


 
 
 

 
 

 

 

 
Rreth Stacioni i Autobusëve - Ferizaj 
 

Ndërmarrja Publike Lokale “Stacioni i Autobusëve”Sh.A.është ndërmarrje e re publike, e cila gjendet në rrugën “Ahmet 

Kaqiku”,pa numër.Kjo ndërmarrje është regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës më 15 maj 

2014. Kjo ndërmarrje publike mbikëqyret nga katër anëtarët e Bordit të Drejtorëve,ndërsa ndërmarrjen e menaxhon 

Kryeshfi Ekzekutiv. Ndërmarrja Publike Lokale “Stacioni i Autobusëve”Sh.A. është Shoqëri Aksionare.Aksionare e 

vetme është Komuna e Ferizajt,e cila posedon 100 % të aksioneve. Pas renovimit,stacioni i autobusëve ka 14 perona 

kryesorë ballorë dhe 6 perona tjerë joballorë dhe radhitet në kategorinë “B” të stacioneve të autobusëve.I mungon vetëm 

edhe një peron ballor,me këtë do të radhitej në kategorinë “A”,mirëpo hapësira e vogël nuk ka lejuar një gjë të tillë. 

Brenda ditës në Stacionin e Autobusëve në Ferizaj operojnë rreth 270 autobusë,të cilët realizojnë po aqë ardhje dhe po 

aqë nisje,e të cilët mbajnë linja urbane,ndërurbane dhe ndërkombëtare.Llogaritet se mesatarisht një autobus sjell rreth 

40 udhëtarë dhe po aqë merr në nisje.Kjo do të thotë se brenda ditës nëpër këtë stacion kalojnë rreth 13.600 

udhëtarë,brenda muajit mbi 400 mijë ,kurse brenda vitit rreth 5 milionë udhëtarë.Pra,siç shihet nga e gjithë kjo,stacioni 

i autobusëve në Ferizaj paraqet një udhëkryq dhe nyje shumë të rëndësishme të transportit të udhëtarëve,jo vetëm në 

regjion,por në gjithë Kosovën dhe më gjerë në rajon. 

 
Kemi faqen ne rrjetin social facebook Stacioni i Autobusëve-Ferizaj  

Ku qytetarët njoftohen per çdo të re permes saj: 

Stacioni i Autobusëve - Ferizaj | Ferizaj | Facebook 

 

 

 

 

 

 

MISIONI :  

 
Misioni i Ndërmarrjes është që të ofroje ahërbime sa më cilsore për operatorët transportues që marrin 

shërbime nga Ndërmarrja jonë , po ashtu që të ofrojmë një ambient sa më të mire për qytetarët e komunes 

tonë dhe komunave të tjera të cilët frekuentojnë hapsirat e stacionit te autobusëve . 

Po ashtu mision tjetër i yni është që të kemi pavarësi dhe qëndrueshmëri financiare të ndërmarrjes. 

Ky mision dhe qasja në afarizmin e ndërmarrjes do të jetë transparenca duke u bazuar në dispozitat ligjore te 

Ligjit për Nërmarrjet Publike dhe Ligjit për Shoqërit tregtare. 

Kjo  transparencë  dhe qasje do të bëhet ne bashkpunim të plotë me palët e interesit dhe hierarkinë e 

ndërmarrjes siç janë : Komisioni Komunal i Aksionarëve , Bordi i Drejtorëve , Menaxhmenti i Ndërmarrjes 

si dhe i gjithe stafi dhe punonjësit e saj. 
 

 

 

https://www.facebook.com/Stacioni05


 
 
 

 

 

Vizioni : 
Menaxhmenti i Ndermarrjes ne bashkpunime me Bordin dhe Aksionaret e NPL “ Stacioni Autobusëve “ 

Sh.A. si dhe me ndihmen e aktereve tjere do te angazhohet qe ndermarrja te kete ngritjen e cilesis se 

sherbimeve ndaj operatoreve dhe qytetareve . 

Po ashtu besojme se shume shpejt me do te zhvendosim ne hapisren qe eshte ndare nga Komuna e Ferizajit 

dhe sigurisht se do te ofrojme sherbime shume me te mira per arsye te hapsires me te madhe qe do te kemi 

atje dhe rrjedhimisht se do te kemi ngritje edhe te cilesise se shwrbimeve por edhe ngritje te te hyrave 

financiare per ndermrrjen tone. 

 

 

 

-Përmbledhje Ekzekutive 
 
NPL  “ Stacioni i Autobusëve” SH.A. -Ferizaj në vitin 2021 ka pasur një ndryshim të lehtë krahasuar me vitin 2020, 

kjo per arsye te lehtesimit te masave ndaj virusit COVID 19 .  

Pas lëshimit për qarkullim të nënkalimit “Bashkimi i Qytetit” janë kthyer disa kompani që ishin ndalur një vit më herët 

dhe nuk kishin mbajtur linjat ne Stacionine Autobuseve do të thotë nuk kanë marr shërbime të peronizimeve nga ne 

dhe rrjedhimisht jemi të prekur financiarisht në këtë aspekt. 

Duhet theksuar se kjo ka ndodhur ne gjysmen e dyte te vitit 2021. 

Gjithashtu lehtësimi i masave anti Covid ju ka mundësuar edhe kompanive transportuese që ti mbajnë linjat e tyre. 

Kemi pasur inspektor nga AUV për inspektim në pastërti dhe dezinfektim të ndërmarrjes,pasi që jemi vend publik dhe 

kemi shumë qytetar në qarkullim. 

Ne për kete arsye jemi munduar ti respektojme në maksimum këshillat e AUV dhe të gjitha institucioneve te tjera 

relevante. 

 

-Problemet në stacion vazhdojnë të mbeten ato që ishin me taksi ilegale,ku vazhdimisht kemi  vërejtje nga kompanitë 

e autobusëve për ta,por që ende nuk na është bërë ndonje zgjidhje.  

-Problem tjeter që neve si menaxhment na shqetëson është mosmbajtja e linjave nga Operatorët transportues edhe pse  

te gjitha evidencat per mosmbajtje te linjave u kemi përcjell instiutcioneve përgjegjëse. 

Kemi kërkuar disa herë inspektor nga ta,që ti monitorojnë linjat e pa mbajtura e që marrin liçencë nga ta, duke e ditur 

qe te hyrat kryesore te ndermrrjes janë nga të hyrat e peronizimeve dhe mosmbajrja e linjave afektonë direkt ne 

financat e ndërmarrjes, përkatësisht në zvoglimin e e të hyrave. 

 Ne ju kemi dërguar raporte çdo muaj për nisjet që bëhen,dhe shihet qartë mungesa e shumë linjave të pa mbajtura nga 

ato që janë të regjistruara. 

 



 
 
 

 
-Organogrami i ndërmarrjes vazhdon të mbetet i njejtë,pasi që nuk kemi të hyra shtesë që ta shtojmë edhe nr.e 

zyrtarëve. 

Menaxhmenti i Stacionit të autobusëve shpreh dëshirën dhe gadishmërinë që sa më shpejt të na bëhet zgjidhja me 

Stacionin e ri në lokacion tjetër.Ashtu siç është projekti që të kalojmë në kategorinë “A”të stacioneve meqë jemi qytet 

i madh ku frekuenton nje numer i konsiderushem i qytatareve gjate dites dhe është i domosdoshëm për ne dhe për 

qytetin. 

Duhet të kemi parasysh që stacioni aktual në hapsirën e tanishme nuk i plotëson as per se afermi kërkesat tona dhe të 

operatorëve ekonomik që  frekuentojnë në komunën tonë. 

 

1 INFORMATA TE PERGJITHSHME  

 

Emri i ndërmarrjes:  

 

 

NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A – 

Ferizaj   

 

Pronar:  

 

Kuvendi Komunal Ferizaj  

 

Komisioni i aksionarëve:  

 

1. Abedin Ramadani 

2. Kamer Kamberi 

3. Makfire Musa 

 

Bordi i drejtoreve:   

1. Albrim Bytyçi – Kryesues  

2. Adnan Islami – Anëtarë  

3. Fisnik Musa – Anëtarë  

4. Abedin Qeli – Anëtarë  

5. Albulenë Çalaj – Kryeshefe Ekzekutive 

 

Kapitali i ndërmarrjes:  1,128,523.00 €  

Hapësira/ha:  37 ari 

Numri i peronave:  20  

Numri i hapësirave afariste:  6  

Numri i punëtoreve:  37,Ku janë perfshire edhe Bordi 4 antar dhe 

Aksionaret 3 antar 

Balanci gjinor:  27 meshkuj / 10 femra.  



 
 
 

 
 

 

                                                      ORGANOGRAMI I NDËRMARRJES 
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1.1. Struktura e të punësuarve  

 NPL “Stacioni  Autobusëve”Sh.A. ka këtë strukturë të punësuarve: 

 

 

 

 

 

 

 

Personeli 

Nr Edukimi 

1 Mastër 

2 Fakultet 

3 Shkolle e Larte 

4 Shkolla e Mesme 

5 Shkolla Fillore 



 
 
 

 
 

1.2. Aktivitetet e Përgjithshme të adminitratës 

Shërbimi i Administratës dhe Personelit ka kryer një mori të punëve administrative dhe punëve tjera qoftë drejtpërdrejt 

permes Sekretarit të Ndërmarrjes , Udhëheqësit të Personelit dhe pozicioneve tjera nga fushëveprimi i përgjegjësive të 

tyre : 

 

-Sipas kërkesës së KE Sekretari ka përpiluar të gjitha vendimet dhe shkresat e tjera ,  procesverbalet dhe vendimet që 

kanë rezultuar nga aktiviteti i BD-ve. 

-Në bazë të kritereve të përcaktuara nga Ministria e Infrastruktures përkatësisht Departamenti i Transportit Rrugorë 

stacionit i është dhënë liqenca e kategorisë “B” për periudhën 5 vjeqare 

-Janë bërë kontratat e reja për kohë të pacaktuar për katë (4) punëtorët e ndërmarrjes konform ligjit të punës dhe 

aprovimit paraprak të BD-ve 

-Në bazë të rendit të udhëtimit të përcaktuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Drejtoria e Shërbimeve Publike e KK-

Ferizaj numri i operatorëve të transportit duke përfshirë edhe ata që mbajnë linja ndërkombëtare që janë gjithësej tridhjet 

e gjashtë (36) prej tyre janë lëshuar kontrata mbi shfrytëzimin e shërbimeve të stacionit. 

-Janë harmonizuar dhe përpunuar aktet e brendshme të Ndërmarrjes si Statuti dhe Rregulloret e brendshme. 

-Janë shqyrtuar dosjet për secilin punëtorë të ndërmarrjes dhe të gjitha janë të kompeltuara duke pas parasysh kërkesat 

e ligjit dhe inspektoratit të punës. 

-Me kërkesën e punëtorëve të ndërmarrjes janë lëshuar vendimet për pushimet vjetore sipas orarit të pushimit vjetor të 

hartuar nga Udhëheqësi të Sekretarit Teknik. 

-Përgaditja dhe dergimi i raporteve për qdo muaj për respektimin e rendit të udhëtimit në Ministrinë e Infrastrukturës 

,Drejtorinë e Shërbimeve Publike dhe Inspekcionit komunal të komunikacionit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

-Çështjet juridike 

Bordi i Drejtorëve për periudhën Janar – Dhjetor 20201 ka mbajtur 7  mbledhje të rregullta. 

Duke u bazuar në përgjegjësit e mija si Sekretar i NPL”Stacioni i Autobusëve”Sh.A.Ferizaj, gjatë vitit 2021, kam 

mbajtur takime të rregullta me Kryeshefin Ekzekutiv të Kompanisë, ku jamë konsultuar për të gjitha veprimet në 

lidhje me përpilimin e akteve administrativojuridike dhe përpilimin, nënshkrimin e kontratave të punëtorëve. 

 

Në takimet e rregullta të BD-ve gjatë vitit 2021 diskutim qëndror ka qenë stabilizimi i ndërmarrjes pas sfida të cilat u 

përball një vit më parë. Përveq kësaj në takimet e rregullta të mbajtura nga Bordi i Drejtorëve dhe Kryshefes 

Ekzekutive në raport me Planin e Biznesit janë shqyrtuar  Raportet e Kryeshefit Ekzekutiv lidhur me përformancën 

financiare dhe operative të ndërmarrjes,shpenzimet dhe ngjarjet kryesore gjatë vitit. 

 

 

 

 



 
 
 

 
Takimet e bordit gjatë vitit 2021 

• Gjatë vitit 2021 Bordi i Drejtorëve ka mbajtur  (7) takime të rregullta. 

 

Këto takime janë mbajtur: 

 

• Mbledhje e Rregullt e Bordit të Drejtorëve, datë 18.01.2021 

• Mbledhje e Rregullt e Bordit të Drejtorëve, datë 05.03.2021 

• Mbledhje e Rregullt e Bordit të Drejtorëve, datë 31.03.2021 

• Mbledhje e Rregullt e Bordit të Drejtorëve, datë 27.05.2021 

• Mbledhje e Rregullt e Bordit të Drejtorëve, datë 10.06.2021 

• Mbledhje e Rregullt e Bordit të Drejtorëve, datë 29.10.2021 

• Mbledhje e Rregullt e Bordit të Drejtorëve  datë 17.11.2021 

 

Nga (7) shtatë procesverbalet e Mbledhjeve të Bordit të Drejtorëve për vitin 2021 janë nxjerr ( 3 ) Vendime nga 

procesverbalet. 

 

Disa nga vendimet që u morën nga Bordi janë: 

 

• Më datë 27.05.2021, Bordi i drejtorëve të NPL”Stacioni i Autobusëve “ SH.A – Ferizaj mori vendim për 

shpalljen e konkursit për zyrtarë të lartë financiar pasi që ndërmarrja ka mungesë të kësaj pozite. Vendimi u 

mor që konkursi të shpallet menjëhere pasi që të bëhen përgaditjet e këtij konkursi. 

• Më datë 29.10.2021 Ne baze te rezultateve te dala nga intervista me shkrim dhe me goje te konkursit per 

zyrtarin, bodi i drejotrëve mori vendim për emërimin e zyrtarit të lartë financiar. 

 

 



 
 
 

 
Perfaqësimi në Gjykata 

 

Me autorizim të Kryeshefes Ekzekutive zyrtari ligjor në vitin 2021 ka përfaqësuar Kompaninë në disa procese gjyqësore: 

 

 

 1.Aktvendim nga Gjykata e Apelit lidhur me shpenzimet  procedurale në shumën prej 2029 euro. Paditësve 

C.nr.501\16. 

 Ne si ndërmarrje më datë 18.10.2021 me nr protokoli 169 iu kemi kundërpërgjigjur duke kundërshtuar në tërësi si të 

pabazë aktvendimin e gjykatës themelore në Ferizaj për shpenzimet procedurale , meqenëse ne kemi parashtruar 

ankesë në gjykatën e apelit në vitin 2018 ndaj të njejtit vendim dhe mbesim në tërësi prap ndaj të njejtës ankesë. 

2.Akvendim nga Gjykata Themelore Ferizaj Departamenti për qështje kontestuse për page jubilare, , Paditës: 

me nr të lëndës 2021:222252. 

 

Stacioni i Autobusëve më datë 18.10.2021 iu është përgjigjur kësaj lënde duke u bazuar në nga Marrëveshja e 

përgjithme Kolektive të Kosovës e nënshkruar nga përfaqësuesit e BSK, OEK,Kryeministrit i Kosovës dhe AKB ka 

qenë në kohëzgjtje prej 3 vitesh por bazuar në nenin 81 pargrafi 2 i kësaj Marrëveshje është parparë se ”Nëse nga 

MPKK,”pasi që i skadon afati i përcaktuar,nuk tërhiqë nga Palët zbatimi i  saj vazhdon edhe për një vit.Oda 

Ekonomike e Kosovës është tërheqë nga zbatimi i MPKK {3} muaj  para skadimit të vleshmerisë,nuk është në fuqi 

dhe nuk prodhon efekt jurdik. 

 3. Akvendim nga Gjykata Themelore Ferizaj Departamenti për qështje kontestuse për page jubilare, Paditës: 

me nr të lëndës C.nr.1815/21.  

Stacioni i Autobusëve më datë 14.10.2021 iu është përgjigjur kësaj lënde duke u bazuar në nga Marrëveshja e 

përgjithme Kolektive të Kosovës e nënshkruar nga përfaqësuesit e BSK, OEK,Kryeministrit i Kosovës dhe AKB ka 

qenë në kohëzgjtje prej 3 vitesh por bazuar në nenin 81 pargrafi 2 i kësaj Marrëveshje është parparë se ”Nëse nga 

MPKK,”pasi që i skadon afati i përcaktuar,nuk tërhiqë nga Palët zbatimi i  saj vazhdon edhe për një vit.Oda 

Ekonomike e Kosovës është tërheqë nga zbatimi i MPKK {3} muaj  para skadimit të vleshmerisë,nuk është në fuqi 

dhe nuk prodhon efekt jurdik. 

 



 
 
 

 
 

 

 Raporti i Operativës në N.P.L. Stacioni i Autobusëve SH.A.Ferizaj për  vitin 

2021. 

 

 

                                    

 

Duke u nisur nga ajo se edhe në këtë vitë jemi përballë me pandeminë  virusin  Covid 19 - kompanitë të cilat 

frekuentojnë te ne nuk i kanë mbajtur nisjet e rregullta . 

Nisjet për Shkup nuk janë duke u kthyer fare te ne për shkak të taksive ilegal, edhe nisja në ora shtatë e cila ka qenë 

me vite e rregullt është detyruar të ndërpritet. 

 Për kunder kërkesave tona në inspektoriat dhe në Policinë e Kosovës nuk kemi gjetur mbështetje thuaja se fare. 

 Kurse nisjet ato të Komunës së Shtimes nuk kanë ardhur në stacion fare  deri në muajin Gusht  por edhe kur kanë 

filluar te nisen prej stacionit  janë  mbajtur  me  50 % të nisjeve dhe numrit të udhëtarëve që te ne ka ndikuar në të 

hyrat e peronizimeve. 

 Kemi pasur kontrolla prej MTT-inspektoriatit por ato kanë qenë si zakonisht pa ndonjë vërejtje që ja vlenë për tu 

theksuar. 



 
 
 

 
 

 

 

                      Totali  i  linjave  të  regjistruara  gjatë  vitit 2021 janë  në tabelen e mëposhtme, 

             

 

Linjat -  JANAR 

        2021 

Ndërurbane-dhe 

Ndërkombëtare 

 

Urbane 

Nisjet e regjistruara 

Të   pa mbajtura  2197   776 2973 

Të   mbajtura  3959 1616 5575 

  6156 2392 8548    

    

Limjat-  SHKURT 

      2021 

Ndërurbane dhe 

Ndërkombëtare 

 

Urbane 

Nisjet e 

Regjistruara 

Të  pa mbajtura 1901   528 2429 

Të        mbajtura 3607 1656 5263 

 5508 2184 7692 

    

Linajt-  MARS Ndërurbane  dhe 

Ndërkombetare  

 

Urbane 

Nisjet e 

regjistruara 

Të pa mbajtura 2919   984 3903 

Të       mbajtura 3237 1500 4737 

 6156 1500 4373 

    

                                           

 

 

 

Linjat-  MAJ 

           2021 

Ndërurbane dhe 

Ndërkombëtare 

 

Urbane 

Nisjet e regjistruara 

Të pa mbajtura 2511   699 3210 

Linjat-  PRILL 

           2021 

Ndërurbane dhe 

Ndërkombëtare 

 

Urbane 

Nisjet e regjistruara 

Të  pa mbajtura 2197   814 3011 

Të       mbajtura 3959 1578 5537 

 6156 2392 8548 

    



 
 
 

 
Të       mbajtura 3645 1785 5430 

 6156 2484 8640 

    

Linjat- QERSHOR 

           2021 

Ndërurbane dhe 

Ndërkombëtare 

 

Urbane 

Nisjet e regjistruara 

Të pa mbajtura 2470    734 3204 

Të      mbajtura 3686  1658 5344 

 6156  2392     8548 

    

Linjat –KORRIK 

           2021 

Ndërurbane dhe 

Ndërkombëtare 

 

Urbane 

Nisjet e regjistruara 

Të pa mbajtura 2118   787 2905 

Të       mbajtura 4038 1605 5643 

 6156 2392 8548 

    

Linjat-GUSHT 

         2021 

Ndëurbane dhe 

Ndërkombëtare 

 

Urbane 

Nisjet e 

regjistruara 

Të pa mbajtura 1114   766 1880 

Të       mbajtura 5042 1626 6668 

 6156 2392 8548 

    

 

Linjat- Shtator 

        2021 

Ndërurbane dhe 

Ndërkombëtare 

 

Urbane 

Nisjet e 

regjistruara 

Të pa mbajtura   785   766 1551 

Të       mbajtura 5082 1678 6760 

 5867 2444 8311 

    

Linjat- Tetor 

         2021 

Ndërurbane dhe 

Ndërkombëtare 

 

Urbane 

Nisjet e regjistruara 

Të pa mbajtura   545   651 1196 

Të       mbajtura 5331 1793 7124 

 5876 2444 8320 



 
 
 

 
    

Linjat  Nëntor 

          2021 

Ndërurbane dhe 

Ndërkombëtare 

 

Urbane 

Nisjet e regjistruara 

 Të pa mbajtura        505   610 1115 

Të      mbajtura 5371 1860 7231 

 5876 2470 8346 

    

Linjat  Dhjetor 

         2021 

Ndërurbane dhe 

Ndërkombëtare 

 

Urbane 

Nisjet e regjistruara 

Të pa mbajtura   649   785 1434 

Të      mbajtura 5227 1780 7007 

 5876 2565 8441 

    

 

 

Linjat  të  regjistruara  për  vitin  2021   kanë  qenë  101.130  kurse  linjat që  janë  mbajtur   nga  stacioni  i  

autobusëve  totali  i  tyre     ka  qenë   72.095  nisje ndërsa  të  pa  mbajtura  kanë  qenë  29.035  linja. 

Në  krahasim  me  vitin  e  kaluar  ky  raport  jep  me  kuptue  se  në  këtë  vit  kanë  qenë  30  %   më i realizushëm se 

vitin e kaluar.  

 

 

 



 
 
 

 
 

 
Biznesi :  NPL STACIONI AUTOBUSEVE 

SH.A    

NIU      : 811049685    

Adresa : Ahmet Kaqiku     

Vendi   : Ferizaj    

Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse     

Periudha 01.01.2021 deri 31.12.2021    

    

    

 

Për fund 

vitin 31 

Dhjetor 

2021 

 
Për fund vitin 

31 Dhjetor 

2020 

 €  € 

Shitjet          167,025               

130,688  

Kostoja e shitjes                   -                         -    
      

Fitimi Bruto          167,025               

130,688  
    

Të ardhurat tjera / Subvencionimi             15,514                64,126  
                   -                         -    

Pagat bruto 
            

163,354  
                

169,914  

Kontributet pensionale 
                 

8,168  
             -    

                    

8,496  

Shpenzime të reprezentacionit 
                    

700  
                        

323  

Shpenzimet e energjisë elektrike 
                 

3,870  
                     

3,832  

Shpenzimet e zyres 
                    

886  
                        

468  

Shpenzimet e ujit 
                    

884  
                        

680  

Shpenzimet e internetit dhe telefonit 
                 

1,431  
                     

1,357  

Shpenzimet e administrates dhe teknologji 
                    

788  
                        

373  

Shpenzimet e mirmbajtes dhe riparimeve 
                    

411  
                        

521  

Shpenzimet e sigurimit të objektit 
                    

407  
                        

342  

Shpenzimet e noterit dhe avokatit 
                 

1,275  
                     

7,023  

Shpenzimet e përmbarimit 
                 

5,169  
  

Shpenzimet fitosanitare 
                    

336  
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