe bashkëpunimin e të gjithë sektorëve 

me institucionet përkatëse, departamentet, dhe organizatat e tjera relevante, shpesh përtej 

komunës. 

Në rastin e hartimit të Strategjisë Zhvillimore të Prishtinës, duhet nënvizuar faktin se është 

bërë një dokument relevant me një vizion, i cili kryeqendrën tonë e bënë më konkurruese dhe 

më tërheqëse për investitorët potencialë vendorë dhe ata të jashtëm në krahasim me qytetet 

tjera në Kosovë. Por, në tërë këtë proces, formimi i partneriteteve, si dhe krijimi i besimit 

ndërmjet grupeve të ndryshme të interesit, janë thelbësore për tejkalimin e sfidave, me të cilat 

do të ballafaqohet qeveria komunale gjatë implementimit të Strategjisë Zhvillimore. 

Të dhënat empirike tregojnë se perfomanca e qytetit mund të ndryshojë shumë për një 

periudhë relativisht të vogël, nga 10-20 vjet, nëse implementohet Strategjia Zhvillimore. 

Planifikimi strategjik synon të shfrytëzojë mundësitë për ndryshime të reja, në korrelacion me 

planifikimin afatgjatë, i cili mundohet të vërë në pah optimizmin për të ardhmen në varësi të 

trendëve të tanishme (Drucker dr.Peter). 

Planifikimi strategjik është hap i rëndësishëm në zhvillimet e së ardhmes. Është definuar si 

një proces, gjatë të cilit bëhet adresimi i pyetjeve, se ku jemi? Ku dëshirojmë të jemi pas një 

periudhe të caktuar, dhe si do të shkojmë atje? Ky proces tashmë është ndërmarrë nga një 

numër i madh i institucioneve, si në nivelin lokal ashtu edhe në nivelin qendror. 

Procesi i planifikimit strategjik bëhet duke identifikuar: 

 Misioni dhe objektivat; 

 Studimi dhe parashikimi i mjedisit; 

 Formulimi i strategjisë; 

 Implementimi i strategjisë, si dhe 

 Vlerësimi dhe kontrolli i saj. 

Strategjia mundëson që qyteti tё parashikojë shkallën, tipin e rritjes ekonomike aktuale, 

drejtimet e zhvillimeve tё ardhshme nё qytet dhe atë përmes: Planit Strategjik Urban, Planet 

Rregullative, Planit Strategjik Zhvillimor. Strategjia duhet tё dizajnohet si çelës i motivimit tё  

vendimmarrësve nё qytet dhe pjesëmarrësve tjerë, qё tё mendojnë dhe veprojnë pёr 

implementimin efikas dhe me kohë të Strategjisë. 
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Thelbi i bёrjes sё Strategjisё sё qytetit ёshtё krijimi i mundësive pёr qytetarёt e saj, nё 

mёnyrё qё atyre t’u ofrohet njё jetesё e dinjitetshme. Për të përballuar më me sukses sfidat 

për zhvillimin e komunës, dhe për të krijuar një ambient më miqësor e më atraktiv për 

zhvillimin e biznesit dhe ngritjen e cilësisë së jetesës për banorët e saj, Komuna e Prishtinës 

ka përgatitur dokumentin: “Strategjia zhvillimore afatmesme e Prishtinës 2008-2012”. 

Konceptimi i Strategjisë Zhvillimore zakonisht bëhet me krijimin e klimës sё përshtatshme 

pёr njё zhvillim tё qёndrueshёm, si dhe bёrjen e politikave adekuate nё pёrkrahjen e biznesit, 

pastaj në konkurrencën për zgjedhjet urbane, planet rregullative, dhëniet e lejeve pёr ndёrtim 

nё pёrputhshmёri me kёto plane, si dhe përkrahjen e zhvillimit, ngritjen e burimeve njerëzore, 

shkollimin, hapjen e shkollave tё reja pёr tё plotësuar nevojat dhe kërkesat, si dhe adaptimi i 

planeve mёsimore konform kёrkesave tё tregut tё punёs. 

Objektivat e kësaj Strategjie Zhvillimore janë orientuar në realizimin e qëllimeve esenciale në 

interes zhvillimor të mbi gjysmë milioni qytetarëve. Duke ditur rolin e kryeqytetit, Strategjia 

ka pasur për qëllim që të ofrojë shërbime edhe për qytetarët e tjerë të Kosovës dhe të 

banorëve jo të përhershëm të Prishtinës, si dhe të prezencës ndërkombëtare, e cila së bashku 

me komunitetin lokal, luan rol të rëndësishëm në jetën publike, kulturore dhe ekonomike në 

kryeqytetin e Kosovës. 

Duke marr për bazë rëndësinë e zhvillimit, me të drejtë shtrohet pyetja se pse komunave u 

nevojitet strategjia? Strategjia është konceptuar si një strukturë e aktiviteteve të veçanta. 

Pyetjet e përgjithshme strategjike, me të cilat komunat përballet në përditshmëri, e sidomos 

ato në tranzicion, siç është Komuna e Prishtinës, ka të bëjë me përgjigjen në pyetjet se si 

mund të ndihmohen në fazën e tranzicionit, si mund të shndërrohen lokacionet e pa 

shfrytëzuara në vende moderne për jetesë, punë, art dhe kulturë. Një sfidë tjetër e komunave 

në fazën e tranzicionit është mënyra se si ato i përshtatin aftësitë lokale në përballjen me 

ekonominë moderne. Pyetje e radhës që shtrohet është inkurajimi i ideve dhe bizneseve të 

reja. 

Duke pasur parasysh rritjen e numrit të banorëve në Prishtinë, një problem në vete paraqet 

ofrimi i shërbimeve adekuate dhe atyre infrastrukturore për numrin në rritje të popullatës. 

Me ketë Strategji Zhvillimore, e cila mbulon periudhën kohore 2008-2012, është bërë 

fuqizimi në përfshirjen e komunitetit dhe të palëve të tjera me interes për të arritur progresin 

dhe kohezionin social dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Komunës së Prishtinës,  

përmes shfrytëzimit më të mirë dhe të balancuar të ambientit dhe të të gjitha burimeve të 

tjera.  
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Ky dokument strategjik i zhvillimit të Komunës së Prishtinës është balancues dhe ndërton 

bazë të mirë për një zhvillim të qëndrueshëm. Përveç objektivit parësor, që është zhvillimi 

ekonomik i Prishtinës, ka arritur që të ndërtojë baraspeshën zhvillimore në aspektin 

hapësinor, të zhvillimit social, arsimit, kulturës, infrastrukturës fizike dhe zhvillimit rural. 

Gjithashtu, strategjia është parakusht i domosdoshëm i mundësisë të sigurimit të fondeve 

buxhetore për projektet komunale në banka, grantet qeveritare si dhe fondeve të EU-së 

nëpërmjet programit IPA-s. Andaj, Komuna e Prishtinës në tërësi ka kuptuar rëndësinë e 

përpilimit të planit kualitativ strategjik, si mënyra më e sigurt e arritjes së objektivave 

zhvillimore. 

Ky është një proces dinamik dhe mjet i rëndësishëm për mobilizimin e burimeve komunale: 

njerëzore, fizike dhe financiare. Gjatë këtij procesi, komuna krijon një bashkërenditje të re 

veprimi, si në aspektin e brendshëm, ashtu edhe në atë të jashtëm. Sa më të fuqishme të jenë 

kjo ndërlidhje aq më të mëdha do të jenë shanset e komunës që të zhvillohet në të ardhmen. 

Paralelisht me zhvillimin e procesit të hartimit të Strategjisë është menduar edhe në krijimin e 

një partneriteti në mes të sektorit qeveritar (Pushteti Lokal), dhe atij privat (shoqatat e 

biznesit dhe bizneset individuale), duke inkuadruar këtu edhe shoqërinë civile, komunitetet, 

grupet sociale.  

Pregatitja e këtij dokumenti vital për komunën, ka mundësuar që të gjithë pjesëmarrësit të 

marrin njohuri mbi metodat dhe teknikat për hartimin e Strategjive Zhvillimore, si dhe për 

mbështetjen e zhvillimit të sektorit privat dhe atij publik.  

Shpeshherë komunat janë të zhgënjyera me të arriturat e strategjive për shkak mungesës së 

përvojave dhe dijës në menaxhimin e projekteve. Numri i kufizuar i ekspertëve të angazhuar, 

pamundësia e rekrutimit të një numri të domosdoshëm të tyre, për shkak të nivelit të ulët të 

pagave që nuk janë konform nivelit të tyre profesional, si dhe mosha e një numri të 

punësuarve krijojnë rezistencë dhe ndjehen të rrezikuar nga ndryshimet. 

Elemente tjera që ndikojnë në mosimplementimin në tërësi të Strategjisë Zhvillimore janë 

edhe sfidat dhe analizimi i pamjaftueshëm i faktorëve të jashtëm, si: 

Së pari, Kosova, si vend i ri dhe me një ekonomi të brishtë, vuan nga mungesa e kapaciteteve 

të firmave vendore për të ndërmarrë punë voluminoze dhe komplekse infrastrukturore. Ky 

problem manifestohet edhe në nivel kombëtar. Mungesa e kapaciteteve fizike dhe njerëzore  

të firmave (si mungesa e makinerisë së përsosur, e inxhinierëve me përvojë etj.), si dhe 

mungesa e likuiditetit të mjaftueshëm nga ana e kompanive të kontraktohen nga Komuna, ka 

shkaktuar shumë vonesa në realizimin e projekteve. 
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Së dyti, Ligji i Prokurimit Publik i obligon të gjitha institucionet publike, përfshirë edhe 

Komunën e Prishtinës, të kontraktojë kompanitë që ofrojnë çmimin më të lirë. Kjo ka bërë që 

në disa raste ligji ka imponuar zgjedhjen e kompanive që nuk janë ekonomikisht dhe 

teknikisht të përgjegjshme për realizimin e projektit, por kanë fituar vetëm në saje të ofrimit 

të çmimit më të ulët. Me nënshkrimin e kontratës, është vërejtur se kompanitë e tilla nuk kanë 

likuiditet të mjaftueshëm për të bërë blerjet elementare për fillimin e punimeve. 

Së treti, problemet pronësore kanë shkaktuar vonesa në shumë projekte gjë që lidhen me 

zbatimin e strategjisë. Edhe pse janë angazhuar të gjitha organet e Komunës, si Drejtoria e 

Financave dhe Pronës, si dhe Drejtoria e Kadastrit, prapë shumë lëndë kanë mbetur të 

pazgjidhura, për shkak të vonesave në trajtimin e tyre nëpër gjykata. Për shumë prona, nuk ka 

evidencë të saktë të pronarëve të tyre. Për shkak të mungesës së regjistrave autentik në 

komunë është e vështirë të evidencojë saktë pronësinë e parcelave. 

Në Strategjitë Zhvillimore është e rëndësishme qasja integruese, andaj duhet marrë parasysh 

koordinimin dhe kooperimin e të gjitha sektorëve dhe institucioneve relevante, 

departamenteve, drejtorive dhe organizatave tjera jashtë komunës. Ndërtimi i një partnershipi 

ka të bëjë me ndërtimin e ndërlidhjes efektive dhe besimit në mes grupeve të ndryshme të 

interesit në kuadër të Komunës, si dhe ballafaqimi me sfida komplekse të qeverisë lokale. 

 

3.1.Roli i Komunës së Prishtinës në zhvillimin ekonomik të Kosovës 

 

Prishtina, përveç se është qendër administrative dhe kulturore e vendit, është qyteti ku janë të 

koncentruara mbi një e treta e aktiviteteve ekonomike në nivel vendi. Si rezultat i zhvillimeve 

dinamike pas vitit 1999, Prishtina është ballafaquar me një rritje të shpejtë të numrit të 

banorëve, duke shumëfishuar kështu problemet sociale, të infrastrukturës dhe të shërbimeve 

publike. Periudha e pasluftës ka qenë një periudhë e përcaktimit të zhvillimit institucional dhe 

ekonomik të Prishtinës. Me ndryshimin e sistemit elektoral, Kryetari i Komunës zgjidhet me 

votat e qytetarëve dhe gjithashtu ka marrë kompetenca ekzekutive. Pas këtyre ndryshimeve 

institucionale, Komuna e Prishtinës ka ndryshuar numrin e drejtorive për t’iu përgjigjur më 

mirë situatës së krijuar. Megjithatë, Ligji për Prishtinën, i cili ende po ngec të miratohet në  

Kuvendin e Kosovës, do të sigurojë që për shkak të specifikave si kryeqytet Prishtina të ketë 

status të veçantë krahasuar me komunat e tjera në Kosovë.  

Në mungesë të këtij Ligji, Prishtina është mjaft e kufizuar në zhvillimin e saj si kryeqendër e 

shtetit dhe e krahasueshme me kryeqendrat tjera të rajonit. Si pasojë e kësaj, edhe organizimi 
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institucional i komunës së Prishtinës nuk dallon shumë nga komunat tjera që janë shumë më 

të vogla, madje edhe me dhjetëra herë. Megjithatë, kuvendi dhe organet udhëheqëse të 

komunës kanë bërë përpjekje që, brenda kornizës aktuale ligjore, të formojnë një strukturë 

mjaft funksionale qeverisëse dhe administrative në përputhje me nevojat e popullatës dhe 

bizneseve që jetojnë dhe veprojnë në territorin e saj. 

Me një buxhet prej 61,741,686 € (sa ka qenë në vitin 2012) është shumë e vështirë të 

mbulohen nevojat e një kryeqyteti në rritje në të cilin numri i shfrytëzuesve të shërbimeve 

publike është pothuajse dyfish më i madh sa sa ai i banorëve të Prishtinës, duke pasur 

parasysh numrin e madh të të punësuarve në sektorin publik, studentëve dhe vizitorëve që 

banojnë jashtë Prishtinës ndërsa aktivitetin gjatë javës se kryejnë në qytet. Granti qeveritar  

përbën mbi 64% të të hyrave të komunës, ndërsa pjesa tjetër vjen nga të hyrat vetjake. Të 

hyrat nga lejet e ndërtimit dhe nga tatimi në pronë, janë dy burimet kryesore të të hyrave 

vetanake. Me afro 10 mijë biznese aktive që operojnë në Komunën e Prishtinës, ekziston një 

potencial i madh i diversifikimit dhe rritjes së të hyrave komunale si dhe gjenerimit të 

punësimit.  

Problem në vete paraqet ofrimi i shërbimeve publike cilësore për numrin në rritje të 

popullatës. Megjithëse janë bërë investime të konsiderueshme, situata është ende e 

pakënaqshme sidomos në raport me vizionin e Prishtinës. Ka ende nevojë për shumë 

meremetime të rrugëve dhe ndërtim të rrugëve të reja, ndërtim dhe modernizim të rrjetit të 

kanalizimit, rritje të konsiderueshme të kapacitetit të furnizimit me ujë për qytetarët etj. 

Transporti publik është stabilizuar dukshëm, por ende ka nevojë për rritje të efikasitetit të 

funksionimit të tij si një transport i integruar. Orientimet e Komunës së Prishtinës janë që të 

sigurohet transport publik integral, që merr në konsideratë të gjitha format e transportit publik 

për të rritur efikasitetin dhe mënjanuar ngarkesën e vetëm një forme të transportit publik. Për 

shumicën e lagjeve janë në zbatim planet rregulluese, andaj zbatimi i plotë i tyre mbetet një 

sfidë për vitet e ardhshme, sidomos kur merren në konsideratë imigrimi i madh i popullsisë 

nga fshati në qytet dhe rritja rapide e ndërtimeve për numrin në rritje të popullatës. 

Megjithëse popullsia e Komunës së Prishtinës që jeton në zonat rurale është dukshëm më e 

vogël se në komunat e tjera, Prishtina ka shënuar një përparim të dukshëm në ngritjen e 

infrastrukturës për jetë cilësore dhe për zhvillim të aktiviteteve ekonomike, bujqësore dhe jo-

bujqësore në këto zona. Edhe pse ka kapacitete për zhvillimin e shumë aktiviteteve, 

prodhimtaria bujqësore aktualisht është në nivel jo të kënaqshëm. 
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Për të përballuar më me sukses sfidat për zhvillimin e komunës, dhe për të krijuar një 

ambient më miqësor e më atraktiv për zhvillimin e biznesit dhe ngritjen e cilësisë së jetesës 

për banorët e saj, Komuna e Prishtinës ka përgatitur dokumentin: “Strategjia zhvillimore 

afatmesme e Prishtinës 2008-2012”. 

Qëllimi kryesor i kësaj strategjie ishte që, pas identifikimit të gjendjes, përparësive, dobësive, 

mundësive dhe rreziqeve për Komunën e Prishtinës, të propozojë vizionin dhe të identifikojë 

synimet, objektivat dhe projektet konkrete që do të promovojnë zhvillim ekonomik të 

qëndrueshëm dhe të bëjë një hap të madh drejt jetësimit të vizionit të Prishtinës si kryeqytet 

metropol me tipare evropiane. 

Pas shumë debateve, konsultimeve dhe analizave, Komuna e Prishtinës ka përvetësuar këtë 

vizion për zhvillimin e saj të qëndrueshëm dhe të balancuar ekonomik dhe shoqëror: 

Prishtina kryeqytet i Kosovës, qytet metropolitan me tipare evropiane, e njohur për 

zhvillimin ekonomik, me urbanizëm bashkëkohor dhe shërbime efikase e cilësore, e 

integruar në zhvillimet rajonale e ndërkombëtare, qendër e jetës së begatshme kulturore, 

arsimore e sportive, me shërbime të fuqishme intelektuale e financiare dhe jetë cilësore për 

të gjithë qytetarët.(Strategjia zhvillimore e Prishtinës 2008-2012 f.4) 

Bazuar në këtë vizion dhe në problemet dhe mundësitë që ka Komuna e Prishtinës, ekipi i 

strategjisë ka identifikuar 9 synime, të cilat përmbajnë në vete 39 objektiva strategjike. Këto 

synime dhe objektiva kontribojnë drejtpërdrejt në vizionin, i cili ka një koncensues të gjerë 

shoqëror. Synimet janë: 

- Synimi I. Zhvillimi i bizneseve në Komunën e Prishtinës; 

- Synimi II. Zhvillimi i qëndrueshëm rural;  

- Synimi III. Zhvillimi i qëndrueshëm hapësinor dhe urban;  

- Synimi IV. Ofrimi i shërbimeve publike cilësore; 

- Synimi V. Zhvillimi i infrastrukturës dhe transportit publik efikas; 

- Synimi VI. Ofrimi i arsimit cilësor dhe gjithëpërfshirës; 

- Synimi VII. Promovimi i kulturës dhe jetës sportive për të rinjtë; 

- Synimi VIII. Zhvillimi dhe modernizimi i administratës komunale; 

- SynimiIX.Ofrimi i shërbimeve shëndetësore cilësore dhe mirëqenies sociale. 

(Strategjia zhvillimore e Prishtinës 2008-2012, f.6). 
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3.2. Mënyra se si është hartuar Strategjia Zhvillimore e Prishtinës 2008-
2012 
 
Procesi i hartimit të strategjisë ka qenë një proces gjithëpërfshirës me përfaqësues të të gjitha 

palëve të interesit, me vëmendje specifike në komunitetin e biznesit, shoqërinë civile, 

komunitetet, grupet sociale, etj.Të gjitha aktivitetet për përgatitjen e kësaj strategjie janë 

koordinuar nga “Këshilli Drejtues i Strategjisë”, ku kanë marrë pjesë udhëheqësit më të lartë 

të komunës dhe drejtorët e departamenteve, përfaqësuesit e biznesit dhe ata të shoqërisë 

civile. Gjatë procesit të hartimit të strategjisë janë themeluar 6 (gjashtë) grupe punuese me 

nga 5 (pesë) anëtarë. Në secilin grup, së paku 3 (tre) anëtarë kanë qenë nga drejtoria 

përkatëse në komunë dhe 2 (dy) nga komuniteti i biznesit dhe shoqëria civile. Instituti 

“Riinvest”në këtë proces ka mbështetur grupet punuese përmes ofrimit të ekspertizës së tij në 

hartimin e strategjisë dhe çështje të zhvillimit lokal, si dhe ka ofruar trajnimin e zyrtarëve 

komunalë në hartimin dhe zbatimin e projekteve. Për këtë qëllim, Instituti Riinvest ka 

angazhuar ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë dhe ka organizuar 2 (dy) punëtori dhe 

dhjetëra takime pune. 

I tërë procesi i projektit ka kaluar nëpër disa faza: organizimi dhe fuqizimi i ekipeve dhe 

grupeve punuese për hartimin e strategjive, grumbullimi i të dhënave të rëndësishme dhe 

analiza e gjendjes socio-ekonomike në komunë, analiza e pozicionit konkurrues të komunës 

(SWOT), përcaktimi i vizionit, identifikimi i synimeve, objektivave, programeve dhe 

projekteve, përfshirë këtu edhe përshkrimin e shkurtër të projekteve, identifikimin e burimeve 

të financimit dhe burimeve njerëzore, të gjitha këto aktivitete në përputhje me prioritetet 

zhvillimore të komunës. 

Edhe pse strategjia zgjat më shumë se mandati qeverisës, udhëheqja komunale i ka bërë disa 

përmirësime esenciale në strukturën organizative, me qëllim të ofrimit të shërbimeve më 

cilësore dhe më të shpejta për qytetarët dhe bizneset. Së këndejmi, brenda departamenteve 

janë formuar një numër i sektorëve për fusha të caktuara, në mënyrë që të përmirësohet 

funksionalizimi dhe menaxhimi më i mirë i tyre. Struktura e re organizative është dëshmuar 

të jetë e qëlluar, dhe si e tillë është pritur mirë nga marrësit e shërbimeve nga administrata 

komunale.  

Grupet punuese duhet të vendosin se çfarë programe dhe projekte do të miratojë që të arrijë 

strategjinë e saj zhvillimore, vizionin, qëllimet dhe objektivat.  

Ndikimi i strategjisë së përzgjedhur ka përfshirë pyetjet me sa vijojnë se : 

• Ku mund të shtrihen prioritetet emergjente? 
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• Cilat burime mund të vihen në dispozicion për të mbështetur strategjinë e zgjedhur? 

• Cilat opsione janë relativisht më të lira për t'u zbatuar? 

• A ka komuniteti kapacitet për të zbatuar opsionin e zgjedhur? 

• Cilat janë rreziqet? A munden rreziqet të minimizohen? 

 
3.3. Strategjia e Zhvillimore e Komunës së Prishtinës në konkurrueshmëri 
me strategjitë rajonale 

 

Për të arritur konkurrencën si dhe kohezionin social brenda zhvillimit urban dhe strategjive e 

programeve regjeneruese, duhet të përfshihen një sërë tiparesh. Këto tipare përfshijnë rritjen 

ekonomike dhe punësimin, aspektin mjedisor, efikasiteti në zvogëlimin e shkallës së 

varfërisë, krimin, integrimin e të ardhurëve nga regjionet tjera për të jetuar në qytet dhe 

minoriteteve etnike, barazinë gjinore, ndryshimin demografik, shtrirjen urbane, arkitekturën, 

kulturën, dhe qeverisjen e mirë.  

Konkurrueshmëria tani më po bëhet gjithnjë e më shumë një çështje rajonale e orientuar në 

përmbushjen e nevojave të ekonomisë dhe të qytetarëve. Krijimi i një ambienti miqësor 

biznesi në nivel vendi mund të përkrah konkurrueshmërinë e qytetit. Andaj, koncepti modern 

i zhvillimit të qytetit duhet analizuar nëpërmjet perspektivave të ndryshme. E tërë perspektiva 

Europiane e regjionit të Europës Juglindore ofron shans më të madhe për qasjen moderne të 

zhvillimit të qytetit. Zhvillimi i qytetit mund të shihet si një balancim i interesave të 

ndryshme, atyre të investitorëve, ekonomive familjare, qytetarëve, turistëve dhe qeverisë. 

Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM), zakonisht, janë bartës të konceptit modern të një 

planifikimi zhvillimor. Andaj, me rritjen e nivelit të konkurrencës ne përmirësojmë 

pozicionin e kompanive në qytet. Konkurrueshmëria e qytetit mund të shihet si krijimi i 

kushteve të mira për qytetarët dhe komunitetin e biznesit. Nëse nuk ofrojmë kushte të 

favorshme për ndërmarrësit do të jetë e vështirë gjetja e burimeve për financimin e projekteve 

në procesin e zbatimit të Strategjisë Zhvillimore. Kështu që, strategjia e qytetit duhet të 

përmirësojë konkureshmërinë në nivel regjional, bazuar në faktorët si: trashigimia kulturore, 

lëvizjet demografike dhe ndërrimet sociale. Të gjitha Strategjitë Zhvillimore rajonale janë  

të orientuara nga inovimet teknologjike, duke kërkuar rritjen e produktivitetit dhe 

shkëmbimin e lirë  të  kapaciteteve teknologjike si dhe inovacioneve. 

Mundësia e hyrjeve në tregje të reja është një faktor i rëndsishëm për analizat e zhvillimit 

regjional. Faktorët kryesorë janë zhvillimi i transportit dhe teknologjia informative, ndërsa 

çështjet e ambientit janë faktori i fundit në të gjitha qëllimet e përshkruara. Andaj, disa 
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strategji zhvillimore të qyteteve të rajonale, siç është ajo e Lubljanës, ka për qëllim të ketë një 

ambient shumë cilësor, duke u bazuar në burimet natyrale vetjake dhe trashëgiminë. Po ashtu, 

edhe energjia e ripërtritëshme është përkrahur me këtë strategji. Planifikimi hapësinor, 

trashëgima kulturore dhe ndërrimet demografike, janë pjesë e konceptit të 

konkurrueshmërisë. Natyrisht që konkurrueshmëria orientohet në zhvillimin ekonomik, 

progresin teknologjik si dhe në ngritje e cilësisë së jetës. 

Urbanizimi i plotë i qytetit nëpërmjet Planeve Rregulluese urbane i bën qytetet të jenë më 

konkurruese. Tek trashëgimia kulturore kemi të bëjmë me të gjitha asetet materiale dhe 

jomateriale kulturore që ka një qytet, siç janë: bibliotekat, arkivat dhe muzetë, ndërtesat 

(objektet e kultit fetar, kështjellat, manastiret si dhe ato jo-materiale ku hynë manifestimet e 

ndryshme kulturore si: trashëgimia folklorike, etnografike etj). Në këtë drejtim, 

konkurrueshmëria nuk është vetëm rreth strategjisë së përdorur dhe zhvillimit të përparësive 

ekonomike dhe dinamizimit të tyre, por gjithashtu edhe rreth aftësisë të zhvillimit territorial, 

kapitalit kulturor dhe atij social midis individëve, kompanive dhe institucioneve. 

Performanca urbane varet jo vetëm nga përmbajtja e qytetit me infrastrukturë të rëndë 

(kapital fizik), por gjithashtu nga gjindshmëria, cilësia e komunikimit të dijes, si dhe kapitalit 

intelektual e social. Kjo formë e kapitalit vendos për konkurencën urbane. Koncepti i "smart 

city" është prezantuar si një mjet strategjik për të rrethuar faktorët modern urban të prodhimit 

në një kornizë të përbashkët, si dhe për të nënvizuar rëndësinë në rritje të teknologjisë 

informative dhe të komunikimit, kapitalit social dhe intelektual në profilizimin e konkurencës 

së qyteteve. Një "smart city" është një qytet që investon në kapitalin njerëzor dhe 

domosdoshmërisht edhe në proceset sociale të pjesëmarrjes, edukimit, kulturës dhe 

infrastrukturës për komunikimet e reja.  

Një "smart city" duhet të ofrojë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, të sigurojë cilësi të lartë 

të jetesës për të gjithë qytetarët, dhe të ofrojë menaxhim të përgjegjshëm të burimeve 

natyrore dhe sociale, me anë të qeverisjes nëpërmjet pjesëmarrjes. Andaj, startegjitë e 

ardhshme zhvillimore duhet të shtyjnë përpara transformimin e Prishtinës në një "smart city". 

Përderisa në shumicën e strategjive zhvillimore të kryeqendrave në Europën Juglindore, 

Lubljanë, Zagreb, Sofie, Budapest, Shkup, Podgoricë, Sarajevë, determinues është përcaktimi 

i prioriteteve për zhvillimin e këtyre qyteteve në korelacion me konkurencën ndërkombëtare, 

kjo ndodhë duke planifikuar dhe realizuar veprimet e nevojshme për të shtuar rritjen e 

rëndësisë së investimeve të huaja, qasjen e lehtë të bizneseve ndërkombëtare dhe atë duke 

krijuar vende të reja pune nëpër qytete. 
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Duke u bazuar në krahasimin e Strategjive Zhvillimore të Shkupit dhe asaj të Prishtinës, 

vëhet re dallueshmëria e buxhetimit të këtyre dy strategjive. Përderisa Strategjia Zhvillimore 

e Shkupit, e cila përmban projekte në vlerë të tërsishme prej 234,132,250 €, burimet e 

financimit janë me sa vijon: nga burimet vetjake 30,970,250 ose 13,23 % e totalit, 9,010,000 

€ nga burimet ndërkombëtare, apo 3.86%, si dhe 194,152,000€ apo 82.92 % nga buxheti 

shtetëror, ndërsa tek strategjia e Prishtinës raporti grante qeveritare- investime vetanake është 

jashtëzakonisht shumë i ulët. 

Tri prioritet kryesore në strategjitë e zhvillimit ekonomik në shumicën e kryeqendrave 

regjionale mund të përmblidhen me sa vijon: 

i) përmirësimi i edukimit shumë kualitativ dhe njohuritë know-how; 

ii) ngritja e kualitetit për jetesë, si dhe krijimi i një ambienti të këndshëm dhe të sigurtë jetese; 

iii)) ndërkombëtarizimi i hapësirave të qytetit dhe ndërlidhja me rrjetet globale. 

Zhvillimin ekonomik të Komunës së Prishtinës mund ta ndajmë në disa faza : i) Faza e parë e 

ndarjes në bazë etnike dhe mos investimeve në Komunë në periudhën prej 1990-1999 

(dominuar nga pushteti i atëhershëm serb. ii) Faza e dytë; periudha e pas çlirimit të Kosovës 

dhe hyrjes së trupave të NATO-s si dhe vendosjes së Misionit të Kombeve të Bashkuara në 

Kosovë (UNMIK) që njihet si periudha e përmbushjes së emergjencave për refugjatët e 

kthyer nga ekzili i detyrueshëm. iii) Faza e tretë është e njohur si periudha e konsolidimit të 

institucioneve lokale në vitin 2000 dhe atyre qëndrore më 2001. Kjo periudhë ka rezultuar me 

krijimin e buxhetit në nivel lokal dhe atë nacioanl, i cili buxhet nuk ka mundur as për së 

afërmi t’i plotësojë nevojat për rikuperimin e dëmeve të mëdha dhe shkatërrimin enorm që ka 

ndodhur gjatë periudhave të mëhershme. 

iv) Faza e katërt ka të bëjë me konsolidimin e mëtejmë të pushtetit lokal, tani pa 

administrator ndërkombëtar, që si rrjedhojë ka hartimin dhe miratimin e Strategjisë 

Zhvillimore të Prishtinës për periudhën 2008-2012, si dhe v) faza e tanishme, e cila njihet si 

faza e kalimit në një faze të re tipike zhvillimore, duke u fokusuar në projektet madhore siç 

janë: rritja e kapacitetit të furnizimit me ujë të pijshëm gjatë tërë ditës për qytetarët e  

Prishtinës, projekti i koogjenerimit të ngrohjes qëndrore për banorë, si dhe investimet në 

unazat e qytetit. 

Projekti për përmirësimin e ujësjellësit dhe ndërtimin e fabrikës së re të përpunimit të ujit 

është një projekt mjaft i rëndësishëm si për vet Komunën ashtu edhe për qytetarët e saj. Ky 

projekt mundëson që uji në të ardhmën mos të jetë më pengesë për një jetë të dinjitetshme si 

dhe pengesë e zhvillimit ekonomik në qytet. Ky projekti kap vlerën prej 35 milion eurosh, e 
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financuar nga: burimet vetjake të Komunës prej 5 milion euro, në bashkëfinancim me 

Komisionin Evropian (ECLO) - 5 milion euro, si dhe Kompania e Ujësjellsit Regjional “KUR 

Prishtina” me 20 milionë euro si kredi nga Banka Gjermane për Zhvillim (KfW). 

Përfitimi kryesor i këtij projekti do të jetë rehabilitimi i total i rrjetit primar të ujësjellsit, 

eliminimi i humbjeve fizike, që tani janë 52.00% të prodhimit, si dhe rritja e kapacitetit 

prodhues nga 700 litra për sekond në 1400 litra për sekond kur do të përfundoj projekti në 

vitin 2016. 

 Ndërsa, lidhur me Projektin e koogjenerimit të ngrohjes qëndrore, Komuna e Prishtinës ka 

arritur që të sigurojë burimet e financimit në shumën prej 30.025.000,00 euro dhe atë: 

13,825,000.00 nga Komisioni Evropian, 11 milion euro nga Qeveria Gjermane, përmes 

Bankës Gjermane për Zhvillim (6 milion prej të cilave janë grant, ndërsa 5 milion janë kredi 

me garancion të Komunës dhe Qeverisë së Kosovës me një kamatë prej 7.8%.), 1.8 milion 

euro nga Qeveria Suedeze, 1.5 milion euro nga Qeveria e Luksemburgut, si dhe 2 milion nga 

burimet vetanale të Komunës së Prishtinës 

Objektivat e projektit: Ky projekt ka për qëllim rehabilitimin e sistemit të ngrohjes 

qendrore të Prishtinës, në mënyrë që t’i shërbejë konsumatorët me ngrohje të qëndrueshme, 

efikasitet të lartë dhe t’i ofrojë ambient ekologjikisht më të mirë. Nëpërmjet këtij projekti do 

të arrihet deri tek kursimi i lëndës djegëse – mazutit, si uljen e shpenzimeve të larta që ka kjo 

lëndë. Vlen të përmendet fakti se sistemi i ngrohjes qendrore të Prishtinës do të lidhet përmes 

një tubacioni prej 11 km, me këmbyes nxehtësie dhe nxjerrje të avullit nga Termocentrali 

Kosova B (Obiliq).  

Benificionet e projektit të koogjenerimit do të jenë: 

o Reduktimi i kostos operative të prodhimit të ngrohjes me rreth 50.00%;  

o Zëvendësimi i mazutit me avullin e nxjerrë nga Termocentrali “Kosova B”;  

o Përmirësimi i cilësisë së ajrit për banorët e Prishtinës duke e reduktuar CO2 dhe 

gazrat e tjera të dëmshme;  

o Zvogëlimi i kërkesës për përdorim të energjisë elektrike për ngrohje, duke e reduktuar 

kësisoj shpenzimin e energjisë elektrike. 

Projekti, për të cilin do të nevojitën burime të shumta financiare është edhe ai i ndërtimi i 

Unazës së Qytetit me një gjatësi prej 26 km, me kosto rreth 160 milionë euro, për të cilin 

projekt nevojitet një koordinim shumë më i madh me Qeverinë e Kosovës, përkatësisht 

Ministrinë e Infrastrukturës, me qëllim të bashkëfinancimit të këtij projekti shumë të 

rëndsishëm për zhvillimet e ardhshme në Prishtinë. Përfitimi kryesor nga ky projekt do të 
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jetë: zvoglimi i qasjes të panevojshme i veturave në qytet, qasja më e lehtë në autostratë si 

dhe zvoglimi i ndotjeve dhe zhurmave në Qytet. 

Kjo strategji fokusohet edhe në krijimin e ambientit të përshatshëm për një zhvillim të 

qëndrueshëm ekonomik, që ka rezultuar me Stategjinë Zhvillimore (2008-2012), e aprovuar 

në Kuvendin Komunal të Prishtinës  

Donacionet ndërkombëtare në këtë periudhë kohore (2008-2012) kanë qenë selektive, jo-

përmbajtësore dhe jotransparente të zhvilluara kryesisht në projektet e,,buta’’ rreth ngritjes së 

kapaciteteve administrative dhe profesionale të të punësuarëve dhe grupeve të caktuara 

shoqërore të margjinalizuara si rezultat i investimeve të pamjaftueshme nga niveli qëndror 

dhe atij lokal. 

Duke marrë parasysh se Komuna e Prishtinës për herë të parë ka realizuar planin strategjik 

për qytetin, kjo Strategji, edhe përkundër qëllimeve të përshkruara në arritjen e objektivave, 

ka pasur ngecje në përmbushjen e synimeve dhe objektivave në tërësi. Në krahasim me 

strategjitë e qyteteve rajonale, kjo strategji është orientuar kryesisht në infrastrukturë, duke 

ngecur në investimet me qytetet simotra rajonale që janë fokusuar në investime në një 

korelacion me strategjite nacionale të orientuar nga qasja e politikave inovative, përmirësimin 

e know how dhe promovimin e marketingut urban. 

Strategjia Zhvillimore e Prishtinës nuk ka pasur harmonizim me Strategjinë Kombëtare për 

shkak se Kosova ende nuk e ka një Strategji Zhvillimore në nivel vendi, të miratuar nga  

kuvendi. Kjo ka ardhur si pasojë e plotësimit të nevojave të mëdha për investime në 

infrastrukturën rrugore, ndërtimin e objekteve shkollore duke bërë ngritjen e kapaciteteve  

arsimore, ndërtimin e ambulancave shëndetësore në pjesë të ndryshme të qytetit, hapësirave 

për sporte, të cilat për dekada kanë qenë të lëna pa investime elementare të nevojshme si 

pjesë e strategjisë së pushteteve të atëhershme. Lufta në Kosovë si dhe kthimi masiv i 

refugjatëve për një periudhë të shkurt kohore ka nxitur nevojat për rikonstruktimin e  

infrastrukturës më se të domosdoshme, duke anashkaluar kështu mjaft projekte, të cilat kanë 

qenë nevojë si në ngritjen e kapaciteve njerëzore, ashtu edhe në investime afatgjata. 

Përderisa qytetet tjera, siç është Shkupi, në strategjinë e vet zhvillimore në njërin prej qëllime 

kryesore ka vendosur ruajten e identitetit të qytetit, Prishtina është dashur të orientohet në 

objektivat më emergjente për fillim e një jete të re. Kjo mungesë ka ardhur edhe si rezultat i 

buxheteve të vogla, të cilat i kanë pasur komunat në këtë përiudhë kohore, si dhe alokimin e 

granteve të pakëta qeveritare. Mungesa e një legjislacioni adekuat, mosdefinimi i statusit 
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politik të Kosovës asokohe, ka shkaktuar vonesa në implikimet e parneritetit publiko-privat, 

si dhe të investime të huaja direkte në të gjitha sektorët. 

Përderisa qytetet tjera në rajon janë fokusuar në krijimin e një mjedisi më të favorshëm për 

biznes dhe konkurencë, Komuna e Prishtinës në strategjinë e vet zhvillimore (2008-2012) 

është fokusuar më tepër në përmbushjen e nevojave emergjente infrastrukturore, të rrugëve, 

shkollave, kopshteve për fëmijë, restaurimin e objekteve të kultit dhe ato sportive, strehim për 

kategoritë e dala nga lufta, etj. 

Nëse bëjmë një krahasim në mes Strategjisë Zhvillimore të Prishtinës dhe asaj të Zagrebit, 

dallueshmëria ështe esenciale. Strategjia Zhvillimore e Zagrebit fokusohet më shumë në 

“projekte të buta”, të cilat do të janë për: 

i. një ekonomi konkurruese; 

ii. zhvillimin e burimeve njerëzore; 

iii. mbrojtjen e mjedisit dhe qëndrueshmëri; 

iv. menaxhimin e burimeve natyrale dhe energjisë; 

v. përmirësimin e funksionimit të kualitetit urban në qytet; 

vi. përmirësimin e kualitetit të jetesës; si dhe 

vii. përmirësimin e sistemit të menaxhimit zhvillimor. 

Duke u bazuar në rezultatet e ndikimit të lokacionit faktorët motivues të punëdhënësve dhe 

punëmarrësve për afarizëm në kryqendër kryesisht janë joshur nga përpasitë ekonomike që  

ofron qyteti i Prishtinës, si: mundësia për punë, kushtet e favorshme të tregut të punës. Për 

menaxherët, motiv është një treg më i gjerë (ndërmarrjet, klientët), e cila është një përparësi 

domethënëse. Përparësi tjetër e rëndsishme për klasën krijuese janë mundësitë që qyteti i 

Prishtinës ofron lidhur me edukimin dhe trajnimet nga Universiteti Publik dhe ato private. 

Përparësi tjera me rëndësi që ofron Prishtina si kryeqendër janë edhe: oferta e punës, 

mundësitë për ndërtim karriere, jetë kulturore dhe mundësia e shrytëzimit të kohës së lirë,  

pastaj, mundësia për sport dhe argëtim, shërbimet në rritje dhe rrjeti i gjerë i shitjeve, si dhe 

numri i lokaleve që ofrojnë ushqime dhe shërbime kualitative. 

Përkundër përparësive të ofruar më lart paraqiten edhe dobësi që i përcjell kryqendrat 

regjionale. Fluksi i madh i njerëzve që shfrytëzojnë shërbimet dhe janë të punësuar në 

Prishtinë ndërsa jetojnë jashtë saj, ndotja, pastërtia jo e mjaftueshme, transporti i pa integruar 

dhe i vjetruar si dhe zhurma janë faktorë që ndikojnë në konkurrueshmërinë e qytetit në 

raport me qytetet tjera të vendit si dhe atyre rajonale. 
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Në tabelën vijuese janë dhënë disa indikatorë të madhësisë së qyteteve në rajonin e Europës 

Juglindore, duke filluar nga numri i banorëve, siperfaqja e shtrirjes së qyteteve si dhe 

dendësia e popullatës që jetojnë në këto qytete. Nga kjo rezulton se kemi qytete me numër të 

madh të popullatës, si dhe qytete tjera të cilat kanë një numër të konsiderueshëm popullate. 

Tabela 3.1. Të dhënat demografike të kryeqyteteve në Europën Juglindore 

Qyteti Nr. i banorëve km2 Banorë/km2 
Prishtina   198,847   523    380 
Tirana   763,634 1,652    462 
Shkupi   506,926       571.46    890 
Budapesti 1,728,000     525.2 3,291 
Lubljana    274,828 164 1,678 
Zagrebi   779,145 641 1,216 
Podgorica   185,937 129 1,441 
Sofia 1,203,000 892 1,349 
Sarajeva   669,000     327.12 2,311 
Burimi:E përpunuar nga autori (2014) 
 

Përderisa Budapesti dhe Sofia janë metropole Tirana, Zagrebi, Sarajeva dhe Shkupi kanë në 

një nivel të përafërt popullate, ndërsa Prishtina dhe Podgorica janë në një rrafsh më të ulët sa 

i përket indikatorëve, siç është numri i banorëve 

 

3.4. Buxheti dhe burimet e mundshme të financimit të projekteve nga 

Strategjia Zhvillimore  

 

Parakusht i rёndësishëm pёr ndёrtimin e njё sistemi tё mirё tё buxhetit komunal dhe 

menaxhimin e tij efektiv ёshtё sigurimi i fondeve pёr tё menaxhuar projektet si dhe posedimi 

i aftësive qё buxhetin ta transformojë nё shёrbime cilёsore, etj. 

Ky proces, praktikisht kёrkon transparencё tё menaxhimit tё buxhetit dhe pёrgjegjësi të plotë 

pёr vjeljen e tё hyrave buxhetore si dhe shpenzimin e tyre. Nё tё njëjtёn kohё, duhet tё 

merren vendime pёr prioritete, siç janë vlerёsimi rigoroz, debati i gjerë, konkurrenca e  

kёrkesave si dhe projektet e bazuara nё Strategjinё Zhvillimore. Njёkohësisht, është 

bashkëpunuar me grupet e interesit dhe publikun pёr tё siguruar pjesëmarrjen e tyre nё  

diskutimet lidhur me prioritetet e projekteve. Kjo duhet tё përcillet me njё sistem tё 

monitorimit dhe vlerёsimit, duke siguruar njёkohësisht pёrgjegjёsi dhe transparencë nё 

menaxhimin e buxhetit. 
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Burimet e financimit pёr projektet prioritare në implementimin e Strategjisё kanë qenë 

burime tё qёndrueshme, stabile dhe gjithsesi tё pranueshme si kosto (çmim) pёr 

implementimin e projekteve nëpërmjet tenderimit publik konform Ligjit të Prokurimit Publik. 

Bazё e financimit tё projekteve ka qenë buxheti komunal, pёr tё cilin gjatё periudhёs 

implementuese ështe punuar që ky tё rritet nё progresion të vazhdueshëm, dhe atё nё mёnyrё 

qё vetё projektet do tё ishin në gjendje të gjenerojnё edhe tё hyra buxhetore nё vitet vijuese 

Komuna ka punuar në sigurimin e qëndrueshmërisë buxhetore, të bazuar në Strategji, që të 

krijonte një rritje ekonomike afatgjate. Implementimi i Strategjisë në përcaktimin e 

prioriteteve lidhur me projektet dhe aktivitetet që janë ndërmarrë ka rëndësi të madhe. 

Është bërë rritja e disiplinës financiare dhe zbatimi i rregulloreve që sigurojnë ligjshmëri dhe 

transparencë buxhetore duke e rritur kështu bashkëveprimin në mes taksapaguesve dhe 

institucioneve qëndrore për politikat buxhetore, si dhe menaxhimi efikas të tyre. 

Rëndësi të madhe ka zbatimi i procedurave dhe rregullave nga drejtoritë, si në aspektin e 

menaxhimit të zërave buxhetorë, ashtu edhe në aspektin e menaxhimit të shpenzimeve. 

Prioritet ka qenë identifikimi i nevojave për përmirësimin e infrastrukturës publike që përkrah 

zhvillimin ekonomik. 

Burim me rёndësi i financimit nё implementimin e projekteve do tё duhej të ishte krijimi i 

parneritetit publiko-privat, si dhe dhёnia me koncesion, dhe atё konform Ligjit mbi 

Partneritein Publik-Privat Nr. 04/L-04 dhe Ligjit mbi Koncesion. Komuna e Prishtinёs deri 

mё tani ka realizuar disa projekte të parneritetit publiko-privat, si dhe janё nё fazёn e 

realizimit projekte tё rёndësishme koncesionale. 

Projektet kapitale qё kanё tё bёjnё me rritjen e kapacitetit tё ujit tё pijshёm pёr banorёt e 

Prishtinёs, trajtimi i ujrave tё zeza, si dhe grumbullimi dhe selektimi i hedhurinave, kanë 

qenë projekte prioritare. Meqё ato kanë kosto të lartë buxhetore, ka qenë më se i 

domosdoshëm financimi i tyre nga Banka Evropiane pёr Rindërtim dhe Zhvillim (nga 17  

-dhjetori 2012 Republika e Kosovës është anëtarja e 66 me të drejta të plota e BERZH-it), 

Banka Botërore, kfw, banka zhvillimore, Dexia Komumunalkredit, si dhe nga vetё 

buxheti i Ndёrmarrjeve Publike. 

Bahkёpunimi me komunitetin e biznesit ka qene njё ndёr prioritetet e Strategjisё Zhvillimore, 

sepse kjo është njё ndёr format e investimeve tё pёrbashkёta, sidomos tё projekteve  

infrastrukturore, kulturore, sportive, etj. Edhe Ndёrmarrjet Publike kanë pasur njё mundësi qё 

projektet vitale tё bashkёfinancohen, e sidomos ato qё kanё tё bёjnё me shfrytëzimin e 

projekteve tё rёndësishme tё ndёrtimit tё,,rrugëve unazore’’, të cilat Ndёrmarrjet Publike dhe 
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private si: PTK, RTK-ja, KEK-u, Ujësjellsi Prishtina, Ipko, Kujtesa, etj e kanë 

shfrytëzuar pёr implementimin e projekteve tё tyre strategjike zhvillimore nё shtrirjen e 

kabllove optikё, apo edhe shtimin e lidhjeve tё reja konjekturale me partnerёt e tyre.         

Në vazhdim të këtij kapitulli, në pika të veçanta do të elaborohen burimet e mundshme 

buxhetore për finacimin e projekteve nga a) burimet vetanake (b) kreditë c) donatorët ç) 

koncesionet d) IHD-të dh) partneriteti tjetër me komunitetin e biznesit: bankat, shoqëritë e  

sigurimit, ndërmarrjet publike etj. 

 

3.5. Roli i Komunës së Prishtinës në krijimin e buxhetit 

 

Me “Rregullorёn mbi vetëqeverisjen e komunave Nr.2000/45”, Kuvendet Komunale 
autorizohen qё tё hartojnë dhe miratojnë buxhetin komunal, i cili duhet tё pёrmbajë Planin 
pёr aktivitete dhe menaxhimin ekonomik brenda vitit fiskal, pёrfshirё këtu edhe tё gjitha 
parashikimet e tё hyrave, shpenzimet komunale kapitale dhe ato tё pёrgjithshme. 
Komunat duhet t’i kenё llogaritё e tyre nё Buxhetin e Kosovёs, ku depozitohen tё ardhurat e 
mbledhura nga tatimet, taksat dhe detyrimet tjera administrative. 
Fillimisht, Buxheti i Komunёs pёrfshinte buxhetin e administratёs komunale dhe zyres lokale 
tё komuniteteve. Ndërsa, nё vitin 2002, qeveria qendrore bёri bartjen e pёrgjegjёsisё nё 
qeveritё lokale pёr arsimin parashkollor, fillor dhe atë tё mesёm, si dhe kujdesin shёndetёsor 
primar.Komunat, përveç kompetencave nё nxjerrjen e buxhetit, administrimin, përkatësisht 
menaxhimin e tё hyrave dhe shpenzimeve buxhetore nga transferet qeveritare, janë tё 
autorizuara dhe të certefikuara që të caktojnё dhe të mbledhin tё hyra vetjake nga kёto 
burime: 
 Taksat administrative pёr nxjerrjen e dokumenteve civile; 
 Taksa nё dhёnien e lejeve tё punёs pёr shoqёritë tregtare; 
 Taksa nё dhёnien e lejeve tё ndёrtimit; 
 Tatimi nё pronё; 
 Taksa nё qiradhënie, si dhe shfytëzim të hapësirёs publike për reklama; 
 Taksat nga ndërrimet kadastrale nё pronё; si dhe  
 Taksat tjera qё vijnё nga pagesa e gjobave nё komunikacion, qё kryhen brenda kufijve të 
Komunёs; 
 Taksa rrugore (regjistrimi i mjeteve motorike në Komunën e Prishtinës)3 

Nё bazё tё kёtyre shёnimeve tё paraqitura mund tё konkludojmё se buxheti komunal i 

financuar nga tё hyrat vetjake ka njё rritje tё qёndrueshme, dhe si i tillё ka ndikuar nё mënyrë 

                                                 
3 Kjo taksë ka filluar të aplikohet nga 26.11.2007 



,,PROJEKTET – MEKANIZMI KRYESOR PËR ZBATIMIN  E STRATEGJISË SË  
ZHVILLIMIT TË KOSOVËS”- (Komuna e Prishtinës, Rast studimor)  

 

79 
 

të theksuar në realizimin e projekteve qё ndikojnё nё zhvillimin e ekonomisё komunale duke 

gjeneruar, jo vetёm punёsim për tё rinjtë, por edhe rritjen e indikatorve tjerё ekonomikë. 

Drejtoritë e Qeverisë Komunale, pasi qё kanё bёrё njё analizё gjithёpёrfshirёse dhe njё punё 

studimore, kanë dalё me propozimin pёr përgatitjen e buxhetit pёr vitet në vazhdim. 
 

Tabela 3.2. Të hyrat e realizuara në KK Prishtinës 2008-2012 
REALIZIMI  

Nr. Përshkrimi 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Të hyra tjera 60,319 804 89,347 99,044 142,917 
2 Taksa për Administrata 179,336 256,345 335,464 235,742 239,017 
3 Të hyra nga kadastri 541,763 429,330 417,025 344,940 477,570 
4 Të hyra nga inspekcioni 88, 352 103,423 115,001 65,135 37,742 
5 Shfrytëzimi i sip.Publike 648, 945 786,586 969,170 1,260,608 1,187,243 
6 Transaksioni i pronës 836, 374 701,883 677,100 587,290 631,560 
7 Licenca në biznes 542, 353 590,280 745,461 450,984 289,551 
8 Të hyra trafiku 931, 524 726,012 995,580 723,874 287,361 
9 Leje ndërtimi 7, 626,363 8,756,843 8,564,366 8,952,261 13,856,426 
10 Tatimi në pronë 4,094,307 4,209,511 3,776,197 3,844,124 3,854,074 
11 Participime / Donacione 81,903 35,939 215,000 81,903 10,540 
12 Taksa për shërbime arsimore 875,917 864,374 1,129,040 1,130,123 1,144,944 
13 Taksa për shërbime shëndet. 219,674 175,917 193,901 195,215 192,941 
14 Taksa rrugore 402,666 389,322  400,092 402,666 453,440 
15 Agjencia e Pyjeve 5,663 1,521 6,017 3,021 7,484 
16 Gjobat nga gjykatat 330,429 309,074 333,516 477,056 357,854 
 Të planifikuara 14,000,000 14,000,000 19,555,125 20,175,922 21,752,189 

 T O T A L 17,465,887 18,337,165 18,962,277 18,869,145 23,170,664 

Burimi: Drejtorati pёr Financa, Buxhet & Pronё në K.K. Prishtinё 
 

Në tabelën e mësipërme janë dhënë në mënyrë analitike të hyrat e realizuara nga 

Departamentet e Komunës së Prishtinës për periudhën e implementimit të Strategjisë 

Zhvillimore (2008-2012), të hyra këto që nuk kanë ndonjë ndryshim në aspektin sasior  

përkundër mundësive dhe planifikimeve të mirëfillta buxhetore të bëra për këtë periudhë 

kohore.Kjo tabelë jep informacione se ekziston një trend i rritjes së të hyrave vetanake, gjë që  

përputhet me rritjen e aktiviteteve ekonomike në Komunën e Prishtinës gjatë viteve të fundit, 

dhe njëkohësisht tregon një ngritje e efikasitetit në mbledhjen e tatimeve. Rritje më të madhe 

gjatë kësaj periudhe kanë pasur sidomos në të hyrat nga lejet e ndërtimit (me një rritje të 

konsiderueshme prej 55.00% krahasuar me vitin 2011), të cilat pritet të vazhdojnë këtë trend 

edhe në të ardhmen dhe kryesisht janë rezultat i aktiviteteve të shtuara të komunës lidhur me  
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planet rregulluese. Niveli i arkëtimit të të hyrave është më i lartë për 7.00% në raport me 

planifikimin. 

Tabela 3.3. Të hyrat e tërësishme në buxhetin komunal, të hyrat vetanake dhe grantet 

qeveritare gjatë periudhës së implementimit të Strategjisë Zhvillimore të KK Prishtinës 

(2008-2012). 

 
P r o g r a m e t 

 
2008 

 

2009 
 

2010 2011 2012 

Granti i përgjithshëm 5,798,927 16,936,733 14,418,444 16,936,733 18,166,826 

Shëndetësia dhe Mirëqenia 

Sociale 
3,270,036 5,958,411 4,763,047 5,958,411 6,456,728 

Arsimi 10,116,581 11,941,477 12,448,094 11,941,477 15,365,943 

Të hyrat vetanake 17,465,887 18,337,165 18,962,277 18,869,145 23,170,664 

G j i t h s e j 36,651,431 53,012,543 51,394,361 53,012,543 63,160,161 
Burimi: Nga raportet vjetore të KK Prishtinës 2008- 2012 
 

Buxheti i përgjithshëm i Komunës së Prishtinës në vitin 2012 ka shënuar  një rritje prej 

77.65% krahasuar me vitin 2008, gjë që tregon për një potencial në rritje për të ardhmen. 

Megjithatë, potenciali buxhetor në të ardhmen do të varet nga fillimi i zbatimit të Ligjit për 

Prishtinën, që do të mundësonte financimin e projekteve kapitale që kërkojnë shuma të 

mëdha financiare të pamundshme të financohen me buxhetin aktual.  

Tabela 3.4. Planifikimi dhe realizimi i buxhetit për investime kapitale gjatë periudhës së 

strategjisë zhvillimore 2008-2012  

Nr.  viti Planifikimi € Realizimi € % realizimit 
1 2008 22,801,635 17,134,106 75.14         
2 2009 30,823,641 24,201,877 78.52 
3 2010 28,976,417 17,034,473 58.78 
4 2011 31,145,543 19,271,691 61.90 
5 2012 30,482,839 18,125,320 59.46 

Gjithsej 144,230,075 95,767,467 66.40 

Burimi: Nga raportet vjetore të KK Prishtinës (2008- 2012.) 
 

Në tabelën 3.4. është paraqitur planifikimi dhe realizimi i buxhetit për investime kapitale, të 

cilat janë dedikuar për implementimin e Strategjisë Zhvillimore (2008-2012) të KK 

Prishtinës. Ndërsa, tabela vijuese, nr.3.5, ka të bëjë me treguesit dhe indeksin buxhetor, duke 

treguar në mënyrë tabelore përqindjet e realizimit të buxhetit të planifikuar për këtë periudhë 

kohore të implementimit të strategjisë. 
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Figura 3.1. Raporti grafik në mes të investimeve kapitale dhe të realizuara për periudhën 

2008-2012 në Komunën e Prishtinës 
 

Në figurën 3.1. është paraqitur në mënyrë grafike investimet kapitale në periudhën 2008-2012 

duke e bërë krahasimin në mes investimeve të planifikuara dhe atyre të realizuara përgjatë 

periudhës së implementimit të strategjisë zhvillimore komunale. 

Tabela 3.5. Planifikimi dhe realizimi i buxhetit gjatë periudhës së Strategjisë Zhvillimore 

(2008-2012)  

Nr.  Viti         Planifikimi €         Realizimi €          % e realizimit 
1 2008 38,192,581 36,651,431 95.96 
2 2009 56,024,769 47,699,886 85.14 
3 2010 52,976,417 39,769,591 76.08 
4 2011 59,687,719 47,760,082 80.00 
5 2012 61,776,584 49,233,459 79.70 
G j i t h s e j 268,658,124 221,114,449 83.37 

Burimi: Nga raportet vjetore të KK Prishtinës (2008- 2012) 
 

Në raport me planin buxhetor gjatë periudhës së implementimit të Strategjisë Zhvillimore, 

shpenzimet janë realizuar në nivel prej 83.37% ose 221,114,449€ në krahasim me shumën 

prej 268,658,124€ të planifikuar, gjë që reflekton pozitivisht në shfrytëzimin e buxhetit duke 

pasur parasysh sfidat me të cilat ballafaqohen ekipet e planifikimit dhe realizimit të 

projekteve. Mangësitë e ligjeve sistemore, mungesa e librave kadastral, problemet pronësore-

juridike lidhur me shpronësimet e mundshme, si dhe mosefikasiteti i sistemit gjyqësor në  

2008 2009 2010 2011 2012 

Planifikimi € 22,801,635 30,823,641 28,976,417 31,145,543 30,482,839 

Realizimi € 17,134,106 24,201,877 17,034,473 19,271,691 18,125,320 
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zgjedhjen e kontesteve pronësore, janë vetëm disa nga mangësitë e evidentuara në 

mosrealizimin e përqindjes më të lartë të buxhetit të planifikuar. 

 
Figura 3.2. Raporti grafik në mes të buxhetit të planifikuar dhe të realizuara për periudhën 

2008-2012 në Komunën e Prishtinës 
 

Në figurën 3.2. kemi të paraqitur në mënyrë grafike korrelacionin në mes buxhetit të 

planifikuar gjatë periudhës 2008-20012 dhe realizimit të këtij buxheti. 

Edhe mosalokimi me kohë i buxhetit të ndarë nga niveli qëndror e deri te mangësitë 

subjektive të shfaqura si mungesë e numrit të mjaftueshëm të zyrtarëve në Zyrën e 

Prokurimit, e deri te mangësitë e Ligjit mbi Prokurimin Publik, i cili shpesh bie ndesh me 

vlerësimet dhe parashikimet buxhetore për shkak të konkurrencës së ashpër dhe shpesh jo-

lojale në sferën e tenderuesve publikë.  

Gjatë vitit 2008, Komuna e Prishtinës ka pasur të hyra prej rreth 36,651,431 €. Burimi 

kryesor i të hyrave të Komunës së Prishtinës ka qenë granti qeveritar, që përbën pjesën më të  

madhe e të hyrave të Komunës, ndërsa pjesa tjetër ka ardhur nga të hyrat vetanake. Gjatë 

periudhës së implementimit të Strategjisë Zhvillimore ka ardhur deri tek një ndryshim 

substancial në pjesëmarrjen në krijimin e buxhetit nga të hyrat vetanake dhe nga grantet 

qeveritare. Në kuadër të përmbushjes së objektivave të përcaktuara dhe përpjekjeve për 

realizimin sa më të plotë të shpenzimeve buxhetore, Komuna e Prishtinës ka përmbyllur 

realizimin e buxhetit për vitin 2008 në shkallë prej 91.00%.  

2008 2009 2010 2011 2012 

Planifikimi € 38,192,581 56,024,769 52,976,417 59,687,719 61,776,584 

Realizimi € 36,651,431 47,699,886 39,769,591 47,760,082 49,233,459 
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Fondi i shpenzimeve buxhetore është përbërë nga grantet qeveritare dhe nga arkëtimet 

komunale. Komuna e Prishtinës gjendet nën një presion të vazhdueshëm të migrimit social 

pas luftës, prandaj ndarja e granteve në bazë të numrit të popullsisë, sipas vlerësimeve, nuk 

shkoi në favor të zgjidhjes së shumë problemeve me të cilat u ballafaqua Kryeqyteti. 

Gjatë vitit 2009, Komuna e Prishtinës ka përmirësuar edhe më tutje menaxhimin e të hyrave 

dhe shpenzimeve buxhetore. Komuna ka rritur për 31.00% të hyrat vetanake krahasuar me 

planifikimin e këtyre të hyrave për këtë vit. 

Kapaciteti buxhetor i komunës për vitin 2009 është rritur nga 43,302,523 € (mjete të 

planifikuara në bazë të procesit të rregullt buxhetor) në 56,024,769 €, që është një rritje prej 

29.00 për qind. Kjo rritje ka ardhur si rezultat i të hyrave nga donacionet, përmes 

pjesëmarrjes së ministrive të linjës, USAID-it dhe Komisionit Evropian, në mbështetjen e 

disa projekteve. 

Planifikimi dhe realizimi i buxhetit për vitin 2010 përkundër tendencave të një angazhimi të 

shtuar të kapaciteteve të brendshme, ka hasur në pengesa dhe probleme gjatë implementimit 

të tij, duke reflektuar në përqindjen e realizimit të mjeteve të planifikuara 76.08 për qind.  

Tabela: 3.6. Planifikimi dhe realizimi i buxhetit për 2010 

Nr.  Përshkrimi     Planifikimi      Realizimi    % e realizimit 

1 Paga dhe Mëditje 16,026,246.00 16,017,196.82 99.94 
2 Mallra dhe Shërbime 4,606,633.00 4,078,610.38 88.53 
3 Shpenzime Komunale 2,115,714.00 2,100,659.52 99.28 
4 Subvencione dhe Transfere 546,142.00 538,651.29 98.57 
5 Investime Kapitale 28,976,417.00 17,034,472.75 58.78 

 Gjithsej 52,271,152.00 39,769,590.76 76.08 

Burimi:Raporti i KK Prishtinës (2011) 
 

Të hyrat buxhetore për vitin 2010 të planifikuara në nivel prej 19,555,125 € janë realizuar në 

shkallë prej 96.97 për qind, apo 18,962,276 €.Shkalla e realizimit të të hyrave vetjake në vitin 

2010 është më e lartë në krahasim me vitin 2009 për 3.00 për qind. Në krahasim me vitin 

2009, gjatë këtij viti janë rritur sidomos të hyrat nga shfrytëzimi i sipërfaqeve publike për  

23.00 për qind, licencat në biznes për 26.00 për qind, të hyrat në arsim për 31.00 për qind, të 

hyrat në shëndetësi për 10.00 për qind, etj.  

Shpenzimet buxhetore të paraqitura në tabelën në vijim, të ndara sipas programeve në 

administratë të përgjithshme, shëndetësi dhe mirëqenie sociale dhe arsim, janë mjete nga 

grantet dhe të hyrat vetjake. Shkalla e realizmit të buxhetit në administratën komunale në 
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nivel të përgjithshëm është 61.26 përqind. Në shëndetësi dhe mirëqenie sociale, nga buxheti i 

planifikuar shpenzimet janë realizuar 87.65 përqind. Në arsim, shkalla e realizimit të tyre  

është 96.54 përqind. Orientimi kryesor i këtyre programeve ka qenë në investime kapitale, si 

në infrastrukturë rrugore, shëndetësi, arsim, kulturë etj. 

Tabela 3.7. Planifikimi dhe realizimi i buxhetit për 2011 

Nr.  Përshkrimi      Planifikimi       Realizimi    % e realizimit 
1 Paga dhe Mëditje 20,756,372 21,183,054 102.10 
2 Mallra dhe Shërbime 4,905,856 4,717,791 96.20 
3 Shpenzime Komunale 2,116,674 1,936,087 91.50 
4 Subvencione dhe Transfere 763,274 651,459 85.30 
5 Investime Kapitale 31,145,543 19,271,691 61.90 
 Gjithsej: 59,687,719 47,760,082 80.00 
Burimi:Raporti i KK Prishtinës 2012 
 

Në përgjithësi, viti 2011 ka qenë vit i sfidave për qeverisjen lokale në Kosovë. Vonesat në 
miratimin e buxhetit të Republikës së Kosovës deri në muajin mars, dhe disbursimi i atij 
buxheti në buxhetin komunal në muajin prill dhe maj ka bërë që shumë projekte të shtyhen 
për pjesën e dytë të vitit, ndërkaq disa prej tyre nuk janë realizuar plotësisht. Si rezultat i 
kësaj vonese, si dhe të problemeve pronësore në disa projekte infrastrukturore, Komuna e 
Prishtinës gjatë vitit 2011 ka arrur të shpenzojë 80.00 për qind të buxhetit të planifikuar për 
këtë vit në shumën prej 59,687,719 €.  
Komuna e Prishtinës edhe këtë vit ka vazhduar të ketë raport të volitshëm të pjesëmarrjes së 
të hyrave vetanake në buxhetin total të komunës prej 34.00 %, apo 20,175,922 € nga i tërë 
buxheti Komunal prej 59,687,719 €. Përqindja e të hyrave vetanake në buxhetin total është 
mjaft e lartë kur merret parasysh se komunat janë zhveshur nga niveli qendror nga shumica e 
burimeve të tatimit. Një burim i mundshëm i të hyrave që do duhej të bartej në nivelin lokal 
janë të hyrat nga tatimi i qirasë, duke u nisur nga fakti se shumica e këtyre të hyrave krijohen 
nga veprimtaritë biznesore dhe ato familjare në Komunën e Prishtinës  
Komuna e Prishtinës për vitin 2012, ka pasur një buxhet prej 61,776,584 Euro, prej të cilave 
35.00% nga të hyrat vetanake. Ky buxhet është rritur edhe për 1.4 mil.euro si rezultat i  
arkëtimit më të lartë të të hyrave vetanake, ku është arritur performancë e mirë. Janë 
mbledhur 23.2 milion euro, apo 7.00% më shumë se plani vjetor i të hyrave vetanake. Si 
rezultat, pjesëmarrja e të hyrave vetanake në buxhetin total të Komunës ka arritur nivelin prej 
36.50%. I vetmi tatim që tani komunat mbledhin është tatimi në pronën e paluajtshme, derisa 
të hyrat e tjera janë taksa që reflektojnë vetëm koston e shërbimit që komuna ofron për 
qytetarë.Taksa të tilla janë edhe të hyrat nga lejet e ndërtimit, të cilat megjithatë nuk 
mjaftojnë për të ofruar infrastrukturën e plotë publike për ndërtimet e reja, sidomos në lagjet 
e pa urbanizuara plotësisht. Të hyrat nga lejet e ndërtimit (të cilat për vitin 2012 përbëjnë 
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59.80 për qind të të hyrave të përgjithshme vetanake) dhe të hyrat nga tatimi në pronën e 
paluajtshme (16.60 për qind) vazhdojnë të mbeten burime kryesore të të hyrave vetanake. 
Tabela 3.8. Planifikimi dhe realizimi i buxhetit për vitin 2012 

Përshkrimi Buxheti i planifikuar Buxheti i shpenzuar % e shpenzuar nga 
planifikim 

 në euro % në euro % 
Paga dhe mëditje 21,451,600 34.72 21,565,850 100.53 
Mallra dhe shërbime  7,091,258 11.48  6,853,325 96.64 
Shpenzime komunale  1,603,074 2.59  1,548,000 96.56 
Subvencione dhe transfere  1,147,813 1.86  1,140,964 99.40 
Investimet kapitale 30,482,839 49.34 18,125,320 59.46 
Gjithsej 61,776,584 100.00 49,233,459 79.70 
Burimi: Raporti i KK Prishtinës (2013) 
 

Për vitin 2012 vërehet një pjesëmarrje më e madhe në shpenzimet kapitale në krahasim me 

kategoritë e tjera të shpenzimeve. Kjo kategori e shpenzimeve për periudhën 2008-2012 është 

dyfishuar (nga 16,047,757 euro në 32,370,053 euro). Kjo rritje e shpenzimeve kapitale është 

indikacion i popullsisë në rritje (shfrytëzuesve të shërbimeve) në Komunën e Prishtinës dhe i 

nevojës për të ofruar shërbime arsimore dhe shëndetësore për një numrin gjithnjë e më të 

madh të banorëve të Komunës së Prishtinës, si dhe të shfrytëzueseve të shërbimeve nga pjesët 

të tjera të Kosovës që nuk janë banorë të Prishtinës. Sidomos, shpenzimit për infrastrukturë 

rrugore, urbane-publike dhe ato lokale, përbëjnë mbi 30 % të buxhetit të shpenzuar të 

Komunës së Prishtinës. 

Përkundër rezultateve evidente në vitin fiskal 2012, komuna ka hasur edhe në probleme 

serioze, dhe atë si rezultat i problemeve pronësore të trashëguara më parë, mungesës së 

dokumentacionit të plotë pronësor, procedurave të stërzgjatura prokurimit dhe krizës 

ekonomike që po e përcjell ekonominë e vendit, Komuna e Prishtinës gjatë vitit 2012 ka 

arritur të shpenzojë 80.00 për qind të buxhetit të planifikuar për këtë vit. Shpenzimet për paga 

dhe mëditje janë realizuar tërësisht, për mallra dhe shërbime 97.00 për qind, për shpenzime  

komunale 97.00 për qind, për subvencione dhe transfere 99.00 për qind, dhe për investime 

kapitale 60.00 për qind.Sikurse edhe në vitet e kaluara, komuna ka vazhduar bashkëpunimin e 

mirë me donatorë të ndryshëm. Si rezultat i kësaj, janë bërë investime kapitale në shkolla, 

ujësjellës, ngrohje etj.Vetëm në shërbime publike janë tërhequr donacione në vlerë prej 1.8 

milion euro. Donacione ka pasur edhe në arsim dhe në fushat e tjera. Komuna ka qenë mjaft 

aktive në përgatitjen e projekteve për tërheqjen e donacioneve nga organizata dhe institucione 

të ndryshme. 
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3.6. Roli i Partneritetit Publiko-Privat, Koncesioneve dhe donatorëve në 

zbatimin e Strategjisë Zhvillimore të Prishtinës 2008-2012 

 

Partneritetet Publiko-private janë një segment në rritje i prokurimit publik në të gjithë botën. 
Gjatë dhjetë vjetëve të fundit, qeveritë dhe autoritetet publike çdo herë e më shumë po i 
kthehen PPP–ve si një mjet i ofrimit të infrastrukturës në shumë sektorë, dhe ky trend nuk 
duket se do të ndalet. 
Edhe pse përvoja me PPP–të mund të dallojë shumë nga shteti në shtet, ose nga rajoni në 
rajon, mungesa e burimeve të financimeve prej buxhetit të qeverisë ka çuar politikëbërësit të 
besojnë se PPP-te është një prej përgjigjeve më premtuese për investimet në infrastrukturë. 
Projektet e infrastrukturës kanë qenë tradicionalisht të financuara prej buxheteve qeveritare 
dhe atyre lokale, dhe të operuara nga ndërmarrjet publike. E udhëhequr nga ashpërsia fiskale, 
qeveria tashmë po i drejtohet sektorit privat për ndërtimin, operimin, financimin, zotërimin, 
dhe transferimin e fasiliteteve të infrastrukturës në shumë sektorë. 
Sidoqoftë, përfshirja e partneriteteve private në Kosovë kushtëzohet në shkallë të ndryshme 
prej faktorëve të tillë si kuadër rregullator dhe ligjor i papërshtatshëm, marrëveshje 
kontraktuale dhe konçensionare varfërisht të strukturuara, kosto të larta të transaksioneve, 
dhe një mungesë e reputacionit në fushën e PPP-ve. 
Kohët e fundit janë bërë shumë përpjekje për të ristrukturuar rolin e qeverisë në shumë 
sektorë të infrastrukturës. Në terma të operacioneve, roli i sektorit publik është duke u 
transformuar nga ai i një furnizuesi shërbimesh infrastrukturore në atë të një kontrolluesi të 
kontratave të shërbimit. Në politikëbërje, qeveria ndan përgjegjësinë e planifikimit strategjik, 
prej rregullimit, dhe operimit. 
 Demarkimi i roleve dhe krijimi i agjencive rregullatore të pavarura janë veçanërisht të 
rëndësishme kur ka konkurrencë mes furnizuesve publik dhe privat të shërbimit, dhe kur ka 
një nevojë për të izoluar tarifat prej presionit politik. 
Duke u nisur nga fakti se projektet e parashikuara pёr realizim në pajtim me strategjinё 
zhvillimore nuk kanë mundur tё realizohen nga burimet vetanake, nevoja për donacionet, 
grantet qeveritare dhe koncesionet është rritur për njё numёr projektesh. Projektet e 
realizuara, nёpёrmjet koncesioneve, ndikojnё nё mёnyrё tё drejtpёrdrejtё nё implementimin e 
Strategjisё Zhvillimore. 

a) projekti i parë i dhënë me koncesion është Fshati Ndёrkombёtar. 

Lokacioni për ndërtim është caktuar në pjesën e re të qytetit, në një zonë eksluzive në 

ngastrat kadastrale: Nr.494/1, Nr.1701/2,Nr.1701/4 dhe Nr.1701/6, me sipërfaqe të 

përgjithshme 13,45 ha. (KK Prishtinë Zyra e Prokurimit.) 
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Përfitimi i Komunës, nga ky projekt koncesionar i shprehur nё vlerё financiare është 

2.200.000,00 € ndërsa i shprehur në përfitimet fizike është më sa vijon: 

Përfitimi i hapësirave për banim respektivisht 2880 m² neto të banesave për Komunën, ose 48 

banesa nga 60 m² (me vlerë rreth 1.500.000,00€). Për këto banesa Komuna ka përcaktuar 

lokacionin ku janë ndërtuar banesat të cilat u janë ndarë qytetarëve të Prishtinës siç janë rastet 

më të rënda sociale dhe invalidët e luftës. 

Andaj, përfitimi shtesë i komunës është ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme nga 

koncesionari për kyqjen e 500 banorëve përreth Fshatit Ndërkombëtar në rrjetin e ujësjellësit, 

e ujërave të zeza, rrjetin elektrik dhe telefonik që sipas parallogarisë ka vlerën rreth 

700.000,00 € 

Vetë Fshati Ndërkombëtar do të ketë 100 shtëpi në tri modele dhe madhësi të ndryshme. 

b) Ndёrtimi i kompleksit banesor nё,,Kodrёn e Diellit’’. (KK Prishtinë Zyra e 

Prokurimit). 

Kuvendi Komunal me qёllim tё shfrytëzimit tё projektit pёr ndёrtimin e Kompleksit Banesor 

nё,,Kodrёn e Diellit’’, nёpёrmjet tenderit publik pёr dhёnien e projektit nё koncesion pёr 99 

vjet, e fituar nga konzorciumi,,Global-Standard’’ ka bёrё qё ky projekt tё kryhet nё afatin e 

duhur kohor duke ofruar përfitime, si pёr koncesionerin ashtu edhe pёr Komunёn. 

Përfitimet e Komunës nga ky projekt i dhënë me koncesion janë pagesat e taksave lidhur me 

lëshimin e lejes së ndërtimit-taksat ligjore të përcaktuara me Rregullorёn Komunale në fuqi. 

Përveç tjerash, komuna nga ky projekt ka përfituar 3626,64 m² sipërfaqe për banim dhe 

617,40 m² sipërfaqe afariste. 

Konform Rregullorёs nr.2005/13, neni 2.2 të gjitha të ardhurat që i shtohen Komunës nga 

dhënia në shfrytëzim do tё konsiderohen tё hyra publike dhe tё njëjtat do tё pёrdoren si burim 

financimi pёr projekte tё reja. 

c)Projekti i ndёrtimit të garazheve publike (afёr QKU)
4
 

Sipa kontratës kompania pёrfituese obligohet që për Komunën të ofrojë pagesën në shumën 

mujore prej 6,400.00 € në afatin prej 25 vjet kalendarik, duke filluar prej ditës së pranimit 

teknik të objektit.  

Kompania ka ofruar planin dinamik për përfundimin e ndërtimit të tërë objektit për 18 muaj. 

Përfitimi i Komunës nga ky projekt i dhënë me koncesion është: 

- pagesa në emër të projektit në të mirë të komunës i shumës prej 200.000,00 €, si dhe 

                                                 
4KK Prishtinë Zyra e Prokurimit 
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përfitimi i objektit-garazhës publike vlera investive e së cilës është paraparë 5,778,750.00 €, i 

cili pas 25 viteve do të kalojë në pronësi të Komunës 

d) Projekti i nënkalimit në rrugën,,Bill Klinton”. 

Komuna e Prishtinës, me qëllim të përmbushjes së objektivave dhe synimeve të dala nga 

Strategjia Zhvillimore, ka bërë disa hapa lidhur me mundësitë e shfrytëzimit të këtij 

partneriteti në të mirën e implementimit të kësaj Strategjie, duke zhvilluar procedurat e 

prokurimit për partneritet publiko-privat për ndërtimin e nënkalimit nën rrugën ,,Bill Klinton” 

(në pjesën veriperëndimore të katedrales) në vlerë prej 1,170,000 €. Ky projekt është 

implementuar. dhe si i tillë ka ndihmuar në krijimin e një qendre biznesi duke gjeneruar 

punësim si dhe krijimin e një ambienti infrastrukturor që e ka bërë këtë pjesë të qytetit mjaft 

funksional dhe në dobi të qytetarit. 

Konform Ligjit mbi Koncesionin, Nr.2006/44, i lejohet autoritetit publik, nё kёtё rast 

Komunёs sё Prishtinёs, lidhja e kontratave pёr dhënien e projekteve me koncesion. Kjo formё 

nёnkupton Kontratёn e lidhur mes njё Autoriteti Kontraktues dhe njё koncesioneri, ku objekt 

kryesor i Kontratёs ёshtё zbatimi i njё projekti tё infrastrukturё, me ç’rast pёrmbushja e 

Kontratёs nga koncesioneri shpёrblehet tёrёsisht ose pjesёrisht me dhёnien e sё drejtёs sё 

shfytëzimit tё infrastrukturёs (Neni 1 i Ligjit mbi Koncesionet nr.2006/44). Dhёnia e 

projekteve nёpёrmjet koncesionit bёhet sipas procedurave tё tenderëve publikë konform 

Ligjit mbi Prokurimin Publik.Komuna ka realizuar pёrfitime të ndryshme nga dhёnia e 

projekteve me koncesion nё formё tё drejtpёrdrejtё si: pёrfitimet nё infrastrukurё, pёrfitimet  

tjera tё natyrёs ndёrtimore si dhe pёrfitimeve indirekte – rritja e BPV, angazhimi dhe rritja 

ekonomike sidomos nё nivel komunal, zgjerimi i pёrfitimeve nga konscesioneri (zgjerimi i 

njёsive tatimpaguese), gjenerimi i punёsimit si, dhe i taksave Komunale si zё buxhetor.  

Pёrvojat e deritanishme nё zbatimin e projekteve me koncesion nё Komunёn e Prishtinёs janё 

mjaft inkurajuse duke bёrё qё Komuna tё punon qё edhe nё tё ardhmen e afёrt tё mundësojë 

realizimin e projekteve si nё aspektin cilësor ashtu edhe nё vёllim. 

Numri i projekteve qё ka planifikuar Komuna e Prishtinёs pёr periudhёn implementuese tё 

strategjisё zhvillimore 2008-2012 ka qenë mjaft ambicioz i përbërë prej 305 projekteve. 

Njëra ndёr pёrparësitё e mёdha ka qenë edhe realizimi i disa prej kёtyre projekteve nё bazё tё 

procesit tё koncesionit. Kjo ёshtë njё ndër mёnyrat e realizimit të projekteve kapitale, 

përfshirja e komunitetit tё biznesit, si dhe gjenerimi i punёsimit dhe faktorëve tjerё 

zhvillimorë pёrcjellёs tё çdo projekti. Në disa projekte kapitale, Komuna, respektivisht 
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departamenti i prokurimit, ka hasur në vështërsi të vazhdueshme lidhur me përzgjedhjen e 

përfituesve të projekteve me koncesion.  

Nё fazёn e pasluftёs, gjatё rindёrtimit tё Kosovёs, nё kontest tё mobilizimit tё investimeve 

kapitale, donatorët kanë luajtur rol tё rёndsishёm. Kjo rёndësi e donacioneve ka filluar tё 

zvogëlohet kёshtu qё komuniteti i donatorëve ka zvogëluar dukshёm pёrkrahjen pёr njё 

zhvillim tё qёndrueshёm ekonomik. Kryesisht donatorёt kanё investuar nё projektet e 

infrastrukturës publike. Pёrkundёr rritjes sё tё hyrave vetanake nё nivel tё Kosovёs si dhe nё 

nivel tё Komunёs sё Prishtinёs, donacionet mund tё luajnё njё rol tё rёndësishёm si burim i 

vlefshёm i financimit tё projekteve. 

Donacionet kryesore janё dhёnё nё fushёn e arsimit, ku ёshtё bёrё realizimi i shumё 

projekteve nё shkollat e Komunёs sё Prishtinёs.  

Pёrkundёr investimeve mjaft tё mёdha nё periudhën e viteve të impelementimit të Strategjisë 

Zhvillimore (2008-2012), vlera financiare e tё cilave nuk mund tё pёrcaktohet pёr shkak se 

donatorёt projektet i kanё realizuar nё mёnyrё tё drejtёpёrdrejtё, dhe shumat financiare 

shpesh kanё mbetur tё panjohura pёr institucionin e Komunёs. Donatorët kanë dorëzuar 

projektet institucionit të Komunës vetëm nga ana fizike, komuna nuk ka shënime të detajuara 

lidhur me vlerat financiare te projekteve. Andaj, projektet e realizuara nuk janё shndërruar nё 

vlerё monetare, por tё njëjtat janё dhёnё si informatë pёr realizimin e projekteve dhe si tё tilla 

janё tё evidentuara.Financimi i projekteve nё bazё tё donacioneve është bёrё edhe nё  

mbrojtjen e trashëgimisё kulturore, siç ështё projekti i,,restaurimit tё hamamit tё qytetit’’, si 

dhe rindёrtimi i Arkivit tё qytetit (1700 m2) i financuar nga Komisioni Europian nё vlerё prej 

800.000 €. Kryesisht donacionet kanë shkuar në investimet e bëra në ngritjen e kapaciteve të 

arsimit, infratrukturën fizike të institucione parashkollore, arsimit të ulët fillor i realizuar 

kryesisht nga fondet e Komisionit Europian, Bankës Botrore, USAID-i, KFOR-i, dhe 

organizatve tjera si Sida5 suedeze dhe Swisscontacti6 Zviceran. Gjatë kësaj periudhe këta 

donatorë kanë ndërtuar mbi 5,000 m2 sipërfaqe shkollore, gjë që ka ndihmuar në 

përmirësimin e kushteve në shkollat e arsimit të ulët dhe atë të mesëm në Komunën e 

Prishtinës. 

Gjatë viteve 2008-2012, Komuna ka realizuar projektin për komunitetin e biznesit. Komuna, 

respektivisht Drejtorati i Ekonomisë, në bashkëpunim me KFOR-in finlandez dhe Ministrinë  

e Punëve të Jashtme të Finlandës, në projektin e përbashkët kanë investuar në kompanitë 

                                                 
5 Sida Swedish International Development Cooperation Agency 
6
Swisscontact – Swiss Foundation for Technical Cooperation  Organizatë jofitmprurëse Zvicërane e themeluar 

më 1959. 
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fillestare dhe individët që merren me prodhimtari dhe shërbime në arealin e komunës sonë.  

Ky projekt u realizua duke i pajisur përfituesit me makina dhe vegla të punës, si dhe pajisje 

tjera të nevojshme. Qëllimi i projektit ka qenë përkrahja për të rinjtë, e sidomos femrat, si dhe 

për kompanitë që bëjnë rritjen e numrit të të punësuarve. Vlen të potencohet se ky projekt 

është edhe një përpjekje për rritjen e përkrahjes për veprimtaritë prodhuese me qëllim të 

sigurimit të një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik, gjegjësisht zvogëlimin e papunësisë 

duke gjeneruar vende të reja të punës. 

Sfida kryesore e realizimit të projekteve të financuara nga ana e donatorëve është faza e 

implementimit të projektit, ku donatori bën vetë monitorimin, kontrollin si dhe mbikëqyrjen e 

punëve, si dhe kryen vetë pranimin e projektit që shpesh nuk konsiston me parametrat e 

projektit. Në këtë mënyrë, shpesh ndodh që projekti i planifikuar si i tillë paraqitet me 

mangësi të shumta teknike. Projektet e tilla shpejt degradohen, prandaj dhe nevojiten mjete 

shtesë të paplanifikuara për mirëmbajtjen, e nganjëherë edhe përfundimin të tij sipas projektit 

ideor. Donatorët dhe donacionet kanë rëndësi në zbatimin e projekteve të Strategjisë 

Zhvillimore të Prishtinës që do të ndikojnë në arritjen e objektivave dhe synimeve të 

parashtruara në strategji. Përvojat pozitive me donatorët kanë bërë që kjo mundësi të 

shfrytëzohet si një përparësi në menaxhimin e projekteve të financuara nga buxheti vetanak. 

Rasti i financimit të projektit të Arkivit të Prishtinës nga Komisioni Evropian, projekt ky që 

është implementuar nga kompania prestegjioze “Luis Berger”, mund të shërbejë si përvojë e  

mirë në menaxhimin e suksesshëm të projektit. Ana negative e këtyre donacioneve është 

mungesa e transparencës rreth buxhetimit të projektit, kontrollimit dhe pranimit teknik të 

këtyre projekteve. Meqë burimet e brendshme buxhetore tё komunёs nuk do tё mjaftojnё pёr 

financimin e projekteve, tё cilat janё shumё tё rёndësishme pёr njё zhvillim tё qёndrueshёm 

ekonomik, tёrheqja e donacioneve tё jashtme po bёhet njё domosdoshmёri e kohёs.  

 

3.7. Roli i Investimeve të huaja direkte në zbatimin e Strategjisë Zhvillimore 

të Prishtinës 

 

Investimet e Huaja Direkte (IHD), përgjithësisht i sjellin një përfitim ekonomisë kombëtare, 

duke kontribuar nëpërmjet kapitaleve të investuara në rritje të Prodhimit të Brendshëm Bruto 

(PBB), në bilancin e pagesave, si dhe uljen e papunësisë.  

Rëndësia e IHD-te është përkufizuar si një çështje e rëndsishme si në kontestin global e 

sidomos në atë të vendeve të tranzicion dhe atyre më pak të zhvilluara. Investimet e huaja 
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direkte (IHD) sipas OECD (2007), reflektojnë synimin e sigurimit të një interesi të 

qëndrueshëm të një njësie rezidente në një ekonomi (investuesi direkt), në një njësi rezidente  

të një ekonomie tjetër (ndërmarrja e inevstimit direkt). Koncepti i ashtuquajtur:,,investimit të 

qëndrueshëm’’, nënkupton ekzistencën e një marrëdhënie afatgjate midis investitorit direkt 

dhe organizatës, si dhe një ndikimi të konsiderueshëm të investitorit në administrimin e 

procesit të vendimarrjes në organizatë. Indeksi i IHD-s është i rëndësishëm në vendet në 

zhvillim e sipër, si dhe në ato të zhvilluara. 

Aprovimi i Ligjit mbi Investimet e Jashtme, nr.2006/33 në Kosovë, ku qёllimi kryesor i kёtij 

ligji ёshtё nxitja dhe inkurajimi i investimeve tё huaja nё vendin tonё duke iu ofruar 

investitorëve tё huaj tё drejta dhe garancione themelore dhe tё ekzekutueshme qё u japin 

siguri këtyre investitorëve se ata dhe investimet e tyre do tё mbrohen dhe do tё trajtohen nё 

mënyrё tё drejtё, si dhe nё pajtim tё plotё me parimin e sundimit tё ligjit dhe standardet dhe 

praktikat e pranuara ndёrkombёtare. (Ligji mbi Investimet e Huaja nr.2006/33). 

Zakonisht njihen dy lloje formash me të cilat investimet e huaja mund të realizohen nga njëri 

vend (vendi investues) në tjetrin (pritësi). Kështu dallojmë investimet e huaja indirekte, të 

njohura ndryshe dhe investime portofoli, të cilat janë investime që kryhen me anë të kanaleve 

financiare ekzistuese mes vendit investues dhe atij pritës. Ndërkohë, që mënyra e dytë është 

ajo e investimit të huaj direkt. Sipas përkufizimit klasik, IHD-te konsiderohet një kompani e  

një vendi të caktuar që bënë një investim fizik duke ndërtuar një ndërrmarrje apo firmë 

industriale të çfardoshme në një vënd tjetër. (Rugman & Hodhetts,1995). 

Rritja e shpejtë ekonomike që disa vende në zhvillim kanë pësuar, si dhe ndryshimet në 

rrjetin global të investimeve, kanë bërë të mundur që përkufizimi i IHD-ve të zgjerohet 

akoma më tepër në mënyrë që të përfshijë edhe nocione të reja. 

Por, në anën tjetër investimet e huaja, nga ana e tyre, kërkojnë dhe sigurimin e burimeve të 

përshtatshme njerëzore dhe të një infrastrukture normale, sidomos në tërheqjen e investimeve 

serioze. Në përgjithësi, investimet e huaja, atje ku gjenerojnë dhe zgjerojnë bizneset, mund të 

ndihmojnë punësimin, rritjen e pagave apo zëvendësimin e sektorëve kritikë ose në rënie të 

tregut. Megjithatë, jo rrallë, përfitimet nga këto investime mund të ndjehen vetëm nga një 

segment shumë i vogël i popullsisë, si p.sh.në rastin kur punësimi, kualifikimi e trajnimi 

përkatës kufizohen vetëm në një grup shumë të vogël të elitës së mirëshkolluar, pra dhe në 

gjendje relativisht më të mirë, ose akoma kur për disa investime urbane përdoret një 

“diferencues” i theksuar, madje nё raste tё caktuara edhe si diskriminim i thellë pagese.  
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Gjithashtu, investimet në sektorë të rinj mund të stimulojnë zhvillimin e infrastrukturës dhe të 

teknologjive të reja ’’know how’’, teknologjive nё vendin ku realizohen kёto, nё tё njejtёn 

kohё kemi rritjen e kapaciteteve profesionale, menaxhuese e teknike. Në rekomandimet e 

fundit të UE-së pёr vendet kandidate (si dhe pёr Kosovёn) vihet pikërisht theksi në 

përmirësimin e mjedisit për zhvillimi e biznesit. 

Për këtë qëllim bëhen dhe disa rekomandime konkrete si: “Zbatimi i planit për shkurtimin e 

barrierave administrative për investimet dhe thjeshtimi i procedurave administrative. 

Përcaktimi i kushteve dhe procedurave të qarta për ngritjen, regjistrimin dhe veprimin e 

kompanive vendase dhe të huaja, sipas standardeve të BE-së. Garantimi i legjislacionit 

mosdiskriminues për biznesin. Miratimi i një legjislacioni tregtar të përshtatshëm”.(EU 

rekomandime.) 

Kosova nuk mund të zhvillohet në rrugën e integrimit europian, pa tërheqjen masive të 

investimeve të huaja si dhe marrja e njё roli mё tё rёndësishёm nё rajon. Kosova do të jetë 

vendi më atraktiv për investimet e huaja në rajon e më gjerë duke pasur si objektiv 

përmirësimin e klimës së investimeve. Kjo do të mund të arrihet nëpërmjet luftës kundër 

korrupsionit, reduktimit të ekonomisë informale, liberalizimit të procedurave të hyrjes në 

treg, hartimit dhe zbatimit të një pakete masash inkurajuese për investitorët, garantimit të të 

drejtave dhe zgjidhjes së konflikteve që lidhen me pronësinë, zgjerimit dhe modernizimit të 

sektorit financiar, etj. (MTI Agjencia pёr Promovimin e Investimeve.) 

Mendojmë se ekzistenca e një kuadri ligjor stimulues për investimet e huaja direkte, rritja e 

nivelit të sigurisë për të investuar, përmirësimi i infrastrukturës fizike, reduktimi i barrierave 

administrative, fuqia punëtore e kualifikuar tregojnë përmirësimin e klimës dhe mundësive 

më të mëdha për të investuar në vend. Barrierat kryesore të evidentuara janë: barrierat 

informale (korrupsioni), barrierat fiskale, barrierat ligjore, madhësia e vogël e tregut si dhe 

jostabiliteti politik.  

Promovimi i IHD-te ka nevojë për koordinimin e institucioneve si dhe Agjencisë për 

Promovimin e Investimeve. Është shumë i nevojshëm bashkëpunimi me autoritetet rajonale 

dhe ato vendore. Në fazat e mëvonshme, gjithashtu, duhet bërë të mundur hapjen e zyrave 

përfaqësuese në vendet tjera dhe mundësitë e promovimit të vendit në botën e jashtme. 

Vetëm duke filluar përmirësimin e kësaj klime, në një mjedis të favorshëm për investime, 

duke bërë vetëdijesimin e Institucioneve me ndikim në vend për rolin e investimeve të huaja, 

do të mund të llogarisim në një zhvillim ekonomik të vendit në përgjithësi. 
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Duke pasur parasysh nivelin e zhvillimit tё Ekonomisё Kosovare pas vitit 1999 ku Kosova ka 

qenё jostabile nё mёnyrё konstante nё aspektin ekonomik dhe politik, ku rritja e GDP-sё ishte 

rezultat kryesisht i donacioneve dhe remitencave-dёrgesave nga jashtё, e jo rezultat i ndonjё 

aktiviteti tё mirёfilltё ekonomik. (Raport studimor i “Riinvest”, Prishtinë). 

Strukturё e njejtё ishte edhe ekonomia e Prishtinёs, e cila ka dalur nga njё prodhim i ulёt 

industrial dhe nivel tё lartё tё papunёsisё. Duke marrё parasysh kushtet ekzistuese IHD-të 

duhet tё luajnë rol vendimtar nё rritjen ekonomike duke ristrukturuar dhe rritur aftёsinё 

konkurruese tё ekonomisё vendore. Duke sjellur resurse siç janё kapitali shtesё,,,know-how’’ 

teknologjik dhe menaxherial, qasje nё tregje globale, rajonale dhe sidomos nё tregun vendor, 

IHD-të rrisin produktivitetin dhe shtojnë eksportin.  

Në të njejtën kohë duhet theksuar rolin dhe ndikimin e IHD-te në zhvillimin e kapitalit 

njerëzor. Sistemi i edukimit dhe aftësimit duhet të përmisohet në mënyrë që të bëhet 

harmonizimi me kërkesat e investitorëve të huaj për të punësuarit e rinj. 

Pёr mё tepёr, IHD-të mund tё shndërrohёn nё mundёsi punёsimi, konkurencё mё tё madhe 

vendore si dhe depёrtim tё prodhuesve lokalё nё tregjet e huaja. IHD-të do tё vazhdojnё tё 

jenё njё burim i rёndësishёm i financimit tё deficitit tё madh tregtar, si dhe nё dritёn e 

asistencёs sё huaj pёr vitet qё do tё vijnё dhe tё nevojave nё rritje pёr import. (Raport 

studimor, “Riinvest” 2004, Prishtinë). 

Duke marrё parasysh potencialin e vogёl investues vendor ёshtё e nevojshme tё orientohen 

pёrpjekjet institucionale drejt politikave pёr tёrheqjen e IHD-të me qёllim tё zhvillimit mё tё 

hovshёm ekonomik si nё nivelin qёndror ashtu edhe nё nivelin lokal. 

 

Tabela 3.9. Rritja e IHD 2008 –2012 (me mil EUR) 
Viti 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
IHD 366.5 287.4 365.8 393.9 229.1 1,642.70 

Burimi: Banka Qëndrore e Kosovës 
 

Privatizimi i ndёrmarrjeve shtetёrore dhe atyre shoqёrore ka qenё arsyeja kryesore pёr 

tёrheqjen e IHD-të nё vendet e regjionit. Kosova, nё kёtё rast as kyeqendra jonё Prishtina nuk 

kanё ecur shumё nё procesin e privatizimit, i cili proces padyshim do tё krijonte shumё 

mundёsi pёr tёrheqje mё tё madhe tё investimeve. 

Deri mё tani sektori mё atraktiv pёr investime ka qenё ai i bankave, kryesisht kapitali nga 

Austria, Gjermania, Holanda (Raiffesen Bank, Pro Credit Bank), Italia, Zvicra, Lihtenshtajni, 
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si dhe BERZH (BpB)7, kapitali nga Sllovenia (NLB-Prishtina) i krijuar nga bashkimi i BRK-

së dhe Kasabank8, së fundmi kapitali turk (BTK,TEB TEB &BNP Paribas – Turqi & 

Francё9)iŞ Bankasi10, si dhe disa institucione financiare ndёrkombёtare. 

Ndёrsa, sektori i sigurimeve ka tёrhequr investime nga Shqipёria, Kroacia dhe diaspora 

kosovare.  

Si vlerësim i studimit tё Bankёs Botërore del se një legjislacion pёr ekonominё e tregut ёshtё 

krijuar nё Kosovё, mirёpo problemi kryesor qёndron nё nivelin operacional ku ka ngecje tё 

theksuar nё zbatueshmёrinë e tij. 

Nё periudhёn e viteve të zbatimit të Strategjisë Zhvillimore të Prishtinës (2008-2012), nё 

bazё tё shёnimeve statistikore investimet e huaja direkte nё Kosovё kapin shumёn prej 

1,642.70 mil €.Sipas shёnimeve tё MTI-Agjencıa pёr Regjistrimin e Bizneseve nё tё njëjtën 

periudhё kohore janё regjistruar 1815 shoqёri tregtare me kapital tё huaj. Meqё mungojnё 

shёnimet statistikore zyrtare sipas studimit dhe hulumtimeve tё bёra nga Instituti “Riinvest” 

del se 65% nga numri i pёrgjithshёm i kёtyre ndёrmarrjeve veprojnё nё Komunёn e 

Prishtinёs. 

Tabela 3. 10. IHD-te gjatë viteve 2008 –2012 sipas vendit (me mil. EUR) 

Shteti 2008 2009 2010 2011 2012 Gjithsej 

Gjermania 44 75.2 91.5 66.6 49.5 326.86 

Britania e Madhe 36.6 6.2 38.9 80.1 14.3 176.04 

Sllovenia 44.3 50.8 34.0 16.2 9.3 154.56 

Zvicra 32.1 22.7 35.1 30.9 43.8 164.64 

Turqia 23.8 14.5 4.9 34.7 65.6 143.46 

Austria 51.3 15.5 21.1 19.6 0.4 107.86 

Shqipëria 21.9 23.3 20.3 11.2 4.7 81.39 

Holanda 22.5 15.1 14.5 14.2 -26.0 40.33 

Shtetet e Bashkuara 4.8 11.8 12.6 14.3 10.8 54.34 

Tjera 70.7 29.9 71.5 88.0 35.2 295.2 

Gjithsej 366.5 287.4 365.8 393.9 229.1 1,642.70 
Burimi: Raport nga Banka Qendrore e Kosovës (2013) 
 

Investimet kapitale janë kategoria kryesore e IHD në Kosovë. Investimet kapitale përbëjnë 

70.5 për qind të gjithsej IHD-te. 

                                                 
7BERZH  ka hyrë aksioner në BpB që nga viti 2011 me 10% të kapitalit të përgjithshëm të Bankës. 
8 NLB BRK dhe NLB Kasabank nga 01.01.2008 janë intergruar në një bankë “NLB Prishtina” (e miratuar nga 
AQBK-ja më 18.12.2007).  
9Banka TEB (Turk Ekonomi Bankasi)  joint venture me BNP Paribas, kanë marrë licensën e plotë të punës nga 
AQBK-ja (tani BQK) më 18.12.2007. 
10  Turk IS  Bankasi A.S. është Banka më  e madhe turke,,  e cila ka hyrë në tregun  kosovar  me licensë nga 
BQK-ja në nëntor 2012. 
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Zhvillimi i politikave ekonomike, të cilat kanë hyrë në fuqi më 2009 kanë rritur IHD-të në 

Kosovë. Rifillimi i procesit të privatizimit, dhe ulja e tatimit në korporata, mund të veçohen si 

zhvillime më pozitive. Gjithashtu, anëtarësimi i Kosovës në institucionet ndërkombëtare në 

vitin 2009 si në: Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Bankën Botërore (BB), janë një 

shtysë pozitive për investitorët potencialë. Rritjes së IHD-së i ka kontribuar edhe rritja e 

investimeve në sektorin e infrastrukturës rrugore. 

Anëtarësimi i Republikës së Kosovës në BERZH (dhjetor 2012) do të ndihmojë në zhvillimin 

ekonomik, zbatimin e reformave e standardeve evropiane dhe zhvillimin e infrastrukturës  

përmes mbështetjes së zhvillimit të sektorit privat, mobilizimit të kapitalit të jashtëm dhe 

përmirësimit të ambientit për investime. 

Origjina e investitorëve të huaj në Kosovë është kryesisht nga vendet e BE-se. Gjermania 

vazhdon të jetë vendi prej nga ku vijnë më së shumti IHD-të. Pas saj renditen Sllovenia, 

Austria, etj. 

Struktura e IHD-të sipas aktivitetit ekonomik në Kosovë dominohen prej investimeve në 

sektorin financiar (34.90 për qind), sektori i transportit dhe telekomunikacionit (13.80 

përqind), industria përpunuese (tetë për qind), sektori i energjisë, ujit dhe gazit si dhe 

investimet në industrinë e minierave me nga 5.00 për qind.  

Përqindje relativisht të lartë te ne të IHD-te ka pasur edhe investimet në patundëshmeri 16.80 

për qind e IHD të përgjithshme. 

Tabela 3.11. Investimet e huaja direkte 2008 - 2012 sipas sektorëve kryesor ekonomik, (si % 

e IHD-së totale) 

Përshkrimi/Viti 2008 2009 2010 2011 2012 
Shërbimet Financiare 34.9% 25.5% 19.5% 8.9% 10.4% 
Prodhim 6.0% 17.1% 19.8% 12.8% 12.1% 
Patundshmëri 16.8% 14.9% 13.4% 16.3% 31.7% 
Transport & Telekomunikacion 13.8% 7.4% 4.0% 6.2% 7.9% 
Elektricitet 4.5% 2.9% 0.1% 0.0% 1.3% 
Miniera 4.7% 2.4% 2.7% 0.8% 4.6% 
Ndërtimtari 3.7% 12.0% 24.9% 34.3% 20.8% 
Industri të përpunimit 8.5% 2.4% 6.9% 0.5% 0.4% 
Bujqësi 2.3% 4.4% 0.6% 0.1% 0.1% 
Shërbimet tregtare, pastrim, 

grumbullim 
2.7% 5.5% 3.3% 2.1% 3.6% 

Aktivitete këshillimore dhe kërkimore 0.6% 0.9% 2.3% 2.0% 1.6% 
Higjiena 0.6% 0.8% 0.7% 0.0% 0.3% 
Tjera 0.9% 3.8% 1.9% 16.0% 5.1% 
Gjithsej 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Burimi: Raport nga Banka Qëndrore e Kosovës (2013) 
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Komuna e Prishtinёs ka aprovuar Rregullore Komunale pёr krijimin e lehtёsirave tё 

investitorëve tё jashtёm. 

Kjo rregullore, e miratuar nga organet e Kuvendit Komunal, parashikon krijimin e njё 

ambienti tё pёrshtatshёm pёr infrastrukturё, dhe nё bazё tё Planit Strategjik Zhvillimor 

bizneset qё themelohen nё bazё tё investimeve tё jashtme direkte do tё lirohen nga pagesa e 

taksave komunale pё njё periudhё tё caktuar kohore (2-5 vjet). Kjo rregullore ёshtё mirёpritur  

nga komuniteti i biznesit ku synim kryesor ёshtё inkurajimi i IHD-të që të investojnë në 

arealin e Komunës sonë11 

Tabela 3.12. Investimet e huaja direkte nga shtetet kryesore sipas viteve të zbatimit të 

Strategjisë Zhvillimore (2008-2012)  

 
Burimi:Raport nga Banka Qëndrore e Kosovës (2013) 
 
Duke pasur parasysh numrin e madh tё projekteve nё KK Prishtinёs IHD-të duhet tё jenё 
burim i rёndësishёm i financimit tё tyre, tё cilat drejtёpërdrejtё do tё ndikojnё nё zbatimin e 
Strategjisё Zhvillimore. Pёr tё arritur kёtё nevojitёn tё bёhen pёrpjekje tё vazhdueshme nё 
pёrmirësimin e klimёs sё volitshme pёr kёto lloje investimesh. Andaj, do të duhej të 
organizoheshin promovime më të fuqishme të këtyre institucioneve për investitorët 
potencialë, gjithnjë duke u bazuar në portofolion e projekteve që janë pjesë e Strategjive 
Zhvillimore pranë këtyre institucioneve duke inkuadruar komunitetin e biznesit nëpërmjet 
Odës Ekonomıke të Kosovës, Odёs Ekonomike Amerikane, Britanike, Franceze, Turke si dhe 
Odës Ekonomike Gjermane. 
 

3.8. Partneriteti tjetër me komunitetin e biznesit: bankat, shoqëritë e 

sigurimit, ndërmarrjet publike, fondet pensionale, agjencia e privatizimit,etj. 

 

Partneriteti ёshtё çdo angazhim aksionar ndërmjet sektorit privat dhe atij publik i dizajnuar 
për të ushtruar synimin e njejtë, që nënkupton ambientin biznesor, social dhe dhe politik të 
komunitetit.  
                                                 
11 Rregullorja  e KK Prishtinës 01, nr 110-3209, date: 22.11.2004. 



,,PROJEKTET – MEKANIZMI KRYESOR PËR ZBATIMIN  E STRATEGJISË SË  
ZHVILLIMIT TË KOSOVËS”- (Komuna e Prishtinës, Rast studimor)  

 

97 
 

Ai paraqet njё marrëveshje kontraktuese, mes një apo dy entiteteve publike, ose entiteteve 

publike dhe private, ose edhe e entiteteve publike me OJQ-tё, me qëndrim të qartë për ndarje 

të objektivave, për ofrim të një aseti apo shërbimi i cili përndryshe do të ishte përgjegjësi e 

vetme e sektorit publik.   

Kjo Strategji Zhvillimore ёshtё konceptuar nё njё partneritet tё rёndёsishёm me komunitetin 

e biznesit, e sidomos me Odёn Ekonomike tё Kosovёs, Odёn Ekonomike Amerikane, 

Aleancёn e Biznesit Kosovar si, dhe me institucionet dhe Agjencitё e huaja dhe vendore qё 

merren me pёrkrahjen e komunitetit tё biznesit nё komunёn e Prishtinës 

Pёr tё bёrё implementimin e suksesshëm tё projekteve qё ndikojnё nё zbatimin e strategjisё 

sё zhvillimit tё Prishtinёs, rol tё rёndёsishёm kanё pasur raportet e krijuara me komunitetin e 

biznesit, duke i inkuadruar ata nё tё gjitha fazat e implementimit tё strategjisё. Këtu, rol tё  

rёndёsishёm luajnё bankat dhe shoqёritё e sigurimit, tё cilat kanё rolin e rёndёsishёm nё 

pёrkrahjen e projekteve. Nё veçanti, kjo pёrkrahje dhe ky koordinim është bërë me 

ndёrmarrjet publike si KEK-u, PTK-ja, Ujёsjellёsi Rajonal ”Prishtina’’, Pastrimi etj., pasi që 

shumica e projekteve kanë qenë të ndëlidhura edhe me planet zhvillimore të këtyre 

kompanive. 

Sistemi i bankave ka rёndёsi tё madhe pёr cilёsinё e menaxhimit tё projekteve. Roli i 

bankave nё procesin e implementimit tё projekteve konform strategjisё ёshtё i shumёfishtё 

dhe atё si: 

 Mobilizimi i burimeve financiare; 

 Vlerёsimi i bonitetit tё investitorёve; 

 Monitorimi dhe mbikёqyrja. 

Dhёnia e garancioneve pёr shfrytёzimin e burimeve nga bankat e jashtme (Mustafa , 1997, 

f.136). 

Duke pasur parasysh se strategjia nuk mund tё realizohen vetёm nga burimet vetjake, burimet 

qeveritare, apo edhe ato nga bankat vendore, mendojmё se duhet shfrytёzuar mundёsitё e 

gjetjes sё burimeve tё financimit tё strategjisë nga Banka Botёrore (BB), IBRD-Banka 

Botërore, EBRD -Banka Europiane pёr Rindёrtim dhe Zhvillim, si dhe Korporata Finaciare 

Ndёrkombёtare (IFC). 

Banka Europiane pёr Rindёrtim dhe Zhvillim (EBRD) investon kryesisht projekte nё 

Europёn Juglindore.Aktivitetin kryesisht e zhvillon nёpёrmjet bankave vendase, pёrkatёsisht 

me ndёrmjetёsimin e tyre. Kjo bankё u jep prioritet projekteve qё e rrisin aftësinё 
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konkurruese tё vendeve nё tranzicion. Komuna e Prishtinës ka bashkёpunuar me EBRD-në 

me qёllim tё shqyrtimit tё projekteve prioritare pёr Komunёn, qё mund tё financohen nga ky  

institucion i rёndësishёm financiar, sidomos tё atyre qё kanё tё bëjnё me rritjen e 

kapaciteteve pёr furnizim me ujë tё pijshёm, trajtimin e ujrave tё zeza, infrastrukturё, 

transport të integruar, koogjenerimi  për ngrohje etj. 

Banka Botërore (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD-World 

Bank), zakonisht financon njё kompleks projektesh qё paraqesin njё tёrёsi. Është agjensi 

ndёrkombёtare qё e mbёshtesin mbi 150 vende anёtare, qё kryesisht bёn financimin e 

projekteve me karakter publik, si dhe nё pёrmrёsimin e infrastrukturёs nё vendet e 

pazhvilluara. Pёrgatitja dhe zbatimi i projektit bёhet nё bashkёpunim me investitorin dhe 

qeveritё e vendeve adekuate. 

Korporata financiare ndёrkombёtare (Internatinal Finance Corporation) angazhohet nё njё 

spektёr tё gjёrё aktivitetesh, qё prej asistencёs teknike e deri te projektet e ristrukturimit dhe 

privatizimit tё ekonomive nё tranzicion.  

Procedurat dhe dokumentacioni qё kёrkojnё bankat dhe institucionet tjera financiare nga bota 

e jashtme pёr financimin e projekteve ёshtё pothuajse e ngjajshme me bankat vendore. Te 

kёto institucione, rigoriziteti dhe disiplina nё zbatimin e kritereve profesionale janё gjithnjё 

nё njё nivel mё tё lartё. 

Struktura e sistemit bankar: Nё Prishtinё12 operojnё 9 banka tё licencuara nga BQK-ja. 5 

(pesё) prej tyre me kapital tёrsisht tё huaj (Raiffeisen Bank, TEB, BKT, Pro-Credit Bank dhe 

Turkie iS Bankasi A.S.), 2(dy) me kapital tё pёrzier ku shumicёn e aksioneve e kanё tё huajt 

(NLB Prishtina, Komercijalna Banka), njё me kapital tё pёrzier vendor dhe tё huaj (Banka 

pёr Biznes-BpB) si dhe njё me kapital tёrsisht vendor (Banka Ekonomike).Viteve tё fundit 

kemi njё rritje si nё asete, depozita, dhe veprimtari kredituese.Pjesёmarrja e lartë e bankave të 

huja reflektohet edhe në strukturën e aseteve të sistemit bankar, ku 89.00 përqind e gjithë 

aseteve bankare përbëhet nga asetet e bankave të huaja, ndërsa pjesa tjetër u takon bankave 

vendore. 

Nё tё njejtёn kohё, sipas raportit zyrtar tё BQK-sё, nё vitiet e zbatimit tё strategjisë 

zhvillimore kanë operuar edhe 15 institucione mikro-financiare dhe 5 institucione jobankare 

financuese, tё cilat ofrojnё huadhёnie dhe pёrkrahje financiare, sidomos bizneseve 

                                                 
12ProCredit Bank, Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. NLB Prishtina sh.a, Banka për Biznes, Banka Ekonomike, 
TEB sh.a, Banka Kombetare Tregtare – Dega Kosovë, Komercijalna Banka – Dega Mitrovicë, Turkie iS 
Bankasi A.S. 
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individuale dhe atyre tё vogla, qё nё mёnyrё tё drejtёpёrdrejtё ndikojnё nё rritjen ekonomike, 

si dhe zvogëlimin e papunёsisё. 

Bankat vazhdojnё tё pёrmirёsojnё rolin e tyre nё sigurimin e ndёrmjetësimit pёr ekonominё, 

e sidomos pёr pёrkrahjen e NVM-ve.Sa u pёrket kompanive tё sigurimit13, nga 13 kompani të 

sigurimeve nё Prishtinё, 4 prej tyre janë kompani me pronësi vendore, ndërsa 9 me pronësi të 

huaj. Nga kёto, 3 kompani ofrojnë sigurim jetësor, ndёrsa 10 kompani tjera të sigurimit  

ofrojnë polisa për sigurimin jojetёsor. Sistemi pensional paraqet një komponent mjaft të 

rëndёsishëm të sektorit financiar të Kosovës, me një pjesëmarrje prej 14.00 për qind nё 

totalin e aseteve të sektorit financiar. 

Figura 3.3.: Struktura e investimeve 

të Trustit Burimi: Raport i BQK-sё 

(2012) 

Gjatë periudhës së implementimit të 

strategjisë, vlera e aseteve të sistemit 

pensional të Kosovës arriti në 739.75 

milionё euro (12.70 përqind e PBB-

së). Perfomanca e Trustit ka pasur një 

sjellje të ngjajshme me indikatorët kryesorё që paraqesin perfomancën e tregjeve. Kthimi i 

përgjithshëm i mjeteve të plasuara vetëm në vitin 2012 ishte 8.00 përqind, ose 54.2 milionë 

euro. Burimi: Raporti Banka Qëndrore e Kosovës 2013 

Investimet e Trustit vazhdojnë të jenë të koncentrura në tregun e aksioneve, si dhe në tregje 

investive që diversifikojnë portofolion në instrumente dhe shtete të ndryshme. Me 

pjesёmarrje relativisht të lartë marrin pjesë edhe bonot, bono të lidhura me inflacion, si dhe 

tregu i parave. Në ekonominё e Kosovës janë investuar vetëm 5.90 për qind të gjithsej 

aseteve të Trustit, të cilat janë investuar në formë të depozitave bankare. 

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) është themeluar si një organ i pavarur publik, i cili i 

ushtron funksionet dhe përgjegjësitë në mënyrë plotësisht të pavarur, në bazë tё Ligjit të  

Kuvendit të Kosovës Nr. 04/L-034, mbi AKP-në. AKP është pasardhëse e Agjencisë 

Kosovare të Mirëbesimit (AKM), të rregulluar në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 2002/12. 

Deri mё tani janё rreth 600 NSH në regjistrin e AKP-së. Kjo Agjenci ka bërë privatizmin e 

rreth 300 ndërmarrjeve si dhe ka inkasuar shumёn prej 586 milionё €, të cilat janë paguar nga 

                                                 
13Dardania, Illyria, Kosova e Re, Siguria, Insig, Sigma, Sigal, Croatia Sigurimi, Sigkos, Graw e Elsig, Illyria 
life, Graw e Kosova, Sigal Life Uniqa Group Austria. 
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privatizuesit. Gjithsesi, kjo shumë mbetet e bllokuar në llogaritë e saj në BQK, pa mundësi që 

të investohet në projekte që do të gjeneronin punësim, zhvillim lokal dhe të hyra në buxhetin 

e Kosovës, apo implementim të projekteve tё parapara me Strategjinë Zhvillimore.  

Privatizimi në formën e realizuar, në shumicën e rasteve, jo vetëm që nuk ka qenë funksional, 

por ka falimentuar edhe ato ndërrmarje që kanë qenë aktive, me perspektivë dhe konkurruese 

në treg. AKP-ja nuk ka qenë gjithnjë partnere, sidomos në implementimin e Strategjisë 

Zhvillimore të Prishtinës, duke marre parsysh se pronat janë privatizuar pa konsultim, 

harmonizim, dhe shpesh në kundërshtim edhe me interesat dhe planet komunal. 
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KREU IV : Rasti studimor, KOMUNA E PRISHTINËS 

 

Prishtina është jo vetëm qendër administrative, politike dhe kulturore e vendit por edhe 

shtylla kryesore ekonomike të Republikës së Kosovës. Rreth gjysma e aktiviteteve 

ekonomike në nivel vendi realizohen në Prishtine. Pas luftës Prishtina u ballafaqua me rritje 

drastike të numrit të banorëve. Si rrjedhojë e kësaj u shumëfishuan problemet sociale, të 

infrastrukturës si dhe në fushën e ofrimit të shërbimeve publike. Për të përballuar me më 

sukses sfidat për zhvillimin e komunës, krijimin e një ambienti më miqësor e më atraktiv për 

zhvillimin e aktiviteteve ekonomike dhe ngritjen e cilësisë së jetesës për banorët e saj. 

Në vitin 2007,Qeveria komunale e Prishtinës vendosi që të zhvillojë projektin “Strategjia 

zhvillimore afatmesme e Prishtinës 2008-2012”. Qëllimi kryesor i kësaj strategjie është që 

pas identifikimit të gjendjes, përparësive, dobësive, mundësive dhe rreziqeve për Komunën e 

Prishtinës të propozoje vizionin, synimet, objektivat, programet dhe projektet konkrete, që do 

të promovojnë zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe jetë më të mirë për qytetarët e saj.  

Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë të vitit 2011, Prishtina ka 198.897 banorë (49.8% 

meshkuj dhe 50,2% femra), 40.292 ekonomi familjare dhe 58.849 njësi të banimit (Agjencia 

e Statistikave të Kosovës,Mars 2013). Vlerësimet e institucioneve vendore dhe 

ndërkombëtare të pasluftës si dhe vlerësimet që dalin nga shërbimet që u ofrohen qytetarëve 

flasin se në Prishtinë jetojnë rreth 450.000 deri në 500.000 banorë. 

Prishtina është e vendosur në koordinatat 42°40'0" Veri dhe 21°10'0" Lindje. Niveli mbidetar 

sillet 535-580 metra, 

Komuna e Prishtinës shtrihet në pjesën veriperëndimore të Kosovës, rrëzë Maleve të 

Argjenëta. Konsiderohet të ketë pozitë të përshtatshme gjeografike me që gjendet në 

kryqëzimet parësore kontinentale. Klima që mbretëron në komunë është kryesisht klimë 

kontinentale që e dallojnë verërat e nxehta dhe dimrat e ftohtë. Prishtina është qendra më e 

madhe ekonomike, administrative, arsimore dhe kulturore në Kosovë. Ndodhet 16 km larg 

Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës dhe 6 km larg hekurudhës për transport ndërkombëtar 

të mallrave. Pothuajse të gjitha rrugët kryesore kalojnë nëpër Komunën e Prishtinës, përfshirë 

edhe autostradën “Ibrahim Rugova”. Komuna e Prishtinës ka një sipërfaqe rreth 523 km2 

(ende në diskutim) prej të cilave 60 km2 i takojnë zonës urbane të Komunës. Kufizohet me  

komunën Podujeva në veri, Kastrioti në perëndim, Fushë Kosova në jug-perëndim, Graçanica 

dhe Lypjani në jug, Novobërda në jug-lindje dhe Kamenica në perëndim. Në pjesën veri-

lindore kufizohet me Republikën e Serbisë. Komuna përbëhet prej 46 fshatrave dhe qendrës 
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komunale Prishtinës. Ajo gjithashtu është e organizuar edhe në njësi më të vogla 

administrative, Bashkësi Lokale (BL) të cilat janë gjithsej 33. Nga këto 15 e përbëjnë qytetin 

e Prishtinës ndërsa të tjerat pjesën rurale të komunës. Përkufizimi i territorit të Bashkësive 

Lokale është bërë në pajtim me rregulloret në fuqi të aprovuara pas vitit 1999. 

Procesi i hartimit të strategjisë ka qenë proces gjithëpërfshirës dhe përfaqësues. Me 

gjithëpërfshirje kuptohet përfshirja e të gjitha palëve të interesit me vëmendje specifike në 

komunitetin e biznesit, shoqërinë civile, komunitetet etnike, grupet sociale etj. Ndërkaq me 

aspektin e përfaqësimit nënkuptohet se në proces kanë qenë të përfshirë të gjitha institucionet 

e pushtetit komunal të Prishtinës. Si trup kryesor komunal ka qenë Këshilli Drejtues që është 

përfaqësuar nga Kryetari i Komunës, Kryeshefi Ekzekutiv, Drejtorët e departamenteve 

relevante në ekzekutivin komunal, përfaqësuesve të biznesit si dhe përfaqësuesve të shoqërisë 

civile. Në zgjedhjet lokale të vitit 2007 është ndryshuar Ligji mbi vetëqeverisjen lokale ku 

kryetari është zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë që njëherësh është edhe organ ekzekutiv. 

Në këtë proces janë themeluar 6 (gjashtë) grupe punuese me nga 5 (pesë) anëtarë. Tre nga 

anëtarët janë nga drejtoritë përkatëse dhe dy të tjerë nga komuniteti i biznesit dhe shoqëria 

civile. Grupet punuese janë nga këto fusha: ekonomi dhe financa, planifikim, urbanizëm dhe 

ndërtimtari, arsim, kulturë dhe sport, zhvillim rural, shëndetësi dhe mirëqenie sociale si dhe 

shërbime publike. Në këtë proces po ashtu kanë marrë pjesë përfaqësues nga komuniteti i 

biznesit, ndërmarrjet publike, institucionet financiare dhe bashkësitë lokale.  

Instituti Riinvest në këtë proces ka ofruar ekspertizë nga fusha e hartimit të strategjisë dhe 

zhvillimit lokal, mbështetje konceptuale për procesin e ndërtimit të strategjisë zhvillimore 

afatmesme, ka bërë trajnimin e zyrtarëve komunal në fushën e metodologjisë së hartimit të 

strategjisë dhe zbatimit të projekteve si dhe u ka dhënë mbështetje profesionale e grupeve 

punuese. 

 

4.1.  Implementimi i angazhimit të komunitetit  

 

 Në bazë të Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale, Komuna është njësi themelore e vetëqeverisjes 

lokale në Republikën e Kosovës, e përbërë nga një komunitet i qytetarëve në një territor të  

caktuar, të përcaktuar me ligj, e cila ushtron tërë pushtetin që nuk është i rezervuar 

shprehimisht për institucionet qendrore. Organet komunale janë: Kuvendi i Komunës dhe 

Kryetari i saj.Kuvendi i Komunës ka Kryesuesin e saj. Kryetari i Komunës zgjidhet me 

zgjedhje të drejtpërdrejta në pajtim me ligjin mbi zgjedhjet lokale. 
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I njëjti udhëheq ekzekutivin e komunës dhe administratën e saj dhe mbikëqyr administrimin 

financiar të komunës, propozon zhvillimin komunal, planet rregullative dhe investuese, 

propozon buxhetin vjetor për miratim në Kuvendin e Komunës dhe e ekzekuton buxhetin e 

miratuar. Kryetari i Komunës bën raportin, i cili ka për qëllim të prezantojë para Kuvendit të 

Komunës nivelin e realizimit të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore, ecurinë e zhvillimit 

ekonomik dhe social në Komunë dhe gjendjen në realizimin e projekteve kapitale. 

Të gjitha projektet që duhet implementuar kalojnë nëpër të gjitha fazat e projektit, prej 

definimit, planifikimit, e deri te implementimi i tij ku:  

 Baza është Plani Vjetor Buxhetor, i miratuar nga trupat e Kuvendit; 

 Iniciativa e Drejtorisë përkatëse konform planit të projekteve të përzgjedhura për 

vitin përkatës; 

 Procedurat teknike dhe ligjore, të udhëhequra nga Departamenti i Prokurimit; 

 Përzgjedhja e operatorit ekonomik, i realizuar gjithashtu nga Departamenti i 

Prokurimit; 

 Mbikëqyrja e realizimit të projektit nga Drejtoria përkatëse, që e ka iniciuar 

projektin nëpërmjet menaxherit të projektit, zakonisht i përkrahur me ekspertë nga 

Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm dhe Ndërtim. 

Pranimin e kryerjes së projektit e bën komisioni profesional, i caktuar nga kryetari i Komunës 

Kryetari i Komunës ka Bordin e Drejtorëve, i cili përbëhet nga këto drejtori, të cilat 

menaxhohen nga Drejtori profesional konform lamisë së aktivitetit. 

1. Drejtoria e Administratës;  

2. Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale;  

3. Drejtoria e Arsimit  

4. Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit;  

5. Drejtoria e Financave dhe Pronës;  

6. Drejtoria e Ekonomisë dhe Zhvillimit;  

7. Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit;  

8. Drejtoria e Infrastrukturës Lokale;  

9. Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit  

10. Drejtoria e Kadastrit;  

11. Drejtoria e Inspeksionit 

Transparenca në menaxhimin e projekteve – Në publikimin e projekteve, për shkak të 

rëndësisë së transparencës së plotë, procedurat bëhen nëpërmjet shpalljes publike së paku në  
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1 (një) gazetë ditore, si dhe në faqen zyrtare të KRPP (Komisioni Rregullativ i Prokurimit 

Publik). 

Në hapjen publike të ofertave zakonisht marrin pjese së paku 3 (tre) ekspertë, dhe atë 1 (një) 

nga Drejtoria përkatëse, që ka të bëjë me projektin. Në menaxhim të kontratës caktohet së 

paku 1 (një) ekspert, i cili gjithsesi do të ketë përkrahjen nga Drejtoria përkatëse nga ku vjen 

edhe vet projekti. Pranimin e realizimit të projektit kryesisht e bëjnë 3-5 ekspertë të lëmit 

përkatës. Dokumentacionin e kompletuar sërish e rishikon Departamenti i Prokurimit, i cili 

lejon pagesën, ndërsa lëndën e njëjtë e trajton Drejtoria për Financa dhe Pronë, që 

njëkohësisht bën edhe pagesën për projektin e kryer. 

Më pas, projekti i kryer (përfunduar) arkivohet në Departamentin e Prokurimit, në 

Drejtorinë për Financa dhe Pronë, si dhe në Drejtorinë përkatëse nga ku edhe është 

iniciuar projekti. 

Drejtoria gjegjëse është në mbikëqyrje të përhershme të kryerjes së projektit, gjë që 

nënkupton se e mbikëqyr kontraktuesin si dhe menaxherin e projektit. 

 Në raste të veçanta, Drejtoria përkatëse ndihmon në zgjedhjen e situatave të paparashikuara 

që mund të shfaqen gjatë implementimit të projektit. 

Në këto raste, Drejtoria përkatëse sjell përfundimin (vlerësimin) mbi qëllimin e realizuar, 

cilësinë, dobitë, shpenzimet, arsyeshmërinë e implementimit të krejt projektit, etj. Në rast kur 

kemi tejkalime buxhetore lidhur me projektin, Drejtoria përkatëse duhet të lejojë, nëse janë të 

arsyeshme, sigurimin e mjeteve dhe të bëjë zbatimin e tij, gjithnjë në pajtim me rregullativën 

ligjore në fuqi, (nr.04/L-042, Ligji mbi Prokurimin Publik). 

Duke u nisur nga fakti se zbatimi i Strategjisë Zhvillimore të Prishtinës nënkupton edhe 

nevojën për një organizim të ri të strukturës komunale në mënyrë që të sigurohet kontrolli i 

vazhdueshëm përgjatë ecurisë së tij. Kjo nënkupton se strategjia kalon nëpër katër faza: 

1. Aktivizimi i burimeve financiare dhe alokimi i fondeve; 

2. Realizimi i partneritetit publik-privat; 

3. Monitorimi dhe evaluimi i Planit; 

4. Rievaluimi dhe përmirësimi i Planit. 

Meqë implementimi i Strategjisë zakonisht zgjat më shumë se vet mandati politik, suksesi i 

këtij implementimi varet nga angazhimet e vazhdueshme të qeverisë lokale dhe shërbyesve  

civilë në arritjen e objektivave dhe realizimin e suksesshëm të projekteve të përcaktuara. 

Kuvendi Komunal ka luajtur rol të rëndësishëm në përkrahjen e Strategjisë duke ofruar 

garanci të mjaftueshme për alokimin e fondeve komunale për financimin e projekteve.  
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Kryetari, nëpërmjet Bordit të Drejtorëve, bën koordinimin e programeve, projekteve dhe 

financimet që do të vijnë nga Qeveria qendrore, donatorët, si dhe nga organizatat 

ndërkombëtare. Ekipi i hartimit të strategjisë së Prishtinës (E.H.S) si dhe,,Këshilli Drejtues i 

Strategjisë”, 

 

4.2. Implementimi në identifikimin e nevojave 

 

Nevojat e komunitetit janë zhvilluar nga ekipi i hartimit të strategjisë së Prishtinës nëpërmjet 

një diskutimi të hapur profesional duke përdorur metodën e brainstormingut. Janë identifikuar 

një mori nevojash por ekipi për hartimin e strategjisë ka reduktuar në nëntë synimet kryesore 

për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik Ekipi ka pranuar këto synime si nevoja zyrtare 

edhe të komunitetit. Strategjia e zhvillimit ekonomik për Prishtinën është orientuar kryesisht 

në përmbushjen e nevojave emergjente në infrastrukturë për nevojat gjithnjë në rritje të 

popullatës, si: ndërtimi dhe riparimi i rrugëve, ndërtimi dhe riparimi i shkollave, ndërtimi i 

objekteve kulturore dhe sportive, që janë domosdoshmëri e përmbushjes së kërkesave ndaj 

qytetarëve 

Qëllimi i projektit ka qenë që t’i mundësojë qeverisë lokale të luajnë një rol drejtues në 

krijimin e një mjedisi të favorshëm për zhvillim ekonomik duke ndërmarrë aktivitete në:  

1. Promovimin e koncepteve moderne të zhvillimit ekonomik lokal dhe hapave të cilët 

duhet të ndërmerren për të zhvilluar një Strategji afatmesme të zhvillimit ekonomik të 

Prishtinës me anë të krijimit të partneriteteve lokale; 

2. Përmirësimin e mëtejshëm të dialogut ndërqeveritar të fokusuar në zhvillimin lokal në 

bashkëpunim me pushtetin qendror (vendor dhe ndërkombëtar), njësitë qeverisëse 

lokale, donatorët ndërkombëtarë, si edhe grupet vendore të interesit, të cilët japin 

fonde për zhvillim ekonomik; 

3. Ngritja e kapaciteteve për planifikimin dhe menaxhimin e zhvillimit efikas në 

Prishtinë nëpërmjet modeleve efektive publiko-private, të cilat janë të përdorshme në 

mjedisin e Kosovës; 

4. Nxitjen dhe ndihmesën gjatë aktivitetit të përditshëm të pjesëmarrësve në hartimin e 

Strategjive të zhvillimit ekonomik lokal që ka të bëjë me lokalitetet, dhe që bashkëlidhet 

me  

5. planifikimin e shfrytëzimit të tokave komunale, planet e përgjithshme të zhvillimit 

ekonomik, si edhe planet dhe buxhetet kapitale; 

6.   Rritja e vetëdijësimit të pjesëmarrësve lidhur me rëndësinë e buxhetimit komunal, 
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Rregulloreve komunale, përmirësimit të shërbimeve komunale, të pjesëmarrjes së 

qytetarëve në procesin e planifikimit dhe të zhvillimin ekonomik të komunës. 

Gjatё pёrpilimit tё Strategjisё, qё ёshtё udhёhequr nga: ,,Këshilli Drejtues i Strategjisë”,, si 

dhe me përkrahjen përkatësisht konsulencën profesionale dhe shkencore, janё krijuar gjashtё 

(6) grupe punuese, tё cilat kanё bёrё evidentimin dhe identifikimin e projekteve qё do tё 

realizohen nё kёtё periudhё kohore, duke u nisur edhe nga potencialet buxhetore vetjake, 

grantet qeveritare, si dhe mundësia e gjetjes sё donatorëve si dhe IHD-të. 

Grupi i parё ka tё bёjё me identifikimin e nevojave në lëmit ekonomik-financiar; 

Grupi i dytё me identifikimin e nevojave në lëmin e arsimit, kulturёs, rinisё dhe sportit; 

Grupi i tretё me identifikimin e nevojave në lëmin e infrastrukturёs rrugore, transportit 

dhe ambientit; 

Grupi i katёrt me identifikimin e nevojave në lëmin pёr shёndetёsi dhe mirёqenie sociale; 

Grupi i pestё me identifikimin e nevojave në lëmin e zhvillimit rural; 

Grupi i gjashtё me identifikimin e nevojave në lëmin pёr planifikm, urbanizёm dhe 

ndërtimtari. 

,,Këshilli Drejtues i Strategjisë “gjatë punës së vet ka evidentuar nëntë nevojat kryesore të 

cilat janë shndërruar në nevoja zyrtare të komunitetit. Ato janë: 

  Zhvillimi i bizneseve në Komunën e Prishtinës 

  Zhvillim të qëndrueshëm rural 

  Zhvillimi i qëndrueshëm hapësinor dhe rural 

  Ofrimi i shërbimeve publike cilësore 

  Zhvillimi i infrastrukturës dhe transport publik efikas 

  Ofrimi i arsimit cilësor dhe gjithëpërfshirës 

  Promovimi i kulturës dhe jetës sportive për të rinjtë 

  Zhvillimi dhe modernizmi i administratës komunale 

 Ofrimi i shërbimeve shëndetësore dhe mirëqenies sociale 

 

4.3. Implementimi i projekt propozimeve 

 

Hapi i tretë në këtë proces ka qenë identifikimi i projekt propozimeve të mundshme. Kur janë 

përcaktuar nevojat e komunitetit këshilli ka azhurnuar së bashku me fasilitatorët e procesit ku 

kanë realizuar takime të vazhdueshme grupore dhe individuale me anëtarët e ekipit të hartimit 

të strategjisë, ka bërë rikapitulimin e nevojave dhe evidentimin e ideve nga anëtarët e këshillit  
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të projekteve.Qëllimi i këtyre takimeve ka qenë promovimi i ambientit në të cilin çdo anëtarë 

ka qenë i lirë në dhënien e ideve. Gjatë këtyre takimeve fasilitatorët përmbyllin identifikimin 

e nevojave të komunitetit si dhe idetë e evidentuara të anëtarëve të këshillit. 

Grupet punuese kanë bërë konsultimet e nevojshme me drejtorët e departamenteve përkatëse 

për të kompletuar hartimin e projekteve të propozuara. Në vazhdim janë projektet origjinale 

të propozuara nga anëtarët e këshillit drejtues të strategjisë. (Shtojca A) 

         

4.4. Implementimi i hapit 4 Para –Filtrimi i projekteve 

 
 Hapi i para –filtrimit të projekteve përfshinë dy aktivitete, krahasimin e projekteve 

identifikimin e nevojave të mëhershme të komunitetit, si dhe ngushtimi i listës me krahasimin 

e pikëve. 

 

  4.4.1. Implementimi i hapit 4-Krahasimet 

Pasi që fasilitatorët takohen me anëtarët e grupeve për bërjen e strategjisë dhe të njëjtit kanë 

kompletuar projektet e propozuara atëherë është bërë e mundur planifikimi i një takimi. 

Në këtë takim anëtarët e grupeve punuese kanë krahasuar listat e projekteve të propozuara me 

nevojat e qytetit dhe qytetarëve. Krahasimi është bërë duke realizuar shqyrtimin e secilit 

projekt në veçanti dhe duke specifikuar se cilat nevoja dhe objektiva do ti përmbush secili 

prej projekteve. Nëse ndonjëri prej projekteve nuk kanë përmbushur objektivat e përcaktuar 

si dhe nevojat e paraqitura të komunitetit dhe qytetit atëherë projekti është eliminuar si i tillë. 

Në këtë hap janë eliminuar projektet të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë nuk i kanë 

përmbushur nevojat e qytetarëve ose nuk kanë ndihmuar në përmbushjen e qëllimeve dhe 

synimeve të zhvillimit ekonomik. 

Në rastin tonë studimor Komuna e Prishtinës, disa prej projekteve të propozuar janë 

eliminuar në këtë fazë për shkak se projektet nuk kanë përmbushur asnjërin kriter apo nevojë 

dhe si pasojë e kësaj janë eliminuar.  

 

4.4.2.Implementimi i hapit 4-Metoda e pikëve 

Pas krahasimit të nevojave për projekte nga komuniteti, fasilitatorët kanë ardhur në 

përfundim se komuniteti nuk ka burime të mjaftueshme të angazhimit në bërjen e një analize 

më të detajuar për të gjitha projektet. Grupet punuese kanë punuar në një numër prej pesë 

anëtarësh, të njëjtit kanë analizuar mundësitë e gjetjes së burimeve për këto projekte. Për 

shkak se burimet e financimit të projekteve janë të limituara ku procesi i eliminimit të 
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projekteve ka vazhduar më tutje. Pasi që analizat detaje të projekteve nuk është përfunduar 

deri në këtë pikë të analizimit, informatat lidhur me koston e përgjithshme dhe përfitimet për 

komunitetin nuk kanë qenë të sigurta. I gjetur në këtë situatë të përcaktimit se cilat projekte 

do të analizohen, ekipi i hartimit të strategjisë ka shfrytëzuar metodën e pikëve. 

Anëtarët e këtij komisioni kanë marrë një dokument të shkruar me listën e projekteve. Pastaj 

ata kanë filluar që të bëjnë renditjen individuale për çdo projekt prej projektit të parë deri tek 

projekti i fundit në list. Ky rangim është bërë në atë mënyrë që pikë më së shumti kanë marrë 

projektet që ndikojnë më së shumti në zhvillimin ekonomik dhe përmbushjen e nevojave të  

qytetarëve të Prishtinës. Kur anëtarët e grupeve kanë përfunduar me punën e tyre fasilitatorët 

kanë grumbulluar renditjet e projekteve. Fasilitatorët pastaj kanë kalkuluar pikët për çdo 

projekt. Pikët e projektit janë përcaktuar duke përmbledhur pikët e të gjithë anëtarëve të 

grupeve punuese që ju kanë venë projekteve. 

Në fund është përcaktuar renditja përfundimtare e të gjithë projekteve. Projektet janë renditur 

në bazë të pikëve të marra duke vlerësuar se projektet me më shumë pikë janë më të 

dëshirueshme. 

 

4.5.  Implementimi i Analizave ekonomike 

 

Hapi i parë i kryerjes së analizës ekonomike është përcaktimi i pronësisë së projektit. Në 

rastin tonë studimor kemi të bëjmë me projekte ku pronësia e tyre është e taksapaguesve 

respektivisht e Komunës së Prishtinës. Këto teza janë fokusuar në portofolion e projekteve që 

Komuna mund ti zbaton. Pasi që Komuna nuk mund të implementon projekte private, 

projektet në pronësi private nuk do të jenë analizë e këtyre tezave. 

Në rastin tonë implementimi i këtij hapi nuk është realizuar se Komuna Prishtinës nuk ka 

bërë analizat e nevojshme ekonomike për shkak të kërkesave të mëdha nga komuniteti për 

investime infrastrukturore në shumë fusha, si pasojë e dekradimit dhe shkatërrimit të bërë si  

pasojë e luftës dhe periudhës së gjatë të mosinvestimeve në infrastrukturë komunale nga 

pushteti i atëhershëm. 

 

4.6.  Implementimi i zgjedhjes së projekteve  

 

Ngase asnjë projekt nuk është eliminuar përgjatë zbatimit të hapit të raportit përfitim - kosto, 

të gjitha projektet publike janë vlerësuar në hapin e selektimit të portofolit, hapi i parë në 

modelin e metodës procesi hierarkisë analitike është përdorur në përcaktimin e renditjes 
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finale për projektet. Hapi i parë i metodës procesi hierarkisë analitike është përfshirja e 

nevojave prioritare të komunitetit. Këshilli i strategjisë ka bërë prioritarizimin e nevojave 

duke bërë vlerësimin nga informacionet e mbledhur prej qytetarëve dhe prej preferencave 

personale. 

Përderisa nevojat e komunitetit janë prioritarizuar dhe pesha e përgjithshme e tyre është 

përcaktuar nëpërmjet metodës procesi i hierarkisë analitike, projektet janë krahasuar në 

aftësitë e tyre në përmbushjen e nevojave të komunitetit. Rezultatet e krahasimit të projekteve 

dhe prioritarizimi i nevojave të komunitetit ishin hartuar atëherë kur renditja finale e 

projekteve ka qenë e përcaktuar 

 

4.6.1. Paraqitja e Modelit të prioritarizimit 

Projektet e identifikuara në kornizën e strategjisë zhvillimore të Komunës së Prishtinës janë 

vlerësuar duke përdorur Modelin e prioritarizimit. Modeli ka vlerësuar potencialin e projektit 

në bazë të këtyre tre treguesve të parë: 

1. Promovimin e rritjes dhe zhvillimit ekonomik 

2. Ndikimi në kushtet e jetesës në nivel lokal 

3. Arsyeshmëria dhe urgjenca e projektit 

Modeli i prioritarizimit është zhvilluar përgjatë përpilimit të strategjisë zhvillimore të 

Komunës së Prishtinës. Megjithatë çdo indikator në këtë model dhe pesha e rëndësisë 

reflektohet tek objektivat e strategjisë dhe nevojave specifike që ka qyteti.Në tabelën 

4.1.është paraqitur renditja përfundimtare të projekteve të propozuara për synimin e parë, 

mostra është marrë për arsye se Komuna e Prishtinës ka nëntë synime e 242 projekte. 

Tabela.4.1. Renditja përfundimtare e projekteve 

Projektet Pikët Rangimi 
Infrastruktura për qendrën e biznesit-Zona industriale (100 hektarë), rrugë, rrymë, 
kanalizim 

95.00 1 

Fondi për garantimin e investimeve 90.00 2 

Vauçerët (150 bizense x 4,000 €) 85.00 3 

Inkubatorët e biznesit 85.00 4 

Parqet teknologjike 80.00 5 

Tryeza debatuese e bizneseve 80.00 6 

“One stop shop’’për biznese 75.00 7 

Qendra e këshillimit të bizneseve 70.00 8 

Hartimi i rregullativës për ndërtimin e partneritetit publik-privat 65.00 9 

Burimi:E përpunuar nga autori (2014) 
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Kur është bërë përcaktimi i renditjes finale të projekteve, ato janë krahasuar me burimet e 

mundshme të financimit nga Komuna si dhe burimeve tjera të mundshme, projektet janë 

caktuar në portofolin bazuar në burimet e mundshme.  

Tabela:4.2.Modeli i prioritarizimit 

Kriteret e vlerësimit Vlerësimi i 
përgjitshëm 

Treguesit Vlerësimi 
(%)  

1. Promovimin e 

rritjes dhe 

zhvillimit 

ekonomik 

 

30 % 
i. Deri në cilin nivel projekti do të nxisë 
krijimin e një mjedisi më të favorshëm për 
zhvillimin e bizneseve 

35 % 

ii. Deri në cilin nivel projekti në mënyrë 
të drejtpërdrejtë apo tërthorazi do të 
promovon zhvillimin e NMV-e lokale 

35 % 

iii.Deri në cilin nivel projektet do te jenë 
katalizator i investimeve në infrastrukturë 
të ekonomisë lokale 

30 % 

2. Ndikimi në 

përmirësimin e 

kushteve të jetesës 

në nivel lokal 

 
 

30 % 

i. Cili është avancimi i kapaciteteve 
institucionale dhe fizike për përmirësimin e 
shërbimeve ndaj qytetarëve dhe ndaj biznesit 

45 % 

ii. A e përkrahë projekti luftën ndaj 
informalitetit në ekonomi, si dhe rritja më 
e shpejt e zhvillimit të qëndrueshmen 
rural 

25 % 

iii. Projekti a e bënë përmirësimin e 
shërbimeve publike në përputhje me 
tiparte e një qyteti europian 

20 % 

iv. Projekti a e ngritë cilësinë e 
shërbimeve arsimore, shëndëtësore dhe 
mirëqenies sociale 

10 % 

3. Arsyeshmëria e 

projektit 
 
 

40 % 

i. Cili është vlerësimi i kost-efektivitetit të 
projektit 

35 % 

ii. Deri në çfarë niveli është e mundur 
tërheqja e fondeve për projekt prej 
burimeve publike apo private 

30 % 

iii. Cila është urgjenca për projektin në 
kushtet e paraqitjes së nevojave në 
adresimin e sfidave të ngutshme  

 

iv. A mundet projekti të menaxhohet në 
nivel lokal, nga qeveria lokale ose 
komuniteti 

35 % 

Burimi:E përpunuar nga autori dhe grupi i ekspertëve nga Instituti Riinvest Prishtinë 
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Të gjitha projektet e prezantuara në portofolion e projekteve janë vlerësuar duke përdorur 

Modelin e prioritarizimit.Secili projekt i është dhënë pikët nga 1 deri në 5 për secilin tregues, 

me 1 duke nënkuptuar se projekti në asnjë mënyrë nuk do të arrin apo adreson  

objektivat e përcaktuara respektivisht treguesit, dhe vlerësimi me 5 duke treguar se projekti 

ka mundësi të përmbush arsyeshmërinë e objektivave apo treguesve. 

Vlerësimi i identifikimit të projekteve në strategjisë zhvillimore të Komunës së Prishtinës 

sipas Modelit të prioritarizimit është realizuar në identifikimin e 9 projekteve prioritare në 

kuadër të synimit të parë, të ranguara sipas vlerësimit të përgjithshëm të tyre (Tabela 4.1.). 

Përpiluesve të Strategjisë zhvillimore u është sugjeruar megjithatë të bëhet rishikimi i 

projekteve që nuk janë prioritarizuar për implementim duke bërë identifikimin e nevojave pas 

ndonjë përmirësimi eventual në mënyrë që të jenë të përafruara me prioritetet e Komunës. 

Pas këtyre plotësimeve këto projekte mund të jenë pjesë e Modelit të prioritarizimit duke u 

integruar në planin zhvillimor.  

Tabela 4.3. tregon burimet e financimit të projekteve për qytetin e Prishtinës në kuadër të 

synimit të parë, përderisa tabela 4.4. tregon koston e përafërt të projekteve. Duke u bazuar në 

burimet në dispozicion dhe koston e projekteve individuale atëherë portofolio përbëhej nga 

lista e projekteve të dhëna në tabelën 4.1. 

Tabela. 4.3. Burimet e mundshme të financimit të portofolit të projekteve në Komunën e 

Prishtinës nga synimi i parë (mostra e përcaktuar) 

Nr. Emri i projektit  

Vlera në 
total (€) 

Burimi(et) i financimit (%) 

Buxheti 

Komunal 

Buxheti 

Qendror 

Donatorët Sektori 

Privat 

Komuniteti 

1 Infrastruktura për qendrën e 
biznesit-Zona industriale (100 
hektarë),rrugë,rrymë,kanalizim 

8,000,000 1,000 2,000 1,000 4,000  

2 Fondi për garantimin e investimeve 500,000 200 200 100   
3 Vauçerët (150 bizense x 4,000 €) 600,000 300 100 200   
4 Inkubatorët e biznesit 300,000 50 100 100 50  
5 Parqet teknologjike 200,000 100 50 50   
6 Tryeza debatuese e bizneseve  10,000 10     
7 “One stop shop’’për biznese  18,000 8 10    
8 Qendra e këshillimit të bizneseve 38,000 20  10 8  

9 Hartimi i rregullativës për ndërtimin 
e partneritetit publik-privat 

15,000 10 5    

 
Burimi:E përpunuar nga autori (2012) 
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Tabela. 4.4. Vlera e projekteve 

                  Projektet                                                                                     shuma e vlerësuar     

Infrastruktura për qendrën e biznesit-Zona industriale (100 
hektarë),rrugë,rrymë,kanalizim 

8,000,000 

Fondi për garantimin e investimeve  500,000 
Vauçerët (150 bizense x 4,000 €)  600,000 
Inkubatorët e biznesit  300,000 
Parqet teknologjike  200,000 
Tryeza debatuese e bizneseve  10,000 
“One stop shop’’për biznese  18,000 
Qendra e këshillimit të bizneseve 38,000 

Hartimi i rregullativës për ndërtimin e partneritetit publik-privat 15,000 

Burimi:E përpunuar nga autori (2012) 
 

4.7. Implementimi i paraqitjes para komunitetit 

 

    Hapi i radhës në proces ka qenë prezantimi i strategjisë zhvillimore me portofolion e 

projekteve në dëgjimin publik tek qytetarët e Prishtinës. Takimi me komunitetin është 

mbajtur në sallën e Asambles Komunale. Të dhënat prej analizës së detajuar i të gjitha 

projekteve është prezantuar para përzgjedhjes të portofolit final. Pas prezantimit përkrahësit e 

projekteve, anëtarët e këshillit të strategjisë si dhe fasilitatorët kanë qenë të gatshëm në 

dhënien e përgjigjeve në pyetjet e bëra nga qytetarët dhe grupet tjera të interesit, komuniteti i 

biznesit, OJQ-ve të ndryshme. Raporti kthyes u është shpërndarë anëtarëve të komunitetit që 

kanë qenë pjesëmarrës. Kjo formë është mbledhur nga lehtësuesit pas sesionit të pyetjeve dhe 

përgjigjeve. 

 

        4.8.Implementimi i përpunimit të portofolit të projekteve 

 

Anëtarët e hartimit të strategjisë zhvillimore kanë organizuar takim përmbledhës pas dëgjimit 

publik me qytetarët e Prishtinës. Qytetarët kanë pasur afat 30 ditë të japin sygjerimet dhe 

vërejtjet  e tyre konform obligimeve ligjore që dalin pasi që Komunat kanë të bëjnë me 

hartimin dhe miratimin e dokumentit të strategjisë zhvillimore të Komunës. Pas kësaj 

periudhe kohore anëtarët e hartimit të strategjisë kanë shqyrtuar kërkesat dhe sugjerimet e 

qytetarëve dhe pas kësaj periudhe kanë vendosur kur do bëhet rregullimi i portofolit. Vërejtjet 

dhe sugjerimet e shumicës së qytetarëve që kanë marrë pjesë në këto takime kanë qenë 

pozitive andaj në këtë rast nuk është dashur të bëhet ndonjë ndryshim të portofolit të 

projekteve të prezantuara. 
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Sikur do të bëheshin ndryshime të theksuara anëtarët e hartimit të strategjisë do të duhej të 

mbanin një takim tjetër të prezantimit te qytetarët në mënyrë që të paraqitet portofolio e 

projekteve e përmirësuar, në të njëjtën kohë duke dhënë sqarimet e nevojshme lidhur me 

ndryshimet e bëra.  

 

4.9. Implementimi i miratimit të  portofolit të projekteve  

 

Hapi i nëntë i procesit ka qenë aprovimi zyrtar i portofolit duke marrë miratimin për të 

vazhduar me projektet individuale. Anëtarët e hartimit të strategjisë zhvillimore kanë 

prezantuar portofolion finale si pjesë e strategjisë zhvillimore anëtarëve të Kuvendit Komunal 

në njërën prej mbledhjeve të radhës, që e njejta të pranohet apo refuzohet. Natyrisht ky 

propozim ka kaluar nëpërmjet trupave të Kuvendit siq është komiteti për politikë dhe financa 

e cila e ka përkrahur një dokument të tillë të portofolit të projekteve që të shkon tutje në 

miratim në mbledhjen e radhës të Kuvendit Komunal me datë 26.08.2008 i cili e ka miratuar 

dokumentin me një votë kundër nga 51 anëtarë të Kuvendit. 

 

4.10.Implementimi i Shqyrtimit dhe vlerësimit të  portofolit të projekteve 

 

Hapi i dhjetë në këtë proces është shqyrtimi dhe evaluimi. Dhjetëhapëshi i procesit duhet të 

kompletohet pas dy vitesh derisa portofolio të jetë vjetërsuar. Vlerësimi duhet të udhëhiqet 

nga këshilli komunal për implementimin e strategjisë dhe të bëjë prezentimin e rezultateve 

para kuvendit. Nëse portofolio kërkon përmirësim këshilli komunal duhet përshtatur 

portofolion dhe ta kthen në hapin e shtatë në mënyrë që të të vazhdoj deri në hapat final. 

Katër hapat e fundit në procesin dhjetë hapësh janë një kthesë e vazhdueshme që duhet të 

shfrytëzohen derisa të kompletohet ose të braktiset portofolio. Ky hap për rastin tonë 

studimor Komunën e Prishtinës, i takon së ardhmes për shkak të kompleksitetit dhe mungesës 

së kuadrit profesional që i mungojnë Komunës lidhur me implementimin e strategjisë 

nëpërmjet portofolit të projekteve. 
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KREU V: MONITORIMI, RAPORTIMI DHE VLERËSIMI SI DHE 
INTERPRETIMI I TË DHËNAVE 
 
Monitorimi ёshtё mbledhja, regjistrimi dhe raportimi i informacionit, qё lidhet me njё, ose 

me tё gjitha aspektet e paraqitjes (performancës) sё projektit, qё njё menaxher projekti, ose 

anёtarё tjerё tё institucionit duan dhe duhet ta dinё. Me fjalë tjera, monitorimi, ёshtё njё 

aktivitet i ndryshёm nga kontrolli, i cili pёrdorё tё dhёna, qё sigurohen nga monitorimi pёr tё 

sjellё paraqitjen aktuale nё njё gjendje tё pёrafёrt me atё tё planifikuar më herët. 

Hapi i parё nё ngritjen e njё sistemi adekuat monitorimi ёshtё identifikimi i faktorёve 

kryesorë qё duhet tё kontrollohen. Ështё fare e kuptueshme, se menaxheri i projektit dёshiron 

tё monitorojë paraqitjen, kushtueshmërinë si dhe kohёn, duke e pёrcaktuar atё nё mёnyrё tё 

saktё, se cilat karakteristika tё paraqitjes, kohёs, kushtueshmërisë tё kontrollohen, dhe mё pas 

tё pёrcaktohen kufijtё e saktë, brenda së cilëve kontrolli domosdosmërisht duhet tё ruhet. 

Por, baza burimore mё e mirё e elementeve pёr t’u monitoruar ёshtё plani i veprimit tё 

projektit, që përcakton qartë se çfarё duhet bёrё, si dhe kur duhet bёrё njё punё. Përveç 

tjerash, sistemi i monitorimit ёshtё njё lidhje e drejtёpёrdrejtё ndёrmjet planifikimit dhe 

kontrollit. Nёse një sistem brenda vetes nuk e përmbanë mbledhjen dhe raportimin e 

informacioneve pёr ndonjё element tё rёndsishёm tё planit, kontrolli mund tё ketё gabime 

apo tё meta që shfaqen në vazhdimësi.   

 

 5.1. Strategjia e implementimit  

 

Implementimi i projektit ka njё rёndësi tё veçantё, sepse kjo fazё angazhon rreth 90% tё 

mjeteve tё përgjithshme të planifikuara pёr projekt. Ështё e qartё se çdo tejkalim i kёtyre 

mjeteve mund tё ketё pasoja negative nё efikasitetin e projektit. Prandaj, në rastet e tilla 

kёrkohet dhe preferohet njё menaxhim efikas i mjeteve financiare, qё projektet tё kryhen nё 

kohёn e planifikuar dhe nё kuadёr tё buxhetit të planifikuar.  

Procesi i implementimit tё strategjisё ka rёndёsi tё madhe. Mbarëvajtja e këtij procesi ёshtё 

njё detyrё administrative dhe menaxheriale. Implementimi i strategjisё përfshin vetёm ato 

veprime, respektivisht projekte, qё lidhin Komunёn me komunitetin e saj dhe krijojnё 

paraqitjen e pёrgjithshme tё saj. Implementimi kryesisht ka tё bёjё me realizimin e disa 

planeve dhe projekteve tё caktuar Kume (2010). Ndërsa, zbatimi i strategjisё ka tё bёjё me 

projektimin dhe menaxhimin e sistemeve të tëra për të arritur deri tek një integrim sa  
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më i mirë i njerëzve, strukturave, proceseve dhe burimeve, të gjitha këto në shërbim të 

realizimit të qёllimeve tё Komunёs. 

Procesi i implementimit ёshtё thjeshtë ekzekutimi apo zbatimi i planit strategjik. Kjo 

pёrfshin; dizajnimin e strukturёs sё organizatёs, formulimin e politikave, hartimin e planeve 

dhe aktiviteteve, si dhe pёrdorimin e burimeve tё organizatёs me synim realizimin e 

objektivave. 

Procesi i implementimit pёrgjithësisht realizohet duke pёrdorur njё gamё tё gjerё mjetesh 

menaxheriale dhe administrative. Për të bërë më të qartë kuptimin e këtij procesi, kёto mjete 

mund tё ndahen nё këto nivele: 

 Struktura, (duke pёrfshirё edhe strukturёn fizike), delegimi i autoritetit, 

departamentizimi, specializimi, koordinimi dhe organizimi informal. 

 Proceset, duke pёrfshirё këtu sistemet e informacionit, sanksionet eventuale, 

shpёrblimet, zgjedhjen e personelit (trajnimin dhe shpёrndarjen e burimeve), etj. 

 Sjellja individuale, sjellja nё organizatё, sjellja e lidershipit, stresi, fuqia udhëheqëse 

Kume (2010).  

 Strategjia funksionale, qё nёnkupton zbёrthimin e startegjisё nё nёnstrategji pёr çdo 

drejtori nё kuadёr tё Komunёs. 

Me këtë rast duhet përmendur faktin se në rastet kur autorizimi arrin në një pikë të caktuar, 

projekti pёrfundon tё jetё vetёm objekt planifikimi ose spekulimi dhe bёhet njё çёshtje qё 

ekziston, pёr tё cilin kontraktori ёshtё i bindur plotёsisht dhe beson në sukses. 

Me qёllim qё tё arrihen tё gjitha objektivat e projektit, si nga ana teknike, buxhetore ose tё 

afateve, duhet bёrё organizimi i duhur shumë kohë para se tё fillohet me projekt. Tё gjithё 

pjesëmarrёsit nё projekt duhet tё jenё tё kujdesshёm dhe njëkohësisht të vetëdijshëm pёr rolet 

e veçanta, tё cilёt pritet dhe duhet t’i luajnё. 

Njё rrezik i zakonshёm dhe thuajse permanent pёr projektet ёshtё dёshtimi i fillimit tё 

implementimit tё tij nё afatin e paraparë kohor. Vonesat e zgjatura mund tё shkaktohen prej 

mashtrimeve tё ndryshme, vështirësive legale si dhe atyre tё planifikuara, mungesёs së 

informatave, mungesёs së fondeve ose burimeve tё tjera të domosdoshme për realizimin e 

projektit. Shpeshherë ndodhë, që shumë nga kёta faktorё mund ta vendosin menaxherin e 

projektit nё një pozitё tё rёndё dhe shumë të pavolitshme që herë pas here mund të duket 

edhe pa shtegdalje. Në bazë të të gjitha këtyre të dhënave mund tё konkludojmё se, nёse 

projekti nuk fillon me kohё, atëherë është shumë vështirë të pritet dhe të mendohet se mund 

të kemi përmbyllje dhe përfundim të realizimit nё kohёn dhe në cilësinë e planifikuar. 
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Autorizimi i dhёnё prej klientit, ose pronarit tё projektit, do tё thotё se kontraktorit i ёshtё 

dhёnё instruktimi formal nё formё tё shkruar qё tё vazhdojё me projektin nёn kushtet, nё tё 

cilat janё zhvilluar negociatat dhe është arritur marrëveshja.   

Zhvillimi i hovshёm dhe esencialisht i gjithanshëm, duhet të jetë nё thelb tё procesit tё 

planifikimit strategjik. Duke u bazuar nё informatat e poseduara dhe nga hapat e ndërmarra, 

strategjia zhvillimore e qytetit do tё duhej të zhvillohej duke identifikuar pёrafёrsisht pesё 

programe specifike, shtyrёse, tё cilat duhet tё ndërmerren pёr tё realizuar objektivat e 

strategjisё zhvillimore tё qytetit gjatё periudhёs sё pёrcaktuar afatmesme. E këtu duhet 

përmendur faktin se nё veçanti plani aksional pёrmban projektet e veçanta, politikёn 

zhvillimore, aktivitetet e rregullta, dhe të tjerat, do tё identifikohen dhe do tё pranohen si tё 

tilla nga organet kompetente tё qeverisë komunale. 

 

5.2. Struktura organizative e implementimit, ekipi i projektit dhe 

udhëheqësit e projekteve 

 

Ekipi i projektit (menaxheri kryesor i projektit dhe bashkёpunёtorёt e tij) udhёheq me 

komplet procesin e realizimit, duke shërbyer edhe si urë lidhëse në mes investitorit dhe 

mbikëqyrësit të projektit. Ekipi i projektit dhe mbikëqyrja duhet tё sigurojnё raportim tё 

regullt pёr investitorin, i cili pa dyshim se e ka dhe duhet ta ketë rolin kryesor nё pёrcjelljen e 

monitorimit tё realizimit tё projektit Mustafa (1997). Mёnyra e organizimit tё ekipit tё 

projektit varet përgjithësisht nga natyra dhe madhёsia e projektit, si dhe nga profili, aftёsia 

dhe organizimi i investitorёve, (nё rastin konkret tё KK tё Prishtinёs). Ekipi duhet tё 

pёrfshijё menaxherin kryesor tё projektit si dhe ekspertёt, të cilët do tё udhёheqin me aspekte 

të ndryshme organizative-juridike, inxhinierike, financiare dhe informative nё realizimin e 

projekteve. 

Ekipi i projekteve, përveç tjerash bashkёrendon punёn e partnerëve, me tё cilёt ёshtё 

kontraktuar kryerja e aktiviteteve tё caktuara gjatё të gjitha fazave të realizimit tё projektit. 

Nё projektet e mёdha, qё pёrbёhen nga shumё nёn-projekte kёrkohet ngritja (formimi) i njё 

menaxhmenti tё posaçёm tё projekteve, varёsisht se a janë tё pёrhershёm apo tё pёrkohshёm. 

E rëndësisë së veçantë ёshtё bashkёrenditja e punёs dhe aktiviteteve si brenda vetë projektit, 

ashtu edhe nё rrethinёn, qё nё njё mënyrë ose tjetrën ёshtё e involvuar nё projekt. 

Në rastin e Komunës së Prishtinës, ngritja e kapaciteteve tё administratёs komunale ka 

rëndёsi tё veçantё nё krijimin dhe zbatimin e strategjisë së implementimit tё projekteve të  



,,PROJEKTET – MEKANIZMI KRYESOR PËR ZBATIMIN  E STRATEGJISË SË  
ZHVILLIMIT TË KOSOVËS”- (Komuna e Prishtinës, Rast studimor)  

 

117 
 

shumta që lidhen me komunitetin e qytetit.Trajnimet e vazhdueshme në fusha të ndryshme, si 

dhe ndihma teknike-administrative është fokusuar nё pёrmirësimin e aftёsive tё stafit 

menaxherial, si dhe stafit tjetёr tё involvuar nё projektet e caktuara. Nё kёtё rast, pa dyshim 

se duhet të pёrfshihet i tёrё menaxhmenti gjatё krejt “ciklit jetësor” tё projektit. Pastaj, për 

një mbarëvajtje më të mirë të punëve duhet zbatuar mekanizmin e monitorimit gjatё 

implementimit; indikatorёt, paisjet, kёrkimet, informatat kthyese. Struktura e organizimit 

bashkë me mekanizmat e monitorimit gjatё implementimit duhet tё tregojnë se si tё pёrdoret 

ajo, si tё organizohet e njëjta nё punёt nё vijim, pёrgjatё procesit tё monitorimit dhe 

evaluimit, e më pas edhe rishqyrtimit tё strategjisë zhvillimore tё qytetit.      

 

5.3. Indikatorët për monitorimin e zbatimit të Strategjisë 

 

Vetëm pasi programet dhe projektet tё jenё zgjedhur atёherё fillon edhe plani i zbatimit tё 

strategjisё. Zbatimi i planit strategjik ёshtё i drejtuar nga plani i zbatimt, i cili pёrmbanë nё 

vete projekte individuale tё planeve tё aksionit. Plani i zbatimit shton implikime buxhetore, 

burime njerёzore si dhe institucionale dhe procedurale pёr zbatimin e strategjisё. Kjo mund të 

konsiderohet si pika e integrimit e tё gjitha projekteve dhe programeve brenda një strategjie 

unike. 

Plani i aksionit, krahas veprimeve tjera shton edhe disa detyra; palё pёrgjegjёse, orare 

realiste, burime njerëzore, nevoja financiare, rezultate dhe impakte tё pritura, matjen e 

rezultateve dhe sisteme pёr vlerësimin e progresit tё çdo projekti. 

Nё kёtё sfond duhet bёrё listёn e çёshtjeve kryesore, e qё janё indikatorё kryesorë pёr 

zbatimin e strategjisё, duke ardhur në konkludim se; 

 Kush merr pёrgjegjёsinë pёr secilin program ose projekt? 

 Cilat janё qёllimet rreth rezultateve, kohёs dhe financimit? 

 Çfarë hapash duhet tё ndёrmerren pёr arritjen e qёllimeve? 

 Cila do tё jetё struktura e raportimit dhe strategjia e komunikimit? Si dhe, 

 Cilat janё kёrkesat (burimet buxhetore dhe njerёzore) pёr mbёshtetjen e projektit?  

Pёrpjekjet për zhvillimin ekonomik lokal duhet tё promovojnё mirёqeniёn e komunitetit, duke 

tentuar qёndrueshmërinë dhe funksionalitetin pёrgjatё katёr dimensioneve : 

1. Cilёsia e jetёs-barazia sociale dhe cilёsia e mjedisit. 

2. Konkurrenca, e cila ёshtё baras me produktivitetin dhe vitalitetin ekonomik. 

3. Qeverisja dhe menaxhimi i mirё brenda dhe jashtё pushtetit lokal. 
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4.Cilёsia e shёrbimeve bankare, e cila nёnkupton qёndrueshmёrinë financiare dhe vlerës së 

kredive tё ofruara pёr qytetarёt dhe bizneset. 

 

5.4. Sistemi i raportimit, kontrollit dhe rishqyrtimit të Strategjisë 

 

Nё procesin e raportimit, kontrollit si dhe rishqyrtimit tё strategjisё duhet krijuar Komisionin 

apo Kёshillin, i cili do tё merret ekskluzivisht me ecuritë e implementimit tё projekteve 

konform strategjisё sё pёrcaktuar. Ky trup, duhet tё jetё i autorizuar, qё nё rast nevoje tё bёje 

korrigjime tё domosdoshme edhe nё vendosjen e prioriteteve nё realizimin e projekteve, 

korrigjime këto që gjithnjë duhet tё jenё konform strategjisё sё pregatitur dhe aprovuar nga 

organet drejtuese të projektit. Menaxhimi i fazёs sё realizimit tё projekteve kushtёzohet me tё 

madhe edhe me funksionimin adekuat tё sistemit informativ, i cili e mbёshtet punёn e ekipit 

tё projektit, tё mbikqyrjёs dhe komisionit tё projekteve Mustafa (1997).  

Forma e raportimit është specifike për projektet e caktuara dhe e mbështetur me sistemin 

efikas informativ. Raportimi i drejtohet udhëheqësit të sistemit informativ, ekipit të projektit 

si dhe Bordit për implementimin e strategjisë. Raporti duhet të sigurojë këtë strukturë të 

informatave: 

 Gjendjen e projekteve: si po ecën realizimi i tyre? 

 Nëse ka pengesa, cilat janë ato? 

 Çfarë masash dhe aktivitete janë marrë nga ekipi i projektit për zgjidhjen e 

problemeve? 

 Çfarë skenarësh alternativë mund të vihen në disponim? 

 Çfarë masash mund të merren nga menaxherët kryesorë? 

 Cila është gjendja financiare, bilanci i përdorimit të buxhetit, fondeve të projektit në 

krahasim me punët e kryera dhe planin? 

Sipas studimeve të bëra nga Banka Botërore në shumë shtete ekonomikisht të pazhvilluara, 

ku bënë pjesë edhe vendi ynë, Kosova, në fazën e realizimit të projekteve paraqitet edhe 

problemi i nevojës për asistencë teknike, e cila duhet të mbështesë planifikimin dhe 

realizimin e projekteve Mustafa, (1997). Kjo asistencë mund të vijë nga Bordi i projekteve, 

ose nga subjektet e jashtme, siç janë; Banka Botërore, UNIDO dhe institucione tjera me 

rëndësi në fushën ekonomike. 

Përvojat e shumta kanë dëshmuar se zbatimi i strategjisë është një proces i gjatë, që kërkon 

shumë kohë deri te arritja e rezultateve pëfundimtare të kënaqshme për palët e inkuadruar në 
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projekt. Gjatë tërë kësaj kohe bëhen investime dhe ndërmerren një sërë projektesh e veprime 

për zbatimin e strategjisë. Njëkohësisht, paralelisht me këtë, ndodhin edhe ndryshime tjera, si 

në mjedisin e jashtëm, ashtu edhe në mjedisin e brendshëm.  

Qёllimi bazё i procesit tё menaxhimit strategjik ёshtё qё strategjia e zgjedhur tё çojё nё 

realizimin e objektivave tё institucionit, në këtë rast Komunёs. Megjithatё, mundёsia qё tё 

mos realizohen objektivat e Komunёs lind nevojёn e fazёs sё kontrollit tё strategjisё.Procesi i 

kontrollit duhet tё sinjalizojё menaxhmentin e lartё pёr problemet e mundshme, para se ato tё 

shfaqen në përmasa shqetësuese.  

Kontrolli realizohet duke krahasuar rezultatet aktuale me objektivat, apo standardet e 

paracaktuara, pastaj duke ndёrmarё veprime pёr korrigjimin e devijimeve eventuale. 

Nevoja pёr kontroll ёshtё esenciale. Natyra dhe shkalla e kontrollit strategjik ёshtё 

komplekse. Kontrolli i strategjisё pason planifikimin e strategjisё. Ai siguron qё institucioni 

ёshtё duke arritur aty ku ёshtё planifikuar tё arrijё. Ngjashëm si planifikimi, qё synon 

hartimin e objektivave dhe strategjive, procesi i kontrolllit krahason rezultatet faktike me 

rezultatet e dёshiruara duke siguruar informacionet e nevojshme pёr vlerësimin e rezultateve, 

si dhe ndёrmarrjen e veprimeve korrigjuese nё rastet kur ёshtё i nevojshëm njё veprim i tillё 

Kume (2010). 

Kontrolli i projekteve dhe zbatimit tё strategjisё nё fazёn e implementimit më shumë mund të 

përkufizohet edhe si proces i vendosjes sё standardeve, pёrcjelljes sё rezultateve, si dhe 

lidhjeve prapavajtёse “feed back”-u, të shoqëruara edhe me ndёrmarrjen e një numri të 

aktiviteteve, qё kanё tё bёjnё me rishqyrtimin dhe korrigjimin e kёsaj strategjie. Kontrolli i 

projektit, por dhe i strategjisё bёhet gjatё tёrё ciklit jetёsor tё projektit, po ashtu, edhe gjatё 

tёrё kohёs sё zbatimit tё strategjisё. Kontrolli ёshtё proces, i cili na mundëson vёrtetёsinë 

nëse projekti po zbatohet nё pёrputhje me planin dhe nëse po jep rezultatet e pritura apo jo! 

G.Pitagorsky thotё se, “kontrolli ёshtё mbikqyrje, matëse si dhe informim pёr zhvillimin e 

projekti.’’ Mislav A.Omazic, Stipe Baljkas (2005). Andaj, kontrolli sё bashku me 

planifikimin, organizimin, dhe udhёheqjen ёshtё njera ndёr funksionet kryesore tё 

menaxhmentit.Gjatё fazёs sё kontrollit nё disa raste duhet bёrё njё dallim nё mes masёs 

toleruese tё shmangies si dhe tejkalimit tё planit nё projekt.Për më shumë, kontrolli pёrbёhet 

prej mbledhjes sё informatave, matjeve si dhe analizave. Tё dhёnat mblidhen nёpёrmjet 

rrugёve tё ndryshme tё raportimeve (gjendjes sё projektit, raportimeve financiare, etj). 

Pёr tё pasur njё pёrmbajtje efikase tё kontrollit tё projekteve duhet marrë në konsideratë: 
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 Përcaktimi i qartë i madhёsisë sё projekteve, (e definuar nё fazёn e planifikimit), e 

cila bёhet bazё pёr pёrcjelljen nё momentin e aprovimit tё planit tё projekteve. 

 Pёrcaktimi i kohёs, shpenzimeve dhe burimeve tё nevojshme. 

Për një efikasitet më të madh është e nevojshme që nё afatet e përcaktuara kohore tё 

vёzhgohet pёrparimi fizik si dhe ai i shpenzimeve financiare të projektit, si dhe mbetja 

buxhetore deri nё fund tё projektit. 

Po ashtu, preferohet që nё periudha tё caktuara kohore tё bёhet krahasimi i pёrparimeve nё 

projekt nё raport me kohёn e planifikuar pёr kryerjen e aktiviteteve tё veçanta, si dhe shuma e 

shpenzimeve tё tyre. 

Pёr tё pasur kuptim, kontrolli duhet tё jetё i organizuar nё atё mёnyrё qё tё jetё efikas nё 

aspektin e shpenzimeve, pёr tё cilin duhet pёrkushtim dhe angazhim për të pёrmbushur 

qёllimet dhe për të përfituar rezultatet e dёshiruara.  

Sipas PMOK-ut, Mislav A.Omazic, Stipe Baljkas përgjithësisht kontrolli gjendet nё proceset 

vijuese: 

 Kontrolli i projektit tё tёrësishёm. 

 Kontrolli i kornizёs sё projektit. 

 Kontrolli i planit kohor. 

 Kontrolli i shpenzimeve 

 Kontrolli i kualitetit, si dhe  

 Kontrolli i rezikueshmёrisë. 

Kontrolli efikas i projekteve bazohet nё metodat nga mё tё ndryshmet siç janё: 

Financial management baseline akr.anglez (FMB) 

Budget cost of work scheduled(BCWS) 

Budget at complete(BAC) 

Actual cost of work performed(ACWP) 

Budget cost of work performed(BCWP) Mislav A.Omazic, Stipe Baljkas (2005)  

Standardet mund tё ndryshohen nga komuniteti nё pёrgjigje tё njё ndryshimi nё politikat 

publike. Ndryshimet nё normat e interesit, ose nё nivelet e papunёsisё shpesh kushtëzojnë 

standardet, qё menaxherёt e projektit duhet tё pёrdorin pёr tё marrё vendimet, qё lidhen me 

projektet në fjalë dhe me implementimin e strategjisё. 

Fillimisht informacionet, qё mblidhen duhet tё identifikohen, kёto tё dhёna mund tё jenё tё 

dhёna kontabёl, nga tё dhёnat mbi operimin, tё dhёnat mbi provat inxhinierike, reagimet e 

klientit, ndryshimet e specifikacioneve, etj. 
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Përgjatë procesit të zhvillimit dhe menaxhimit tё projekteve, duhet tё ndёrmerren hapa pёr t’u 

siguruar qё informacioni kryesor ka diagnostifikuar dhe trajtuar dobёsitё organizative tё 

projektit dhe problemet procedurale të akumuluara në vazhdimësi. 

Rishqyrtimi i aktiviteteve tё ndryshme pёrdoret si mёnyrё e matjes sё rezultatit tё institucionit 

(komunёs), dhe ka pёr qёllim vlerësimin e aktiviteteve funksionale, tё pёrgjegjёsisë sociale si 

dhe efektivitetin e pёrgjithshёm tё institucionit. 

Çdo strategji bazohet nё disa kushte paraprake, supozime apo parashikime. Rishqyrtimi i 

kushteve paraprake verifikon nё mёnyrё sistematike e tё vazhdueshme vlefshmërinë e këtyre 

kushteve, mbi tё cilat ёshtё bazuar e tërë strategjia Kume, (2010),  

Rishqyrtimi i zbatimit të projektit vlerёson nёse duhet të ndryshojё strategjia e pёrcaktuar e 

institucionit (komunёs) nisur nga rezultatet dhe veprimet e ndryshme pёr zbatimin e 

strategjisё sё pёrgjithshme. 

Pёr zbatimin e strategjisё sё pёrgjithshme shpesh ndёrmerren projekte strategjike më 

specifike, e qё pёrfaqësojnё njё pjesё tё veprimeve të shumta që duhet ndërmarrë pёr 

zbatimin e strategjisё nё tёrёsi. 

Menaxherёt shpesh pёrpiqen tё pёrcaktojnё momentet mё tё rёndsishёme qё pretendohet tё 

arrihen gjatё periudhёs sё zbatimit tё strategjisё. Mirëpo, në të njëjtën kohë, rishikimet e 

momenteve mё tё rёndsishme zakonisht pёrfshijnё rivlerёsimin nё shkallё tё plotё tё 

strategjisё dhe që rezultojnё me vazhdimin e drejtimit tё institucionit. 

Vёzhgimi strategjik merret me njё sёrё problemesh brenda dhe jashtё institucionit, qё mund 

tё ndikojnё nё zbatimin e strategjisё. Ideja bazё e vёzhgimit strategjik ёshtё zbulimi i 

informacionit tё rёndsishёm e tё paparashikuar. 

Rishikimi i gatishmёrisё emergjente ёshtё rishqyrtimi i plotё dhe në të shumtën e rasteve i 

shpejtë i institucionit pёr shkak tё ngjarjeve tё papritura e tё paparashikuara.  

Rishikimi i strategjisё bёhet zakonisht njё herё nё vit, bazuar edhe në planifikimin financiar 

tё autoriteteve lokale. Grupi i autoritetit lokal dhe Bordi Drejtues, po ashtu duhet tё 

pёrfshihen nё kёtё proces rishikimi me të gjitha kapacitetet poseduese. Mbёshtetja politike, 

publikimi dhe vёnia nё dukje e tё arriturave, janё elemente tё rёndësishme pёr krijimin e një 

ambienti tё pёrshtatshёm brenda komunitetit. 

Çёshtjet, qё do tё duhej tё shqyrtoheshin ёshtё se; SWOT analiza, a ёshtё ende e vlefshme 

apo kanё ndryshuar kushtet dhe rrethanat e zbatimit të saj? 

A ekzistojnё informacione tё reja, qё ndryshojnё prioritet e objektivave si dhe qёllimeve? 
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A e ka arritur realizimi i projekteve qёlllimin e parashtruar mё parё, si dhe projektet e 

realizuara a janё duke përmbyllur konform cilësisё sё planifikuar? 

Mbështetur në të gjitha kёto që u thanë, gjithnjë duhet shikuar mundësinë e ndryshimeve tё 

veprimeve, qё duhet tё ndёrmerren, e deri te mundësia e ndryshimit tё projekteve. 

Ka raste kur vetё strategjia e projektuar duhet tё rishqyrtohet, krejt kjo pёr shkak tё 

evoluimeve të vazhdueshme qё sjell ambienti konkurrues. 

Dhe fare në fund, mund tё themi se qёllimi i pёrbashkёt i rishqyrtimit në fazën e 

implementimit ёshtё tё vlerësojё, nёse drejtimi strategjik duhet tё ndyshojё si rezultat i 

ngjarjeve dhe zhvillimeve qё mund tё ndodhin në hapësirën përreth.  

    

 5.5. Verifikimi i Pyetjeve Hulumtuese dhe rezultateve nga kërkimi 

 
Në këtë kapitull të gjeturat e kërkimeve do të prezentohen, diskutohen, analizohen dhe 

interpretohen. Si një studim cilësor, qasja përshkruese është përdorur të prezentohen të 

gjeturat si dhe të bëhet identifikimi i modeleve dhe temave.Krahasimi i të dhënave, 

prezantimi, diskutimi, analizimi dhe interpretimi do të kryhet mbi këtë qasje. 

Ashtu siq është theksuar më heret në kreun, prezantimi i të dhënave, diskutimi, analizimi dhe 

interpretimi do të bazohet në pyetësorin e formuluar sipas shkallës Likert. Lista e pyetjeve 

është përdorur si burim primar në verifikimin e pyetjeve hulumtuese lidhur me atë se pse 

është përdorur shkalla Likert në përgjithësi, mënyra jostatistikore, në përkrahjen e dhe në 

vërtetimin e të gjeturave e nxjerrë prej pyetësorit. 

5.5.1. Strategjia e mbledhjes dhe prezantimi sistematik i të dhënave 

Hulumtuesi ka përdorur softuerin aplikativë për analiza statistikore SPSS (Statistical Package 

for Social Sciencies) MS Excel si mjet për futjen e të dhënave, organizimin e futjes së të 

dhënave të marra përmes pyetësorit. Fuqia e konsiderueshme e SPSS për të kryer statistikat e 

korrelacionit dhe për të provuar për rëndësin janë shfrytëzuar në mënyrë të limituar për shkak 

të madhësisë të kufizuara të mostrës dhe natyrës cilësore të studimit.Në këtë seksion 

prezantimi i të dhënave është ndarë në dy kategori të veqanta duke u bazuar në synimin e 

pyetësorit tonë:1) prezantimi i të dhënave nga pjesëmarrësit në Grupet Punuese, lehtësuesit 

dhe ekspertët e jashtëm që kanë punuar në këtë Strategji Zhvillimore si dhe 2) palët e interesit 

nga komuniteti (stakeholders). Për secilën kategori, hulumtuesi do të prezantoj në mënyrë të 
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veçantë: 1) të dhënat demografike dhe 2) me qëllim të argumentimit të tri pyetjeve 

hulumtuese. 

Sipas autorit Punch (2005) analiza e të dhënave,, të kërkimeve cilsore ka pesë faza të 

ndryshme të prezentuara në formën e : 1) dokumentimi i të dhënave dhe periudha e 

mbledhjes së tyre; 2) reduktimi i të dhënave; 3) paraqitja e të dhënave ; 4) nxjerrjet 

përfundimtare dhe verifikimet dhe 5) analiza e të dhënave” (f.326). 

Mbledhja e të dhënave për këtë punim janë realizuar në pesë faza: faza e 1: dizajnimi 

paraprak ; faza e 2:testimi i pyetësorit ;faza e 3 : mbledhja e të dhënave nga Grupet Punuese, 

lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm; faza e 4: mbledhja e të dhënave nga palët e interesit të 

komunitetit (stakeholders) si dhe faza e 5: verifikimi i të dhënave dhe analizimi i tyre. 

Shpërndarja e pyetsorëve për të dy grupet e pjesëmarrësve të anketuar është bërë nëpërmjet: 

1) postës elektronike ; 2) postës si dhe 3) formës,,sy më sy”. 

Tabela 5.1.: Mostra e synuar, kategorizimi i të  anketuarëve si dhe format e përgjigjeve 

Mostra e synuar Numri i të anketuarëve 
(Pyetësori) 

Format e përgjijës 

 Grupet Punuese, lehtësuesit 
dhe ekspertët e jashtëm 

40 Posta elektronike: 
- 32 të anketuar  (80%) 

Posta nacionale: 
- 2 të anketuar     (5%) 

Takime,,sy me sy”: 
- 6 të anketuar    (15%) 

Palët e interesit nga 
komuniteti (stakeholders) 

100 Posta elektronike: 
- 71 të anketuar  (71%) 

Posta nacionale: 
- 7të anketuar     (7%) 

Takime,,sy më sy”: 
- 22 të anketuar  (22%) 

 

5.5.2. Prezantimi i të dhënave nga pyetësori me pjesëmarrësit në Grupet 

Punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm që kanë punuar në Strategji 

Zhvillimore 

Grupet punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm luajnë rol të rëndsishëm në identifikimin 

e procesit si dhe përzgjedhjen e portofolit të projekteve për strategjinë zhvillimore. Në këtë 

rast kemi të bëjmë me analizimin dhe verifikimin e të dhënave që dalin nga pyetësori i 

përgatitur me pyetje i dedikuar për palët e grupet punuese që marrin pjesë në pregaditjen e 

strategjisë zhvillimore të Komunës së Prishtinës, duke shfaqur kontributin e tyre profesional  

nëpërmjet analizave, propozimeve për Modelin e portofolit të projekteve si dhe bartjes së 

përvojave gjatë tërë procesit të pregaditjes së strategjisë zhvillimore 
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5.5.2.1. Verifikimi i  rezultateve nga pyetësori i Grupet Punuese, lehtësuesit 

dhe ekspertët e jashtëm që kanë punuar në Strategji Zhvillimore për PH1 

 

Objektivi kryesor i këtij paragrafi është prezentimi i të dhënave që synojnë të verfikojnë 

PH1:” A ka ndikuar modeli i përzgjedhur i portofolit të projekteve në suksesin e Strategjisë 

Zhvillimore ?” 

Pyetjet kryesore të pyetësorit që do të ndihmojnë në verifikimin e PH1 janë: P1, P2, P3, P4, 

P7, P9, P10 dhe P14 (shif Shtojcën B: pyetësori i dedikuar për Grupet Punuese, lehtësuesit 

dhe ekspertët e jashtëm që kanë punuar në Strategji Zhvillimore) Hulumtuesi do të prezanton 

së pari të gjeturat që dalin nga lista e pyetësorit (duke shfytëzuar numrin e të anketuarëve dhe 

përqindjen e përgjigjeve) të dalura që rrjedhin nga formulimi i shkallës Likert. 

Së pari është përpjekur të zbulohet rëndësia e ndikimit të përzgjedhjes së modelit të portofolit 

të projekteve në strategjinë zhvillimore.Të gjeturat e evidentuara rrjedhin nga Figura 5.1. ku 

19 nga 40 (47.50%) të anketuarëve të pyetur pajtohen plotësisht, 14 prej të anketuarëve 

(35.00%) pajtohen pozitivisht lidhur me ndikimin e përzgjedhjës së mirë të modelit të 

portofolit dhe ndikimit të tij në strategjinë zhvillimore. Prej të anketuarëve të pyetur vetëm 

për 1 (2.50%) nuk ka pasur rëndësi përzgjedhja e modelit të portofolit, ndërsa 2 (5.00%) nga 

të anketuarëve nuk pajtohen ndërsa 3 (7.50%) të tjerë nuk ka pasur pajtim të plotë. Vetëm 

njeri ndër ta (2.50%) nuk është përgjegjur pyetësorit në këtë pyetje. 

 
Figura 5.1.: Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolit të projekteve është determinuese në 

suksesin dhe implementimin e strategjisë zhvillimore (PH1-P1) 
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Nga përgjegjet e dalura mund të përcaktohemi se modeli i përzgjedhur i portofolit të 

projekteve ka ndikim përcaktues në suksesin dhe implementimin e strategjisë zhvillimore të 

Komunës së Prishtinës. Prej të anketuarëve vetëm për njerin (2.50%) nuk ka pasur rëndësi 

përzgjedhja e modelit të portofolit si dhe për 5 (12.50%) të tjerë nuk ka pasur pajtim të plotë, 

vetëm 1 (2.50%) ndër ta nuk është përgjigjur pyetësorit në këtë pyetje. 

Verifikimi i PH1 mund të arrijmë më tutje me analizimin e të dhënave që rrjedhin nga pyetja 

se Strategjia zhvillimore 2008-2012 ishte instrument bazik në caktimin e prioriteteve 

komunale në arritjen e synimeve dhe objektivave strategjike ku nga numri i përgjithshëm i të 

anketuarëve 31 respektivisht 82.50% të tyre pajtohen dhe japin vlerësim pozitiv lidhur me 

ndikimin e strategjisë zhvillimore 2008-2012 në arritjen e synimeve dhe objektivave të 

përcaktuara nga Komuna. Këto të dhëna rrjedhin nga Tabela 5.2. 

 

 
Figura 5.2.: Strategjia zhvillimore 2008-2012 ishte instrument bazik në caktimin e 

prioriteteve komunale në arritjen e synimeve dhe objektivave strategjike (PH1-P2) 

 

Nga kjo tabelë rrjedhë se vetëm një numër simbolik i të anketuarëve gjithsej 4 (10%) nuk 

pajtohen, respektivisht nuk pajtohen plotësisht. Është e rëndësishme të evidentohet se për 5 të 

anketuarëve, respektivisht 12.50% e të anketuarëve kanë konkluduar se strategjia zhvillimore 
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Në pyetjen e bërë ndaj të anketuarëve të Grupeve Punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e 

jashtëm që kanë punuar në Strategji Zhvillimore lidhur me ndërrimin e qasjes në përpilimin e  

strategjisë zhvillimore të Komunës së Prishtinës që në të ardhmën fokusimi të bëhet në 

portofolion e projekteve strategjike 9 (22.50%) e të anketuarëve pajtohen plotësisht, 8 (20%) 

e tyre pajtohen me këtë qasje ndërsa vetëm për 4 (10.00%) pyetja nuk është e 

rëndësishme.Prej të anketuarëve e pyetur të grupeve punuese rrjedhin të gjeturat se 7 

(17.50%) nuk pajtohen me këtë ndërrim të qasjes, 11 (27.50%) nuk pajtohen plotësisht me 

ndërrimin e qasjes ndërsa vetëm 1 (2.50%) nuk ka dhënë përgjegje në pyetjen e parashtruar. 

 
Figura 5.3.: Duhet të ndërrohet qasja e përpilimit të strategjisë zhvillimore të komunës së 

Prishtinës në të ardhmën, fokusimi në portofolion e projekteve strategjike (PH1-P3) 
 

Nga figura 6.3.mund të konstatojmë se përgjegja e të anketuarëve nuk ka qenë e pranueshme 

që të bëhen ndrrime në qasje e përpilimit të strategjisë zhvillimore të Komunës së Prishtinës 
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Figura 5.4.: Strategjia e re zhvillimore e Komunës së Prishtinës duhet të jetë vazhdimësi në 

aspektin e Modelit të përzgjedhur për portofolion e projekteve (PH1-P4) 
 

Objektivi kryesor i këtij paragrafi është prezentimi i të dhënave që synojnë të verifikojnë 

PH1:” A ka ndikuar modeli i përzgjedhur i portofolit të projekteve në suksesin e Strategjisë 

Zhvillimore ?”dhe atë nëpërmjet pyetjes se Strategjia zhvillimore e përpiluar mirë është 

determinuese në suksesin dhe implementimin e portofolit të projekteve komunale. Të gjeturat 

në këtë pyetje janë dhënë në figurën 5.5. ku 6 (15.00%) të  anketuarëve janë pajtuar plotësisht 

 
Figura 5.5.: Strategjia zhvillimore e përpiluar mirë është determinuese në suksesin dhe 

implementimin e portofolit të projekteve komunale (PH1-P7) 
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me pyetjen e parashtruar, 12 (30.00%) e tyre pajtohen me pyetjen ndërsa për 4 (10.00%) e të 

anketuarëve pyetja nuk paraqet rëndësi. Nga numri i përgjegjeve për këtë pyetje 5 (12.50%) e 

të anketuarëve nuk pajtohen derisa 10 (25.00%) nuk pajtohen plotësisht. Pa përgjegje në këtë 

pyetje kanë mbetur 3 (7.50%) e të anketuarëve. 

Verifikimi i PH1 në pyetjen P9 se avansimi i kapaciteteve institucionale dhe fizike për 

përcaktimin e modelit adekuat të portofolit të projekteve për të punësuarit që merren me 

projekte në Komunën e Prishtinës është realizuar duke analizuar të dhënat e dalura nga figura 

5.6. ku prej të anketuarëve që janë përgjegjur kësaj pyetje 17 (42.50%) e tyre pajtohen 

plotësisht me pyetjen e parashtruar, 9 (22.50%) pajtohen me pyetjen ndërsa për 2 (5.00%) të 

anketuarëve pyetja nuk paraqet rëndësi. Në anën tjetër 3 (7.50%) e të anketuarëve nuk 

pajtohen me pyetjen e parashtruar si dhe 9 (22.50%) nuk pajtohen plotësisht. Nga figura e 

paraqitur rrjedh se 26 (65.00%) e të anketuarëve pajtohen se ngritja e kapaciteteve 

institucionale dhe fizike për përcaktimin e modelit adekuat të portofolit të projekteve për të 

punësuarit që merren me projekte në Komunën e Prishtinës është i rëndsishëm duke vërtetuar 

se modeli i përzgjedhur i portofolit të projekteve ndikon në mënyrë signifikante në suksesin e 

Strategjisë Zhvillimore. 

 
Figura 5.6.: Avansimi i kapaciteteve institucionale dhe fizike për përcaktimin e modelit 
adekuat të portofolit të projekteve për të punësuarit që merren me projekte në Komunën e 
Prishtinës (PH1-P9) 
 

Verifikimi i PH1 në pyetjen P10 se gjatë implementimit të strategjisë zhvillimore është rritur 

efektiviteti i administratës komunale në menaxhimin e portofolit të projekteve dedikuar për  
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grupet punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm që kanë punuar në Strategji Zhvillimore 

ka rezultuar me të gjeturat të cilat janë sistemuar në figurën 5.7. të cilat tregojnë se 5 

(12.50%) e të anketuarëve pajtohen plotësisht me pyetjen e bërë, 12 (30.00%) pajtohen, 

ndërsa për 4 (10.00) të të anketuarëve pyetja nuk paraqet rëndësi e duhur.  

Në anën tjetër 3 (7.50%) e të anketuarëve nuk pajtohen me këtë pyetje, ndërsa 16 (40.00%) e 

të anketuarëve nuk pajtohet plotësisht. Nga të dhënat e dalura dhe të prezentuara në këtë 

pyetje rezulton se shumica e të anketuarëve nuk pajtohen me përgjegjen e tyre se gjatë 

implementimit të strategjisë zhvillimore të Komunës së Prishtinës është rritur efektiviteti i 

adminsitratës komunale. 

 

 
Figura 5.7.: Gjatë implementimit të strategjisë zhvillimore është rritur efektiviteti i 

administratës komunale në menaxhimin e portofolit të projekteve (PH1-P10) 

 

Verifikimi i PH1 përfundon me pyetjen P14 se projektet e përzgjedhura në portofolion e 

projekteve kanë rritur promovimin e zhvillimit ekonomik të Prishtinës. Të gjeturat nga kjo 

pyetje janë prezentuar në figurën 5.8. ku prej të anketuarëve e grupeve punuese, lehtësuesit 

dhe ekspertët e jashtëm që kanë punuar në Strategji Zhvillimore kanë dhënë këto përgjegje:17 

(42.50%) e tyre janë pajtuar plotësisht, 6 (15.00%) pajtohen ndërsa për 7 (17.50%) të  

anketuarëve pyetja nuk paraqet rëndësi të theksuar për të pajtuar apo mos pajtuar me pyetjen 

e dhënë. Nga figura e mëposhtme rezulton se 2 (5.00%) e të anketuarëve nuk pajtohen 
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respektivisht 6 (15.00%) nuk pajtohet plotësisht. Nga të dhënat në figurë del se 2 (5.00%) e të 

anketuarëve nuk janë përgjegjur fare në këtë pyetje. 

Në pajtueshmëri me  të dhënat e prezentuara mund të konkludojmë se PH1 është verifikuar 

nga të dhënat e përgjigjeve të dhëna në pyetjen P14 se projektet e përzgjedhura në portofolion 

e projekteve kanë rritur promovimin e zhvillimit ekonomik të Prishtinës ku shumica prej të 

anketuarëve në këtë pyetje 23 (57.50%) e tyre pajtohen me këtë konstatim. 
 

 
Figura 5.8.: Projektet e përzgjedhura e portofolit të projekteve kanë rritur promovimin e 

zhvillimit ekonomik të Prishtinës (PH1-P14) 
 

Përfundimisht, me qëllim të të kuptuarit më të mirë dhe verifikimin e arsyes hulumtuesi ka 

përzgjedhur tri gjendje kryesore në pyetësor me qëllim që të shifet se të anketuarit pajtohen 

apo nuk pajtohen me koncepte të ndryshme apo ide të cilat synojnë në mënyrë indirekte 

verifikimin e të gjeturave të mëhershme lidhur me PH1 dhe atë nga perspektiva të ndryshme. 

Të anketuarit kanë mundur të përgjigjen në pyetjet nga 1 deri në 5 dhe atë: pajtohem 

plotësisht (5) ; pajtohem (4) ; neutral apo nuk është e rëndësishme (3) ; nuk pajtohem (2) dhe 

nuk pajtohem plotësisht (1). Të gjeturat në rreshtat 1 dhe 2 mund të interpretohen se nuk 

pajtohen, përderisa të gjeturat e rreshtave 4 dhe 5 shifen si pajtueshmëri. 

Në përgjithësi të gjeturat në tabelën 5.2. Grupet Punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm 

që kanë punuar në Strategji Zhvillimore pajtohen se:,, Përzgjedhja e mirë e modelit të 

portofolit të projekteve është determinuese në suksesin dhe implementimin e strategjisë 
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zhvillimore” PH1\P1, se,, Strategjia e re zhvillimore e Komunës së Prishtinës duhet të jetë 

vazhdimësi në aspektin e Modelit të përzgjedhur për portofolion e projekteve” PH1\P2 dhe se 

Strategjia e re zhvillimore e Komunës së Prishtinës duhet të jetë vazhdimësi në aspektin e 

Modelit të përzgjedhur për portofolion e projekteve PH1\P4 

 
Tabela 5.2.: Shqyrtime lidhur me ndikimin e modelit të përzgjedhur i portofolit të projekteve 

në suksesin e Strategjisë Zhvillimore  

Pyetja Formulimet Grupet Punuese, lehtësuesit 

dhe ekspertët e jashtëm që 

kanë punuar në Strategji 

Zhvillimore 

Niveli i 
pajtueshmërisë 

Intepretimi 

PH1\P1 Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolit së 
projekteve është determinuese në suksesin 
dhe implementimin e strategjisë zhvillimore 

 
>4 

 
Pajtohem  

PH1\P2 Strategjia e re zhvillimore e Komunës së 
Prishtinës duhet të jetë vazhdimësi në 
aspektin e Modelit të përzgjedhur për 
portofolion e projekteve. 

 
>4 

 
 Pajtohem 

PH1\P4 Strategjia e re zhvillimore e Komunës së 
Prishtinës duhet të jetë vazhdimësi në 
aspektin e Modelit të përzgjedhur për 
portofolion e projekteve. 

 
>4 

 
 Pajtohem 

 

5.5.2.2. Verifikimi i rezultateve nga pyetësori i Grupet Punuese, lehtësuesit 

dhe ekspertët e jashtëm që kanë punuar në Strategji Zhvillimore për PH 2 

 

Pyetjet kryesore të pyetësorit që do të ndihmojnë në verifikimin e PH 2 janë: P5, P6 dhe P11. 

Objektivi kryesor i këtij paragrafi është prezentimi i të dhënave që synojnë të verifikojnë 

PH2: me pyetjen se Ligji për kryeqytetin e Prishtinës ka ndikim të drejtpërdrejtë në 

implementimin e strategjisë zhvillimore 2008-2012 për Komunën dhe palët e interesit, të 

gjeturat janë prezentuar ne figurën 5.9. ku 21 (52.50%) e të anketuarëve janë përgjegjur se 

pajtohen plotësisht, 10 (25.00%) pajtohen ndërsa 3 (7.50%) e të anketuarëve pyetja nuk është 

e rëndësishme.Nga figura rezulton se 3 (7.50%) e të anketuarëve nuk pajtohen me pyetjen e  

parashtruar, 2 prej tyre (5.00%) nuk pajtohen plotësisht ndërsa njeri (2.50%) nuk është 

përgjegjur fare. 
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Figura 5.9.: Ligji për kryeqytetin e Prishtinës ka ndikim të drejtpërdrejtë në implementimin e 

strategjisë zhvillimore 2008-2012 për Komunën dhe palët e interesit (PH2-P5) 
 

Në pyetjen e bërë grupeve punuese, lehtësuesve dhe ekspertëve të jashtëm lidhur me PH2 se : 

.,,A duhet të kenë ndikim komuniteti dhe palët e interesit në përzgjedhjen e portofolit të 

projekteve për strategjinë zhvillimore komunale?” janë paraqitur në Figura 5.10. nga të 

gjeturat e pyetësorit. 

 
Figura 5.10.: Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më tepër palët e interesit 

(stakeholders) (PH2-P6) 
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Shumica nga të anketuarit janë përgjegjur pozitivisht dhe 19 prej tyre (47.50%) janë pajtuar 
plotësisht ndërsa 11 prej të anketuarëve (27.50%) kanë dhënë përgjegje për pajtim lidhur me 
pyetjen e parashtuar se a duhet të përfshihen më tepër palët e interesit (stakeholders) në 
strategjinë zhvillimore. Për 1 (2.50%) prej të anketuarëve pyetja nuk ka pasur rëndësi, një 
prej të anketuarëve nuk pajtohet (2.50%), ndërsa 8 prej tyre nuk jane pajtuar plotësisht që 
nënkupton 20.00% të anketuarëve. Andaj mund të konkludojmë se 30 (75.00%) e të 
anketuarëve të pyetur pajtohen se komuniteti dhe palët e interesit duhet të kenë ndikim 
përzgjedhjen e portofolit të projekteve për strategjinë zhvillimore komunale. 
Për të bërë verifikimin e PH2 kemi parashtuar pyetjen se: Implementimi i 
projekteve,,I.Rugova” dhe,,Z.Pajaziti” kanë ndryshuar imazhin e kryeqytetit dhe ka ndikuar 
në raporte me grupe të interesit.Të dhënat janë paraqitur në figuën 5.11. ku nga numri i të 
anketuarëve 12 (30.00%) pajtohen plotësisht, 9 (22.50%) pajtohen ndërsa për 7 (17.50%) të 
anketuarëve pyetja nuk ka shfaqur ndonjë rëndësi. Nga të anketuarit 5 (12.50%) nuk 
pajtohen, ndërsa 6 (15.00%) nuk pajtohen plotësisht ndërsa 1 (2.50%) nuk është përgjegjur 
fare në pyetjen e parashtruar. Nga kjo rezulton se 21 e pjesëmarrësve (52.50%) pajtohen me 
pyetjen se implementimi i projekteve,,I.Rugova”dhe,,Z.Pajaziti” kanë ndryshuar imazhin e 
kryeqytetit dhe ka ndikuar në raporte me grupe të interesit. 
 

 
 
Figura 5.11.: Implementimi i projekteve,,I.Rugova”dhe,,Z.Pajaziti”kanë ndryshuar imazhin e 

kryeqytetit dhe ka ndikuar në raporte me grupe të interesit (PH2-P11) 

 

Nga kjo mund të konstatojmë se PH2 mund të verifikohet me përgjigjet e dhëna nga 

pjesëmarrësit e grupeve punuese, lehtësuesve dhe ekspertëve të jashtëm në pyetjen se 
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implementimi i projekteve,,I.Rugova”dhe,,Z.Pajaziti” kanë ndryshuar imazhin e kryeqytetit 

dhe ka ndikuar në raporte me grupe të interesit ka pajtueshmëri të 21 (52.50%) e të 

anketuarëve të pyetur. 

Në përgjithësi të gjeturat në tabelën 5.3. te grupet punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e 

jashtëm që kanë punuar në Strategji Zhvillimore pajtohen se:,, Ligji për kryeqytetin e 

Prishtinës ka ndikim të drejtpërdrejtë në implementimin e strategjisë zhvillimore 2008-2012 

për Komunën dhe palët e interesit” PH2\P5, se,, Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë 

më tepër palët e interesit (stakeholders)” PH2\P6 dhe Implementimi i projekteve ,,I.Rugova”  

dhe ,,,Z.Pajaziti” kanë ndryshuar imazhin e kryeqytetit duke ndikuar në raporte me grupe të 

interesit PH2\P11 

 

Tabela 5.3.: Shqyrtime lidhur me ndikimin e komunitetit dhe palëve të interesit në 

përzgjedhjen e portofolit të projekteve për strategjinë zhvillimore komunale 

Pyetja Formulimet Grupet Punuese, lehtësuesit dhe 

ekspertët e jashtëm që kanë 

punuar në Strategji Zhvillimore 

Niveli i 
pajtueshmërisë 

Intepretimi 

PH2\P5 Ligji për kryeqytetin e Prishtinës ka ndikim 
të drejtpërdrejtë në implementimin e 
strategjisë zhvillimore 2008-2012 për 
Komunën dhe palët e interesit. 

 
>4 

 
Pajtohem  

PH2\P6 Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë 
më tepër palët e interesit (stakeholders) 

 
>4 

 
 Pajtohem 

PH2\P11 Implementimi i projekteve 
 ,,I.Rugova”dhe,,Z.Pajaziti”kanë ndryshuar 
imazhin e kryeqytetit dhe ka ndikuar në 
raporte me grupe të interesit 

 
>4 

 
Pajtohem 

 
5.5.2.3. Verifikimi i rezultateve nga pyetësori i Grupet Punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e 

jashtëm që kanë punuar në Strategji Zhvillimore për PH3 

 

Pyetjet kryesore të pyetësorit që do të ndihmojnë në verifikimin e PH3 janë: P8, P12 dhe P13 

Objektivi kryesor i këtij paragrafi është prezentimi i të dhënave që synojnë të verfikojnë PH3: 

,, A ndikon përfshirja e financimit të projekteve nga Investimet e Huaja Direkte (IHD) dhe 

investimet përmes partneritetit publiko-privat (PPP) dhe bashkëpunimit me donatorët 

potencial në rritjen ekonomike dhe zhvillimin ekonomik të Komunës?”. Të dhënat nga kjo 

pyetje janë të paraqitura në figurën 5.12. ku prej të anketuarëve që kanë qenë në Grupet 
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Punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm që kanë punuar në Strategji Zhvillimore 14 apo 

(35.00%) pajtohen plotësisht lidhur me ndikimin që duhet pasur fokusimi i projekteve 

zhvillimore që stimulojnë Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe investimet përmes 

Partneritetit Publik-Privat (PPP) sepse është e rëndësishme që nëpërmjet të këtyre 

investimeve të gjenerohet punësimi më i madh, ndërsa 9 prej të anketuarëve (22.50%) nuk 

pajtohen me vlerësimin për këtë qasje. 

 
Figura 5.12.: Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër fokus në projektet që 

stimulojnë Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe investimet përmes Partneritetit Publik-

Privat (PPP) dhe bashkëpunim me donatorët potencial (PH3-P8) 
 

Prej të anketuarëve 7 prej tyre (17.50%) pyetja nuk ka rëndësi ndërsa 1 prej të anketuarëve 

(2.50%) nuk pajtohet si dhe 9 prej tyre (22.50%) nuk pajtohen plotësisht. 

Nga kjo mund të konstatojmë se PH3 mund të verifikohet me përgjigjet e dhëna prej të 

anketuarëve e grupeve punuese, lehtësuesve dhe ekspertëve të jashtëm në pyetjen se 

Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër fokus në projektet që stimulojnë Investimet 

e Huaja Direke (IHD) dhe investimet përmes Partneritetit Publik-Privat (PPP) dhe 

bashkëpunim me donatorët potencial ka pajtueshmëri të 23 (57.50%) e të anketuarëve të 

pyetur. 

Verifikimi i PH3 është realizuar edhe nëpërmjet pyetjes se : Projektet në rritjen e kapacitetit 

të furnizimit me ujë të pijshëm, koogjenerimit të nxemjes qëndrore janë rezultat i 

bashkëpunimit me donatorët dhe partnerët strategjik të paraqitur në figurën 5.13. sipas së 

cilës 18 (45.00%) prej të anketuarëve e grupeve punuese dhe ekspertëve të jashtëm janë 
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plotësisht 

Pajtohem  
Nuk është e 
rëndësishme 

Nuk 
pajtohem 

Nuk 
pajtohem 
plotësisht 

Pa përgjigje 

Respodentët 1 14 9 7 1 9 0 

Përqindja (%) 35.00% 22.50% 17.50% 2.50% 22.50% 0 
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përgjigjur se pajtohen plotësisht, 10 (25.00%) pajtohen, ndërsa 5 (12.50%) e të anketuarëve 

janë përgjegjur se pyetja nuk paraqet rëndësi, ndërsa 1 (2.50%) nuk pajtohet si dhe 4 

(10.00%) të anketuarëve nuk pajtohen plotësisht me pyetjen e parashtruar.  

 
Figura 5.13.: Projektet në rritjen e kapacitetit të furnizimit me ujë të pijshëm, koogjenerimit të 

nxemjes qëndrore janë rezultat i bashkëpunimit me donatorët dhe partnerët strategjik (PH3-

P12) 

 

Vetëm 2 (5.00%) prej të anketuarëve nuk kanë dhënë përgjegje në pyetjen e parashtruar. Nga 

figura mund të konkludojmë se 27 (67.50%) e të anketuarëve pajtohen se projektet në rritjen 

e kapacitetit të furnizimit me ujë të pijshëm, koogjenerimit të nxemjes qëndrore janë rezultat i  

bashkëpunimit me donatorët dhe partnerët strategjik dhe kanë rëndësi jetike për qytetarin e 

Prishtinës. 

Përgjigjet e të anketuarëve në pyetjen e cila duhet të verifikojë PH3 se përmisimi i 

shërbimeve publike në përputhje me tiparet e një qyteti europian duke konkuruar për 

financimin nga institucionet financiare ndërkombëtare janë paraqitur rezultatet në figurën 

5.14. Nga pyetësori i dërguar tek grupeve punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm 

rezulton se 10 (25.00%) pajtohen plotësisht me pyetjen e parashtruar, ndërsa vetëm 4 

(10.00%) pajtohen me pyetjen e realizuar. 

 Nga figura mund të shifet se për 5 (12.50%) e të anketuarëve pyetja nuk është e rëndësishme. 

Të anketuarit e pyetur nuk pajtohen me pyetjen në 1 rast (2.50%) ndërsa 19 (47.50%) e të 
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anketuarëve të pyetur janë përgjegjur se nuk pajtohen plotësisht. Pa dhënë përgjegje në 

pyetjen e parashtruar ka mbetur 1 (2.50%) i të anketuarëve. 

 
Figura 5.14.: Përmisimi i shërbimeve publike në pëprputhje me tiparet e një qyteti europian 

duke konkuruar për financimin nga institucionet financiare ndërkombëtare (PH3-P13) 

 

Nga kjo mund të konstatojmë se PH3 nuk mund të verifikohet plotësisht me përgjigjet e 

dhëna nga të anketuarit e grupeve punuese, lehtësuesve dhe ekspertëve të jashtëm në pyetjen 

se përmisimi i shërbimeve publike në përputhje me tiparet e një qyteti europian duke 

konkuruar për financimin nga institucionet financiare ndërkombëtare ka pajtueshmëri vetëm 

të 14 (35.00%) e pjesëmarrësve të pyetur bashkëpunimit me donatorët potencial në rritjen 

ekonomike dhe zhvillimin ekonomik të Komunës. 

Në përgjithësi të gjeturat në tabelën 5.4. te grupet punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e 

jashtëm që kanë punuar në Strategji Zhvillimore pajtohen se:,, Strategjia e re zhvillimore 

duhet të ketë më tepër fokus në projektet që stimulojnë Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe 

investimet përmes Partneritetit Publik-Privat (PPP) dhe në bashkëpunim me donatorët 

potencial” PH3\P8, se,, Projektet në rritjen e kapacitetit të furnizimit me ujë të pijshëm, 

koogjenerimit të nxemjes qëndrore janë rezultat i bashkëpunimit me donatorët dhe partnerët 

strategjik” PH3\P12 ndërsa përmisimi i shërbimeve publike në përputhje me tiparet e një 

qyteti europian duke konkuruar për financimin nga institucionet financiare ndërkombëtare 

nuk ka pajtueshmëri PH2\P11 
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Tabela 5.4.: Shqyrtime lidhur me përfshirjen e financimit të projekteve nga Investimet e 

Huaja Direkte (IHD) dhe investimet përmes partneritetit publiko-privat (PPP) dhe 

Pyetja Formulimet Grupet Punuese, lehtësuesit dhe 

ekspertët e jashtëm që kanë punuar 

në Strategji Zhvillimore 

Niveli i 
pajtueshmërisë 

Intepretimi 

PH3\P8 Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë 
më tepër fokus në projektet që stimulojnë 
Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe 
investimet përmes Partneritetit Publik-
Privat (PPP) dhe bashkëpunim me 
donatorët potencial 

 
>4 

 
Pajtohem  

PH3\P12 Projektet në rritjen e kapacitetit të 
furnizimit me ujë të pijshëm, koogjenirimit 
të nxemjes qëndrore janë rezultat i 
bashkëpunimit me donatorët dhe partnerët 
strategjik 

 
>4 

 
 Pajtohem 

PH3\P13 Përmisimi i shërbimeve publike në 
përputhje me tiparet e një qyteti europian 
duke konkuruar për financimin nga 
institucionet financiare ndërkombëtare 

 
≤3 

 
Jobindëse 

 

5.5.3.Analiza deskriptive, regresioni tek pjesëmarrësit: grupet punuese, lehtësuesit dhe 
ekspertët e jashtëm që kanë punuar në Strategji Zhvillimore 
 

Në këtë pjesë të punimit kemi bërë disa hulumtime empirike ku kemi gjetë të dhëna 
deskriptive në lidhje me variablat (të varura dhe të pavarura) e analizuara rreth grupeve 
punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm që kanë punuar në Strategji Zhvillimore si dhe  
kemi bërë tre regresione logjistike ndërmjet variablave të varura, siç janë: II.1 Përzgjedhja e 
mirë e modelit të portofolios së projekteve është determinuese në suksesin dhe 
implementimin e strategjisë zhvillimore , II.6 Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më 
tepër palët e interesit (stakeholders) dhe II.8 Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër 
fokus në projektet që stimulojnë Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe investimet përmes 
Partneritetit Publik-Privat (PPP) dhe bashkëpunim me donatorët me të gjitha variablat tjera të 
pavarura që i kemi përdorë për analizë të zyrtarëve komunal.  

Statistikat e koeficientit të 

besueshmërisë 

Cronbach's 

Alpha 

Nr i 

pyetjeve 

.802 14 
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Analiza e besueshmërisë së të dhënave për pyetjet drejtuar grupit të zyrtarëve komunal, 

lehtësuesve dhe ekspertëve të jashtëm jep vlerën e koeficientit Alfa Cronbach dhe numrin e 

njësive të selektuara për shkallën. Për shkallën tonë të besueshmërisë ne gjejmë vlerën Alfa  

Cronbach që të jetë (Cronbach's Alpha 0.802) për 14 pyetjet e parashtruara.  
 

REGRESIONI 
 

Regresioni i variables së varur  Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolios së projekteve 

është determinuese në suksesin dhe implementimin e strategjisë zhvillimore  me variablat e 

pavarura. 
 
Tabela 5.5. Regresioni i variables së varur :Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolios së 

projekteve është determinuese në suksesin dhe implementimin e strategjisë zhvillimore me 

variablat e pavarura 

 Përmbledhja e Modelit 
Modeli R R 2 R2 i rregulluar Gabimi standard i vlerësuar 

1 .775a     .601                     .512 .893 
              a. vlerësimet: (konstantet ), II.13, II.2, II.7, II.12, II.11, II.9 Përllogaritja e autorit 

 

Përmbledhja e Modelit na jep vlerat R për vlerësimin e përshtatshmërisë së përgjithshme të 

modelit.Vlera e rregulluar e katrorit R në këtë rast është (.512). Kjo na tregon se dy variablat 

e pavaruara në modelin tonë llogaritet për 51.20% variancë në variablën e varur-perfomancës 

së modelit. 
 

Tabela 5.6. Rezultatet e regresionit ANOVA për grupet punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e 

jashtëm 
 

ANOVA
b 

Modeli Shuma e 
katrorëve 

DF Mesatarja e 
katrorëve 

F Signifikancaa 

Regresioni 

i mbetur 

Gjithësej 

32.366 

21.516 

53.882 

6 

27 

33 

5.394 

0.797 

6.769 .000a 

          a. vlerësimet: (konstantet ), II.13, II.2, II.7, II.12, II.11, II.9 Përllogaritja e autorit 
         b. variabla e varur:II 1 
 

Anova apo analiza e variancës është përdorur për të krahasuar mesataret e dy populacioneve, 

duke zbuluar efektet kryesore të ndërveprimit të variablave të pavarur në më shumë variabla  

të varur. 
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Tabela 5.7.Koeficienti-Variabla e varur II1: Perfomanca për grupet punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm Koeficienteta 

Modeli 

Koeficientet jo të 

standardizuar 

Koeficientet e 

standardizuar 

t Sig. B 
gabimi

Std.  Beta 

1 (Konstanta) 
1.417 .642  2.209 .036 

II.2 Strategjia zhvillimore 2008-2012 ishte instrument bazik në caktimin e prioriteteve komunale në arritjen e synimeve dhe 
objektivave strategjike .273 .131 .260 2.084 .047 

II.7 Strategjia zhvillimore e përpiluar mirë është determinuese në suksesin dhe implementimin e portofolit të projekteve komunale -.317 .118 -.381 -2.683 .012 

II.9 Avansimi i kapaciteteve institucionale dhe fizike për përcaktimin e modelit adekuat të portofolit të projekteve për të punësuarit që 
merren me projekte në Komunën e Prishtinës .424 .136 .555 3.110 .004 

II.11 Implementimi i projekteve,, I.Rugova”dhe,,Z.Pajaziti”kanë ndryshuar imazhin e kryeqytetit dhe ka ndikuar në raporte me grupe 
të interesit .492 .143 .577 3.431 .002 

II.12 Projektet në rritjen e kapacitetit të furnizimit me ujë të pijshëm, koogjenirimit të nxemjes qëndrore janë rezultat i bashkëpunimit 
me donatorët dhe partnerët strategjik -.289 .126 -.307 -2.293 .030 

II.13 Përmisimi i shërbimeve publike në përputhje me tiparet e një qyteti europian duke konkuruar për financimin nga institucionet 
financiare ndërkombëtare -.227 .117 -.301 -1.946 .062 

a.  Variabla e varur  II.1     
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Nga ky regresion logjistik arrijmë të konkludojmë që variabla: “Implementimi i projekteve,, 
I.Rugova”dhe,,Z.Pajaziti”kanë ndryshuar imazhin e kryeqytetit dhe ka ndikuar në raporte me 
grupe të interesit.” është signifikante (niveli i signifikancës .002), me variablën e varur e që në 
këtë rast është Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolit të projekteve është determinuese në 
suksesin dhe implementimin e strategjisë zhvillimor . Avansimi i kapaciteteve institucionale dhe 
fizike për përcaktimin e modelit adekuat të portofolit të projekteve për të punësuarit që merren 
me projekte në Komunën e Prishtinës e projekteve varet shumë nga variabla e varur (niveli i 
signifikancës .004), si dhe Strategjia zhvillimore e përpiluar mirë është determinuese në suksesin 
dhe implementimin e portofolit të projekteve komunale (niveli i signifikancës .012). 
 

REGRESIONI 
 
Regresioni i variables së varur II.6 Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më tepër palët e 

interesit (stakeholders)me variablat e pavarura. 
 
Tabela 5.8. Regresioni i variables së varur Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më tepër 

palët e interesit (stakeholders) me variablat e pavarura. 
 
 Përmbledhja e Modelit 

Modeli R R 2 R2 i rregulluar Gabimi standard i vlerësuar 
1 .782a      .611 .575 1.043 

              a. vlerësimet: (konstantet ), ), II.13, II.7, II.9 Përllogaritja e autorit 

Përmbledhja e Modelit na jep vlerat R për vlerësimin e përshtatshmërisë së përgjithshme të 

modelit.Vlera e rregulluar e katrorit R në këtë rast është (.575). Kjo na tregon se dy variablat e 

pavaruara në modelin tonë llogaritet për 57.50 % variancë në variablën e varur-perfomancës së 

modelit 
 
Tabela 5.9. Rezultatet e regresionit ANOVA për grupet punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e 

jashtëm 

ANOVA
b 

Modeli Shuma e 
katrorëve 

DF Mesatarja e 
katrorëve 

F Signifikancaa 

Regresioni 

i mbetur 

Gjithësej 

54.800 

34.838 

89.639 

3 

32 

35 

18.267 

1.089 

16.779 .000a 

          a. vlerësimet: (konstantet ), II.13, II.7, II.9 Përllogaritja e autorit 
         b. variabla e varur:II 6  
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Nga ky regresion logjistik arrijmë të konkludojmë që variabla: “Avansimi i kapaciteteve 

institucionale dhe fizike për përcaktimin e modelit adekuat të portofolit të projekteve për të 

punësuarit që merren me projekte në Komunën e Prishtinës” është signifikante (niveli i 

signifikancës .002) me variablen e varur e që në këtë rast është se Strategjia e  re zhvillimore 

duhet të përfshijë më tepër palët e interesit (stakeholders). Përmisimi i shërbimeve publike në 

përputhje me tiparet e një qyteti europian duke konkuruar për financimin nga institucionet 

financiare ndërkombëtare. varet  nga variabla e varur  (niveli i signifikancës .021). si dhe që 

Strategjia zhvillimore e përpiluar mirë është determinuese në suksesin dhe implementim e 

portofolit të projekteve komunale (niveli i signifikancës .032). 

 

 

 

 

Tabela 5.10. Koeficienti-Variabla e varur II6 Perfomanca për grupet punuese, lehtësuesit dhe 
ekspertët e jashtëm  Koeficienteta 

Modeli Koeficientet jo të 
standardizuar 

Koeficientet e 
standardizuar 

t Sig. 

B Gabimi 
Std.  

Beta 

1 (Konstanta) 
-.823 .582  -1.414 .167 

II.7 Strategjia zhvillimore e përpiluar mirë është 
determinuese në suksesin dhe implementimin e 
portofolit të projekteve komunale 

.288 .128 .272 2.240 .032 

II.9 Avansimi i kapaciteteve institucionale dhe 
fizike për përcaktimin e modelit adekuat të 
portofolit të projekteve për të punësuarit që 
merren me projekte në Komunën e Prishtinës 

.469 .135 .477 3.467 .002 

II.13 Përmisimi i shërbimeve publike në përputhje 
me tiparet e një qyteti europian duke konkuruar 
për financimin nga institucionet financiare 
ndërkombëtare 

.308 .127 .320 2.429 .021 

a. Varaibla e varur: II.6     
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Tabela 5.11. Regresioni i variables së varur II.8 Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër 

fokus në projektet që stimulojnë Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe investimet përmes 

Partneritetit Publik-Privat (PPP) dhe bashkëpunim me donatorët potencial së projekteve është 

determinuese në suksesin dhe implementimin e strategjisë zhvillimore me variablat e pavarura. 
 
 Përmbledhja e Modelit 
Modeli      R     R 2     R2 i rregulluar   Gabimi standard i vlerësuar 

1 .649a .421     .389 1.227 
              a. vlerësimet: (konstantet ), II.9, II.11 Përllogaritja e autorit 

 

Përmbledhja e Modelit na jep vlerat R për vlerësimin e përshtatshmërisë së përgjithshme të 

modelit.Vlera e rregulluar e katrorit R në këtë rast është (.389). Kjo na tregon se dy variablat e 

pavaruara në modelin tonë llogaritet për 38.90 % variancë në variablën e varur-perfomancës së 

modelit 
 
Tabela 5.12. Rezultatet e regresionit ANOVA i variables së varur II.8  për grupet punuese, 

lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm 

ANOVA
b 

Modeli Shuma e 
katrorëve 

DF Mesatarja e 
katrorëve 

F Signifikancaa 

Regresioni 

i mbetur 

Gjithësej 

39.374 

54.216 

93.590 

2 

36 

38 

19.687 

1.506 

13.073 .000a 

          a. vlerësimet: (konstantet ), II.9, II.11,  Përllogaritja e autorit 
          b. variabla e varur:II 8  

 
Nga ky regresion logjistik arrijmë të konkludojmë që variabla: “Implementimi i projekteve,, 

I.Rugova”dhe,,Z.Pajaziti”kanë ndryshuar imazhin e kryeqytetit dhe ka ndikuar në raporte me 

grupe të interesit  është signifikante (niveli i signifikancës .013) me variablen e varur e që në këtë 

rast është se Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër fokus në projektet që stimulojnë 

Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe investimet përmes Partneritetit Publik-Privat (PPP) dhe 

bashkëpunim me donatorët potencial. Avansimi i kapaciteteve institucionale dhe fizike për 

përcaktimin e modelit adekuat të portofolit të projekteve për të punësuarit që merren me projekte 

në Komunën e Prishtinës  varet  nga variabla e varur  (niveli i signifikancës .069).  
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Tabela 5.13. Koeficienti-Variabla e varur II 8: Perfomanca për grupet punuese, lehtësuesit dhe 

ekspertët e jashtëm  Koeficienteta 
 

5.5.4. Prezantimi i të dhënave nga pyetësori me palët e interesit nga komuniteti 

(stakeholders) 

 

Palët e interesit paraqitën si faktor i rëndsishëm në identifikimin, procesin si dhe përgjedhjen e 

portofolit të projekteve për strategjinë zhvillimore. Në këtë rast kemi të bëjmë me analizimin dhe 

verifikimin e të dhënave që dalin nga pyetësori i përgatitur me pyetje i dedikuar për palët e 

interesit (stakeholders) të cilët kanë marrë pjesë në pregaditjen e strategjisë zhvillimore duke 

shfaqur kontributin e tyre nëpërmjet dhënjës së sygjerimeve, propozimeve gjatë tërë procesit të 

pregaditjes së strategjisë.  

 

   5.5.4.1.Verifikimi i  rezultateve nga pyetësori me palët e interesit nga komuniteti 

(stakeholders) për PH1 

     Objektivi kryesor i këtij paragrafi është prezantimi i të dhënave që synojnë të verifikojnë 

PH1:” A ka ndikuar modeli i përzgjedhur i portofolit të projekteve në suksesin e Strategjisë 

Zhvillimore ?” 

Modeli 

Koeficientet jo të 
standardizuar 

Koeficientet e 
standardizuar 

t Sig. B 
Gabimi 

Std.  Beta 

(Konstanta) 
.681 .419 

 
1.624 .113 

II.9 Avansimi i kapaciteteve institucionale dhe fizike për 
përcaktimin e modelit adekuat të portofolit të projekteve 
për të punësuarit që merren me projekte në Komunën e 
Prishtinës 

.285 .152 .300 1.876 .069 

II.11 Implementimi i projekteve,, I.Rugova” dhe 
,,Z.Pajaziti” kanë ndryshuar imazhin e kryeqytetit dhe ka 
ndikuar në raporte me grupe të interesit 

.456 .174 .420 2.623 .013 

a. Varaibla e varur: II.8     
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     Pyetjet kryesore të pyetësorit që do të ndihmojnë në verifikimin e PH1 janë P1, P2, P3, P4, 

P7, P9 ,P10 dhe P14 (shif Shtojcën C) : pyetësori i dedikuar për grupet e interesit. 

Nga të dhënat dhe analizat e dalura nga pyetësori jemi angazhuar që të zbulohet rëndësia e 

ndikimit ku përzgjedhja e modelit të portofolit të projekteve ka në suksesin e strategjisë 

zhvillimore. Të gjeturat e evidentuara rrjedhin nga Figura 5.15. ku 47 (47.00%) nga numri 

përgjithshëm të anketuarëve të pyetur përgjigjën se pajtohen plotësisht, ndërsa 25 (25.00%) të të 

anketuarëve janë pajtuar se përzgjedhja e modelit të mirë e portofolit të projekteve ka ndikim në 

suksesin e Strategjisë zhvillimore të Prishtinës, për 20 (20.00 %) e të anketuarëve kjo pyetje nuk 

paraqet ndonjë rëndësi, ndërsa vetëm njeri prej tyre (1.00%) nuk ka pajtueshmëri të plotë, ndërsa 

7 (7.00%) prej të anketuarëve nuk pajtohen aspak me konstatimin e dhënë për ndikimin e modelit 

të portofolit të projekteve në suksesin e strategjisë zhvillimore në Komunën e Prishtinës. 

Nga të dhënat e prezentuara del se pyetja hulumtuese :” A ka ndikuar modeli i përzgjedhur i 

portofolit të projekteve në suksesin e Strategjisë Zhvillimore ?” verifikohet nga përgjigjet e 

dhëna nga respodentët e palëve të interesit nga komuniteti në pyetjen se Strategjia e re 

zhvillimore e Komunës së Prishtinës duhet të jetë vazhdimësi në aspektin e Modelit të 

përzgjedhur për portofolion e projekteve me pajtueshmëri prej 67 (67.00%) e të anketuarëve. 

 
Figura 5.15.: Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolit të projekteve është determinuese në 

suksesin dhe implementimin e strategjisë zhvillimor (PH1-P1) 
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Verifikimi i PH1 mund të arrijmë më tutje me analizimin e të dhënave që rrjedhin nga pyetja e 

parashtruar në pyetësorin me palët e interesit nga komuniteti (stakeholders) se Strategjia 

zhvillimore 2008-2012 ishte instrument bazik në caktimin e prioriteteve komunale në arritjen e 

synimeve dhe objektivave strategjike të paraqitur në figurën: 5.16. ku nga numri i përgjithshëm i 

të anketuarëve 28 (28.00%) prej tyre pajtohen plotësisht, ndërsa 24 (24.00%) e vlerësojnë me 

pajtueshmëri. Nga tabela rrjedh se 20 të anketuarëve (20.00%) janë neutral në përgjigjen e 

deklaruar lidhur me këtë pyetje, 12 (12.00%) nuk pajtohen si dhe 15 (15.00%) nuk pajtohen 

plotësisht nëse strategjia përmbush synimet dhe objektivat strategjike, ndërsa një prej të 

anketuarëve (1.00%) nuk ka dhënë fare përgjegje.  

Nga të dhënat e prezentuara del se pyetja hulumtuese :” A ka ndikuar modeli i përzgjedhur i 

portofolit të projekteve në suksesin e Strategjisë Zhvillimore ?” vërtetohet nga përgjegjet e dhëna 

prej të anketuarëve e palëve të interesit nga komuniteti në pyetjen se Strategjia e re zhvillimore e 

Komunës së Prishtinës duhet të jetë vazhdimësi në aspektin e Modelit të përzgjedhur për 

portofolion e projekteve me pajtueshmëri prej 52 (52.00%) e të anketuarëve. 

 

   

Figura 5.16.: Strategjia zhvillimore 2008-2012 ishte instrument bazik në caktimin e prioriteteve 

komunale në arritjen e synimeve dhe objektivave strategjike (PH1-P2) 
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Në pyetjen e bërë PH1-P3 lidhur me ndërrimin e qasjes në përpilimin e strategjisë zhvillimore të 

Komunës së Prishtinës që në të ardhmen fokusimi të bëhet në portofolion e projekteve strategjike 

grupi i të anketuarëve nga palët e interesit nga komuniteti (stakeholders) janë përgjigjur ndërsa të 

dhënat janë përpunuar dhe prezantuar në figurën 5.17. ku 36 (36.00%) e tyre pajtohen plotësisht, 

27 (27.00%) pajtohen ndërsa për 14 (14.00%) pyetja nuk paraqet rëndësi. Nga ky grup i të 

anketuarëve 14 (14.00%) nuk pajtohen si dhe 6 (6.00%) nuk pajtohen plotësisht, ndërsa 3 

(3.00%) e të anketuarëve nga ky grup nuk janë përgjegjur në këtë pyetje. 

Nga të dhënat e prezantuara del se pyetja hulumtuese :” A ka ndikuar modeli i përzgjedhur i 

portofolit të projekteve në suksesin e Strategjisë Zhvillimore ?” verifikohet nga përgjigjet e 

dhëna prej të anketuarëve e palëve të interesit nga komuniteti në pyetjen se duhet të ndërrohet 

qasja e përpilimit të strategjisë zhvillimore të komunës së Prishtinës në të ardhmen, fokusimi të 

bëhet në portofolion e projekteve strategjike me pajtueshmëri prej 63 (63.00%) e të anketuarëve. 

 
Figura 5.17.: Duhet të ndërrohet qasja e përpilimit të strategjisë zhvillimore të komunës së 

Prishtinës në të ardhmen, fokusimi në portofolion e projekteve strategjike (PH1-P3) 

Në pyetjen e bërë PH1-P4 se strategjia e re zhvillimore e Komunës së Prishtinës duhet të jetë 

vazhdimësi në aspektin e Modelit të përzgjedhur për portofolion e projekteve për të vërtetuar 

PH1, e realizuar tek të anketuarëve e grupit nga palët e interesit nga komuniteti (stakeholders) 
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është shprehur në figurën 5.18. e cila tregon se 46 (46.00%) e të anketuarëve pajtohen plotësisht 

me këtë pyetje, 15 (15.00%) pajtohen ndërsa 20 (20.00%) pyetja nuk shpreh ndonjë rëndësi.Nga 

grupi i të anketuarëve të palëve të interesit në këtë pyetje nuk janë pajtuar 11 (11.00%) ndërsa 

nuk kanë shpreh pajtueshmëri të plotë 5 (5.00%) e të anketuarëve. Nga numri i përgjithshëm i të 

anketuarëve 3 (3.00%) nuk janë përgjigjur fare në pyetjen e bërë. 

Nga të dhënat e prezantuara del se pyetja hulumtuese :” A ka ndikuar modeli i përzgjedhur i 

portofolit të projekteve në suksesin e Strategjisë Zhvillimore ?” vërtetohet nga përgjigjet e dhëna 

prej të anketuarëve e palëve të interesit nga komuniteti në pyetjen se Strategjia e re zhvillimore e 

Komunës së Prishtinës duhet të jetë vazhdimësi në aspektin e Modelit të përzgjedhur për 

portofolion e projekteve me pajtueshmëri prej 61 (61.00%) e të anketuarëve. 

 
Figura 5.18.: Strategjia e re zhvillimore e Komunës së Prishtinës duhet të jetë vazhdimësi në 

aspektin e Modelit të përzgjedhur për portofolion e projekteve. (PH1-P4) 

 

Vërtetimi i pyetjes hulumtuese PH1 ka vazhduar me analizat e pyetjes P7 se strategjia 
zhvillimore e përpiluar mirë është determinuese në suksesin dhe implementimin e portofolit të 
projekteve komunale. Të dhënat e nxjerra nga pyetësori janë dhënë në figurën 5.19. Nga të 
dhënat e dala vërtetohet se 29 (29.00%) e të anketuarëve pajtohen plotësisht me pyetjen e 
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shtruar, 33 (33.00%) e tyre pajtohen, ndërsa për 16 (16.00%) të anketuarëve pyetja nuk paraqet 
rëndësi. Nga numri i të anketuarëve i palëve të interesit nga komuniteti dalin të dhënat se 4 
(4.00%) nuk pajtohen ndërsa 15 (15.00%) e të anketuarëve nuk pajtohen plotësisht. Prej të 
anketuarëve në pyetjen e dhënë nuk janë përgjigjur 3 (3.00%) e të anketuarëve. 
Andaj mund të konstatojmë se PH1:” A ka ndikuar modeli i përzgjedhur i portofolit të projekteve 
në suksesin e Strategjisë Zhvillimore ?” verifikohet me përgjigjet e dhëna nga të anketuarit e 
palëve të interesit nga komuniteti në pyetjen se Strategjia zhvillimore e përpiluar mirë është 
determinuese në suksesin dhe implementimin e portofolit të projekteve komunale ku ka 
pajtueshmëri prej 62 (62.00%) e të anketuarëve të pyetur. 

 
Figura 5.19.: Strategjia zhvillimore e përpiluar mirë është determinuese në suksesin dhe 

implementimin e portofolit të projekteve komunale (PH1-P7) 
 
Verifikimi i PH1 mund të arrijmë më tutje me analizimin e të dhënave që rrjedhin nga pyetja e 
parashtruar në pyetësorin me palët e interesit nga komuniteti (stakeholders) se avancimi i 
kapaciteteve institucionale dhe fizike për përcaktimin e modelit adekuat të portofolit të 
projekteve për të punësuarit që merren me projekte në Komunën e Prishtinës të gjeturat e së cilës 
janë paraqitur në figurën: 5.20. Prej të anketuarëve e përgjigjur në këtë pyetje del se 43 (43.00%) 
e tyre pajtohen plotësisht me pyetjen e parashtruar ndërsa 25 (25.00%) e të anketuarëve pajtohen. 
Është signifikante se për 17 (17.00%) e të anketuarëve pyetja nuk ka paraqitur ndonjë rëndësi të 
veçantë. Në analizën e mëtejme vërejmë se 5 (5.00%) e të anketuarëve nuk pajtohen në këtë 
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pyetje ndërsa 8 (8.00%) nuk pajtohen plotësisht. Në këtë pyetje nuk janë përgjigjur 2 (2.00%) e 
të anketuarëve. 
Nga kjo mund të konstatojmë se PH1:” A ka ndikuar modeli i përzgjedhur i portofolit të 

projekteve në suksesin e Strategjisë Zhvillimore ?” verifikohet me përgjigjet e dhëna nga të 

anketuarëve e palëve të interesit nga komuniteti në pyetjen se avansimi i kapaciteteve 

institucionale dhe fizike për përcaktimin e modelit adekuat të portofolit të projekteve për të  

punësuarit që merren me projekte në Komunën e Prishtinës ka pajtueshmëri prej 68 (68.00%) e 

të anketuarëve të pyetur. 

 
Figura 5.20.: Avansimi i kapaciteteve institucionale dhe fizike për përcaktimin e modelit adekuat 

të portofolit të projekteve për të punësuarit që merren me projekte në Komunën e Prishtinës 

(PH1-P9) 
 
Gjatë verifikimit të PH1 kemi analizuar pyetjen P10 se gjatë implementimit të strategjisë 
zhvillimore është rritur efektiviteti i administratës komunale në menaxhimin e portofolit të 
projekteve të gjeturat e së ciles janë paraqitur në figurën: 5.21. Prej të anketuarëve e përgjigjur në 
këtë pyetje del se vetëm 20 (20.00%) e tyre pajtohen plotësisht me pyetjen e parashtruar ndërsa 
27 (27.00%) e të anketuarëve pajtohen. Po ashtu për 17 (17.00%) e të anketuarëve pyetja nuk ka 
paraqitur ndonjë rëndësi të veçantë. Në analizën e mëtejme vërejmë se 10 (10.00%) e të 
anketuarëve nuk pajtohen në këtë pyetje ndërsa 24 (24.00%) nuk pajtohen plotësisht. Në këtë 
pyetje nuk janë përgjegjur 3 (3.00%) e të anketuarëve . 
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Nga kjo mund të konstatojmë se PH1:” A ka ndikuar modeli i përzgjedhur i portofolit të 

projekteve në suksesin e Strategjisë Zhvillimore ?” nuk mund të vërtetohet plotësisht me 

përgjigjet e dhëna nga të anketuarit e palëve të interesit nga komuniteti në pyetjen se gjatë 

implementimit të strategjisë zhvillimore është rritur efektiviteti i administratës komunale në  

menaxhimin e portofolit të projekteve ka pajtueshmëri vetëm prej 47 (47.00%) e të anketuarëve 

të pyetur. 

 
Figura 5.21.: Gjatë implementimit të strategjisë zhvillimore është rritur efektiviteti i 

administratës komunale në menaxhimin e portofolit të projekteve (PH1-P10) 
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palëve të interesit nga komuniteti në pyetjen se projektet e përzgjedhura në portofolion e 

projekteve kanë rritur promovimin e zhvillimit ekonomik të Komunës së Prishtinës ku ka 

pajtueshmëri prej 56 (56.00%) e të anketuarëve të pyetur. 

 
Figura 5.22.: Projektet e përzgjedhura në portofolion e projekteve kanë rritur promovimin e 
zhvillimit ekonomik të Prishtinës (PH1-P14) 
 
Tabela 5.14.: Shqyrtime lidhur me ndikimin e modelit të përzgjedhur i portofolit të projekteve 

në suksesin e Strategjisë Zhvillimore ? 

Pyetja Formulimet Palët e interesit nga komuniteti 

(stakeholders) 

Niveli i 
pajtueshmërisë 

Intepretimi 

P1 Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolit 
të projekteve është determinuese në 
suksesin dhe implementimin e strategjisë 
zhvillimore 

 
>4 

 
Pajtohem  

P2 Strategjia e re zhvillimore e Komunës së 
Prishtinës duhet të jetë vazhdimësi në 
aspektin e Modelit të përzgjedhur për 
portofolion e projekteve. 

 
>4 

 
 Pajtohem 

P3 Strategjia zhvillimore e përpiluar mirë 
është determinuese në suksesin dhe 
implementimin e portofolit të projekteve 
komunale 

 
≤3 

 
Jobindëse 

Pajtohem 
plotësisht 

Pajtohem  
Nuk është e 
rëndësishme 

Nuk 
pajtohem 

Nuk 
pajtohem 
plotësisht 

Pa përgjigje 

Respodentët 2 38 18 16 10 11 7 

Përqindja (%) 38.00% 18.00% 16.00% 10.00% 11.00% 7.00% 
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Në përgjithësi të gjeturat në tabelën 5.14. ku palët e interesit nga komuniteti (stakeholders) që 

kanë qenë të përfshirë në përgatitjen e strategjisë pajtohen se:,, Përzgjedhja e mirë e modelit të 

portofolit të projekteve është determinuese në suksesin dhe implementimin e strategjisë  

zhvillimore” PH1\P1 se,, Strategjia e re zhvillimore e Komunës së Prishtinës duhet të jetë 

vazhdimësi në aspektin e Modelit të përzgjedhur për portofolion e projekteve.” PH1\P2, ndërsa  

në pyetjen se Strategjia zhvillimore e përpiluar mirë është determinuese në suksesin dhe 

implementimin e portofolit të projekteve komunale PH1\P3 përgjigja nuk është tërësisht bindëse. 

 
5.5.4. 2.Verifikimi i  rezultateve nga pyetësori me palët e interesit nga komuniteti (stakeholders) 

për PH2 

Pyetjet kryesore të pyetësorit që do të ndihmojnë në verifikimin e PH2 janë: P5, P6 dhe P11. 

Objektivi kryesor i këtij paragrafi është prezantimi i të dhënave që synojnë të verifikojnë 

PH2:,,A duhet të kenë ndikim komuniteti dhe palët e interesit në përzgjedhjen e portofolit të 

projekteve për strategjinë zhvillimore komunale?” të realizuar nga pyetësori për të anketuarit që 

janë palë e interesit (stakeholders) të cilat janë paraqitur në figurën 5.23. me pyetjen e 

parashtruar mbi ndikimin e Ligjit për kryeqytetin e Prishtinës dhe ndikimi më i drejtpërdrejtë në 

implementimin e strategjisë zhvillimore 2008-2012 për Komunën dhe palët e interesit. 

 
 Figura 5.23.: Ligji për kryeqytetin e Prishtinës ka ndikim të drejtpërdrejtë në implementimin e 

strategjisë zhvillimore 2008-2012 për Komunën dhe palët e interesit. (PH2-P5) 

 

Pajtohem 
plotësisht 

Pajtohem  
Nuk është e 
rëndësishme 

Nuk 
pajtohem 

Nuk 
pajtohem 
plotësisht 

Pa përgjigje 

Respodentët 2 53 18 12 3 11 3 

Përqindja (%) 53.00% 18.00% 12.00% 3.00% 11.00% 3.00% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

PH2-P5 



,,PROJEKTET – MEKANIZMI KRYESOR PËR ZBATIMIN  E STRATEGJISË SË  
ZHVILLIMIT TË KOSOVËS”- (Komuna e Prishtinës, Rast studimor)  

 

154 
 

Prej të anketuarëve e pyetur në këtë pyetje 53 (53.00%) pajtohen plotësisht me konstatim e  

dhënë, 18 (18.00%) pajtohen ndërsa 12 prej të anketuarëve (12.00%) konstatimi nuk paraqet 
ndonjë rëndësi. Në pyetësorin e dhënë nga tabela rrjedhin të dhënat në të cilat 3 (3.00%) e të 
anketuarëve nuk pajtohen, 11 (11.00%) nuk pajtohen plotësisht ndërsa 3 (3.00%) e të 
anketuarëve nuk janë përgjigjur në këtë pyetje. 
Verifikimi i PH2 bëhet nëpërmjet parashtrimit të pyetjes:,,A duhet të kenë ndikim komuniteti  
dhe palët e interesit në përzgjedhjen e portofolit të projekteve për strategjinë zhvillimore 
komunale?” të realizuar nga pyetësori për të anketuar që janë palë e interesit (stakeholders) të 
cilat janë paraqitur në figurën 5.24. nga të gjeturat e pyetësorit. Shumica nga të anketuarit janë 
përgjigjur pozitivisht dhe atë 71 (71%) prej tyre pajtohen plotësisht apo vetëm miratojnë 
pozitivisht domosdoshmërinë e përfshirjes së palëve të interesit në përgatitjen e strategjisë 
zhvillimore si një ndër parakushtet që kjo strategji të jap rezultatet e pritshme dhe të ketë sukses 
në implementimin e saj. Në pyetësorin e prezantuar prej të anketuarëve për 16 prej tyre (16.00%) 
pyetja nuk ka paraqitur ndonjë interes të veçantë ndërsa nga numri i përgjithshëm i të 
anketuarëve 12 prej tyre (12.00%) nuk janë pajtuar apo nuk janë pajtuar plotësisht ndërsa vetëm 
një (1.00%) nuk është përgjegjur në pyetjën e dhënë. 
 Në pyetësorin e përgatitur për palët e interesit nga komuniteti (stakeholders) në pyetjen P6 në 
verifikimin e PH2 prej të anketuarëve të dhënat që rrjedhin nga figura: 5.24. janë më se vijon: 43  

 
Figura 5.24.: Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më tepër palët e interesit 
(stakeholders) (PH2-P6) 
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(43.00%) e tyre pajtohen plotësisht me pyetjen se Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë 

më tepër palët e interesit (stakeholders), 28 (28.00%) pajtohen ndërsa për 16 (16.00%) të 

anketuarëve pyetja nuk është e rëndësishme.  

Nga numri i përgjithshëm i të anketuarëve 5 (5.00%) nuk pajtohen, 7 (7.00%) nuk pajtohen 

plotësisht si dhe 1 (1.00%) nuk është përgjigjur në pyetjen e parashtruar. 

Pyetja vijuese ka të bëjë me implementimin e projekteve ,,I. Rugova” dhe ,,Z. Pajaziti” të cilat 

 
 Figura 5.25.: Implementimi i projekteve ,,I. Rugova” dhe ,,Z. Pajaziti” kanë ndryshuar imazhin 

e kryeqytetit dhe ka ndikuar në raporte me grupe të interest (PH2-P11) 

 

kanë ndryshuar imazhin e kryeqytetit dhe ka ndikuar në raporte me grupe të interesit të dhënat 

janë paraqitur në figurën 5.25. 

Prej të anketuarëve që janë përgjigjur 37 (37.00%) pajtohen plotësisht, 19 (19.00%) pajtohen 

ndërsa është e rëndësishme që 16 (16.00%) për ta pyetja nuk paraqet rëndësi ndërsa prej të 

anketuarëve 9 (9.00%) nuk pajtohen, ndërsa 15 (15.00%) prej tyre nuk pajtohet aspak. Nga 

tabela të dhënat tregojnë se 4 (4.00%) prej të anketuarëve nuk kanë shprehur gadishmëri për të 

dhënë përgjigje në këtë pyetje. 

Nga kjo mund të konstatojmë se PH2 mund të verifikohet me përgjigjet e dhëna nga të anketuarit 

që janë palë e interesit (stakeholders) në pyetjen se me implementimin e projekteve ,,I. Rugova” 
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dhe ,,Z. Pajaziti” të cilat kanë ndryshuar imazhin e kryeqytetit dhe ka ndikuar në raporte me 

grupe të interesit ka pajtueshmëri të 56 (56.00%) e të anketuarëve të pyetur. 

 

Tabela 5.15.: Shqyrtime lidhur me ndikimin e komunitetit dhe palëve të interesit në 

përzgjedhjen e portofolit të projekteve për strategjinë zhvillimore komunale?” 

Pyetja Formulimet Palët e interesit nga komuniteti 

(stakeholders) 

Niveli i 
pajtueshmërisë 

Intepretimi 

PH2\P5 Ligji për kryeqytetin e Prishtinës ka 
ndikim të drejtpërdrejtë në implementimin 
e strategjisë zhvillimore 2008-2012 për 
Komunën dhe palët e interesit. 

 
>4 

 
Pajtohem  

PH2\P6 Strategjia e re zhvillimore duhet të 
përfshijë më tepër palët e interesit 
(stakeholders) 

 
>4 

 
 Pajtohem 

PH2\P11  Implementimi i projekteve ,,I. Rugova” 
dhe ,,Z. Pajaziti” kanë ndryshuar imazhin 
e kryeqytetit dhe ka ndikuar në raporte me 
grupe të interesit 

 
>4 

 
Pajtohem 

 

Në përgjithësi të gjeturat në tabelën 5.15. ku palët e interesit nga komuniteti (stakeholders) që 

kanë qenë të involvuar në përgatitjen e strategjisë pajtohen se:,, Ligji për kryeqytetin e Prishtinës 

ka ndikim të drejtpërdrejtë në implementimin e strategjisë zhvillimore 2008-2012 për Komunën 

dhe palët e interesit” PH2\P5, se,, Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më tepër palët e 

interesit (stakeholders)” PH2\P6 si dhe Implementimi i projekteve ,,I. Rugova”dhe ,,Z. Pajaziti” 

kanë ndryshuar imazhin e kryeqytetit duke ndikuar në raporte me grupe të interesit PH2\P11 

 
5.5.4.3. Verifikimi i rezultateve nga pyetësori me palët e interesit nga 

komuniteti (stakeholders) për PH3 

Pyetjet kryesore të pyetësorit që do të ndihmojnë në verifikimin e PH3 janë: P8, P12 dhe P13. 

Objektivi kryesor i këtij paragrafi është prezantimi i të dhënave që synojnë të verifikojnë PH3 

me të anketuar që vijnë nga grupet e interesit nga komuniteti: ,,A ndikon përfshirja e financimit 

të projekteve nga Investimet e Huaja Direkte (IHD) dhe investimet përmes partneritetit 
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publiko-privat (PPP) në rritjen ekonomike dhe zhvillimin ekonomik të Komunës? “.Të dhënat 

nga kjo pyetje janë të paraqitura në figurën 5.26. ku prej të anketuarëve që kanë qenë në grupe të 

interesit nga komuniteti që kanë qenë të involvuar në Strategji Zhvillimore 35 (35.00%) e të 

anketuarëve pajtohen plotësisht lidhur me mundësinë që strategjia zhvillimore duhet të ketë më 

tepër fokus në projektet që stimulojnë Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe investimet përmes 

Partneritetit Publik-Privat (PPP) dhe bashkëpunim me donatorët potencial, ndërsa 22 (22.00%) 

prej të anketuarëve pajtohen. Prej të anketuarëve të pyetur nga grupet e interesit 12 prej tyre 

(12.00%) pyetja nuk paraqet ndonjë rëndësi të veçantë, 8 të anketuar (8.00%) nuk pajtohen 

ndërsa për 20 të anketuar (20.00%) nuk pajtohen plotësisht që nënkupton se 28 prej të 

anketuarëve (28.00%) kanë mendim negativ lidhur me fokusimin e strategjisë zhvillimore në 

projektet që stimulojnë Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe investimet përmes Partneritetit 

Publik-Privat (PPP). Ky konstatim vjen më shumë si mosnjohje e rolit të Investimeve të huaja 

direkte dhe ndikimit të partneritetit publik privat si dhe donatorëve potencial në strategjinë 

zhvillimore të Komunës. Në këtë pyetje nuk kemi pranuar përgjegje prej 3 (3.00%) të 

anketuarëve. 
 

 
Figura 5.26.: Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër fokus në projektet që stimulojnë 

Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe investimet përmes Partneritetit Publik-Privat (PPP) dhe 

bashkëpunim me donatorët potencial (PH3-P8) 

Pajtohem 
plotësisht 

Pajtohem  
Nuk është e 
rëndësishme 

Nuk 
pajtohem 

Nuk 
pajtohem 
plotësisht 

Pa përgjigje 

Respodentët 2 35 22 12 8 20 3 

Përqindja (%) 35.00% 22.00% 12.00% 8.00% 20.00% 3.00% 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

PH3-P8 



,,PROJEKTET – MEKANIZMI KRYESOR PËR ZBATIMIN  E STRATEGJISË SË  
ZHVILLIMIT TË KOSOVËS”- (Komuna e Prishtinës, Rast studimor)  

 

158 
 

Për tu përgjigjur pyetjes hulumtuese PH3 është bërë pyetja lidhur me projektet që janë realizuar 

në rritjen e kapacitetit të furnizimit me ujë të pijshëm, koogjenirimit të nxemjes qëndrore janë 

rezultat i bashkëpunimit me donatorët dhe partnerët strategjik të paraqitur në figurën 5.27. Duke 

analizuar përgjigjet nga palët e interesit nga komuniteti të dhënat tregojnë me sa vijon: 30 

(30.00%) të tyre pajtohen plotësisht ndërsa 22 (22.00%) e të anketuarëve shprehin pajtueshmëri 

lidhur me ndikimin e projekteve strategjike e cila është vitale për qytetin lidhur me rritjen e 

kapacitetit të furnizmit me ujë të pijshëm, koogjenerimit të nxemjes qëndrore që janë realizuar 

falë donatorëve që kanë shprehur gadishmëri financimin për këto projekte jetike për të përmisuar 

mirëqenjen e qytetarit të Prishtinës. Prej të anketuarëve e pyetur del se 22 (22.00%) pyetja nuk 

paraqet ndonjë rëndësi evidente ndërsa 6 (6.00%) nuk pajtohen, respektivisht 16 (16.00%) nuk 

pajtohen plotësisht. Pa përgjegje në këtë pyetje kanë mbetur 4 (4.00%) të anketuarëve nga grupet 

e interesit. 

 
Figura 5.27.: Projektet në rritjen e kapacitetit të furnizimit me ujë të pijshëm, koogjenirimit të 

nxemjes qëndrore janë rezultat i bashkëpunimit me donatorët dhe partnerët strategjik(PH3-P12) 

 

Për të realizuar PH3 me grupet e interesit është realizuar pyetja se përmirësimi i shërbimeve 

publike në përputhje me tiparet e një qyteti europian duke konkurruar për financimin nga  

institucionet financiare ndërkombëtare a është reale dhe e pranueshme nga këndvështrimi i tyre 
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Figura 5.28.: Përmirësimi i shërbimeve publike në përputhje me tiparet e një qyteti europian 

duke konkurruar për financimin nga institucionet financiare ndërkombëtare (PH3-P13) 

 

Të dhënat e nxjerra nga pyetësori janë paraqitur në figurën 5.28 nga ku  rezulton se vetëm 8 

(8.00%) të anketuarëve pajtohen plotësisht me konstatimin e dhënë, 11 (11.00%) pajtohen ndërsa 

për 10 (10.00%) nuk është e rëndësishme. Përgjegje mjaft domethënëse nga ky grup janë 

rezultatet që tregojnë se 7 (7.00%) e të anketuarëve nuk pajtohen ndërsa 61 (61.00%) e 

respodentëve nuk pajtohen plotësisht me pyetjen e parashtuara. Të dhënat nga figuara jep të 

dhëna se 3 (3.00%) nga të anketuarëve nuk janë përgjegjur kësaj pyetje. 

Nga kjo mund të konstatojmë se PH3 nuk mund të verifikohet plotësisht me përgjegjet e dhëna 

prej të anketuarëve me grupet e interesit në pyetjen se përmisimi i shërbimeve publike në 

përputhje me tiparet e një qyteti europian duke konkuruar për financimin nga institucionet 

financiare ndërkombëtare ka pajtueshmëri vetëm të 19 (19.00%) e të anketuarëve të pyetur. 
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Tabela 5.16.: Shqyrtime lidhur me përfshirjen e financimit të projekteve nga Investimet e Huaja 

Direkte (IHD) dhe investimet përmes partneritetit publiko-privat (PPP) dhe bashkëpunimit me 

donatorët potencial në rritjen ekonomike dhe zhvillimin ekonomik të Komunës 

Pyetja Formulimet Palët e interesit nga komuniteti 

(stakeholders) 
Niveli i 
pajtueshmërisë 

Intepretimi 

PH3\P8 Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më 
tepër fokus në projektet që stimulojnë 
Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe 
investimet përmes Partneritetit Publik-Privat 
(PPP) dhe bashkëpunim me donatorët 
potencial  

 
>4 

 
Pajtohem  

PH3\P12 Projektet në rritjen e kapacitetit të furnizimit 
me ujë të pijshëm, koogjenirimit të nxemjes 
qëndrore janë rezultat i bashkëpunimit me 
donatorët dhe partnerët strategjik 

 
>4 

 
 Pajtohem 

PH3\P13 Përmisimi i shërbimeve publike në përputhje 
me tiparet e një qyteti europian duke 
konkuruar për financimin nga institucionet 
financiare ndërkombëtare 

 
≤3 

 
Jobindëse 

 

Të gjeturat në tabelën 5.16. tregojnë se për palët e interesit nga komuniteti (stakeholders) që kanë 

qenë të involvuar në pregaditjen e strategjisë pajtohen në pyetjen P8 dhe P12 dhe atë se : 

,,Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër fokus në projektet që stimulojnë Investimet e 

Huaja Direke (IHD) dhe investimet përmes Partneritetit Publik-Privat (PPP) dhe bashkëpunim 

me donatorët potencial” PH3\P12, ndërsa në pyetjen P13 nuk ka pajtueshmëri nga ana e të 

anketuarëve lidhur me pyetjen se : ,, Përmisimi i shërbimeve publike në përputhje me tiparet e 

një qyteti europian duke konkuruar për financimin nga institucionet financiare ndërkombëtare” 

PH3\P13. 
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5.6. Analiza deskriptive, regresioni tek të anketuarit: Palët e interesit nga 

komuniteti (stakeholders) 

 

Në këtë pjesë të punimit kemi bërë analiza, ku kemi të dhëna deskriptive në lidhje me variablat e 

analizuara rreth grupeve punuese të strategjisë (të varura dhe të pavarura) si dhe kemi bërë tre 

regresione logjistike ndërmjet variablave të varura, siç janë:  Përzgjedhja e mirë e modelit të  

portofolios së projekteve është determinuese në suksesin dhe implementimin e strategjisë 

zhvillimore , se Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më tepër palët e interesit 

(stakeholders) dhe Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër fokus në projektet që 

stimulojnë Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe investimet përmes Partneritetit Publik-Privat 

(PPP) dhe bashkëpunim me donatorët potencial me të gjitha variablat tjera të pavarura që i kemi 

përdorë për analizë të grupeve punuese të strategjisë zhvillimore të KK Prishtinës. 

 

REGRESIONI 

 

Regresioni i variables së varur  Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolios së projekteve është 

determinuese në suksesin dhe implementimin e strategjisë zhvillimore me variablat e pavarura. 

 
Tabela 5.17. Regresioni i variables së varur Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolios së 

projekteve është determinuese në suksesin dhe implementimin e strategjisë zhvillimore me 

variablat e pavarura 
 

 Përmbledhja e Modelit 
Modeli      R     R 2     R2 i rregulluar   Gabimi standard i vlerësuar 
1 .686a .470     .453                   .867 

              a. vlerësimet: (konstantet ), II.6, II.2, II.8 Përllogaritja e autorit 

 

Përmbledhja e Modelit na jep vlerat R për vlerësimin e përshtatshmërisë së përgjithshme të 

modelit.Vlera e rregulluar e katrorit R në këtë rast është (.453). Kjo na tregon se dy variablat e 

pavaruara në modelin tonë llogaritet për 45.30% variancë në variablën e varur-perfomancës së 

modelit. 
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Tabela 5.18. Rezultatet e regresionit ANOVA për grupet e interesit nga komuniteti (stakeholders)  
 

ANOVA
b 

Modeli Shuma e 
katrorëve 

DF Mesatarja e 
katrorëve 

F Signifikancaa 

Regresioni 

i mbetur 

Gjithësej 

62.014 

69.944 

131.959 

3 

93 

96 

20.671 

.752 

27.485 .000a 

          a. vlerësimet: (konstantet ), II.16, II.2, II.8 Përllogaritja e autorit 
          b. variabla e varur:II 1 

 

Nga ky regresion logjistik arrijmë të konkludojmë që variablat: Strategjia zhvillimore 2008-2012 

ishte instrument bazik në caktimin e prioriteteve komunale në arritjen e synimeve dhe 

objektivave strategjike (niveli i signifikancës .000) si dhe Strategjia e re zhvillimore duhet të 

përfshijë më tepër palët e interesit (stakeholders) (niveli i signifikancës .025) janë signifikante 

me variablën e varur e që në këtë rast është Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolios së 

projekteve është determinuese në suksesin dhe implementimin e strategjisë zhvillimore . Kjo do 

të thotë që Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër fokus edhe  në projektet që 

stimulojnë Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe investimet përmes Partneritetit Publik-Privat 

(PPP) dhe bashkëpunim me donatorët potencial varen nga variabla e varur (niveli i signifikancës 

.128). 
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Tabela 5.19.Statistikat deskriptive për grupet e interesit nga komuniteti (stakeholders) Statistikat  Deskriptive 

 N Minimum Maximum Mesatarja Devijimi Std.  

II.1 Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolios së projekteve është determinuese në suksesin dhe implementimin e strategjisë zhvillimore 100 1 5 1.96 1.163 

II.5 Ligji për kryeqytetin e Prishtinës ka ndikim të drejtpërdrejtë në implementimin e strategjisë zhvillimore 2008-2012 për Komunën dhe 
palët e interesi 97 1 5 1.98 1.354 

II.6 Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më tepër palët e interesit (stakeholders) 99 1 5 2.04 1.203 

II.9 Avansimi i kapaciteteve institucionale dhe fizike për përcaktimin e modelit adekuat të portofolit të projekteve për të punësuarit që 
merren me projekte në Komunën e Prishtinës 98 1 5 2.08 1.249 

II.4 Strategjia e re zhvillimore e Komunës së Prishtinës duhet të jetë vazhdimësi në aspektin e Modelit të përzgjedhur për portofolion e 
projekteve 97 1 5 2.11 1.266 

II.3 Duhet të ndërrohet qasja e përpilimit të strategjisë zhvillimore të komunës së Prishtinës në të ardhmën, fokusimi në portofolion e 
projekteve strategjike 97 1 5 2.25 1.267 

II.14 Projektet e përzgjedhura në portofolion e projekteve kanë rritur promovimin e zhvillimit ekonomik të Prishtinës 93 1 5 2.33 1.409 

II.7 Strategjia zhvillimore e përpiluar mirë është determinuese në suksesin dhe implementimin e portofolit të projekteve komunale 97 1 5 2.41 1.367 

II.11 Implementimi i projekteve,, I.Rugova”dhe,,Z.Pajaziti”kanë ndryshuar imazhin e kryeqytetit dhe ka ndikuar në raporte me grupe të 
interesit 96 1 5 2.44 1.471 

II.12 Projektet në rritjen e kapacitetit të furnizimit me ujë të pijshëm, koogjenirimit të nxemjes qëndrore janë rezultat i bashkëpunimit me 
donatorët dhe partnerët strategjik 96 1 5 2.54 1.421 

II.8 Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër fokus në projektet që stimulojnë Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe investimet 
përmes Partneritetit Publik-Privat (PPP) dhe bashkëpunim me donatorët potencial 97 1 5 2.55 1.548 

II.2 Strategjia zhvillimore 2008-2012 ishte instrument bazik në caktimin e prioriteteve komunale në arritjen e synimeve dhe objektivave 
strategjike 99 1 5 2.62 1.405 

II.10 Gjatë implementimit të strategjisë zhvillimore është rritur efektiviteti i administratës komunale në menaxhimin e portofolit të 
projekteve 97 1 5 2.91 1.487 

II.13 Përmisimi i shërbimeve publike në pëprputhje me tiparet e një qyteti europian duke konkuruar për financimin nga institucionet 
financiare ndërkombëtare 97 1 5 4.05 1.395 

Valid N (listwise) 88     



,,PROJEKTET – MEKANIZMI KRYESOR PËR ZBATIMIN  E STRATEGJISË SË  
ZHVILLIMIT TË KOSOVËS”- (Komuna e Prishtinës, Rast studimor)  

 

164 
 

 

Tabela 5.20. Koeficienti-Variabla e varur II1:   Perfomanca për grupet e interesit nga komuniteti (stakeholders) Koeficienteta 

Modeli 

Koeficientet jo të 

standardizuar 

Koeficientet e 

standardizuar 

t Sig. B 
Gabimi

Std.  Beta 

1 (Konstanta) 
.502 .231  2.171 .032 

II.2 Strategjia zhvillimore 2008-2012 ishte instrument bazik në caktimin e prioriteteve komunale në arritjen e synimeve dhe 
objektivave strategjike .521 .065 .628 7.995 .000 

II.6 Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më tepër palët e interesit (stakeholders) .152 .066 .200 2.284 .025 

II.8 Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër fokus në projektet që stimulojnë Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe 
investimet përmes Partneritetit Publik-Privat (PPP) dhe bashkëpunim me donatorët potencial -.128 .083 -.131 -1.537 .128 

a. Variabla e varur:  II.1     
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REGRESIONI 

 
Tabela 5.21. Regresioni i variables së varur: Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më 

tepër palët e interesit (stakeholders)  është determinuese në suksesin dhe implementimin e 

strategjisë zhvillimore me variablat e pavarura 
 

 Përmbledhja e Modelit 
Modeli      R     R 2     R2 i rregulluar   Gabimi standard i vlerësuar 

1 .574a .330     .307 .983 
              a. vlerësimet: (konstantet ), II.12, II.8, II.3,  Përllogaritja e autorit 

 

Përmbledhja e Modelit na jep vlerat R për vlerësimin e përshtatshmërisë së përgjithshme të 

modelit.Vlera e rregulluar e katrorit R në këtë rast është (.307). Kjo na tregon se dy variablat e 

pavaruara në modelin tonë llogaritet për 30.70 % variancë në variablën e varur-perfomancës së 

modelit 
 

Tabela 5.22. Rezultatet e regresionit ANOVA i variables së varur II.6 për grupet e interesit nga 

komuniteti (stakeholders) 

ANOVA
b 

Modeli Shuma e 
katrorëve 

DF Mesatarja e 
katrorëve 

F Signifikancaa 

Regresioni 

i mbetur 

Gjithësej 

42.816 

87.014 

129.830 

3 

90 

93 

14.272 

.967 

14.762 .000a 

          a. vlerësimet: (konstantet ), II.12, II.8, II.3 Përllogaritja e autorit 
          b. variabla e varur:II 6
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Tabela 5.23.Koeficienti-Variabla e varur II6:  Perfomanca për grupet e interesit nga komuniteti (stakeholders) Koeficienteta 

Modeli 

Koeficientet jo të 

standardizuar 

Koeficientet e 

standardizuar 

t Sig. B 
Gabimi

Std.  Beta 

1 (Konstanta) 
.340 .281  1.209 .230 

II.3 Duhet të ndërrohet qasja e përpilimit të strategjisë zhvillimore të komunës së Prishtinës në të ardhmën, fokusimi në portofolion e 
projekteve strategjike .277 .085 .292 3.258 .002 

II.8 Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër fokus në projektet që stimulojnë Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe 
investimet përmes Partneritetit Publik-Privat (PPP) dhe bashkëpunim me donatorët potencial .287 .068 .374 4.217 .000 

II.12 Projektet në rritjen e kapacitetit të furnizimit me ujë të pijshëm, koogjenirimit të nxemjes qëndrore janë rezultat i bashkëpunimit 
me donatorët dhe partnerët strategjik .139 .077 .165 1.807 .074 

b. Variabla e varur: II.6     
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Nga ky regresion logjistik  tabela 5.23. arrijmë të konkludojmë që variablat Strategjia e re 

zhvillimore duhet të ketë më tepër fokus në projektet që stimulojnë Investimet e Huaja Direke 

(IHD) dhe investimet përmes Partneritetit Publik-Privat (PPP) dhe bashkëpunim me donatorët 

potencial (niveli i signifikancës .000) i dhe Duhet të ndërrohet qasja e përpilimit të strategjisë 

zhvillimore të komunës së Prishtinës në të ardhmën, fokusimi në portofolion e projekteve 

strategjike (niveli i signifikancës .002) me variablen e varur e që në këtë rast është Strategjia e re 

zhvillimore duhet të përfshijë më tepër palët e interesit (stakeholders). Kjo do të thotë që 

Projektet në rritjen e kapacitetit të furnizimit me ujë të pijshëm, koogjenirimit të nxemjes 

qëndrore janë rezultat i bashkëpunimit me donatorët dhe partnerët strategjik  varen nga variabla e 

varur (niveli i signifikancës .074). 

 
 Statistika e koeficientit të 

besueshmërisë 

Cronbach's 

Alpha 

Nr i pyetjeve 

.806 14 

 
 
Analiza e koeficientit të besueshmërisë së të dhënave për pyetjet drejtuar për grupet e interesit 

nga komuniteti (stakeholders)  që kanë punuar në këtë Strategji Zhvillimore tregoi një 

besueshmëri mjaft të lartë e koeficientit të besueshmërisë (Cronbach's Alpha 0.806) për 14 

pyetjet e parashtruara. 

Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolios së projekteve është determinuese në suksesin dhe 

implementimin e strategjisë zhvillimore me variablat e pavarura. 

 

Tabela 5.24. Regresioni i variables së varur II8: Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolios së 

projekteve është determinuese në suksesin dhe implementimin e strategjisë zhvillimore me 

variablat e pavarura 
 

 Përmbledhja e Modelit 
Modeli      R     R 2     R2 i rregulluar   Gabimi standard i vlerësuar 

1 .713a .508     .475 1.121 
              a. vlerësimet: (konstantet ), ), II.13, II.9, II.1, II.10, II.11, II.6 Përllogaritja e autorit 
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Përmbledhja e Modelit na jep vlerat R për vlerësimin e përshtatshmërisë së përgjithshme të 

modelit.Vlera e rregulluar e katrorit R në këtë rast është (.475). Kjo na tregon se dy variablat e 

pavaruara në modelin tonë llogaritet për 47.50 % variancë në variablën e varur-perfomancës së 

modelit 

 
Tabela 5.25. Rezultatet e regresionit ANOVA i variables së varur II.8 për  grupet e interesit nga 

komuniteti (stakeholders) 

ANOVA
b 

Modeli Shuma e 
katrorëve 

DF Mesatarja e 
katrorëve 

F Signifikancaa 

Regresioni 

i mbetur 

Gjithësej 

115.734 

111.891 

227.625 

6 

89 

95 

19.289 

1.257 

15.343 .000a 

          a. vlerësimet: (konstantet ), II.13, II.9, II.1, II.10, II.11, II.6 Përllogaritja e autorit 
          b. variabla e varur:II 8  

     

Nga ky regresion logjistik  tabela 5.26. arrijmë të konkludojmë që variablat: Përzgjedhja e mirë e 

modelit të portofolios së projekteve është determinuese në suksesin dhe implementimin e 

strategjisë zhvillimore  (niveli i signifikancës .000) si dhe Avansimi i kapaciteteve institucionale 

dhe fizike për përcaktimin e modelit adekuat të portofolit të projekteve për të punësuarit që 

merren me projekte në Komunën e Prishtinës (niveli i signifikancës .000) me variablen e varur e 

që në këtë rast është Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më tepër palët e interesit 

(stakeholders). Kjo do të thotë që Implementimi i projekteve,, I.Rugova”dhe,,Z.Pajaziti”kanë 

ndryshuar imazhin e kryeqytetit dhe ka ndikuar në raporte me grupe të interesit varen nga 

variabla e varur (niveli i signifikancës .010). Përmisimi i shërbimeve publike në përputhje me 

tiparet e një qyteti europian duke konkuruar për financimin nga institucionet financiare 

ndërkombëtare (niveli i signifikancës .005). Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më 

tepër palët e interesit (stakeholders) (niveli i signifikancës .016) mvaren nga variabla e varur.
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Tabela 5.26.Koeficienti-Variabla e varur II8: Perfomanca për grupet e interesit nga komuniteti Koeficienteta
 

Modeli 
Koeficientet jo të 

standardizuar 

Koeficientet e 

standardizuar t Sig. 

 B 
gabimi

Std.  Beta   

1 (Konstanta) 
-.789 .426  -1.850 .068 

 II.1 Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolios së projekteve është determinuese në suksesin dhe implementimin e strategjisë 
zhvillimore .416 .112 .305 3.712 .000 

 II.6 Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më tepër palët e interesit (stakeholders) .281 .114 .219 2.465 .016 

 II.9 Avansimi i kapaciteteve institucionale dhe fizike për përcaktimin e modelit adekuat të portofolit të projekteve për të punësuarit që 
merren me projekte në Komunën e Prishtinës .426 .112 .345 3.801 .000 

 II.10  Gjatë implementimit të strategjisë zhvillimore është rritur efektiviteti i administratës komunale në menaxhimin e portofolit të 
projekteve .206 .090 .197 2.306 .023 

 II.11 Implementimi i projekteve,, I.Rugova”dhe,,Z.Pajaziti”kanë ndryshuar imazhin e kryeqytetit dhe ka ndikuar në raporte me grupe 
të interesit -.246 .093 -.234 -2.637 .010 

 II.13 Përmisimi i shërbimeve publike në përputhje me tiparet e një qyteti europian duke konkuruar për financimin nga institucionet 
financiare ndërkombëtare .261 .091 .231 2.869 .005 

a.  Variabla e varur  : II.8     



 
 

5.6.1. Verifikimi ndaj PH1: Diskutimi, analiza dhe interpretimi i të dhënave 
 
PH1:” A ka ndikuar modeli i përzgjedhur i portofolit të projekteve në suksesin e Strategjisë 

Zhvillimore ?” gjetjet e integruara nga dy grupet e synuara të anketuarëve janë paraqitur në 

figurën e prezentuar më poshtë 5.29. 

 

 

Figura 5.29.: Rëndësia e përzgjedhjes së mirë të modelit të portofolit të projekteve është 

determinuese në suksesin dhe implementimin e strategjisë zhvillimor (P1, P2, P3, P4, P7, P9, 

P10 dhe P14): Një qasje e integruar 
 
Siç mund të shihet nga figura 5.29. ku pasqyrohet se për nga rëndësia e ndikimit të përzgjedhjes 

së modelit të portofolit të projekteve  në suksesin e strategjisë zhvillimore për të anketuarit që 

vijnë nga pjesëmarrësit në Grupet Punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm që kanë punuar në 

Strategji Zhvillimore janë përcaktuar me pajtueshmëri të plotë 31.87%, ndërsa nga palët e 

interesit nga komuniteti janë përcaktuar 35.88%, ndërsa me pajtueshmëri janë përcaktuar 27.13% 

respektivsht 24.25% të anketuarëve. Për të anketuarit që vijnë nga pjesëmarrësit në Grupet 

Punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm që kanë punuar në Strategji Zhvillimore pyetjet nuk 

janë të rëndësishme për 10.00%, respektivisht nga palët e interesit nga komuniteti janë 17.37%. 

Ndërsa jo pajtueshmëri për të anketuarit e grupit të parë të synuar janë 7.81% ndërsa për grupin e 

Pajtohem 
plotësisht 

Pajtohem  
Nuk është e 
rëndësishm

e 

Nuk 
pajtohem 

Nuk 
pajtohem 
plotësisht 

Pa përgjigje 

GP te strategjisë (%) 31.87% 27.13% 10.00% 7.81% 20.69% 2.50% 

GI nga komuniteti (%) 35.88% 24.25% 17.37% 8.38% 11.37% 2.75% 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

20.00% 

25.00% 

30.00% 

35.00% 

40.00% 

                    PH1 

170 
 

,,PROJEKTET – MEKANIZMI KRYESOR PËR ZBATIMIN  E STRATEGJISË SË  
ZHVILLIMIT TË KOSOVËS”- (Komuna e Prishtinës, Rast studimor)  

 



171 
 

dytë 8.38%, ndërsa 20.69% e të anketuarëve të grupit të parë nuk pajtohen plotësisht, ndërsa nga 

grupi i dytë nuk pajtohen plotësisht 11.37% i të anketuarëve. Nga grupet e synuara të  

anketuarëve prej grupit të parë nuk janë përgjegjur 2.50% ndërsa prej grupit të dytë të 

anketuarëve 2.75%. 

Nga të dhënat që dalin nga figura mund të konstatojmë se që të dy grupet e të anketuarëve në 

përgjigjet e tyre pajtohen gati të njejtën mënyrë lidhur me verifikimin e Pyetjes Hulumtuese 1 që 

ka të bëjë me ndikimin e modelit të përzgjedhur i portofolit të projekteve në suksesin e 

Strategjisë Zhvillimore. 

 
Figura 5.30.:Paraqitja e integruar e përzgjedhjes së mirë të modelit të portofolit të projekteve 

është determinuese në suksesin dhe implementimin e strategjisë zhvillimore (P1, P2, P3, P4, P7, 

P9, P10 dhe P14)  
 
Andaj në bazë të pyetësorit për të dy grupet e të anketuarëve e paraqitur në mënyrë të integruar e 

paraqitur në figurën 5.30. ku nga tërsia e pyetjeve 59.04% e  të anketuarëve nga Grupet Punuese, 

lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm janë të pajtimit ndërsa të anketuarit nga palët e interesit  janë 

në pajtueshmëri prej 60.13%. Këto të gjetura janë signifikante se përzgjedhja e modelit të 

portofolit të projekteve ka qenë adekuate dhe se është determinuese në suksesin dhe 

implementimin e strategjisë zhvillimore të komunës së Prishtinës. 
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5.6.2. Verifikimi ndaj PH2: Diskutimi, analiza dhe interpretimi i të dhënave  

 

PH2:.,,A duhet të kenë ndikim komuniteti dhe palët e interesit në përzgjedhjen e portofolit të 

projekteve për strategjinë zhvillimore komunale? ”, janë gjetjet e integruara nga dy grupet e 

synuara të anketuarëve janë paraqitur në Figura 5.31.  

Siq mund të shifet nga figura 5.31.ku  pasqyrohet se për nga rëndësia e ndikimit të komunitetit 

dhe palët e interesit në përzgjedhjen e portofolit të projekteve për strategjinë zhvillimore 

komunale për të anketuarit që vijnë nga pjesëmarrësit në Grupet Punuese, lehtësuesit dhe 

ekspertët e jashtëm që kanë punuar në Strategji Zhvillimore janë përcaktuar me pajtueshmëri të 

plotë 43.33%, ndërsa nga palët e interesit nga komuniteti janë përcaktuar 44.33%, ndërsa me 

pajtueshmëri janë përcaktuar 25.00% respektivsht 21.67% të anketuarëve.Për të anketuarit që 

vijnë nga pjesëmarrësit në Grupet Punuese, lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm që kanë punuar në 

Strategji Zhvillimore pyetjet nuk janë të rëndësishme për 9.17%, respektivisht nga palët e 

interesit nga komuniteti janë 14.67%. 

Figura 5.31.: Rëndësia e ndikimit të komunitetit dhe palëve të interesit në përzgjedhjen e 

portofolit të projekteve për strategjinë zhvillimore komunale (P5, P6 dhe P11): Një qasje e 

integruar 
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GP te strategjisë (%) 43.33% 25.00% 9.17% 7.50% 13.33% 1.67% 

GI nga komuniteti (%) 44.33% 21.67% 14.67% 5.67% 11.00% 2.66% 
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Ndërsa jo pajtueshmëri për të anketuarit e grupit të parë të synuar janë 7.50% ndërsa për grupin e 

dytë 5.67%, ndërsa 13.33% e të anketuarëve të grupit të parë nuk pajtohen plotësisht, ndërs grupi 

i dytë 11.00% i të anketuarëve. Nga grupet e synuara të anketuarëve prej grupit të parë nuk janë 

përgjigjur 1.67% ndërsa prej grupit të dytë të anketuarëve 2.66%. 

Nga të dhënat që dalin nga figura mund të konstatojmë se që të dy grupet e të anketuarëve në 

përgjigjet e tyre pajtohen gati në mënyrë identike lidhur me verifikimin e Pyetjes Hulumtuese 2 

që ka të bëjë me ndikimin e komunitetit dhe palëve të interesit në përzgjedhjen e portofolit të 

projekteve për strategjinë zhvillimore komunale 

Andaj në bazë të pyetësorit për të dy grupet e të anketuarëve e paraqitur në mënyrë të integruar e 

paraqitur në figurën 5.32. ku nga tërsia e pyetjeve 68.33% e të anketuarëve nga Grupet Punuese, 

lehtësuesit dhe ekspertët e jashtëm janë të pajtimit ndërsa të anketuarit nga palët e interesit nga 

komuniteti janë në pajtueshmëri prej 66.00%. Këto të gjetura janë signifikante që e vërtetojnë 

pyetjen hulumtuese 2 se ndikimi i komunitetit dhe palëve të interesit në përzgjedhjen e portofolit 

të projekteve për strategjinë zhvillimore komunale është e madhe dhe e rëndësishme për suksesin 

e saj. 

 
Figura 5.32.: Paraqitja e integruar e ndikimit të komunitetit dhe palëve të interesit në 

përzgjedhjen e portofolit të projekteve për strategjinë zhvillimore komunale (P5, P6 dhe P11) 

 

Pajtohem  
Nuk është e 
rëndësishme 

Nuk pajtohem Pa përgjigje 

GP te strategjisë (%) 68.33% 9.17% 20.83% 1.67% 

GI nga komuniteti (%) 66.00% 14.67% 16.67% 2.66% 
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5.6.3. Verifikimi ndaj PH3: Diskutimi, analiza dhe interpretimi i të dhënave 
 

 
PH 3:,, A ndikon përfshirja e financimit të projekteve nga Investimet e Huaja Direkte (IHD) dhe 

investimet përmes partneritetit publiko-privat (PPP) dhe bashkëpunimit me donatorët potencial 

në rritjen ekonomike dhe zhvillimin ekonomik të Komunës? ”, gjetjet e integruara nga dy grupet 

e synuara të anketuarëve janë paraqitur në figurën 5.33. ku nga të anketuarit e fokusuar  në 

grupin e parë që kanë punuar në Strategji Zhvillimore 35.00% pajtohen plotësisht lidhur me 

ndikimin që duhet pasur fokusimi i projekteve zhvillimore që stimulojnë Investimet e Huaja 

Direke (IHD) dhe investimet përmes Partneritetit Publik-Privat (PPP) sepse është e rëndësishme 

që nëpërmjet të këtyre investimeve të gjenerohet punësimi më i madh, ndërsa palët e interesit nga 

komuniteti janë përcaktuar 24.33% e të anketuarëve. Nga grupi i parë i të anketuarëve 19.17% të 

tyre pajtohen me vlerësimin për këtë qasje ndërsa nga grupi i dytë i të anketuarëve që shprehin 

pajtueshmëri janë 18.34%. Prej të anketuarëve të grupit të parë 14.17% pyetja nuk është e 

rëndësishme ndërsa për grupin e dytë 14.67% pyetja nuk ka rëndësi. 

 
Figura 5.33.: Rëndësia e përfshirjes së financimit të projekteve nga Investimet e Huaja Direkte 

(IHD) dhe investimet përmes partneritetit publiko-privat (PPP) dhe bashkëpunimit me donatorët 

potencial në rritjen ekonomike dhe zhvillimin ekonomik të Komunës (P8, P12 dhe P13): Një 

qasje e integruar 
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GP te strategjisë (%) 35.00% 19.17% 14.17% 2.50% 26.66% 2.50% 

GI nga komuniteti (%) 24.33% 18.34% 14.67% 7.00% 32.33% 3.33% 
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Në anën tjetër 2.50% e të anketuarëve të grupit të parë nuk pajtohen ndërsa po të njejtin vlerësim 
e japin 7.00% e të anketuarëve të grupit të dytë. 
 Nga grupi i parë i të anketuarëve me këtë pyetje nuk pajtohen plotësisht 26.66% ndërsa nga 
grupi i dytë kemi 32.33% që nuk pajtohen plotësisht me konstatimin e dhënë. Në këtë pyetje 2.50% e 
të anketuarëve nuk janë përgjigjur ndërsa nga grupi i dytë 3.33% nuk janë përgjigjur fare. 
Nga kjo mund të konstatojmë se PH3 mund të verifikohet me përgjigjet e dhëna nga të anketuarit 
e grupi të parë në pyetjen se Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër fokus në projektet 
që stimulojnë Investimet e Huaja Direke (IHD) dhe investimet përmes Partneritetit Publik-Privat 
(PPP) dhe bashkëpunim me donatorët potencial ka pajtueshmëri të 54.17% e të anketuarëve të 
pyetur, ndërsa nga të anketuarit e grupeve të interesit nga komuniteti pajtueshmëri ka 42.67%. 
Andaj përgjigjet e dhëna vërtetojnë pyetjen hulumtuese PH3 sidomos prej grupit të anketuarëve 
nga grupet punuese dhe ekspertët e jashtëm se financimi i projekteve nga Investimet e Huaja 
Direkte (IHD) dhe investimet përmes partneritetit publiko-privat (PPP) dhe bashkëpunimit me 
donatorët potencial në rritjen ekonomike dhe zhvillimin ekonomik të Komunës kanë rëndësi 
signifikante ndërsa për grupin e të anketuarëve nga grupet e interesit këto investime nuk 
paraqiten me signifikancën e pritur duke mos kuptuar rëndësinë që e kanë këto investime për 
financimin e portofolit të projekteve në Komunë.  

 
Figura 5.34.: Paraqitja e integruar e përfshirjes së financimit të projekteve nga Investimet e 
Huaja Direkte (IHD) dhe investimet përmes partneritetit publiko-privat (PPP) dhe 
bashkëpunimit me donatorët potencial në rritjen ekonomike dhe zhvillimin ekonomik të Komunës 
(P8, P12 dhe P13) 
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Konkluzionet dhe rekomandimet 

 

Pyetja themelore studimore e këtij punimi ishte gjetja e kriterit që duhen pasur parasysh nga 

Komuna e Prishtinës për përzgjedhjen e Modelit adekuat të portofolit të projekteve në mënyrë 

që të sigurojë zbatimin e suksesshëm të Strategjisë Zhvillimore të saj. 

Procesi dhjetë hapësh i zhvilluar për selektimin e portofolit të projekteve në Komunë i paraqitur 

në këtë punim është sintetizuar nga studimet e përshkruara, si përfundim mund të arrijmë në këto 

vlerësime, që mund të jenë edhe si sugjerime për një efektshmëri më të madhe në Implementimin 

e Strategjisë zhvillimore të Prishtinës nëpërmjet portofolit të projekteve. 

Përgjatë këtij procesi është e kjartë se ekziston nevoja e një forme të prioritarizimit të projekteve 

lehtë të shfrytëzueshme dhe e kuptueshme për Komunat andaj dhe është përzgjedhur Modeli i 

prioritarizimit si modeli më i qëndrueshëm në përzgjedhjen e portofolit të projekteve publike. 

Detyra e përcaktimit se cilat projekte duhet implementuar është vështirë t’i përmbush të gjitha 

pritjet veçanërisht në Komunat ku mungojnë kapacitetet e duhura profesionale andaj është e 

nevojshme ndihma dhe përkrahja e lehtësueseve dhe grupeve të ekspertëve të jashtëm. 

Suksesi i çdo procesi në nivel lokal i ka rrënjët në angazhimin e qeverisë komunale, Kryetarit, 

Kuvendit komunal dhe komunitetit qytetar. Angazhimi i qeverisë komunale është thelbësore 

sepse ajo menaxhon dhe kontrollon burimet Komunale. Nëse plani strategjik nuk është bërë në 

mbështetje të plotë me angazhimin e qeverisë lokale ai proces nuk do të gjenë zbatim të 

qëndrueshëm. Angazhimi i grupeve të interesit është po ashtu i rëndësishëm sepse ata mund të 

sjellin ide të reja për qytetin dhe mund të sjellin burime e jashtme të vlefshme që mund të 

ndihmojnë procesin. Në rastet e përzgjedhjes së portofolit të projekteve grupet e interesit nga 

komuniteti luajnë poashtu rol të rëndsishëm.  

Zhvillimi ekonomik lokal është proces ku komunitetet lokale (publike, bizneset dhe organizatat 

qeveritare dhe ato jo-qeveritare) punojnë drejt arritjes së një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik, 

dhe mundëson rritjen e nivelit të punësimit, mirëqenies dhe cilësisë së jetës për të gjithë. 

Në këtë studim mbi Strategjinë për Zhvillim Ekonomik të Prishtinës është bërë vlerësimi i 

ndikimit të portofolit të projekteve në implementimin e kësaj strategjie e cila ka ndikim në 

krijimin e një ambienti më të përshtatshëm dhe konkurrues ekonomik në nivel lokal. Në studimet 

 e mëtejme duhet punuar në zhvillimin e teknikave dhe modelit adekuat të përzgjedhjes së 

projekteve publike si dhe bërja e studimeve duke kryer hulumtime statistikisht të vlefshme. 
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Studimet e mëtejme duhet fokusuar në kryerjen e zhvillimit të një mekanizmi të thjeshtë për të 

ndihmuar në përcaktimin e përfitimeve nga projektet, veçanërisht të atyre projekteve që kanë të 

bëjnë me përmirësimin e kualitetit jetësor të qytetarëve. 

Megjithatë këte teza paraqesin një munësi e mirë që nëpërmjet përzgjedhjes së një modeli 

adekuat të portofolios së projekteve të ketë rritje dhe zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. 

Kjo është një mënyrë e lehtë për komunitetin në implementimin e portofolios së projekteve që do 

ta përkrahin strategjinë zhvillimore dhe ta ngrisin mirëqenjen për të gjithë qytetarët. 

Sepse duke implementuar portofolion e projekteve bëhët përkrahja, zgjerimi i bazës tatimore si 

dhe i rritjes ekonomike që më pas do ketë ndikim në rritjen e kualitetit jetësor. Menaxhimi i 

portofolit të projekteve po bëhet çdo ditë e më shumë një lëmi shumë atraktive dhe interesante 

për përpiluesit e strategjive zhvillimore në institucionet publike, si në nivel qëndror ashtu edhe 

në atë lokal, andaj përzgjedhja e modelit adekuat e portofolit të projekteve mund të gjej zbatim 

adekuat në implementimin e strategjisë zhvillimore dhe në suksesin e tij.      

Mund të konstatojmë se përpiluesit e strategjive zhvillimore duhet të përzgjedhin vetëm projektet 

që : 

 Sjellin përfitime reale 

 Plotësojnë nevojat reale të qytetarëve (komunitetit) si dhe 

 Kanë për bazë strategjinë e përgatitur 

Përzgjedhja e projekteve reale ndihmon arritjen e objektivave të përcaktuara më herët, duke 

nxjerr përfitimet (benificionet), të cilat përkrahin strategjinë dhe implementimin e suksesshëm të 

saj. 

Për të pasur sukses projektet duhet të ketë një strategji të definuar qartë, një vizion për të 

ardhmën si dhe të bëhet një prioritet i qartë i portofolit të projekteve, dhe investime në ngritjen e 

kualitetit të menaxherëve të projekteve.  

 Krijimi i një Fondi për përcjelljen e projekteve nga aspekti teknik duke u bazuar 

nëpërvojat e Bankës Botërore do të ishte domethënëse, sepse në këtë mënyrë do të 

aftësoheshin Institucionet Komunale për vlerësimin dhe përcjelljen efektive të portofolit 

të projekteve të realizuara. Ky aktivitet ka për qëllim që të bëjë krahasimin e “outputeve” 

të realizuara dhe të “outputeve” të planifikuara. Funksioni themelor është nxjerrja e 

përvojave në përparimin e menaxhimit të portofolit të projekteve në të ardhmen.  
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 Mendojmë se menaxhimi i suksesshëm i projekteve, në funksion të zbatimit të Strategjisë 

Zhvillimore të Prishtinës duhet përkrahur duke u bërë një ristrukturim i tërësishëm 

(organogrami) në organizimin komunal, e sidomos miratimi i Ligjit për kryeqytetin e 

Prishtinës, nga Kuvendi i Republikës së Kosovës duke pasur parasysh madhësinë e saj si 

dhe rëndësinë që ka për zhvillimin ekonomiko-shoqëror të Kosovës. 

 Rritja e efikasitetit menaxherial si dhe një koordinim më i mirë i departamenteve dhe 

drejtorive që kanë të bëjnë me implementimin e projekteve, puna ekipore si dhe punësimi 

i të rinjëve profesionistë si: inxhinier, arkitekt, menaxher të aftë, profesionist në 

informatikë si dhe një koordimin me institucionet profesionale dhe bashkërenditje dhe 

këshillime me Universitetin publik dhe Universitet private në qytet.   

 Rritjen e granteve Qeveritare në shuma më të mëdha, pasi që shumica e projekteve kanë 

karakter më të gjerë dhe është interes i tërë shtetit, sidomos ato investime në projekte 

madhore siç janë; Unazat e Prishtinës, që do të kenë rol strategjik në zhvillimet e 

ardhshme, jo vetëm të Komunës. 

 Zgjerimi i zërave buxhetorë në nivel lokal, krijimi i një buxheti të qëndrueshëm dhe 

stabël është imperativ kohe, i cili mundëson një menaxhim dhe implementim e portofolit 

të projekteve, të cilat ndikojnë në zbatimin e Strategjisë Zhvillimore. Transferimi më i 

madh i kompetencave tjera fiskale, nga niveli Qëndror në nivel Komunal, do të rriste këtë 

mundësi duke e bërë që Kuvendi Komunal të ketë një bazë më të gjerë të instrumenteve 

fiskale, (tatimi në qira etj). 

 Menaxhimi me sukses i projekteve kërkon investime më të mëdha në kapacitete 

njerëzore, menaxheriale në kuadër të administratës komunale dhe Ndërmarrjeve Publike. 

Zhvillimi i vazhdueshëm i aftësive të stafit, në veçanti të buxhetit dhe financave publike, 

(përdorimi i teknikave të menaxhimit te projekteve), udhëheqja me informatat dhe 

kompjuterizimi i mëtejme i shërbimeve komunale. 

 Realizimi i portofolit të projekteve të dala nga Strategjia Zhvillimore kërkon një 

koordinim dhe mbështetje institucionale duke ndërtuar partneritetin me të gjithë faktorët e 

involvuar në këtë proces. Institucionet e pushtetit lokal duhet të marrin rol shumë më 

aktiv, e veçanërisht Agjencia (departamenti) për Implementimin e Strategjisë 

Zhvillimore. Akterë tjerë të përfshirë mund të konsiderohen: komuniteti i biznesit 

nëpërmjet shoqatave afariste, Agjencitë lokale për përkrahjen e NVM-ve, Zyra Rajonale e 
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Punësimit, Institucionet financiare:bankat dhe institucionet jo-bankare, kompanitë e 

sigurimit etj. Në këtë bazë mund të arrihet formimi i koalicioneve të gjëra për promovim 

dhe zhvillimi ekonomik të Komunës së Prishtinës. 

 Krijimi i një ambienti të volitshëm për investitorët e jashtëm dhe atyre vendor. Krijimi i 

aleancave në partneritetin publik-privat, stimulimi i gjetjes së partnerëve të jashtëm 

strategjik për investitorët potencial, “join venture”, etj. Këtu hyjnë dhe format tjera të 

stimulimit për komunitetin e biznesit, në mënyrë që të krijohen burime të reja financiare 

për portofolin e projekteve, që ndikojnë në Strategjinë Zhvillimore të Prishtinës. 

 Organizimi i një Konferencë Ndërkombëtare për donatorët e mundshëm të financimit të 

projekteve. Lobimi institucional për të gjetur burime të financimit të favorshëm; si Banka 

Botrore, EBRD–ja, Banka investive Europjane, kfw banka zhvillimore, si dhe nga 

Agjensioni për Rindërtim dhe zhvillim.  

 Ngritja e aftësive profesionale e të punësuarve lidhur me përgatitjen e dokumentacionit 

projektues lidhur me mundësitë e shfrytëzimit të burimeve financiare për investimet në 

infrastrukturën Komunale në vendet kandidate dhe atyre potenciale, mekanizmit të 

Asocim Stabilizimit (Kosovës) në BE lidhur me instrumentin e IPA-s  

 Mbikëqyrja profesionale e cilësisë së punëve ndërtimore, instalimeve dhe montimeve 

mendoj se duhet t’i besohet Agjencive të specializuara, të cilat do të kyçeshin nëpërmjet 

tenderëve publikë, të cilat në mënyrë profesionale do të mbikëqyrin teknikisht projektin 

duke garantuar kryerjen e tij sipas parametrave teknikë dhe kualitativ. Roli i këtij 

Komisioni mbikëqyrës do të duhej të ishte edhe preventiv (parandalues), në rast të 

evidentimit të gabimeve projektuese, ku bëhet sinjalizimi për mundësin e përmirësimit të 

gabimeve eventuale. Ne e kemi parasysh se stafi Komunal nuk ka kapacitete të 

mjaftueshme njerëzore për të përcjellur dhe mbikëqyrur në tërësi një numër kaq të madh 

projektesh. Krejt kjo nga fakti i limiteve (përkufizimi) në numrin e të punësuarve, 

mungesa e kuadrit profesional në nivelin e kërkuar, (arkitektëve, inxhinierve si dhe 

menaxherëve me aftësi të lartë), e cila vjen si pasojë e motivimit jo të duhur në aspektin e 

stimulimit material.  

 Prioritarizimi, selektimi dhe monitorimi i portofolit të projekteve në Komunën e 

Prishtinës ende nuk ka arritur në shkallën e dëshiruar e cila dallon pak nga qasja e 

prioritarizmit, selektimit dhe monitorimi i projekteve veç e veç. Andaj duhet bërë të 
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gjitha pregaditjet që në strategjitë e ardhshme të bëhet një zbatimi më gjithëpërfshirës i 

menaxhimit të portofolit të projekteve komunale. 

 Andaj ky model i propozuar për Komunën e Prishtinës duhet të gjenerohet dhe të përdoret 

gjatë pregaditjeve të planeve strategjike në Komunat tjera në nivel të Kosovës si dhe në 

nivel të qeverisjes qendrore në mënyrë që strategjitë të kenë sukses. 

 Ngitja profesionale e të punësuarve në institucionet lokale lidhur me evaluimin e procesit 

investimeve me qasjen e menaxhimit të portofolit të projekteve është domosdoshmëri e 

implementimit të një strategjie zhvillimore të suksesshme. 
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1 Infrastruktura për qendrën e biznesit-Zona industriale (100 hektarë),rrugë,rrymë,kanalizim 8,000,000 

2 Fondi për garantimin e investimeve  500,000 
3 Vauçerët (150 bizense x 4,000 €)  600,000 
4 Inkubatorët e biznesit  300,000 
5 Parqet teknologjike  200,000 
6 Tryeza debatuese e bizneseve  10,000 
7 “One stop shop’’për biznese  18,000 
8 Qendra e këshillimit të bizneseve 38,000 

9 Hartimi i rregullativës për ndërtimin e partneritetit publik-privat 15,000 

10 Trajnimi i zyrtarëve komunalë për menaxhimin e financave publike 10,000 
11 Programi i Çagllavicë 32,071,000 
12 Përkrahja e blegtorëve dhe kooperativave blegtorale 1,200,000 
13 Përkrahja e fermerëve për prodhimtarine sera 1,200,000 
14 Kooperativa për grumbullimin e fryteve pyjore 320,000 
15 Meliorimi i kullosave dhe livadheve (1,000 ha) 50,000 
16 Ngritja e pemishteve (75 ha) 825,000 
17 Veterina mobile 50,000 
18 Qendra për grumbullimin e qumshtit 20,000 
19 Përkrahja e fermerëve në lëmin e lavertarisë 300,000 
20 Funksionimi i qendrave të mjekësisë veterinare 150,000 
21 Rregullimi i infrastruktures në zonën rekreative-sportive dhe pastrimi fito-sanitar i 

Parkut,,Gërmia’ 
220,000 

22 Pasurimi i Liqenit të Badovcit me peshk 122,000 
23 Krijimi i qendrës për grumbullimin dhe akomoditimin e qenëve dhe maceve endacake 150,000 
24 Ndërtimi dhe funksionalizimi i Institutit për Planifikim 1,200,000 
24 Formimi i Policisë Ndërtimore të Komunës 450,000 
26 Ngritja e kapaciteteve njerëzore në Komunë për planifikim hapësinor 60,000 
27 Furnizimi i Drejtorisё me TI moderne (kompjuterëve, progr. profesionale, projektorëve etj). 150,000 
28 Modernizimi i drejtorisë me sistemin softuerik GIS 500,000 
29 Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal 320,000 
30 Revidimi i planit zhvillimor urban 120,000 
31 Hartimi i planeve rregulluese për lagjet Qendra dhe Zona historike  280,000 
32 Hartimi i planeve rregulluese për lagjet e mbetura pa to (ca 13 plane rregulluese) 2,000,000 
33 Vlerësimi teknik i ndërtimeve ilegale 125,000 
34 Trajtimi i ndërtimeve ilegale konform ligjeve ekzistuese 350,000 
35 Fushatë vetëdijësimi i komunitetit për respektimin e parametrave urbane 50,000 
36 Pyllëzimi i sipërfaqeve të zhveshura te liqeni i Badovcit 800,000 
37 Pyllëzimi i sipërfaqeve të zhveshura në Parkun Rajonal,,Gërmia’’ 285,000 
38 Ndërtimi i 3 garazheve nëntokësore 21,000,000 
39 Ndërtimi i 4 nënkalimeve 1,800,000 
40 Ndërtimi i objekteve të kombinuara të biznesit dhe banimit,në lagjën,,Dodona’’ dhe në 

lagjën,,Ulpiana’’ 
35,000,000 

41 Ndërtimi i objekteve afariste nëntokësore dhe tereneve sportive të hapura rreth 6200 m2 3,700,000 
42 Ndërtimi i qendrës tregtare në Qendër 17,500,000 
43 Ndërtimi i 8 tualeteve publike 120,000 
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44 Fabrika e ujit nga kanali i Ibër Lepencit (faza e parë) 40,000,000 
45 Projekti ngrohtorja e qytetit 37,492,000 
46 Morgu i qytetit me rregullimin e jashtëm dhe me objektet përcjellësë 2,400,000 
47 Rregullimi i kolektorit atmosferik dhe fekal”porta deri te rruga,,Murat Gjaklaj” 680m 1,059,000 
48 Kalimi i rrjetit nga sistemi kablovik ajror në sistemin kablovik nëntoksor në lagjen,,Pejton” 1,500,000 
49 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e ashensorëve në banesa(230 ashensorëve) dhe mirëmbajtja e 

mabienteve të përbashkëta 
9,100,000 

50 Rregullimi kolektorit atmosferik dhe fekal (Stacioni i Autobusëve) Kalabria 2700m 3,895,000 
51 Ndërtimi i projektit kryesor,,Fabrika e trajtimit të ujrave të zeza”, 2,000,000 
52 Kanalizimi fekal,kyqje Bardhosh 150,000 
53 Kanalizimi fekal,Prugovc”I,II 39,000 
54 Kanalizimi fekal,Makovc” -LLukar 480,000 
55 Kanalizimi fekal,Spahijaj -Badovc 300,000 
56 Kanalizimi fekal,Barilevë 20,000 
57 Kanalizimi fekal,Hajvali 100,000 
58 Kanalizimi fekal,Leci- Barilevë 120,000 
59 Rregullimi i infrastrukturës në zonën rekreative të Parkut Rajonal,,Gërmia” 100,000 
60 Rregullimi i prroit Bunari i Hajratit-Kolovicë 422,000 
61 Rrugët në lagjen,,Kodra e Diellit”, intervenim në kanalizim fekal,ndriçim,sinjalizim 180,000 
62 Rrugët dhe platoja zona jugperendim:kanalizim fekal. ndriçim,sinjalizim 320,000 
63 Rregullimi i përroit,kanalizimit atmosferik prej L,,Bregu i Diellit’-L.,,Kalabria” 320,000 
64 Rregullimi i rrjedhave të ujërave atmosferike : lagja,,Mati I’’ dhe lagjja,,Mati II” 195,000 
65 Rregullimi i hapësirave rreth stadiumit të qytetit kanalizim, ndriçim,sinjalizim 215,000 
66 Hyrjet në shkollat me shtigje të këmbësorëve 150,000 
67 Nënkalimet-dislokimi i instalimeve nëntokësore 320,000 
68 Rregullimi i shtratit rreth rrugës,,Tahir Zajmi”. 1,650,000 
69 Nënkalimet në zonat me rrezik 180,000 
70 Qendra e zjarrfikësve 420,000 
71 Deponia e qytetit 880,000 
72 ,,Unaza Qendër” komplet 13,865,244 
73 ,,Unaza Qendër” (pjesa veriperendimore e qytetit) 4,240,000 
74 ,,Unaza e brenshme” komplet 68,352,280 
75  Rruga,,Muharrem Fejza” prej rr.,,F.Lladrovci” deri te rr.B 605 m 552,500 
76 Vazhdimi i rrugës,,Agim Ramadani” në drejtim të rrugës B,340m”. 408,000 
77 Vazhdimi i rrugës,,Hyzri Talla” në drejtim të rrugës B,100 m 120,000 
78 Kompleksi i rrugëve: (I)Andrea Gropa,(II)Fazli Grajqevci dhe (III) Bedri Pejani. 95,000 
79 Rruga me parking në Bregun e Diellit I dhe II 85,000 
80 Rruga Mic Sokoli vazhdim i rrugës-faza e dytë. 120,000 
81 Rruga Malush Kosova. 423,000 
82 Rruga Norbert Jokli 40,000 
83 Rruga Hilmi Rakovica 90,000 
84 Rruga Enver Berisha 200,000 
85 Rruga Luigj Gurakuqi 150.000 
86 Rruga Asllan Pireva 250,000 
87 Sheshi i Arbërit 180,000 
88 Rruga Ganimete Tërbeshi. 30,000 
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89 Rruga Rifat Krasniqi dhe Afrim Krasniqi 30,000 
90 Rruga Antigona Fazliu 95,000 
91 Rruga Rëshqitja e dheut - Arbëri 120,000 
92 Shtigjet e këmbesorëve te stacioni i autobusëve 75,000 
93 Rrugët: (I) Rexhep Krasniqi (intervenim i përkohshëm) (II) Tahir Zajmi dhe (III) Agim 

Qela 
275,000 

94 Rruga Abdyl Rama dhe Naser Hajrizi 220,000 
95 Hapësirat pas Bankës-Rektorati. 95,000 
96 Rregullimi i shtigjeve të këmbësorve –varrezat e qytetit. 100,000 
97 Vazhdimi i rrugës,,Enver Maloku” në drejtim të rrugeë B 150m 180,000 
98 Rruga sipas planit urbanistik prej rr.,,Muharrem Fejza” der te rr.,, Isa Kastrati” 2500m 3,000,000 
99 Meremetimi i rrugës Ahmetaj-Hajdaraj 40,000 
100 Asfaltimi i rrugës në Bardhosh. 150,000 
101 Meremetimi i rrugës Merkoj- Tahiraj 20,000 
102 Asfaltimi i rrugës Gërmi-Butoc-Kolovicë 150,000 
103 Mirëmbajtja dimërore dhe verore e rrugëve lokale 3,200,000 
104 Meremetimi i rrugës Thanishtë-L.Kukaj 30,000 
105 Asfaltimi i rrugës Slivovë-Viti 500,000 
106 Meremetimi i rrugës Marec-L.Canaj (lidhja në mes Marecit dhe Prapashticës) 120,000 
107 Riparimi i rrugëve rurale-kat IV Keqekoll, Dabishevc,dhe Hajkobillë 80,000 
108 Meremetimi i rrugës Thanishtë-Dragoc 14,000 

109 Meremetimi i rrugës Ballaban i Epërm 60,000 

110 Asfaltimi i rrugës në Prugoc 300,000 
111 Meremetimi i rrugës Kaqote-Qelaj. 50,000 
112 Meremetimi i rrugës Nishec-Kushevicë 30,000 
113 Asfaltimi i rrugës Dheu i Kuq-Hajkobillë 2,400,000 
114 Meremetimi i rrugës Grashtice-L.Rrustemaj 20,000 
115 Riparimi i rrugëve rurale-kat IV në Koliq 80,000 
116 Meremetimi i rrugës Ballaban-L.Shillovëve 50,000 
117 Meremetimi i rrugës Ballaban-L.Maqedonc 300,000 
118 Asfaltimi i rrugës Keqekollë-Ballaban 20,000 
119 Meremetimi i rrugës Kishnicë-varrezat 12,000 
120 Meremetimi i rrugës Podaj-Sheqiraj 40,000 
121 Asfaltimi i rrugës Sharban -Llukar 400,000 
122 Meremetimi i rrugës Prugoc-Lagjja V 22,000 
123 Rregullimi i infrastruktuë në zonën rekreative tëPR,,Gërmia” 100,000 
124 Rregullimi i rrugëve rurale-kat IV,në Marec 90,000 
125 Bulevardi,,Nënë Tereze (Hoteli,, Grand)’’-Eqrem Çabej 250,000 
126 Rruga,, Ahmet Delia” 80,000 
127 Riparimi i rrugëve në lagjen,,Ulpiana” 26,000 
128 Riparimi i rrugëve në lagjen,,Dardania” 250,000 
129 Rruga,,Rexhep Luci” 1,628,184 
130 Rruga,,Zenel Bajraktari” 40,000 
131 Rruga,,Aleksander Moisiu” 60,000 
132 Rruga,,Rrahman Murati” 25,000 
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133 Bulevardi,,Dëshmoret e Kombit” 465,248 
134 Rruga,,Ilir Konushevci” 320,000 
135 Rruga,,Enver Maloku” 2,064,000 
136 Rruga,,Xhavit Ahmeti” pjesa e dytë 180,000 
137 Rruga,,Selman Kadria” 120,000 
138 Rruga,,Niketë Dardani” 160,000 
139 Rruga,,Fehmi Agani” 185,000 
140 Rruga,,Gjergj Balsha” 215,000 
141 Rruga për Sofali 260,000 
142 Sanimi i gropave 400,000 
143 Kompleksi i rrugëve:,,M.Kruja”,,, Z.Shulemaja”,,,Sh.Polluzha”,,,A.Vitia” 

dhe,,S.Markoviq” 
110,000 

144 Ndërrimi dhe modernizimi i semaforëve të vjetër në 9 nyja semaforike 450,000 
145 Rruga,,Ibrahim Fehmiu” 220,000 
146 Rruga,,Agim Qela” 1,450,000 
147 Rruga,,Tirana” 370,000 
148 Asfaltimi i rrugës,,Garibaldi” 220,000 
149 Ndërrimi i semaforëve të vjetër në 5 nyja 120,000 
150 Rruga,,Rrustem Statovci”-Agim Ramadani”-Banesat e Bardha 365,000 
151 Rruga,,Agim Ramadani” 250,000 
152 Ndërtimi i dy nyjeve semaf.-udhëkryqi te PTK-ja udhëkryqi Rr,,Nazim Gafuri”-,,1 Tetori 100,000 
153 Nyja semaforike e modernizuar-te Spitali,përfshirë projektimin dhe ndërtimin 50,000 
154 Rruga,,Hamëz Jashari” 110,000 
155 Punimi i rrugëve lidhëse me rrugën,,Bajram Bahtiri” 220,000 
156 Punimi i tretoareve në rrugën,,Kuvendi i Bujanit” 20,000 
157 Rruga,,Bill Klintoni’”- zgjerimi 520,000 
158 ,,Mretëresha Teutë”-pjesa e dytë 150,000 
159  Ndërtimi i objektit te ri shkollor infrastrukturor, SHF në lagjen “Arbëria”. 750,000 
160 Ndërtimi i objektit shkollor infrastrukturor, (SHF) në lagjen “Halitaj”.Mramor 100,000 
161 Ndërtimi i objektit shkollor infrastrukturor, (SHF) në lagjen “Gllogovicë”. 80,000 
162 Ndërtimi i objektit shkollor infrastrukturor, (SHF) në lagjen Dabishec. 100,000 
163 Ndërtimi i objektit shkollor infrastrukturor, (SHF) në lagjen “Podaj-Koliq”. 70,000 
164 Ndërtimi i objektit shkollor infrastrukturor, (SHF) në lagjen “Kalabria”. 750,000 
165 Ndërtimi i objektit shkollor infrastrukturor, (SHF) në lagjen “Sofali”. 750,000 
166 Ndërtimi i objektit shkollor infrastrukturor, (SHF) në lagjen “Vreshtat 250,000 
167 Ndërtimi i objektit shkollor infrastrukturor, (SHF) në lagjen “Hajvali II 750,000 
168 Ndërtimi i objektit shkollor infrastrukturor, Shkolla e Mesme në lagjen “Arbëria”. 750,000 
169 Shkolla Fillore në Veternik-Çagllavicë 600,000 
170 Shkolla Fillore në lagjen,,Kodrae Trimave II” 650,000 
171 Ndërtimi i shkollës fillore-mesme të ulët në Kishnicë 300,000 
172 Renovimi i shkollës fillore,,Liria’’ - Flotacion 50,000 
173 Renovimi i shkollës fillore,,Iliria” 200,000 
174 Renovimi i shkollës fillore,,Asim Vokshi” 200,000 
175 Renovimi i shkollës fillore,,Zenel Hajdini”. 100,000 
176 Renovimi i shkollës së mesme,,7 Shtatori” 110,000 
177 Renovimi i shkollës fillore,,Shkëndija”në Hajvali 90,000 
178 Shkolla e mesme,,Kodra e Trimave III” 900,000 
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179 Ndërtimi i shkollës fillore-mesme të ulët (klasa 1-9) në fshatin Bardhosh 750,000 
180 Ndërtimi i shkollës fillore-mesme të ulët (klasa 1-9) në fshatin Keqekollë 200,000 
181 Ndërtimi i shkollës fillore-mesme e ulët (klasa 1-9) në fshatin Sushicë 150,000 
182 Ndërtimi i shkollës fillore-mesme e ulët (klasa 1-9) në fshatin Siqevë 150,000 
183 Shkolla e mesme për teknologji informative 1,000,000 
184 Qendra burimore e Edukimit Special 1,000,000 
185 Gjimnazi,,Xhevdet Doda” 1,000,000 
186 Hartimi i poltikave për përfshirje të plotë të fëmijëve në sistemin e arsimit 15,000 
187 Pajisja me mjete kabinetike të informatikës 200,000 
188 Pajisja me kabinetin e biologjisë 100,000 
189 Pajisja me kabinetin kimis 100,000 
190 Pajisja me kabinetin fizikës 100,000 
191 Furnizmi i biblotekave shkollore me libra dhe mjete tjera 150,000 
192 Ndërtimi i tereneve sportive në 7 shkolla 170,000 
193 Aneksi i Shkollës Fillore në paralelen e ndarë në fshatin Suteskë 100,000 
194 Ndërtimi i Institucioneve parashkollore në Lagjen e Spitalit,Mat,Arbëri,Vreshta,Kodra e 

Trimave dhe Sofali 
1,800,000 

195 Ndërtimi i Biblotekës së Qytetit 800,000 
196 Restaurimi i objekteve fetare me rëndësi historike 200,000 
197 Restaurimi i sallës së madhe të Pallatit të Rinisë 8,000,000 
198 Ndërtimi i kompleksit (kinosallë,biblotekë,lokale dhe objekte afarsite) në lagjen,,Kodra e 

Diellit 1”rreth 12,000 m2 
4,500,000 

199 Muzeu i Natyrës 600,000 
200 Muzeu i arteve bashkohore 400,000 
201 Salla Universale 1,000,000 
202 Ndërtimi i terenit të hapur sportiv në Keqekoll 50,000 
203 Ndërtimi i 6 sallave të edukatës fizike në shkolla 600,000 
204 Ndërtimi i stadiumit të ri futbollistik 15,000,000 
205 Tereni Universal sportiv në fshatin Busi 50,000 
206 Tereni Universal sportiv në fshatin Bardhosh 50,000 
207 Tereni Universal sportiv në fshatin Shkabaj 50,000 
208 Tereni Universal sportiv në fshatin Shushicë 40,000 
209 Ndërtimi i Panoramës për Bjeshkatari në Gërmi 40,000 
210 Ndërtimi i tereneve të tenisit (në Gërmi) 80,000 
211 Ndërtimi i dy tereneve universale sportive (në Bregun e Diellit dhe Lakrishte) 120,000 
212 Ndërtimi i një Qendrës rinore në Prishtinë 350,000 
213 Ndërtimi i dy fushave sportive të tenisit në kompleksin e Qendrës së Studentëve 80,000 
214 Ndërtimi i tereneve sportive – tenis dhe minigolf në komplesin e parkut të Tauk Bashqes 150,000 
215 Qeverisja elektronike 200,000 
216 Ndërtimi i kapaciteve/modernizimi i shërbimit të çështjeve pronësore 800,000 
217 Guida Turistike 15,000 
218 Buletini mujor i Komunës 10,000 
219 Televizioni i Qytetit 300,000 
220 Përfundimi i objektit të Komunës në lagjen,,Arbëria’’ 1,500,000 
221 Spitali i Qytetit 24,000,000 
222 Shtëpia e pleqve 800,000 
223  Shtëpia për raste emergjente,të pastrehë dhe të sëmurë të palevizshëm 1,500,000 
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234  Ndërtimi i QMF në Lagjen,,Mahalla e Mahaxherëve’’. 400,000 
235  Ndërtimi i QMF në Lagjen e Spitalit 400,000 
236 Ndërtimi i QMF në Lagjen,,Arbëria’’ 400,000 
237  Ndërtimi i QMF në Lagjen,,Vreshtat” 400,000 
238  Ndërtimi i QMF në Lagjen,,Velania” 400,000 
239  Ndërtimi i QMF në Lagjen,,Hajvali” 250,000 
240 Rritja e numrit të personelit shëndetësor 420,000 
241 Furnizimi i QMF-ve të reja dhe atyre ekzistuese me inventar dhe pajisje mjekësore 546,000 
242 Ndërtimi i rrjetit kompjuterik për komunikim dhe informim shëndetësor në QMF-të 250,000 
 Gjithsej:                                                                               429,406,138 
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SHTOJCA B 

 
PYETËSORI PËR  GRUPET PUNUESE , LEHTËSUESIT DHE EKSPERTËT E JASHTËM 

TË STRATEGJISË ZHVILLIMORE 2008-2012 
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SHTOJCA B: Pyetësori për Grupet punuese, lehtësuesit dhe 

ekpertët e jashtëm të strategjisë zhvillimore të Prishtinës 

 

I. Pyetësori për grupet punuese  

 

Nr. i pyetësorit _________________ Data: _____________________ 

 

I/E nderuar/a,  

 

Kjo intervistë realizohet në kuadër të hulumtimit/vlerësimit si pjesë e punimit të Doktoratës në 

Universitetin e Tiranës - Fakulteti i Ekonomisë.  

Studimi ka për qëllim evaluimin e strategjisë afatmesme (2008-2012). Bazuar në rezultatet e 

marrura nga ju do ti ndihmon grupeve punuese të strategjisë së re zhvillimore se sa ka ariturr 

Komuna në përmbushjen e objektivave strategjik dhe cilat duhet të janë prioritet për strategjinë 

e ardhshme zhvillimore. Për këtë hulumtim do të përdoret pyetësori sipas shkallës së Likertit. 

Hulumtimi është mbështetur nga Komuna ndërsa pjesëmarrja juaj është shumë e vlefshme dhe 

kontribuon drejtpërdrejt në studimin e rastit.  

Të dhënat nga pyetësori do të jenë konfidenciale dhe do të përdoren ekluzivisht për qështje 

hulumtimi.  

Ju faleminderit për bashkëpunim.  

Sokol Krasniqi PhD kandidat 
 

Universiteti i Tiranës 
sokolkrasniqi@gmail.com 
044 50 44 55 
 
 
 
 

mailto:sokolkrasniqi@gmail.com
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A. TË DHËNAT GJENERALE 

 

 

1. I Intervistuari _________________________________________ 
 
 
2. Gjinia:     M        F  
               
3. Mosha ________ 
 
 

Në përgjithësi, ju lutem tregoni pajtueshmërinë tuaj me pohimet e mëposhtme? 
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Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolios së 

projekteve është determinuese në suksesin dhe 

implementimin e strategjisë zhvillimore 

     

Strategjia zhvillimore 2008-2012 ishte instrument 

bazik në caktimin e prioriteteve komunale në 

arritjen e synimeve dhe objektivave strategjike 

     

Duhet të ndërrohet qasja e përpilimit të strategjisë 

zhvillimore të komunës së Prishtinës në të 

ardhmën, fokusimi në portofolion e projekteve 

strategjike 

     

Strategjia e re zhvillimore e Komunës së Prishtinës 

duhet të jetë vazhdimësi në aspektin e Modelit të 

përzgjedhur për portofolion e projekteve.  

     

Ligji për kryeqytetin e Prishtinës ka ndikim të 

drejtpërdrejtë në implementimin e strategjisë 

zhvillimore 2008-2012 për Komunën dhe palët e 

interesit. 

     

Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më tepër 

palët e interesit (stakeholders) 
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Strategjia zhvillimore e përpiluar mirë është 

determinuese në suksesin dhe implementimin e 

portofolit të projekteve komunale 

     

Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër 

fokus në projektet që stimulojnë Investimet e Huaja 

Direke (IHD) dhe investimet përmes Partneritetit 

Publik-Privat (PPP) dhe bashkëpunim me 

donatorët potencial 

     

Avansimi i kapaciteteve institucionale dhe fizike 

për përcaktimin e modelit adekuat të portofolit të 

projekteve për të punësuarit që merren me projekte 

në Komunën e Prishtinës 

     

Gjatë implementimit të strategjisë zhvillimore është 

rritur efektiviteti i administratës komunale në 

menaxhimin e portofolios së projekteve 

     

Implementimi i projekteve,, I.Rugova”dhe,,Z.Pajaziti” 

kanë ndryshuar imazhin e kryeqytetit dhe ka ndikuar në 

raporte me grupe të interesit 

     

Projektet në rritjen e kapacitetit të furnizimit me ujë të 

pijshëm, koogjenirimit të nxemjes qëndrore janë 

rezultat i bashkpunimit me donatorët dhe parnerët 

strategjik 

     

 Përmisimi i shërbimeve publike në pëprputhje me 

tiparet e një qyteti europian duke konkuruar për 

financimin nga institucionet financiare ndërkombëtare 

     

Projektet e përzgjedhura në portofolion e projekteve 

kanë rritur promovimin e zhvillimit ekonomik të 

Prishtinës 

     

 
 

JU FALEMINDERIT! 
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SHTOJCA C 

 
PYETËSORI PËR GRUPET E INTERESIT NGA KOMUNITETI PËR HARTIMIN E 

STRATEGJISË ZHVILLIMORE 2008-2012 
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SHTOJCA C: PYETËSORI PËR GRUPET E INTERESIT NGA KOMUNITETI 

 
 
 

 
Nr. i pyetësorit _________________ Data: _____________________ 

 

 

I/E nderuar/a palë e interesuar në pregaditjen e strategjisë zhvillimore të 

Komunës së PRISHTINËS,  

 

 

Kjo intervistë realizohet në kuadër të hulumtimit/vlerësimit si pjesë e punimit të Doktoratës në 

Universitetin e Tiranës – Fakulteti i Ekonomisë.  

Studimi ka për qëllim evaluimin e strategjisë afatmesme (2008-2012). Bazuar në rezultatet e 

marrura nga ju do ti ndihmon grupeve punuese të strategjisë së re zhvillimore se sa ka arritur 

Komuna në përmbushjen e objektivave strategjik dhe cilat duhet të janë prioritet për strategjinë 

e ardhshme zhvillimore. Për këtë hulumtim do të përdoret pyetësori sipas shkallës së Likertit. 

Hulumtimi është mbështetur nga Komuna ndërsa pjesëmarrja juaj është shumë e vlefshme dhe 

kontribuon drejtpërdrejt në studimin e rastit.  

Të dhënat nga pyetësori do të jenë konfidenciale dhe do të përdoren ekluzivisht për qështje 

hulumtimi.  

Ju faleminderit për bashkëpunim.  

Sokol Krasniqi PhD kandidat 
 

Universiteti i Tiranës 
sokolkrasniqi@gmail.com 
044 50 44 55 

mailto:sokolkrasniqi@gmail.com
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B. TË DHËNAT GJENERALE 

 

1.I Intervistuari _________________________________________ 

2.Gjinia:     M        F  

       3.Mosha ________ 

4.Pozita ___________________ 

5. Profesioni _________________________ 

Në përgjithësi, ju lutem tregoni rëndësinë/ parëndsisinë tuaj me pohimet e mëposhtme? 

 
 

A pajtoheni/ nuk pajtoheni se: 
P

a
jt

o
h

em
 

p
lo

të
si

sh
t 

+
2

 
P

a
jt

o
h

em
 

+
1

 

N
u

k
 ë

sh
të

 e
 

rë
n

d
si

sh
m

e 
0

 
N

u
k
 p

a
jt

o
h

em
 

-1
 

A
sp

a
k
 n

u
k
 

p
a
jt

o
h

em
 

-2
 

Përzgjedhja e mirë e modelit të portofolios së 

projekteve është determinuese në suksesin dhe 

implementimin e strategjisë zhvillimore 

     

Strategjia zhvillimore 2008-2012 ishte instrument 

bazik në caktimin e prioriteteve komunale në 

arritjen e synimeve dhe objektivave strategjike 

     

Duhet të ndërrohet qasja e përpilimit të strategjisë 

zhvillimore të komunës së Prishtinës në të 

ardhmën, fokusimi në portofolion e projekteve 

strategjike 

     

Strategjia e re zhvillimore e Komunës së Prishtinës 

duhet të jetë vazhdimësi në aspektin e Modelit të 

përzgjedhur për portofolion e projekteve.  

     

Ligji për kryeqytetin e Prishtinës ka ndikim të 

drejtpërdrejtë në implementimin e strategjisë 

zhvillimore 2008-2012 për Komunën dhe palët e 
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interesit. 

Strategjia e re zhvillimore duhet të përfshijë më tepër 

palët e interesit (stakeholders) 
     

Strategjia zhvillimore e përpiluar mirë është 

determinuese në suksesin dhe implementimin e 

portofolit të projekteve komunale 

     

Strategjia e re zhvillimore duhet të ketë më tepër 

fokus në projektet që stimulojnë Investimet e Huaja 

Direke (IHD) dhe investimet përmes Partneritetit 

Publik-Privat (PPP) dhe bashkëpunim me 

donatorët potencial 

     

Avansimi i kapaciteteve institucionale dhe fizike 

për përcaktimin e modelit adekuat të portofolit të 

projekteve për të punësuarit që merren me projekte 

në Komunën e Prishtinës 

     

Gjatë implementimit të strategjisë zhvillimore është 

rritur efektiviteti i administratës komunale në 

menaxhimin e portofolios së projekteve 

     

Implementimi i projekteve,, I.Rugova”dhe ,,Z.Pajaziti” 

kanë ndryshuar imazhin e kryeqytetit dhe ka ndikuar në 

raporte me grupe të interesit 

     

Projektet në rritjen e kapacitetit të furnizimit me ujë të 

pijshëm, koogjenirimit të nxemjes qëndrore janë 

rezultat i bashkpunimit me donatorët dhe parnerët 

strategjik 

     

 Përmisimi i shërbimeve publike në pëprputhje me 

tiparet e një qyteti europian duke konkuruar për 

financimin nga institucionet financiare ndërkombëtare 

     

Projektet e përzgjedhura në portofolion e projekteve 

kanë rritur promovimin e zhvillimit ekonomik të 

Prishtinës 

     

 

 

JU FALEMINDERIT 
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