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Ndërmarrja Publike   “Stacioni     i   Autobusëve”   në   Mitrovicë menaxhohet nga 
komuna e Mitrovicës që   nga data 20.06.2012, kur është bërë dorëzim-pranimi i saj 
nga AKP –ja tek Komuna e cila është aksionare e saj 100 për qind. 

 
 
Të  drejtat e  aksionarit në rastin e Komunës  së Mitrovicës  si 100 për qind   aksionare, 
ushtrohen nga Komisioni   Komunal   i Aksionarëve, i cili bazament të punës, duhet t’i  
ketë ligjet pozitive të Republikës së Kosovës, siç janë: Ligji Nr.02/L-123 për Shoqëritë 
Tregtare, i ndryshuar e I plotësuar me Ligjin  Nr.04/L-006, Ligjin për  Ndërmarrjet 
Publike Nr.03/L-087, i ndryshuar e plotësuar me Ligjin  Nr.04/L-111  dhe  i     plotësuar    
e  ndryshuar  me  Ligjin Nr.05/L-009, të Ligjit bazë mbi ndërmarrjet publike. 

 
 
Ndërmarrja  gjithashtu e ka  edhe  Bordin e vet  i cili  përbëhet, zgjidhet   dhe 
mbikëqyret   në mënyrë   rigoroze   nga   Komisioni Komunal  i  Aksionarëve, në 
përputhje me ligjet pozitive të cilat e rregullojnë sferën e ndërmarrjeve   publike në   
Republikën e Kosovës. 

 
 
Pjesë e këtij  Bordi prej 5 (pesë) anëtarëve, është  edhe  Kryeshefi Ekzekutiv,   si zyrtar 
kryesor   ekzekutiv i   ndërmarrjes i cili   i përmbush detyrat e veta të përditshme 
konform ligjeve pozitive të vendit mbi ndërmarrjet publike . 

 
 

Të ardhurat apo të  hyrat  më  të  mëdha  të kësaj  ndërmarrje, realizohen nga 

aktivitetet e hyrje–daljeve  të  autobusëve dhe nga 



qiradhënia  dedikuar  subjekteve  afariste  të  interesuara  për  ta shtrirë aktivitetin e 
tyre brenda objektit të ndërmarrjes. Këto të hyra kapin shifrën nga 11.500 deri në 
12.000 euro në muaj. Ndërmarrja akoma   nuk e ka   kryer fazën e transformimit  dhe 
shndërrimit të saj në ndërmarrje publike   lokale, në fund  me shkurtesën Sh.A. 

 
 
Komisioni Komunal i Aksionarëve të NP “Stacioni i Autobusëve”, 
përbëhet nga: 

Gani Mustafa, Fahri Uka dhe Rizah Haziri. 

Bordi i drejtorëve të NP “Stacioni i Autobusëve” përbëhet nga: Gani Mustafa, Arban 

Nebihu, Kadri Sejdiu dhe Besa  Veseli 

Xhavit Hasani është ushtruesi i detyrës të Kryeshefit Ekzekutiv të 

NP “Stacioni i Autobusëve”. 




