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SEKTORI  SANITAR VETERINAR 

 

 

        JANAR: 

    - Puna me palë në zyre nga ora 8
00 

-9
00

h dhe nga ora 15
00—

16
00

h, puna në zyre, për çdo ditë 

   -  Përegaditja e raportit vjetor 

   - Arkivimi i lëndëve 

   -  Kryerjen e punëve administrative, me thekës të vecanët në vendosjen e kërkesave të palëve 

–arkivimi i tyre.  

   -  Inspektimi i Shkollave mbi kushtet higjeno sanitare , gjendja e tyre momentale dhe Zbatimi 

i ligjit të duhanit  

-   Inspektimi barnatoreve të njerëzve 

    -  Inspektimi i Subjekteve afariste Prodhuese Ushqimore 

  - Inspektimi i kushteve Higjeno-sanitare në nga lëmia e Shëndetësisë 

  -Inspektimi i Ujësjellësit Regjional, objektit, stabilimenteve dhe pasjeve për prodhimin e ujit 

të pishëm dhe kualitetit të tij.  

   -   Inspektimi i Depove ushqimore mbi kushtet higjeno sanitare të ruajtjes dhe afatit të 

përdorimit të artikujve ushqimorë. 

  

   SHKURT- Pna me palë në zyre për  çdo ditë prej orës 8
00

- 9
00

h dhe nga ora 15
00

- 16
00

 h, 

puna në zyre. 

 -   Kryerjen e punëve administrative, me thekës të vacant në vendosjen e kërkesave të  

palëve. 

 -   Mbikëqyrja e artikujve ushqimor me prejardhje bimore, shtazore si dhe të pijeve alkoolike, 

joalkoolike në prodhim e qarkullim dhe kushtet higjeno sanitare në subjektet afariste 

ushqimore. 

-    Inspektimi i Kafëshve të gjalla para, gjatë dhe pas therjes së Kafëshve shtëpiake në thertore 

të qytetit, dhe subjekteve afariste mbi kualitetin e produkteve të mishit dhe qumështit e 

nënprodukteve të tyre. 

-    Inspektimi i Ambulancave Veterinare. 

-  Monitorimi i analizave kimike dhe bakteriologjike të ujit të pishëm të bëra nga I.SH.P-në 

Mitrovicë. 

 -   Inspektimi i Ordinancave (institucioneve) private shëndetësore. 

-    Inspektimi i ushqimeve të koncentruar të Kafshëve Shtëpiake. 

 

- MARS –Puna me palë për çdo ditë prej orës 8
00

-9
00

 h  dhe pas dite prej orës 15
00

-16
00

 h  

 

- Planifikimi i administratës në zyre. 

-  Kryerjen e punëve administrative,me thekës të veqanët në vendosjen e kërkesave të palëve –

qytetarëve dhe ankesat e tyre. 

- Inspektimi i automjeteve të auto-ambullantave, auto-tax-ve mbi kushtet hijeno - sanitare.  

- Inspektimi i automjeteve të shitësve ambullantorë mbi kushtet higjeno sanitare. 

- Inspektimi i artikujve  ushqimor me prejardhje bimore, shtazore si dhe  pijeve alkoolike dhe jo 

alkoolike në qarkullim. 

-  

 



- PRILL- Puna me palë prej orës 8
00

-9
00

 h dhe prej orës 15
00

-16
00

h,puna në zyre. 

- Kryerjen e punëve administrative, me thekës të vacant në vendosjen e kërkesave të palëve –qytetareve 

dhe ankesat e tyre. 

-  Inspektimi i Kafëshve shtëpiake mbi gjendjen shëndetësore para, gjatë therjes dhe damkosja e mishit në 

thertore të Qytetit. 

- Inspektimi i Subjekteve afariste të: Restoranteve, Hoteleve dhe Kuzhinave Popullore, mbi kushtet 

higjeno-sanitare, dhe furnizimit me lëndë të parë, përgatitjes së ushqimit, dhe magazinimit – ruajtjes të 

artikujve ushqimor, dhe  Zbatimi i ligjit të duhnanit në subjektet e lartë cekura 

- Inspektimi barnatoreve të njerëzve. 

- Inspektimi i qumështit dhe produkteve të qumështit në ëmbëltoret e Qytetit. 

 

 MAJ –Puna me palë prej orës 8
00

-9
00

 h dhe prej orës 15
00

-16
00

 h, puna në zyre për çdo ditë. 

 

- Kryerjen e punëve administrative, me thekës të vecanët në vendosjen e kërkesave të palëve –

qytetarëve dhe ankesat e tyre. 

- Inspektimi i Kafshëve shtëpiake para, gjatë dhe pas therjes së tyre në Thertore. 

- Inspektimi i  QKMF e Ordinancave (institucioneve) private shëndetësore. 

- Inspektimi i millit dhe  ushqimit të koncentruar të Kafëshve shtëpiake
 

 -Monitorimi i analizave kimike dhe bakteriologjike të ujit të pishëm të bëra nga I.SH.P-në 

Mitrovicë. 

 

QERSHOR-Puna me palë prej orës 8
00

– 9
00

h dhe prej orës 15
00

-16
00

h për çdo ditë 

 - Kryerjen e punëve administrative, me thekës të vecanët në vendosjen e kërkesave të palëve –

qytetarëve dhe ankesat e tyre. 

 -  Inspektimi i plotësimit të kushteve higjeno-sanitare e teknike dhe të ambientit në shkollat: 

Fillore, Mesme, Fakultet si dhe ambulancave në viset rurale.  

-  Inspektimi i Kafëshve të gjalla para dhe pas therjes në thertore të Qytetit. 

-  Inspektimi mishit –qumështit dhe nënë produkteve të tyre në subjektet afariste ushqimore. 

   - Inspektimi i Qumështores mbi furnizimin me lëndë të parë – qumësht, kushtet higjenike –

sanitaret dhe të prodhimtarisë së produkteve të qumështit.  

-   Inspektimi kushteve higjeno teknike në barnatoret e njerëzve dhe Zbatimi i ligjit të duhanit.-   

Inspektimi i kushteve higjeno- sanitare në Spitalin Regjional dhe në Shtëpinë e Shëndetit.  

 -   Monitorimi i marrjes, dhe procedimit të mostrave të analizave kimike dhe bakteriologjike të 

ujit të pishëm, dhe marrja e rezultateve nga ana IKSHP-Mitrovicë 

 -   Inspektimi i artikujve ushqimor me prejardhje bimore dhe shtazore 

  -  Inspektimi i pishinave dhe mostrimi i tyre. 

             

KORRIK- Puna me palë prej orës 8
0
– 9

00
h dhe prej orës 15

00
-16

00
h për çdo ditë. 

 

 -. Kryerjen e punëve administrative, me thekës të vecanët në vendosjen e kërkesave të palëve –

qytetarëve dhe ankesat e tyre. 

 Inspektimi i drithërave të bardha dhe përgatitja rreth mbrojtjes së zjarrit gjatë korrje –shirjeve 

të autokombajnave. 

-Monitorimi i analizave kimike dhe bakteriologjike të ujit të pishëm të bëra nga I.SH.P-në 

Mitrovicë. 

 



GUSHT- Puna me palë prej orës 8
0
 – 9

00
h dhe prej orës 15

0
 -16

00
h, puna në zyre për çdo ditë. 

 

-   Kryerjen e punëve administrative, me thekës të vecanët në vendosjen e kërkesave të palëve 

–qytetarëve dhe ankesat e tyre. 

-    Inspektimi i kafëshve të gjalla para, gjatë dhe pas therjes së Kafëshve shtëpiake në thertore 

të qytetit, dhe subjekteve afariste mbi kualitetin e produkteve të mishit dhe qumështit e 

nënprodukteve të tyre në DPZ-të. 

 -  Inspektimi i Subjekteve afariste të: Restoranteve, Hoteleve dhe Kuzhinave Popullore, mbi 

kushtet higjeno-sanitare, të furnizimit me lëndë të parë, përgatitjes së ushqimit, dhe 

magazinimit – ruajtjes të artikujve ushqimor. 

 -   Inspektimi i furrave të bukës. 

 -   Inspektimi i artikujve ushqimor me prejardhje bimore, shtazore si dhe të pijeve  jo alkoolike 

mbi afatin e përdorimit dhe kushtet e ruajtjes. 

-    Monitorimi i analizave kimike dhe bakteriologjike të ujit të pishëm të bëra nga I.SH.P-në 

Mitrovicë. 

 

SHTATOR-Puna me palë prej orës 8
00

–9
00

h dhe prej orës 15
00

-16
00

h për çdo ditë. 

 -   Inspektimi i plotësimit të kushteve higjeno-sanitare e teknike dhe të ambientit në shkollat: 

Çerdhet e fëmijëve, Fillore, Mesme, Fakultet si dhe ambulancave në viset rurale.  

 -  Mbikëqyrja e artikujve ushqimor  me prejardhje  bimore, shtazore si dhe të pijeve alkoolike 

dhe jo alkoolike në prodhim dhe qarkullim. 

 -   Mbikëqyrja e kualitetit të bukës dhe nus  produkteve të tyre në qarkullim 

 -  Monitorimi i analizave kimike dhe bakteriologjike të ujit të pishëm të bëra nga I.SH.P-në 

Mitrovicë. 

 

  TETOR- Puna me palë pre orës 8
00

–9
00

h dhe prej orës 15
00

-16
00

h për çdo ditë. 

 - Inspektimi i barnatoreve të njerëzve mbi kushtet higjeno sanitare dhe afatin e përdorimit. 

– Monitorimi i marrjes , dhe procedimit të mostrave të analizave kimike dhe bakteriologjike të 

ujit të pishëm, dhe marrja e rezultateve nga ana IKSHP-Mitrovicë. 

- Kontrollimi i depove, shitoreve,të cilat merren  me shitjen  e farës  së grurit dhe imputeve 

tjera bujqësore. 

-Mbikëqyrja e artikujve ushqimorë me prejardhje bimore e shtazore,. 

 

- NËNTOR- Puna me palë prej orës 8
00

-9
00

 h dhe prej orës 15
00

-16
00

h. 

-Inspektimi i Depove ushqimore mbi kushtet higjeno sanitare të ruajtjes dhe afatit të përdorimit 

të artikujve ushqimorë 

- Kontrollimi i artikujve ushqimor me prejardhje bimre 

 

- DHJETOR- Puna me palë prej orës 8
00

-9
00

 h dhe prej orës 15
00

-16
00

h. 

- Inspektimi i Furrave të bukës mbi mbikqyrja e kualitetit të bukës dhe nusë produkteve të tyre në 

qarku. 

 

 

 

 
                                                               



SEKTORI  I  SHËRBIMEVE  KOMUNALE 

 

Nr Objektivi/detyra e punës Aktivitetet 

1 Kontrolli rreth shfrytëzimit të 

hapësirave publike. 

3.1  Kontrolle inspektuese në teren. 

3.2  Aksionet e organizuara nga Drejtoria e   

       Inspeksionit  për lirimin e hapësirave publike. 

 

2 Mirëmbajtja  e pastërtisë në 

hapësirat publike. 

2.1  Kontrolle inspektuese në teren. 

2.2  Bashkpunim me KRM ,,Uniteti”. 

2.3  Organizim i aksioneve për pastrimin  e qytetit,     

       në bashkpunim me Drejtorinë e ambientit, 

       Drejtorinë e Arsimit, OJQ-të etj. 

3 Vendosja konform ligjeve për 

mbishkrimet,panot dhe tabelat 

reklamuese. 

1.1  Kontrolle inspektuese. 

1.2  Respektimi i afateve të dhëna me   

       Procesverbale dhe Aktvendime. 

 

4 Përgjigjëja në kërkesat zyrtare 

të qytetarëve. 

4.1  Kontrolle inspektuese. 

4.2  Respektimi i afateve të dhëna me   

       Procesverbale dhe Aktvendime. 

4.3  Bashkëpunimi me KR. Ujësjellësi, KRM.   

       UNITETI, KEDS, PTK,  Policinë etj. 

 

 

Gjatë vitit kalendarik 2019, inspektorët e këtij sektori, në bazë të dispozitave të: Rregullores 

komunale nr. 03/2012 për shërbime publike komunale dhe rend komunal ,Rregullorja komunale  

Nr.01/2016 mbi kriteret e vendosjes së objekteve të përkohëshme në hapësira publike, 

Rregullorja Nr. 03/2016 për menaxhimin e mbeturinave, Udhëzimit administrativ MMPH Nr. 

06/2018 për ndëshkime me gjoba mandatore,Rregullores nr. 4/2001 mbi Kompetencat dhe 

detyrat e Inspektorëve të Komunës, Ligji Nr. 03/L-149 për shërbyes civil të Republikes së 

Kosovës, Ligjit mbi Procedurën e Përgjithshme Administrative, Ligjit mbi Kundërvajtjet, 

Rregullores mbi Organizimin dhe Punën e Drejtorisë për Inspeksion, Ligjeve, Rregulloreve dhe 

Vendimeve tjera të cilat përcaktojnë punën, kompetencat dhe fushëveprimin e inspektorëve, si 

dhe në bazë të këtij plan-programi, do të kryejnë, këto punë: 

 

* Mbyllja, përgatitja dhe arkivimi i lëndëve, në afatin e paraparë ligjor për vitin 2018, 

 

 

* Ndërmarrja e masave të parapara  me dispozitat  e  Rregullores përkatëse, për pastrimin e borës 

dhe akullit nga sipërfaqet dhe objektet publike nga ana e qytetarëve, pronarëve të subjekteve 

afariste, organeve, institucioneve , ndërmarrjeve publike  etj 

* Gjatë sezonës dimërore të bëhet inspektimi i rrugëve dhe në rastet kur konstatohen vështërësi 

në qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve, me  Procesverbal dhe aktvendim të ju 

urdhërohet ndërmarrjeve të autorizuara për hapjen e rrugëve dhe hudhjën e sasis së duhur të 

kripës apo rërës 



 * Në bashkëpunim dhe bashkëveprim me inspektorët e tregut, sanitar, D.SH.P.I, gjatë muajit 

maj, qershor, korrik dhe gusht, të ndërmirren akcione të përbashkëta për parandalimin dhe 

eliminimin e dukurisë së shfrytëzimit të sipërfaqeve të veçanta publike nga pronarët e DPH dhe 

DPT, etj  për vendosjen e tavolinave , karrikave, ekspozim të mallrave para objekteve afariste, pa 

lejen e organit kompetent.  

 

 

* Gjatë sezonit pranveror dhe veror , në bashkëpunim dhe bashkëveprim me inspektorët e tregut 

të bëhet inspektimi i të gjitha autolarjeve në qytet dhe periferi të cilët hargjojn ujin e pijshëm për 

larjen e automjeteve, dhe të cilat supozohet se nuk janë të regjistruara  dhe punojnë  pa leje pune. 

 

* Në bashkpunim   me  Inspektorët  sanitar të bëhet inspektimi  për  gjendje   e  pastërtisë së 

shkollave, 

terreneve sportive publike, sallave të kinemave, stacionet e autobusëve dhe trenave, pompat e 

benzines etj, 

 

* Të bëhet inspektimi dhe të hulumtohen rastet e kyçjeve ilegale në rrjetin e ujësjellësit, 

kanalizimit atmosferik dhe fekal nga ana e personave të pandërgjegjshëm. Këto inspektime të 

bëhen me asistencën e punëtorëve të autorizuar të N.P. “Ujësjellësi Rajonal”. Po ashtu të bëhet 

kontrollimi i të gjitha pusetave të rrugëve, të konstatohet gjendja dhe të ndërmirren masat për 

hapjen e tyre sipas dispozitave të rregullores përkatëse. 

 

 

* Me qëllim të parandalimit të keqpërdorimit të ujit të pijshëm,  së bashku me punëtorët e 

ujësjellësit të organizohet inspektime në ndërrimet e natës , gjatë muajve të verës, kur vërehet 

mungesë e konsideruar e ujit, për shkak të ujitjes  së arave, kopshteve, rrugëve etj, nga personat e 

pandërgjegjshëm. 

 

* Me inspektime të shpeshtuara, të mirrën masa për parandalimin e prerjeve, rrëmihjeve dhe 

gropimeve të sipërfaqeve të veçanta publike, pa leje paraprake nga organi kompetent , për kyçje 

ilegale në rrjetin e ujit, kanalizimit, rrymës, PTK etj. 

 

* Lidhur me mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbëruara publike të kryhen  inspektime të  

kohëpaskohshme me qëllim që nga individët dhe ndërmarrjet, këto sipërfaqe të ruhen dhe mos të 

dëmtohen. Posaçërisht të inspektohet NP , detyrë e së cilave është ruajtja dhe mirëmbajtja e 

këtyre sipërfaqeve apo ndërmarrjet që kanë fituar tenderët për këtë qëllim. 

 

* Në tërë qytetin, lagjet dhe para lagjet të bëhet inspektimi i ndriçimit publik, të konstatohet  

gjendja  të hartohet  informatë dhe me aktvendim urdhërues t`i caktohet afati për mënjanimin e 

parregullsive të konstatuara, NP për mirëmbajtjen e ndriçimit publik. 

 

* Në bashkëpunim me inspektorët e tregut të bëhet inspektimi i subjekteve afariste të cilat nuk 

kanë vendos firmat-mbishkrimet sipas dispozitave të parapara ligjore. 

 

 



* Po ashtu, të bëhet inspektimi i të gjitha subjekteve afariste të cilat kanë të vendosura reklama, 

reklamave ndriçuese, panove etj për të cilat në bazë të dispozitave përkatëse, janë të obliguar të 

marrin leje për vendosjen e tyre. 

 

 

 

 

* Lidhur me pamjen e jashtme të ndërtesave, rrethojave, dëmtimeve të linjës së ujësjellësit apo 

kanalizimit dhe derdhjes së ujit apo ujërave fekal nëpër ndërtesa apo podrume, me njoftim të 

posaçëm të njoftohen banorët e ndërtesave të përbashkëta për obligimin e tyre që kanë në bazë të 

dispozitave ligjore se të gjitha këto parregullsi janë të obliguar, që në shpenzime të veta ti 

mënjanojnë. 

 

* Kohë pas kohe të bëhet inspektimi i terreneve dhe objekteve sportive për të konstatuar shkallën 

e mirëmbajtjes së pastërtisë në këto terrene dhe objekte si dhe a janë të vendosura udhëzimet e 

duhura në vendet e caktuara për mënyrën e mbajtjes së pastërtisë dhe higjienës. 

 

 * Në bashkëpunim me inspeksionin sanitar të bëhet inspektimi i të gjitha objekteve publike, 

hoteliere, kinematë, stacionet e autobusëve, trenave, pompat e benzinës, sallat sportive , pishinat, 

objektet turistike etj dhe të konstatohet  se sa në to respektohen dispozitat ligjore lidhur me 

mbajtjen e pastërtisë dhe higjienës. 

  

* Për çdo ditë të bëhet inspektimi i rrugëve, trotuareve, sipërfaqeve të gjelbëruara, parqeve, 

qerdheve, hapësirave të përbashkëta etj. lidhur me mbajtjen e pastërtisë nga ndërmarrja e caktuar 

për mirëmbajtjen e këtyre sipërfaqeve publike, e posaçërisht: 

- Se sa u përmbahen dispozitave ligjore, plan-programit dhe orarit të miratuar për pastrimin, 

fshirjen, larjen, mbledhjen, bartjen dhe deponimin e hedhurinave, fundërrinave dhe fekaljeve në 

deponin e destinuar, 

 

 

* Në mënyrë permanente të bëhet inspektimi i tregjeve të qytetit  rreth obligimit të NP që 

menagjon me tregje, se sa mbahet pastërtia  dhe masat tjera të parapara me ligj dhe rregullore. 

 

 

* Të rritet kualiteti, cilësia dhe azhuriteti i zbatimit të të gjitha dispozitave Ligjore dhe të 

Rregulloreve gjatë kryerjes së inspektimeve në vendin e inspektimit e sidomos kualiteti i hartimit 

të proçesverbaleve. 

 

-Për këtë qëllim të organizohen dhe të mbahen trajnime me inspektorët, dhe për këtë të 

angazhohen specialistë të ministrive dhe të judikatures, me qëllim të aftësimit për zhvillimin e 

procedurës administrative nga fushëveprimi dhe kompetencat e inspeksionit, në zbatimin e 

dispozitave ligjore. 

 

* Të rritet kualiteti, azhuriteti dhe afati i mbylljes së procedurave administrative të lëndëve si: 

aktvendimet, procesverbalet, fletëparaqitjet, gjobave mandatore, kërkesat e palëve etj,   mënyrë 

që në afatin ligjor të arkivohen. 



                             

                                                    JANAR  2019 

 

 1 Konstatimi i gjendjes se pastërtisë, dëmtimet eventuale, 

dhe ndërmarrja e masave të parapara për përmirësimin e 

gjendjes së pastërtisë, sidomos para lokaleve afariste, 

  2.Pastrimin  e trotuareve  dhe  rrugëve  nga  bora. 

  3.Inspektimi i subjekteve afariste  dhe tregtarëve ilegal,  

te cilat bëjnë shfrytëzimin e hapësirave publike, pa leje 

përkatëse,  me theks të veqant në rrugën “Vëllëzërit 

Dragaj”, dhe rr. ,,Shemsi Ahmeti”.  

  4. Pranimi dhe vendosja e kërkesave të palëve. 

  5. Mbyllja e lëndëve të pa mbyllura. 

  6. Edhe punë tjera të caktuara nga Drejtori i DI. 

 

- Udhëzime, 

- Sugjerime, 

- Vërejtje,  

 - Urdhëresa 

    verbale,  

- Proqesverbale, 

- Njoftime; 

- Informata, 

- Aktvendime,  

- Fletëparaqitje, 

   etj 

. 

   

Inspektorët: 

 e Sektorit 

. 

 

 

Shefi i 

Sektorit, 

 

 

 

                                                              SHKURT 2019 

 

1. Konstatimi i gjendjes se pastërtisënë  në qytet, dëmtimet 

eventuale, , etj dhe ndërmarrja e masave të parapara për 

përmirësimin e gjendjes së pastërtisë, sidomos para 

lokaleve afariste, 

  2.Pastrimin  e trotuareve dhe rrugëve  nga bora. 

  3.Vazhdimi i  inspektimeve të subjekteve afariste  dhe 

tregtarëve ilegal,  te cilat bëjnë shfrytëzimin e hapësirave 

publike, pa leje përkatëse,  me theks të veqant në rrugën 

“Mbretëresha Teutë”.  

   4.Inspektim  i subjekteve afariste për vendosjen e 

firmës,reklamave, panove etj. 

   5 Pranimi dhe vendosja e kërkesave të palëve. 

   6 Inspektimi i stacionit të Autobusve  për gjendjen e 

pastertisë. 

   7.Inspektimi i ambienteve të jashtme të Qendrave 

tregtare në qytet. 

   8 Edhe punë tjera të caktuara nga Drejtori i DI. 

- Udhëzime, 

- Sugjerime, 

- Vërejtje,  

 - Urdhëresa 

    verbale,  

- Proqesverbale, 

- Njoftime; 

- Informata, 

- Aktvendime,  

- Fletëparaqitje, 

   etj 

 

   

Inspektorët: 

 e Sektorit 

. 

 

 

Shefi i 

Sektorit, 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

     

 

                                          

 

 

 



                                                    MARS  2019 
 

-1.Inspektimi i sipërfaqeve publike, konstatimi i gjendjes 

se pastërtisë, dëmtimet eventuale, vendosja e firmës, etj 

dhe ndërmarrja e masave të parapara për përmirësimin e 

gjendjes së pastërtisë, sidomos para lokaleve afariste, 

-2.Vazhdimi i  inspektimeve të subjekteve afariste  dhe 

tregtarëve ilegal,  te cilat bëjnë shfrytëzimin e hapësirave 

publike, pa leje përkatëse,  me theks të veçant në rrugën 

“Shemsi Ahmeti”.  

- 3 Pranimi dhe vendosja e kërkesave të palëve. 

- 4 Inspektimi i shkollave  për gjendjen e pastertisë 

- 5 Edhe punë tjera të caktuara nga Drejtori i DI. 

 

- Udhëzime, 

- Sugjerime, 

- Vërejtje,  

 - Urdhëresa 

    verbale, 

- Proqesverbale, 

- Njoftime; 

- Informata, 

- Aktvendime,  

- Fletëparaqitje, 

   etj 

. 

   

Inspektorët: 

 e Sektorit 

. 

 

 

Shefi i 

Sektorit, 

 

 

 

                                                                   

                                                        PRILL  2019 

 

 

-1.Konstatimi i gjendjes se pastërtisë, dëmtimet eventuale, 

vendosja e firmës, etj dhe ndërmarrja e masave të parapara 

për përmirësimin e gjendjes së pastërtisë, sidomos para 

lokaleve afariste, 

-2.Vazhdimi i  inspektimeve të subjekteve afariste  dhe 

tregtarëve ilegal,  te cilat bëjnë shfrytëzimin e hapësirave 

publike, pa leje përkatëse,  me theks të veqant në rrugën 

“Agim Hajrizi”.  

- 3 Pranimi dhe vendosja e kërkesave të palëve. 

- 4Inspektimi i shkollave për gjendjen e pastertisë 

- 5 Edhe punë tjera të caktuara nga Drejtori i DI.  

- Udhëzime, 

- Sugjerime, 

- Vërejtje,  

 - Urdhëresa 

    verbale,  

- Proqesverbale, 

- Njoftime; 

- Informata, 

- Aktvendime,  

- Fletëparaqitje, 

   etj 

 

   

Inspektorët: 

 e Sektorit 

. 

 

 

Shefi i 

Sektorit, 

 

 

 

 

                                                                   MAJ  2019 
 

-1.Inspektimi i sipërfaqeve publike, konstatimi i gjendjes 

se pastërtisë, dëmtimet eventuale, vendosja e firmës, etj 

dhe ndërmarrja e masave të parapara për përmirësimin e 

gjendjes së pastërtisë, sidomos para lokaleve afariste, 

-2.Vazhdimi i  inspektimeve të subjekteve afariste  dhe 

tregtarëve ilegal,  te cilat bëjnë shfrytëzimin e hapësirave 

publike, pa leje përkatëse,  me theks të veqant në rrugën 

“Ahmet Selaci”.  

- 3 Pranimi dhe vendosja e kërkesave të palëve. 

- 4 Mbyllja e lëndëve të pa mbyllura. 

- Udhëzime, 

- Sugjerime, 

- Vërejtje,  

 - Urdhëresa 

    verbale,  

- Proqesverbale, 

- Njoftime; 

- Informata, 

- Aktvendime,  

- Fletëparaqitje, 

   

Inspektorët: 

 e Sektorit 

 dhe shefi. 

 

 

Shefi i 

Sektorit, 

 

 



- 5 Inspektimi i varrezave në Shipol për gjendjen e 

pastertisë 

- 6 Edhe punë tjera të caktuara nga Drejtori i DI. 

 

   etj 

. 

 

                                                               

 

 

                                                              QERSHOR  2019 

 

 

-1.Konstatimi i gjendjes se pastërtisë, dëmtimet eventuale, 

vendosja e firmës, etj dhe ndërmarrja e masave të parapara 

për përmirësimin e gjendjes së pastërtisë, sidomos para 

lokaleve afariste, 

-2.Vazhdimi i  inspektimeve të subjekteve afariste  dhe 

tregtarëve ilegal,  te cilat bëjnë shfrytëzimin e hapësirave 

publike, pa leje përkatëse,  me theks të veqant në rrugën 

“Agim Hajrizi”.  

- 3 Pranimi dhe vendosja e kërkesave të palëve. 

- 4 Mbyllja e lëndëve të pa mbyllura. 

-5 Inspektimi i varrezave në Shupkovc  për gjendjen e 

pastertisë. 

- 

- Udhëzime, 

- Sugjerime, 

- Vërejtje,  

- Urdhëresa 

    verbale,  

- Proqesverbale, 

- Njoftime; 

- Informata, 

- Aktvendime,  

- Fletëparaqitje, 

   etj 

 

   

Inspektorët: 

 e Sektorit 

 dhe shefi. 

 

 

Shefi i 

Sektorit, 

 

 

 

                                               KORRIK  2019 
 

-1.Inspektimi i sipërfaqeve publike, konstatimi i gjendjes 

se pastërtisë, dëmtimet eventuale, vendosja e firmës, etj 

dhe ndërmarrja e masave të parapara për përmirësimin e 

gjendjes së pastërtisë, sidomos para lokaleve afariste, 

-2.Vazhdimi i  inspektimeve të subjekteve afariste  dhe 

tregtarëve ilegal,  te cilat bëjnë shfrytëzimin e hapësirave 

publike, pa leje përkatëse,  me theks të veqant në rrugën 

“Vllëzërit Dragaj”.  

- 3 Pranimi dhe vendosja e kërkesave të palëve. 

- 4 Mbyllja e lëndëve të pa mbyllura. 

- 5 Edhe punë tjera të caktuara nga Drejtori i DI.  

- Udhëzime, 

- Sugjerime, 

- Vërejtje,  

 - Urdhëresa 

    verbale,  

- Proqesverbale, 

- Njoftime; 

- Informata, 

- Aktvendime,  

- Fletëparaqitje, 

   etj 

. 

 Inspektorët: 

 e Sektorit 

 dhe shefi. 

 

Shefi i 

Sektorit, 

 

 

 

                                                

 

 

 



                                              GUSHT  2019 
  

 

 

-1.Konstatimi i gjendjes se pastërtisë, dëmtimet eventuale, 

vendosja e firmës, etj dhe ndërmarrja e masave të parapara 

për përmirësimin e gjendjes së pastërtisë, sidomos para 

lokaleve afariste. 

-2.Vazhdimi i  inspektimeve të subjekteve afariste  dhe 

tregtarëve ilegal,  te cilat bëjnë shfrytëzimin e hapësirave 

publike, pa leje përkatëse,  me theks të veqant në rrugën 

“Agim Hajrizi”.  

- 3 Pranimi dhe vendosja e kërkesave të palëve. 

- 4 Mbyllja e lëndëve të pa mbyllura. 

- 5 Edhe punë tjera të caktuara nga Drejtori i DI. 

- Udhëzime, 

- Sugjerime, 

- Vërejtje,  

 - Urdhëresa 

    verbale,  

- Proqesverbale, 

- Njoftime; 

- Informata, 

- Aktvendime,  

- Fletëparaqitje, 

   etj 

 

   

Inspektorët: 

 e Sektorit 

 dhe shefi. 

 

 

Shefi i 

Sektorit, 

 

 

 

                                                             

 

 

                                                        

                                                          SHTATOR  2019 
 

-1.Inspektimi i sipërfaqeve publike, konstatimi i gjendjes 

se pastërtisë, dëmtimet eventuale, vendosja e firmës, etj 

dhe ndërmarrja e masave të parapara për përmirësimin e 

gjendjes së pastërtisë, sidomos para lokaleve afariste. 

2.Vazhdimi i  inspektimeve të subjekteve afariste  dhe 

tregtarëve ilegal,  te cilat bëjnë shfrytëzimin e hapësirave 

publike, pa leje përkatëse,  me theks të veqant në rrugën 

“Ahmet Selaci”.  

 

- 3 Edhe punë tjera të caktuara nga Drejtori i DI. 

 

- Udhëzime, 

- Sugjerime, 

- Vërejtje,  

 - Urdhëresa 

    verbale,  

- Proqesverbale, 

- Njoftime; 

- Informata, 

- Aktvendime,  

- Fletëparaqitje, 

   etj 

. 

   

Inspektorët: 

 e Sektorit 

 dhe shefi. 

 

 

Shefi i 

Sektorit, 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                TETOR  2019 

 

 

-1.Konstatimi i gjendjes se pastërtisë, dëmtimet eventuale, 

vendosja e firmës, etj dhe ndërmarrja e masave të parapara 

për përmirësimin e gjendjes së pastërtisë, sidomos para 

lokaleve afariste, 

-2.Vazhdimi i  inspektimeve të subjekteve afariste  dhe 

tregtarëve ilegal,  te cilat bëjnë shfrytëzimin e hapësirave 

publike, pa leje përkatëse,  me theks të veqant në rrugën 

“Agim Hajrizi”,  

- 3 Pranimi dhe vendosja e kërkesave të palëve, 

- 4 Mbyllja e lëndëve të pa mbyllura, 

- 5 Edhe punë tjera të caktuara nga Drejtori i DI.  

- Udhëzime, 

- Sugjerime, 

- Vërejtje,  

 - Urdhëresa 

    verbale,  

- Proqesverbale, 

- Njoftime; 

- Informata, 

- Aktvendime,  

- Fletëparaqitje, 

   

 

   

Inspektorët: 

 e Sektorit 

 dhe shefi. 

 

 

Shefi i 

Sektorit, 

 

 

 

 

                                                       

                                                           NËNTOR  2019 
 

 1.Inspektimi i sipërfaqeve publike, konstatimi i gjendjes se 

pastërtisë, dëmtimet eventuale, vendosja e firmës, etj dhe 

ndërmarrja e masave të parapara për përmirësimin e 

gjendjes së pastërtisë, sidomos para lokaleve afariste, 

  2.Pastrimin  e trotuareve dhe rrugëve  nga bora. 

  3.Vazhdimi i  inspektimeve të subjekteve afariste  dhe 

tregtarëve ilegal,  te cilat bëjnë shfrytëzimin e hapësirave 

publike, pa leje përkatëse,  me theks të veqant në rrugën 

“Vllëzërit Dragaj”,  

    5. Pranimi dhe vendosja e kërkesave të palëve, 

  6. Mbyllja e lëndëve të pa mbyllura, 

  7. Edhe punë tjera të caktuara nga Drejtori i DI.  

- Udhëzime, 

- Sugjerime, 

- Vërejtje,  

 - Urdhëresa 

    verbale,  

- Proqesverbale, 

- Njoftime; 

- Informata, 

- Aktvendime,  

- Fletëparaqitje, 

. 

Inspektorët: 

 e Sektorit 

 dhe shefi. 

 

Shefi i 

Sektorit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



                                                           DHJETOR  2019 

 

 

 

1. Konstatimi i gjendjes se pastërtisënë  në qytet, dëmtimet 

eventuale, vendosja e firmës, etj dhe ndërmarrja e masave 

të parapara për përmirësimin e gjendjes së pastërtisë, 

sidomos para lokaleve afariste, 

  2.Pastrimin  e trotuareve dhe rrugëve  nga bora. 

  3.Vazhdimi i  inspektimeve të subjekteve afariste  dhe 

tregtarëve ilegal,  te cilat bëjnë shfrytëzimin e hapësirave 

publike, pa leje përkatëse,  me theks të veqant në rrugën 

“Mbretëresha Teutë”,  

   4 Pranimi dhe vendosja e kërkesave të palëve, 

   5 Mbyllja e lëndëve të pa mbyllura, 

   6 Edhe punë tjera të caktuara nga Drejtori i DI.  

- Udhëzime, 

- Sugjerime, 

- Vërejtje,  

 - Urdhëresa 

    verbale,  

- Proqesverbale, 

- Njoftime; 

- Informata, 

- Aktvendime,  

- Fletëparaqitje, 

   etj 

 

Inspektorët: 

 e Sektorit 

 dhe shefi. 

 

Shefi i 

Sektorit, 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEKTORI  I  TREGU 

 

         Inspektorati I Tregut  do te bene  mbikëqyrjen e tregut –si formë të veçante të mbikëqyrjes 

inspektuese e cila përfshin aktivitetet dhe masat me të cilat sigurohet përputhshmëria e 

produkteve jo ushqimore në treg gjegjësisht siguria e produkteve me ligjet në fuqi; 

 

           Kompetencat e Inspektoratit të Tregut sipas  Ligjit Nr 03/L-181”Per Inspektoartin dhe 

Mbikeqyrjen e Tregu” si dhe Ligjit Nr. 04/L-186 “Per plotesimin dhe  ndryshiimin  e Ligjit Nr 

03/L-181”Per Inspektoartin dhe Mbikeqyrjen e Tregu” 

  

                       1. Inspektorati i tregut ka për kompetencë që të inspektojë standardet e tregtimit të 

mallrave dhe të cilësisë së shërbimeve që ofrojnë subjektet ekonomike në territorin e Republikës 

së Kosovës, duke e mbikëqyrë: 

  - mbrojtjen e konsumatorëve;  

-  përmbushjen e standardeve të mallrave pas vendosjes së tyre në treg dhe të      `    ` 

shërbimeve; 

 - sigurinë e produkteve në treg; 

 - qarkullimin e produkteve nga metalet e çmuara;  

 - përshtatshmërinë teknike të produkteve;  

 -  kontrollin e përdorimit të njësive matëse dhe peshoreve në qarkullim;  

 -veprimtarinë turistike dhe hoteliere; 

 - veprimtarinë zejtare etj  

 

II. QELLIMI; 

 

       Qëllimi i nxjerrjes së këtij plan-programi është që të intensifikohet puna, organizimi, 

mobilizimi dhe angazhimi i të gjithë inspektorëve në mbikëqyrjen dhe zbatimin e ligjeve, 

rregulloreve dhe akteve tjera nënligjore. 

      Puna, detyrat, kompetencat, autorizimet dhe fushëveprimi i inspektorëve të kësaj Drejtorie, 

është e përcaktuar dhe e rregulluar me dispozita  ligjore dhe rregulloreve të aplikueshme.                     

 

 

 Sektori i Tregut 

 

Mbikqyrja ligjore dhe Inspektimi i operatorëve/bizneseve lidhur me; 

 

 Paisja me PELQIME per plotesim e kushteve H-S- T konform U.A 2005/12,  

 Mbrojtjen e konsumatorit, 

 Vendosjen e çmimeve, mbajtësen dhe azhuritetin e librave dhe evidencës ne subjekte 

afariste, 

 Kontrollimi i dhënies së tiketave shitëse, respektimin e orarit te punës, kontrollimin e 

deklaratave te mallrave 

 Udhëzimet teknike dhe garancionet e mallrave  si dhe saktësia e dokumentacionit 

përcjellës, etj. 

 Inspektimi i kushteve teknike të subjekteve afariste tregtare që merrën me shumicë dhe 

pakicë dhe subjektet shërbyese, etj.  



 

SEKTORI  I  TRANSPORTIT  RRUGOR 

Gjatë vitit kalendarik 2019, inspektorët e transportit rrugor, në bazë të dispozitave 
të: Ligjit nr. 04/L-179 Për Transportin Rrugor, Rregullores nr. 17/2013, për Parkingje 
Publike,Rregulloren nr. 04/2014, për auto-taksi Transport të Udhëtarve në Teritorin e 
Qytetit të Mitrovicës dhe Rregullores Komunale nr. 03/2005 mbi Organizimin e 
Transportit Rrugor Brenda Teritorit të Komunës së Mitrovicës, si dhe në bazë të këtij 
plan-programi, të sektorit për Transportin rrugor do të kryajin, keto punë: 
 
* Hartimi i plan-programit të punës, shqyrtimi dhe aprivimi i tij për vitin 2019 
 

* Pregaditja dhe hartimi i raportit vjetor, shqyrtimi dhe aprivimi i tij për vitin 2018, 
 
* Mbyllja, pergaditja dhe arkivimi i lëndëve, në afatin e parapar ligjor për vitin 2018, 

 

* Punët e inspektimit në transportin rrugor urban, urbano periferik, mallrave dhe 
transportin auto taksi brenda teritorit të komunës së Mitrovicës. 

 
* Inspektorët e transportit rrugor, në bashkëpunim, bashkëveprim dhe asistim të 
Policisë së Kosovës,  në bazë të planit paraprak do të veproin sipas autorizimeve që i 
kan dhe do të organizoin akcione të përbashkëta me Policin e Kosovës për 
identifikimin e taksistëve ilegal, pa leje pune, vazhdimi të lejes së punës dhe 
dokumentacionin tjetër të parapar me ligj dhe rregullore për zhvillimin e veprimtarisë së 
transportit të udhëtarëve. 
 

*Inspektorët e transportit rrugor, do ti përgjigjen kërkesës së inspektorve  të transportit 
rrugor të Ministris së Infrastrukturës për akcione të përbashkta brenda teritorit të 
Komunës së Mitrovicës për eliminimin e parregullsive dhe marrjen e masave ligjore ndaj 
atyre që nuk i respektoin ligjet dhe rregulloret që janë në fuqi. 

 
*Transporti taksi dhe operatorët taksi, të kontrollohen nëpër vendqëndqëndrimet 
(parkingjet) e dedikuara për taksi dhe jashtë vendqëndrimeve taksi, se a posedonin leje 
pune për ushtrimin e veprimtarisë taksi, taksistët, të cilët nuk posedoin leje pune, të 
merren masa ligjore dhe të fillohet inicimi i procedurës pran gjykatës kompetente për 
shkelje të dispozitave ligjore. 
 
Të kontrollohen të gjitha vendqëndrimet taksi dhe të gjitha automjetet që nuk kanë 
shenjen taksi të vendosur mbi automjet të largohen nga vendqëndrimet taksi duke 
kërkuar ndihmën e Policisë së Kosovës. 
 
Të merren masa ligjore  ndaj taksistëve dhe operatorëve taksi të komunës së Mitrovicës 
dhe komunave tjera, të cilët gjenden të parkuar, në rrugë, trotuar, vendndalimet e 
autobusëve, dhe kudo tjetër jashtë vendqëndrimeve të dedikuara për taksi dhe 
operator-taksi.   



*Të bëhet inspektimi i ndërmarrjeve transportuse për transportin urban, urban-periferik 
të udhëtarëve dhe transportin e mallrave se : 
 
          - A janë të regjistruara pranë Ministrisë përkatëse për këtë veprimatri, 
          - A kanë leje-licencë pune nga organi kompetent për zhvillimin e kësaj 
veprimatrie,. 
        

          - A kanë rend-udhëtimi të regjistruar dhe vërtetuar nga organi i autorizuar dhe sa i                                     

               permbahen rendit të udhëtimit, sa respektohet koha dhe vendi i nisjeve, 
          - A kanë vijat e regjistruara dhe sa i mbajnë ato rregullisht, 
          - A i plotësoin kushtet tekniko-eksploatuese, tekniko-sanitare dhe higjenike                           
për transportin e udhëtarëve, 
          - Sa respektohet obligimi ligjor për dëshminë-bileten e udhëtimit,etj. 
 
Të bëhet inspektimi i automjeteve që bëjnë transportin e udhëtarëve, se a i plotësoin 
kushtet teknike-eksploatuese,  dhe higjenike. 
 

* Gjat kryrjes së mbikqyrjes inspektuese të parkingjeve publike, inspektori është i 
obliguar dhe kompetent të kontrolloj: 

1. sinjalizimin e trafikut në parkingje publike, të urdhëroj Menaxherin që të menjanoi 
mangësit në afat të caktuar; 

2. rregullësnë  teknike të parkingjeve publike, të urdhëroj Menaxherin që të menjanoi 
mangësit në afat të caktuar; 

3. ndërtimin, rregullimin dhe paisjet e parkingjeve në harmoni me aktet e Administrates 
Komunale, të urdhëroj Menaxherin që të menjanoi mangësit në afat të caktuar; 

4. parkingjet publike në aspektin e sigurisë në trafik dhe në bazë të provave të nxjerra 

nga organi përkatës të urdhëroi përmirsimin e gjendjes për siguri të pjesmarrësve në 

trafik. 

*Inspektorët e transportit rrugor në mënyrë periodike gjatë tërë vitit kalendarik të bëjnë 
verifikimin e kushteve të licencës së operatorëve të transportit rrugor, po ashtu 
verifikimin e kushteve të lejes së punës si dhe rendeve të udhëtimit. 

 
*Në të gjitha rastet kur, konstatohen shkelje të dispozitave ligjore dhe 
rregulloreve komunale, ndaj pronarve dhe personave përgjegjës të operatorëve të 
transportit të udhëtarëve, TAXI etj, do të inicohet procedurë gjyqësore pranë 
gjykatës kompetente.  
  
 

 

 

 

 



SEKTORI  I  NDËRTIMIT 

 

Planëprogrami i punës për vitin 2019 ka këto objektiva:  Parandalimi i ndërtimeve pa leje ,  

Kontrollimi i  lejeve të ndërtimit dhe plotersimi i formularit standard për certifikaten e 

përdorimit, Rrënimi  i ndërtimeve pa leje, Mbikqyrja e objekteve të vjetra. 

 

Përgaditja e raportit vjetor  të punës  për vitin kalendarik 2018 
  -Analizimi i raportit 

  -vërejtjet eventuale 

Kontrollimi i objekteve ndërtimore në fazen e ndërtimit: 

      

 - Inspektimi i objekteve ne fazen e fillimit te ndertimit dhe vazhdimete e ndertimeve nga vitet e 

meparshme . 

     -Shqyrtimi i kërkesave të palëve 

     - inspektimet në qytet dhe periferi te qytetit                                                          

     - Analiza e punës javore 

     - Eventuale. 

 

Inspektimi dhe parandalimi i ndërtimeve pa  lejen e ndërtimit. 

 

-Inspektimi i objekteve ndërtimore në të gjitha fazat e ndërtimit , inspektimi i objekteve 

ndërtimore , Aktiviteti i inspekcionit pёr ndёrtim ishte i pёrqёndruar nё  parandalimin e  

ndёrtimore pa leje . Pёr  kёtё arsye  Inspekcioni i ndërtimit ka  ndёrmarrë  njё seri masash pёr tё 

krijuar baza formalo-juridike pёr veprim dhe bёri propozim-vendimin pёr ndёrmarjen e masave 

ndёshkuese , konzervimin e objekteve si dhe incimin e  

procedurёs penale pёr personat tё cilёt nuk pёrfillin aktvendimet e inspekcionit pёr ndalim tё 

aktiviteteve ndёrtimore. 

 

                                           Objektet me leje ndërtimi 

 

-  I inspektojm të gjitha objektet me leje ndërtimi prej fillimit e deri në përfundim të objektit,me 

procesverbal nëpër faza bëjm inspektimin . 

- Kontrollimi dhe inspektimi i të gjitha lejeve ndërtimore me procesverbal. 

-Gjat inspektimit të objekteve kontrollohet nëse kan bërë tejkalime  dhe në rast se po atëher 

marrim masa parandaluese dhe lëshohet aktvendim për rrënim. 
 

 

Plotersimi i formularit standard për certifikaten e përdorimit 

 

-Plotesimi i formularve standard për çdo fazë të ndërtimit ,gjatë inspektimeve në vendndërtim. 

-  Inspektimi përfundimtarë i ndërtimit të objektit me leje ndërtimi dhe plotësimi i formularit 

standardë. 

-Kompletimi i lëndës për çdo objekt ndërtues dhe mbajtja e një kopje të formularit  standardë. 

Problematika e rrënimit të objekteve: 

 

Marrëveshja me përfituesit për rrënimin e objekteve si dhe sigurimin e inspektorëve(sipas 

mjeteve të planifikuara bugjetore për shpenzimet gjatë rrënimit të objekteve të ndërtuara pa leje) 



                                                  Objektet e vjetra 

 
- Inspektimi i objekteve të vjetra  të banimit,afarsite që paraqesin rrezik për vetërrënim dhe konstatimi i 

gjendjes faktike me procesverbal. 

- Inspektimi i objektet në zonat e veqanta të mbrojtura me ligj me qellim të ndalimit të ndërtimeve pa leje. 

-  Inspktimi i objektet trasheguese kulturore dhe propzimi i masave që duhen të ndërrmaren me qëllim të 

shmangies së rrezikut. 

 

 

 

 


