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Tregimi i 
Institutit GAP

Themeluesit e Institutit GAP kishin dy qëllime kryesore: avancimin 
e politikave publike në shtetin më të ri në Evropë dhe fuqizimin 
e qytetarëve për të qenë aktiv në proceset demokratike të 
shtetndërtimit. 

Për këtë arsye, Instituti GAP vendosi si mision mbushjen e 
hendekut në mes të qeverisjes dhe qytetarëve, në mes të 
problemeve dhe zgjidhjeve, me qëllim të avancimit të shoqërisë 
kosovare. Këtë e bëjmë duke avokuar për një qeverisje më të 
mirë, duke monitoruar punën e institucioneve publike dhe 
duke rekomanduar zgjidhje konkrete mbi politikat publike. GAP 
adreson sfidat ekonomike, politike dhe sociale në vend duke 
mobilizuar profesionistë të fushave të ndryshme.

Pesëmbëdhjetë vite pas, në Institutin GAP jemi krenarë me 
arritjet tona, në një ambient mjaft sfidues për funksionimin e 
organizatave think-tank. Përgjatë këtyre viteve, GAP ka arritur 
që të jetë organizata më me ndikim në politikat publike, më e 
cituara nga mediat vendore dhe ndërkombëtare, organizata 
më e cituar në diskutime parlamentare dhe me mbështetje të 
vazhdueshme nga donatorët.

Ky raport i shkurtër në 15 vjetorin e themelimit të Institutit GAP 
është një përpjekje për të përshkruar rrugëtimin tonë. Por është 
e pamundur që të dokumentojmë të gjitha aktivitetet e GAP 
përgjatë kësaj një dekade e gjysmë.

Njëherësh, ky raport shërben edhe si falenderim për të gjithë ata 
që e kanë bërë rrugëtimin tonë të mundshëm përgjatë 15 viteve, 
duke filluar nga donatorët, profesionistët e fushave të ndryshme 
që kanë punuar me ne përgjatë periudhave të ndryshme, 
mediat të cilat kanë bartur mesazhin tonë, vendimmarrësit të 
cilët kanë marrë në konsideratë gjetjet dhe rekomandimet tona 
dhe qytetarët të cilët i kanë besuar misionit dhe punës sonë.



5

Instituti GAP një nga think-tank më 
me ndikim në Kosovë që promovon 
zhvillimin ekonomik të këtij vendi.
– sekretari amerikan i shtetit John Kerry gjatë vizitës 
së tij në Kosovë, 2 dhjetor 2015

https://www.youtube.com/watch?v=f4qbH7bneaw
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Një nga qëllimet kryesore të 
GAP është edhe angazhimi për 
avancimin e politikave publike, 
të cilat marrin parasysh nevojat 
e qytetarëve, janë të drejta 
dhe ndikojnë në zhvillimin e 
qëndrueshëm.

Rrugëtimi i GAP filloi pak muaj para 
shpalljes së pavarësisë së Kosovës. 
Që nga publikimi i parë, Instituti 
GAP ka pasur për synim që të krijojë 
një urë lidhëse mes qytetarëve 
dhe institucioneve publike, duke 
krijuar një komunikim të dyanshëm 
e të vazhdueshëm dhe për të 
informuar më drejt qytetarët me 
punën e institucioneve publike, 
dhe anasjelltas, për të informuar 
institucionet publike me kërkesat e 
qytetarëve, duke ofruar alternativa 
për një vendimmarrje më të mirë 
dhe të bazuar në të dhëna.

Më poshtë janë të listuara disa 
nga aktivitetet ku GAP ka qenë 
drejtpërdrejt i angazhuar në 
formësimin e politikave publike:

Ndikimi i 
Institutit GAP 
në politikat 
publike

Analiza e parë e GAP, në 
dhjetor 2007, lidhur me 
mbylljen potenciale të 
kufirit Kosovë-Serbi dhe 
alternativat e tregtisë, 
është publikuar së 
bashku me 
Doganën e 
Kosovës.

2007

Propozimi i GAP për 
krijimin e një fondi për 
kuadro, me qëllim të 
rritjes së profesionalizmit 
në administratën 
shtetërore, është adaptuar 
si politikë qeveritare 
me vendimin 
e Qeverisë së 
Kosovës nr.02/48 
të datës 24 
dhjetor 2008.

2008

Instituti GAP ka qenë 
pjesë e projektit FRIDOM 
(2008-2010) apo 
Rishikimi Funksional dhe 
Organizimi Institucional 
i Ministrive, i cili ka 
qenë dhe mbetet një 
ndër projektet më të 
mëdha në reformimin e 
administratës qendrore.

2008-2010
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Instituti GAP ka 
qenë pjesë e grupit 
për organizimin e 
konferencës së parë dhe 
të vetme të donatorëve 
për Kosovën, ku në 
korrik 2008 Kosovës iu 
premtuan 1.5 miliard 
euro për një periudhë tre 
vjeçare.

2008

Raporti i GAP për 
“Arsimin e Lartë Privat 
në Kosovë” (2008) 
mbetet raporti i vetëm 
i këtij lloji. Me rastin e 
procesit të akreditimit 
të institucioneve private 
të arsimit të lartë, 
Këshilli Britanik (British 
Council) i cili ka qenë 
përgjegjës për procesin 
e akreditimit, është 
bazuar edhe në gjetjet e 
raportit të GAP.

2008

Nga viti 2008, Instituti 
GAP është organizata 
e cila është ftuar më 
së shpeshti për të 
prezantuar në dëgjimet 
publike të organizuara 
nga komisionet 
parlamentare. 

2008

Analiza e GAP për 
“Buxhetin e Policisë së 
Kosovës” ka shërbyer si 
dokument për hartimin 
e politikave buxhetore 
për policinë dhe kjo 
analizë është publikuar 
edhe në revistën zyrtare 
të Policisë së Kosovës 
“Mbrojtësi”.

2008

Në mars 2008, 
Instituti GAP ka 
lidhur memorandum 
bashkëpunimi me 
Komisionin Parlamentar 
për Integrime Evropiane 
(KIE), me qëllim të 
mbështetjes së këtij 
komisioni në punën e 
tij të përditshme dhe 
në hartimin e planit të 
komisionit për adresimin 
e sfidave të Raportit të 
Progresit për Kosovën, 
plan i cili hartohet 
rregullisht nga KIE që nga 
2008.

2008

Më 2010, Instituti GAP 
ka lidhur memorandum 
bashkëpunimi me 
Ministrinë e Tregtisë 
dhe Industrisë (MTI) me 
qëllim që t’i ndihmojë 
kësaj ministrie në 
analizimin e humbjeve 
nga bllokada e shkaktuar 
nga Serbia dhe 
Bosnja&Hercegovina ndaj 
produkteve kosovare.

2010
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Më 2011, analiza e GAP 
për CEFTA-n është 
publikuar në revistën 
zyrtare të Doganës së 
Kosovës - “Informatori 
Doganor”.

2011

Platforma e GAP për 
ilustrimin e të hyrave 
dhe shpenzimeve të 
organizatave buxhetore 
nga viti 2013 është lidhur 
direkt me uebfaqet 
zyrtare të së paku 24 
komunave të Kosovës.

2013

Në bashkëpunim me GIZ, 
në vitin 2015, Instituti 
GAP ka kontribuar në 
hartimin dhe dizajnimin e 
parë të “Informatorit për 
Qytetarë”, një publikim 
i përvitshëm tashmë nga 
Ministria e Financave.

2015

Me kërkesë të Ministrisë 
së Zhvillimit Ekonomik, 
në vitin 2016, Instituti 
GAP hartoi një dokument 
mbi monopolin në 
fushën e homologimit të 
veturave.

2016

Bazuar në raportin 
e GAP  “Monopoli i 
Homologimit”, Autoriteti 
Kosovar i Konkurrencës 
filloi hetimet për të parë 
nëse marrëveshja për 
homologim bie ndesh 
me parimet kushtetuese 
të konkurrencës së 
lirë. Procedurat e 
homologimit të veturave 
nga vendet e BE-së u 
larguan në vitin 2021.

2016

Instituti GAP ka qenë 
pjesë e grupit nismëtar 
për themelimin e Forumit 
për Transparencë 
Parlamentare, një forum 
mes Kuvendit të Kosovës 
dhe organizatave të 
shoqërisë civile.

2016

Më 2012, Instituti GAP 
ka lidhur memorandum 
bashkëpunimi me 
Kuvendin e Kosovës dhe 
Institutin Demokratik 
Kombëtar (NDI) me 
qëllim të mbështetjes 
me hulumtime të 
Shërbimit për Hulumtime 
Parlamentare.

2012

Platforma 
e GAP për 
kalkulimin 
e kostos 
së importit dhe 
zhdoganimit të veturave 
është e lidhur me faqen e 
Doganës së Kosovës dhe 
është mjeti i vetëm i cili i 
mundëson qytetarëve që 
të përllogarisin koston e 
importit të veturave.

2012
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Instituti GAP ka qenë pjesë e 
grupeve punuese për:

• hartimin e Strategjisë 
për Vetëqeverisje Lokale 
2016-2026

• hartimin e koncept-
dokumentit për Ligjin e ri 
për zgjedhjet lokale

• hartimin e koncept-
dokumentit dhe ligjit 
për Menaxhimin e 
performancës komunale 
dhe Skemës së grantit të 
bazuar në performancë

• hartimin e metodologjisë 
për verifikimin e të 
dhënave të sistemit 
për menaxhimin e 
performancës komunale

• hartimin e Udhëzimit 
administrativ për 
standardet minimale të 
konsultimit në komuna

• hartimin e planit të 
integritetit për nivelin lokal 
(2017)

• hartimin e studimit 
gjithëpërfshirës për 
qeverisjen lokale në 
Kosovë (2018 - 2019)

• plotësim/ndryshimin 
e Ligjit për financat e 
pushtetit lokal (2021)

• vendosjen e kritereve dhe 
modelit për digjitalizimin 
e shërbimeve komunale 
(2021 - 2022)

• anëtar të Forumit 
konsultativ për qeverisje 
lokale

• anëtar të  Grupit punues 
tematik për Kompetencat 
në vetëqeverisjen lokale

Pas publikimit të analizës 
për rënien e numrit 
të nxënësve nëpër 
shkolla, Ministria e 
Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë themeloi 
dhe ftoi GAP që të jetë 
anëtar i Grupit punues 
për analizimin e 
gjendjes aktuale në 
rrjetin e shkollave 
në Kosovë.

2021

Ndër organizatat e 
vetme në Kosovë që 
ka analizuar ndikimin e 
pandemisë COVID-19 
në ekonomi, qeverisjen 
lokale, tregun e punës 
e buxhetin e Kosovës si 
dhe rolin e diasporës në 
ekonominë e vendit.

2020

Pasi GAP 
gjeti 
gabime në 
kalkulimin 
e vlerësimit të ndikimit 
financiar për Projektligjin 
për punëtorët e arsimit 
shqip të viteve të ’90-ta, 
ku nënvlerësohej kostoja 
e këtij ligji deri në 114%, 
komisioni parlamentar 
ndryshoi rrënjësisht 
përmbajtejn e ligjit.

2018
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Kontributi i Institutit GAP në 
zhvillimin e qëndrueshëm

Që nga fillimi, Instituti GAP njihet si organizatë e cila në portofolion 
e saj ka zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Instituti GAP angazhohet 
për një Kosovë të zhvilluar ekonomikisht, e cila është e konkurrueshme 
me ekonomitë e vendeve të rajonit dhe e gatshme për anëtarësim në 
tregun unik evropian.

Për arritjen e këtij qëllimi, përmes publikimeve, aktiviteteve dhe 
fushatave avokuese, Instituti GAP është angazhuar për politika më të 
mira të cilat kontribuojnë në uljen e deficitit tregtar, rritjen e standardeve 
të cilësisë në prodhim, avokim për politika energjetike të qëndrueshme 
dhe diversifikim të burimeve të prodhimit të energjisë, përmirësimin 
e performancës së ndërmarrjeve publike, monitorimin e punës së 
rregullatorëve të tregut, dizajnimin e politikave fiskale dhe orientimin e 
buxhetit në sektorët që garantojnë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.

Përveç publikimeve, Instituti GAP është angazhuar në aktivitete të 
përbashkëta me Doganën e Kosovës, Administratën Tatimore të 
Kosovës, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, 
Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, komisionet parlamentare që 
mbulojnë zhvillimin ekonomik, etj. Po ashtu, Instituti GAP ka zhvilluar 
marrëdhënie të mira me bizneset private dhe me odat ekonomike që 
veprojnë në Kosovë.

Gjatë krizës së pandemisë, edhe Kosova ndërmorri masa mbrojtëse 
të shëndetit publik, të cilat ndikuan në rënie të aktivitetit ekonomik. 
Instituti GAP, falë fleksibilitetit të garantuar nga donatorët institucional, 
ishte organizata e parë e cila përmes raporteve bazuar në të dhëna, 
fushatave në media dhe aktivitete tjera avokuese, orientoi debatin rreth 
masave ekonomike që do të duhej të ndërmerreshin, duke publikuar 
të dhëna të detajuara sa i përket ndikimit të pandemisë në pushtetin 
lokal, buxhetin shtetëror, të ardhurat nga turizmi dhe diaspora, ndikimin 
në ekonominë në përgjithësi, etj. Përgjatë viteve 2020-2022, përmes 
raporteve dhe infografikave, Instituti GAP ka monitoruar dhe raportuar 
për efektin e pakove ekonomike për rimëkëmbje nga pandemia dhe 
mënyrën e disbursimit të buxhetit bazuar në këto pako, e që ishin tri 
pako të tilla nga tri qeveri të ndryshme.
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Sipas analizës së GAP-it, del se nuk 
respektohet orari i punës, nuk respekto-
hen kontratat e punës, librezat e punës, 
në shumë institucione edhe publike edhe 
private, domethënë del se nuk respekto-
het Ligji i punës.

TIME KADRIJAJ 16 qershor 2011

Do të thotë, në këtë rast edhe raporti i 
komisionit, por edhe rekomandimet e 
GAP-it që kanë dalë janë që urgjentisht, 
pra të shkohet në plotësim-ndryshimin e 
ligjit, thashë për të rregulluar që është 
ligji bazik, për të rregulluar edhe ligjet e 
tjera dhe njëkohësisht për të

TEUTA HAXHIU 12 shtator 2013

Analiza institua GAP o osnivanju novih 
opština na Kosovu, bu�etske implikacije i 
finansijska samoodrživost ne zadovoljava 
minimalne kriterijume za formiranje novih 
opština. Prema njihovim rečima zahtevi 
ne sadrže dovoljno informacija o broju 
stanovnika, broju domaćinstava, broju 
privrednih subjekata, teritoriji, i tako 
dalje, što absolutno nije tačno. Govorim 
o Župskoj regiji gde konkretno mislim na 
buduću opštinu

Në kundërshtim me këtë raport janë 
reagimet e një varg organizatash e 
shoqatash të ndryshme ekologjike të 
Kosovës, të organizatave si GAP,

VISAR YMERI (VV)    11 shkurt 2014

Sipas një raporti që e ka bërë Instituti 
GAP, ku e vlerëson reflektimin buxhetor 
që do të kenë këto ndryshime në tatimin 
në vlerë të shtuar, aty thuhet se pak a 
shumë, duke i marrë për bazë të dhënat e 
Doganave për vitin 2014, që efekti neto 
negativ, pra nga ulja e tatimit në vlerë të 
shtuar

VISAR YMERI (VV)    28 maj 2015

Në një analizë dhe hulumtim të institutit 
GAP shihet qartë se kemi një varg 
shkeljesh ligjore dhe këtu kemi monopol 
të pastër, që në formën tjetër i dëmton 
qytetarët se nuk kanë zgjidhje tjetër, e po 
ashtu nuk kemi liberalizim të tregut në 
këtë segment.

ABYL YMERI (PDK)    30 nëntor 2016

EMILIJA REDZEPI (6+)    25 korrik 2013 

Kontributi i Institutit GAP 
në debatin parlamentar

Një ndër qëllimet primare të GAP ka qenë edhe ofrimi i analizave të 
pavarura dhe të bazuara në të dhëna me qëllim të pasurimit të debatit 
parlamentar. Për këtë qëllim, që nga marsi i vitit 2008, Instituti GAP 
në vazhdimësi ka marrë pjesë në dëgjime publike, ka prezantuar 
në punimet e komisioneve parlamentare, ka marrë pjesë në grupet 
punuese, ka qenë pjesë e grupeve të përbashkëta mes anëtarëve të 
Kuvendit dhe shoqërisë civile, ka kryer hulumtime parlamentare sipas 
kërkesës, si dhe ka mbajtur komunikim direkt me deputetët e të gjitha 
partive politike dhe të gjitha legjislaturave nga viti 2008.

Publikimet e GAP janë cituar në seancat parlamentare dhe mbledhjet 
e komisioneve, kurse rekomandimet e GAP janë përfshirë ne ligje dhe 
strategji që kanë kaluar në Kuvend.

Siç tregojnë shembujt e shkëputur nga fjalimet e deputetëve në seanca 
parlamentare, publikimet e GAP janë cituar nga deputetët e të gjitha 
partive dhe grupeve etnike:
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privrednih subjekata, teritoriji, i tako 
dalje, što absolutno nije tačno. Govorim 
o Župskoj regiji gde konkretno mislim na 
buduću opštinu

Në kundërshtim me këtë raport janë 
reagimet e një varg organizatash e 
shoqatash të ndryshme ekologjike të 
Kosovës, të organizatave si GAP,

VISAR YMERI (VV)    11 shkurt 2014

Sipas një raporti që e ka bërë Instituti 
GAP, ku e vlerëson reflektimin buxhetor 
që do të kenë këto ndryshime në tatimin 
në vlerë të shtuar, aty thuhet se pak a 
shumë, duke i marrë për bazë të dhënat e 
Doganave për vitin 2014, që efekti neto 
negativ, pra nga ulja e tatimit në vlerë të 
shtuar

VISAR YMERI (VV)    28 maj 2015

Në një analizë dhe hulumtim të institutit 
GAP shihet qartë se kemi një varg 
shkeljesh ligjore dhe këtu kemi monopol 
të pastër, që në formën tjetër i dëmton 
qytetarët se nuk kanë zgjidhje tjetër, e po 
ashtu nuk kemi liberalizim të tregut në 
këtë segment.

ABYL YMERI (PDK)    30 nëntor 2016

EMILIJA REDZEPI (6+)    25 korrik 2013 
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Të njëjtat probleme që i ka thënë Raporti 
i Progresit, po ashtu i thotë edhe raporti i 
Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të 
Shërbimit Civil, e besa edhe raportet e 
organizatave joqeveritare, vendore, që 
merren apo e monitorojnë punën e 
administratës, siç është për shembull 
raporti i GAP-it.

SHQIPE PANTINA (VV)    10 shtator 2017

Mua më duhet të them, sepse e kam 
edhe 1 minutë e diçka, edhe tendenca, 
ishte një tendencë të i jepet orientim 
partiak këtij buxheti. Unë i kam parë edhe 
i kam përcjellë disa prononcime të disa 
parafolësve edhe që janë thirrur në 
institutin GAP.

BLERIM KUÇI (AAK)    7 dhjetor 2018

Parimi i trajtimit të barabartë të çdo 
qytetari nga ana e shtetit shkelet nëse 
komunat e udhëhequra nga partia e 
kryeministrit përfitojnë për kokë banori 
tri herë më shumë se komuna të tjera, siç 
u dëshmua nga GAP në analizën e 
buxhetit për vitin 2019.

AVDULLAH HOTI (LDK)    4 dhjetor 2018

Ky institut, thotë që ministria nuk ka 
shpallur procedura të tenderimit, duke 
shmangur në këtë formë edhe konkur-
rencën, dhe duke i dhënë qasje ekskluz-
ive vetëm një kompanie. Pra, këtë e 
thotë edhe instituti GAP, dhe unë ju ftoj 
që ta lexoni këtë analizë që është shumë 
e detajuar dhe shumë e vlefshme.

Në bazë të analizave të bëra nga instituti 
GAP rezulton se çdo vit Kosova importon 
mallra serbe në vlerë rreth 400 milionë 
euro nga Serbia dhe rreth 80 milionë 
euro nga Bosnja e Hercegovina. Së 
bashku këto dy shtete përbëjnë rreth 
17% të importit të

SEJDI HOXHA (PDK)    2 mars 2020

Nga raporti i fundit të GAP-it, pakoja 
emergjente e ndarë nga Qeveria e 
Kosovës për t'iu dalë në ndihmë bizne-
seve të prekura ekonomikisht, në vlerë 
prej 179 mijë euro, sipas tyre kjo pako 
solli

ALBANA BYTYQI (AAK)    11 qershor 2021

Një hulumtim i Institutit GAP të para një 
jave që rezulton se me këtë projektligj 
punëtorët përfitojnë 695 500 qytetarë 
kontributpagues në Trust.

BEKIM HAXHIU (PDK)    16 qershor 2022

ALBULENA HAXHIU (VV)    28 qershor 2019
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Avancimi i 
demokracisë 
në nivel lokal

Që nga zgjedhjet lokale të vitit 2007, GAP 
është angazhuar në identifikimin e problemeve 
kryesore të qytetarëve në komuna, monitorimin 
e premtimeve zgjedhore, raportimin mbi 
qeverisjen dhe dhënien e rekomandimeve 
për përmirësimin e politikave dhe ligjeve që 
rregullojnë pushtetin lokal.

Pas zgjedhjeve lokale të vitit 2013, Instituti 
GAP ka ndërtuar një platformë elektronike e 
cila në kohë reale raporton për përmbushjen e 
premtimeve të kryetarëve të zgjedhur në nivel 
lokal. Premtimet zgjedhore janë kontratë që 
votuesit e lidhin me kryetarin/en e zgjedhur, 
andaj për GAP është me rëndësi që kjo kontratë 
të respektohet, me qëllim të rritjes së besimit 
të qytetarëve në proceset demokratike dhe 
përmirësimin e jetës së të gjithë qytetarëve.

Në pesë palë zgjedhjet lokale, nga viti 2007, 
Instituti GAP ka monitoruar dhe raportuar për 
3,936 premtime.

Numri i premtimeve
të monitoruara

129

2007

530

2009

548

2013

913

2017

1,816

2021
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LETËRNJOFTIMI
I KOMUNAVE

Përveç monitorimit të premtimeve, nga viti 2007, 
GAP ka publikuar edhe raportet “Letërnjoftimet 
e Komunave”, raporte mbi qeverisjen në komuna, 
duke analizuar transparencën, vendimmarrjen, 
gjendjen në administratë, shëndetësi, arsim, 
shpenzimin e buxhetit e gjendjen në ekonominë 
lokale.

29

16

45

26 30 32

2009 2012 2013 2015 2017 2021

Numri i raporteve të publikuara:
"Letërnjoftimi i Komunave"

Në vazhdimësi, GAP ka marrë pjesë edhe në 
grupet punuese të Ministrisë së Administrimit 
të Pushtetit Lokal dhe ministrive tjera për 
avancimin e politikave dhe bazës ligjore për 
zhvillimin e demokracisë lokale.

Platforma e GAP për komuna www.komunat.
institutigap.org është përdorur nga mediat për 
të orientuar debatin zgjedhor drejt përmbushjes 
së premtimeve dhe identifikimin e problemeve 
në komuna.

Nga viti 2016, Instituti GAP ka krijuar një rrjet të organizatave 
lokale të cilat janë trajnuar me metodologjinë e GAP për 
monitorimin e premtimeve. Kjo ka mundësuar në krijimin e 
një partneriteti të qëndrushëm dhe ka ndikuar në fuqizimin e 
organizatave në nivel lokal.

www.komunat.institutigap.org
www.komunat.institutigap.org


Rritja e transparencës 
dhe llogaridhënies 
për të hyrat dhe 
shpenzimet buxhetore

Buxheti është një nga instrumentet më të rëndësishëm me anë të së cilit 
mund të adresohen problemet thelbësore ekonomike dhe sociale të 
qytetarëve të Kosovës. Për këtë arsye, Instituti GAP angazhohet në rritjen e 
transparencës buxhetore, si hap i parë në luftimin e korrupsionit dhe rritjen 
e llogaridhënies, duke ofruar informacione të detajuara për të hyrat dhe 
shpenzimet buxhetore, në formë të kuptueshme nga të gjithë qytetarët.



Nga viti 2013, GAP ka ndërtuar platformën më të madhe elektronike 
në Kosovë dhe rajon, www.institutigap.org/buxheti/, e cila shërben si 
databazë për të gjitha të hyrat dhe shpenzimet buxhetore, të të gjitha 
organizatave buxhetore në dekadën e fundit. Rëndësia më e madhe e 
kësaj platforme qëndron në faktin se të hyrat dhe shpenzimet buxhetore 
i paraqet në formë të vizualizuar dhe interaktive. 

Organizatat buxhetore e kanë shfrytëzuar platformën e GAP për të 
hyrat dhe shpenzimet buxhetore edhe për të informuar qytetarët për 
buxhetin. Janë së paku 24 komuna të Kosovës që platformën e GAP e 
kanë lidhur me faqet zyrtare të komunave në internet.

www.institutigap.org/buxheti



Indeksi i 
Transparencës 

Buxhetore
www.institutigap.org/transparenca-buxhetore

http://www.institutigap.org/transparenca-buxhetore


Nga viti 2016 kemi filluar edhe publikimin e raportit vjetor Indeksi i GAP 
për Transparencë Buxhetore në Komuna, i cili krahason komunat sa i 
përket të dhënave të publikuara buxhetore, formatet e publikimit të 
dokumenteve, përgjigjet në kërkesat për qasje në dokumente zyrtare 
dhe numrin e dëgjimeve buxhetore me qytetarë që organizohen brenda 
vitit. Nga viti 2016 deri në vitin 2021, ky Indeks ka ndikuar në rritjen e 
vazhdueshme të transparencës buxhetore në nivel lokal.
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GAP në media

Për 15 vite, Instituti GAP ka 
pasur bashkëpunim shumë të 
mirë me mediat vendore dhe 
ndërkombëtare. Përmes mediave, 
GAP ka arritur tek qytetarët, por 
edhe tek vendimmarrësit.

Të dhënat e nxjerra nga faqet 
e internetit në gjuhën shqipe, 
tregojnë se mbulueshmëria e 
GAP në media brenda një viti 
numërohet me mijëra artikuj.

Puna e GAP ka arritur të mbulohet 
nga mediat më të lexuara e më 
kredibile brenda dhe jashtë 
vendit.

753

1,940

3,639

2015 2017 2020

Numri i citimeve
në media
online 

Burimi: Gjirafa.com

https://www.nytimes.com/2020/03/25/world/europe/kosovo-serbia-coronavirus.html
https://www.economist.com/europe/2008/02/21/the-worlds-newest-state
https://www.spiegel.de/international/world/confusion-and-corruption-in-kosovo-the-slow-birth-of-a-nation-a-549441.html
https://www.theguardian.com/world/2015/feb/17/kosovans-risk-perils-of-roads-forests-and-criminals-in-chase-for-better-life-in-eu
https://elpais.com/internacional/2021-02-13/los-jovenes-lideran-el-cambio-en-kosovo.html
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/b081t6x3
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/02/16/kosovo-re-elects-firebrand-former-prime-minister-likely-take/
https://www.tagesanzeiger.ch/kosovarisches-dorf-mit-sozialamt-in-genf-822712197650
https://www.svd.se/a/46470c43-4421-3b6a-9229-44548b84eaea/baksmalla-hotar-efter-dagens-frihetsfirande
https://www.lefigaro.fr/international/2018/02/16/01003-20180216ARTFIG00280-le-kosovo-fete-ses-10-ans-sans-vraiment-se-rejouir.php
 https://www.nzz.ch/international/europa/europa-hat-uns-vergessen-ld.877600?reduced=true 
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/14/au-kosovo-la-strategie-de-tension-du-premier-ministre_6154401_3210.html 
https://www.ft.com/content/4a5b7426-d2cf-11e4-a792-00144feab7de
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Instituti GAP 
në forumet 
ndërkombëtare

Kosova është shumë e ndikuar nga zhvillimet në rajon dhe Evropë. 
Për një kohë të gjatë, Kosova ishte nën mbikëqyrje ndërkombëtare 
dhe ende ka një prezencë të lartë të misioneve ndërkombëtare në 
Kosovë. Për këtë qëllim, Instituti GAP i ka kushtuar rëndësi të veçantë 
bashkëpunimit me misionet ndërkombëtare në Kosovë, përfaqësitë 
e shteteve tjera, organizata ndërkombëtare, si dhe bashkëpunimit në 
forume rajonale dhe më gjerë.

Për disa vite rresht, Instituti GAP ka qenë një ndër organizatat e pakta 
nga Kosova që ka marrë pjesë rregullisht në Takimet Vjeshtore dhe 
Vjetore të Bankës Botërore (BB) dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar 
(FMN) në Uashington D.C., duke takuar drejtorët ekzekutivë të vendeve 
të ndryshme dhe drejtues të mekanizmave të ndryshëm brenda BB.

Po ashtu, përfaqësuesit e GAP kanë marrë pjesë rregullisht në takimet e 
organizatave të shoqërisë civile në kuadër të Procesit të Berlinit, duke 
marrë pjesë edhe në samitet e Vjenës, Triestes, Londrës, Poznanit, etj.

Instituti GAP ka qenë pjesë e forumit rajonal “E ardhmja e shtetit social 
në Ballkanin Perëndimor”, një grup me përfaqësues të shoqërisë civile 
nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, me qëllim të avokimit për 
politika më të drejta sociale.

GAP është anëtar i rrjetit rajonal të organizatave think-tank të Ballkanit 
Perëndimor, WEBecon, të cilat angazhohen për zhvillim ekonomik dhe 
social.

Si pjesë e nismës “Ndërtimi i Urave” të financuar nga Fondacioni Soros, 
Instituti GAP, gjatë viteve 2018-2020, ka arritur të lidhë bashkëpunim 
me organizata think-tank më të njohura në Evropë. Në kuadër të kësaj 
nisme, në bashkëpunim me Vienna Institute for International Economic 
Studies (wiiw), më 2019, GAP ka prezantuar një analizë të përbashkët 
në një forum të mbajtur në hapësirat e Sekretariat të Energjisë në Vjenë. 
Në vitin 2020, në bashkëpunim me njësinë hulumtuese të “The Expert 
Council of German Foundations on Integration and Migration”, GAP ka 
prezantuar në Berlin para përfaqësuesve të Qeverisë Gjermane dhe 
zyrtarëve të Qeverisë së Kosovës analizën për Rregullativën Gjermane 
për Ballkanin Perëndimor.    

http://futureofthewelfarestate.org/
http://futureofthewelfarestate.org/
https://webeconnetwork.com/
https://www.institutigap.org/lajme/2266
https://www.institutigap.org/lajme/2451
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Donatorët e GAP

Që nga themelimi, Instituti GAP është mbështetur në vazhdimësi me 
grante nga Rockfeller Brothers Fund, Swedish International Development 
Cooperation Agency, National Endowment for Democracy dhe Open 
Society Institute.

https://www.rbf.org/
https://sweden.se/
https://www.opensocietyfoundations.org/who-we-are/programs/open-society-us
https://www.ned.org/
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Funded by
the European Union

Donatorët tjerë 
përgjatë viteve

Western Balkan Civil Society 
Empowerment for a 
Reformed Public Administration

https://advocacy-center.org/
https://www.gmfus.org/grants/balkan-trust-democracy
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-pristina
https://kcdf.org/
https://um.dk/en/danida
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.eda.admin.ch/sdc
https://www.undp.org/
https://www.usaid.gov/
https://www.fes.de/
https://kfos.org/al
https://www.government.nl/
https://www.irex.org/
https://www.kcsfoundation.org/
https://european-union.europa.eu/index_en
https://xk.usembassy.gov/
https://www.par-monitor.org/
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Stafi i Institutit 
GAP ndër vite

Instituti GAP ka angazhuar profesionistë të fushave të ndryshme, 
të cilët/cilat kanë përfunduar studimet në universitetet më 
të njohura në botë, të cilët/cilat përmes GAP kanë ndikuar në 
avancimin e politikave publike në Kosovë. 

Blendi Hasaj 
Drejtor Ekzekutiv

Nita Tafarshiku 
Menaxhere Financiare

Agron Demi 
Drejtor i Hulumtimeve

Albana Rukolli 
Asistente Hulumtuese

Bekim Salihu 
Analist Politikash

Xhesilda Mehmetaj 
Asistente Hulumtuese

Antigona Berisha-Lucaj 
Zyrtare për Komunikim/
Hulumtuese

Ardit Namani 
Asistent Hulumtues

Rrona Zhuri 
Hulumtuese

Nora Latifi Jashari 
Bashkëpunëtore e 
Jashtme

Stafi aktual:

https://www.institutigap.org/stafi/64
https://www.institutigap.org/stafi/58
https://www.institutigap.org/stafi/20
https://www.institutigap.org/stafi/66
https://www.institutigap.org/stafi/39
https://www.institutigap.org/stafi/79
https://www.institutigap.org/stafi/45
https://www.institutigap.org/stafi/78
https://www.institutigap.org/stafi/74
https://www.institutigap.org/bashkepunetoret/22
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Bordi këshillëdhënës:

Ish-anëtarët e bordit:

 - Venera Demukaj

 - Mërgim Cahani

 - Linda Gusia

Stafi i mëhershëm:

 - Adriana Sejfia

 - Aida Sopi

 - Albina Jupa

 - Ardiana Gjinolli

 - Arlinda Bajrami

 - Aulona Selishta

 - Berat Thaqi

 - Blend Hyseni

 - Blerta Leci

 - Donika Ahmeti

 - Dren Selimi

 - Dren Pozhegu

 - Fjolla Kondirolli

 - Fjolla Kaçaniku

 - Gentian Gashi

 - Jehona Konjusha

 - Jeton Mehmeti

 - Krenar Shala

 - Kreshnik Berisha

 - Kushtrim Puka

 - Learta Hollaj

 - Linda Shuku

 - Nita Shala

 - Nora Jusufi

 - Patrick 
McConnell

 - Rudina Heroi

 - Shemsedin Aliu

 - Shpend Ahmeti

 - Valon Grabanica

 - Visar Berisha

 - Visar Rushiti

 - Zana Idrizi

 - Alban Ibrahimi

 - Argjentina 
Grazhdani

 - Arianit Blakaj

 - Arsim Bruçaj

 - Astrit Istrefi

 - Besnik Pula

 - Chadd Briggs

 - Edon Vrenezi

 - Ilir Hoxha

 - Jehona Lushaku

 - Kreshnik Berisha

 - Rinor Beka

 - Robert Austin

 - Senad Sabovic

 - Mikra Krasniqi

https://www.institutigap.org/bordi-keshilldhenes/63
https://www.institutigap.org/bordi-keshilldhenes/62
https://www.institutigap.org/bordi-keshilldhenes/68
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Instituti GAP një nga think-tank më 
me ndikim në Kosovë që promovon 
zhvillimin ekonomik të këtij vendi.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry gjatë
vizitës së tij në Kosovë, 2 dhjetor 2015

Instituti GAP: think-tank 
organizata lider në politikat 
publike në Kosovë.
Central European Journal of Public Policy,
Charles University, Prague 2010

Mirënjohje për Institutin GAP 
për angazhimin në luftën kundër 
korrupsionit në Kosovë.
UNDP për Kosovë, 2016.

Instituti GAP angazhohet në krijimin e 
lidhjeve më të mira mes të problemeve 
të qytetarëve dhe qeveisjes lokale, 
luftimin e korupsionit dhe promovimin 
e transparencës buxhetore.
Philip Kosnett, ambasador i SHBA në Kosovë, 2021.

Një raport kredibil i Institutit GAP, 
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INSTITUTI GAP
GAP INSTITUTE

4.3%

Administratë 79

7.4%

Shëndetësi 134

5.8%

Sport 106

11%

Kulturë 200

14.9%

Arsim 270

20.9%

Shërbime
Publike 381

10.9%

Infrastrukturë 199

9.7%

Ekonomi 176

8.9%

Bujqësi 162

2.3%

Urbanizëm 41

3.9%

Sociale 71

premtime në total

1,819

Premtimet e dhëna nga kryetarët
e komunave sipas fushave për
mandatin qeverisës 2021-2025.  



RESTORANT

HOTEL

SUVENIRE

D O K U C I T Y

60% bileta për filmat e DokuFest
34% festivaleve të DokuNights
6% shpenzime të tjera

shpenzuar nga vizitorët
gjatë DokuFestit

ARGËTIM
8.00€ SHPENZUAR MESATARISHT

€360,000

68% në lokalet e qendrës
31% në restorante
1% tek shitësit ambulantë

shpenzuar nga vizitorët
gjatë DokuFestit

USHQIM
10.50€ MESATARISHT PËR PERSON

€472,500 

53% karburant për vetura private 
38% në transport publik 
9% taksi dhe 1% aeroplan 

shpenzuar nga vizitorët
gjatë DokuFestit

TRANSPORT
4.50€ SHPENZUAR MESATARISHT

€202,500

77% në qendër të Prizrenit 
14% shitësit ambulantë 
9% në periferi të Prizrenit

shpenzuar nga vizitorët
gjatë DokuFestit

SUVENIRE
5.00€ SHPENZUAR MESATARISHT

€225,000 

80% hotele dhe motele 
20% kampe

shpenzuar nga vizitorët
gjatë DokuFestit

AKOMODIM
11.30€ MESATARISHT PËR PERSON

€508,500

96% në lokalet dhe baret e qendrës
3% në restaurante në periferi
1% shitësit ambulantë

shpenzuar nga vizitorët
gjatë DokuFestit

PIJE DHE KAFE
10.00€ MESATARISHT PËR PERSON

€450,000 

Shpenzimet e vizitorëve
gjatë ditëve të DokuFest 



Kosova importon
rrëmojësa në vlerë prej

50.000€
në vit, 99% prej të

cilave vijnë nga Kina?

A e dini se...MADE IN
CHINA
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