
OBLIGIMET E KOMUNAVE NGA AGJENDA EVROPIANE  
PLANI GJITHPËRFSHIRËSE Janar-Dhjetor  2018  

Data e dorëzimit të 
raportit:  21.12.2018 

Emri i komunës Komuna e Mitrovicës 

Emri i Kryetarit të 
Komunës z. Agim BAHTIRI 

Emri i Zyrtarit Komunal 
për IE :  Sadije JASHARI; Ermira SPAHIJA 

Detajet kontaktuese: 
 

E-mail: sadije.jashari@rks-gov.net      
             ermira.spahija@rks-gov.net 
Tel: 42 0 23 (centrix) 

Informata të 
përgjishme mbi 
zhvillimin e proceseve 
të Integrimeve 
Evropiane në komunen 
tuaj? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A është themeluar zyra komunale për Integrime Evropiane në komunën tuaj, 

nëse po si funksionon ?   

2.Sa zyrtarë janë në këtë zyrë dhe në kuadër të cilës drejtori funksionon zyra ? 

3.A ka zyrtari/zyra komunal për integrime Evropiane plan vjetor të punës ?  

4. A ka ndonjë mekanizëm tjetër komuna juaj (p.sh grup punues) nga drejtoritë 

përkatëse të cilat  janë të obliguara të raportojnë në obligimet e Agjendes 

Evropiane në të cilat diskutohen arritjet dhe sfidat e përmbushjes së obligimeve 

nga Agjenda Evropiane në komunën tuaj, nëse po sa takime janë  mbajturë 

gjatë kësaj periudhe ? 

5.Obligimet e komunës suaj të cilat dalin nga Agjenda Evropiane, a janë të 

inkorporuara në planin vjetore të Drejotorive përkatëse si dhe a është ndarë 

buxhet për realizimin e këtyrë obligimeve? 

 

6.A merr pjesë Zyrtari për Integrime Evropiane në takimet që  mbahen për 

planifikim të buxhetit vjetor / në mënyre që të ketë një monitorim më efikas 

mbi përfshirjen e obligimeve të komunave nga Agjenda Evropiane në planet e 

1. Po, Zyra për Integrime Evropiane, është e themeluar, dhe 
funksionon si sektorë në kuadër të Drejtorisë për Integrime 
Evropiane dhe Mirëqenie Sociale. 
 
2.Janë dy zyrtare për Integrime Evropiane. Zyra funksionon 
në kuadër të  Drejtorisë për Integrime Evropiane dhe 
Mirëqenie Sociale. 
 
3. Po, zyra ka Plan Vjetor, në kuadër të Drejtorisë për 
Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale. 
 
4.Grup punues, nuk ka. Por, drejtorët e drejtorive,  zyrtarët 
përgjegjës të njësive komunale si dhe kabineti i kryetarit, që 
të gjithë përgjigjen për raportin në obligimet e Agjendës 
Evropiane. 
 
5. Jo. 
 
6.Jo, Zyrtari për Integrime, nuk merr pjesë në takimet që 
mbahen për planifikim të buxhetit vjetor. 
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punës se  drejtorive Komunale dhe planifikimin buxhetor të atyre planeve .  

7. Cilat janë aktivitetet të cilat ka ndërmarr zyrtari për Integrim Evropian për të 

nxitur implementimin e rekomandimeve të dala nga periudha paraprake e 

raportimit? 

 

7. Aktivitetet që ZKIE ndërmerr lidhur me implementimin e 
rekomandimeve, janë së pari PKVMSA-ja, e cila i dërgohet 
me email zyrëtar të gjitha drejtorive, njësive komunale duke 
përfshirë edhe kabinetin. Më pas, konsultimet dhe 
koordinimi në mes ZKIE-ve bashkë drejtoritë, njësitë, 
nënkryetarin e komunës si dhe sekretarinë e kuvendit lidhur 
me raportin. Zakonisht pas raportimit të komunave, MAPL-ja 
e kryen një raport analizë lidhur me implementimin e 
rekomandimeve nga komunat dhe i dërgon të gjitha 
komunave (e që në 6 mujorin e parë, nuk kemi pranuar një 
të tillë nga MAPL-ja) pas përfundimit të raportit, ZKIE-ja do 
ta kryen një analizë të detajuar lidhur me përmbushjen e 
obligimeve të komunës nga Agjenda Evropiane dhe më pas 
kjo zyrë e bënë një shkresë ku i paraqet sfidat dhe obligimet 
të cilat nuk janë përmbushur dhe e dërgon në adresë të 
kryetarit të komunës dhe të gjitha njësive komunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Objektivi Strategjik 
duke u trajtuar 
 

Drejtoritë 
përgjegjëse 
komunale   

Pyetjet lidhur me zbatimin 
e aktiviteteve gjatë 
periudhës së raportimit 

Përmbledhja e aktiviteteve të kryera gjatë periudhës 
së raportimit  Janar – Dhjetor 2018 

Ndërlidhja 
me 
dokument
et tjera 
strategjike 
dhe 
legjislacion  

1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE  

  1. Administrata publike       Neni 120  i 
MSA-së 
Administra
ta publike  
 
 

1.1. Forcimi i kapaciteteve 
të administratës në nivelin 
lokal, përfshirë komunat e 
sapo formuara, duke 
ofruar udhëzime nga niveli 
qendror tek ai lokal 

Të gjitha 
Drejtoritë/ 
Njësitë/ Zyrat 
dhe 
Sektorët/Drejt
oria per 
Administratë 
(Zyra e 
personelit) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A është hartuar programi 
i trajnimeve për vitin 2018 
në komunën tuaj?       
 
 
2. Sa është numri i zyrtarëve 
që janë përfshirë në planin e 
trajnimeve? 
 
3. Sa është buxheti i 
planifikuar në realizimin e 
planit të trajnimeve ? 
 
 
4.Cilat janë format tjera të 
financimit të programit të 
trajnimeve (donatorët)?  
 
5. Sa është numri i 

1.Po,  programi i trajnimeve për vitin 2018 në 
komunën tonë, është i hartuar.   
 
 
2. Numri i zyrtarëve që janë përfshirë në planin e 
trajnimeve, është 95. 
 

 

3. Buxheti i planifikuar në realizimin e planit të 

trajnimeve, 36, 300 €. 

 
 
 
 
4. Format tjera të financimit të programit të 
trajnimeve, janë përmes IKAP-it, USAID-it, etj... 
 

 
 
 
 
 
 



trajnimeve të mbajtura sipas 
fushave përkatëse  në 
komunën tuaj ?    
   
6.A keni databazë për 
meaxhimin e programit të 
trajnimeve ? 
               
7. Sa është numri i zyrtarëve 
të komunës që kanë marrë 
pjesë në trajnime? 
 

 
 
5. Numri total i nëpunësve që kanë ndjekur trajnime 
është 65, e që ndahet në disa fusha dhe që kanë të 
bëjnë kryesisht me shërbimin civil. 
 
6. Po, kemi databazë për menaxhim të programit të 
trajnimeve. 
 
7. Numri i zyrtarëve të komunës që kanë marrë pjesë 
në trajnime, është 95. 
 

1.2.Të zbatohet 
legjislacioni dhe politikat 
për reformën e 
administratës publike 

 
Zyra e 
personelit 
 
 
 
 

1.A është përgatitur 
Katalogu i vendeve të punës 
në Shërbimin Civil në 
komunën tuaj? ( 2 komuna)  
  

1. Po,  është përgatitur Katalogu i vendeve të 
punës në Shërbimin Civil në komunën tonë. 

 
 
   



1.3.Të ngritet 
transparenca e punës dhe 
vendimmarrjes të nivelit 
lokal 

Drejtoria e 
Administratës
/Sektori i 
Kuvendit/ 
Zyra për 
Informim/ 
Shërbimi i 
kuvendit 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i kërkesave 
për qasje në dokumente 
publike?  
 
2. Sa është numri i 
kërkesave të refuzuara dhe 
aporvuara? 
 
3. Sa është numri i akteve të 
aprovuara nga  Kuvendi i 
komunës?  
 
4.Sa akte të aprovuara nga 
kuvendi i komunës janë 
publikuar në ueb-faqen 
zyrtare  ju lutem jepni arsyet 
e mospublikimit të akteve 
në gjuhët zyrtare?  
 
 
5. A janë publikuar në ueb 
faqen e komunës tuaj të 
gjitha aktet dhe dokumentet 
e nxjerra nga organet e 
komunave në gjuhët zyrtare 
(nëse jo, ju lutem jepni 
arsyet e mos publikimit në 
gjuhët zyrtare 
 
6. A janë duke u 
transmetuar mbledhjet e 
kuvendeve perms ueb faqes  
komunale ?  
 

1.Numri i kërkesave për qasje në dokumente Publike 
për periudhën Janar – Dhjetor 2018, janë 24 kërkesa 
të cilat janë shqyrtuar brenda afatit kohorë. 
 
2.Nga gjithsej 24 kerkesa për qasje në Dokumente 
Publike, të gjitha janë të aprovuara dhe nuk ka të 
refuzuara. 
 
3.Numri i akteve të aprovuara nga kuvendi: është 109 
vendime; 1 rekomandim; 1 konkluzion; 5 rregullore 
në parim. Nga këto 5 rregullore ( 3 janë miratuar dhe 
2 janë në diskutim). –Vlenë të ceket se  43 vendimet e 
seancës së fundit të Kuvendit, shpallen 15 ditë pas 
vlerësimit të ligjshmërisë nga MAPL-ja ( do të  
publikohen diku rreth dt. 05 janar 2019). 
 
4. Të gjitha aktet e aprovuara nga kuvendi i komunës, 
janë të publikuara në ueb faqen komunale , në të dy 
gjuhët. 
 
5. Po, të gjitha aktet dhe dokumentet, janë të 
publikuara. 
 
 
 
 
6. Komuna e Mitrovicës ka të krijuar kanalin e saj në 
You Tube, ku mund të gjinden të gjitha seancat e 
kuvendit komunal, ndërsa live përmes Ueb Faqes janë 
transmetuar 6 seanca. Në fund të dhjetorit do të ketë 
edhe një seancë, e cila gjithashtu do të transmetohet 
online. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           
1
 Neni 68.1 I Ligjit për vetëqeverisje lokale obligon së paku 2 takime publike në vit në të cilat mund të marr pjesë secili person apo organizatë me interes në 

komunë.  

7. A keni problem me 
transmentimin e 
mbledhjeve në ueb faqet 
komunale, nëse po 
specifikone      problemet ?  
 
8.Cilat janë  format e tjera të 
transmetimit të mbledhjeve 
të kuvendeve ?    
 
 
9. Sa takime publike 
gjithëpërfshirëse me 
qytetarë janë mbajtur gjatë 
peridhës raportuese 
(konform nenit 68.1 të Ligjit 
për vetëqeverisje lokale)? 1 
 
 
10. Sa takime të tjera 
informuese janë mbajtur me 
qytetarë në lokacione, lagje, 
fshatra dhe vendbanime, 
lidhur me çështje të 
ndryshme të interesit publik 
(specifikoni temat e 
diskutimeve) ?  
 
11. A mbahen procesverbale 
gjatë këtyre takimeve dhe a 
publikohen në ueb faqe të 

7. Jo, nuk kemi problem transmetimi. 
 
 
8.Mbledhjet e Kuvendit Komunal transmetohen 
përmes pajisjeve të teleprezencës së MAPL-së, 
njëkohësisht ato transmetohen edhe në televizionin 
lokal (TV Mitrovica). 
 
9.Komuna e Mitrovicës ka mbajtur Takimin Publik të 
kryetarit me qytetarë më 27.06.2018, po ashtu është 
mbajtur Debat Publik” Përfshirja e parimeve të 
zhvillimit të qëndrueshëm brenda Komuniteteve në 
Kosovë”, organizuar nga KOSID, 7 dëgjime publike 
buxhetore , diskutimi publikë për Draft Rregulloren 
Nr.0312018 për ndryshim dhe Plotësim të Rregullores 
Nr.03/2014 për caktimin e orarit të punës për 
Subjektet afariste në Komunë, ndërsa më 20.12.2018 
do të mbahet takimi i dytë publik i kryetarit me 
qytetarë. 
 
10. Komuna ka mbajtur me dhjetëra takime tjera 
Informuse me qytetarë si: Sesionet Informuese për 
Fermerët, Sesione Informuese në Arsim dhe sesione 
Informuse me familjet të cilat aplikuan për tu 
vendosur në Qendrën e Banimit Social në Stantërg 
dhe takime të tjera  për zgjedhjen e këshillave të 
fshatrave. 
 
11.Lidhur me takimet në fjalë mbahen edhe 
procesverbale, mirëpo ato publikohen në formë të 
Informatave në Ueb Faqe  të Komunës, po ashtu në 



komunave ? 
 
12. Cilat janë format apo 
praktikat tjera që komuna 
ka përdorur  me rastin e 
marrjes së opinionit të 
qytetarëve gjatë procesit të 
vendimmarrjes? 
 
 
13. Sa takime konsultative 
me qytetarë janë mbajtur 
lidhur me propozim-aktet  e 
kuvendit të komunës  
(rregullore, statute, plane 
etj)? 
 
13. Cilat janë format e 
adresimit të kërkesave të 
qytetarëve pas 
konsultimeve publike (si 
bëhet klasifikimi i kërkesave 
dhe adresimi i tyre në 
projekt-akte komunale?   

Ueb Faqe është publikuar Raporti dhe procesverbalet 
nga Degjimet Buxhetore. 
12. Shpallen diskutimet publike për rregulloret që 
janë në proces të miratimit nga kuvendi i 
komunës.Komuna është e interesuar që qytetarët të 
bëhen pjesë e rëndësishme e vendim marrjes, andaj 
ajo është e hapur për të pranuar edhe idetë dhe 
opinjonet e qytetarëve edhe përmes komunikimit me 
email si dhe përmes adresimit të tyre në rrjetet 
sociale, respektivisht në Faqen Zyrtare të Facebook-
ut. 
13. Janë mbajtur tre (3) takime konsultative për : 
3 rregullore 
5 plane 
1 program  
1 strategji. 
 
13.Kryesisht vërejtjet dhe sugjerimet, janë gjatë 
debateve publike, klasifikimi i kërkesave bëhet 
varësisht prej propozimeve tyre, për ndryshime apo 
plotësime duke i adresuar këto propozime në 
komisionin statutar dhe komitetit për politikë dhe 
financa, si organe që i shqyrtojnë paraprakisht para 
se të miratohen në kuvend. 

1.4.Të vazhdohet procesi i 

decentralizimit për 

komunat: Mitrovicë e 

Veriut, Zubin Potok, 

Zvecan, Leposaviq 
Drejtoria e 
Administratës 
 
 
 

1.A ka filluar procesi i 

funksionalizimit të 

Administratës komunale? 

2. Cfarë veprime janë 

ndërmarrë për themelimin e 

drejtorive në kuadër të 

administratës komunale? 

3.  A janë themeluar 

( Vlenë vetëm  për komunat: Mitrovicë e Veriut, 

Zubin Potok, Zvecan, Leposaviq). 

 

 

 

 

( Vlenë vetëm  për komunat: Mitrovicë e Veriut,  



Qendrat për shërbim të 

qytetarëve?  

4. A është duke funksionuar 

sistemi i intranetit në kuadër 

të shërbimeve 

administrative që ofron 

komuna? 

Zubin Potok, Zvecan, Leposaviq) 

1.5.Të zbatohet në 
mënyrë sistematike 
rekrutimi i stafit civil i cili 
është bazuar me ligj 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Zyra e 
personelit/  
SHERBIMET E 
KUVENDIT/ 
Zyra e 
kryesuesit, 
ZKK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A është themeluar 
komiteti për komunitete në 
komunën tuaj?  
 
2. Sa mbledhje të këtij 
komiteti janë mbajtur në 
periudhën raportuese? 
 
3. A është emëruar  
zëvendëskryesuesi i 
kuvendit të komunës për 
komunitete? (së paku 10% e 
qyetarëve nga komunitetet 
joshumicë) 
 
4.  A është emëruar 
nënkryetari i komunës për 
komunitete (së paku 10% e 
komuniteteve joshumicë)? 
 
5. Çfarë përpjekje dhe 
veprime ka ndërmarrë 
Komuna që Komunitetet jo-
shumicë të  përfaqësohen 
në mënyrë adekuate në 

1.Po, është themeluar komiteti për komunitete në 

komunën tonë. 

 

2. Për vitin 2018, janë mbajtur 7 mbledhje. 

 

3. Jo 

 

 

4. Jo 

 

5.Kuvendi i Komunës, ka emëruar anëtarë nga këto 

komunitete në komitetet për komunitete dhe 

komitetet funksionale. 

Komuna e Mitrovicës bashkëpunon ngusht me zyrën 

për komunitete. Sa i përket rekrutimit të stafit dhe  

veprimet nga komuna, e në këtë rast zyra e personelit 

vazhdimisht respekton procedurat ligjore dhe në rast 

se nuk kemi kandidat jo shumicë, vazhdohet afati i 

konkurseve edhe për 7 ditë. 
  



institucionet publike në 
komunën tuaj?        
              

7. Sa është numri  i të 
punësuarave të 
komuniteteve jo shumicë në 
institucionet publike?  

 

7.Në komunë 7; 

  Në QMF 3;  

  Arsimi 18. 

2. Avokati i Popullit 

 

 
 

 2.1.Të përmirësohen 

kushtet për funksionimin e 

Institucionit të Avokatit të 

Popullit 

 

Drejtoria e 
Administratës
/  Zyra e 
Kryetarit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A janë  të qasshme për 

personat me aftësi të 

veçanta, hapësirat e punës 

së institucionit të Avokatit të 

Popullit në institucionet 

lokale  (Prishtinë, Prizren, 

Pejë, Gjakovë, Ferizaj, 

Gjilan, Graçanicë, Mitrovicë 

Jugore, Mitrovicë Veriore)? 

( 3 komuna) 

 

1. Hapësirat e punës së institucionit të Avokatit 
të Popullit, janë pjesërisht të çasshme, për 
arsye se zyrat gjinden në katin e tretë dhe 
ndërtesa është ndërtim i vjetër dhe pa 
ashensorë. Ekzistojnë vetëm pjerrinat në 
katin përdhesë. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.2. Të zbatohen 

rekomandimet e 

Institucionit të Avokatit të 

Popullit 

  
 
 
 
 
Njësia për të 

1.Sa është numri  dhe cilat 

janë kërkesat  

/rekomandimet të cilat 

Komuna i ka pranuar nga  

Institucioni i Avokatit të 

 
1. Janë pesë (5) kërkesa/rekomandime nga 

avokati i popullit. Të gjitha janë shqyrtuar nga 
komuna. Katër nga to, janë kthyer përgjigjjet, 
ndërsa një, është në proces. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Drejtat e 
Njeriut dhe 
Komunitete/  
Kabineti i 
Kryetarit 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popullit ( nëse po listoni 

ato), si dhe cilat janë masat 

që komunat kanë ndërrmarë 

lidhur me rekomandimet e 

pranuara? 

2. Sa përgjigje pozitive i ka 

kthyer Komuna Institucionit 

të Avokatit të Popullit?   

3. Sa përgjigje negative i ka 

kthyer Komuna Institucionit 

të Avokatit të Popullit?       

4.Sa kërkesa/rekomandime 

janë në proces të 

shqyrtimit? 

 
2. Katër (4) nga kërkesat, janë me përgjigjje 

pozitive. 
 

3. Nuk ka pasur përgjigjje negative. 
 

4. Një (1) është në proces. 

3.Shoqëria civile 
   

  
   

3.1.Të rritet bashkëpunimi 
në mes të organizatave të 
shoqërisë civile dhe 
institucioneve të Qeverisë 
së Kosovës, si dhe të 
sigurohet financim publik 
për shoqërinë civile 
 
 

Drejtoria për 
Financa dhe 
Buxhet/  Të 
gjitha drejtorit 
e përfshira  në 
këtë proces 
 
 
 

1. Sa është buxheti i 
planifikuar për projektet e 
OSHC-ve,  dhe në cilat 
kategori buxhetore  ?  
 
2. A janë zbatuar procedurat 
sipas  Rregullores së re të 
MF—4/2017 mbi kriteret, 
standardet dhe procedurat 

 1.Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport ka planifikuar 
buxhet  për projektet e OSHC-ve për vitin 2018 
100.000 euro (60.000 euro kanë qenë nga granti 
qeveritar dhe 40.000 euro nga të hyrat) 
 

2. Në të gjitha thirrjet publike që ka shpallur DKRS-ja, 

janë zbatuar proceduart sipas Rregullores së re të 

MF—4/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e financimit të OJQ-ve? 
 
3. Cilat kanë qenë objektivat 
e përcaktuara në kuadër të 
shpalljes për projekt 
propozimet?  
 
4.Sa është numri i OSHC-ve 
të përkrahura financiarisht 
nga komuna? 
 
5.Sa është numri i 
projekteve që ka financuar 
komuna?   
               
6. Në kuadër të cilave grupe 
punuese (komisioneve) të 
kuvendit janë përfshirë OJQ-
të ?  
 
 
7.Sa është shuma e 
përgjithshme e mjeteve 
financiare të ndara për 
përkrahjen e aktiviteve të 
OSHC-ve? 
 

e financimit të OJQ-ve. 

3.Në kuadër të DKRS-së veprojnë tre sektorë Sektori 

për Kulturë, Sektori për Rini dhe Sektori për Sport. 

Secili nga sektorët ka përpiluar objektivat e veta me 

rastin e shpalljës së thirrjes publike.  

4.Duke u bazuar në Planin e Punës  për vitin 2018 dhe 
objektivat e  sektorëve, numri i OSHC-ve që janë 
përkrahur financiarisht nga DKRS-ja për periudhën 
kohore Janar-Dhjetor 2018, është 62 OSHC, klube 
sportive etj. 
 
5. Numri i projekteve të financuar nga DKRS-ja për 
periudhën kohore Janar-Dhjetor 2018 është 62 
projekte. 
 

6. OJQ-të dhe ekspertët janë përfshirë në komisionet 

për vlerësimin e projekt-propozimeve 

7.Shuma e përgjithëshme e ndarë për përkrahjen e 
aktiviteteve dhe projekteve të OSHC-ve,  ku janë 
përfshirë projekte në fushën e  kulturës, rinisë dhe 
sportit por janë të përfshira edhe OSHC-të nga 
komunitet pakicë  është  83.965 euro. 

4.Lufta kundër terrorizmit 

  

  

 

Neni 92 
Lufta 
kundër 
terrorizmit 
- MSA 



4.1.Të përforcohen 
strukturat e Kosovës në 
parandalimin dhe 
eliminimin e akteve 
terroriste dhe financimit 
të tyre 

Kordinatori i 
Sekretariatit/
Kuvendi i 
Komunës/ 
Kordinatori i 
KKSB-së 
 
 
 
 
 

1. Cilat janë 

veprimet/aktivitetet që ka 

ndërmarrë komuna e juaj 

për vetëdijësimin e 

qytetarëve kundër 

radikalizmit që mund të 

shpiej në ekstremizëm të 

dhunshëm ?  

 

2. A  ka pasur ndonjë rast të 

raportuar në KKSB për 

aktivitetet që lidhen me 

ekstremizmin e dhunshëm 

dhe terrorizmin ? 

 

 

 

3. A ka raportuar Drejtori i 

Policisë në Kuvendin e 

Komunës lidhur me gjendjen 

e sigurisë në Komunë  ? 

 

 

 

1.Në periudhën e parë të vitit 2018, në kuadër të 3 
takimeve të rregullta të KKSB-së që janë mbajtur, 
është diskutuar për radikalizmin që shpie në 
ekstremizëm të dhunshëm.   
Në 6 mujorin e parë, përveç takimeve të rregullta, 
është mbajtur edhe një takim  i jashtëzakonshëm me 
ministrin e punëve të brendshëm z. Bejtush Gashi për  
ta njoftuar ministrin  lidhur me ecurinë e KKSB-së. 
Në periudhën e dytë të vitit 2018, në kuadër të 
takimeve të rregullta, në vazhdimësi është diskutuar 
për fenomenin aktual global, gjegjesisht për 
radikalizmin që mund të shpiej në ekstremizëm të 
dhunshëm dhe tërrorizëm. 
Kemi mbajtur edhe 5 punëtori, ku 4 nga to u 
organizuan komunë-IOM-OSCE, ndërsa të 5-ën 
punëtori, ka qenë e involvuar edhe Banka Botërore 
për të mbështetur dhe sponzorizimin e projekteve 
nga këto punëtori, e që kanë të bëjnë me këtë temë. 
 
2. Gjatë vitit 2018, nuk ka pasur asnjë rast të 
raportuar në KKSB për aktivitetet që lidhen me 
ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. 
 
3.Drejtori i Policisë, ka raportuar në KKSB.-Në  
kuvend, jo. 
 
 
  



4.2.Të krijohen 
mekanizma për raportim 
obligativ lidhur me 
konfliktin e interesit si dhe 
të ashpërsohen sanksionet 
lidhur me mos deklarimin 
e pasurisë dhe konfliktin e 
interesit 

 Kordinatori i 
Sekretariatit/
Kuvendi i 
Komunës/  
Zyrtari për 
raportim në 
agjension 
kundërkorrup
sionit 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i 
personave zyrtar të obliguar 
për deklarimin e pasurisë 
tek AKK?    
 
2. Sa është numri i zyrtarëve 
që kanë deklaru pasurinë? 
 
 
3.Sa është numri i 
deklarimeve të konflikteve 
të interesit nga zyrtarët 
komunal ?  
  
 
4. Sa është numri i 
anëtarëve të kuvendit që 
kanë deklaruar konfliktin e 
interesit para marrjes së 
vendimeve në kuvend të 
komunës?        
   
 
 
 
 
 
 

 
1. Numri i personave zyrtar të obliguar për 

deklarimin e pasurisë tek AKK, është 56. 
 
 
 

2. Numri i zyrtarëve që kanë deklaru pasurinë, 
është 56 (të gjithë). 
 
 
 

3. Asnjë deklarim të konfliktit të interesit (nuk 
ka apsur). 
 

 

4. Asnjë. 
 

 
 
 
 
 
 
 
   



4.3.Monitorimi i zbatimit 
të Strategjisë dhe Planit të 
Veprimit Kundër 
Korrupsion;  

 
Kordinatori i 
Sekretariatit/
Kuvendi i 
Komunës/  
Zyra e 
kryetarit/Zyra 
e personelit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A ka hartuar komuna juaj 
Planin Lokal për Integritet?  
 
 
2. A ka komuna juaj zyrtar 
që raporton për  Planin 
Lokal për Integritet ?  
 
3. Sa është numri i 
raporteve të publikuara mbi 
monitorimin e zbatimit të  
Planit Lokal për Integritet. 

1.Po, komuna  e ka të hartuar Planin për Integritet. 
 
 
 
2.Jo, nuk është caktuar zyrtari. 
 
3.Nuk ka 

  

5. Të drejtat e njeriut dhe 
mbrojtja e minoriteteve    

  

   

5.1.Zbatimi i pakove 
ligjore për të drejtat e 
njeriut 
 
 

 
 
 
 
 
Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut dhe 
Komunitete 
 
 
 
 

1.Numri dhe lloji i 
aktiviteteve të komunës për 
promovimin dhe mbrojtjen 
e të drejtave të njeriut  në 
lidhje me zbatimin e  
legjislacionit për të drejtat e 
njeriut?      
 
2.A është hartuar rregullorja  
komunale për parandalimin 
e punëve të rënda për 
fëmijët në komunën tuaj? 
 

1.Duke marrë parasysh se NJDNJK-ja në periudhën e 
parë të vitit 2018, ka bërë thirrje publike për 
përkrahje financiare për të gjitha OJQ-të që mirren 
me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 
njeriut, të aplikojnë dhe të jenë përfitues të grandit 
me shumën e përgjithshme prej 5890 €. Ndërsa, në 
gjashtë mujorin e dytë, nga thirrja publike, kanë 
përfituar 11 organziata jo qeveritare me mjete 
financiare, ku aktivitetet e tyre kanë qenë në 
përputhje me legjislacionin mbi të drejtat e njeriut. 
Organizatat përfituese: OJQ Klubi basketbollistit në 
Karroca “Trepça”; OJQ shoqata e të Verbërve; OJQ 
Shoqata e personave më aftësi të kufizuara-   



 
 
 
 
 
 

3. A është miratuar 
rregullorja komunale për 
mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve?   
 
 
4.Sa është numri i 
trajnimeve për zyrtarët 
komunal për pakon ligjore 
për të drejtat e njeriut? (Ligji 
nr. 05/L -019 për Avokatin e 
Popullit (LAP), Ligji nr. 05/L -
020 për barazi gjinore (LBGJ) 
dhe Ligji nr. 05/L -021 për 
mbrojtjen nga diskriminimi)  
 

Mitrovicë; OJQ me Dorë në zemër; OJQ Mundësia; 
OJQ qendra për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijëve 
“Raba Voca”; OJQ Bota e Rinisë; OJQ Fondacioni për 
Mbrojtjen e Mjedisit; OJQ Business Woman-
Mitrovica, OJQ OPFAKKOS si dhe OJQ Little People. 
 
2.Jo nuk është  hartuar rregullorja  komunale për 
parandalimin e punëve të rënda për fëmijët. 
 
3.Jo, nuk është miratuar rregullorja komunale për 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. 
 
4. Numri i trajnimeve  për pakon ligjore për të drejtat 
e njeriut, në 6 mujorin e parë, ka qenë 8 trajnime. 
Ndërsa në 6 mujorin e dytë 7 trajnime. Gjithsejt 15 
trajnime për vitin 2018. 
 
 
 
 
 
 

5.2.Të drejtat e grave dhe 
barazia gjinore  
 

Zyra për 
Barazi Gjinore 
 
dhe  
Qendra për 
Punë Sociale 
 
 
/Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut dhe 
Komunitete 

1. Sa raste të dhunës mbi 
baza gjinore ka trajtuar 
komuna juaj? 
 
2.A ka themeluar komuna 
këshillin komunal/  
mekanizëm  për mbrojtën e 
viktimave te dhunës ne 
familje dhe baza gjinore, 
nëse po sa takime janë 
mbajtur nëse po, a është 
funksionale? 

1.Në QPS – Komuna e Mitrovicës së Jugut, janë 

referuar gjithësejt 33 raste të dhunës në familje, nga 

këto janë: 29 raste femra, ndërsa 4 raste meshkuj. 

Nga 29 raste femra janë: 25 viktima gra dhe 4 viktima 

të mitura. Nga 4 raste meshuj janë: 1 viktimë burrë 

dhe 3 të mitur. 

Ndërsa, sa i përket Zyrës për Barazi Gjinore, pasi që 

jemi në proces të themelimit të  këshillit komunal për 

mbrojtën e viktimave te dhunës ne familje dhe baza 

gjinore, si zyrë ende nuk kemi pasur mundësi dhe 
  



 
 

 
3.Sa takime janë mbajtur? 
 
4.A janë themeluar 
komitetet obligative të 
kuvendeve të komunave në 
përputhje me Ligjin për 
Barazi Gjinore?  
  
 
 

çasje për trajtimin e tyre. 

2.Jo, komuna ende nuk e ka themeluar këshillin 

komunal/ mekanizëm  për mbrojtën e viktimave te 

dhunës ne familje dhe baza gjinore, por duhet cekur 

se jemi në proces të themelimit të këtij mekanizmi në 

bashkëpunim me koordinatorin nacional për 

mbrojtjen e viktimave të dhunës. 

2. Janë mbajtur dy takime, tema ka qenë themelimi i 

këtij këshilli. 

4. Po,  komitetet obligative të kuvendeve të 

komunave në përputhje  me Ligjin për Barazi Gjinore, 

po,  janë të themeluara. MAPL-ja është ajo që 

verifikon a janë në përputhje me ligjin  për barazi 

gjinore dhe nëse nuk janë i këthen mrapa. 

5.3.Të drejtat e fëmijëve 
 
 Njësia për të 

Drejtat e 
Njeriut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Cilat janë veprimet që ka 
ndërmarrë komuna, duke 
përfshirë edhe planifikimin 
buxhetor, për të ngritur 
kapacitetin e koordinatorit 
apo zyrtarit komunal për të 
drejtat e njeriut/fëmijëve?        
 

1.Drejtoria e Arsimit, NJDNJK-ja dhe Kryesuesi i 
Kuvendit, me mbështetje finaciare të Save the 
Children, kanë hartuar rregulloren për Asambleistët e 
fëmijëve, të cilën komuna ka marrë obligim që ta 
miratoj në Kuvendin Komunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5.4.Të fuqizohet roli dhe 
pozita e femrës në shoqëri  

Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i pozitave 
menaxheriale të grave në 
ekzekutiv të Komunës?  
 
 
2. Sa është numri i femrave 
në pozita menaxheriale në 
të gjitha institucionet e 
komunës (p.sh. 
administratë, shkolla, QMF 
etj)?                                                              
 
3.Sa është numri i femrave  
ne pozita menaxheriale në 
të gjitha institucionet e 
komunës (p.sh. 
administratë, shkolla, QMF 
etj)?                                                              
nga komunitetet jo 
shumicë?  
 
4.Sa është numri  total i 
përfaqësimit të femrave në 
administratën publike lokale 
duke përfshirë Kuvendin e 
Komunës  ? 
 
5. Sa është numri  total i 
përfaqësimit të femrave nga 
komunitetet jo shumicë në 
administratën publike lokale 
duke përfshirë Kuvendin e 
Komunës? 
 

1. Janë  3 (nese  është fjala për pozita politike) 

 

 

2. Numri i femrave në administratë që mbajnë pozita 

menaxheriale është 6 në shërbimin civil (Komunë); në 

shkolla 10 dhe në QMF 19. 

 

 

3.Numri i femrave ne administrate qe mbajne pozita 

menagjeriale nga komunitetet jo shumicë, është 2 në 

shërbimin civil (Komunë) 

 

 

 

4.Numri total  i femrave në administratë publike  

është 128 ne sherbimin civil, ndërsa në kuvend, janë 

13. Totali 141. 

 

5.Numri  total i përfaqësimit të femrave nga 
komunitetet jo shumicë në administratën publike 
lokale duke është 7. 
 

 

  



5.5.Zbatimi i të drejtave 
pronësore 
 
 

Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut dhe 
Komunitete/Z
yra për Barazi 
Gjinore 
 
 

1. Cilat janë veprimet që ka 
ndërrmarr komuna juaj me 
qëllim te rritjes së 
ndërgjegjësimit dhe 
përmirësimit për të drejtat 
pronësore të grave, dhe cila 
është natyra e tyre? 
 
  

 
1. Gjatë vitit 2018, janë mbajtur katër (4) takime 

vetëdijësuese nga Zyra për Barazi Gjinore, me 
gratë të viseve urbane dhe rurale, lidhur me 
ndërgjegjësimin dhe përmirësimin e të 
drejtave pronësore të grave . Gjithashtu 
është mbajtur në fillim të vitit 2018, një takim 
vetëdijësues me grupin e grave asambleiste( 
pasi që ishte fillimi i mandatit për to). 
   

5.6.Lufta kundër trafikimit 
me qenie njerëzore 

 
 
Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut dhe 
Komunitete 
/Drejtoria për 
Shëndetësisë 
dhe 
Mirëqenies 
Sociale 
 
 
 

1.Sa raste të strehimit dhe 
të kompensimit të viktimave 
të trafikimit janë evidentuar 
në komunën tuaj?  
    
 
 
2. A ka siguruar Komuna 
ndihmë për viktimat e 
komuniteteve pakicë kundër 
trafikimit dhe kundër 
dhunës në familje? 
 
 

1.Viktima të trafikimit janë referuar nga policia 7 
raste potenciale, 4 rasteve u është ofruar strehim në 
strehimore dhe shërbime të parapara, ndërsa 3 
rasteve tjera vetëm shërbimet e parapara nga QPS – 
Mitrovicë. 
 

2.Rastet e referuara të këtyre kategorive në QPS -

Mitrovicë e Jugut, nga komunitete pakicë janë të 
trajtuara në mënyrë të barabartë me shumicën. U 
jane ofruar si: ndihma direkte, këshilla individuale, 
familjare, si dhe vizita përcjellse. 
 

  

5.7.Buxheti dhe sfidat në 
nivel qendror dhe lokal 

Drejtoria për 
Financa dhe 
Buxhet 
 
 
 
 

1. A ka ndarë komuna juaj 
buxhet për mbrojtjen e 
komuniteteve pakicë? Nëse 
po, sa është buxheti? 

1. Po Komuna e Mitrovicës, ndanë buxhet për 

komunitet pakicë. Shuma është 50,931. 

 
 
   

5.8.Të përmirësohet 
implementimi i Ligjit për 
përdorimin e gjuhëve 

  
Zyra 
ligjore/Zyra 

1. A ka komuna juaj 
rregullore për përdorimin e 
gjuhëve zyrtare?    

 
1. Komuna në ueb faqen e saj, i ka të publikuara 

të gjitha dokumentat në të dy gjuhët , po   



 
 
 
 
 
 
 

informimit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.A është rekrutuar stafi i 
nevojshëm dhe profesional 
për përkthim?      
           
 
 
3. Çfarë veprime ka 
ndërmarrë Komuna për të 
krijuar qasje për shërbime 
në gjuhët zyrtare në nivel 
komunal, duke përfshirë 
gjuhët që përdoren nga 
komunitetet pakicë në 
komunën tuaj? 
 

ashtu në Ueb Faqe janë të publikuara edhe 
broshura për promovimin e të drejtave 
gjuhësore. 

 
 
 

2. PO, është rekrutuar stafi i nevojshëm për 

përkthim. 

 

3. Komuna në ueb faqen e saj, i ka të publikuara 
të gjitha dokumentat në të dy gjuhët zyrtare. 
Po ashtu në Ueb Faqe janë të publikuara 
edhe broshura për promovimin e të drejtave 
gjuhësore. 
  

6.Mbrojtja dhe 
promovimi  trashëgimisë 
kulturore 
 
        



6.1.Avancimi i mbrojtjes 
së trashëgimisë kulturore 
 

Drejtoria e 
Kulturës/ 
Drejtoria 
përgjegjëse 
për mbrojtjen 
e trashëgimisë 
(Urbanizmi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cilat janë 
veprimet/aktivitetet që  
komuna juaj ka ndërmarrë 
lidhur me definimin dhe 
trajtimin e perimetrave, 
zonave të mbrojtura, 
sipërfaqeve të mbrojtura  
dhe shenjëzimin e aseteve 
të Trashëgimisë Kulturore? 
 
2.A mban Komuna evidencë 
apo Plan Akcional për 
trajtimin e perimetrave, 
zonave të mbrojtura, 
sipërfaqeve të mbrojtura  
dhe shenjëzimin e aseteve 
të Trashëgimisë Kulturore? 
 
 
2. A është bërë  studimi i 
fizibilitetit dhe projektit 
ideor në komunën tuaj për 
sa i përket themelimit të 
Muzeut të Natyrës? 
(Prishtina dhe Fushë 
Kosova)   
 
3.A është themeluar Muzeu 
i Natyrës në Komunën tuaj? 
(Prishtina dhe Fushë 
Kosova)  

Pyetjet 1.dhe2. 
 
Meqenëse jemi në proces të hartimit të dokumentit 
të ri të Planit Zhvillimor Komunal (PZHK-së), në 
kuadër të këtij dokumenti do të përfshihen edhe 
katëgoria e sipërfaqeve të mbrojtura, dhe shenjëzimi 
i aseteve eventuale të trashëgëmisë së kulturës. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlenë vetëm për (Prishtinë dhe Fushë Kosovë)   
 
 
 
 
 
 
Vlenë vetëm për (Prishtinë dhe Fushë Kosovë)   

 



6.2.Të implementohet 
legjislacioni që ka të bëjë 
me mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore  

Drejtoria e 
Kulturës/ 
Drejtoria 
përgjegjëse 
për mbrojtjen 
e trashëgimisë 
(Urbanizmi)/ 
Drejtoria e 
Inspekcionit 
 
 
 
 
Policia e 
Kosovës 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. A ka komuna juaj Plan për 
Mbrojtjen e Trashëgimisë 
Kulturore?    
 
 
 
2. Sa është numri i shkeljeve 
dhe ndërtimeve ilegale në 
zonat e mbrojtura? 
 
 
3. Çfarë masa janë 
ndërmarrë ndaj shkeljeve të 
evidentuara të ndërtimeve 
pa leje në zonat e 
mbrojtura? 
 
 
4. A janë siguruar pajisjet 
për monitorimin e 
sigurisë/instalimi i kamerave 
të tërësive te objekteve të 
trashëgimisë kulturore 
(objektet e kultit fetar, 
zonat e mbrojtura, muzetë, 
etj) ?  
 
5. A janë nënshkruar 
Memorandume të 
bashkëpunimit për detyrat 
dhe përgjegjësitë për 
mirëmbajtjen e  Kishave 
Ortodokse? (Vetem 
komunat qe kanë kisha)  
 
 
6.Cilat janë format e 
promovimit të vlerave të 
trashëgimisë kulturore 
(Qendra informuese 
turistike, guida turistike)?  
 
 
 
 

 
1.Jo, Komuna e Mitrovicës, ende nuk ka Plan për 
Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore. 

 
 

 
 

2.Komuna e Mitrovicës, nuk ka Zona të 
Mbrojtura. 
 
 
 
 
 

3.Komuna e Mitrovicës, nuk ka Zona të 
Mbrojtura. 

 
 
4.Sipas informatës që kemi siguruar nga Policia e 
Kosovës, Kisha Orthodokse, e cila gjendet në jug 
të Mitrovicës, është e monitoruar me roje fizike 
nga Policia e Kosovës, 24 orë. -Sa i përket 
kamerave, falë një bashkëpunimi në mes të 
UNDP-së dhe Policisë së Kosovës, ka përfunduar 
faza e parë në vendosjen e kabllove për 
instalimin e kamerave dhe pritet që shpejtë të 
filloj edhe faza e dytë e istalimit të tyre. 
 
 
5.Është nën kompetencën e Ministrisë së 
Kulturës dhe Policisë së Kosovës. 
 
 
 
 
 

6. Komuna e Mitrovicës, nuk ka qendër informuese 
turistike. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.3.Zbatimi i Ligjit për 
Hoçën e Madhe. Krijimi i 
Këshillit të fshatit dhe 
zgjedhja e anëtarëve për 
zbatimin e Ligjit për Hoçën 
e Madhe? Arsyet nëse nuk 
është bërë ende dhe cilat 
janë planet tuaja dhe të 
komunës 

Sekretaria e 
Kuvendit 
Komunal/Zyra 
për Fshatin 
Hoqë e 
Madhe  
 
 
 
 
 
 

1. A është funksional Këshilli 
i fshatit për Hoçën e 
Madhe?  
 
 
 
2. Cilat janë veprimet që 
komuna ka ndërmarrë?   
 
 
 
 
3. Cilat janë veprimet e 
komunës për zbatimin e 
Ligjit për Qendrën Historike 
të Prizrenit? 
 
 
4. A janë siguruar fondet për 
stafin dhe pajisjes për 
Këshillin e Trashëgimisë 
Kulturore në Prizren në 
mënyrë që ai të funksionojë 
ashtu siç është paraparë me 
Ligjin për Qendrën Historike 
të Prizrenit?      

(Vlenë për  Fshatin Hoqë e Madhe ) 
 
 

 

 
 

 

6.4. Ofrimi i informatave 
për atë se çfarë veprime 
përcjellëse dhe masa 
ndëshkuese janë  
ndërmarr ndaj atyre që 
shkelin ligjet (Ligji për 
ZVM, Ligji për Hoçën e 
Madhe dhe për Qendrën 

 
Sekretaria e 
Kuvendit 
Komunal/Zyra 
për Fshatin 
Hoqë e 
Madhe  
 

1.Çfarë masa ndëshkuese 
kanë ndërmarrë komunat 
ndaj atyre që shkelin ligjet 
(Ligji për ZVM dhe Ligji për 
Hoçën e Madhe  Ligji dhe 
për Qendrën Historike të 
Prizrenit)? 

(Vlenë për  Fshatin Hoqë e Madhe ) 
 

 



Historike të Prizrenit)  
 
 
 
 

 

6.5.Ndërmarrja e 

veprimeve në adresimin e 

problemit të ndërtimeve 

ilegale brenda Zonave të 

Veçanta të Mbrojtura 

(ZVM)? Raportim mbi 

aktivitetet e ndërmarra 

nga Task Forca e ngritur 

për t'u marrë posaçërisht 

me ndërtimet e 

paligjshme në Prizren. 

Planet e ardhshme për 

këtë Task Force sipas 

qeverisë së re 

 

Sekretaria e 
Kuvendit 
Komunal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i 
ndërtimeve ilegale brenda 
Zonave të Veçanta të 
Mbrojtura në Komunën e 
Prizrenit?     
 
 
2.Çfarë aktivitete ka 
ndërmarrë Task Forca për sa 
i përket ndërtimeve të 
paligjshme,  në Komunën e 
Prizrenit? 
 
 
3. A janë caktuar inspektorët 
komunal për të inspektuar 
ndërtimet pa leje në Zonën 
e Mbrojtur të qytetit? 

 

 

(Vlenë për  Komunën e Prizrenit) 

 

 

6.6. Raportoni lidhur me 
organizimin e fushatave të 
ndërgjegjësimit dhe 
promovimin e 
përkushtimit më të 
fuqishëm për mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore 

Drejtoria e 
Kulturës 
 
 
Drejtoria e 
Urbanizmit 
 
 
 

1.Cilat janë aktivitetet që 
komunat kanë ndërmarrë 
për ndërgjegjësimin dhe 
promovimin për mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore? 
(Krejt komunat) 
 
 
2. Cilat janë format e 

1. Gjatë periudhës raportuese Janar-Dhjetor 2018, 

DKRS-ja, nuk ka organizuar  aktivitete për 

ndërgjegjësimin dhe promovimin e përkushtimit më 

të fuqishëm për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore 

por ka mbështetur projekt propozime, të cilat kanë 

ardhur nga OJQ-të, projekte që kanë për qëllim 

hartimin e planit per trashigimi promovimin dhe 

vetëdijësimin e komunitetit për mbrojtjën e tyre. 

   



 
 
 
 

bashkëpunimit me Qendrën 
Rajonale për Trashëgimi 
Kulturore?  

2. Format e bashkëpunimit me Qendrën Rajonale për 

Trashëgimi Kulturore kryesisht janë takime të kohë 

pas kohshme, pjesëmarrje në organizimin e 

aktiviteteve të ndryshme, organizimin e aktiviteteve 

të përbashkëta, pjesëmarrje në konferenca, seminare 

etj.(DKRS-ja).  

Ndërsa drejtoria e Urbanizmit edhe në pjesën e dytë 

të vitit 2018, ka vazhduar bashkëpunimi i ndërsjelltë 

me Qendrën Rajonale të Trashëgëmisë së Kulturës në 

Mitrovicë, dhe në vazhdimësi e bëjmë pranim-

dorëzimin e listës së objekteve nën mbrojtje apo 

inventarizim sikundër që mbajmë edhe takime të 

kohë pas koshme me këtë qendër. 

 

6.7. Ofrimi i informacionit 
mbi caktimin dhe/ose 
konfirmimin e alokimit të 
buxhetit për Këshillin e 
Trashëgimisë Kulturore të 
Prizrenit dhe Këshillit të 
fshatit të Hoqës së Madhe 
për të mundësuar 
funksionimin e tyre të 
suksesshëm; 

Sekretaria e 
Kuvendit 
Komunal / 
Zyra për 
Fshatin Hoqë 
e Madhe  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A është alokuar buxheti 
për këshillin e Trashëgimisë 
Kulturore të Prizrenit për të 
mundësuar funksionimin e 
suksesshëm dhe sa është 
shuma?         
                                    
2. A është alokuar buxheti 
për Këshillin e fshatit të 
Hoqës së Madhe për të 
mundësuar funksionimin e 
suksesshëm dhe sa është 
shuma? 

 
 
 
 
 
(Vlenë për  Fshatin Hoqë e Madhe ) 
 

 

2. BLLOKU II: KRITERET EKONOMIIKE 

  1. Ekzistenca e ekonomisë 
funksionale të tregut 

  
 

 
 



1.1. Lehtësimi i 
procedurave të bërjes 
biznes në komuna 

Drejtoria për 
Zhvillim 
Ekonomik 

1.A është themeluar Qendra 

për regjistrimin e bizneseve  

(one-stop shopet) në 

komunën tuaj  si dhe a janë 

funksionale ? 

 

2.Sa është numri i 
trajnimeve të organizuara 
për stafin e Qendrave për 
regjistrimin e bizneseve  
(one-stop shopet) në 
komunën tuaj?  
 
3.  Sa është numri  i stafit të 

trajnuar në këtë fushë? 

 

1. Po,  Qendra për regjistrimin e bizneseve  
(one-stop shopet) në komunën tonë, është e 
themeluar. 

 
 
 
 
2.Trajnimet e stafit për QKB-së bëhen  një (1) herë në 
vit nga MTI-ja. Këtë muaj, pra dhjetor, kemi pasur 1 
trajnim për Platformën e re elektronike. Ndërsa nga 
komuna, asnjë trajnim nuk është mbajtë.  
 
 

3.Numri i stafit të trajnuar në këtë fushë, është dy 
(2). 

 
  

1.2. Përmirësimi i 
mëtejmë i ambientit në të 
bërit biznes 

Drejtoria për 
Zhvillim 
Ekonomik dhe 
Turizem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i bizneseve 
të regjistruar në komunë 
tuaj sipas veprimtarive ?  
 
2.Sa është numri i bizneseve 
të  regjistruara ? 
 
3.Sa është numri i bizneseve 
të mbyllura?      
 
 
4. Sa është numri i 
bizneseve aktive ?  
 
5. Sa është numri i 
bizneseve të udhëhequr nga 

1.Mungon programi për klasifikim të veprimtarive. 
Agjensioni për Regjistrim të bizneseve në Kosovë, 
mbanë këto të dhëna sipas veprimtarive. 
 
2.Numri i bizneseve të regjistruara Janar-Dhjetor 
është, 354 biznese. 
 
3.Numri i bizneseve të mbyllura Janar-Djetor është, 
104 biznese. 
 
4.Sipas ARBK –së (Agjencioni i regjistrimit të 
bizneseve) aktive, janë 342 biznese. 
 
5.Nga numri i përgjithshëm,  68 biznese janë të 
regjistruara nga gratë. 
6.Vështërësi e të bërit biznes në komunën tonë, 

 
 



 
 

gratë?  
  
6. Cilat janë vështërsitë e të 
bërit biznes në komunen 
tuaj dhe cilat janë format e 
mbështetjeve të  bizenseve? 
 
7.Cilat janë veprimet të cilat 
i ka ndërmarr komuna e Juaj 
lidhur me zvogëlimin e 
mëtejmë të barrierave të të 
bërit biznes? 
 
 
8.Sa ka ndarë buxhet 
komuna juaj për 
subvencionimin e 
bizneseve? 
  
 
 
 
9.Cilat janë aktivitetet të 
ndrëmarra për promovimin 
e bizneseve lokale?  
 
 
 
 
 
10.A ka komuna juaj 
inspektorë të tregut 
(specifiko numrin e tyre)? 
 

është mungesa e mjeteve financiare si dhe interesi i 
lartë bankar. Si forma të mbështetjes së bizneseve 
nga komuna, është nëpërmjet të dhënjes së tokave 
në shfrytëzim në afat të gjatë, organizimit të kurseve-
trajnimeve në AZHR, ku edhe bizneset informohen 
për aplikimin në grande nga donatorë të jashtëm dhe 
ministrive. 
7. Komuna ka bërë shumë lehtësira në zvogëlimin e 
barrierave të të bërit biznes që nga hapja e zyrës për 
biznese në 2010-tën. Është bërë edhe numri unifikues 
i biznesit, si dhe regjistrimi i e bizneseve është  falas. 

 
 
8. Si cdo Komunë tjeter, edhe Komuna e Mitrovicës 
në baza vjetore bënë planifikimin e buxhetit dhe 
ndanë buxhet të caktuar edhe për subvencionet, 
derisa nuk bëhet ndarja në shumë për biznese dhe 
ndaras për persona privat. Megjithatë diku 60% e 
totalit të  subvencioneve të Komunës shkon për 
biznese dhe diku 40% për persona privat. 
 
9. Takime të herëpashershmë në grupe me bizneset e 
ndryshme si dhe vizita tek bizneset e ndryhsme, 
megjithatë hasim në vështirësi sepse Komuna e 
Mitrovicës ka vetëm tre punëtorë sa i përket këtij 
sektori dhe koha nuk premton shumë, megjithatë do 
përpiqemi që në vitin e ardhsëm t’a rrisim stafin e 
ketij sektori. 
 
10. Po komuna jonë i ka pesë (5) inspektorë të tregut. 
 
 



 
 

1.3.Procedurat e 
planifikimit të buxhetit 
nuk kanë qenë 
transparente dhe të 
koordinuar deri më tani. 
Programet e shpenzimeve 
të buxhetit nuk janë 
përputhur me prioritetet 
afat gjata të qeverisë.  
 

  
 
 
Drejtoria për 
Financa dhe 
Buxhet 
 
 
 
 
 
 

1. Sa dëgjime publike janë 
mbajtur  për planifikimin e 
buxhetit? (të raportohet  në 
K4)  
 
 
2. Cilat janë format  e 
përfshirjes së qytetarëve, 
shoqërisë civile dhe grupeve 
tjera të interesit në 
planifikimin e buxhetit?       
  

1. Janë mbajtur 8 dëgjime Publike, 4 në komunë 

dhe 4 nëpër lokalitete të ndryshme.  

2. Dëgjimet buxhetore janë mënyra më 

gjithëpërfshirëse për involvimin e qytetarëve 

në planifikimin e buxhetit. Dëgjimet 

buxhetore organizohen për të gjitha grupet e 

interesit. Organizimin dhe drejtimin e 

dëgjimeve e realizon drejtoria për buxhet dhe 

financa, ndërsa ftesat për grupet e interesit i 

shpërndajnë drejtoritë përkatëse, psh: për 

ftesat drejtuar fermerëve, kujdeset DBZHR-ja.  

 2. Kapitulli 16 i acquis-së: 
Tatimet 

     

 Neni 105 
Tatimet - 
MSA 

2.1.Zvogëlimi i nivelit të 
ekonomisë joformale dhe 
evazionit fiskal; 

Drejtoria e 
Inspektoriatit 
  
 
 
 
 
 
 

1. Sa është numri i 
inspektimeve me qëllim të 
parandalimit të ekonomisë 
joformale dhe evazionit 
fiskal?   
 
2. Cilat janë masat që ka 

ndërmarrë komuna juaj ndaj 

subjekteve ekonomike me 

qëllim të parandalimit të 

ekonomisë joformale? 

 

 
 
 

1.Numri i inspektimeve me qëllim të parandalimit të 
ekonomisë joformale dhe evazionit fiskal, paraqitet 
në disa forma: 
Inspektime të planifikuara 850 
Inspektime të paplanifikuara 252 
Inspektime përcjellëse 269 
Gjithsej 1371 inspektime. 
Të gjitha këto forma të inspektimeve, ndikojnë në 
mënyrë të drejtëpërdrejtë ose në mënyrë indirekte 
në luftimin e ekonomisë joformale. 
Inspektorati me proces verbal, ka identifikuar 215 
subjekte të reja, të cilat janë pajisur me dokuentacion 
të rregullt për zhvillimin e biznesit. 
106 Subjekte me procedura (konform ligjeve në fuqi) 
nga ana e inspektorëve, janë obliguar të pltësojnë të 
dhënat në CRB, konform aktiviteteve që i zhvillojnë. 
60 Subjekte, janë tërhequr nga aktiviteti i tyre. 

 



 
 
 

 
2.Masat që ka ndërmarrë komuna ndaj subjekteve 
ekonomike me qëllim të parandalimit të ekonomisë 
joformale, janë: Inspektorët vizitojnë subjektet 
ekonomike duke këshilluar dhe dhënë afate për 
eliminimin e parregullësive. Për bizneset, të cilat 
edhe përkundër vërejtjeve, të inspektorëve, 
vazhdojnë që të punojnë, Inspektorati paraqet 
procedura administrativo-juridike, deri në mbylljen e 
lokalit përkohësisht, e deri në sigurimin dhe 
kompletimin e dokumentacionit konform ligjeve në 
fuqi. 
Janë lëshuar 55 Aktvendime për eliminimin e 
parregullësive në subjektet ekonomike; 
Janë bërë 17 kërkesa pran Gjykates Komunale për 
mos respektimin e ligjeve në fuqi; 
Janë lëshuar 9 Masa të gjobitjes sipas Rregullores 
Komunale; 
Janë mbyllur 8 lokale përkohësisht deri në eliminimin 
për parregullësitë e hasura. 
Subjektet duhet të pajisen me pëlqime nga organet 
gjegjëse komunale, duke plotësuar kushtet higjieno-
sanitare dhe teknike (kushtet minimale). 
 

2.2. Avancimi dhe zbatimi 
i kornizës ligjore për 
ofrimin e shërbimeve 
publike, procedurave 
administrative dhe 
kontrollimin e kualitetit të 
tyre ( Strategjia për 
Zhvillim Ekonomik Lokal) Drejtoria e 

Zhvillimit 
Ekonomik 

1.A ka komuna juaj Strategji 
për zhvillim ekonomik lokal, 
nëse po për çfarë periudhe?   
 
2.A janë në përputhshmëri  
me SHZHEL, planet vjetore 
të punës së drejtorive?  
 
3.Në çfarë periudha  kohore 
raportojnë drejtorit mbi 

1. Po, është në proces e sipër strategjia e re për 
Zhvillim Lokal, sepse ajo e vjetra (2013-2017), 
tashmë ka skaduar. 

2. Po, puna dhe plani vjetor gjithnjë bëhen duke 
u bazuar në përputhje me SZHEL. Në 
shumicën e rasteve planet janë në 
përputhshmëri me SHZEL, por ka raste edhe 
kur anashkalohet.  

3. Drejtoritë mbi zbatushmerin ose sfidat e 
SHZEL, raportojnë çdo tre muaj në kuvend 

 



zbatushmerin ose sfidat e 
SHZEL ? 
 
4. A monitorohet zbatimi i 
Strategjis për Zhvillim 
Ekonomike Lokale, nëse po 
në kuader të cilës zyre / 
njësi monitorohet 
zbatushmëria e SHZHEL ? 
 
 

komunal. 
 
 

4. Zbatimi i strategjisë, monitorohet nga secila 
drejtori, atë çfarë ka të planifikuar në Planin 
Zhvillimor Lokal. 
 

 

2.3. Zbatimi i Reformës së 
Menaxhimit të Financave 
Publike 

Drejtoria për 
buxhet dhe 
financa 

1. Cilat janë vështërsitë e 
komunës në planifikimin, 
realizimin dhe shpenzimin e 
qendrushëm të financave 
lokale ?  
  
2. Cilat janë veprimet që 
komuna i ka ndërrmarrë për 
përmisimin e menaxhimit të 
financave lokale (sipas  
rekomandimit të auditorit) ?   
 
3. A ka plan të veprimit për 
implementimin e 
rekomandimeve të  
 Auditorëve  komuna juaj ? 

1. Sikurse në çdo komunë, edhe në komunën 
tonë hasim në vështërësi sa i përket realizimit 
dhe shpenzimit të qëndrueshëm të financave 
lokale dhe këto vështërësi vinë dike filluar 
nga të gjitha zyrat dhe drejtoritë. Shpeshë 
ndodhë edhe nga mungesa e njohurive bazike 
mbi procedurat për shpënzimin e parasë 
publike. 

2. Njësia e auditimit të brendshëm përmes 
aktiviteteve për implementimin e 
rekomandimeve, dhe përmes shkresave, ka 
insistuar tek menaxhmenti i lartë i komunës 
dhe drejtoria e financave, që të bëhet 
planifikimi më realdhe i drejtë i buxhetit për 
të gjitha njësitë buxhetore, gjithashtu është 
diskutuar tre herë në bord të drejtorëve. 

3. Po, komuna e Mitrovicës e ka të kryer Planin 
e Veprimit të rekomandimeve, nga Zyra 
Kombëtare e Auditorit. 

 

 

 

   



2.4. Planfikimi i pronës  
komunale për zhvillim 
ekonomik lokal 

Drejtoria për 
Kadaster/ 
Drejtoria e 
urbanizmit 

1.A ka regjistër të pronës 
komunale komuna juaj?  
  
2.A është bërë lista e 
pronave të destinuara për 
dhënien në shfytëzim 
afatshkurtër dhe afatëgjatë 
si dhe a është publikuar na  
ueb faqen zyrtare ?  
 
3. Sa biznese kanë përfituar 
pronë komunale për 
realizimin e projekteve 
investive ?  
 
4.A ka përftiues të pronës 
komunale të cilët nuk kanë 
realizuar projekte sipas 
kontratës, nëse po   qfarë 
veprime ka ndërrmarë 
komuna juaj ?  
 
5.Sa është siperfaqja e 
pronës së paluajtshme në 
pronësi të komunës ? 

1.Po komuna jonë gjegjësisht Drejrtoria për Gjeodezi 
dhe Kadastër, ka regjistër të pronës komunale si dhe 
është bërë publikimi i listëts së pronave komunale në 
ueb faqen e komunës. 
 
2. Jo, nuk është bërë lista e pronave të destinuara për 
dhënien në shfytëzim afatshkurtër dhe afatëgjatë 
 
 
3.Prej Drejtorisë së Kadastrit, është dhënë në 
shfrytëzim Qendra Tregëtare Mitrovicë. Më 
26.03.2018, gjithashtu është lidhë kontrata për 
dhënjen në shfrytëzim afatshkukrtër të pronës së 
paluajtshmë të komunës operatorit ekonomik 
“emona shpk”. 
 
4. Jo, sepse ende janë në proces të implementimit. 
 
5.  Siperfaqja e pronës së paluajtshme në pronësi të 
komunës, është 200,113,00 ha (por duhet cekur që 
kjo shifër gjithmonë varion, dmth. Që nuk është 
definitive). 

 

3. Kapitulli 20 i acquis-së: 
Ndërmarrjet dhe politikat 
e industrisë  

 

  

3.1.Ndërtimi i një 
infrastrukture fizike, të 
kompletuar dhe të 
gatshme për ushtrimin e 
veprimtarive të bizneseve 
në 

Drejtoria e 
Zhvillimit 
ekonomik 

1. A është bërë 
funksionalizimi i zonave 
ekonomike në komunën tuaj 
?  Komunat të cilat kanë 
Zona Ekonomike) 

1. Është bërë funksionalizimi i zonave ekonomike në 
Parkun e Biznesit, kurse në Zonën e Lirë Ekonomike, 
investimet janë  në proces e sipër në një pjesë, kurse 
në pjesën tjetër është hapur biznesi i ri (fabrika e 
steropolit) dhe 3 biznese janë në ndërtim e sipër. 
  



 

4.Tregu i brendshëm        

4.1.Doganat dhe tatimet-
Punësimi dhe politikat 
sociale, politikat e 
shëndetit publik 

Drejtoria e 
Administratës 
 
 
 
 
 

1.A janë ngritur kapacitetet 
për të zbatuar mbledhjen e 
tatimeve në komunat: 
Mitrovicë Veriore, Zveçan, 
Leposaviq dhe Zubin Potok? 
 

1.  Komuna (Leposaviqit,  dhe Zveçan)  

  

3. BLLOKU III: STANDARDET EVROPIANE 

 

1.Kapitulli 11 i acquis-së: 
Bujqësia dhe zhvillimi 
rural 

 

 

 

Neni 26 
Bujqësia 
dhe 
Peshkatari
a- MSA 

1.1.Zhvillimi i mëtejshëm i 

politikave në fushën e 

bujqësisë, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSA-së dhe acquis-së së 

transpozuar 

Drejtoria për 
Bujqësi 
 
 
 
 

1. A ka hartuar komuna juaj 
Plan Program për Bujqësi 
dhe Zhvillim Rural? 1. Jo komuna jonë, nuk ka të hartuar Plan Programin 

për Bujqësi dhe Zhvillim Rural. 
 
 
  



1.2.Rregullimi i 

mëtejshëm i tokës 

bujqësore dhe mbrojtjes 

nga ndërrimi i destinimit 

të tokës bujqësore 

 

Drejtoria për 
Bujqësi 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i kërkesave 
të parashtruara, pëlqimeve 
dhe vendimeve të lëshuara 
për ndërrimin e destinimit 
të tokës? 
 
2.A përfshin Plani zhvillimor 

komunal Zonat Urbane dhe 

Rurale,  në komunën tuaj? 

 

3. A ka përgatitur komuna 

juaj Master planin për 

rregullimin e Tokës 

Bujqësore?  

4.Sa është buxheti i 

planifikuar për 

subvencionimin e sektorit të 

bujqësisë?       

5.Sa ka qenë numri i 

kërkesave dhe numri i 

përfituesve nga fondet për 

subvencionim të bujqësisë?   

6.Sa sipërfaqe të tokave 

bujqësore kanë qasje në 

ujitje?   

 

                    

1.Numri i kërkesave të parashtruara për ndërrim të 
destinimit të tokës bujqësore në tokë ndërtimore, për 
vitin 2018, ka qenë pesë (5) kërkesa. Tre (3) nga to, 
janë rëfuzuar, ndërsa dy (2) nga to i është lëshuar 
pëlqimi nga DBZHR-ja, të klasës 7-8. 
 
 
 
2.Jo,  Plani zhvillimor komunal, është në proces dhe 
përfshinë gjithë komunën (zonat urbane dhe rurale). 
Në proces është hartimi i PZHK-së sipas ligjit të ri për 
planifikim hapsinor. 
 
 
 
3.Jo, komuna jonë, nuk ka përgatitur Master Planin 
për rregullimin e Tokës Bujqësore. 
 
 
 
4. Buxheti i planifikuar për subvencionimin e sektorit 
të bujqësisë, është 106.000€. 
 
 
5. Numri i kërkesave, për vitin 2018, ka qenë 581. 
Numri i përfituesve nga fondet për subvencionim të 
bujqësisë, ka qenë 398. 
 
6.Janë 1000ha, të tokave bujqësore që kanë qasje në 
ujitje. 
 
 
 
 

 
 
 
 



1.3.Konsolidimi i mëtejmë 

i qendrave informative 

këshilluese komunale për 

bujqësi dhe zhvillim rural 

Drejtoria për 

Bujqësi 

 

1.A janë funksionalizuar 

qendrat informative për 

trajnimin e fermereve në 

komunën tuaj? 

1.Po, në komunën tonë është e funksionalizuar 
qendra informative për trajnimin e fermereve. 
  

2.Kapitulli 12 i acquis-së: 
Politikat e sigurisë së 
ushqimit, fitosanitare dhe 
ato të veterinës 
 

    

2.1.Përmirësimi i 

mbrojtjes së shëndetit 

publik dhe shëndetit të 

kafshëve  

 

 

 

Drejtoria për 
Bujqësi 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i 

fermerëve  të trajnuar për 

mirëqenien e kafshëve? 

2.Cilat veprimtari/kultura 

bujqësore  janë te 

regjistrurara në komunën 

tuaj ?  

 

1.Numri i fermerëve  të trajnuar për mirëqenien e 
kafshëve, është 63. 
 
 
2.Në komunën tonë, janë të regjistruara: Gruri, Misri, 
Elbi, Fasulja, Bimë foragjere, perime në fushë të 
hapur, perime në serra. 
 
 
  

3. Kapitulli 15 i Acquis-së: 
Energjia 

     

Neni 114 
Energjia-  
MSA 

3.1. Reformimi i 
strukturave institucionale 
në fushën e energjisë dhe 
sigurisë bërthamore dhe 
ngritja e kapaciteteve të 
tyre, me qëllim të zbatimit 
të dispozitave të MSA-së 
dhe acquis-së së 
transpozuar 

Drejtoria e 
Shërbimeve  
Publike 
 
 
 
 
 
 
 

1. A ka miratuar 
komuna juaj Planin 
për Efiqiencë të 
Energjisë?  
 

 
2. Sa është numri i 

trajnimeve të mbajtura për 

zyrtarët komunal për 

zbatimin e masave të dala 

 
1. Po komuna e Mitrovicësa e ka të aprovuar Planin 
për Efiçiencë të Energjisë. 
 
 
 
 
2. Për vitin 2018, janë organizuar dhjetë trajnime  
(10) për zyrtarët komunal për zbatimin e masave të 
dala nga Planet Komunale për Efiçiencë të Energjisë.   



 nga Planet Komunale për 

Efiçiencë të Energjisë?      

 

                                    

 
 
 
 

3.2. Ka pasur përparim në 
planifikimin e efiçiencës së 
energjisë në komuna, por 
nevojat e kapaciteteve 
lokale duhet forcuar 

 
Drejtoria e 
Shërbimeve  
Publike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Cilat janë aktivitetet 
konkrete për zbatimin e 
planit për efiçiencë të 
energjisë, nëse po  
specifikoni së paku tri 
aktivitete? 
 
 
2.Sipas planit të energjisë 
eficience  a ka nxjerr 
komuna statistika sa i përket 
uljes se kosotove, në 
aktivitet e parapara në plan,  
si psh. ndriqim publikë dhe 
ne sistemet e ngrohjes ne 
objektet publikë nga vitet 
paraprake ?  

1. Aktivitet konkret është Formimi i Databazës i 
të dhënave Komunale për Ndërtesat Publike; 
Formimi i Grupit Punues për Planin e 
Veprimit të Efiçiencës së Energjisë; Formimi i 
Grupit Punues për zbatimin e Planit Komunal 
për EE; Raportimi i të dhënave komunale në 
Agjensinë Kosovare të EE. 

 
 
 
 
2. Po komuna disponon statistika sa i përket uljes së 
kostove, në aktivitetet e parapara me plan. Po të 
ndriçimi publik, është bërë analiza pas ndërrimit të 
poçave me LED, dhe është bërë krahisimi me vitet 
tjera. Gjatë këtij viti kemi bërë ndrrimi e kaldajës 
250KË në SHFMU Mehë Uka-Bajgorë, gjithashtu  edhe 
të zjarrëfikësit, është bërë ndrrimi i kaldajës, 110 Kw, 
Qmf-Iliridë, instalimi i nxemjes qëndrore,  restaurimin 
e shkollës në fshatin Frashër.  

 

4. Kapitulli 23 i acquis-së: 
Gjyqësori dhe të drejtat 
themelore        



4.1.Promovimi i 

mundësive të barabarta 

dhe lufta kundër 

diskrimimit 

 

Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut 
 
 
 
 

1.Cilat janë veprimet që ka 

ndërrmar komuna juaj, për 

zbatimin e  Ligjit për 

mbrojtje nga Diskriminimi?  

 

2.A është caktuar zyrtari për 
mbrojtjen nga diskriminimi 
në komunën tuaj? 
 

 1.Gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2018, në kuadr 
të Ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi, NJDNJK-ja, ka 
mbajtur trajnime nëpër shkolla me OJQ-të, ku 
NJDNJK-ja, i ka njoftuar mbi ligjin kundër 
diskriminimit. Ndërsa gjatë muajit nëntor Zyrtari i 
caktuar kundundër diskriminim, ka marrë pjesë në 
trajnimin e përbashkët me MAPL-në, ku është 
diskutuar mbi Ligjin kundër diskriminim dhe ku është 
vendosur që në vitin 2019, të zhvillohen aktivitete së 
bashku me MAPL-në dhe Zyrën për Qeverisje të mirë. 
 
2. Po, është caktuar zyrtari për mbrojtjen nga 
diskriminimi.  

4.2.Incimi i funksionalizmit 

të Komunitetit Konsultativ 

për Personat em Aftësi të 

Kufizuar 

Kuvendi i 
Komunës/  
Njësia për të 
Drejtat e 
Njeriut 
 

1.A është themeluar 

Komiteti konsultative për 

Personat me Aftësit të 

Kufizuar në komunën tuaj ? 

2.A është funksional ky 

komitet dhe sa takime ka 

mbajtur gjatë kësaj 

periudhe? 

 

3.  A  zbatohet Ligji për 

mbrojtje nga Diskriminimi 

në respektimin e të drejtave 

të Personave me Aftësi të 

Kufizuar? 

 

1. Po, është themeluar Komiteti konsultativ për 
Personat me Aftësi të Kufizuara në komunën 
tonë. 

 
 
 

2. Po, Komiteti konsultativ për Personat me 
Aftësi të Kufizuara, është funksional. –janë 
mbajtur katër (4) takime. 

 
 
3.Po, ligji për mbrojtjen nga diskriminimi zbatohet. 
Vlenë të ceket se për këta persona shërbimet 
komunale, janë falas krahas benefiteve tjera që i 
gezojnë. 

 



4.2.Ofrimi i ndihmës 

juridike falas për të gjithë 

qytetarët e Republikës së 

Kosovës, pa dallim etnie 

 

Drejtoria e 
Administratës 
 
 

1. A është funksionalizuar 

Zyra për ndihmë juridike 

falas?        

2. Sa është numri i 

personave të cilët kanë 

kërkuar ndihmë juridike 

falas (numri i personave, 

gjinia dhe etnia). 

3. A është bërë rekrutimi i 

zyrtarëve për ndihmë 

juridike falas në komunen 

tuaj ? Sa është numri i 

zyrtarëve në zyrën juridike 

për ndihmë falas 

Pyetjet 1, 2, 3, Zyra për ndihmë juridike falas, nuk 

është nën kompetencë të komunës. 

 

4.3. Ngritja e kapaciteteve 
institucionale në fushën e 
mbrojtjes së të dhënave 
personale 

Drejtoria e 
Administratës 
 
 
 
 
 
 

1. A është caktuar zyrtari 
komunal për mbrojtjen e të 
dhënave personale? 
(komuna e mbetur Zubin 
Potokut)   

 

2. A është trajnuar zyrtari 
për mbrojtjen e të dhënave 
personale në komunën tuaj? 

 

 

3. A është funksionalizuar 
baza e të dhënave personale 

 
 
 
Vlenë për Komunën e Zubin Potokut 
 
 
 ///////////////////////////////////////////////////// 

Neni 84 
Mbrojta e 
të dhënave 
personale - 
MSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



për zyrtarët komunal?   
 

4.4. Duhet siguruar që 
Zyrat Komunale të 
Gjendjes Civile (ZKGJC) 
dhe zyrat e vendit të 
plotësojnë kriteret e 
sigurisë për regjistrimin 
civil, por edhe kriteret e 
ruajtjes dhe mbajtjes së 
dokumenteve personale 

 
Drejtoria e 
Administratës 
 
 
 
 
 
 
 

1.A është ngritur siguria 
fizike e dokumentacionit 
(roja fizike, vendosja e 
kamerave, grilat, 
kasafortat,etj.)? 
 
 
 
2. A mbahen librat fizik në 
komunën tuaj? Nëse jo, kur 
do fillohet të bëhet kjo?   

 
 
1.Në objektet e komunës, po, siguria është ngritur, si 
ajo fizike, ashtu edhe, kamerat. Ndërsa, në zyrat e 
vendit, jo. Janë vetëm grilat. 
 
 
2.Sipas Ligjit për Gjendjen Civile të ARC-së, në 
komunën tonë mbahen librat fizik, e po ashtu edhe 
elektronik. 

  

4.5. Verifikimi i kërkesave 
të personave të 
riatdhesuar, respektivisht 
tek gjendja civile në 
komuna, si dhe përmes 
Zyrës për Komunitete dhe 
Kthim (ZKK) dhe 
Komisionit Komunal për 
Ri-integrim 

Zyrës 
Komunale për 
Komunitete 
dhe Kthim 
 
 
 
 
 
 

1. A është funksionale Zyra 
Komunale për Komunitete 
dhe Kthim ? 
  
2. Sa zyrtarë janë në Zyren 
Komunale për Komunitete 
dhe Kthim ? 
 
3. Cila është përbërja e 
ZKKK-ve sipas përkatësisë 
etnike. 
 
4.Në komunën tuaj, a bëhet 
verifikimi i kërkesave të 
personave të riatdhesuar 
përmes Zyrës Komunale të 
Gjendjes Civile, Zyrës për 
Komunitete dhe Kthim, si 
dhe Komisionit Komunal për 
Ri-integrim?  

 
 
 

1. PO,  Zyra Komunale për Komunitete dhe 
Kthim, është funksionale. 
 

2. Në ZKKK, janë gjashtë (6) zyrtarë. 
 

3. Përbërja e ZKKK-ve sipas përkatësisë etnike: 
1 shqiptar 
2 boshnjakë 
2 serbë dhe  
1 turk 
 

4. Që nga viti 2010, është funksionalizuar KKR-
ja, poashtu Komisioni Komunal për Kthim. Sa i 
përket verifikimit të kërkesave, kjo bëhet në 
bashkëpunim me Zyrën KKK-në, përkatësisht 
Zyrën për Riatëdhesim dhe MPB-në. 
 
   



 
 

4.6. Ofrimi i mundësive 
për kthim për personat e 
zhvendosur 

Zyrës 
Komunale për 
Komunitete 
dhe Kthim/ 
Drejtoria e 
Shëndetësisë 
dhe 
Mirëqenës 
Sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i 
personave të zhvendosur të 
rikthyer dhe  të ri-
atdhesuar, të cilët janë 
regjistruar në komunën 
tuaj? 
 
 
 
2. Sa është  numri i shtëpive 
të rindërtuara për të 
rikthyerit?  
   
 
 
 
3. Sa është numri i 
aplikimeve për asistencë nga 
fondi për ri-integrim?      
 

 
 
4. Sa është numri i 
aplikimeve për zhvillimin e 
bizneseve nga personat e 
riatdhesuar? 

1. Në vitin 2018, janë të kthyera 4 familje të 
zhvendosura brenda vendit, ndërsa janë të 
regjistruar si të kthyer, riatëdhesuar nga 
shtetet evropiane 48 familje, ku kanë 
paraqitur kërkesa për përfitim nga programi 
për persona të riatëdhesuar. 

 
 
 
 
2. Dy (2) shtëpi kanë filluar të ndërtohen për 

persona të riatëdhesuar. 
 
 

 

 

3. Janë 57 kërkesa nga 40 kryefamiljarë. 
 
 
 
 
 

4. Për vitin 2018, kemi pasur 15 kërkesa për 
Plan Biznes. 

 
 

 



 
 
 
 
5. Sa është numri i 
personave të riatdhesuar të 
cilët janë pajisur 
me dokumente personale? 

 
 
 
 
5.Zyra për Riatëdhesim, nuk posedon shifra të sakta 
lidhur me personat e riatdhesuar të cilët janë pajisur 
me dokumenta zyrtare. 

4.7. Zbatimi i Strategjisë 
dhe Planit të Veprimit për 
Komunitetet RAE dhe 
përmirësimi i shkallës së 
regjistrimit civil për 
komunitetet rom, ashkali 
dhe egjiptas 

Zyrës 
Komunale për 
Komunitete 
dhe Kthim 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i  
përgjithshëm i personave të 
regjistruar nga komunitet 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian? 
 

2. Sa është numri i 

fushatave të realizuara tië 

regjistrimit falas? 

3. A është miratuar Plani 

Lokal i Veprimit për 

Integrimin e Komuniteteve  

Rom, Ashkali dhe Egjiptian 

 
1. Për vitin 2018, janë paraqitur dhjetë  

(10) kryefamiljarë të këtijë komuniteti, të 
cilët kanë paraqitur kërkesa për përfitim nga 
Programi. 
Ndërsa sa i përketë, Gjendjes Civile, nuk 
mund ti ndajë a po evidenton regjistrimin e 
qytetarëve në baza etnike. Të gjithë qytetarët 
trajtohen barabartë. 
 

2. Gjatë vitit 2018, kanë qenë dy (2) fushata 9 
një në muajin shkurt dhe një në muajin prill) 
për regjistrim falas të këtij komuniteti. 

   



në komunën tuaj? 

4. A është miratuar Plani 

Lokal i Veprimit për zbatimin 

e Strategjisë per përfshirjen 

e komuntietit rom, egjiptian  

dhe ashkali në komunën 

tuaj? 

5.A është themeluar 

komiteti lokal veprues për 

zbatimin  e Strategjisë për 

komunitetin rom, egjiptian 

dhe ashkali? 

6.A është caktuar 

koordinatori i komunës për 

komitetin lokal veprues për 

zbatimin e Strategjisë për 

komunitetin rom,  egjiptian  

dhe ashkali? 

 
 

3.Po, është miratuar Plani Lokal i Veprimit për 
Integrimin e Komuniteteve  Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian në komunën tonë. 
 
 
4. Po, është miratuar Plani Lokal i Veprimit për 
Integrimin e Komuniteteve  Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian në komunën tonë. 
(duhet cekur se nuk është strategji, por është Plan 
Lokal i Veprimit). 
 
 

5.Po, është formuar   komiteti lokal veprues 
për zbatimin  e Planit Lokal të Verprimit për 
integrumin komunitet rom, egjiptian dhe 
ashkali. 
 
6. Po, ëshët caktuar koordinatori i komunës  
për komitetin lokal veprues për zbatimin e 
Planit Lokal të Veprimit për Integrimin e  
komunitetin rom,  egjiptian  dhe ashkali. 

5. Kapitulli 24 i acquis-së: 
Drejtësia, liria dhe siguria      

Neni 83 
Liria, 
Siguria dhe 
Drejtësia- 
MSA 



5.1.Përmirësimi i 

mëtejshëm i kornizës së 

politikave në fushën e 

migracionit, me qëllim të 

zbatimit të dispozitave të 

MSA-së dhe të 

legjislacionit të përafruar 

 

Zyra Komunal 
për Kthim dhe 
Komunitete 
 
 
 

1. A është miratuar Plani 

Lokal i Veprimit për 

Riintegrim në komunën 

tuaj? (Prishtinë, Mitrovicë 

Veriore, Zveçan, Leposavic 

dhe Zubin Potok)  

 

Vlenë për komunat (Prishtinë, Mitrovicë Veriore, 

Zveçan, Leposavic dhe Zubin Potok) 

/////////////////////////////////////////////////// 

 

5.2. Të përmirësohet 
siguria dokumenteve, 
duke siguruar zbatimin e 
dispozitave të MSA-së dhe 
legjislacionit vendor 

Drejtoria e 
Administratës 
 
 
 
 
 
 
 

1. A është përfunduar 
procesi i digjitalizimit të 
librave të gjendjes civile të 
kthyer nga Serbia? 
  
 
2. Sa zyrtar komunal janë 
certifikuar (që u janë 
nënshtruar testit të 
njohurive 
ligjore/procedurale dhe të 
sistemit)?                                     

1. Po, procesi i digjitalizimit të librave të 
gjendjes civile të kthyer nga Serbia, ka 
përfunduar. Mitrovica, është e para në 
Kosovë, e cila e ka kryer këtë proces. 

 
2. Janë 24 zyrtarë komunal, të cilët janë 

certifikuar(i janë nënshtruar tëstit të 
njohurive ligjore). 

  

6.Menaxhimi i Kufirit dhe 
Migracionit  

  

  

 

Neni 85-  
Vizat,mena
xhimi i 
kufijve, 
azili dhe 
migracioni- 
MSA 



6.1.Puna dhe roli i 
Këshillat Lokale për Siguri 
Publike, (KLSP) dhe Ekipet 
Vepruese për Siguri në 
Bashkësi, (EVSB) të cilat 
përveç që duhet të jenë 
funksionale ato duhet të 
jenë edhe produktive 

  Zyra e 
Kryetarit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A ëshë funskional Këshilli 
Komunal për siguri në 
bashkësi (KKSB) në komunën 
tuaj? 
 
2. Sa është numri i takimeve 
të mbajtura nga KKSB ?  
  
 
3. A është funksional Këshilli 
Lokal për Siguri Publike 
(KLSP) në komunën tuaj ?  
 
 
4. Sa është numri i takimeve 
të mbajtura nga (KLSP) ?  
 
5. A është funksional Ekipi 
Vepruese për Siguri (EVS) në 
komunën tuaj ?  
 
 
6. Sa është numri i takimeve 
të mbajtura nga EVS ?  
 
 
 

1. Po, Këshilli Komunal për siguri në bashkësi 

(KKSB), është funksional në komunën tonë. 

 

2. Janë mbajtur gjashtë (6) takime në KKSB. 

 

 

3. Po,  Këshilli Lokal për Siguri Publike (KLSP), 

është funksional dhe është nën kompetencë 

të Policisë së Kosovës. 

 

4. KLSP-ja është nën kompetencë të Policisë së 

Kosovës. 

 

 

 

5. Po, Ekipi Veprues për Siguri (EVS) në 

komunën tonë, është funksional. 

 

6. Nuk ka pasur takime nga EVS-ja, por që 

kryetari i EVS-së, ka marrë pjesë në takimet e 

KKSB-së. 

 
  

6.2. Të dëshmohen 
rezultate konkrete në 
fushën e luftimit të 
narkotikëve 

Qendra për 
Punë 
Sociale/Drejto
ria e 
Arsimit/Policia 
e Kosovës 

1.Çfarë aktivitete janë 
ndërmarrë nga komuna, në 
luftën kundër drogave dhe 
parandalimit të trafikimit të 
narkotikëve?      
 

1.Sa i përket aktiviteteve të ndërmarura për luftën 
kundër drogave, për parndalim dhe trafikim të 
narkotikëve, nuk jan zhvilluar aktivitete konkrete por 
rastet e referuara në QPS – Mitrovica e Jugut, si 
Institucion Komunal i ka trajtuar të gjitha, dhe u janë 
ofruar shërbime profesionale në përputhshmëri  me 

Rritja e 
numrit të 
këtyre 
aktiviteteve 
 
 
 



Ligjin në fuqi. (QPS)-ja 
Ndërsa Drejtoria e Arsimit i ka mbështetur aktivitetet 
e organizuara nga institucionet dhe organizatat për  
luftën kundër drogave dhe parandalimit të trafikimit 
të narkotikëve. Ka koordinuar këto aktivitete 
institucione/organizata-shkolla. Kryesisht përmes 
ligjeratave në shkolla.(DKA)-ja. 
Ndërsa nga Drejtoria për Shëndetësi kemi kryer  
Vizita sistematike në SHMU – “Skënderbeu”, në këto 
vizita janë përfshirë niveli parashkollorë dhe nxënësit 
prej klasëve të para deri në klasët e nënta. 
Poashtu gjatë këtyre vizitave kemi dhënë këshilla për 
higjenën personale dhe shëndetin oral, këshilla për 
shëndetin seksual, dukurit negative sikur janë drogat 
dhe alkooli,  edukimin shëndetësorë etj. (DSH). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Kapitulli 26 i acquis-së: 
Arsimi dhe kultura      

Neni 107 
Arsimi dhe 
trajnimi - 
MSA 

7.1.Ngritja e kapaciteteve 
teknike për Arsimin 
Gjithpërfshirës 

Drejtoria e 
Administratës 
 
 
 

1.A është pajisur me pajisje 

të teknologjisë informative 1 

qendra burimore në 

Komunën e Prishtinës?  

Vlenë për komunën e Prishtinës. 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.2. Zbatimi i planit të 
veprimit nga Strategjia 
ndërministrore për 
shkollat promovuese të 
shëndetit 2009-2018 

Drejtoria për 
Shëndetësisë 
dhe 
Mirëqenies 
Sociale/Drejto
ria e Arsimit 

 
1. A janë ndërmarrë 
aktivitetet vetëdijësuese në 
shkolla për shëndet dhe 
mjedis? Nëse po, Sa ka qenë 
numri i pjesëmarrësve, cila 

1.Janë ndërmarrë disa aktivitete vetëdijësuese në 
shkolla për shëndet dhe mjedis. Nga MASHT-i  dhe 
nga ministria e mjedisit janë adresuar disa materiale 
sensibilizuese, të cilat i kemi orinetuar në shkolla. 
Mësimdhënësit e të gjitha shkollave, një orë 
mësimore ua kanë dedikuar këtyre aktiviteteve. 

Rritja e 
numrit të 
këtyre 
aktivitetev
e 



 
 

ka qenë mosha, gjinia, etnia 
 
 
 

Nxënësit e shkollave së bashku me personelin arsimor 
kanë marrë pjesë në aksionin e qytetit "Ta pastrojmë 
Kosovën". Po ashtu secila shkolla e ka bërë pastrimin 
e lokacionit-lagjes ku ndodhet shkolla. 
2. Në të  gjitha SHMU janë mbajtur ligjërata për 
higjienë personale, gjithashtu edhe  kontrolla për 
higjienën personale, pedikullosis, skabies, higjienën 
orale etj. . 

• Institucionin parashkollorë "  Gëzimi Ynë" 
• Ligjëratat e mbajtura me tema edukativo 

shëndetësore: 
• 1. Periudhat e zhvillimit të fëmijëve. 
• 2.Lëndimet e fëmijëve. 
• 3. Diabeti tek fëmijët. 
• 4.Urinimi i pa vullnetëshëm tek fëmijët. 
• 5.Higjiena orale e fëmijëve. 

 
• Numri i vizitave shtëpiake për fëmijë 1799 . 
• Numri i vizitave shtëpiake për shtatzëna 366. 
• Numri total  i vizitave shtëpiake të kryera  

gjithësejt  për  11 muaj e gjysëm 2165 
• Komuniteti Shqiptar Romë dhe Ashkali . 

(DSH) 
 



7.3. Rritja e nivelit të 
pjesëmarrjes së fëmijëve 
në institucionet e 
edukimit parashkollor dhe 
fëmijët me nevoja të 
veçanta 

Drejtoria e 
Arsimit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i nxënësve 
dhe studentëve përfitues të 
bursave nga komuna juaj. 
 
 
2.A është zbatuar udhëzuesi 
për mësimdhënës për 
vlerësimin e nxënësve me 
nevoja të veçanta në mësim-
nxënie? 
 
3.A ka krijuar komuna juaj 
infrastrukturë të nevojshme 
dhe funksionale për 
edukimin parashkollor dhe 
për fëmijët me nevoja të 
veçanta? 
 
 
4. Sa është numri i fëmijëve 
të cilët janë përfshirë në 
institucionet e arsimit 
parashkollor?       
  
 
 
5.A është hartuar pakoja e 
materialeve për informimin 
e prindërve rreth rëndësisë 
së arsimit të fëmijëve me 
nevoja të veçanta dhe a 
është bërë shpjegimi i 
procedurave të regjistrimit? 

1. Për vitin 2017-2018, nuk ka pasur përfitues të 
bursave, kurse për vitin 2018-2019, do të jepen 50 
bursa.  
Bursat për studentë ndahen nga sekretaria e kuvendit 
të komunës. Sa i përket nxënësve të arsimit 
parauniversitar nuk kemi shpërndarë bursa.  
 
 
2. Udhëzuesi është shpërndarë në të gjitha shkollat 
dhe përmes tyre edhe te mësimdhënësit. 
 
 

3. Në Planin Zhvillimor Komunal të Arsimit 
2018-2022 të komunës së Mitrovicës që e 
kemi aprovuar në asmablen komunale në 
shkurt të vitit 2018, kemi planifikuar 
ndërtimin e 2 institucioneve parashkollore. 
Në bashkëpunim me disa organizata ne kemi 
arritur që brenda vitit 2018 t'i rregullojmë 8 
klasë për parashkollor si dhe t'i renovojmë 
dhe t'i pajisim me inventar dhe pajisje tjera 
adekuate për këto grupmosha. Në 
bashkëpunim me Save the Children e kemi 
rregulluar edhe një klasë "dhomë miqësore" 
e cila do t'i shërbej ekipit komunal për 
vlerësimin pedagogjik të fëmijëve me nevoja 
të veçanta. Ne e kemi sigurauar klasën ndërsa 
Save the Children ka marrë përsipër 
rregullimin dhe pajisjen me të gjitha mjetet e 
nevojshme. 
 

4. Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2018, numri i 
fëmijëve të përfshirë në institucionet e arsimit 
parashkollor është 1402, dhe atë 275 fëmijë në 

 
 
 
 
 
Zbatimi në 
tërsi i këtij 
udhëzimi 
 

 
Realizimi i 
ndërtimit të 
2 
institucione
ve 
parashkollor
e sipas 
dinamikës 
së 
planifikuar 
dhe krijimi i  
infrastruktur
ës së 
nevojshme 
funksionale 
në të gjitha 
institucionet 
arsimore. 
 
 
 
Përfshirja e 
të gjithë 
fëmijëve në 
edukimin 
parashkollor 



institucionin parashkollor (çerdhe) dhe 1127 fëmijë 
në shkolla në klasat parafillore. 
5. Është shpërndarë doracaku për gjithëpërfshirjen e 
fëmijëve me nevoja të veçanta në institucionet 
arsimore "Edhe Fëmiju im ka të Drejtë të arsimohet". 
Ne si drejtori e kemi hartuar një fletëpalosje dhe e 
kemi shpërndarë në të gjitha pikat ku komuniteti 
prindëror ka më shumë qasje.   
 
 

Botimi i më 
shumë 
kopjeve dhe 
shpërndarja 
në të gjitha 
lokacionet e 
mundshme. 

7.4. Raportim me të 
dhëna mbi numrin e 
braktisjes së shkollimit 
nga komuniteti pakicë, në 
veçanti komuniteti RAE. 
Veprimet konkrete të 
ndërmarra nga komuna në 
parandalimin e 
mëtejshëm të braktisjes së 
shkollimit 
 
 
 
 
 

Drejtoria e 
Arsimit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i braktisjes 

së shkollimit nga komuniteti 

pakicë? 

 

 

2.Clat janë aktivitetet të cilat 

kanë marrë komunat në 

parandalimin e braktisjes së 

shkollimit?  

 

 

1. Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2018, 1 nxënës nga 
komuniteti pakicë e ka braktisur shkollimin. 
 
 
 
2. Në të gjitha shkollat janë themeluar Ekipet për 
Parandalim dhe Reagim ndaj Braktisjes dhe 
Mosregjistrimit (EPRBM). Edhe në nivel komune, DKA 
e ka themeluar këtë ekip. Në vazhdimësi,  Drejtoria e 
Arsimit është duke bashkëpunuar me institucione 
dhe partnerë për fuqizimin dhe rritjen e 
performancës së këtyre ekipeve. MASHT në qershor 
të vitit 2018 ka bërë edhe rishikimin  e udhëzimit 
administrativ me qëllim të funksionimit dhe fuqizimit 
të EPRBM-ve. Gjatë kësaj periudhe janë organizuar 
disa trajnime për ngritjen e këtyre kapaciteteve. Gjatë 
kësaj periudhe EPRBM shkollore ka arritur ta rikthejë 
në shkollë 3 nxënës ( 2 shqiptar dhe 1 RAE).  EPRBM 
komunal ka arritur që t'i rikthejë dy nxënës shqiptar 
në shkollë, që e kanë braktisur shkollën. Dy raste të 
tjera janë duke u shqyrtuar dhe shpresojmë se do të 
arrihet të rikthehen në shkollë, me fillimin e 

Përshirja e 
të gjitha 
ekipeve në 
trajnime 
për 
ngritjen e 
kapacitetev
e, 
funksionali
zimit të 
plotë dhe 
fuqizimit të 
tyre 



gjysmëvjetorit të dytë. Kemi kërkuar nga shkollat që 
patjetër të gjitha rastet që paraqesin rrezik për 
braktisje të regjistrohen në SMIA (Sistemi për 
Menaxhimin e Informatave në Arsim), në modulin e 
krijuar enkas "Sistemi për parandalimin e hershëm të 
braktisjes". Modul ky në cilin kemi qasje edhe ne si 
drejtori dhe ministria për t'i përcjellur rastet dhe për 
të reaguar me kohë. 
 

7.5. Harmonizimi i ofertës 
dhe kërkesës së tregut të 
punës përmes hartimit të 
standardeve të profesionit 
dhe rishikimit të 
kurrikulave 

 

1.Sa shkolla profesionale 

janë në komunën tuaj 

(specifikoni 

drejtimet/profilet)?     

 

 

 

 

 

 

 

2.Sa është numri i nxënësve 

në shkollat profesionale në 

komunat tuaj?  

 

1. Në komunën tonë janë 3 shkolla profesionale: 
Shkolla e Mesme e Lartë Teknike-Profilet:  Kimi- 
teknologji, Elektroteknikë, Makineri, Transport dhe 
trafik, Ndërtimtari, Teknologji ushqimore,Shkencat e 
natyrës; 
Shkolla e Mesme e Lartë e Mjekësisë-Drejtimet:  
Infermierë i përgjithshëm, Farmaci, Fizioterapi,  
Teknik i dhëmbëve,  Asistent i stomatologjisë, 
Laborant shëndetësor,  Asistent i sigurisë së ushqimit 
dhe dietave,  Infermier I pedriatrisë; 
Shkolla e Mesme e Lartë Ekonomike-Drejtmet:   
Kontabilitet, Banka e sigurime ,  Shpedicion dhe 
logjistikë, Marketing,  Asistent i administratës,  
Asistent juridik,  Tregëti me pakicë e shumicë,  
Organizator i aktiviteteve shoqërore, Asistent 
restoranti;   
Shkolla e Mesme e Lartë Artistike-Drejtmet:  
Bashkëpunëtor i përgjithëshëm muzikor dhe  drejtimi 
Instrumental. 
 
2. Numri i nxënësve në shkollat profesionale në 
komunën e Mitrovicës është 2591 nxënës. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Krijimi i një 
databaze 
për  
menaxhimi
n e 
nevojave të 
trajnimeve 
të 
mësimdhë
nësve 
 
 



 

3.Cilat janë format e 

përfshirjes së nxënësve në 

punët 

profesionale(praktike)?   

 

4.Në kuadër të të cilëve 

sektor të biznesit janë më 

tepër të angazhuar nxënsit 

në punë profesionale ?  

5.Cilat janë format e 

promovimit të shkollave 

profesionale ? 

 

 

6.A ka komuna data bazë 

për menaxhimin e nevojave 

të trajnimeve të 

mësimdhënësve? 

 
3. Në bazë të marëveshjeve të bashkëpunimit me 
institucione dhe kompani/biznese të ndryshme 
nxënësit e këtyre shkollave profesionale e realizojnë 
praktikën profesionale që e kanë të planifikuar me 
kurrikulën shkollore. 
 
 
 
4. Nxënësit praktikat kryesisht i realizojnë në 
institucionet shëndetësore, institucione doganore, 
bankare, ndërmarrje industriale, ndërmarrje 
hoteliere, etj. 
 
5. Çdo vit, e organizojmë javën e ditëve të hapura dhe 
nxënësit e klasave të nënta të ShFMU i dërgojmë në 
mënyrë të organizuar në shkollat profesionale për t'u 
njoftuar për së afërmi me profilet/drejtimet, kushtet 
dhe mundësitë i ofrojnë këto shkolla për nxënës. Po 
ashtu në bashkëpunim me MASHT-in i publikojmë 
edhe fletëpalosjet për secilën shkollë dhe i 
shpërndajmë në shkolla të mesme të ulëta për të 
zgjuar interesimin e nxënësve për t'u regjistruar në 
shkollat profeionale.  
 
6. Komuna nuk ka databazë enkas të dedikuar për 
menaxhimin e nevojave të trajnimeve të 
mësimdhënësve. 
 



7.6. Përmirësimi i sigurisë 
rrugore. Ulja e 
aksidenteve për 20%, 
krahasuar  me vitin 
paraprakë 

Drejtoria e 
Arsimit/ Zyra e 
Krytarit/ 
/Policia e 
Kosovës/Drejt
oria e 
Shërbimeve 
Publike 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Çfarë veprime ka 

ndërmarr komuna sa i 

përket vetëdijesimit  në 

shkolla në edukimin për 

siguri rrugore? 

 

2.A ka ndare komuna juaj 

subvencione për OJQ  apo 

ka bashkëpunuar me ndonjë 

projekt sa i përket kësaj 

fushe? 

1. Janë organizuar disa aktivitete vetëdijësuese në 
bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe disa 
organizata jo qeveritare, ku janë mbajtur disa 
ligjeratat në shkolla dhe janë shpërndarë fletëpalosje. 
 
 
 
2.Komuna e Mitrovicës, në bashkëfinancim me UN 
Habitat, ka ndarë mjete për të realizuar një pjesë të 
Planit për Mobilitetin ky plan përfshinë edhe këtë 
fushë.  Plani i Mobilitetit ka vazhduar edhe në 6 
mujorin e dytë, janë bërë matjet dhe tani pritet të 
dalë plani përfundimtar i mobilitetit, ku përcaktohen 
transporti urban, lëvizje qytëtarëve dhe të gjitha që 
duhet ndërmarrë për nevoja të qytetarëve. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rritja e 
numrit të 
këtyre 
aktiviteteve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Kapitulli 27 i acquis-së: 
Mjedisi 

      

Neni 115 
Mjedisi- 
MSA 

8.1. Përmirësimi i sistemit 
të menaxhimit të 
mbeturinave në Kosovë 
 
 
 
 
 

Drejtoria për 
Mjedis 
 
 

1.A është hartuar plani për 
menaxhimin e mbeturinave 
komunale?    
 
2. Cfare aktivite ka 
ndërmarrë komuna e juaj 
për zbatimin  planit për 
menaxhimin e mbeturinave 

1.Plani Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave 
është hartuar dhe miratuar në Kuvendin Komunal në 
Vitin 2016 dhe është duke u zbatuar. 
 
2.Për zbatimin e PKMM-së komuna ka shtrirë 
shërbimet e grumbullimit të mbeturinave në 100% të 
teritorit të Komunës duke përfshi edhe fshtrat. 
   



komunale?             
 
3. A është hartuar plani i 
veprimit për cilësin e ajrit në 
komunën tuaj ?  

 
 
3.cilësia e Ajrit është trajtuar si kapitull i veqanët në 
Kuadër të Planit Lokal të Veprimit në Mjedis, po ashtu 
DMMP ka marr pjesë në Grupin Punuës të ngritur nga 
Qeveria e Repulbikës së Kosovës dhe MMPH për 
hartimin e Strategjis Nacionale për Cilësin e Ajrit, kjo 
strategji është në proces të Miratimit ku më pas të 
gjitha politikat komunale do të bëhen në përputhje 
me këtë strategji. 

8.2. Ngritja e kapaciteteve 
administrative në nivelin 
lokal, për zbatimin e ligjit 
për mbeturina  

Drejtoria e 
Mjedisit 
 
 
 

1.Sa është numri i 
punëtorive të organizuara  
në komunën tuaj për 
hartimin e planeve  
komunale dhe rregulloreve 
për mbeturina? 
 
 
2.Sa është numri i stafit të 
trajnuar ? 

 
1.Numri i stafit në kuadër të DMMP që merren me 
këto qështje është 5, dhe kemi filluar proceduarat për 
rekrutimin edhe për 2 zyrtar tjerë. 
 
 
 
2. Numri i stafit të trajnuar është pesë (5) 
 
   

8.3. Përmirësimi i sistemit 
të menaxhimit të 
mbeturinave në Kosovë 

Drejtoria e 
Mjedisit 

1.Sa është numri i fushatave 
të ndërmarra për 
ndërgjegjësimin publik për 
sistemin e menaxhimit të 
mbeturinave? 

1.DMMP-ja në bashkëpunim me GIZ-in Gjerman dhe 
Green Art Center,  kanë realizuar mbi 88 fushata 
senzibilizuese dhe informuese në lidhje me procesin e 
menaxhimit të mbeturinave. 

  

8.4. Përmirësimi i qasjes, 
cilësisë, qëndrueshmërisë 
financiare të 
performancës mjedisore 
të sektorit të menaxhimit 
të mbeturinave  

Drejtoria e 
Mjedisit 

1. A është përgatitur 
vlerësimi dhe plani 
reformues i sektorit të 
menaxhimit të mbeturinave 
të ngurta?         
    
2. A është përfunduar 
studimi i parafizibilitetit për 
deponinë e mbeturinave 

1.Pas një vlerësimi detajorë nga GIZ Gjerman për 
Rregullimin e mbrendshëm të menaxhimit të 
mbeturinave, Komuna e Mitrovicës në kuadër të 
Drejtorisë së Mjedisit dhe Pyjeve ka  krijuar Sektorin 
për Menaxhimin e Mbeturinave në Kuadër të 
Rregullorës për Kompetenca e cila është miratuar në 
Kuvendin e Komunës. 
 
2.Vlenë për Gjilan dhe Dragash                                        



komunale në Gjilan dhe 
Dragash                                      
   
3. A është përgatitur 
inventari për mbeturina të 
rrezikshme dhe vlerësimi i 
gjendjes?  

   
 
3.Komuna e Mitrovicës në Planinin për Vlerësimin e 
ndikimit në mjedis, ka të evidentuar materiet e 
rrezikshme, mirëpo, vlerësimin e bënë Ministria e 
Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. 
 

8.4.Përmirësimi i sistemit 
të menaxhimit të 
mbeturinave në Kosovë 

Drejtoria e 
Mjedisit 

1. A ka bërë Pastrimin e 

Lumit Lepenc nga 

mbeturinat. (Komuna e 

Hanit të Elezit dh Kaçanikut) 

 
Vlenë për (Komuna e Hanit të Elezit dh Kaçanikut) 

 

8.5.Zbatimin i masave për 
mbrojtjen e Zonave Ujore 
Sanitare Drejtoria e 

Shërbimeve  
Publike/  
Drejtoria e 
Mjedisit 
 

1. A ka përfshirë komuna e 

juaj zonat e mbrojtura ujore 

sanitare në Planin 

Rregullues detajor? 

 

 

1.Për caktimin e zonave ujore është përgjegjës 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, 
Departamenti i Ujrave, por komuna është në Linjë me 
politikat e tyre dhe zbaton të gjitha planet dhe 
strategjitë e tyre komform Ligjit për Ujërat e Kosovës 

Nr.04/L-147, në frymen e këtyre politikave strategjike 
Komuna e Mitrovicës ka Hartuar Planin Lokal për 
Veprim në Mjedis, që i specifikion këto qështje.  

8.6. Numri i madh i 
deponive ilegale 
 duhet të adresohet 
urgjentisht 

Drejtoria e 
Shërbimeve  
Publike 
 
 

1. Sa është numri i deponive 
ilegale në komunën tuaj dhe 
çfarë masa ka ndërmarrë 
komuna për të eliminuar 
këto deponi? 

 
1.Kanë qenë 41 deponi ilegale . 
Janë eliminuar të gjitha deponitë ilegale, mirëpo kohë 
pas kohe krijohen përsëri  si pasoj e papërgjegjësisë 
së qytetarëve . 
   

8.7. Direktiva nr. 
2002/49/KE lidhur me 
vlerësimin dhe 
menaxhimin e zhurmës në 
mjedis  
 

Drejtoria e 
Inspektoriatit 
/  
 
 
 
 
 

1. Sa kërkesa kanë qenë nga 
qytetarët  për prishje te 
rendit dhe qetësisë për 
pengesa të zhurmës së 
krijuar  në mjedise ?  
 
2.Çfarë masa janë ndërmarr 
nga Inspektorati Komunal ?  

1.Gjatë vitit 2018, janë bërë katër (4) kërkesa-ankesa,  
për prishje te rendit dhe qetësisë në adresë të 
inspektoratit të komunës. 

 
2.Inspektorati së bashku me Policinë e Kosovës, kanë 
bërë vizita në subjekte ekonomike me qëllim të 
parandalimit të dukurisë “ngritja e zërimit-muzikës”, 
dhe respektimit të orarit të punës. Gjatë periudhës  

http://mmph-rks.org/repository/docs/ligji_per_ujerat_l147.pdf
http://mmph-rks.org/repository/docs/ligji_per_ujerat_l147.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Sa dënime janë bere mbi 
prishin e rendit dhe qetësisë 
se zhurmës ne mjedis ?  
 
4.A janë te njoftuara lokalet 
afariste deri ne çfarë  mase 
është e lejushme sipas ligjit 
ne fuqi ngritja e zërit dhe ne 
cilat orare lejohet ? 
 
 5.A janë të informuar 
lokalet afariste lidhur me 
kufizimet për operimin e 
veprimtarisë së bizneseve 
sipas ligjit/rregullores në 
fuqi? 
 
6.Cilat janë sfidat e 
drejtorisë suaj dhe 
bizneseve lokal për mos 
zbatimin e këtij ligji ?  
 
 

verore është bërë kujdestaria bashkë me Policinë e 
Kosovës, prej orës 18-24h00.   
 
3.Ndaj shkelësve të ligjit, janë ngritë gjashtë (6) 
kërkesa pranë Gjykatës Komunale për Kundërvajtje 
dhe gjashtë (6) ndalesa të ushtrimit të veprimtarisë 
në orët e vona. 

 

Pyetjet 4. dhe 5.  
Po, Inspektorët komunal në bashkëpunim me Policinë 
e Kosovës, kanë njoftuar pronarët e subjekteve 
ekonomike mbi ligjet në fuqi dhe është kërkuar 
respektimi i tyre (janë dhënë njoftimet me shkrim). 
 
 
6.  Sfidat e drejtorisë janë mungesa e inspektorëve të 
mjedisit, të bujqësisë, mungesa e trajnimeve 
profesionale për inspektorët  si dhe mungesa e 
aparatit për matjen e zërimit (zhurmës). 

9. Bujqësia dhe 
peshkataria      

 
  

9.1. Masat e ndërmarra 
për mbrojtjen e tokës 
bujqësore  

 
 
Drejtoria e 
Inspektoratit 
 
 
 
 

1.A ka komuna juaj 
inspektor te bujqesise? 
 
 
2. Sa është numri i 
kërkesave të parashtruara?  
 
 

 
1.Jo, komuna jonë, nuk ka inspektor të bujqësisë. 
 
 
 
 
Pyetjet 2; 3; 4 dhe 5 : Në mungesë të inspektorit të 
bujqësisë, nuk kemi ispektime, fletëparaqitje, etj. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sa është numri i lejeve të 
lëshuara?      
 
4. Sa është numri i 
inspektimeve?   
               
5. Sa është numri i 
fletëparaqitjeve të 
parashtruara? 

 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////// 

9.2. Planet për 
menaxhimin e tokave 
rurale (zonimi)  

Drejtoria e 
Bujqësisë 
 
 

1.A posedon komuna e juaj 
Planin për Menaxhimin e 
tokave rurale? 

 1. Jo, komuna jonë, nuk posedon  Planin për 
Menaxhimin e tokave rurale. 
   

10.Zhvillimi Rajonal 

  

  

  

Neni 119 
Zhvillimi 
rajonal- 
MSA  

10.1.Pjesëmarrja e 
komunës në programet e 
BNK-së                     
(bashkëpunimit 
ndërkufitar) 

Zyra e 
Kryetarit të 
komunës 
 
 
 

1.Sa është numri  i 
projekteve të BNK-së që 
komuna është 
pjesëmarrëse? 
2. Gjatë bashkëpunimeve të 
BNK-së që ka pas komuna 
juaj, a ka pas ndonje 
aktivitet për periudhën 
raportuese  ? 

1. Nuk ka pasur bashkëpunim ndërkufitar. 
 
 
 
2.Nuk ka pasur 
 
 
 
   



10.2.Marrëveshjet e 
bashkëpunimit ndër-
komunaldhe 
bashkëpunimit komunal 
ndërkombëtar 

Zyra e 
Kryetarit të 
komunës 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sa është numri i 
marrëveshjeve të 
bashkëpunimit ndër-
komunal?  
 
 
 2.Gjate bashkëpunimeve 
nderkomunale që ka pas 
komuna juaj, a ka pas 
ndonje aktivitet për 
periudhën raportuese  ? 
 
 
 
3.Sa është numri i 
marrëveshjeve të 
bashkëpunimit  komunal 
ndërkombëtar? 
 
4.  A është mbajtur ndonjë 
trajnimë për zyrtarëve 
komunal kompetent për 
fushat e lartëcekura? 

1.Në 6 mujorin e parë, ka pasur bashkëpunim në mes 
të komunës së Mitrovicës, me komunën e Zveçanit, 
në ndërtimin e rruges Rahovë- Boletin. 
Ndërsa në 6 mujorin e dytë të vitit 2018, komuna e 
Mitrovicës, më 17.07.2018, është nënshkruar një 
Memorandum Mirëkuptimi në mes të Komunës së 
Mitrovicës, Komunës së Skënderajt, Komunës së 
Drenasit, Komunës së Vushtrris dhe Komunës së 
Obiliqit, lidhur me pasurinë natyrore të bjeshkëve të 
Qyqavicës, e cila shtrihet në territorin e pesë 
komunave të përfshira në këtë memorandum 
mirëkuptimi, të shpallet zonë me interes të 
përgjithshëm.  
Si dhe më datën 09.08.2018, është nënshkruar një 
Memorandum Mirëkuptimi, në mes Komunës së 
Mitrovicës, Komunës së Vushtrrisë dhe komunës së 
Skënderajt, për të mbuluar shpenzimet operacionale 
të org joqeveritare që menaxhon strehimoren për 
Mbrojtjen e Viktimave të dhunës në Baza Gjinore, “ 
Raba Voca”, për vitin 2018 dhe 2019. 
2.Po, gjatë kësaj përiudhe raportuese, si aktivitet në 
mes komunave, mund të cekim përzgjedhjen e 
drejtorit të kompanisë rajonale “ UNITETI”. 
 
3.Nr. i Marrëveshjeve të bashkëpunimit komunal 
ndërkombëtarë, është një (1), ku më dt. 30.08.2018, 
është nënshkruar një Marrëveshje Bashkëpunimi e 
Decentralizuar (France-European Union-Kosovo) në 
mes të Komuna e Mitrovicës dhe 194 autoriteteve 
anëtare të SICALA Haute Loire, aftësuar sipas 
proceduarave me vendim të Komitetit Sindikal të 
SICALA-s më 16 maj 2008. Kjo marrëveshje ka të bëjë 
me menaxhimin e resurseve ujore dhe synon 
përmirësimi e praktikave dhe politikave regjionale të 

   
 



menaxhimit të ujërave në pellgun e lumit Sitnica 
Loire, përmes këmbimit të njohurive dhe praktikave 
të mira.  
4. Jo, nuk janë mbajtur trajnime. 

11.Kapitulli 28 i acquis-së: 
Mbrojtja e konsumatorit 
dhe e shëndetit publik 

 

 

 

Neni 81 
Mbrojtja e 
konsumato
rit- MSA 

11.1.Mbrojtja e Shëndetit 
të Nënës, Fëmijës dhe 
Shëndetit Riprodhues 
 
 
 
 
 

Drejotria  e 
Administrates
/Drejtoria e 
shëndetësisë 
 
 
 
 
 

1. Sa trajnime  ka organizuar 
komuna juaj për shëndetin e 
nënës dhe e fëmijës? 

Prej 23.02.2018-11.12.2018 mbahen trajnimet në 
Broboniq, Vërnicë, Mahalla e Romëve, Vaganicë, Sh.F. 
Migjeni, Vllahi, f.sh. Zajm, Gëzimi Ynë, Suhodoll, 
Rashan me temat(Urinimi i pavullnetshëm i fëmijëve, 
Ritja dhe zhvillimi prej 0-6 vjeq, Lëndimet e fëmijëve, 
Vaksinimi, Fruthi, Ushqyeshmëria e shëndoshë, 
Obeziteti tek fëmijët dhe Higjiena personale, Diarea. 
Zyra/Qendra  informuese për shëndetin e gruas prej 
03.01.2018-11.12.2018 në kontinuitet për çdo ditë 
mban trajnime me temat(Përgaditja për lindje, 
teknikat e frymëmarjë, gjidhënja, ushtrimet në 
shtatëzani)etj. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

11.2.Mbrojtja e Shëndetit 
Publik Drejtoria e 

Inspekcionit/
Drejtoria e 
Shëndetësisë/
Drejtoria e 
Mjedisit 
 

1.Sa është numri i 
inspektimeve për zbatimin e 
Ligjit kundër duhan dhe 
numri i gjobave të 
shqiptuara? 

1.  Numri i inspektimeve për zbatimin e Ligjit kundër 
duhanit, është 380. Ndërsa gjobat e shqipëtuara, janë 
dymbëdhjetë (12) Aktakuza. 
 
 
 
  


