






































































































Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 
Komuna e Mitrovicës 

Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RREGULLORE NR. ___/2018  
PËR TAKSAT, TARIFAT DHE GJOBAT KOMUNALE 

(DRAFT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mitrovicë,          2018 



2 
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 
Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of South Mitrovica 
 

Kuvendi I Komunës së Mitrovicës 
Nr. ___/____________, dt. _____________   
Mitrovicë 
 
Në bazë të nenit 12 të Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Ligjit Nr. 03/L-049 për 
Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores së MAPL-së Nr. 01-2013 për Procedurën e Hartimit dhe 
Publikimin të Akteve të Komunave, nenit 23, nenit 28 dhe nenit 59 të Statutit të Komunës së 
Mitrovicës, Kuvendi i Komunës së Mitrovicës, në mbledhjen e mbajtur më ___/___/2018, 
miratoi këtë: 

RREGULLORE NR. ___/2018 
PËR TAKSAT, TARIFAT DHE GJOBAT KOMUNALE 

(DRAFT) 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Kjo Rregullore ka për qëllim të përcaktojë lartësinë e taksave, tarifave dhe gjobave për 

shërbime administrative të Komunës, që u ofrohen personave fizik dhe juridik të Komunës së 
Mitrovicës në emër të shërbimeve të Komunës, lëshimit të dokumenteve publike, përpilimit të 
shkresave dhe ofrimit të shërbimeve profesionale sipas kërkesës së palëve, apo sipas detyrës 
zyrtare, ushtrimin e veprimtarisë afariste, shërbime profesionale, pronësisë së automjeteve 
motorike, përdorimit apo shfrytëzimit të pronës së Komunës, tarifave për çështje të planifikimit 
dhe urbanizmit, të hyrave nga qiradhënia, gjobat nga trafiku dhe gjobat për shkeljet e 
rregulloreve të Komunës.  

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
2.1 Përcaktimi dhe mbledhja e të ardhurave nga taksat, tarifat dhe gjobat e Komunës bëhet më 

qëllim të krijimit të të hyrave të Komunës të cilat do të përdoren për ofrimin e shërbimeve sa 
më cilësore për qytetarët.  

2.2 Taksat, tarifat dhe gjobat  do të jenë gjithëpërfshirëse për tërë Komunën e Mitrovicës. 
 

Neni 3 
Inkasimi i të hyrave  

 
Inkasimi i të hyrave komunale sipas kësaj Rregulloreje dhe ndonjë rregulloreje tjetër të 

Komunës, urdhërese administrative ose udhëzimi administrativ të nxjerra nga ndonjë institucion 
tjetër qendror, tarife komunale, dënimi dhe takse, do të bëhet çdo muaj, në tre muaj, në gjashtë 
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muaj ose në baza vjetore, varësisht prej natyrës së tyre dhe ato do të deponohen në Buxhetin e 
Komunës / Buxhetin e Kosovës. 

Neni 4 
Zbatimi dhe Mbikëqyrja  

 
4.1. Rregullorja do të jetë e zbatuar nën autoritetin e plotë të Komunës dhe mbikëqyrjen nga 

Drejtoria e Financave dhe Zhvillimit Ekonomik si dhe drejtoritë përkatëse . 
4.2. Taksat dhe tarifat do të llogariten në mënyrë transparente për çdo shfrytëzues në harmoni 

me dispozitat përkatëse ligjore. 
Neni 5 

 
Taksat, tarifat dhe gjobat, duhet të jenë të caktuara në nivel të tillë, ashtu që të mund të 

mblidhen nga çdo subjekt pa e cenuar të drejtën e tij për të ushtruar veprimtari. 
 

Neni 6 
 

Drejtoritë përgjegjëse për taksa , tarifa dhe pagesa sipas kësaj Rregulloreje janë të obliguara 
që të mbajnë evidencë në harmoni me dispozitat përkatëse ligjore. 
                                                                 

Neni 7 
Taksat  për Lëshimin e Çertifikatave dhe Dokumenteve Zyrtare 

 
7.1 Për lëshimin e çertifikatave dhe dokumenteve zyrtare, do të aplikohen taksat e përcaktuara 

në tabelën nr. 1 të kësaj Rregulloreje. 
Tabela nr. 1 

Nr. Lëshimi i Çertifikatës të statusit civil Lartësia e 
taksës 

  1.1 Regjistrimi i lindjes me vonesë me Aktvendim në LAL pas 30 dite  25.00 € 
  1.2 Regjistrimi i vdekjes me vonesë me Aktvendim ne LAV pas 30 dite 25.00 €  
  1.3 Kompletimi i dosjes për aplikim për lirim dhe fitim të shtetësisë  10.00 €  
  1.4 Lidhja e martesës jashtë orarit të punës brenda institucionit  15.00 € 
  1.5 Çertifikatë familjare 1.00 € 
  1.6 Ndërrimi i emrit personal 20.00 € 
  1.7 Ndërrimi i mbiemrit personal 5.00 € 
  1.8 Përmirësimi i germëzimit të emrit personal  3.00 € 
  1.9 Anulimi i regjistrimit në LAL   3.00 € 
1.10 Lidhja e Martesës jashtë institucionit  75.00 € 
1.11 Lidhja e Martesës në mes të dy qytetarëve të Kosovës  5.00 € 
1.12 Lidhja e Martesës me një shtetas të huaj 20.00 € 
1.13 Njohja e vendimit nga një shtet i huaj për ndrrim të emrit apo mbiemrit 10.00 € 
1.14 Çertifikatë e lindjes 1.00 €  
1.15 Ekstrakt i lindjes 1.00 € 
1.16 Çertifikatë e marteses 1.00 €  
1.17 Çertifikatë e vdekjes 1.00 € 
1.18 Çertifikatë e statusit martesor  2.00 € 
1.19 Çertifikatë e vendbanimit 1.00 € 
1.20 Çertifikate e shtetësisë 1.00 € 
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1.21 Vërtetim nga arkiva 1.00 €  
1.22 Aktdëshminë e vdekjes  3.00 € 
2.0 Aplikimi online për dokumente të gjendjes civile   
2.1 Çertifikaët e lindjes, aplikim online 1+1 euro shërbime postare  2.00 €  
2.2 Ekstrakt i lindjes, aplikimi online 1+1 euro shërbime postare 2.00 €  
2.3 Çertifikatë e shtetësisë, aplikimi 1+1 euro shërbime postare 2.00 € 
2.4 Çertifikatë e martesës, aplikimi online 1+1 euro shërbime postare  2.00 €   
2.5 Çertifikatë e vendbanimit, aplikimi online 1+1 euro sherbime postare 2.00 € 

 
7.2 Për shërbimet e përcaktuara në tabelën nr.1, nga pika 1.1 – 1.22, lirohen nga taksat të gjithë 

qytetarët e Komunës së Mitrovicës të cilët i përkasin kategorive të qytetarëve në vijim: 
a. shfrytëzuesit e ndihmës sociale, 
b. invalidët e luftës, 
c. familjet e dëshmorëve, 
d. veteranët e luftës, 
e. invalidët, 
f. personat me aftësi te kufizuara, 
g. viktimat e luftës dhe bashkëshorti/bashkëshortja, fëmijët dhe prindërit e tyre,  

      gj.  pensionistët (vetëm për dokumente personale) dhe 
            h.   studentet. 
7.3 Familjet e Dëshmorëve dhe të Zhdukurve, Invalidët e UÇK-së, lirohen nga taksat gjyqësore, 

administrative dhe publike. 
7.4 Lirimi nga taksat sipas nenit 7.2 i kësaj Rregulloreje, bëhet pasi që pala të prezantojë dëshmi 

me shkrim për statusin përkatës  . 
7.5 Pagesa për shërbimet e kryera bëhet në llogarinë rrjedhëse të Komunës së Mitrovicës, apo 

drejtpërsëdrejti te zyrtari i autorizuar, i cili obligohet që palës t’i jep dëshmi mbi pagesën e 
bërë. 

 
Neni 8 

Taksat, tarifat për ushtrimin e veprimtarisë afariste 
 

8.1 Te gjitha bizneset lirohen nga Taksat Komunale, perveq atyre të përcaktuara në tabelën 
nr.2 të kësaj Rregulloreje. 

Tabela nr. 2 

N/r V e p r i m t a r i t ë  a f a r i s t e Lartësia e 
taksës  

1.1 Bankat Komerciale 2,200.00 €  
1.2 Organizatat Mikrofinanciare     1,800.00 € 
1.3 Kompanitë e Sigurimeve     1,800.00 € 
1.4 Bastoret     1,200.00 € 
1.5 Kazinot  3,500.00 € 

1.6 Operatorët e telefonisë mobile dhe rrjetit kabllor, PTK-Vala, IPKO, 
KUJTESA, etj. 2,200.00 €  

1.7 Subjektet ekonomike përfituese të tendereve në vlerë mbi 50,000.00 € 
në Komunën e Mitrovicës  1.200.00 € 

1.8 Ndërmarrjet publike 1,000.00 € 
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Subjektet përfituese të tenderëve janë të obliguara të paraqesin dëshmi mbi pagesën e taksës 
komunale  për veprimtari afariste para nënshkrimit të  marrveshjes/kontratës (Tab. Nr. 2, pika 1.7).  
 
8.2 Taksat nga tabela nr. 2 e kësaj Rregulloreje, do të paguhen në bankat e autorizuara dhe do të 
aplikohen brenda kufijve të Komunës së Mitrovicës, në baza vjetore me mundësi pagese në katër 
këste. 
8.3 Subjekteve afariste të licencuara, të cilat aktivitetet afariste i zhvillojnë në më shumë se në dy 
objekte afariste atëherë për veprimtari të zhvilluar në çdo objekt afarist do t’iu llogaritet taksa 
komunale 50%, bazuar në veprimtarinë që zhvillojnë, sipas tabelës nr. 2 të kësaj Rregulloreje 
8.4 Subjektet afariste, të cilat aktivitetet afariste i zhvillojnë në Komunën e Mitrovicës, kurse 

selinë e kanë në ndonjë komunë tjetër në Kosovë, do të përmbushin obligimet  në përputhje 
me kategorizimin e cekur në tabelën nr. 2 të kësaj Rregulloreje. 

 
Neni 9 

Mënyra e caktimit të tarifave për biznese 
 

9.1 Drejtoria e Financave dhe Zhvillimit Ekonomik, me vendim do të caktojë tarifën për 
bizneset aktive më së largu deri më 31.03. për vitin kalendarik. 

9.2 Subjektet afariste për të cilat vërtetohet se kanë zhvilluar aktivitete afariste, por nuk kanë 
qenë të ngarkuara me taksa komunale, nuk bënë të llogaritet në mënyrë retroaktive, pasi që 
Komuna ka obligim të identifikoj subjektet afariste gjatë vitit fiskal dhe jo të kthehet 
mbrapa për vitet e kaluara. 

9.3 Kundër vendimit të lëshuar nga ana e Drejtorisë së Financave dhe Zhvillimit Ekonomik,   
bizneset mund të ushtrojnë ankesë në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së vendimit. 
Ankesa i drejtohet komisionit prej tre antëaresh i cili do te formohet nga Kryeatri i 
Komunës me propozim të Drejtorisë së Financave dhe Zhvillimit Ekonomik. 

 
Neni 10 

Tarifat për automjetet transportuese  
 

10.1 Personat fizik dhe juridik të cilët kryejnë veprimtari transportuese, duhet të kenë pëlqimin  
për automjetet e regjistruara brenda kufijve të Komunës së Mitrovicës dhe të paguajnë 
tarifë Komunës, për automjetet që regjistrohen në baza vjetore me rastin e regjistrimit. 

10.2 Pëlqimin nga paragrafi 1 i këtij neni, e lëshon Drejtoria e Inspeksionit në Komunë. 
10.3 Në mënyrë që personat fizik dhe juridik të marrin pëlqimin e tillë, duhet të kenë dëshmi 

mbi regjistrimin e veturës tek autoritetet qëndrore të Kosovës si dhe adresën e shtëpisë 
apo selisë së biznesit të regjistruar për të punuar brenda kufijve të Komunës së Mitrovicës, 
e cila do të dëshmohet me pëlqim përkatës të lëshuar nga ana e organit kompetent të 
Komunës për regjistrimin e biznesit. 

10.4 Taksat për lëshimin e pëlqimit të lartëpermendur do të paguhen në Komunë në bazë 
vjetore dhe lartësia e tyre për të gjithë pronarët/poseduesit e automjeteve motorike do të 
jetë si në vijim: 

 
     Tabela nr. 3 

Nr. Automjetet dhe taxi-automjetet 
  Benzinë  Naftë 

1 Deri 1000 ccm 5.00 € 7.00€ 
2 Prej-deri 1001-1500 ccm 7.00 € 9.00€ 
3 Prej-deri 1501-2000 ccm 9.00 € 11 00€ 
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4 Mbi 2000 ccm 12.00 € 15.00€ 
 Çmimi duhet të jete i njëjtë bazuar ne dispozitat e parapara ligjore dhe nuk mund të 
ndryshojë bazuar në vëllimin e punës dhe kategoritë. 
 
Tabela nr. 4 

Automjetet transportuese 
Nr.    Benzinë  Naftë 
1 1Deri 0,5 t 20.00€ 26.00€ 
2 Prej-deri 0,5 -1 t 26.00€ 28.00€ 
3 Prej-deri 1 – 2 t 28.00€ 30.00€ 
4 Prej-deri 2 – 3 t 30.00€ 32.00€ 
5 Prej-deri 3 – 5 t 32.00€ 35.00€ 
6 Prej-deri 5 – 7 t 35.00€ 38.00€ 
7 Prej-deri 7 – 10 t 38.00€ 41.00€ 
8 Prej-deri 10 – 12 t 41.00€ 45.00€ 
9 Mbi 12 t 46.00€ 49.00€ 

 Çmimi duhet të jete i njëjtë bazuar në Ligjin mbi Financat e Pushtetit lokal  dhe nuk 
mund të ndryshojë bazuar në vëllimin e punës dhe kategoritë. 
 
     Tabela nr. 5 

Për autobus  36.00€ 
Për çdo ulëse 0.80€ 

 Çmimi duhet të jete i njëjtë bazuar në Ligjin mbi Financat e Pushtetit lokal  dhe nuk 
mund të ndryshojë bazuar në vëllimin e punës dhe kategoritë. 
 
  Tabela nr. 6 

Nr. Rimorkio Çmimi  
1 Deri në: 0,5 t 3.00€ 
2 Prej-deri 0,5 -1 t 4.00€ 
3 Prej-deri 1 – 2 t 5.50€ 
4 Prej-deri 2 – 3 t 7.00€ 
5 Prej-deri 3 – 5 t 9.00€ 
6 Prej-deri 5 – 7 t 11.00€ 
7 Prej-deri 7 – 10 t 13.50€ 
8 Prej-deri 10 – 12 t 16.00€ 
9 Mbi 12 t 20.00€ 

 Çmimi duhet të jete i njëjtë bazuar në Ligjin mbi Financat e Pushtetit lokal  dhe nuk 
mund të ndryshojë bazuar në vëllimin e punës dhe kategoritë. 
 
 
10.5 Nga kërkesa për pëlqim për mjete motorike lirohen të gjitha automjetet e emergjencës 

(makinat e zjarrfikësve, makinat e enteve shëndetësore, etj.). 
 
      Tabela nr. 7 

Për bartjen e automjeteve me marimangë:  Çmimi 
        a)  Automjetet  18.00 € 
        b)  Mini - bus, xhipat  20.00 € 
        c)  Kamionat - autobusët  25.00 € 
Taksat e parkingut   
       a) Autoparkingu në hasira publike Për një orë parking 0.30 € 
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10.6 Kompensimet për shfrytëzim të vend-parkimeve publike, vazhdim të vijave, orarit të 

nisjeve, rendeve të udhëtimit për autobus dhe automjete taxi (8+1) si dhe shfrytëzim të 
hapësirës publike para objekteve afariste do të jenë si në tabelën nr.8 të kësaj 
Rregulloreje: 

 
      Tabela nr. 8 

1 Kompensimi mujor për një vendndalim  të automjeteve për operator taxi 
(radio-taxi), për 5 vetura x 20.00 Euro ne muaj per vendparkim që shfrytëzohet 

100.00 € 
 

2 Kompensimi ditor për vend parkime të dedikuara për persona juridik (instit.e 
ndryshme)     0.50 € 

3 Kompensimi ditor për vend parkime të dedikuara për persona fizik (në bazë të 
mundësisë) 0.25 € 

4 Vazhdimi vijave, vërtetimit të orarit të nisjeve si dhe rendeve të udhëtimit të 
udhëtarëve (autobus) në relacione urbane dhe urbane periferike për një vit 
kalendarik   100.00 € 

5 Vazhdimi i vijave, vërtetimi i orarit të nisjeve si dhe rendeve të udhëtimit për 
automjete taxi (8+1) për vit kalendarik 

          
30.00 € 

6 Kompensimi për lejim të hapësirës publike për ngarkim-shkarkim të mallit afër 
objekteve afariste për vit kalendarik 

10.00 € 

 
10.7 Operatorët taxi nuk mund të shfrytëzojnë më shumë se dy vendndalime të lejuara për 

automjete. 
 

Neni 11 
 

Taksat për dëmtimin e rrugëve dhe trotuareve gjatë kryerjes së punëve të ndryshme 
ndërtimore 

 
11.1 Për dëmtimin e rrugëve dhe trotuareve gjatë kryerjes së punëve të ndryshme ndërtimore do 
të aplikohen taksat e përcaktuara në tabelën nr. 9 dhe 10 të kësaj Rregulloreje. 
 
   Tabela nr. 9 

1 Për 1 m2 dëmtim të asfaltit   30.00 € 
2 Për 1 m2 dëmtim të gurëve kubëza 20.00 € 
3 Për 1 m2 dëmtim të rrugës së makadamit 8.00 € 
4 Për dëmtim të trotuarit (hapja e kanaleve në trotuar) në ditë 26.00 € 
5 Pranimi i objekteve afariste nga ana e inspekcionit të komunikacionit 60.00 € 
6 Kërkesa e qytetarëve për pengesa në rrugë 26.00€ 
7 Për shfrytëzimin dhe përdorimin e tubacionit në infrastrukturën nëntokësore 

nga personi i tretë në projektet e investuara nga Komuna paguhet taksa 
vjetore në metër gjatësi 

 
8.00€ 

8 Për investime vetanake të personit të tretë në infrastrukturën nëntokësore, 
hapja e kanaleve, vendosja e tubave dhe punimeve në puseta, paguhet taksa  
në metër gjatësi (Për marrjen e Pëlqimit nga Drejtoria Përkatëse) 

 
50.00€ 

 
 
Tabela nr. 10 

1 Dëmtimi i skajorëve m² 15.00 € 
2 Dëmtimi i rigollave m² 15.00 € 
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3 Dëmtimit të sipërfaqeve të gjelbëra m² 5.00 € 
4 Dëmtimi i rrethojave për mbrojtjen e gjelbërimit m’ 25.00 € 

 
 

Neni 12 
 

12.1 Bashkëpagesat nga shfrytëzuesit e shërbimeve shëndetësore do të bëhen në pajtueshmëri me 
Udhëzimin Administrativ Nr. 04/2007 të MSH për mbledhjen dhe shfrytëzimin e mjeteve nga 
bashkëpagesat e shfrytëzuesve të shërbimeve mjekësore dhe të hyrave vetanake të institucioneve 
shëndetësore si në vijim:  
 
Tabela nr. 11 

                                                          Kujdesi  parësor shëndetësor 
1.  Ekzaminimi mjekësor në: punkt, Qendër të Mjekësisë Familjare ose në Qendrën 

Kryesore të Mjekësisë Familjare, pa analiza laboratorike ose pa  procedurë 
plotësuese diagnostiko me aparaturë 

                  
1.00€ 

2.  Ekzaminimi në shtëpi, përpos në rastet emergjente         2.00€ 
3.  Ultrazëri  standard          2.00€ 
4.  Radiografi         2.00€ 
5.  EKG (Të plotësohet me përjashtim të rasteve emrgjente)         0.50€ 
6.  Analiza laboratorike - vetëm hemogrami dhe urina         1.00€ 
7.  Analizat laboratorike (komplet)   3.00€ 
8.  Shpërlarja e veshit    1.00€ 
9.  Dhënia e injeksionit intramuskular në shtëpi, përpos në raste emergjente 1.00€                     
10.  Dhënia e injeksionit intravenoz në shtëpi, përpos në raste emergjente 1.00€ 
11.  Përpunimi i plagëve me qepje dhe pastrim deri në shërim të plagës (vetëm në 

vizitën e parë) 
3.00€ 

12.  Çertifiakta për lejen e vozitjës të lëshuar nga konsultimi i profesionistëve     15.00€ 
13.  Çertifikata mjekësore e lëshuar sipas kërkesës së shfrytëzuesit të shërbimeve 

shëndetësore 
  15.00€ 

14.  Dhënia e raportit mjekësor, vërtetimit apo dokumentit tjetër në bazë të kërkesës  
së shfrytëzuesit  të shërbimeve shëndetësore 

       5.00 € 

15.  Ofrimi i shërbimëve shëndetësore gjatë aktiviteteve sportive etj, për një orë       25.00€ 
16.  Rastet  jo emergjente (të cilët mund ti marrin shërbimet gjatë ditës)       3.00€ 

 
Tabela nr. 12 

Çmimorja e bashkë pagesave për shërbimet stomatologjike të nivelit parësor – në QKMF dhe 
QMF 

1. Vizita e parë stomatologjike 1.00 € 
2. Rtg. i dhëmbit 1.50€ 
3. Mbushja e përhershme me amalgamë  4.00€  
4. Mbushja e përhershme me kompozit  5.00€.  
5. Shërimi biologjik i dhëmbit me mbushje të përhershme (amalgamë dhe kompozit) 5.00€ 
6. Amputimi vital i pulpës me mbushje të përhershme (amalgamë dhe kompozit) 6.00€ 
7. Extirpimi vital i pulpës me mbushje të përhershme (amalgamë dhe kompozit) 6.00€ 
8. Amputimi mortal i pulpës me mbushje të përhershme (amalgamë dhe kompozit) 6.00€ 
9. Extirpimi mortal i pulpës me mbushje të përhershme (amalgamë dhe kompozit)  6.00€ 

10. Terapia e kanalit të infektuar me mbushje të përhershme (amalgamë dhe kompozit)  6.00€ 
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11. Rindërtimi konservativ i dhëmbit me mbushje të përhershme  6.00€ 
12. Revizioni i mbushjes së kanalit të dhëmbit  1.00€ 
13. Flourizimi i dhëmbit sipas seancave  1.00€ 
14. Vulosja e fisurave  1.00€ 
15. Mënjanimi i depozitimeve të buta  1.00€ 
16. Mënjanimi i depozitimeve të forta (heqja e gurëzve të dhëmbëve me ultratingull) 3.00€ 
17. Kiretazha e xhepave paradontal (një dhëmb) 1.00€ 
18. Nxjerrja e dhëmbit  1.50€ 
19. Incizoni infra dhe ekstra oral  1.50€ 
20. Heqja e kurorës me anë të prerjes  1.50€ 
21. Riparimi i protezës (ngjitja) 1.50€ 

 
12.2 Përjashtim nga neni 12.1 i kësaj Rregulloreje, kujdesi shëndetësor sigurohet falas ne 
institucionet shëndetësore për grupmoshat e posaçme te popullatës. Institucioni përkatës duhet te 
shpallë ne hyrje të ndërtesës listën me grupet e posaçme të popullatës te cilat lirohen nga pagesat. 
 

Neni 13 
Taksat për shfrytëzimin e objekteve sportive dhe të kulturës 

 
13.1 Të gjithës personat fizik dhe juridik të cilët shfrytëzojnë objektet sportive dhe kulturore në 
Komunën e Mitrovicës, varësisht prej kohëzgjatjes që shfrytëzojnë ato objekte, aplikohen taksat 
si në tabelën nr 13,14, 15, 16, 17, 18, dhe 19.  
 
   Tabela nr. 13 

NR. Taksat për Qendrën Sportive “Minatori” 
1.  Për një trajnim të rregullt (90 min) në Qendrën e Sporteve paguhen         5.00€ 
2.  Shkollat e sportit paguajnë për një orë    15.00€ 
3.  Për një orë rekreacioni        15.00€ 
4.  Ngjarje sportive    50.00€ 
5.  Ngjarje josportive ku nuk ka shitje të biletave 20% ose   200.00€ 
6.  Organizatori i ngjarjes josportive është i obliguar që si avans të paguaj 50% të shumës së 

paraparë dy ditë para ngjarjes 
7.  Shërbimet administrative     2.50€ 
8.  Reklama e vendosur në Qendrën e sporteve, 10  € për një ndeshje kurse 25 €  në muaj për 

m2,  për vendosje të përhershme 
9.  Klubet që vijnë nga komunat tjera do të paguajnë 50 % më shtrenjtë  
10.  Televizionet nacionale do të paguajnë për xhirim të ngjarjeve     50.00€ 

 
Për junior paguhet 50% e shumës së seniorëve si për treningje ashtu edhe për ndeshje. Klubet e 
femrave lirohen nga pagesat e taksave në palestrën e sporteve. Klubet publike të konfirmuara nga 
DKRS-ja nuk paguajnë për stërvitje në bazë të ligjit për sport. 
 
  Tabela nr. 14 

NR. Taksat për Stadiumin e vjetër të Qytetit 
1. Për një orë trajnim të rregullt paguhen 20.00 € 
2. Për një orë trajnim për juniorë dhe për femra 5.00 € 
3. Për një orë rekreacion 50.00 € 
4. Për turne njëditor paguhen 200.00 € 

5. Për turne që zgjatë më shumë se një ditë paguhen  100.00€ për çdo ditë të 
kohëzgjatjes 100.00 € 
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6. Për ngjarje sportive ku shiten biletat paguhen 10.00 € 

7. Për ngjarje josportive ku shiten biletat paguhen 20% e shitjes së biletave ose 400.00 € kur 
nuk ka shitje të biletave 

 
 Tabela nr. 15 

NR. Taksat për Qendrën e sporteve të vogla  “Fatime Xhaka” 
1. Për një tranjnim të rregullt paguhen  5.00€ 
2. Për një trajnim të rregullt për juniorë dhe për femra paguhen    3.00€ 
3. Për një orë rekreacioni paguhen 10.00€ 
4. Për ngjarje sportive paguhen      25.00€ 
5. Për ngjarje jo sportive paguhen      75.00 € 
6. Për turne njëditore paguhen        40.00€ 
7. Për turne që zgjat më shumë se një ditë do të paguhen 30.00 € për çdo ditë të 

zgjatjes.      30.00€ 
 
 Tabela nr. 16 

NR. Shfrytëzim i sallës-kino-teatër 
1. Për koncerte dhe teatro 30% nga vlera e shitjes së biletave 
2. Për kino-film 100.00 € 
3. Për manifestime tjera     50.00 € 

 
  Tabela nr. 17 

NR. Shfrytëzim i sallës së vallëzimeve 
1. Për kokteje     50.00€ 
2. Për manifestime tjera     50.00€ 

 
  Tabela nr. 18 

1. Shfrytëzim i sallonit të koferencave 
2. Për të gjitha llojet e aktiviteteve  për një orë     10.00 € 

 
  Tabela nr. 19 

NR. Shfrytëzim i hollit 
1. Ekspozita e shitëse 10 % nga çmimi shitës i eksportit 
2. Kokteje për një orë    25.00 € 
3. Manifestime tjera për një orë    25.00 € 

 
13.2 Në rastet kur organizatori kërkon më shumë se një hapësirë (sallë, holl etj.), për shfrytëzim 

dhe më këtë rast pamundëson aktivitete të tjera, atëherë me organizatorin e manifestimeve  
të këtilla do të nënshkruhet kontratë-marrëveshje e veçantë e cila do të përcaktojë kushtet 
dhe kriteret nën të cilat mund të shfrytëzohen këto objekte, si dhe pagesën e cila do t’i 
bëhet Komunës. 

13.3 Në rastet kur shfrytëzuesi i shërbimeve kërkon shërbime shtesë, të cilat nuk janë të përfshira 
në Rregulloren e obligimeve të ofruesit të shërbimeve, marrëveshjes i shtohet aneks 
marrëveshja për kryerjen e shërbimeve shtesë, në harmoni me taksat e shërbimeve shtesë. 
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Neni 14 
Taksat për Edukim Parashkollor 

Taksat për edukimin dhe arsimim parashkollor të fëmijëve për një fëmijë-nxënës është 40.00 € 
në muaj. 

 
Neni 15 

Taksat për bujqësi dhe mbrojtje të ambientit 
 

15.1 Për të gjitha aktivitet për të cilat kërkohen shërbime administrative dhe te mbledhjes dhe  
grumbullimit te mbeturinave nga Komuna, lartësia e tarifave do të jetë si në tabelën nr. 20 
dhe 21 dhe 22 të kësaj Rregulloreje. 

 
Tabela nr. 20 
1.  Taksat për ekonomi familjare (amvisëritë)  për llojet e shërbimit 1.1 m3 dhe 120 L  4.40€  
2.  Taksat për ekonomi familjare (amvisëritë jo rezidente) për llojet e shërbimit 1.1 m3 dhe 120 L  12.00€ 

në vit . 

3.  Taksat për konsumatorët 
komercial 

Veprimtaritë e vogla zejtare dhe shërbyese për llojet e 
shërbimit 1.1 m3 dhe 120 L  6.00€ 

Subjektet e mesme dhe të mëdha me kosto të ulët të shërbimit 
për llojet e shërbimit 1.1 m3 dhe 240 L 10.80€ 

Subjektet e mesme dhe të mëdha me kosto të moderuar të 
shërbimit për llojet e shërbimit 1.1 m3 dhe 240 L 18.10€ 

Subjektet e mesme dhe të mëdha me kosto të lartë të shërbimit 
për llojet e shërbimit 1.1 m3 dhe 240 L 24.60€ 

Konsumatorët me kontrata të veçanta për llojet e shërbimit 1.1 
m3 deri 7.1 m3 47.20€ 

4.  Taksat për institucionet publike dhe institucionet tjera për llojet e shërbimit 1.1 m3 deri 7.1 m3 47.20€ 
5.  Taksat per konsumatoret me  kontrata te veçanta per llojet e shërbimit 1.1 m3 dhe per llojet e 

shërbimit 7.1 m3  
12.3 € /  
47.20€  

  
 
Kostoja e shërbimit  per kontrata te veçanta caktohet ne baze se sasise se gjeneruar te mbeturinave . 
 
Tabela nr. 21 

1.  Dhënia e lejes mjedisore komunale 50.00€ 
2.  Dhënia e pëlqimit për separuesit 500.00€ 
3.  Dhënia e pëlqimit për gurëthyesit 600.00€ 
4.  Dhënia e pëlqimit për eksploatues të zhavorit 200.00€ 
5.  Dhënia e Lejes Ujore Komunale 50.00€ 
6.  Dhënia e pëlqimit për eksploatues të rërës 200.00€ 
7.  Për punën e Komisionit për dhënien e pëlqimit 

Hidroekonomik 
50.00€ 

 
Tabela nr. 22 

1.  Për punën e komisionit në vlerësimin e dëmit të pyllit, vreshtave, pemishteve 
dhe pasurive tjera bujqësore. 

20.00€ 

2.  Për punën e komisionit për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore 30.00€ 
3.  Për lëshimin e çertifikatës, vërtetimin prodhues bujqësor nga lëmia e bujqësisë 10.00€ 

 
15.2 Të hyrat nga taksat për mbeturina do  të inkasohen në kod të veçantë  të DMMP-së të cilat 
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do të përdoren për nevoja eksplicite të funksionimit të sistemit të mbeturinave dhe mbrojtjes së 
mjedisit. Pagesa e shërbimit bëhet sipas caktimit të kostos së shërbimit. 

 
Neni 16 

Shërbimet e inspektimit  
 

16.1 Shërbimet e inspektimit për lëshimin e vendimit për plotësimin e kushteve sanitare-
higjienike, teknike dhe mbrojtjes në punë, caktojnë taksa për objekt afarist, operator të transportit të 
udhëtarëve (autobus dhe auto-taxi) dhe të mallrave të cilat janë të përcaktuar në tabelën nr. 23  të 
kësaj Rregulloreje. 
 
 Tabela nr. 23 

1. Shitësit Ambulantor 30.00€ 
2. Objektet afariste       1 m2 deri  30 m2 40.00€ 
3. Objektet afariste        30 m2– 50 m2 50.00€ 
4. Objektet afariste        50 m2– 100 m2 100.00€ 
5. Objektet afariste        mbi   100 m2 150.00€ 
6. Vendim për plotësimin e kushteve për operator (autobus) 100.00€ 
7. Vendim për plotësimin e kushteve për operator - taxi 80.00€ 
8. Vendim për plotësimin e kushteve për auto-taxi 15.00€ 
9. Vendim për motoçikleta 1+1  10.00€ 

10. Vendim për plotësimin e kushteve për operator multikultivator 10.00€ 
11. Vendim për plotësimin e kushteve për transport të mallrave 1- 4 t 30.00€ 
12. Vendim për plotësimin e kushteve për transport të mallrave 4.1 -12 t 60.00€ 
13. Vendim (inspekcioni sanitar) për dhënjën e pëlqimit për ndërtimin e objekteve      100.00€ 
14. Vendim per plotësimin e kushteve higjieno-sanitare te subjekteve afariste  40.00€  
15. Vendim per automjetet qe bartin artikuj ushqimor  15.00€ 

 
16.2 Për lëshimin e çertifikatës mbi kontrollimin shëndetësor të kafshëve për therrje, para 
therrjes dhe damkosjen-vulosjen e mishit të kafshëve përcaktohen taksat si në tabelën nr. 24 të 
kësaj Rregulloreje.  
   Tabela nr. 24 

1. Për kafshë të trasha 4.00 € 
2. Për kafshë të imëta 3.00 € 

 
16.3 Për lëshimin e Vendimit, me kërkesë të palës, për asgjësimin e mallrave ushqimore dhe 
mallrave të tjera, të cilat paraqesin rrezik për shëndetin e njerëzve, kafshëve, bimëve dhe 
ambientit dhe vendimit për zhvarrosjen, eks’humimin e çdo kufome, përcaktohen taksat si në 
tabelën nr 25 të kësaj Rregulloje 
 
   Tabela nr. 25 

1. Mallrat me vlerë prej 100 - 500 €   5.00 € 
2. Mallrat me vlerë prej 501 - 1000 € 10.00 € 
3. Mallrat me vlerë mbi 1000 € e më lartë 25.00 € 
4. Vendimin për zhvarrosjen, eks’humimin e çdo kufome 25.00 € 

 
16.4 Operatorët taxi janë të obliguar që t’i përmbushin obligimet prej 15.00 € për çdo automjet të 
regjistruar. 
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Neni 17 
Taksat dhe Tarifat për çështje të planifikimit hapësinor dhe urbanizmit 

 
17.1 Taksat dhe tarifat për shërbimet e kryera nga ana e Drejtorisë për Planifikim dhe Urbanizëm 
janë të përcaktuar në tabelën nr. 26 të kësaj Rregulloreje. 
 
 Tabela nr. 26 

1. Taksa administrative sipas UA e aprovuar për lëshimin e lejës së 
ndërtimit   

2.96 €/ m2 

1.1 Tarifa rregullative për rritjen e dendesitetit e aprovuar për lëshimin e 
lejës së ndërtimit 

2.06 €/ m2 

2. Kërkesa për lejet e ndërtimit të objekteve individuale dhe kolektive 5.00 € 
3. Kërkesa për shndërrimin e lokaleve banesore në lokale afariste 5.00 € 
4. Kërkesa për vendosje të objekteve montazhë (afariste, garazha, 

baraka, kiosqe etj.) 
5.00 € 

5. Kërkesa për vendosjen e objekteve lëvizëse (stenda, kamionë, etj.) 5.00 € 
6. Kërkesa për leje për intervenim në objekte dhe infrastrukturë 5.00 € 
7. Kërkesa për shfrytëzimin e hapësirave publike 5.00 € 

   8. Taksa për legalizim të ndërtimeve pa leje të kategorisë I dhe 
ndërtimeve pa leje të Kategorisë II që janë shtëpi 

1.00€ / m² 

8.1. Taksa për legalizimin e ndërtimeve pa leje të kategorisë së II 
që nuk janë shtëpi 

2.00 € / m² 
 

8.3. Taksa për legalizimin në ndërhyrjet në ndërtimet me leje 2.00 € / m² 
8.4. Taksa për legalizimet e ndërtimeve të papërfunduara  të 

ndërtimeve pa leje të kategorisë I dhe II që janë shtëpi  
 

1.00€ / m² 
8.5. Taksa për legalizimet e ndërtimeve të papërfunduara  të 

ndërtimeve pa leje të kategorisë së II që nuk janë shtëpi 
 

2.00 € / m² 
8.6. Për ndërtimet në vijim nuk kërkohen taksa për legalizimin : 

8.6.1. Ndërtime të ndërtuara për interes publik, me leje të një 
autoriteti përkatës publik ose me financim të qeverisë; 
8.6.2. Ndërtime të rindërtuara si rezultat i luftës, konfliktit, 
trazirave shoqërore ose forcës madhore; 
8.6.3. Ndërtime pa leje në pronësi të përfituesve të skemës së 
ndihmës sociale dhe të cilët paraqesin kartelën e ndihmës 
sociale të vlefshme; 
8.6.4. Ndërtime të identifikuara në ortofoton zyrtare të vitit 
2004 

Lirohen nga pagesat 

8.7.  Nëse një aplikues ka paguar çfardo takse të legalizimit gjatë 
programeve të mëparshme, këto taksa do të zbriten nga shuma 
që duhet paguar sipas ndonjë programi të mëparshëm është më 
e lartë se sa shuma që duhet paguar 

- 

9. Kërkesa e pëlqimit për çështje të ndryshme  5.00 € 
10. Vërtetimet për shtëpitë e djegura të trajtuara 1.00 € 
11. Vërtetimet për shtëpitë e djegura të patrajtuara Lirohen nga pagesa 
12. Vërtetimet për lëndët në procedurë shqyrtimi 1.00 € 
 13. Vërtetim për vjetërsi të banesës 2.00 € 
14. Vërtetim për distancen  e lokaleve për lojëra të fatit me institucionet 

shkollore 
1,000.00 € 

15. Kërkesa për vendosje të trafos nga KEDS-i për TU TS dhe mjete të 5.00 € 
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telekomunikimit 
16. Vendimi për vendosje të trafos nga KEDS-i për TU TS dhe mjete të 

telekomunikimit 
5.00 € 

17. Taksa për shndërrimin e lokaleve afariste në  hapësira banuese 2.06 €/ m2 
18. Taksa për shndërrimin e hapësirave banuese në lokale afariste Pa pagesë 
19. Kërkesa për leje rrënimi 5.00 € 
20. Kompenzimi për ndërrimin e destinimit të tokës  bujqësore 

përkatëse: 
20.1. Klasa e tokës 1 – 4 
20.2. Klasa  e tokës 5 – 6 
20.3. Klasa e tokës 7 – 6 

 
 

1.00 € / m2 

0.75 € / m2 

             0.50€ / m2 
 
17. 2 Taksat dhe tarifat për dokumente ndërtimi. 
 
Tabela nr. 27 

1. Punimi i situacionit të terenit 25.00 € 
2. Protokoli i rregullimit për të gjitha objektet deri në  Sb = 800 m2 50.00 € 
3. Protokoli i rregullimit për të gjitha objektet  prej  Sb = 801 – 2000 m2 75.00 € 
4. Protokoli i rregullimit për të gjitha objektet mbi Sb = 2000 m2 100.00 € 

 
Neni 18 

Taksat për shërbimet e Kadastrit, Gjeodezisë, Pronës dhe Banimit 
  

18.1 Taksat për Ofrimin e Shërbimeve të Kadastrit, Gjeodezisë, Pronës dhe Banimit janë të 
bazuara në përputhshmëri me Udhëzimin Administrativ Nr. 05/2012 për tarifat e shërbimeve dhe 
të produkteve kadastrale të ofruara nga Zyra Kadastrale Komunale dhe kompanitë gjeodete të 
licencuara, Udhëzimin Administrativ Nr. 08/2014 Për tarifat e shërbimeve për regjistrimin e të 
drejtave të pronës së paluajtshme nga Zyra Kadastrale Komunale, Udhëzimin Administrativ 
(QRK) Nr. 03/2016 për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në 
emër të dy bashkëshortëve si dhe Ligjit Nr. 04/L-013 Për Kadastrin: 
 
Tabela nr. 28 

Nr Shërbimet/aktivitetet, taksat, tarifat dhe gjobat Lartësia e 
taksës 

Taksat për ofrimin e shërbimeve gjeodezike 
Ndërrimi i kulturave të parcelave 

1. Ndrrimi i kulturës të një parcele pa matje gjeodezike 10.00 € 
Ndarja e parcelave 

2. Ndarja e një parcele në dy pjesë sipas gjendjes faktike në terren deri në 0.50 ha 75.00 € 
3. Për çdo ndarje në pjesë tjetër 25.00 € 
 

4. 
Ndarja e një parcele në dy pjesë sipas gjendjes faktike në terren në sipërfaqe 
prej 0.50 ha deri në 1 ha 

 
100.00 € 

. 
5. 

Ndarja e një parcele në dy pjesë sipas gjendjes faktike në terren në sipërfaqe 
prej 1 ha deri në 5 ha 

 
150.00 € 

6. Ndarja e parcelës në pjesë të përcaktuara më parë 80.00 € 
7. Ndarja në më tepër se dy pjesë të përcaktuara më pare për çdo pjesë 40.00 € 
8. Ndarja e komplekseve me sipërfaqe prej 5 deri në 10 ha në dy pjesë 200.00 € 
9. Për çdo ndarje në pjesë tjetër 100.00 € 

10. Ndarja e komplekseve me sipërfaqe mbi 10 ha në dy pjesë 500.00 € 
11. Për çdo ndarje në pjesë tjetër 200.00 € 
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Bashkimi i parcelave 
12. Bashkimi i dy parcelave pa matje 20.00 € 
13. Për çdo parcelë tjetër në kufi 10.00 € 

Matja e ndërtesave 
14. Matja për një ndërtesë individuale për një m² të bazës gjeodezike 0.50 € 
15. Çdo ndërtesë tjetër në të njejtën parcelë për një m² të bazës gjeodezike 0.25 € 
16. Ndërtesë banimi kolektiv për një m² 0.50 € 
17. Çdo ndërtesë tjetër në të njejtën parcelë për një m² 0.50 € 
18. Ndërtesa afariste për një m² 0.70 € 
19. Çdo ndërtesë tjetër në të njejtën parcelë për një m² 0.70 € 
20. Ndërtesa banesore-afariste për një m² 0.70 € 
21. Çdo ndërtesë tjetër në të njejtën parcelë për një m² 0.50 € 
22. Ndërtesë e administratës qeveritare dhe publike për një m² 0.50 € 
23. Çdo ndërtesë tjetër në të njejtën parcelë për një m² 0.50 € 
24. Objekte për sport dhe rekreacion për një m² 0.50 € 
25. Objektet kulturore dhe fetare për një m² 0.30 € 
26. Çdo ndërtesë tjetër në të njejtën parcelë për një m² 0.50 € 

Matjet e pjesëve të ndërtesave 
27. Hapësirat banesore dhe përpilimi i skicës së katit të ndërtesës për një m² 0.80 € 
28. Kati me skicat e njësive të veçanta për një m² 0.70 € 
29. Hapësirat afariste dhe përpilimi i skicës për një m² 1.00 € 
30. Ndarja e hapsirave banesore dhe përpilimi i skicës për çdo pjesë për një m² 0.75 € 
31. Ndarja e hapsirave afariste dhe përpilimi i skicës për çdo pjesë 0.75 € 

Matjet e përçojave 
32. Përçoja nëntokësore për meter gjatësi 0.50 € 
33. Përçoja mbitokësore për meter gjatësi 0.25 € 
34. Objektet nëntokësore 100.00 € 
35. Për çdo objekt tjetër 50.00 € 
36. Tunelet, për meter gjatësi 5.00 € 

Përcaktimi i kufijve të parcelave 
37. Për një parcelë me sipërfaqe gjer në 0.50 ha 80.00 € 
38. Për sipërfaqe prej 0.50 deri në 1 ha 100.00 € 
39. Për çdo hektar tjetër mbi 1 ha 60.00 € 
40. Për parcelat urbane sipas planit urbanistik (pas marrjes së pëlqimit nga 

Drejtoria e Urbanizmit) 
120.00 € 

Rirregullimi i kufijve të parcelave 
41. Për një parcelë me sipërfaqe gjer në 0.50 ha 40.00 € 
42. Për sipërfaqe prej 0.50 deri në 1 ha 50.00 € 
43. Për çdo hektar tjetër mbi 1 ha 30.00 € 

Dhënia e dëshmive nga baza e të dhënave kadastrale tekstuale apo grafike 
sipas kërkesave  të palëve nga ZKK 

44. Dhënia e vërtetimeve të ndryshme 3.00 € 
45. Çërtifikata mbi pronën 4.00 € 
46. Kopja e planit për një parcelë 5.00 € 
47. Për çdo parcelë tjetër  2.00 € 
48. Kopja e hartës kadastrale A0, letër e thjeshtë, horizontal (1:500, 1000, 1:2500, 

1:5000) 
20.00 € 

49. Historiati për një parcelë 30.00 € 
Punët e zyrës sipas kërkesës së palëve 

50. Identifikimi i njësive kadastrale në terren për njësi të kadastrave 20.00 € 
51. Për çdo njësi tjetër në kufi 5.00 € 
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52. Kontrollimi dhe regjistrimi në regjistër i të dhënave nga terreni për njësi të 
kadastrave 

20.00 € 

Punët e veçanta gjeodezike 
53. Bartja në terren e të dhënave nga planet urbanistike për objektet individuale 

për m² 
0.50 € 

 
54. 

Bartja në terren e të dhënave nga planet urbanistike për objekte banimi 
kolektiv apo afarist për m² 

 
0.50 € 

Baza gjeodezike 
Pikat trigonometrike 

55. Kordinatat Y, X, me përshkrim 5.00 € 
Pikat lidhëse 

56. Kordinatat Y, X, me përshkrim 4.00 € 
Pikat poligonale 

57. Kordinatat Y, X, me përshkrim 3.00 € 
Pikat reper 

58. Kordinatat Y, X, me përshkrim 5.00 € 
Pikat në linjë 

59. Kordinatat Y, X, me përshkrim 2.00 € 
Pikat e detajit 

60. Kordinatat Y, X, me përshkrim 1.00 € 
 Vendosja e pikave trigonometrike 50.00 € 

Shërbimet administrative 
Regjistrimi i pronës, posedimit në bazë të transaksioneve (shitblerjes) 

61. Për vlerën e transaksionit deri në 10.000 €  20.00 € 
62. Për vlerën e transaksionit prej 10.000 € e deri 30.000 € 30.00 € 
63. Për vlerën e transaksionit prej 30.000 € e deri 50.000 € 35.00 € 
64. Për vlerën e transaksionit prej 50.000 € e deri 100.000 € 50.00 € 
65. Mbi vlerën e 100.000 €, për çdo 50.000 € tejkalim 30.00 € 
66. Shuma e taksës së përgjithshme nuk mund të kalojë vlerën prej: 300.00 € 
67. Vlera e kontratës – transaksionit që është e pa vlerësueshme paguhet taksa në 

vlerën 
70.00 € 

Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të dokumentit mbi dhuratën 
 

68. 
Çdo pronar – posedues që fiton të drejtën mbi pronën e paluajtshme sipas dhurimit e 
që dhuratëmarrës është anëtari i familjes apo pasardhësi i dhuratëdhënësit do të 
paguhet 30% i taksës – tarifës sipas tarifave 64 deri 69, pra: 
 

Për vlerën e dhuratës deri në 10.000 € 6.00 € 
Për vlerën e dhuratës prej 10.000 € e deri 30.000 € 9.00 € 
Për vlerën e dhuratës prej 30.000 € e deri 50.000 € 10.50 € 
Për vlerën e dhuratës prej 50.000 € e deri 100.000 € 15.00 € 
Mbi vlerën e 100.000 €, për çdo 50.000 € tejkalim 9.00 € 
Shuma e taksës së përgjithshme nuk mund të kalojë vlerën e 90.00 € 

 

 
69. 

Çdo pronar – posedues që fiton të drejtën mbi pronën e paluajtshme sipas dhurimit e 
që dhuratëmarrës nuk janë anëtaret e familjes apo pasardhësit e dhuratëdhënësit do 
të paguhet taksa – tarifa sipas tarifave 64 deri 69, pra: 

Për vlerën e dhuratës deri në 10.000 € 20.00 € 
Për vlerën e dhuratës prej 10.000 € e deri 30.000 € 30.00 € 
Për vlerën e dhuratës prej 30.000 € e deri 50.000 € 35.50 € 
Për vlerën e dhuratës prej 50.000 € e deri 100.000 € 50.00 € 
Mbi vlerën e 100.000 €, për çdo 50.000 € tejkalim 30.00 € 
Shuma e taksës së përgjithshme nuk mund të kalojë vlerën e 300.00 € 
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70. 

Çdo pronar – posedues që fiton të drejtën mbi pronën e paluajtshme sipas 
dhurimit e që dhuratëmarrës janë anëtarët e familjes së ngushtë të 
dhuratëdhënësit ndërsa nuk është e caktuar vlera e pronës në kontratë 

 
50.00 € 

 
71. 

Çdo pronar – posedues që fiton të drejtën mbi pronën e paluajtshme sipas 
dhurimit e që nuk janë anëtaret e familjes apo pasardhësit e dhuratëdhënësit 
ndërsa nuk është e caktuar vlera e pronës në kontratë 

 
80.00 € 

Regjistrimi i pronës, posedimit në bazë të dokumentit të organeve administrative 
dhe gjyqësore mbi njohjen e të drejtës së pronësisë - posedimit 

 
72. 

Regjistrimi i pronësisë mbi pronën e paluajtshme në bazë të vendimit 
administrativ apo gjyqësor  

 
50.00 € 

Regjistrimi i pronës, posedimit në bazë të pjesëtimit (ndarjes) të pronës në bashkëpronësi 
dhe pronësisë së përbashkët 

73. Për një akt juridik të regjistrimit të pronës, posedimit në bashkëpronësi 20.00 € 
 

74. 
Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të pjesëtimit (ndarjes) fizike të 
pronës nga bashkëpronësia për çdo bashkëpronar që bëhet pronarë individual 

 
20.00 € 

75. Për një akt juridik të regjistrimit të pronës së përbashkët të bashkëshortëve 20.00 € 
76. Regjistrimi i pronësisë së përbashkët të ndërtesave në bashkëpronësi 20.00 € 

 
77. 

Regjistrimi i pronësisë së përbashkët të ndërtesave në bashkëpronësi me të 
gjithë pronarët e pjesëve të veçanta 

 
100.00 € 

Regjistrimi i pronës, posedimit në bazë të Trashegimisë dhe të shkëputjes së bashkësisë 
familjare  

78. Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të trashegimisë për çdo trashëgimtar 10.00 € 
 

79. 
Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të shkëputjes së bashkësisë familjare 
për çdo antarë të familjes që bëhet pronarë - posedues 

 
10.00 € 

Regjistrimi i pronës, posedimit në bazë të ndërrimit të pronës së paluajtshme 
 

80. 
Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të ndrrimit të pronës së paluajtshme, 
për çdo pronar - posedues 

 
30.00 € 

Regjistrimi, ndryshimi dhe fshirja e Hipotekës 
81. Kërkesa (kredia) në vlerë deri 10.000 € 10.00 € 
82. Kërkesa (kredia) në vlerë prej 10.000 € deri 30.000 € 20.00 € 
83. Kërkesa (kredia) në vlerë prej 30.000 € deri 50.000 € 30.00 € 
84. Kërkesa (kredia) në vlerë prej 50.000 € deri 100.000 € 80.00 € 
85. Mbi vlerën e 100.000 €, për çdo 100.000 € tejkalim paguhen 30.00 € 
86. Shuma e tarifës – taksës nuk mund të kaloj vlerën e  400.00 € 
87. Për ndryshimin e hipotekës së regjistruar 30.00 € 
88. Për fshirjen e hipotekës nga Regjistri i të drejtave mbi pronën e paluajtshme 10.00 € 

Regjistrimi dhe fshirja e servituteve 
 

89. 
Regjistrimi i të drejtës së Servitutit në Regjistrin e të drejtave mbi pronën e 
paluajtshme 

 
50.00 € 

90. Për fshirjen e Servitutit nga regjistri 20.00 € 
Regjistrimi i të drejtës së shfrytëzimit - qirambajtja 

 
91. 

E drejta e shfrytëzimit – Qirambajtje me kohëzgjatje prej 3 deri në 10 vite 
regjistrohet dhe paguhet tarifa në vlerë prej 

 
50.00 € 

 
92. 

E drejta e shfrytëzimit – Qirambajtje me kohëzgjatje prej 10 deri në 25 vite 
regjistrohet dhe paguhet tarifa në vlerë prej 

 
150.00 € 

 
93. 

E drejta e shfrytëzimit – Qirambajtje me kohëzgjatje deri në 99 vite 
regjistrohet dhe paguhet tarifa në vlerë prej 

 
500.00 € 

 
94. 

Për ndryshimin dhe fshirjen e të drejtës e të drejtës së shfrytëzimit – qirambajtja 
bëhet duke paguar 20% e shumës që është paguar për regjistrimin e të drejtës së 
shfrytëzimit sipas tarifave 91, 92 dhe 93, pra: 

E drejta e shfrytëzimit – Qirambajtje me kohëzgjatje prej 3 deri në 10 vite 10.00 € 
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regjistrohet dhe paguhet tarifa në vlerë prej 
E drejta e shfrytëzimit – Qirambajtje me kohëzgjatje prej 10 deri në 25 vite 
regjistrohet dhe paguhet tarifa në vlerë prej 

30.00 € 

E drejta e shfrytëzimit – Qirambajtje me kohëzgjatje deri në 99 vite regjistrohet dhe 
paguhet tarifa në vlerë prej 

100.00 € 
 

95. Me rastin e bartjes së të drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes ose nënqiranë tek 
personat e tretë paguhet sipas tarifave 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 dhe 74 
Regjistrimi i barrave dhe ngarkesave të ndryshme 

96. Për regjistrimin e barrës në tatimin në pronën e paluajtshme  20.00 € 
97. Për regjistrimin e barrës tatimore  30.00 € 

 
98. 

Për regjistrimin e masës së sigurisë (masa e përkohshme) që procedura 
gjyqësore ose një procedurë tjetër është udhëhequr me kërkesë private të palës 

 
50.00 € 

Korigjimi i të dhënave në regjistër 
 

99. 
Korigjimi i të dhënave të cilat janë futur në regjistër sipas dokumentacionit të 
dorëzuar nga palët 

 
20.00 € 

Regjistrimi i të drejtave tjera 
 

100. 
Për regjistrimin e të drejtave tjera mbi pronën e paluajtshme e të cilat nuk janë 
të përfshira me këtë rregullore dhe me UA paguhet tarifa prej  

 
40.00 € 

Kontributet dhe detyrimet tjera 
101. Oferta e tokë, shtëpi, banesë 0.00 € 

 Masat ndëshkuese - gjobat  
102. Personi fizik i cili nuk lejon hyrjen e personave të autorizuar në pronën e tij/saj për aktivitetet e 

matjeve apo detyrave zyrtare, do të gjobitet me gjobë prej dyqind (200) deri katërqind (400) 
Euro 

103. Personi juridik i cili nuk lejon hyrjen e personave të autorizuar në pronën e tij/saj për aktivitetet 
e matjeve apo detyrave zyrtare, do të gjobitet me gjobë prej njëmijë (1000) deri njëmijë e 

pesëqind (1500) Euro 
104. Personi fizik i cili zhvendosë, fshehë apo dëmton shenjat e kufijve apo shenjat tjera në çfardo 

mënyre, do të gjobitet me gjobë prej treqind (300) deri gjashtëqind (600) Euro 
105. Personi juridik i cili zhvendosë, fshehë apo dëmton shenjat e kufijve apo shenjat tjera në çfardo 

mënyre, do të gjobitet me gjobë prej njëmijë (1000) deri dymijë e pesëqind (2500) Euro 
 
18.2 Tarifat e përcaktuara për Regjistrimin e pronës, posedimit në bazë të pjesëtimit (ndarjes) të 
pronës në bashkëpronësi dhe pronësisë së përbashkët në rastë të regjistrimit në emër të dy 
bashkëshortëve, respektivisht tarifat 73,74,75,76 dhe 77, pezullohen deri me datën 31.12.2019 . 

 
Neni 19  

Taksat dhe tarifat për shërbimet e Qendres për Punë Sociale 
 

19.1 Taksat dhe tarifat për ofrimin e shërbimeve nga Qendra për Punë Sociale, janë të 
përcaktuara në tabelen Nr. 29 të kësaj Rregullore. 
 
Tabela Nr. 29 

1. Vërtetim qe ju është marrë zotësia e veprimit për armëmbajtje  5.00 € 
2. Vërtetim për lirim nga nënshtetësia e Kosovës   5.00 € 
3. Leje për trashëgiminë  5.00 €  
4. Vërtetim që nuk merrë ndihma sociale për mbajtjen e familjes  3.00 € 
5. Vërtetim mbi ushtrimin e të drejtës prindërore 3.00 € 
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Neni 20 
Taksat dhe tarifat tjera 

20.1 Taksat dhe tarifat për shërbime tjera të ofruara nga Komuna janë të paraqitura në tabelën 
nr.30 . 
 
Tabela Nr. 30 
Shërbimet/aktivitetet, taksat/tarifat/dhe gjobat  

1. Për çdo kopje të materialit të arkivuar që kërkohet 0.20€ 

2. Për çdo akt që është i lejueshëm qasja në të e që ka më shumë se 20 faqe për 
çdo faqe duhet paguar 0.05€ 

3. Qasja në web faqen e Komunës është falas  

4. Pëlqim për vendet (lokacionet) e propozuara për ndërtimin e objekteve 
afariste-banesore, tregtare, impianteve etj (në lëmin e mbrojtjes nga zjarri) 40.00€ 

5. Pëlqim për dokumentacionin teknik që hartohet për objekte të institucioneve, 
objekteve afariste, tregtare, banesore, impianteve etj (nga lëmi i mbrojtjes nga zjarri) 500.00€ 

Pagesa e vijuesve për vijimin dhe përfundimin e arsimit dhe aftësimit për të rritur do të jetë: 
6. Për regjistrim të vitit  (për një klasë) 100.00€ 
7. Për praktikë profesionale  50.00€ 
8. Provimi diferencial 10.00€ 
9. Për provimet përfundimtare të klasës, certifikata  30.00€ 

10. Për diplomë të përfundimit të shkollimit 20.00€ 
 

 
Neni 21 
Gjobat 

 
21.1 Gjobat e shqiptuara për  kundërvajtje në trafik, brenda territorit të Komunës, janë të hyra 
vetanake dhe i takojnë Komunës. Transferet bëhen në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe do t`i përfshijnë pagesat që bëhen përmes Policisë së 
Kosovës dhe gjykatave, si rezultat i vendimeve gjyqësore. 
 
21.2 Rregulloret komunale të miratuara nga Kuvendi i Komunës së Mitrovicës përmbajnë 
dispozitat ndëshkuese për shkeljen e dispozitave nga bartësit konkret. Lartësia e gjobës është 
proporcionale me fajësinë e bërë nga shkelësi i dispozitave të rregulloreve komunale.  

 
 
 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
 

Neni 22 
Të gjithë personat fizik dhe juridik të cilët nuk i përgjigjen pagesës së taksave dhe 

ngrakesave komunale të parapara me këtë rregullore do të kërkohet ekzekutimi i dhunshëm 
përmes gjykatave kompetente eventualisht përmbaruesve privat për rastet ku lejohet ndërhyrja e 
përmbaruesve privat. 
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Neni 23 
Për të gjitha taksat, tarifat dhe gjobat që nuk janë paraparë me këtë rregullore dhe 

rregulloret e tjera komunale do të aplikohen taksat, tarifat dhe gjobat e caktuara me ligj udhëzime 
administrative dhe rregullore përkatëse.  

Neni 24 
Me miratimin e kësaj rregulloreje shfuqizohet Rregullorja Komunale Nr. 01/2012, për 

taksa, tarifa dhe gjobat, me ndryshime dhe plotësime.  
 

Neni 25 
Kjo rregullore hyn në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në zyrën e protokolit  të Ministrisë së 

Admisitrimit të Pushtetit Lokal dhe publikimit në gjuhën zyrtare në ueb faqen zyrtare të 
Komunës. 
 
 

Mitrovicë,                   Kryesuesi i Kuvendit  
                   __________________ 
          z. Jeton UJKANI 



Bizneset e shuara
Measures

Numri i 
biznesit

Emri i biznesit Lloji i biznesit Komuna Data e shuarjes Nr. i punetoreve Count unique of 
Numri i biznesit

70000326 Auto-Taxi Ejup Shabani Biznes individual Mitrovicë 20.12.2006 1 1
70000330 Agjensi Shpedicioni"Tuli Shped" Biznes individual Mitrovicë 15.02.2013 2 1
70002037 Agjension Doganimi "Goni Shped" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 07.04.2004 2 1
70003511 Auto Shkolla ,,Semafori" Biznes individual Mitrovicë 11.10.2004 3 1
70006229 Auto-Taxi Ruzhdi Zeneli Biznes individual Mitrovicë 10.04.2003 1 1
70006415 Dyqani i Pavarur Tregtar ,,Fisi" Biznes individual Mitrovicë 18.03.2009 1 1
70008020 Kombi Taxi Naser Isufi Biznes individual Mitrovicë 07.03.2008 1 1
70008092 Auto-Taxi Raif Gashi Biznes individual Mitrovicë 16.02.2007 1 1
70008198 Kombi Taxi Xhemajl Shabani Biznes individual Mitrovicë 20.10.2008 1 1
70013576 D.P.H. ,,N-10" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 18.05.2009 2 1
70014219 Auto Taxi Xhafer Muzliukaj Biznes individual Mitrovicë 13.12.2006 1 1
70022945 Ndërmarrje Ndërtimore Private " Xhafa 

''
Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 24.06.2008 3 1

70024948 Gurgëdhendës " Nasi " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 03.02.2006 2 1
70026276 N.T.P.,,Bajrami-Commerc" Biznes individual Mitrovicë 16.01.2007 1 1
70026788 Dyqani i Pavarur Tregtar " Argjendi " Biznes individual Mitrovicë 04.05.2004 1 1

70029806 D.P.T.,,Iskra" Biznes individual Mitrovicë 28.03.2006 1 1
70031999 D.P.T.,,Leni" Biznes individual Mitrovicë 13.10.2003 1 1
70038132 Autoservis " Toli " Biznes individual Mitrovicë 12.03.2009 2 1
70042017 Ndërmarrja Tregtare Private,,JAMO" Biznes individual Mitrovicë 12.04.2005 1 1
70043783 Furrë Buke,,Bilalli" Biznes individual Mitrovicë 28.04.2005 2 1
70044574 Ndërmarrje Tregt. Prodhu. Sherby. " 

Blue Sky "
Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 11.03.2005 2 1

70047004 Dyqani i Pavarur Tregtar " Butrinti - 
B.P."

Biznes individual Mitrovicë 22.12.2008 1 1

70047186 Dyqan i Pavarur Tregtar " Floriani Tex" Biznes individual Mitrovicë 09.03.2005 2 1

70047277 Ndërmarrje Tregtare "Cottoland " Biznes individual Mitrovicë 10.03.2006 3 1
70047353 Internetcafe " Ylli" Biznes individual Mitrovicë 29.04.2004 1 1
70048895 Agjension i Udhtimit Privat Biznes individual Mitrovicë 12.01.2003 1 1



70049356 D.P.H. " Restorant Besa " Biznes individual Mitrovicë 11.12.2007 3 1
70049705 N.T. "Duka" Biznes individual Mitrovicë 21.05.2010 1 1
70050614 N.T.,,Autoimpex" Biznes individual Mitrovicë 28.06.2003 1 1
70050705 N.T.,,Autoimpex" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 25.11.2004 2 1
70051769 D.P.T. " Bella Vista " Biznes individual Mitrovicë 13.03.2008 1 1
70052014 Butik " ASR " Biznes individual Mitrovicë 28.02.2006 1 1
70052397 D.P.Z."MAGD" Biznes individual Mitrovicë 14.03.2008 1 1
70052488 N.P." B.M.K. - Commerce " Biznes individual Mitrovicë 06.06.2003 1 1
70053188 Agjensioni turistik "JUVENTUR" Biznes individual Mitrovicë 03.08.2011 2 1
70053431 Auto-taxi Rexhep Canhasi Biznes individual Mitrovicë 14.12.2006 1 1
70055324 N.N.P."LISI" Biznes individual Mitrovicë 18.01.2010 3 1
70056502 D.P.T.,,Ilton" Biznes individual Mitrovicë 31.01.2007 1 1
70056555 Auto-Taxi Agim Berisha Biznes individual Mitrovicë 05.05.2005 1 1
70057475 Internet Cafe " Iliri" Biznes individual Mitrovicë 23.01.2004 2 1
70061770 DPT,,Kiosk Bleri" Biznes individual Mitrovicë 01.08.2011 1 1
70062102 D.P.T. " Sofra " Biznes individual Mitrovicë 03.02.2010 1 1
70062155 D.P.T.,,Artani" Biznes individual Mitrovicë 03.04.2012 1 1
70062428 D.P.H. " Trepça " Biznes individual Mitrovicë 09.12.2009 1 1
70062910 D.P.T.,,Agon" Biznes individual Mitrovicë 06.06.2005 1 1
70062944 D.P.SH."Tripple X" Biznes individual Mitrovicë 11.06.2004 1 1
70063261 D.P.T. " Enes " Biznes individual Mitrovicë 01.10.2009 1 1
70066275 NSH,, Unisoft " Biznes individual Mitrovicë 30.01.2009 2 1
70075333 Kombi Taxi Azem Tahiri Biznes individual Mitrovicë 20.09.2005 1 1
70075936 Kombi Taxi Sylë Maliqi Biznes individual Mitrovicë 22.01.2007 1 1
70076985 Auto Taxi Fitim Brahimi Biznes individual Mitrovicë 11.03.2004 1 1
70077082 D.P.H.,,Turk Doner" Biznes individual Mitrovicë 13.07.2004 1 1
70077427 D.P.T.,,Bani" Biznes individual Mitrovicë 10.02.2006 1 1
70077575 Kombi Taxi Basri Sahiti Biznes individual Mitrovicë 05.05.2005 1 1
70077594 Auto Taxi Bajram Haxha Biznes individual Mitrovicë 19.12.2006 1 1
70077723 D.P.T. " Baby Shop " Biznes individual Mitrovicë 20.06.2011 1 1
70077738 D.P.T."LENTI" Biznes individual Mitrovicë 05.03.2008 1 1
70077780 N.T."FATJONA" Biznes individual Mitrovicë 23.07.2004 1 1
70077996 Internet Caffe "BMB " Biznes individual Mitrovicë 24.05.2005 1 1



70078237 N.T.P.,,Aqha-Mex" Biznes individual Mitrovicë 27.01.2009 1 1
70083926 P.P. " Dez " Biznes individual Mitrovicë 10.04.2006 5 1
70085072 Kombi Taxi Fehmi Binaku Biznes individual Mitrovicë 09.02.2004 1 1
70087261 Kombi Taxi Fidaim Thaqi Biznes individual Mitrovicë 10.02.2004 1 1
70088029 D.P.H. " Mama Myja " Biznes individual Mitrovicë 05.04.2012 2 1
70088086 Tregti Lëvizëse Hysni Nurqe Biznes individual Mitrovicë 14.12.2006 1 1
70088397 D.P.T. " Xhafi Com 2 " Biznes individual Mitrovicë 16.06.2005 1 1
70088712 Auto Taxi Sylejman Seferi Biznes individual Mitrovicë 04.02.2005 1 1
70089279 Barnatore " Erona " Biznes individual Mitrovicë 27.01.2006 1 1
70089522 D.P.Z. " Te Vedati " Biznes individual Mitrovicë 19.01.2007 1 1
70089647 Autoi Taxi Lulzim Hasani Biznes individual Mitrovicë 25.06.2012 1 1
70089651 N.T.P. " Te Albani " Biznes individual Mitrovicë 05.11.2009 1 1
70090025 D.T." Nisi " Biznes individual Mitrovicë 06.09.2004 1 1
70095543 N.P.T. " Bajrami" Biznes individual Mitrovicë 02.12.2005 5 1
70095615 Auto Taxi Xhevat Sejdiu Biznes individual Mitrovicë 18.10.2004 1 1
70099238 Auto Taxi Kujtim Miftari Biznes individual Mitrovicë 18.05.2004 1 1
70099424 Poliklinika ,, ORL& Dhëmbi " Biznes individual Mitrovicë 08.02.2007 2 1
70099936 T. L. Afrim Gllogovci Biznes individual Mitrovicë 12.04.2005 1 1
70101206 Auto Taxi Seladin Vallqi Biznes individual Mitrovicë 30.11.2006 1 1
70101210 DPT,, Bizhuteri " Biznes individual Mitrovicë 12.04.2005 1 1
70101301 DPZ,, Bleri " Biznes individual Mitrovicë 23.05.2005 3 1
70101847 N.T.P. " Adora " Biznes individual Mitrovicë 26.06.2009 3 1
70102198 N.T.P. " Energjetika " Biznes individual Mitrovicë 25.11.2009 1 1
70102217 Auto Parkingu " Fatosi " Biznes individual Mitrovicë 19.10.2005 1 1
70103099 DPT,, Blerimi " Biznes individual Mitrovicë 10.10.2005 1 1
70103562 Auto-Shkollë " Timoni " Biznes individual Mitrovicë 02.07.2007 1 1
70104076 Auto Taxi Fehmi Kurti Biznes individual Mitrovicë 06.04.2004 1 1
70104148 D.P.H.,,Ardhmëria" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 10.11.2005 1 1
70105345 D.P.T. " FIDANI " Biznes individual Mitrovicë 05.01.2010 1 1
70105550 NTP,, Burimi " Biznes individual Mitrovicë 04.09.2003 1 1
70107223 Auto Shkolla " Beka " Biznes individual Mitrovicë 03.02.2006 3 1
70116353 Auto Taxi Hisen Brahimi Biznes individual Mitrovicë 21.12.2004 1 1
70116372 DPT,, Edona " Biznes individual Mitrovicë 16.03.2005 1 1



70116482 D.P.Z. " Oli" Biznes individual Mitrovicë 02.04.2004 1 1
70117819 N.T.P. "DRILONI" Biznes individual Mitrovicë 13.08.2012 3 1
70118083 DPT,, Behari- F " Biznes individual Mitrovicë 06.04.2007 1 1
70118208 DPZ ,, Lulja " Biznes individual Mitrovicë 06.12.2007 1 1
70118318 DPH,, Prekazi " Biznes individual Mitrovicë 26.03.2007 1 1
70118322 D.PT,, Te Smaka " Biznes individual Mitrovicë 28.06.2006 2 1
70118337 DPT,, Naki " Biznes individual Mitrovicë 04.08.2006 1 1
70118891 Auto Taxi Rrustem Behrami Biznes individual Mitrovicë 14.12.2004 1 1
70118963 DPT,, Ferria " Biznes individual Mitrovicë 21.10.2011 1 1
70119462 Stenda NR.4 Fehmi Sinani Biznes individual Mitrovicë 15.06.2005 1 1
70121564 N.P.N. " Fati " Biznes individual Mitrovicë 14.10.2005 2 1
70121731 D.P.T.,,Exskluzivi" Biznes individual Mitrovicë 22.02.2006 1 1
70121750 Kombi Taxi Avni Hasani Biznes individual Mitrovicë 18.04.2005 1 1
70122120 D.P.T. " Buki " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 20.07.2006 1 1
70126054 S.U.R. " Student " Biznes individual Mitrovicë 20.04.2005 3 1
70127012 D.P.T. " Luli " Biznes individual Mitrovicë 01.03.2007 1 1
70134169 D.P.T. " Komision M & A " Biznes individual Mitrovicë 11.12.2007 1 1
70134188 D.P.T. " Beti " Biznes individual Mitrovicë 08.02.2007 2 1
70134192 D.P.Z. " XXL " Biznes individual Mitrovicë 12.04.2005 1 1
70134450 Auto Taxi Burim Meholli Biznes individual Mitrovicë 14.04.2005 1 1
70140615 D.P.T.,,Venera 3" Biznes individual Mitrovicë 30.11.2006 1 1
70140653 D.P.Z. " Goni " Biznes individual Mitrovicë 17.09.2013 2 1
70140911 D.P.T. " Suhodolli " Biznes individual Mitrovicë 20.02.2007 1 1
70141148 D.P.T. " Zana " Biznes individual Mitrovicë 23.08.2006 1 1
70141167 Sallon Ondulimi " Beauty Face " Biznes individual Mitrovicë 14.11.2008 1 1
70141258 Auto-Taxi Nexhip Fejza Biznes individual Mitrovicë 05.03.2008 1 1
70142603 D.P.Z. "Allma" Biznes individual Mitrovicë 19.05.2010 1 1
70142709 Kombi Taxi Musa Gërxhaliu Biznes individual Mitrovicë 17.02.2006 1 1
70142732 NTP,,Neckermann" Biznes individual Mitrovicë 20.03.2012 2 1
70142967 DPZ,, Azra " Biznes individual Mitrovicë 30.08.2007 1 1
70143299 D.P.T. " Fjolla 2 " Biznes individual Mitrovicë 05.10.2006 1 1
70144902 D.P.T. " Moda " Biznes individual Mitrovicë 29.04.2005 1 1
70145731 D.P.SH. " Te Xhevda " Biznes individual Mitrovicë 13.08.2007 1 1



70147419 D.P.T. "Zaki" Biznes individual Mitrovicë 27.03.2006 1 1
70147624 Auto Taxi Burim Bala Biznes individual Mitrovicë 26.10.2011 1 1
70149168 D.P.H. "Coffe House" Biznes individual Mitrovicë 05.01.2005 1 1
70151016 D.P.H.,,Hambari" Biznes individual Mitrovicë 14.07.2006 3 1
70152084 DPH,, Sitnica " Biznes individual Mitrovicë 11.10.2004 1 1
70152649 D.P.T. " Rezallë Comerce " Biznes individual Mitrovicë 07.06.2005 1 1
70153042 ,,Vetmbrojtja Security" Biznes individual Mitrovicë 27.09.2004 30 1
70153607 Internet " Net 4 City " Biznes individual Mitrovicë 06.05.2005 1 1
70154292 Auto-Taxi Hajrullah Dibrani Biznes individual Mitrovicë 04.05.2005 1 1
70154599 D.P.T. " Flakroni " Biznes individual Mitrovicë 13.07.2005 1 1
70155982 Barnatore e Veterinaris ,, Shpresa " Biznes individual Mitrovicë 09.12.2004 1 1
70158135 S.T.R. " Exit " Biznes individual Mitrovicë 09.08.2004 2 1
70158450 Auto Taxi Sherif Veliu Biznes individual Mitrovicë 19.10.2004 1 1
70158924 Agjensioni Turistik " Jetmiri" Biznes individual Mitrovicë 26.01.2005 1 1
70159658 D.P.H. " Arbnora " Biznes individual Mitrovicë 25.01.2005 1 1
70159791 N.P." Explorer " Biznes individual Mitrovicë 10.03.2006 2 1
70161692 D.P.Z. " Valoni " Biznes individual Mitrovicë 10.04.2006 2 1
70161946 D.P.T. "Berati Commerce" Biznes individual Mitrovicë 05.05.2011 1 1
70162062 D.P.T. " Vero & Moda " Biznes individual Mitrovicë 07.12.2011 1 1
70162870 D.P.T."Te Besi" Biznes individual Mitrovicë 21.06.2006 1 1
70163786 D.P.T. " Toni " Biznes individual Mitrovicë 11.12.2006 1 1
70165865 Kombi-Taxi Bekim Seferi Biznes individual Mitrovicë 22.03.2006 1 1
70166493 Autotransportues Fetah Bajraktari Biznes individual Mitrovicë 02.02.2006 1 1
70166694 Zyre e Përkthimeve " Përkthimi " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 10.09.2004 2 1
70167140 DPT,, Dy Vllëzrit " Biznes individual Mitrovicë 09.05.2006 1 1
70171389 D.P.H. " Gurra " Biznes individual Mitrovicë 22.10.2010 1 1
70171833 D.P.T.,,Netex" Biznes individual Mitrovicë 20.06.2005 1 1
70177630 D.P.T. "Te Albani" Biznes individual Mitrovicë 27.04.2005 1 1
70180447 D.P.T.,,Vjosa" Biznes individual Mitrovicë 14.06.2005 1 1
70180451 Auto-Taxi Imer Vallqi Biznes individual Mitrovicë 14.10.2005 1 1
70180470 Ambulanca Veterinare " Puncta Optima 

"
Biznes individual Mitrovicë 25.03.2013 2 1

70182435 Auto Taxi Ahmet Smakiqi Biznes individual Mitrovicë 10.01.2005 1 1



70187494 Auto Taxi Sylejman Sylejmani Biznes individual Mitrovicë 20.12.2006 1 1
70189391 Auto Taxi Agim Mustafa Biznes individual Mitrovicë 03.01.2007 1 1
70189444 Auto Taxi Fidan Mustafa Biznes individual Mitrovicë 21.03.2013 1 1
70191383 Kombi-Taxi Enver Nebihu Biznes individual Mitrovicë 22.06.2011 1
70191842 Kombi-Taxi Skender Abazi Biznes individual Mitrovicë 11.07.2007 1 1
70192853 N.N.P.,,Flamuri Com" Biznes individual Mitrovicë 04.07.2005 3 1
70193238 N.Sh.,,Elektromontimi" Biznes individual Mitrovicë 03.05.2005 1 1
70194401 N.T.P. ,, Muzliukaj " Biznes individual Mitrovicë 03.10.2008 3 1
70195829 D.P.T. " Engji" Biznes individual Mitrovicë 15.10.2009 1 1
70196476 NTP,, Ars " Biznes individual Mitrovicë 06.05.2010 3 1
70197180 D.P.H. " Sedati " Biznes individual Mitrovicë 24.05.2007 1 1
70197635 D.P.Z. " B & B " Biznes individual Mitrovicë 18.10.2004 2 1
70199069 D.P.T. " Marriott 1 " Biznes individual Mitrovicë 10.10.2005 1 1
70199862 D.P.SH. "Xlneti" Biznes individual Mitrovicë 24.02.2011 1 1
70200360 D.P.T. "Memo" Biznes individual Mitrovicë 07.02.2007 2 1
70201185 Ordinanca Private " Syni" Biznes individual Mitrovicë 10.03.2011 1 1
70201534 DPT,, Endriti " Biznes individual Mitrovicë 06.03.2006 1 1
70201568 N.T.Sh. " Cu Cheng-Fa " Biznes individual Mitrovicë 23.09.2005 2 1
70203317 D.P.T. " Metali " Biznes individual Mitrovicë 22.05.2009 1 1
70203829 D.P.T. " Uka " Biznes individual Mitrovicë 30.10.2007 1 1
70204055 DPZ,, Elektro - Servis " Biznes individual Mitrovicë 07.12.2005 1 1
70206627 N.P. "Als" Biznes individual Mitrovicë 05.07.2005 1 1
70208228 Kombi Taxi Rexhep Thaqi Biznes individual Mitrovicë 05.04.2005 1 1
70209937 D.P.T.,,B&B" Biznes individual Mitrovicë 17.11.2005 1 1
70209994 D.T.Sh.,,Bonus" Biznes individual Mitrovicë 13.01.2010 1 1
70210698 D.P.T. " Shkëlqimi " Biznes individual Mitrovicë 20.03.2009 1 1
70211766 D.P.T. "Butik Nusja" Biznes individual Mitrovicë 05.10.2006 1 1
70213132 Kombi Taksi Gazmend Brahimi Biznes individual Mitrovicë 08.06.2012 1 1
70214454 DPH,,Tiffany`s Pub" Biznes individual Mitrovicë 03.06.2008 1 1
70214469 D.P.T. " PARIS-Z " Biznes individual Mitrovicë 05.02.2013 1 1
70217028 D.P.Z.,,Axe" Biznes individual Mitrovicë 13.10.2005 1 1
70217324 T.P.,,Senator" Biznes individual Mitrovicë 25.10.2005 3 1
70217563 Zyrja Shërbyese Juridike"Agoni" Biznes individual Mitrovicë 06.11.2009 1 1



70218373 D.P.Z. " Sara " Biznes individual Mitrovicë 29.01.2008 1 1
70219145 Ordinanca Neuropsikiatrike 

,,Psychomega"
Biznes individual Mitrovicë 15.11.2013 1 1

70223072 Kombi Taxi Adem Sadriu Biznes individual Mitrovicë 27.06.2005 1 1
70223254 DPH,, Premier " Biznes individual Mitrovicë 01.03.2006 1 1
70223990 N.T. " Insta Elektro " Biznes individual Mitrovicë 25.11.2009 1 1
70224963 D.P.H. " Okey " Biznes individual Mitrovicë 11.02.2010 1 1
70225716 Qendra për Punë Juridike " Drejtësia " Biznes individual Mitrovicë 21.05.2009 1 1

70228089 Agjensioni Turistik ,, Kaltërsia Reissen " Biznes individual Mitrovicë 07.08.2013 1 1

70228696 D.P.T.,,Tuluku" Biznes individual Mitrovicë 08.01.2008 2 1
70230013 D.P.T.,,Siona" Biznes individual Mitrovicë 26.02.2007 1 1
70230400 Kombi - Taxi Daut Aliu Biznes individual Mitrovicë 13.05.2005 1 1
70230434 D.P.H. "All-Star Snack Bar" Biznes individual Mitrovicë 23.03.2006 4 1
70230487 N.P. " Max " Biznes individual Mitrovicë 02.06.2006 1 1
70232403 D.P.T. "Lindi" Biznes individual Mitrovicë 09.06.2005 1 1
70232566 N.T.P. "Erioni Com" Biznes individual Mitrovicë 31.03.2005 1 1
70232638 N.T.P.,,Valoni Com" Biznes individual Mitrovicë 31.03.2005 1 1
70232657 N.T.P.,,Erleta Com" Biznes individual Mitrovicë 31.03.2005 1 1
70233634 Kombi Taxi Arif Maxhuni Biznes individual Mitrovicë 06.02.2007 1 1
70239207 Auto-Taxi Xhavit Beqiri Biznes individual Mitrovicë 02.03.2005 1 1
70239518 DPT,, Gyli " Biznes individual Mitrovicë 16.11.2011 1 1
70240829 D.P.H. " Deja " Biznes individual Mitrovicë 09.02.2012 2 1
70241514 N.T. "Star" Biznes individual Mitrovicë 07.08.2013 2 1
70242563 D.P.T. " XH.S. Suma " Biznes individual Mitrovicë 20.10.2010 1 1
70248212 D.P.T. " Bagi " Biznes individual Mitrovicë 10.06.2005 1 1
70252120 N.T.Sh. ,,Fenix" Biznes individual Mitrovicë 08.02.2006 2 1
70252412 D.P.H. " London Food " Biznes individual Mitrovicë 05.10.2005 3 1
70252924 D.P.T.,,Kima" Biznes individual Mitrovicë 17.07.2007 2 1
70254180 D.P.H.,,Onyx" Biznes individual Mitrovicë 26.08.2013 3 1
70255210 D.P.Z. S.O " Meri " Biznes individual Mitrovicë 05.02.2010 1 1
70256384 DPH ,, Bulevardi " Biznes individual Mitrovicë 25.04.2013 2 1
70257691 D.P.T. " Agimi " Biznes individual Mitrovicë 23.03.2007 1 1



70257907 N.T.P. " Burimi " Biznes individual Mitrovicë 22.01.2014 1 1
70258349 D.P.T. " Era " Biznes individual Mitrovicë 19.02.2007 1 1
70258975 NTSH ,, Nushi " Biznes individual Mitrovicë 30.06.2005 1 1
70260159 Kombi Taxi -Brahim Murati Biznes individual Mitrovicë 24.05.2007 1 1
70260163 Kombi Taxi Nusret Hajdari Biznes individual Mitrovicë 18.10.2010 1 1
70263048 DPH ,, Valeria " Biznes individual Mitrovicë 22.10.2007 2 1
70263105 D.P.T. "Flutura" Biznes individual Mitrovicë 30.09.2005 1 1
70264704 D.P.T. " Toni " Biznes individual Mitrovicë 13.09.2005 1 1
70265165 Auto Taxi Bedri Berisha Biznes individual Mitrovicë 10.10.2005 1 1
70265533 Internet Cafe ,, Artanet " Biznes individual Mitrovicë 24.12.2007 1 1
70265753 N.P.T. " Bajraktari Com " Biznes individual Mitrovicë 16.02.2006 3 1
70268676 DPT ,, Lindi " Biznes individual Mitrovicë 08.11.2013 2 1
70271224 D.P.H. " Deo " Biznes individual Mitrovicë 25.01.2008 2 1
70272990 D.P.T. "Dekor" Biznes individual Mitrovicë 22.07.2005 1 1
70273648 N.B. " Agro Frashëri" Biznes individual Mitrovicë 18.02.2009 4 1
70273887 NP ,, Veha " Biznes individual Mitrovicë 03.08.2006 1 1
70278252 DPT ,, Damis " Biznes individual Mitrovicë 08.01.2008 1 1
70281900 D.P.H. Restaurant " Ex " Biznes individual Mitrovicë 26.02.2007 2 1
70285208 S.T.R.,,Bojia" Biznes individual Mitrovicë 26.10.2006 1 1
70286151 D.P.T. " Marlboro " Biznes individual Mitrovicë 20.12.2005 1 1
70287234 DPT ,, Tringa" Biznes individual Mitrovicë 06.04.2007 1 1
70287636 NTP ,, Billi " Biznes individual Mitrovicë 22.11.2006 1 1
70287799 DSH ,, Ruki Phone " Biznes individual Mitrovicë 07.11.2012 1 1
70288078 NTP ,, Doni " Biznes individual Mitrovicë 27.12.2005 1 1
70289146 Ordinanca Specialistike " Gjinekologji & 

Kirurgji"
Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 08.02.2007 2 1

70289696 DPH ,, Special " Biznes individual Mitrovicë 21.01.2008 1 1
70290165 DPT ,, Toni " Biznes individual Mitrovicë 13.04.2006 1 1
70292684 S.T.R. "Viki" Biznes individual Mitrovicë 26.10.2006 1 1
70297026 Kombi-Taxi Enis Kelmendi Biznes individual Mitrovicë 01.02.2007 1 1
70297796 Ambulanca Specialistike e Urologjisë Dr 

Musa Myftari
Biznes individual Mitrovicë 30.05.2011 1 1

70298481 OSP ,, Zana " Biznes individual Mitrovicë 02.09.2008 1 1
70300335 N.P.T.,,Fiona" Biznes individual Mitrovicë 19.01.2006 1 1



70301179 Autoparking " Deva " Biznes individual Mitrovicë 07.08.2008 1 1
70303994 Auto Shkolla " Sioni " Biznes individual Mitrovicë 27.03.2007 1 1
70305633 N.T.P. "Andi" Biznes individual Mitrovicë 09.10.2006 1 1
70305667 N.P.Sh.,,N.M.S" Biznes individual Mitrovicë 22.01.2008 2 1
70306845 D.P.Z. ,,Shans" Biznes individual Mitrovicë 01.02.2013 1 1
70309260 Kombi Taxi lir Smajli Biznes individual Mitrovicë 23.02.2007 1 1
70314270 D.P.H. Kafe - Çajtore " Çabra " Biznes individual Mitrovicë 24.02.2014 1 1
70317394 N.T.P.,,Duda" Biznes individual Mitrovicë 19.04.2007 2 1
70317557 D.P.T. "4 Vllezërit " Biznes individual Mitrovicë 13.01.2010 1 1
70318625 D.P.T. " Meka " Biznes individual Mitrovicë 21.01.2010 1 1
70319067 D.P.T.,,Ximi" Biznes individual Mitrovicë 28.10.2013 1 1
70320215 D.P.H.,,Full Stop" Biznes individual Mitrovicë 06.04.2006 1 1
70321245 Ferma e Lopëve ,,Meti Com" Biznes individual Mitrovicë 17.05.2006 3 1
70321719 DPT,, Uvejsa " Biznes individual Mitrovicë 22.12.2009 1 1
70322260 N.T.P. "Nafaka" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 06.08.2007 2 1
70324062 "IMB -Camel" Sh.p.k. Shoqëri me përgjegjësi të 

kufizuara
Mitrovicë 28.09.2011 7 1

70326012 Autoshkolla " Zana - H " Biznes individual Mitrovicë 26.09.2008 3 1
70327444 D.P.T.,,Venera" Biznes individual Mitrovicë 25.07.2006 2 1
70328565 Auto-Taxi Zahit Preteni Biznes individual Mitrovicë 23.02.2007 1 1
70330246 D.P.T. "Autopjesë Dekor Te Emiri" Biznes individual Mitrovicë 24.07.2006 1 1
70330849 DPT ,, Lindi 1 " Biznes individual Mitrovicë 03.10.2006 1 1
70333795 N.P.T.,,Bajraktari Com" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 20.04.2007 4 1
70335229 A.Sh. " Panacea " Biznes individual Mitrovicë 12.10.2006 1 1
70336737 N.T.P.,,Egzoni - Tours" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 07.04.2006 3 1
70338285 Kombi Taxi Rrahim Xhosha Biznes individual Mitrovicë 20.03.2007 1 1
70339607 D.P.SH. "Premier" Biznes individual Mitrovicë 03.05.2006 1 1
70342997 Internet Caffe ,,Spiki-Net" Biznes individual Mitrovicë 01.08.2008 1 1
70344363 D.P.H. " All - Star Snack Bar " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 07.03.2007 3 1
70347745 D.Sh.,,Isra -Production" Biznes individual Mitrovicë 19.06.2012 1 1
70348684 Kombi Taxi Faton Mehmeti Biznes individual Mitrovicë 27.10.2008 1 1
70348699 D.P.Z.,,Valoni" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 20.07.2012 2 1
70351141 Kombi-Taxi Shaip Durmishi Biznes individual Mitrovicë 29.06.2006 1 1



70351228 Kombi Taxi Xhafer Maliqi Biznes individual Mitrovicë 12.04.2007 1 1
70352941 D.P.Sh.,,Geti" Biznes individual Mitrovicë 07.02.2008 1 1
70353273 Dyqani i Pavarur Tregtar "Donika" Biznes individual Mitrovicë 28.12.2006 1 1
70353531 Autoshkolla " Dita " Biznes individual Mitrovicë 13.05.2011 2 1
70354250 D.P.T. " Braha " Biznes individual Mitrovicë 02.12.2009 1 1
70357078 Këmbimore " Eli " Biznes individual Mitrovicë 29.03.2012 3 1
70361961 D.P.T.,,Elektrika" Biznes individual Mitrovicë 22.12.2009 1 1
70362255 D.P.SH. " GLOBIPHONE " Biznes individual Mitrovicë 13.01.2010 1 1
70363600 D.P.Z. " Elbohek " Biznes individual Mitrovicë 19.03.2008 2 1
70364645 D.P.H. ,,Papillon" Biznes individual Mitrovicë 28.03.2007 3 1
70369336 D.P.T. Bebi Shop " Lorita " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 10.07.2006 2 1
70369431 D.P.T. Bebi Shop " Lorita " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 08.04.2013 2 1
70371973 Auto-Taxi Hisen Brahimi Biznes individual Mitrovicë 06.04.2010 1 1
70372692 D.P.H. " "O28" Biznes individual Mitrovicë 18.12.2006 1 1
70372946 D.P.T. "Monda" Biznes individual Mitrovicë 13.11.2006 2 1
70374308 Autotransportues Ali Latifi Biznes individual Mitrovicë 06.11.2009 1 1
70374437 D.P.H. " Kulla " Biznes individual Mitrovicë 20.10.2008 1 1
70374570 D.P.T. " Driloni -AD " Biznes individual Mitrovicë 07.03.2007 1 1
70375103 D.P.H. " Metro " Biznes individual Mitrovicë 04.07.2007 1 1
70375486 D.P.H. " Eni " Biznes individual Mitrovicë 07.06.2011 1 1
70375562 N.T. " Wang Da " Biznes individual Mitrovicë 06.12.2007 1 1
70377603 Kombi - Taxi Fatlum Pllana Biznes individual Mitrovicë 04.01.2007 1 1
70377694 Auto - Taxi Imer Peci Biznes individual Mitrovicë 16.01.2007 1 1
70377857 Agjensioni për Sigurime ,,Pllana" Biznes individual Mitrovicë 20.03.2007 1 1
70380329 Agjensioni për Sigurime ,,Jonuzi" Biznes individual Mitrovicë 14.03.2007 1 1
70380386 D.P.T.,,Labi" Biznes individual Mitrovicë 06.11.2007 1 1
70388535 D.P.T. " Driloni " Biznes individual Mitrovicë 20.04.2012 1 1
70390751 N.P.T. " Loriku " Biznes individual Mitrovicë 13.12.2006 3 1
70391800 D.P.Z. Farkatar " Çelik " Biznes individual Mitrovicë 18.12.2012 1 1
70391891 D.P.T. " Star Shop " Biznes individual Mitrovicë 11.05.2010 1 1
70392329 D.P.Z. "Me Do" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 08.06.2007 2 1
70393268 D.P.H. "Qardak" Biznes individual Mitrovicë 30.11.2006 2 1
70394169 D.P.T. " Centar Shop - M " Biznes individual Mitrovicë 04.08.2011 2 1



70397828 N.N.,,Automatika" Biznes individual Mitrovicë 22.06.2012 2 1
70398441 D.P.T. Hekraria " Te Arlindi " Biznes individual Mitrovicë 06.06.2007 1 1
70400883 D.P.H.,,Jazz Bar" Biznes individual Mitrovicë 09.02.2009 1 1
70401416 D.P.T. " Te Naimi " Biznes individual Mitrovicë 02.06.2009 1 1
70402226 N.T. "Sabah Star" Biznes individual Mitrovicë 12.03.2009 1 1
70404707 D.P.T. "Kristal Shop" Biznes individual Mitrovicë 07.10.2013 1 1
70405278 D.P.T. "Ana" Biznes individual Mitrovicë 24.03.2011 1 1
70406877 N.T.P. ,, Sofra " Biznes individual Mitrovicë 03.01.2008 2 1
70409823 D.SH. Play Station " Fifa " Biznes individual Mitrovicë 27.01.2010 1 1
70410440 D.P.T. " Tini " Biznes individual Mitrovicë 03.07.2009 1 1
70414226 D.P.T. Salloni i Nusëris " Albuli " Biznes individual Mitrovicë 09.08.2007 1 1
70415002 D.P.H. "FM Bar" Biznes individual Mitrovicë 23.01.2008 2 1
70415825 D.P.T. " G - Star " Biznes individual Mitrovicë 29.10.2008 1 1
70420228 D.P.Z. "Te Leta" Biznes individual Mitrovicë 20.11.2009 1 1
70421516 D.P.H.,,Scream" Biznes individual Mitrovicë 31.01.2008 1 1
70421865 N.P.T. " AS. Galica " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 30.08.2007 2 1
70422732 N.T.P. " Dubai " Biznes individual Mitrovicë 21.01.2010 1 1
70422971 N.T.SH. " Agnesa " Biznes individual Mitrovicë 13.04.2011 3 1
70423724 D.P.T.,,Roveen" Biznes individual Mitrovicë 31.01.2008 1 1
70425454 Kombi Taxi Agim Preteni Biznes individual Mitrovicë 24.01.2013 1 1
70426905 Ferma Private e Gjedheve " Përparimi " Biznes individual Mitrovicë 02.04.2010 3 1

70429957 D.P.T. ,,Moda Cllass" Biznes individual Mitrovicë 23.10.2008 1 1
70430741 D.P.H. Restaurant "Villa Lisi" Biznes individual Mitrovicë 29.03.2012 3 1
70431312 D.P.T. "Dugi" Biznes individual Mitrovicë 04.12.2012 1 1
70432175 D.P.T.,,Moda Style" Biznes individual Mitrovicë 21.10.2009 1 1
70433478 N.P.T. " Drimi " Biznes individual Mitrovicë 07.09.2007 1 1
70440969 Kombi-Taxi Mentor Shala Biznes individual Mitrovicë 18.07.2007 1 1
70442062 " Globex " SH.P.K. Shoqëri me përgjegjësi të 

kufizuara
Mitrovicë 27.06.2013 1 1

70443877 D.P.H.,,Bife Korzo" Biznes individual Mitrovicë 19.10.2007 1 1
70447375 N.T.SH. " Euro Kos " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 19.10.2007 4 1
70451867 D.P.H. " Art Club " Biznes individual Mitrovicë 26.08.2008 1 1
70453491 A.Sh. " F & W " Biznes individual Mitrovicë 11.06.2010 1 1



70455289 D.P.T. "Budapest" Biznes individual Mitrovicë 17.10.2008 1 1
70455623 N.SH. "Pro Consulting" Biznes individual Mitrovicë 15.09.2011 1 1
70462382 DPH "Libero Bar" Biznes individual Mitrovicë 03.06.2011 2 1
70463833 D.P.H. " Rahova " Biznes individual Mitrovicë 30.01.2008 1 1
70464461 ,,Briljant -Avdiu GmbH" SH.P.K. Shoqëri me përgjegjësi të 

kufizuara
Mitrovicë 26.05.2010 1 1

70465616 D.P.H. " FM - BAR " Biznes individual Mitrovicë 10.12.2009 1 1
70468945 D.P.Z. "Taneri" Biznes individual Mitrovicë 23.12.2008 1 1
70471819 N.T.P. " " AL - METAL " Biznes individual Mitrovicë 09.06.2010 1 1
70472925 D.P.H.,,Riad" Biznes individual Mitrovicë 06.01.2010 1 1
70473754 D.P.T. " A & A " Biznes individual Mitrovicë 31.08.2012 1 1
70474621 Auto - Taxi Artan Beka Biznes individual Mitrovicë 17.12.2008 1 1
70476074 Auto - Taxi Mehmet Dibrani Biznes individual Mitrovicë 17.06.2008 1 1
70481744 D.P.SH. Lojëra Zbavitëse " Adin Park " Biznes individual Mitrovicë 27.01.2009 1 1

70482683 D.P.T. "Di-Om" Biznes individual Mitrovicë 20.10.2008 3 1
70482740 N.P.Sh.,,Nallbani Computers" Biznes individual Mitrovicë 27.04.2009 3 1
70485993 D.P.T.,,Mehana " Biznes individual Mitrovicë 23.06.2010 1 1
70489023 D.P.T. " Te Demi " Biznes individual Mitrovicë 15.02.2011 1 1
70491524 N.P. " Kosova Phone - A " Biznes individual Mitrovicë 11.05.2011 12 1
70491575 D.P.H. " Relax " Biznes individual Mitrovicë 23.06.2011 2 1
70492679 D.P.H. " Relax " Biznes individual Mitrovicë 22.07.2010 1 1
70492830 N.P.SH. " Shipoli " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 19.06.2012 4 1
70492849 D.P.T. " Adi Toni " Biznes individual Mitrovicë 31.10.2008 1 1
70494493 D.P.T " Elda " Biznes individual Mitrovicë 20.04.2010 1 1
70495821 D.P.Z. Sallon Ondulimi " Nuran " Biznes individual Mitrovicë 10.07.2009 1 1
70496224 D.P.H " Sofra " Biznes individual Mitrovicë 14.11.2011 1 1
70497042 Auto Taxi- Naim Fetahu Biznes individual Mitrovicë 06.07.2009 1 1
70497832 D.P.T. " Nori " Biznes individual Mitrovicë 16.07.2010 1 1
70499037 N.P. " Bonasera " Biznes individual Mitrovicë 03.09.2013 1 1
70499290 D.P.H. Restaurant " Hajat " Biznes individual Mitrovicë 26.09.2008 1 1
70500450 D.P.H. " Veriu " Biznes individual Mitrovicë 08.08.2008 4 1
70502577 N.T.P. " Bujari " Biznes individual Mitrovicë 15.07.2013 1 1
70503972 N.T.P. " Ylli Komerce " Biznes individual Mitrovicë 01.12.2011 3 1



70510774 Bilardo " Te Genci " Biznes individual Mitrovicë 31.10.2013 1 1
70513315 N.T.P. " Esso Petrol " Biznes individual Mitrovicë 24.11.2008 2 1
70513978 D.P.T. " Scallo " Biznes individual Mitrovicë 17.12.2012 1 1
70517744 D.P.T. " Besi " Biznes individual Mitrovicë 14.02.2011 1 1
70520516 D.P.H. " GIM TONIK XHIMI " Biznes individual Mitrovicë 06.12.2013 1 1
70520923 D.P.T. "Suma" Biznes individual Mitrovicë 20.04.2011 1 1
70521547 Auto Taxi - Nexhat Syla Biznes individual Mitrovicë 10.10.2008 1 1
70521814 D.P.H. Restaurant " Gota " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 15.04.2010 2 1
70527219 D.P.T. " Ylberi " Biznes individual Mitrovicë 10.12.2010 2 1
70529564 D.P.T. " Cool Kids " Biznes individual Mitrovicë 01.07.2010 1 1
70534452 D.P.T. " SHOEZONE " Biznes individual Mitrovicë 01.10.2012 1 1
70536730 N.N.SH. " 5 YJET " Biznes individual Mitrovicë 10.02.2009 5 1
70546000 N.P.N. "Euro Ndërtimtaria" Biznes individual Mitrovicë 13.03.2014 2 1
70546310 N.T.P. Auto Salloni " Greta " Biznes individual Mitrovicë 18.01.2010 2 1
70550229 Auto Taxi Bejtullah Uka Biznes individual Mitrovicë 18.02.2009 1 1
70552868 Auto Taxi Musa Jashari Biznes individual Mitrovicë 28.05.2012 1 1
70552965 D.P.T. " NICI " Biznes individual Mitrovicë 02.10.2009 1 1
70554917 Auto Taxi Blerim Uka Biznes individual Mitrovicë 21.06.2012 1 1
70556820 D.P.H. " 4 " Biznes individual Mitrovicë 12.10.2009 2 1
70558378 D.P.T. "Lyra -1" Biznes individual Mitrovicë 25.03.2010 1 1
70558386 D.P.T. "Anita" Biznes individual Mitrovicë 18.06.2010 1 1
70559838 D.P.T. "Nike -Shoes-1" Biznes individual Mitrovicë 12.10.2009 1 1
70561301 Kombi Taxi Burim Haziri Biznes individual Mitrovicë 27.03.2009 1 1
70561875 Kombi - Taxi Jahja Kalaveshi Biznes individual Mitrovicë 03.06.2010 1 1
70568411 N.N.T. " Estetika " Biznes individual Mitrovicë 01.06.2012 4 1
70572419 D.P.T. " KRENARI " Biznes individual Mitrovicë 22.06.2009 1 1
70574233 D.P.T. " Cani " Biznes individual Mitrovicë 10.06.2011 1 1
70575078 Auto Taxi Murat Bublaku Biznes individual Mitrovicë 22.12.2009 1 1
70576147 D.P.H. Mastro " Bleri 2 " Biznes individual Mitrovicë 16.06.2009 1 1
70578182 N.SH. " TKF- CONSULTING" Biznes individual Mitrovicë 27.01.2010 1 1
70578190 D.P.T. " Butik - Vesa " Biznes individual Mitrovicë 16.10.2009 1 1
70579871 N.N.T. " Artemisia " Biznes individual Mitrovicë 30.11.2009 1 1
70585332 D.P.H. " PORTOFINO " Biznes individual Mitrovicë 19.11.2009 2 1



70585405 D.P.H. " Jazz Caffe " Biznes individual Mitrovicë 28.04.2011 1 1
70585936 D.P.Z. " AFRUSHI " Biznes individual Mitrovicë 24.11.2010 1 1
70586886 N.T.SH. " HIKO " Biznes individual Mitrovicë 13.06.2012 1 1
70587394 N.T.P. " AAB- ELEKTRO " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 06.09.2010 1 1
70587750 D.P.Z. Sallon Ondulimi " Hair Caffe " Biznes individual Mitrovicë 02.12.2013 1 1

70587874 D.P.T. " M & M " Biznes individual Mitrovicë 25.10.2010 1 1
70588269 D.P.T. " TE BUKI " Biznes individual Mitrovicë 14.07.2009 1 1
70591898 D.P.T. " MOBIL SHOP BYLA " Biznes individual Mitrovicë 13.08.2013 1 1
70592371 D.P.T. " Enes " Biznes individual Mitrovicë 09.12.2009 1 1
70592525 Zyra e Përkthimeve " Prolingua " Biznes individual Mitrovicë 18.12.2009 2 1
70592983 N.SH." Friedrich Schiller " Biznes individual Mitrovicë 22.06.2012 3 1
70596415 Auto Taxi Avni Ademi Biznes individual Mitrovicë 19.08.2009 1 1
70596717 D.P.T. " TE ERZA " Biznes individual Mitrovicë 01.07.2011 1 1
70599260 D.P.T. " ATLANTIDA " Biznes individual Mitrovicë 18.08.2011 2 1
70600609 D.P.Z. Qebaptore " EXTRA " Biznes individual Mitrovicë 29.03.2011 1 1
70607514 D.SH. " Kontabiliteti " Biznes individual Mitrovicë 24.05.2013 1 1
70609290 N.P.T. " LONDON " Biznes individual Mitrovicë 16.05.2012 1 1
70610108 D.P.Sh. " Amper Elektro " Biznes individual Mitrovicë 25.10.2011 1 1
70611635 D.P.T. " Tobacco Shop " Biznes individual Mitrovicë 13.01.2012 1 1
70612100 ORDINANCA E FIZIOTERAPISË DHE 

REHABILITIMIT " PHYSIO FLEX "
Biznes individual Mitrovicë 02.04.2012 1 1

70612631 Auto Taxi Isuf Hasani Biznes individual Mitrovicë 22.04.2011 1 1
70617471 N.T.N. " Erioni " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 29.06.2012 4 1
70617854 D.P.T. " Dita Tex " Biznes individual Mitrovicë 21.04.2010 1 1
70618125 N.P.T. " Kultivimi i Peshkut " Biznes individual Mitrovicë 08.05.2013 3 1
70620073 D.P.H. " ZOOM " Biznes individual Mitrovicë 03.09.2012 2 1
70626322 D.P.H. " Erijoni " Biznes individual Mitrovicë 05.05.2011 1 1
70626675 Auto Taxi Safet Kadriu Biznes individual Mitrovicë 23.04.2010 1 1
70627523 Auto Taxi Ahmet Zeqiri Biznes individual Mitrovicë 19.02.2014 1 1
70632500 D.P.T. " Driloni -AD " Biznes individual Mitrovicë 13.08.2010 1 1
70635364 D.P.H. " CAFE BAR KONTRA " Biznes individual Mitrovicë 28.04.2010 2 1
70636239 D.P.T. "BLETAJA MEDICAL" Biznes individual Mitrovicë 17.07.2012 1 1
70641631 D.P.H. " TEAM " Biznes individual Mitrovicë 26.05.2010 1 1



70644266 D.P.T. " EXCLUSIVE " Biznes individual Mitrovicë 02.03.2011 1 1
70651122 N.SH.T. " VALI - R " Biznes individual Mitrovicë 16.09.2010 1 1
70653370 D.P.H. RESTAURANT " GOTA " Biznes individual Mitrovicë 22.10.2010 2 1
70657732 N.T.SH. " VLLEZRIT PREKAZI " Biznes individual Mitrovicë 18.08.2010 1 1
70658283 Auto-Taxi Naim Fetahu Biznes individual Mitrovicë 21.09.2010 1 1
70663554 Auto - Taxi Isa Ibrahimi Biznes individual Mitrovicë 30.05.2011 1 1
70667908 D.P.H. " BERAT " Biznes individual Mitrovicë 12.07.2010 1 1
70670216 D.P.T. " MAX " Biznes individual Mitrovicë 08.09.2010 1 1
70672197 D.P.Z. " ALMIRJA " Biznes individual Mitrovicë 26.10.2011 1 1
70674599 D.P.Z. " LUMJA " Biznes individual Mitrovicë 06.10.2010 1 1
70684187 N.T.SH. " EID " Biznes individual Mitrovicë 05.02.2013 1 1
70685671 D.P.SH. " TEIBIS " Biznes individual Mitrovicë 25.08.2011 2 1
70688298 N.P.SH "AKIDEJA" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 25.11.2013 2 1
70690446 N.P.P "A.B.I. Projekt" Biznes individual Mitrovicë 01.04.2011 2 1
70692341 D.P.Z. " GRINDONI " Biznes individual Mitrovicë 10.01.2011 2 1
70692961 D.P.H."STUDENTI" Biznes individual Mitrovicë 02.03.2011 1 1
70695839 D.P.T. " AG-PHARM " Biznes individual Mitrovicë 15.11.2013 1 1
70698862 D.Sh. "EUROLANGUAGE" Biznes individual Mitrovicë 06.05.2011 1 1
70699591 Auto Taxi Edin Xhemajli Biznes individual Mitrovicë 14.02.2011 1 1
70700158 D.P.H. " No.1 " Biznes individual Mitrovicë 16.12.2011 1 1
70700727 D.P.T. "NIKU MARKET" Biznes individual Mitrovicë 23.08.2012 1 1
70701537 D.P.H. " WANTED RESTAURANT-Q " Biznes individual Mitrovicë 08.09.2011 3 1
70702053 N.T.P. "RRITA" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 21.02.2011 3 1
70702266 N.T.P.BEAUTY AND ACCESSORIES "B&A" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 11.01.2011 2 1

70703815 N.T.SH. " L`ATLANTIDE" Biznes individual Mitrovicë 18.08.2011 1 1
70705443 D.P.Z. "TE BUCI" Biznes individual Mitrovicë 03.03.2011 1 1
70707608 D.P.T. "ELZANA" Biznes individual Mitrovicë 13.09.2011 1 1
70710676 Auto Taxi Hajzer Shabani Biznes individual Mitrovicë 15.05.2012 1 1
70711656 N.T.P. "LANIKA" Biznes individual Mitrovicë 01.02.2013 1 1
70713020 D.P.Z. "VLLËZËRIT HOTI" Biznes individual Mitrovicë 15.03.2011 1 1
70717379 AGJENSIONI DOGANOR " ALPHA SHPED 

"
Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 22.03.2013 2 1

70719576 D.P.T. "ALBULI - 2" Biznes individual Mitrovicë 13.11.2012 1 1



70720191 N.N.T. " D-D-I" Biznes individual Mitrovicë 21.02.2011 1 1
70721678 D.P.T. "TE BLEARTI" Biznes individual Mitrovicë 28.06.2012 1 1
70723808 N.T.P. "SITKO" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 22.10.2012 2 1
70725312 N.P.T. "VISI-COM" Biznes individual Mitrovicë 04.03.2011 1 1
70726505 D.P.Z. "ËMBËLTORJA E QYTETIT" Biznes individual Mitrovicë 04.12.2012 1 1
70728540 N.T.SH. "HAPI" Biznes individual Mitrovicë 13.01.2012 2 1
70731193 D.P.Z. " ARIS " Biznes individual Mitrovicë 12.03.2014 1 1
70733250 D.P.SH. "ARI 777" Biznes individual Mitrovicë 03.09.2013 1 1
70734206 D.P.Z. Sallon Ondulimi "VALI" Biznes individual Mitrovicë 28.03.2012 1 1
70734265 D.P.SH. "ARI 777 -2" Biznes individual Mitrovicë 03.09.2013 1 1
70736144 D.SH. " BLERTA PHONE " Biznes individual Mitrovicë 26.11.2012 1 1
70736373 D.P.T. "START COMPUTER" Biznes individual Mitrovicë 22.08.2011 1 1
70736691 D.P.H. "SPORT BAR" Biznes individual Mitrovicë 03.05.2012 1 1
70740702 D.P.SH. Lulishtja "IBIRI" Biznes individual Mitrovicë 22.07.2011 1 1
70743124 N.P.T. Ferma e Lopeve "XIFI" Biznes individual Mitrovicë 16.08.2011 1 1
70748789 N.T.P."FANA" Biznes individual Mitrovicë 12.07.2011 6 1
70752468 N.T.P. " WINDOWS " Biznes individual Mitrovicë 09.09.2011 2 1
70756625 N.SH. " ENTER MUSIC COM." Biznes individual Mitrovicë 01.09.2011 1 1
70757087 D.P.T. "EXCLUSIVE-Q.A." Biznes individual Mitrovicë 15.08.2012 1 1
70767457 N.P.T. " MICHAELIS KOSOVA " Biznes individual Mitrovicë 03.02.2014 7 1
70767570 D.P.SH. AUTOLARJE "FIDI" Biznes individual Mitrovicë 06.12.2011 1 1
70768488 D.SH. "MARKETON" Biznes individual Mitrovicë 11.05.2012 1 1
70773295 Sami Shaqiri B.I. Biznes individual Mitrovicë 29.09.2011 4 1
70773651 Nexhmi Hyseni B.I. Biznes individual Mitrovicë 04.11.2011 1 1
70774542 Auto Taxi Shemsi Pllana Biznes individual Mitrovicë 31.01.2013 1 1
70776073 Kombi Taxi Hetem Zeneli Biznes individual Mitrovicë 14.09.2012 1 1
70776561 D.P.T. " BEKIMI-B " Biznes individual Mitrovicë 14.03.2013 1 1
70777274 Kombi Taxi BAJRAM MURSELI Biznes individual Mitrovicë 09.03.2012 1 1
70777363 N.P.P. " SHALA" Biznes individual Mitrovicë 13.07.2012 2 1
70777460 Auto Taxi Samir Zatriqi Biznes individual Mitrovicë 20.09.2011 1 1
70777622 Auto Taxi XHEVDET ISLAMI Biznes individual Mitrovicë 21.09.2011 1 1
70784653 D.P.T. Auto Dekor "ERGINI" Biznes individual Mitrovicë 13.07.2012 1 1
70785579 D.P.Z. "EN-WATCH" Biznes individual Mitrovicë 30.11.2011 1 1



70786354 N.SH. "TOP GOAL" Biznes individual Mitrovicë 03.09.2012 2 1
70786826 N.P.N. "EKOINSTAL" Biznes individual Mitrovicë 07.05.2012 1 1
70788667 Auto Taxi FADIL BEQIRI Biznes individual Mitrovicë 31.08.2012 1 1
70789922 D.P.Z. "ISAKU" Biznes individual Mitrovicë 31.08.2012 1 1
70790505 D.P.Z. "TREND" Biznes individual Mitrovicë 15.07.2013 1 1
70792095 D.P.H. "SOFRA - AA" Biznes individual Mitrovicë 25.05.2012 1 1
70794993 N.T.P. "REI STANDARD NS" Biznes individual Mitrovicë 28.03.2012 1 1
70796988 Auto Taxi ILIR TOPALLI Biznes individual Mitrovicë 30.01.2013 1 1
70797046 N.P. "AMY TRADE" Biznes individual Mitrovicë 04.07.2012 1 1
70797976 D.P.T. "ARIANITI" Biznes individual Mitrovicë 03.06.2013 1 1
70805065 D.P.H. Restaurant "EX 1" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 29.10.2013 2 1
70805464 D.SH. "PASTRIMI RONA" Biznes individual Mitrovicë 15.05.2012 1 1
70806576 D.P.Z. "TIP-TOP" Biznes individual Mitrovicë 21.09.2012 1 1
70810425 D.P.T. Kiosk "MUSTAFA" Biznes individual Mitrovicë 01.03.2012 1 1
70813300 D.P.T. "F&H" Biznes individual Mitrovicë 30.07.2012 1 1
70814374 D.P.T. "RINOR" Biznes individual Mitrovicë 06.03.2012 1 1
70814617 D.P.Z. "ISMAJLI" Biznes individual Mitrovicë 20.11.2013 1 1
70816202 N.P.T. " MEGA-PRO " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 17.04.2012 2 1
70817225 N.T.SH. " DONA -M" Biznes individual Mitrovicë 04.02.2013 1 1
70817543 D.P.H. Çajtore "KOVAÇICA" Biznes individual Mitrovicë 04.01.2013 1 1
70831619 D.P.Z. "AS-DEKOR" Biznes individual Mitrovicë 16.10.2012 1 1
70834820 N.T.P. " RONA " Biznes individual Mitrovicë 03.12.2012 1 1
70836122 D.SH. "UMBRELLA" Biznes individual Mitrovicë 29.10.2012 1 1
70837021 S.Z.R. " Printing Office " Biznes individual Mitrovicë 22.01.2014 1 1
70843773 AUTOTRANSPORTUES SHAQIR SAHITI Biznes individual Mitrovicë 04.02.2013 1 1
70844168 P.P.P. " GRANULOPLAST " Biznes individual Mitrovicë 30.11.2012 10 1
70855712 N.T.P. "FITIMI-PETROL" Biznes individual Mitrovicë 07.12.2012 1 1
70856123 D.P.T. "MARRIED & HAPPY" Biznes individual Mitrovicë 05.12.2012 1 1
70856239 D.P.Z. Sallon Ondulimi "SUMEJA" Biznes individual Mitrovicë 28.01.2014 1 1
70856662 N.SH. "LAVANTERIA" Biznes individual Mitrovicë 03.12.2013 1 1
70857596 Auto Taxi Avdullah Bekteshi Biznes individual Mitrovicë 10.01.2013 1 1
70860996 D.P.H. BIFE " VJOLLCA " Biznes individual Mitrovicë 23.01.2013 1 1
70867605 N.N.P. "LONI" Biznes individual Mitrovicë 19.07.2013 1 1



70871475 Kombi Taxi ZEQIR XHOSHA Biznes individual Mitrovicë 18.07.2013 1 1
70873206 D.P.Z. "USB COMPUTERS" Biznes individual Mitrovicë 19.02.2013 1 1
70875292 Auto Taxi ADEM HASANI Biznes individual Mitrovicë 23.01.2013 1 1
70875659 N.T.P. "MAGIC HOLLAND" Biznes individual Mitrovicë 06.01.2014 1 1
70880180 D.P.Z. " VALI- A" Biznes individual Mitrovicë 07.02.2014 1 1
70883368 Kombi Taxi Lutfi Murati Biznes individual Mitrovicë 14.10.2013 1 1
70886189 D.P.T. "QUEENS" Biznes individual Mitrovicë 23.01.2014 1 1
70886987 D.P.T. " ARBENITA " Biznes individual Mitrovicë 29.11.2012 1 1
70890100 Shkolla e Gjuhes Angleze " SKYLINE " Biznes individual Mitrovicë 05.12.2013 1 1
70890402 D.SH. " TRAFIKU " Biznes individual Mitrovicë 22.07.2013 1 1
70892138 Auto Taxi SHEFKI BEJTULLAHU Biznes individual Mitrovicë 02.07.2013 1 1
70895811 D.P.Z. " KELMENDI-H " Biznes individual Mitrovicë 19.06.2013 1 1
70898373 Miniferma "LINDI & NITI" Biznes individual Mitrovicë 03.02.2014 1 1
70899116 D.P.H. RESTORAN " LIMONE" Biznes individual Mitrovicë 24.05.2013 4 1
70900769 D.SH. "AZEMI" Biznes individual Mitrovicë 14.02.2014 1 1
70904926 D.P.Z. SALLON ONDULIMI " MELIZA " Biznes individual Mitrovicë 26.02.2013 1 1
70904934 D.P.H. COFFEE "HOUSETIME" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 18.12.2013 1 1
70906155 D.P.Z. "GREEN STUDIO" Biznes individual Mitrovicë 19.08.2013 1 1
70906570 Kombi Taxi BASHKIM HASANI Biznes individual Mitrovicë 31.01.2013 1 1
70908743 D.P.H. "RANDEZ VOUS 1" Biznes individual Mitrovicë 04.09.2013 2 1
70915405 Auto Taxi SHABAN BAHTIRI Biznes individual Mitrovicë 11.04.2013 1 1
70918897 Auto Taxi MEHDI BRAHIMI Biznes individual Mitrovicë 20.02.2013 1 1
70923378 Miniferma "NITA" Biznes individual Mitrovicë 04.03.2013 1 1
70924137 " BARUTI INVEST " SH.P.K. Shoqëri me përgjegjësi të 

kufizuara
Mitrovicë 08.05.2013 5 1

70924366 D.P.Z . " OSMAN & OLTI " Biznes individual Mitrovicë 18.03.2013 1 1
70926164 D.P.H. "N°1" Biznes individual Mitrovicë 25.10.2013 1 1
70929295 N.N. "FEKA" Biznes individual Mitrovicë 23.04.2013 1 1
70929945 D.SH. Internet caffe "VALI NET" Biznes individual Mitrovicë 02.05.2013 1 1
70933101 N.N. "BALI COM" Biznes individual Mitrovicë 27.12.2013 1 1
70933128 D.SH. Autolarje "BLERIMI" Biznes individual Mitrovicë 22.04.2013 1 1
70939290 Kombi Taxi Nazmi Ismajli Biznes individual Mitrovicë 22.01.2014 1 1
70939533 Auto Taxi BEKIM SADIKU Biznes individual Mitrovicë 11.07.2013 1 1



70943832 D.P.Z. Autolimar "PETRITI" Biznes individual Mitrovicë 03.09.2013 1 1
70944529 D.P.H "EGZON B" Biznes individual Mitrovicë 07.11.2013 1 1
70948966 Agjension Turistik " EURO FLY " Biznes individual Mitrovicë 11.12.2013 1 1
70949008 D.P.T. "MIMOZA 2" Biznes individual Mitrovicë 16.09.2013 1 1
70955563 Auto Taxi Gëzim Pllana Biznes individual Mitrovicë 11.07.2013 1 1
70956446 D.P.Z. Sallon Rrobaqepësie " ARIJETA " Biznes individual Mitrovicë 10.12.2013 1 1

70960524 Agjensioni Turistik "MITROVICA" Biznes individual Mitrovicë 02.07.2013 1 1
70963973 Agjension Turistik "JUVENTUR" Biznes individual Mitrovicë 22.10.2013 2 1
70965097 Auto Taxi Agim Musliu Biznes individual Mitrovicë 07.02.2014 1 1
70966352 D.P.Z. STUDIO " CEYLAN " Biznes individual Mitrovicë 14.03.2014 2 1
70968185 D.SH. "ASISTENTI VIRTUAL" Biznes individual Mitrovicë 23.10.2013 1 1
70971518 D.P.Z. Instalues i Ujit " RINA " Biznes individual Mitrovicë 12.07.2013 1 1
70975548 D.P.T. "DIELLZA 1" Biznes individual Mitrovicë 17.01.2014 1 1
70977672 D.P.H. Restaurant "MALËSORJA" Biznes individual Mitrovicë 16.09.2013 1 1
70992019 Auto Taxi GËZIM PLLANA Biznes individual Mitrovicë 18.12.2013 1 1
70995425 D.P.H. Qebaptore "KOSOVA" Biznes individual Mitrovicë 03.12.2013 1 1
71001059 D.P.Z. "GJAKOVA" Biznes individual Mitrovicë 22.01.2014 1 1
71005747 D.P.T. " PRODESINGE 1 " Biznes individual Mitrovicë 15.01.2014 1 1
80021143 Nder.prodh.furn.Trans.Sherb.Tregt.Me 

Shumic dhe pakicë LITA COMM.EXP-
Import

Shoqëri akcionare Mitrovicë 06.01.2005 8 1

80038224 N.T.SH.P. " Camel " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 05.09.2005 1 1
80038232 N.P. " B.M.K. Commerce " Biznes individual Mitrovicë 22.03.2006 9 1
80038259 N.P.T. " Bleona " Biznes individual Mitrovicë 15.12.2006 1 1
80038283 Ndërmarrja prodhuese tregtare 

Wenocom export import
Biznes individual Mitrovicë 30.05.2003 20 1

80058136 Shoqata me përgjegjësi të kufizuar BESI 
PETROLL

Biznes individual Mitrovicë 01.03.2004 5 1

80058187 D.P.T. " Zukam - S " Biznes individual Mitrovicë 02.08.2005 1 1
80058217 D.T.P. " Suhodoll " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 20.03.2006 1 1
80058225 Dyçani i pavarur tregtar VIOVAL Shoqëri akcionare Mitrovicë 17.04.2003 2 1
80058250 NTP,,Gki" Biznes individual Mitrovicë 28.05.2007 5 1
80058462 Z.SH.A. " F.A.SH. " Biznes individual Mitrovicë 26.01.2007 2 1



80058535 D.P.T. "Nike" Biznes individual Mitrovicë 15.03.2013 1 1
80067470 Shoqata me përgjegjësi të kufizuar TOP 

FASHION
Biznes individual Mitrovicë 20.09.2004 6 1

80067496 Shoqata me përgjegjësi të kufizuar 
BROJA MARKET

Biznes individual Mitrovicë 28.01.2004 8 1

80091036 DPT,, Fisnik " Biznes individual Mitrovicë 04.03.2005 2 1
80091079 Ndërmarrja transportuese private 

SHALA TOURS
Biznes individual Mitrovicë 13.05.2013 2 1

80091109 N.P.,,Informatika" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 30.03.2005 9 1
80091338 D.P.T.,,Astro-Universal" Biznes individual Mitrovicë 14.01.2005 1 1
80091451 D.P.T.,,Bujqësia" Biznes individual Mitrovicë 16.01.2007 1 1
80091516 D.P.T. " ARIANI " Biznes individual Mitrovicë 23.03.2010 1 1
80091656 D.P.T " Galeria " Biznes individual Mitrovicë 28.04.2011 1 1
80099576 DPH,, Gril-Palermo " Biznes individual Mitrovicë 16.04.2009 2 1
80099592 Dyqan i Pavarur Tregtar ,,GRESA " Biznes individual Mitrovicë 15.03.2010 1 1
80099606 N.H.A.Sh.,,Euro-Commerc" Biznes individual Mitrovicë 11.10.2005 10 1
80099843 Dyqan i pavarur tregëtar BUTIC-ARTA Shoqëri akcionare Mitrovicë 03.06.2003 1 1

80099959 DPT,, Santos " Biznes individual Mitrovicë 13.09.2006 2 1
80099975 DPZ,,Margaritari " Biznes individual Mitrovicë 08.01.2010 1 1
80099983 Ndërmarrja Transportuese Private " 

Egzoni - Tours "
Biznes individual Mitrovicë 27.02.2006 3 1

80100027 N.T.,,Euromarket" Biznes individual Mitrovicë 04.11.2003 8 1
80100108 N.N.T."Burimi" Biznes individual Mitrovicë 29.04.2005 8 1
80106475 Ndërmarrja tregtare private ARBËRI Biznes individual Mitrovicë 05.02.2003 2 1
80110758 Shoqata me përgjegjësi tw kufizuar 

MEGA PLAST
Biznes individual Mitrovicë 30.12.2003 2 1

80110901 DPZ,,Briliant" Biznes individual Mitrovicë 05.05.2006 1 1
80111037 Dyqan i pavarur hotelier cafe -bar 

NERON
Biznes individual Mitrovicë 09.02.2009 1 1

80111061 D.P.T. " Pipi " Biznes individual Mitrovicë 12.01.2007 2 1
80111118 Dyqan i pavarur zejtar GONI Biznes individual Mitrovicë 24.12.2003 1 1
80111126 Shoqata me përgjegjësi të kufizuar 

BLOND
Biznes individual Mitrovicë 28.04.2005 8 1

80111274 D.P.T. "Sedati" Biznes individual Mitrovicë 13.01.2010 2 1



80111371 DPT,,Elegant" Biznes individual Mitrovicë 11.02.2011 2 1
80111410 D.P.H. " Okey " Biznes individual Mitrovicë 11.10.2004 1 1
80111428 Ndërmarja tregëtare private ZANA Biznes individual Mitrovicë 31.03.2005 2 1
80111436 D.P.T. " Besi - BP " Biznes individual Mitrovicë 03.07.2009 1 1
80111444 D.P.Z." WM - SERVIS " Biznes individual Mitrovicë 23.05.2011 1 1
80111452 Kombi Taxi Muharrem Zeneli Biznes individual Mitrovicë 03.11.2006 1 1
80112637 N.T.P. "Neckermann" Biznes individual Mitrovicë 26.03.2003 4 1
80112670 Dyqan i pavarur tregtar FLABELEU Biznes individual Mitrovicë 24.07.2003 1 1
80116756 D.P.T. "ERA COLECTION" Biznes individual Mitrovicë 08.07.2013 1 1
80116870 D.P.Z. "Kosovarja" Biznes individual Mitrovicë 20.03.2007 1 1
80116918 D.P.Z. " Foto Konica " Biznes individual Mitrovicë 21.08.2006 1 1
80117027 D.P.H. " Saraj " Biznes individual Mitrovicë 07.06.2006 2 1
80117060 D.P.Z. "Foto - Goni" Biznes individual Mitrovicë 30.04.2013 1 1
80117078 D.P.T.,,Smaka Komerc" Biznes individual Mitrovicë 24.06.2004 2 1
80117132 D.P.T. " Agroni " Biznes individual Mitrovicë 31.01.2006 1 1
80117205 D.P.H. " Fidani " Biznes individual Mitrovicë 30.11.2005 2 1
80117388 Ndërmarrje Private Tregtare " Bashkimi" Biznes individual Mitrovicë 16.11.2006 2 1

80117469 DPZ,, Jargon Punues " Biznes individual Mitrovicë 11.08.2006 1 1
80117531 Dyqan i pavarur hotelier TORCIDA Biznes individual Mitrovicë 30.06.2003 1 1
80117558 D.P.T.,,Miteks" Biznes individual Mitrovicë 12.09.2006 1 1
80117574 D.P.Z. " OPEL " Biznes individual Mitrovicë 27.11.2012 2 1
80117612 DPT,,Mendi" Biznes individual Mitrovicë 06.02.2006 1 1
80117736 Shoqata me përgjegjësi të kufizuar 

AGRON COMMERCE
Biznes individual Mitrovicë 14.02.2005 3 1

80117787 DPZ ,, Kosova " Biznes individual Mitrovicë 25.04.2007 2 1
80117833 NT,, Sami - Commerc " Biznes individual Mitrovicë 18.05.2005 3 1
80120460 D.P.H. "Tofidi" Biznes individual Mitrovicë 10.08.2011 1 1
80120508 DPH,,Kroni" Biznes individual Mitrovicë 30.06.2005 1 1
80120591 Dyqani i pamvarur tregtar Samiri Biznes individual Mitrovicë 07.04.2003 2 1
80120788 D.P.T. " Berati - 2 " Biznes individual Mitrovicë 07.04.2004 1 1
80120826 D.P.T. " LEVIS " Biznes individual Mitrovicë 28.02.2014 1 1
80120834 DPH,,Veki" Biznes individual Mitrovicë 12.11.2008 2 1
80120958 D.P.T. " Korriku " Biznes individual Mitrovicë 12.03.2007 1 1



80121270 D.P.T."Bebi Shop "Lorita" Biznes individual Mitrovicë 10.07.2006 1 1
80121873 Dyqan i Pavarur Tregtar " Univerzal" Biznes individual Mitrovicë 11.09.2006 2 1

80121903 D.P.T. "Arbesa" Biznes individual Mitrovicë 17.01.2014 1 1
80121938 D.P.Z. "Rinia" Biznes individual Mitrovicë 09.07.2008 2 1
80121954 DPT,, Albert " Biznes individual Mitrovicë 05.05.2005 2 1
80121962 Dyqan i Pavarur Tregtar " Autogoma" Biznes individual Mitrovicë 16.10.2009 2 1

80122110 N.P.T.SH. " Suhotex " Biznes individual Mitrovicë 14.01.2008 3 1
80122209 D.P.H.,, Ex -Pizza" Biznes individual Mitrovicë 02.02.2006 6 1
80122390 DPT,,Kivi" Biznes individual Mitrovicë 03.04.2009 2 1
80122403 Dyqani i pavarur tregtar elektronika 

Mitrovicë
Biznes individual Mitrovicë 03.03.2004 1 1

80122446 N.P.N.T. " Tiristori" Biznes individual Mitrovicë 26.12.2006 2 1
80122578 Dyqan i pavarur hotelier qebaptore -

hamburger ARERI
Biznes individual Mitrovicë 18.06.2003 1 1

80122594 D.P.Z.T ."Jorganxhi " Biznes individual Mitrovicë 07.06.2007 4 1
80122616 N.P.T. " Egi " Biznes individual Mitrovicë 21.04.2006 1 1
80122683 D.P.T. " Berisha " Biznes individual Mitrovicë 17.06.2008 1 1
80122713 Dyqani ipavarur zejtar BUREEKTORE Biznes individual Mitrovicë 13.03.2003 1 1
80122748 D.P.SH. " A-3 & EMI " Biznes individual Mitrovicë 05.04.2004 1 1
80122799 D.P.Z"MIMOZA" Biznes individual Mitrovicë 29.11.2012 4 1
80122802 D.P.Z. " Drini i Bardhë " Biznes individual Mitrovicë 26.11.2013 2 1
80122900 D.P.H. ,,Venera" Biznes individual Mitrovicë 23.12.2013 1 1
80130201 Dyqan i Pavarur Tregtar " Besitex" Biznes individual Mitrovicë 01.07.2005 1 1
80130210 N.P.Z."KENI" Biznes individual Mitrovicë 22.02.2006 4 1
80130252 Shoqëria aktrisonare TREGWTIA 2.M. Biznes individual Mitrovicë 06.05.2005 11 1

80130376 DPT,, Shala -1" Biznes individual Mitrovicë 30.10.2012 2 1
80130384 D.P.Z. " Zhabari " Biznes individual Mitrovicë 26.01.2005 2 1
80130538 D.P.H.,,Prizreni" Biznes individual Mitrovicë 19.10.2005 2 1
80130660 Ndërmarrja tregtare prodhuese KÇIQI-

COMERC
Biznes individual Mitrovicë 12.06.2003 4 1

80137648 Dyqani pamvarur rekreativ BINGO - 
BEDRO

Biznes individual Mitrovicë 14.01.2010 3 1



80137702 D.Z. " Nori Club " Biznes individual Mitrovicë 26.11.2008 1 1
80137745 Dyqani Privat ,, Jeta" Biznes individual Mitrovicë 06.09.2004 1 1
80137842 Ndermarrja prodhuse tregtare dhe 

sherbyese Alsard
Biznes individual Mitrovicë 17.02.2005 9 1

80152060 DPT,,Toni-IP" Biznes individual Mitrovicë 29.01.2007 1 1
80152230 D.P.T.,,Mimoza" Biznes individual Mitrovicë 27.09.2005 1 1
80152272 ndermarrja prodhuse tregtare 

sherbyese export - import Eta
Biznes individual Mitrovicë 14.10.2005 2 1

80153341 DPT,,Lavdimi" Biznes individual Mitrovicë 14.02.2007 1 1
80153422 DPT,,Suma " Biznes individual Mitrovicë 27.02.2013 1 1
80153660 N.P.P.I.Q.T.J. " LIN-PROJEKT " Biznes individual Mitrovicë 06.06.2006 16 1
80153716 D.P.T. "Luli" Biznes individual Mitrovicë 03.02.2010 1 1
80154127 D.P.Z.,,Jorganxhi" Biznes individual Mitrovicë 09.08.2012 1 1
80154135 D.P.T. " Doni" Biznes individual Mitrovicë 24.03.2006 1 1
80154143 Internet -Caffe " Xhani -Net " Biznes individual Mitrovicë 06.12.2011 1 1
80155603 Ndërmarrja Prodhuese Tregtare 

Shërbyese Exp.-Imp. KAÇANOLLI
Biznes individual Mitrovicë 16.09.2004 3 1

80155778 D.P.T. " Fati " Biznes individual Mitrovicë 03.09.2009 1 1
80155786 Dyqan i Pavarur Tregtar ,,I.B." Biznes individual Mitrovicë 31.05.2012 2 1
80159528 NTSH,,Trungu " Biznes individual Mitrovicë 13.04.2010 2 1
80159536 D.P.T.,, Lirona" Biznes individual Mitrovicë 20.05.2005 1 1
80164742 Dyqan i pavarur tregtar TEUTA HTL Biznes individual Mitrovicë 08.08.2003 2 1
80164777 Dyqan i pavarur tregtar SOKOLI ESI 

Mitrovicë
Biznes individual Mitrovicë 08.09.2003 2 1

80164831 D.P.T. "Besarti" Biznes individual Mitrovicë 14.12.2007 1 1
80164947 DPT,, Shabi " Biznes individual Mitrovicë 16.05.2007 1 1
80165021 D.P.Z."FILIGRAN-BD" Biznes individual Mitrovicë 29.06.2004 1 1
80165048 Auto Taxi Ferat Brahimi Biznes individual Mitrovicë 22.05.2007 1 1
80166788 D.P.SH.,,Agfa" Biznes individual Mitrovicë 28.12.2004 1 1
80166818 D.P.T.,, Bahçe" Biznes individual Mitrovicë 11.04.2007 5 1
80167059 Ndërmarrja prodhuese ndertimore 

tregtare exp-imp VALA Mitrovicë
Shoqëri akcionare Mitrovicë 13.10.2008 2 1

80167075 D.P.T.,,Kujtimi" Biznes individual Mitrovicë 07.09.2007 2 1
80167105 DPZ,,Te Xheki" Biznes individual Mitrovicë 21.01.2009 1 1
80167156 DPZ,,Tomos Kulibri" Biznes individual Mitrovicë 02.08.2010 1 1



80167172 Nërmarrja Tregtare Prodhuese 
Sherbyese " EDON-BOTA TEKNIK "

Biznes individual Mitrovicë 16.08.2005 4 1

80167377 N.P.N ."Osmani" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 21.11.2007 6 1
80167385 Auto Taxi Nuredin Ibishi Biznes individual Mitrovicë 08.11.2007 1 1
80167393 D.P.Z."DONI 1" Biznes individual Mitrovicë 20.02.2014 2 1
80167423 Dyqan i pavarur zejtar FANTAZIA Biznes individual Mitrovicë 12.06.2003 3 1
80167474 Ndërmarrja Tregtare Private " Bamex " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 22.03.2004 17 1

80167482 D.P.T."SHIPOL" Biznes individual Mitrovicë 20.02.2012 1 1
80167571 D.P.T.,,Fruit Market" Biznes individual Mitrovicë 05.09.2005 2 1
80167679 DPZ,,Medo" Biznes individual Mitrovicë 09.11.2006 2 1
80167750 Ndermarrja për veprimtari e tregti me 

shumic e pakicë Fati - Fis
Biznes individual Mitrovicë 15.01.2010 2 1

80167806 D.P.T.,,Visari" Biznes individual Mitrovicë 14.06.2005 1 1
80167849 Ndërmarrja ndëtimore tregtare MEGI-

TRADË exp-imp
Biznes individual Mitrovicë 21.06.2005 9 1

80168101 Dyqani i pamvarur zejtar metalo 
perpunues Torno

Biznes individual Mitrovicë 09.07.2003 1 1

80168110 D.P.T. " Fëllenza " Biznes individual Mitrovicë 01.02.2006 1 1
80177348 N.P.T."Edi-Impex" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 07.05.2004 7 1
80177496 N.P.SH. " DARDAN PETROL " Biznes individual Mitrovicë 20.09.2007 2 1
80181094 DPT,, Besi F.F." Biznes individual Mitrovicë 11.01.2007 2 1
80181175 Dyqan i pavarur tregtar SPORT SHOP Biznes individual Mitrovicë 03.04.2003 1 1

80181388 Ndermarrja tregtare me shumic dhe 
pakice Alb Shop exsport - import

Biznes individual Mitrovicë 31.03.2005 3 1

80181477 D.P.T.,, Festimi" Biznes individual Mitrovicë 22.02.2007 1 1
80181515 N.T.P."Jehona" Biznes individual Mitrovicë 21.04.2004 7 1
80181582 DPZ Elektro Servis,,Gjeneratori" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 01.04.2005 1 1
80181612 N.P.T.SH. " Zhili Commerce " Biznes individual Mitrovicë 27.10.2006 2 1
80184620 Dyqani i pavarur zejtar gatersit Dritoni Biznes individual Mitrovicë 08.02.2007 2 1

80188226 Dyqani i pavarur tregtar Laura Biznes individual Mitrovicë 01.06.2004 1 1
80188374 D.P.T."Rolex" Biznes individual Mitrovicë 17.10.2006 1 1
80188382 N.T.P. " Metal Plast Com " Biznes individual Mitrovicë 28.10.2005 1 1



80188471 D.P.T.,,Fatoni" Biznes individual Mitrovicë 13.10.2009 2 1
80188579 Dyqan i pavarur zejtar 2 KORIKU Biznes individual Mitrovicë 25.08.2003 3 1
80188714 Ndërmarrja tregtare shërbyese ILIR-

PETROLLI
Biznes individual Mitrovicë 28.07.2003 5 1

80188960 D.P.T."Mimoza SH.K" Biznes individual Mitrovicë 23.11.2005 1 1
80189095 Ndërmarrja Prodhuese Tregtare 

Shërbyese " ERVI-COMPANY "
Biznes individual Mitrovicë 09.04.2004 4 1

80189192 D.P.T. " Levis" Biznes individual Mitrovicë 29.03.2006 1 1
80242379 Dyqani i pavarur hotelier DARDANI 

IMBIS
Biznes individual Mitrovicë 29.06.2004 2 1

80242417 DPT,, Tre Lisat " Biznes individual Mitrovicë 11.11.2005 1 1
80250118 DPZ,, Nani " Biznes individual Mitrovicë 22.02.2008 1 1
80250134 DPT,, Vjollca " Biznes individual Mitrovicë 06.09.2013 1 1
80250177 Kombi Taxi Rifat Bajrami Biznes individual Mitrovicë 18.12.2006 1 1
80250185 N.Sh.T.,,Luani" Biznes individual Mitrovicë 24.01.2007 1 1
80250193 Ndërmarrja private tregtare shërbyese 

Fiton
Biznes individual Mitrovicë 05.05.2003 2 1

80250215 D.P.T. " Alf " Biznes individual Mitrovicë 24.07.2009 2 1
80250282 DOZ,,Foto Zymi" Biznes individual Mitrovicë 14.02.2007 1 1
80250304 Dyqani i pavarur zejtar KEMA Biznes individual Mitrovicë 27.04.2005 3 1
80250347 D.P.Z. " Dy Pëllumbat e Bardhë " Biznes individual Mitrovicë 23.03.2007 2 1
80250487 D.P.Z.,,Memi - Gold" Biznes individual Mitrovicë 13.12.2010 2 1
80250606 Shoqata me përgjegjsi të kufizuar T.F. Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 13.07.2004 2 1

80250622 D.P.T.,, Mobil Phone" Biznes individual Mitrovicë 03.09.2012 1 1
80250673 Dyqani i pavarur tregëtaro-sherbyes 

AUTO-SHOP
Biznes individual Mitrovicë 06.06.2005 1 1

80251025 Dyqani i pavarur Bimi Biznes individual Mitrovicë 13.02.2003 1 1
80252641 Shoqata me pergjegjësi të kufizuar 

VËLLËZRIT TAHIRI
Biznes individual Mitrovicë 02.09.2004 1 1

80260857 NPT,,Brentas" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 31.03.2006 3 1
80260890 Ndërrmarrja prodhuse shërbyse 

tregtare CHEMO PLAST-QIRIU
Biznes individual Mitrovicë 26.04.2004 5 1

80267134 Dyqani Pavarur Tregëtar "Vëllezërit 
Ahmetaj"

Biznes individual Mitrovicë 02.12.2010 1 1

80267169 D.P.SH. " Foto Magic " Biznes individual Mitrovicë 27.12.2006 1 1



80267207 Ndermarrja trgtare sherbyese export-
import R/I INTEGRAL

Biznes individual Mitrovicë 19.09.2003 2 1

80267215 D.P.T. " Nori " Biznes individual Mitrovicë 12.02.2009 1 1
80267223 Ndermarja per shpedicion sherbime 

export - import Lendi
Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 23.06.2004 2 1

80267258 D.P.T. "Culi" Biznes individual Mitrovicë 19.02.2007 3 1
80267312 N.T.SH. " Naki " Biznes individual Mitrovicë 23.04.2012 3 1
80307039 Dyqani i pavarur Tregtar" Emiri" Biznes individual Mitrovicë 31.01.2006 1 1
80307080 Auto-Taxi Behram Behrami Biznes individual Mitrovicë 27.12.2006 1 1
80307136 D.P.T. " Twix " Biznes individual Mitrovicë 23.06.2009 1 1
80307179 D.P.Z.,,Fiti-Club" Biznes individual Mitrovicë 12.04.2005 1 1
80307241 Ndermarrja prodhuese tregtare 

sherbyese export import ENKAS 
COMMERCE BARE MITROVICË

Biznes individual Mitrovicë 14.05.2004 1 1

80308698 D.P.T. " Gërguri " Biznes individual Mitrovicë 31.05.2012 1 1
80308701 Auto Taxi Sadri Haziri Biznes individual Mitrovicë 27.12.2006 1 1
80308795 Auto Taxi Fahri Azemi Biznes individual Mitrovicë 05.03.2007 1 1
80315201 Auto Taxi Bekim Ibishi Biznes individual Mitrovicë 23.08.2010 1 1
80315384 Auto Taxi Skender Selmani Biznes individual Mitrovicë 27.04.2006 1 1
80315465 Dyqani i pavarur tregëtar LIDL Biznes individual Mitrovicë 04.07.2003 1 1
80315473 DPT,, Fjolla - E. F. " Biznes individual Mitrovicë 30.01.2013 1 1
80323778 Kompania ndertimore Biznes individual Mitrovicë 09.10.2003 1 1
80323883 Dyqani i Pavarur Tregtar " Arbes- SH.H." Biznes individual Mitrovicë 08.02.2013 2 1

80323913 Dyqan i pavarur tregtar Toli Biznes individual Mitrovicë 03.03.2003 2 1
80323956 D.P.T. " Hamdi " Biznes individual Mitrovicë 20.04.2012 1 1
80324073 N.P.T."REAL" Biznes individual Mitrovicë 27.05.2005 10 1
80324103 Auto Taxi Xhevdet Musliu Biznes individual Mitrovicë 26.03.2007 1 1
80324111 Auto -Taxi Sherif Beqiri Biznes individual Mitrovicë 14.12.2006 1 1
80324251 AUTO TAXI 36 Biznes individual Mitrovicë 09.04.2003 1 1
80324278 N.P.T.,,Kostanica" Biznes individual Mitrovicë 18.12.2013 4 1
80324286 Auto Taxi Xhemë Musliu Biznes individual Mitrovicë 11.02.2010 1 1
80324308 O.GJ.O.,,Dr. Saling" Biznes individual Mitrovicë 24.08.2012 1 1
80333668 Auto Taxi Dervish Binaku Biznes individual Mitrovicë 20.03.2007 1 1



80333676 Auto Taxi 54 Xhevdet Hajra Biznes individual Mitrovicë 01.04.2003 1 1
80333692 Dyqan Pavarur Tregtar "Vllezërit Hamiti 

"
Biznes individual Mitrovicë 21.03.2012 1 1

80333838 Dyqan i pavarur Hotelier Bashkimi 
Mitrovicë

Biznes individual Mitrovicë 26.06.2003 1 1

80333889 Auto Taxi Tahir Hakaj Biznes individual Mitrovicë 18.12.2006 1 1
80333897 Auto Taxi Vehbi Fejzullahu Biznes individual Mitrovicë 19.12.2006 1 1
80333943 Auto Taxi Bajram Berisha Biznes individual Mitrovicë 03.11.2006 1 1
80334036 AutoTaxi Idriz Kelmendi Biznes individual Mitrovicë 13.02.2007 1 1
80334125 D.P.T. " Driti " Biznes individual Mitrovicë 26.01.2009 1 1
80334150 Dyqani i pavarur ëtregtëtar TINA Biznes individual Mitrovicë 14.02.2003 1 1
80334222 Kombi Taxi Skender Tmava Biznes individual Mitrovicë 11.01.2007 1 1
80334362 Ndërmarrja jprodhuese ndërtimore 

tregtare Export-Import PARAJSA 
Mitrovicë

Biznes individual Mitrovicë 10.02.2003 2 1

80334451 Kombi Taxi Gani Bislimi Biznes individual Mitrovicë 25.08.2006 1 1
80334524 Kombi Taxi Latif Hyseni Biznes individual Mitrovicë 14.12.2006 1 1
80334664 Ndërmarrja për prodhim, tregti dhe 

shërbim i export-import FORNERO-
HAJRUSH

Biznes individual Mitrovicë 10.01.2008 6 1

80334753 DPT,, Ylli " Biznes individual Mitrovicë 27.07.2009 1 1
80335598 T.U.P."Univers" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 30.04.2007 7 1
80352247 DPH,,H Hajdini" Biznes individual Mitrovicë 30.01.2004 1 1
80353197 Auto-Taxi Hasim Hajdari Biznes individual Mitrovicë 20.02.2007 1 1
80358288 N.P.T. "Eurodruri" Biznes individual Mitrovicë 11.05.2012 1 1
80358334 Nddërmarrja prodhuese ndërtimore 

tregtare exort-import Nasken Mitrovicë
Biznes individual Mitrovicë 31.10.2003 2 1

80366175 Kombi Taxi Ilmi Ahmeti Biznes individual Mitrovicë 19.08.2005 1 1
80366531 D.P.T.,,Ar Sell" Biznes individual Mitrovicë 24.09.2009 1 1
80366582 Auto Taxi Behxhet Selmani Biznes individual Mitrovicë 02.02.2007 1 1
80366612 D.T.P. Kiosk " Beni - N-1 Biznes individual Mitrovicë 07.05.2010 1 1
80366663 Ndermarrja prodhuese ndertimore 

tregtare export-import ARDI
Biznes individual Mitrovicë 02.04.2004 5 1

80368518 Auto Taxi Safet Muja Biznes individual Mitrovicë 08.04.2010 1 1



80368658 Auto Taxi Nezir Rrahmani Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 14.01.2008 1 1
80368976 Auto Taxi -142 Biznes individual Mitrovicë 21.10.2005 1 1
80369018 Shoqata me përgjegjësi të kufizua Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 22.12.2006 2 1
80369085 N.P.T.,,Mala Petrol" Biznes individual Mitrovicë 30.08.2005 1 1
80400039 IT DEPARTMENT L.T.D. Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 24.01.2005 2 1
80400071 Auto Taxi Hysni Asllani Biznes individual Mitrovicë 11.01.2007 1 1
80400136 Dyqan I Pavarur TREGTAR KIOSK -U 

DIELLORE
Biznes individual Mitrovicë 14.07.2004 1 1

80400250 D.P.T. "Sofra" Biznes individual Mitrovicë 09.05.2006 2 1
80400446 Kiosk Fotokopje "SHQIPONJA" Biznes individual Mitrovicë 20.10.2005 1 1
80408030 D.P.H. " Te Bujari " Biznes individual Mitrovicë 23.01.2008 2 1
80408064 D.P.T. Libraria " Aurora " Biznes individual Mitrovicë 30.05.2012 1 1
80408072 Auto Taxi - Skender Çitaku Biznes individual Mitrovicë 15.02.2007 1 1
80408145 Shoqata me përgjegjsi të kufizuar 

FI.GJI.NA.
Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 10.06.2004 1 1

80408170 Firma riparimore private YLBERI Biznes individual Mitrovicë 03.05.2005 6 1
80423292 Q.I." Mitrosoft inc " Biznes individual Mitrovicë 09.05.2005 1 1
80423314 D.P.T. " Adrial" Biznes individual Mitrovicë 12.12.2007 1 1
80429657 Auto Servis ,,E&K" Biznes individual Mitrovicë 18.01.2010 2 1
80429789 Ndërmarrja Ndërtimore Private LAM 

HAJRIZI
Biznes individual Mitrovicë 30.01.2003 4 1

80429860 D.P.T. " Diesel " Biznes individual Mitrovicë 05.05.2010 1 1
80438427 Ndërmarrja tregëtare private Ganiti Biznes individual Mitrovicë 29.08.2003 2 1
80440367 Auto taxi Basri Peci Biznes individual Mitrovicë 23.01.2009 1 1
80440375 Auto Taxi Ismet Doroci Biznes individual Mitrovicë 27.12.2006 1 1
80440430 N.T.P." Art Dekor" Biznes individual Mitrovicë 25.01.2010 7 1
80440871 D.P.T.,,Besi" Biznes individual Mitrovicë 07.05.2004 1 1
80449526 D.P.T.,, Alaska" Biznes individual Mitrovicë 25.07.2005 1 1
80457081 Dyqani i pavarur zejtar JORGANPUNUES 

BESIMI
Biznes individual Mitrovicë 14.02.2003 1 1

80457294 Kombi Taxi Isak Rushiti Biznes individual Mitrovicë 12.01.2006 1 1
80457375 DPT,, Shkëndija -Impex " Biznes individual Mitrovicë 22.12.2006 3 1
80457383 Kombi Taxi Bajram Braha Biznes individual Mitrovicë 11.07.2006 1 1
80457464 Dyqani i Pavarur Zejtar ROYAL Biznes individual Mitrovicë 02.07.2004 1 1



80457502 Auto Taxi Abit Preteni Biznes individual Mitrovicë 20.12.2006 1 1
80457537 N.T.SH. "Lushta Trade" Biznes individual Mitrovicë 16.06.2010 1 1
80460058 D.P.T. " Buci " Biznes individual Mitrovicë 13.05.2005 1 1
80463219 Kombi Taxi 210 Lulzim Thaçi Biznes individual Mitrovicë 06.09.2006 1 1
80463243 Dyqani ipavarur tregtar ANA Biznes individual Mitrovicë 04.02.2003 2 1
80472927 D.P.T. " Berber Sheki " Biznes individual Mitrovicë 05.04.2013 1 1
80473125 Kombi-Taxi Shaip Beka Biznes individual Mitrovicë 16.02.2005 1 1
80473281 Kombi Taxi Gani Havolli Biznes individual Mitrovicë 31.03.2005 1 1
80473290 Ordinanca Specialistike "Zemra " Biznes individual Mitrovicë 12.01.2009 4 1
80473346 Auto Taxi Vesel Haliti Biznes individual Mitrovicë 14.12.2006 1 1
80473397 AUTO - TAXI -216 JETON HAJDINI Biznes individual Mitrovicë 14.07.2004 1 1
80473419 KOMBI TAXI - 217 Xhafer Seferi Biznes individual Mitrovicë 07.12.2005 1 1
80483279 Shoqata me përgjegjësi të kufizuar ADI 

TRADE
Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 18.02.2003 1 1

80484330 D.P.H. "Edall" Biznes individual Mitrovicë 07.04.2006 1 1
80488122 Samostalna trgovinska radnja Skolarac Biznes individual Mitrovicë 24.02.2003 2 1

80488360 Samostalna trgovinska radnja SOKO - 2 Biznes individual Mitrovicë 06.02.2003 1 1

80491808 Kombi-Taxi Hamdi Ahmetaj Biznes individual Mitrovicë 14.12.2007 1 1
80491867 N.B.G. " Comen " Biznes individual Mitrovicë 04.09.2006 1 1
80494408 Autotransportues - Avdirrahman Aliu Biznes individual Mitrovicë 22.02.2008 1 1

80494955 Motel ,,Mitrovica" Biznes individual Mitrovicë 29.11.2003 2 1
80499540 Dyqani i pavarur tregëtar BERISHA 

COMMERCE
Biznes individual Mitrovicë 06.02.2003 2 1

80499825 Kombi -Taxi Sami Seferi Biznes individual Mitrovicë 01.03.2005 1 1
80500068 Preduzeae za proizvodnju, promet i 

usluge Export-Import SIGEL O.D. 
K.Mitrovica

Biznes individual Mitrovicë 15.03.2005 2 1

80558619 D.P.T. " Mosi " Biznes individual Mitrovicë 06.09.2006 1 1
80558678 DPT,,Tricia " Biznes individual Mitrovicë 08.04.2004 1 1
80558791 Ndermarrja private B&B Export - Import Biznes individual Mitrovicë 22.12.2005 2 1

80562675 D.P.T. "Leutrimi- AF" Biznes individual Mitrovicë 04.01.2012 1 1



80562705 N.T.P "C.D. Shop "Nori" Biznes individual Mitrovicë 19.03.2007 2 1
80562721 D.P.T. " DANE " Biznes individual Mitrovicë 23.11.2005 1 1
80562764 Dyqani i pavarur tregtar TE VISARI Biznes individual Mitrovicë 03.06.2003 1 1
80562772 N.T.Sh.,,Beli & Besi" Biznes individual Mitrovicë 27.02.2009 2 1
80562870 Kompani shërbyese dhe zhvillimore 

Scotsova
Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 22.07.2003 3 1

80567723 O.U.L." Dr. MUSA R. MYFTARI " Biznes individual Mitrovicë 02.07.2004 1 1
80567804 Dyqan i pavarur tregtar Triko Biznes individual Mitrovicë 05.02.2003 1 1
80568045 Privatno produzeae sa ogranieenom 

odgovornošau Maglie
Biznes individual Mitrovicë 10.03.2003 1 1

80568053 S.Z.R. " London " Biznes individual Mitrovicë 29.03.2011 3 1
80568096 Kombi Taxi Hamdi Baca Biznes individual Mitrovicë 24.01.2007 1 1
80568177 Dyqan i Pavarur Tregtar " Dita " Biznes individual Mitrovicë 22.04.2010 1 1
80568193 D.P.T.,,Kiosk Merita" Biznes individual Mitrovicë 01.08.2013 1 1
80568231 Kombi taxi 252 Sadat Shatmani Shoqëri akcionare Mitrovicë 18.04.2005 1 1
80575343 D.P.T. " Dardania " Biznes individual Mitrovicë 08.02.2006 1 1
80581483 Samostalna trgovinska radnja Lu Chen 

Fa
Biznes individual Mitrovicë 25.05.2006 2 1

80581769 Dyqani i Pavarur Shërbyes "Visari - V.K." Biznes individual Mitrovicë 31.08.2007 1 1

80586230 D.P.T. "Vëllezërit Idrizi" Biznes individual Mitrovicë 05.12.2005 1 1
80586256 N.N. " Fina " Biznes individual Mitrovicë 10.02.2009 4 1
80586337 D.P.Z.,,Xh. I. V. Collection" Biznes individual Mitrovicë 08.04.2004 2 1
80591101 Dyqan i pavarur tregtar Solid Biznes individual Mitrovicë 31.03.2003 1 1
80591179 Kombi Taxi Ahmet Bara Biznes individual Mitrovicë 21.11.2006 1 1
80591217 D.P.T.,,Unior" Biznes individual Mitrovicë 02.09.2005 1 1
80591268 D.P.T.,,Saranda" Biznes individual Mitrovicë 31.10.2005 1 1
80591276 Dyqani i Pavarur Hotelier " Shpendi'' Biznes individual Mitrovicë 04.01.2007 1 1

80591292 Kombi Taxi 272 Xhevdet Hasani Biznes individual Mitrovicë 11.03.2003 1 1
80591322 Ndërmarrja ndërtimore private TREPÇA - 

L.T.
Biznes individual Mitrovicë 05.03.2003 3 1

80591403 Dyqani i pavarur hotelier AGU Biznes individual Mitrovicë 03.07.2003 1 1
80591411 Ndermarja Private Tregtare 

Tehnocomerc
Biznes individual Mitrovicë 19.01.2005 3 1



80591420 S.T.R."Saška" Biznes individual Mitrovicë 13.07.2005 2 1
80591730 D.P.T. ,,Fidani-Z.M." Biznes individual Mitrovicë 26.01.2009 1 1
80592221 N.T.P. " K.S. GAS. " Biznes individual Mitrovicë 06.11.2012 1 1
80595026 D.P.H. ,,Jazz Caffe" Biznes individual Mitrovicë 16.01.2007 2 1
80595093 D.P.T.,, Jeta" Biznes individual Mitrovicë 25.01.2005 1 1
80595107 Kombi Taxi Behxhet Sherifi Biznes individual Mitrovicë 20.10.2006 1 1
80595115 D.P.T. " Meselation Computer " Biznes individual Mitrovicë 26.07.2004 1 1
80595212 DPT,,Vëllëzërit Jashari" Biznes individual Mitrovicë 09.02.2004 1 1
80598653 Ndërmarrja prodhuese private ERBLINI Biznes individual Mitrovicë 27.04.2004 1 1

80605315 Kombi Taxi 288 Naser Behrami Biznes individual Mitrovicë 21.03.2003 1 1
80607008 Ndërmarrja Ndërtimore Private Cani Biznes individual Mitrovicë 04.05.2005 3 1

80607032 DPT,,Driloni - A.D" Biznes individual Mitrovicë 21.09.2005 1 1
80607105 Ndërrmarja Private Ndërtimore Rinori Biznes individual Mitrovicë 27.03.2006 3 1

80612940 Biro Turistike Genti - R Biznes individual Mitrovicë 12.04.2007 1 1
80612966 Internet Caffe -"XL" Biznes individual Mitrovicë 21.06.2004 2 1
80615566 Kombi Taxi Nexhmedin Peci Biznes individual Mitrovicë 26.05.2009 1 1
80615647 D.P.T. ,,Beneton" Biznes individual Mitrovicë 08.07.2013 1 1
80615655 Auto taxi 279 Elez Abazi Biznes individual Mitrovicë 05.02.2003 1 1
80615671 KombiTaxi Bedri Hajdari Biznes individual Mitrovicë 06.04.2005 1 1
80615744 N.N.T. " Vëllezërit Loshi " Biznes individual Mitrovicë 07.05.2004 10 1
80615795 Company e Farmerve Blegtori Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 30.11.2005 4 1
80624239 Dyqani i Pavarur Tregëtar Edi - F.K Biznes individual Mitrovicë 05.01.2007 1 1
80624301 D.P.T.,,Lidl-S.H" Biznes individual Mitrovicë 22.01.2013 1 1
80626517 D.P.H.,,Engji" Biznes individual Mitrovicë 08.07.2009 1 1
80626525 D.P.T. " Ladi " Biznes individual Mitrovicë 11.10.2004 1 1
80630298 Kombi taxi 296 Rasim Imeri Biznes individual Mitrovicë 31.03.2004 1 1
80630301 D.P.T.,,Beka" Biznes individual Mitrovicë 22.09.2005 1 1
80630310 Auto Taxi Sabit Haxha Biznes individual Mitrovicë 19.01.2004 1 1
80630344 D.P.T."BENI OM" Biznes individual Mitrovicë 19.09.2006 1 1
80630352 Auto- Taxi Agron Pllana Biznes individual Mitrovicë 18.08.2005 1 1
80630433 D.P.T.,,Te Fisi" Biznes individual Mitrovicë 14.01.2010 1 1



80638574 Ndërmarrja transportuese private 
transport&trade

Biznes individual Mitrovicë 04.06.2003 3 1

80642504 D.P.T."RILINDJA - F.S " Biznes individual Mitrovicë 13.04.2005 1 1
80642555 D.P.T. " Iga " Biznes individual Mitrovicë 01.12.2008 1 1
80643896 D.P.H. " Arvanita " Biznes individual Mitrovicë 17.12.2008 1 1
80647492 D.P.H.,, Erblini" Biznes individual Mitrovicë 12.01.2009 2 1
80654766 N.T. "Gëzimi Trade" Biznes individual Mitrovicë 09.03.2010 2 1
80656467 Ndërmarrja private ndërtimore Skenderi Biznes individual Mitrovicë 15.07.2008 5 1

80656637 ,,Elektro-Mond" Biznes individual Mitrovicë 22.10.2004 1 1
80658818 Dyçani i pavarrur tregtar Toni D.K Biznes individual Mitrovicë 25.06.2003 1 1
80665695 Dyqani i pavarur zejtar Deniz Shoqëri akcionare Mitrovicë 03.07.2008 3 1
80665733 Shoqata me pergjegjësi të kufizuar MAB Biznes individual Mitrovicë 18.11.2003 1 1

80665822 Ndermarrja tregtare private export-
import NEW JERSI

Biznes individual Mitrovicë 25.08.2009 2 1

80665849 D.P.T. "Metali" Biznes individual Mitrovicë 03.08.2007 1 1
80668813 " Montshield " Biznes individual Mitrovicë 16.11.2004 1 1
80670133 Stenda - Lavdim Syla Biznes individual Mitrovicë 08.10.2009 1 1
80670346 Dyqani i Pavarur Tregtar " Piorre Cardin 

"
Biznes individual Mitrovicë 23.06.2006 1 1

80670354 D.P.Z.,, Art Dekor-EH " Biznes individual Mitrovicë 04.06.2008 2 1
80670494 D.P.T. ,,Arbëri" Biznes individual Mitrovicë 22.10.2007 1 1
80670516 Byro " Eko - Konta " Biznes individual Mitrovicë 26.01.2007 1 1
80673035 N.P. " Voca " Biznes individual Mitrovicë 12.04.2006 1 1
80680031 Kombi Taxi Hilmi Deliu Biznes individual Mitrovicë 15.12.2006 1 1
80680147 Aftësime Profesionale ,, Shtegu " Biznes individual Mitrovicë 17.11.2006 1 1
80680236 Auto Taxi Agim Morina Biznes individual Mitrovicë 11.07.2005 1 1
80680554 Auto-Taxi Nazif Nimani Biznes individual Mitrovicë 23.04.2004 1 1
80680767 " Kolašin Prevoz " Biznes individual Mitrovicë 06.04.2005 22 1
80680775 D.P.T.,,Kiki" Biznes individual Mitrovicë 22.10.2012 1 1
80680783 Dyqan i Pavarur Zejtar Oniks 2 Biznes individual Mitrovicë 10.03.2003 1 1
80680791 Auto Taxi Nexhmi Osmani Biznes individual Mitrovicë 22.12.2005 1 1
80680902 Delatnost ograniaene odgovorne 

odgovornosti D.O.O. ALFA Pro
Biznes individual Mitrovicë 12.04.2005 4 1



80681526 Ndërmarrja Prodhuese Private 
NDRIQIMI

Biznes individual Mitrovicë 11.07.2005 2 1

80681836 Auto Taxi Skender Mala Biznes individual Mitrovicë 26.12.2003 1 1
80682123 N.P.H.,,Liburnia" Biznes individual Mitrovicë 04.07.2005 2 1
80682514 Indiski Restaurant Calcutta Biznes individual Mitrovicë 31.01.2003 8 1
80685653 D.P.Z. " Toni " Biznes individual Mitrovicë 30.05.2013 1 1
80685726 S.U.R. " Crna Dama " Biznes individual Mitrovicë 05.06.2007 2 1
80694440 Auto -Taxi Veton Nimani Biznes individual Mitrovicë 29.10.2010 1 1
80694482 Samostalna trgovunska radnja Mijatovia Biznes individual Mitrovicë 26.03.2003 2 1

80694598 Agjencion për Shpendicon "Alkatina" Biznes individual Mitrovicë 24.01.2011 1 1

80694628 Dyqan i pavarur tregtar Ardiani Biznes individual Mitrovicë 05.02.2003 1 1
80694679 Agjensioni Turistik" Sharr Turist " Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 22.05.2009 2 1
80695756 Dyqani i pavarur zejtar Number One N 1 Biznes individual Mitrovicë 03.06.2003 1 1

80695829 Auto - Taxi Afrim Deliu Biznes individual Mitrovicë 30.06.2003 1 1
80695853 Auto Taxi Nehat Jusufi Biznes individual Mitrovicë 21.11.2011 1 1
80695934 D.P.T. " Xaxi " Biznes individual Mitrovicë 20.03.2013 1 1
80698917 Internet Cafe City & Net Biznes individual Mitrovicë 20.04.2005 1 1
80699000 Auto - Taxi - Nebih Peci Biznes individual Mitrovicë 04.03.2004 1 1
80699018 B.Sh.K.,,Ekonom" Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 30.05.2011 2 1
80699034 Dyqani i pavarur tregtar Vëllezërit Selimi Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 17.02.2003 2 1

80699042 Dyqan i pavarur hotelier kafeçajtore Ari Biznes individual Mitrovicë 29.10.2003 1 1

80699093 Dyqani i pavarur zejtar sallon 
rrobaqepesie Megi

Biznes individual Mitrovicë 03.06.2003 1 1

80699956 Ndërmarrja tregtare private Albako Biznes individual Mitrovicë 18.04.2007 1 1
80699972 Dyçan i pavarur tregtar Bujari -r Ortakëria e përgjithshme Mitrovicë 26.02.2003 2 1
80703821 Ndërmarrja Ndërtimore Private Lali 

Construction
Biznes individual Mitrovicë 13.05.2004 4 1

80703902 DPT,,Te Trimi" Biznes individual Mitrovicë 10.03.2005 1 1
80703945 Dyqani i Pavarur Zejtar Sall. 

Ond.Antigona- H
Biznes individual Mitrovicë 03.02.2003 1 1

80705115 N.T.P.,,BWC" Biznes individual Mitrovicë 20.10.2006 3 1



80708726 D.P.T.,,Edi" Biznes individual Mitrovicë 08.09.2004 1 1
80710445 Sony play station Arianiti Biznes individual Mitrovicë 31.07.2003 1 1
80710534 Privatna zanatska radnja Harri Biznes individual Mitrovicë 18.06.2004 6 1

1007



NR biznesit Emri Biznesit Pronari Biznesit TE ARKETUESHMET 
1 70185214  AWEI nisi selija në Deqan ZOU XUWEI 950.00

2 70225295 DPT HANG LEI XU YANALING 1,100.00

3 70283129 DPT CHAO YU XIA CAIMIN 800.00

4 70311104 KOLASHIN PREVOZ SRDJAN MILANOVIC 200.00

5 70375562 N.T. " WANG DA " FENG YE 0.00

6 70443460 DPT DON FAN HON JIANG ZHUMIN 650.00

7 70452150 N.P.T. ALING WEILING CHEN 350.00

8 70510839 DPT HAN YEXIANG HAN 350.00

9 70733242 "KABEL max doo" JADRANKA KOVAQEVIQ 250.00

10 80120834 D.P.H. "VEKI" Vahidin Ajdinoviq 270.00

11 80130252 SH.A. "TREGETIA 2M" Muris Allomeroviq 5,400.00

12 80167636 N.P.SH. "KOSOVATEL" dr.Horst Gassman 5,000.00

13 80188501 D.P.Z. "KOSOVARJA" Islam Kajdomqaj 100.00

14 80260865 SH.P.K. "N I T I  C O M E R C Hysen Fejza 600.00

15 80353120 P.P. "SEKOM" Miroljub Sekuliq 1,050.00

16 80358300 P.P. "MARKOM" Tomislav Radomiroviq 4,200.00

17 80414463 ZGR NEBGOR NEBOJSHA NEDELKOVIQ 825.00

18 80482493 PTP METAL SINISHA NEDELKOVIQ 600.00

19 80483350 P.P." IVA- INZINJERING" VRZIÇ LILJANA 1,050.00

20 80483368 A.D. "DIJAMANT-PROJEKT" Petroviç Ljubisha 628.00

21 80483457 S.T.R. " IVANA" Gjukiç Olga 420.00

22 80483465 S.T.R. " BRGJANKA" Mojsiç Miladin 420.00

23 80483473 S.T.R. " BRGJANKA-2 " Laziç Mirjana 420.00

24 80483511 " NESHIÇ COMERC" Neshiç ilija 420.00

25 80483538 S.T.Z.R. " PARK" Orloviç Radosh 420.00

26 80483554 G.P. "BUILDING" Jevtiç Zoran 1,050.00

27 80483562 P.P- "JUGPROMET" EXP.IMP Kostiç Trajko 1,050.00

28 80483597 N.T.P. "HORIZONTI" Zeqir Qollakoviq 600.00

29 80487118 S.T.R. " MILJAN" Radoviç Nenad 420.00

30 80487126 S.T.R. "GVOZHDJAR" Manojloviç Radomir 420.00

31 80487134 S.T.R. "MAJA" Dobriç Milan 420.00

32 80487142 S.T.R. " MIKI " Jeremiç Branislav 420.00

33 80487169 S.T.R. " MIÇA KOMERC" Dançetoviç Miça 420.00

34 80487177 S.T.R. " FILIP" Ljubisha Vuçkoviç 420.00

35 80487185 APOTEKA " TINA" Angeleska Gordana 525.00

36 80487193 S.T.R. " NESHA" Viçintijeviç Dragomir 420.00

37 80487207 S.T.R. "S LLOGA" Koloviç Momçilo 420.00

38 80487215 S.T.R. "IVANA-D.R." Dobriç Radmila 420.00

39 80488084 T.U.P."PESIDRA"  Raiqeviq Gordana 1,575.00

40 80488092 S.T.R. " NEMANJA" Bullatoviq Nemanja 420.00

41 80488106 S.T.R."SHAMPION" Ankica Vujinoviq 420.00

42 80488114 S.T.R."PANORAMA" Anxhellkoviq Snezhana 420.00

43 80488122  S.T.R. "SHKOLLARAC'' Anxhellkoviq Zoran 240.00

44 80488149 S.T.R."DUVAN" Radojeviq Vera 420.00

45 80488157 S.T.R."STYLE-MA" Markoviq Aleksander 420.00

46 80488165 S.T.R. "KOQO" Veselin Koqanoviq 420.00

47 80488173 S.T.R."TEHNIKA-KOMISION" Esad Omeragiq 420.00

48 80488181 S.T.R."TWEETY" Llalin Aleksander 420.00
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49 80488190 S.T.R. "GRUJO" Grujiq Dragosllav 420.00

50 80488203 AGENCIJA ZA KNJIG.USLUG  Jovan Darmanoviq 420.00

51 80488211 APOTEKA "OLYMO" Stanojeviq Vidosllav 525.00

52 80488220 S.T.R. "KONDI" Todiq Milena 420.00

53 80488238 S.T.R. "BILJA" Janiqijeviq Zhivojin 420.00

54 80488246 SAM.UGOS.RAD."SASHA" Dedoviq Sasha 1,575.00

55 80488254 PRIV.PRED."MURGA INZHINJMurganiq Radomir 1,050.00

56 80488262 S.T.R. "ARMANI" Gorica Markoviq 420.00

57 80488289 S.T.R. "MILICA" Petroviq Millovan 420.00

58 80488297 P.P. "STOLE" Vojinoviq Stojan 1,050.00

59 80488319 S.T.R. "CALE" Miliqeviq Zllatko 420.00

60 80488327 S.T.R. "LUKA" Gjeliq Nikolla 420.00

61 80488343 S.Z.R. "OPTIKA" Kemajl Gorani 420.00

62 80488351 PRIVATNA APOTEKA "IRINA"Trajan Ilijev 525.00

63 80488360 S.T.R. "SOKO-2" Millutinoviq Dobrilla 240.00

64 80491859 N.T.''ZHOU YIQIN'' ZHOU KANGQUN 1,050.00

65 80494386 N.T. " GUANGSHOU" Chen Guangshou 1,200.00

66 80494696 S.T.R. "BIS" Slavka Milosavljeviç 420.00

67 80494700 S.T.R. " DULE" Kragoviç Dragisha 420.00

68 80494718 S.T.R. " KESTEN" Nedeljkoviç Srxhan 420.00

69 80494726 S.T.R. "NENO" Baraçç Nenad 420.00

70 80494734 S.T.R. APOTEKA "LEPA" Leposava Xhoni 525.00

71 80494742 S.T.R. "IVAN" Mihajloviç Dejan 420.00

72 80494769 S.T.R. " SLAVÇE" Mihajloviç Sinisha 420.00

73 80494777 P.P. " BEST-COMERC" Bozhoviç Nenad 1,050.00

74 80494793 S.T.R. " MIKI" Milisavleviç Milan 420.00

75 80494807 S.T.R. " JASNA" Shmigiç Milovan 420.00

76 80494815 S.T.R. " PALLMA" Milosavljeviç  Dragan 420.00

77 80494823 S.T.R. " GVOZDAR " Memaroviç Darko 240.00

78 80494831 S.T.R. " SASHA" Dzoni Leposava 420.00

79 80494882 POSLOVNA JEDINICA "PIK"- shoqërore 1,050.00

80 80494904 S.T.R. "GILE KOMERC" Kostiç Dragica 420.00

81 80494912 S.T.R. " TIM" Vahiç Branisllav 420.00

82 80499876 S.T.R. " KATARINA" Radoviç Nenad 420.00

83 80499892 "UDARNIK" Dobrivoje Smikiç 1,050.00

84 80499906 S.T.R. " DUKAT" Jevtiç Miomir 420.00

85 80499914 S.T.R. " SVETLOST " Koçanoviç Angelika 420.00

86 80499922 S.T.R. BUTIK " BANE" Jakovljeviç Petrojka 420.00

87 80499949 S.T.R. "SPOR SHOP  JACK"  Aksentijeviç Mirko 420.00

88 80499957 D.O.O." METALI IMPEKS" Mediç Milan 1,050.00

89 80499965 S.T.R. "ZUPÇE" Rakiç Desimir 420.00

90 80499973 S.T.R. " VESNA" Marinkoviç Dragan 420.00

91 80499981 S.T.R. " KREÇKO" Memaroviç Radoje 420.00

92 80499990 S.T.R. "KLASIK" Saviç  Zoran 420.00

93 80500009 P.P. " RAI-TRADE" Rakiçeviç Jezdimir 1,050.00

94 80500017 S.T.R. " FRUKTA" Nedeljkoviç Boban 420.00

95 80500025 S.T.R. "SOKO" Milutinoviç Dobrilla" 240.00

96 80500033 S.T.R. " KAÇA" Vukajloviç Borisav 420.00

97 80500041 S.T.R.   " NUTRICIJA" Katarina Mijatoviç 420.00

98 80500050 S.T.R. " MITROVÇANI " Bozhidar Smikiç 420.00



99 80500068 O.D. " SIGEL" Dobriç Snezhana 1,575.00

100 80500076 P.P." KALKOM" Jakshiç Sreten 420.00

101 80558341 S.T.R. " NEDAKOVAC" Petar Brakus 420.00

102 80558350 VIDEO KLUB " KASPER" Dragan Tadiq 210.00

103 80558368 S.T.R. " M & M " Biljana Viçintijeviç 420.00

104 80558376 S.T.R. " SLOBODA" Slobodan Aksentijeviç 420.00

105 80558384 APOTEKA "VIVAPHARM" Radivoje Rakiç 525.00

106 80558392 S.T.R. " RASHA" Momir Popoviç 420.00

107 80558406 P.P. " TASHA" Srxhan Tomanoviç 1,050.00

108 80558414 S.Z.R. " UNIVERZAL" Kragoviç Miroslav 420.00

109 80558422 S.T.R. "SLOVO" Vukomanoviç Zlatana 420.00

110 80558449 S.Z.R. "UKRAS" Cvejiç Branislav 1,050.00

111 80558457 S.T.R. " MOBIL SHOP" Kataniç Zoran 420.00

112 80558465 P.P. "BABIN MOST-COMERCESimiç Sasha 1,050.00

113 80558473 S.T.R. "BUTIK-DUGA" Milosava Martinoviç 420.00

114 80558481 S.T.R. "SALE" Miljkoviq Dragoljub 420.00

115 80558490 BUTIK " MAJA" Bishevac Branka 420.00

116 80558503 S.T.R. SASHA-KOMERC" Grahovac Jovo 420.00

117 80558511 S.Z.R. "SHAR" Emini Xhemajl 420.00

118 80558520 P.P." BOBANKOM" Nedeljkoviç Vinka 1,050.00

119 80558538 S.T.R "KONDOR" Miletiç Miroslav 420.00

120 80558546 S.T.R "NIJANSA" Radoviç Marica 420.00

121 80560796 P.P.T.S. " P.H. TRADE" Hajredin Piroviç 1,050.00

122 80563116 S.T.R."UZOR-NEDAKOVAC Ivanisheviq Aleksandër 420.00

123 80563124 PRIVATNO PREDUZEQE "GRMirjana Stoilkoviq 1,050.00

124 80563132 S.T.R."HELENA" Kontiq Nebojsha 420.00

125 80563159 S.T.R."ANA COMERCE" Miliqeviq Gojko 420.00

126 80563167 P.P."BATA-TRANS" Stankoviq Slavolub 1,050.00

127 80563183 S.T.R. MEDIQI" Dragan Mediqi 420.00

128 80563191 S.T.R."POLITIKA" Sllavica Kostiq 420.00

129 80567995 S.T.R.,,SANDRA'' Radovanoviq Vlladan 420.00

130 80568002 S.T.R.,,LIKI'' Radojrviq Liljana 420.00

131 80568053 S.Z.R.,,LONDON'' Maksut Ibrahimi 420.00

132 80568061 S.T.R.,,BREZA'' Miloje Janiqijeviq 420.00

133 80568070 U.T.P. ,,UNICO-BEOLJIN'' Miladin Aleksiq 1,575.00

134 80568240 S.T.R.,,JETA-R.D.'' Raduna Damjanoviq 420.00

135 80569602 S.T.R.,,GINA,, Markoviq Milisav 420.00

136 80569629 S.T.R.,,JELENA'' Tomasheviq Miodrag 420.00

137 80569637 T.P.,,NOVI DIZAJN'' Mihajloviq Zoran 1,050.00

138 80569653 S.T.R.,,NANA'' Radovanoviq Ruzhica 420.00

139 80569661 P.T.P.,,MADONA'' Nikshiq Irfeta 1,050.00

140 80569670 S.T.R.,,BOKI'' Filipoviq Bojan 1,050.00

141 80569688 S.T.R.,,MINA'' Popoviq dragisha 420.00

142 80569726 S.Z.R. " HOLIDEJ" Shimo Ibrahimi 420.00

143 80575289 P.P. " BOJOMI" Miroljub Sekuliç 1,050.00

144 80575327 PRODAVNICA "SLAVIJA" shoqrore dr.Mitiç Snezhana 420.00

145 80575335 N.SH.P.T,,TEUTA'' Shoqrore drejtor Milazim Xhafa 1,200.00

146 80581505 S.T.R.,,DELTA'' Sinisha Pantiq 420.00

147 80581513 S.T.R.,,RAJ'' Popoviq Jordanka 420.00

148 80581521 S.T.R.,,TAMARA'' Shpadijer Desanka 420.00



149 80581530 S.T.R.,,POTKOVICA'' Milovanoviq Dragutin 420.00

150 80581548 S.T.R.,,XXXL'' Dejan Djokiq 420.00

151 80581556 S.T.R.,,ZLATIBOR'' Dragan Vasiq 420.00

152 80581564 S.ZT.R,,PRIZMA'' Veselinoviq Zvonko 1,050.00

153 80581572 S.T.R.,,DAR" Filipoviq Stojanka 420.00

154 80581700 D.P.T.  ''HAITI'' HONG YUHAO 1,620.00

155 80586264 P.P.,,HOLIDEJ'' Petroviq Sinisha&Stojkoviq Nen 1,050.00

156 80586469 S.T.R.,,CICA'' Markoviq Predrag 420.00

157 80586477 S.T.R.,,TRAG,, Saviq Dragan 420.00

158 80586485 DUVAN-PROMET Popoviq Dragi 1,050.00

159 80586493 CONTACT PLUS Snezhana Pejiq-Tarle 210.00

160 80586507 S.T.R.,,SFINGA'' Jovanoviq Mirjana 420.00

161 80586515 ,,BUTIK PRONTO,, Verica Vlashkoviq 420.00

162 80586523 S.T.R.,,DUGA,, Mikiq Svetlana 420.00

163 80586531 S.T.U.R.,,ALF'' Mihajloviq Svetimir 420.00

164 80586540 S.T.U.R.,,COOL'' Rakiq Miroslav 420.00

165 80586566 S.T.R.,,DELFIN'' Jakshiq Lubica 420.00

166 80586575 S.T.R.,,TAMI,, Milinqiq Snezhana 420.00

167 80586582 S.T.R.,,MIMOZA,, Emini Remzo 420.00

168 80586604 S.T.R.,,3-N'' Bojkoviq Lidija 420.00

169 80586612 S.T.R.,,GOLF'' Bojiq (Lubomira)Radoslav 480.00

170 80586639 S.T.R.,,DON ZHUAN Arsiq Snezhana 420.00

171 80586647 S.T.R.,,SIMPSON'' Mojsiloviq Verica 420.00

172 80586655 S.T.R " NIK" Dejan Dragosavac 480.00

173 80586663 S.T.R. " TRI BRATA" Mirjana Nikoliç 420.00

174 80586671 S.T.R " BUTIK " Slagjana Radivojeviç 420.00

175 80591420 S.T.R. "SASHKA" Nebojsha Pavloviç 420.00

176 80591438 S.Z.C.R. "NARCIS" Aleksander Avdijenko 420.00

177 80595301 S.T.R. "LOREAL" Miletiç Boban 420.00

178 80595310 S.T.R. " FENIKS" Julija Staletoviç 420.00

179 80595328 S.T.R. "IKONA" Markoviç Raduna 420.00

180 80595336 S.T.R. " ATLANTIDA"  Slobodan Laketiç 420.00

181 80595344 S.T.R. "ZATEKS" Stana Kostiç 420.00

182 80595352 S.S.Z.R. " R.MILIÇ " Radomir Miliç 420.00

183 80595379 S.T.R. " SMILJA" Smiljana Orloviç 420.00

184 80595387 S.T.R. "FOR YOU" Slagjana Pantoviç 420.00

185 80595395 S.T.R. "KOSTIÇ -KOMPANIJA Vladica Kostiç 420.00

186 80595409 P.P."MAK" Mihajloviç Violeta 1,050.00

187 80595417 S.T.R. BUTIK "ENIGMA" Ugljesha Bogdanoviç 420.00

188 80595425 S.T.R. "JELENA" Dragisha Niketeviç 420.00

189 80595433 S.T.R. " DANIÇS.T.R. "JELENASvetislav Daniç 420.00

190 80595441 S.T.R. "NELJA KOMERC" Nexhad Osmanoviç 420.00

191 80595450 S.T.R. "PINK PANTERY" Branko Pantiç 420.00

192 80595468 S.T.R. " MODEL" Slavica Miliç 420.00

193 80595476 S.T.R. "ALBATROS" Bojoviç  Slobodanka 420.00

194 80595484 S.T.R. " MAJA" Dujoviç Marija 420.00

195 80595492 P.P. " ZORA " Grahovac Dushan 1,050.00

196 80598378 P.P.T. "FARMKEM" Aleksander Janiçieviç 1,050.00

197 80598742 S.T.R. "BRAÇA KOMERC" NEBOJSHA DANÇETOVIÇ 420.00

198 80598777 S.T.R. "SISKO" Milintijeviç Sinisha 420.00



199 80598785 S.T.R. "MARTA" Miljkoviç Milena 420.00

200 80598793 S.U.R. "AMIN" Vlastimir  Shotiç 525.00

201 80605242 MINELENIUM - D.O.O. RADOMIR ROJEVIÇ 1,050.00

202 80612974 ZABAVNO PLESNI KLUB SINISHA Miliç 315.00

203 80615604 S.Z.R. "METALFLEKS" Ibrahim Memoviç 1,050.00

204 80615680 S.T.R. "MIMS" JARGIÇ IVAN 420.00

205 80624255 P.P. "TEHNOMETAL" GJUIÇ MILLOSH 1,050.00

206 80624263 P.P. "PEKTRUIZ" RADOVIÇ LJUBISHA 1,050.00

207 80624328 MOTEL "BISHEVAC" LJUBOMIR BISHEVAC 1,575.00

208 80630476 PP MODUL INGENERING & CJASMIN REXHOVIQ 1,050.00

209 80647450 SUR MALI RAJ JASMINA VIQENTIJEVIQ 1,575.00

210 80647476 STR CENTROTEKSTIL IVANOVIQ TANJA 420.00

214 80710534 D.P.Ç. HARRI- HAJRIJA MAHMUTOVIQ 1,300.00

135,008.00

27-02-18

e liste nuk jane te perfshira te gjitha bizneset e Veri  

TOTALI
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Korniza Ligjore 
 

Duke pas për bazë Vendimin nga Kryetari i Komunës nr.01-030/01-0054595/3-18 

dt:16.07.2018 

 

(Për formimin e Komisionit për Caktimin e Zonave ku do t Themelohen Vendgjuetitë e 

Përbashkëta) 

Në përputhje me legjislacionin në fuqi siq është; Në bazë të neneve  13 dhe 58 të  Ligjit 

Nr.03/L-040 për vetëqeverisje lokale, nenit 48 të statutit të Komunës, Ligjin Nr.02/L-53 Për 

Gjuetinë, Udhëzimin Administrativ MA- Nr. 10/2007 për kriteret e caktimit të Zonave dhe 

procedurat për Themelimin e Vendgjuetive të Përbashkëta.  Udhëzimin Administrativ Nr. 

06/2009 për Dhënjen në Menanxhim të Vendgjuetive  të Përbashkëta. 
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Hyrje 
 

Me qëllim të rritjes kultivimit,mbrojtjes,shfrytëzimit të kafshve të egra dhe menaxhimit me të 

mire të tyre themelohen kjo vendgjueti. Në bazë të analizave të konfiguracionit të terrenit 

llojet e kafshëve dhe lartësis mbidetare konisderojm vendgjahishta në Komunën e Mitrovicës 

përfshin dy Zona. Zonën B dhe Zonën C. 

 

Pas konsultave me disa komuna që kanë themelua vendgjuetit e përbashkëta, me inspektorët e 

vendgjuetive si dhe duke pasë për bazë traditën e gjuetisë në komunën e Mitrovicës 

vendosëm që Komunën e Mitrovicës të jetë nji Vend gjueti pasi që sipas provojave të 

komunave tjera që kanë dy apo më shumë vendgjueti në vazhdimësi këto vendgjueti  janë 

përcjellur me vëshërsi me përzierje kompetenca sh dhe mosmarveshje tjera mes  menagjerve 

të këtyre vendgjuetive operatorëve. 

 

 

Emri i vendgjuetisë. 

 

Duke pasë për bazë se vendgjahishta në komunën tonë shtrihet pothuajse në tërë regjionin e 

shalës së Bajgorës prandaj emërtimi vendgjahishta e shalës është i natyrshëm prandaj 

propozohet që emërtimi të jetë  ,, Vendgjahishta Shala” 

 

 

 

1.0.Shënimet e përgjithshme për Vendgjuetinë 
 

1.1.Konfiguracioni i terenit 
 

Vendgjuetia “Shala”-Mitrovicë gjendet në lartësi mbidetare  ndërmjet 419 m afër fshatit 

Selac (pika më e ulët)  dhe 1.789 m  në Majën e Mbrehtë (pika më e lartë). Nga këto 

pozicione shihet qartë se egziston ndryshim i madh i lartësisë mbidetare që kushtëzon 

ndryshushmëri të madhe  në konfiguracinin e terenit. Konfiguracioni i terenit është shumë i 

veçantë, ka shumë masive  të kodrave por edhe pjesë tjera malore dhe rrafshnalta. Në pjesët e 

rrafshta janë sipërfaqet e gjelbërta , livadhe, kullosa dhe ara. 

Në disa pjesë të terenit  egzistojnë shpatije  dhe ultësira të mëdha nëpër të cilat kalojnë numër 

i madh i lumenjve, përrockave dhe burimeve të vogla të cilat shërbejn si uji i pijes për 

egërsira. 

 

1.2.Kushtet pedologjike 
 

Për nga përbërja gjeologjike e terenit të vendgjuetisë  dominojnë shkëmbinjët sedimentar por 

takohen edhe shkëmbinjët magmatik dhe metamorfik. Ndër shkëmbinjët sedimentar takohen  

argjilat dhe gëlqerorët ndërsa  nga shkëmbinjët magmatik veçohen shkëminjët dacito-andezit. 

Në sinklinalet ujërrjedhëse të cilat takohen në vendgjueti në drejtimin lindje-përëndim dhe 

anasjelltas dominojnë shkëminjët alluvial si rrjedhoj e vërshimeve të shpeshta dhe ndikimeve 



Projekt Propozim- për themelimin e vendgjuetisë të përbashkët për Komunën e Mitrovicës 

 

5 

 

Komuna e Mitrovicës  –  Vendgjueti “SHALA” 

 

erozionale. Nga llojet tjera dallojmë tokat malore më së shpeshti me ngjyrë të verdhë dhe ato 

skeletoide. Rreshpet kristalore në disa vende janë të pikësuara me kuarc dhe dalin në 

sipërfaqe të tokës, dhe bashkë me to lajmërohen serpentina dhe gëlqerorët. Thellësia e 

argjilës është e ndryshme nga më e thella deri më e cekët, mvarsishtë prej konfiguracionit të 

terenit. Përbërja e trollit sipërfaqësor i përshtatet  kushteve të jetesës së egërsirave të cilat 

gjinden në teren dhe se këto kushte mundësojnë që të ketë ujë të mjaftueshëm dhe ushqim të 

mjaftueshëm për egërsira. 

 

 

1.3.Kushtet hidrografike 
 

Vendgjuetia përshkohet nga një rrjetë i pasur hidrografik që është shumë i përshtatshëm për 

egërsira dhe për kushtet e tyre të jetëses. Burimet , lumenjët dhe përrockat janë pothuajse të 

shpërndra njëtrajtësishtë në tërë terenin e vendgjuetisë që mundëson të ketë ujë të 

mjaftueshëm për egërsira në çdo kohë. Prej rrjedhave të lumenjve duhet përmendur lumin e 

fshatit Smrekonicë ( që ndodhet  afër  kufirit  administrative të Vushtrrisë) në brendësi të 

vendgjuetisë nga ana lindore gjendet lumi Kaqanollit i cili bashkohet me lumin e 

Kovaqicës,Lumi i Rrzhanës i cili gjithashtu bashkohet gjithashtu me lumin e Vidishiqit ku 

këta lumenjë e përfshijnë një teritor të konisedushëm të vendgjuetis SHALA dhe Lumenjë 

dhe procka të tjera që shtrihen në tërë vendugjuetin Shala,e që përbëhet nga një numër i madh 

i përrockave  dhe përshkojnë një pjesë të vendgjuetisë deri te lumi Sitnicë  e pastaj derdhen 

në lumin Ibër. 

 

Lumi Ibër  përshkon një pjesë të madhe të terenit të kësaj vendgjuetie  në të cilin poashtu 

derdhen numër i madh i përrockave në të dya anët e rrjedhjes së tij. Lumi Lushta gjithashtu 

përshkon një pjesë të vengjuetisë dhe e përbëhet nga një  numër i madh burimeve natyrale 

dhe i përrockave. Lumi “Trepça” poashtu kalon nëpër një vijë të gjatë të vendgjuetisë  në të 

cilin egërsirat mund ta shuajnë etjen në të gjitha stinët e vitit. 

Këtij lumi i bashkohet uji nga shumë burime dhe përronjëve anësor. Pa dyshim se rëndësi 

shumë të madhe ka edhe lumi Bistrica që përshkon një pjesë të madhe të vendgjuetisë në 

anën veriore. 

Përveq tyre ka edhe shumë burime dhe përrocka të pa emërtuara në shumë pjesë të 

vendgjuetisë që e begatojnë hidrografinë e tereni dhe paraqesin burime të mjaftueshëm të ujit 

në terenin që e menaxhon kjo shoqatë. Pranë burimeve janë ndetrue puse dhe lugje (kryesisht 

nga druri dhe betoni) keshtu që egërsirat mund të gjejnë ujë të mjaftueshëm gjatë tërë vitit ne 

vende të përshtatshme. 

 

 

1.4.Infrastruktura e Vendgjuetisë 
 

 

Në këtë hapsirë të vendgjuetisë i vetmi vend urbanistik më i madh është qyteti i Mitrovicës, 

që  përmes rrugëve regjionale është i lidhur me Prishtinën, Skënderajn., Besianen, 

Leposaviqin , Zveçanin dhe  ZubinPotokun. 

Pjesa dërmuese e vendgjuetisë ka infrastruktur rrugore mjaftë të mirë, disa prej të cilave janë 

rrugë të asfaltuara por ka edhe rrugë dytësore kryesisht të rregulluara mire. 
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Pjesët e vengjuetisë më të largëta mbulohen nga rrugët e fshatrave e që disa prej tyre janë 

mjaftë të vështira të kalohen edhe në kohën e verës, sidomos në ato fshatra që janë të 

braktisura siq është fshati Rrzhanë. 

Në pjesën më të madhe të vendgjuetisë vendet e banuara janë të pakta,  por ato janë të tipit të 

shpërndara  nëpër lagje . 

Afër rrugës  magjistrale Mitrovicë- Prishtinë   janë koncentruara shumë vendbanime dhe ka 

qarkullim të madh të trafikut dhe në të cilën egërsirat e ulta janë më të rrezikuara. Edhe rruga 

që lidhë Mitrovicën me Skënderajn është mjaft e ngarkuar me komunikacion që paraqet 

rrezik për egërsira, ndërsa në rrugët tjera nuk ka qarkullim të madhë të trafikut. 

 

 

1.5.Qetësia në Vendgjueti 
 

Në përgjithësi qeteisa ne vendgjueti eshte ne nivelin e duhur qe iu mundeson jete te qete per 

te gjitha llojet e egersirave ne teren. 

Në këto sipërfaqe në ç’rregullimin e qetësisë në vendgjahishte ndikon tipi i shpërndar i 

vendbanimeve  me lagje të shpërndara, kullotat e pakontrolluara të bagëtisë, qenët dhe macat 

endacak, numri i madh i predatorve (grabitçarëve), gjuetia ilegale. prerja e pyjeve, qarkullimi 

i komunikacionit  dhe punimet e përditshme në bujqësi. 

 

1.6.Ndikimi Antropogjen 
 

Ndikimi antropogjen në vendgjuetinë “Shala” nuk është edhe shumë i madh pasi që pjesa 

dërmuese e terenit përbëhet nga sipërfaqet e mbuluara me mal, livadhe dhe kullosa, ndërsa 

toka të punuara ka më pak dhe gjenden më afër rrugëve dhe vendbanimeve. Prerja e pa 

kontrolluar e  pyjeve  paraqet një problem në vete e që ndikon negativisht në kultivimin dhe 

qetësinë e egërsirave por edhe në ushqimin e tyre. Sa i përket përdorimit mekanizmave 

bujqësor dhe përdorimit të preparateve kimike ndikimi i tyre nuk është shumë i madh. 

Kushtet ekologjike ato janë në përmirësim në krahasim me të kaluarën, por ka 

mundësi që kushtet ekologjike të përmirësohen edhe më tepër. 

Për shkak të gjuetisë ilegale dhe gjuetisë me mjete të ndaluara numri i egërsirave është duke u 

zvogluar çdo herë e më shumë, prandaj kjo dukuri duhet të luftohet me të gjithë mekanizmat 

e shoqatës si dhe me ndihmen e organeve shtetërore. 
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1.7.Kushtet klimatike 
 

Kushtet klimatike në vendgjuetinë “Shala”- Mitrovicë, kanë të gjitha veqoritë karakteristike 

që përbëjnë një tërsi të  faktorve integral  si : temperatura, lagështia relative, të reshurat dhe 

dukuritë  përcjellëse të të reshurave, vërshimet, erërat dhe shumë faktor të tjerë të cilët janë 

më pak të rendësishëm  për jetën dhe zhvillimin e egërsirave. Klima anon nga kontinentale 

me ndryshime të vogla në stinët  e vitit me lëvizje të temperatures prej më të ulta deri në të 

larta. Të reshurat janë mesatare, ndërsa ndryshime ekstreme të temperaturave kryesisht nuk 

ka. Në masivet e larta dimrat janë më të ashpra se pjesëve tjera, por që kryesisht ushqimi dhe 

uji  për egërsira është pothuajse i mjaftueshëm në vendgjueti në të gjitha stinët e vitit. Në disa 

pjesë të ulta të vendgjuetisë e sidomos afër rrjedhave të ujrave gjatë dimrit kemi shfaqje të 

mjegullave dhe ngricave gjatë muajve të dimrit. 

 

Temperatura mesatare vjetore e ajrit 11 0 C 

Temperatura mesatare në vendet me vegjetacion 15 0 C 

Muaji më i ftohët  -  janari -20 0 C 

Muaji më i nxehtë - korriku 29 0 C 

Maksimumi apsolut i temperatures 35 0 C 

Minimumi apsolut i temperaturës -25 0 C 

Muaji i fundit i acarit pranveror Marsi 

Fillimi i acarit vjeshtor Dhjetori 

Sasia mesatare e të reshurave vjetore (mm) 600-650 

Periudha e thatësisë (muaji) I-II,   VII- VIII 

Lagështia relative e ajrit në verë (%) 50-60 

Lagështia relative e ajrit në dimër (%) 80-90 

Trashësia mesatare e mbulesës së borës   (cm) 15-20 

Numri i ditëve me borë 70-80 

 

 

1.8.Vegjetacioni në vendgjueti 
 

Të gjitha terenet e kësaj vendgjuetie  karakterizohen  me  vegjetacion mjaft  të  bujshëm të 

florës duke iu falenderue kushteve pedologjike dhe numrit të madh të lumenjve, përrocakve 

dhe burimeve natyrale të ujit. Egërsirat kanë  sasi të mjaftueshme  dhe të shumëllojshme të 

ushqimit gjatë tërë vitit, veqanarisht në periudhën verore me temperatura të larta. 

Egzistojn shumë kullosa malore, livadhe ku egërsirat ushqehen dhe krijojn vendbanimet e 

tyre egërsirat. Në pjesët e rrafshta dhe në ultësira mbillen arat me drithëra si gruri, misri etj 

ku egërsirat e imëta mund të gjejnë ushqimin plotësues. Në zonat  malore prezente janë tipet 

e drunjëve : ahu, bungu, qarri, shkoza, plepi i egër, molla e egër, dardha e egër,thana, lajthia, 

shelnja etj, ndërsa nga drunjët e shkurta dallohen:  kaça, murrizi,kulumrija, manaferra etj, që 

gjithashtu paraqesin ushqim kualitativ për egërsira. 
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1.9.Potenciali ushqimor në vendgjueti 
 

Ushqimi për egërsira në këtë vendgjueti është i shumëllojshëm, që  e përbëjnë të gjithë 

faktorët që i kemi përmendur deri tani. Si në vendet malore të vendgjuetisë ashtu edhe në 

pjesët e ulta, egërsirat pothuajse gjatë tërë vitit kanë ushqim të llojllojshë të pastërt   e të 

pasuruar me kripra dhe minerale pasi që ky teren është i njohur me pasuri minerale. Prandaj 

në këto terene është mjaft e preferuar kultivimi i egërsirave sidomos i egërsirave të trasha dhe 

të cilat mund të arrijnë vlera të mëdha të trofeve. 

 

1.9.1.Ushqimi plotësues  i egërsirave 

 

Në pjesët më të larta të terenit të vendgjuetisë dimrat janë më të ashpra dhe më të gjata, më 

sasi më të mëdha të borës dhe ngricave prandaj  mundësisht duhet ti kushtohet vëmendje 

edhe ushqimit plotësues të egërsirave. Ndër egërsirat më të rrezikuara gjatë dimrit janë 

gjithësesi thëllënzat fushore  dhe derri i egër të cilat nga temperaturat e ulta mund të pësojnë.  

Nga egërsirat tjera kaprolli dhe  lepuri   janë gjithashtu të  rrezikuar, prandaj do të ishte e 

nevojshme ushqimi shtesë i përbër nga sana, tërrfoja,  drithi apo kultura tjera. Prandaj 

mvarsisht nga kushtet materiale preferohet të sigurohet ushqim i përbërë  nga drithi dhe bari i 

tharë (sana apo tërfoja). Në disa vende në vendgjueti janë ngritur ushqimore  (kryesisht duke i 

shfrytezue drunjët e pyllit), në të cilat vendoset ushqimi plotesues per egersira te larta. 

Poashtu ne disa vende jane ndertue kripore të përshtatshme ku vendoset kripa  kryesisht ne 

formë gurore të cilet egersirat mund ta shfrytezojnë por pa pasur mundesi ta zhvendosin ose 

ta hudhin për toke. 

 

1.10.Përshtatshmëria e përgjithëshme në vendgjueti 
 

Edhe përkundër disa faktorve negativ që u cekën më lart sidomos në shiqim të ndotjes së 

ambjentit dhe të prishjes së qetësisë së egërsirave, vendgjuetia mund të konsiderohet e 

përshtashme për kultivimin e egërsirave. Në këtë ndikon konfiguracioni i terenit të 

vendgjuetisë, shumëllojshmëria e botës bimore me kalimin nga tipi kodrinor në atë malor,të 

reshurat e mjaftuara, kushtet e përshtatshme klimatike pa temperature ekstreme të ulta apo të 

larta në periudha të gjata kohore, sipërfaqja e mjaftueshme si dhe potenciali i madh ushqimor 

për egërsira. Duke iu falenderue tërë kësaj egërsirat mund të gjejnë mbrojtje natyrore, sasi të 

ushqimit edhe në sezonën e dimrit ndërsa ujë të pijes gjatë tërë vitit. Të gjitha këto kushte 

ndikojnë pozitivisht në kultivimin  dhe mbrojtjen e egërsirave në këtë vendgjueti. 
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2.0.Shënimet themelore për Vendgjuetinë 
 

2.1.Kufijt  e  vendgjuetisë 
 

Kufijtë e kësaj vendgjuetie në shikimin territorial përputhen plotësisht me kufirin 

administrativ të Komunës së Mitrovicës. 

Në anën lindore dhe juglindore kufizohet me Komunën e Vushtrrisë,në anën Jugore me 

Komunën e Skenderajt,në perëndim me Komunën e Zubin Potokut, në veri me Komunën e 

Leposaviqit dhe të Zveçanit si dhe në verilindje me Komunën e Podujevës. 

Në shumicën e rasteve kufijët e vendgjuetisë shkojnë nëpër vijat e masiveve malore të cilat e 

rrethojnë vendgjuetinë apo edhe nëpër vijat e rrjedhjes së ujrave. 

 

Në shiqimin gjeografik vendgjuetia ndodhet: 

20 shk. 52’     –    21 shk .06’   të Gjat.Gjeog. Lindore 

42 shk. 47’     -    43  shk. 02’   të  Gjër.Gjeog. Veriore 

 

Lartësia mbidetare e vendgjuetisë : 

Pika më e ulët mbidetare:     419 m. 

Pika më e lartë mbidetare: 1.789 m. 
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2.2.STRUKTURA E SIPËRFAQES SË VENDGJUETISË  
 

Sipërfaqja e përgjithshme e vendgjuetisë 33.600,00 ha 100% Vrejtëje 

Pyje dhe toka pyjore 16.609,00 ha 49.43 %  

Kullosa dhe livadhe 7.649,40 ha 22.90 %  

Ara dhe kopshte 5.628,08 ha 16.75 %  

Vreshta dhe pemishte  ha    

Lumenj, kanale, liqene etj 1.209,00 ha 3.60 %  

Tjera 2.459,52 ha 7.32 %  

Sipërfaqja e lejuar për gjueti 26.208,00 ha 78.00 %  

Sipërfaqja  e ndaluar për gjueti 7.392,00 ha 22.00 %  
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3.0.Qëllimi i menaxhimit me vendgjueti 
 

 

1.Qëllimet  e përgjithshme : Menaxhimi  i vendgjuetisë  ka për qellim ruajtjen e tërë 

ekosistemit  dhe baraspeshën ekologjike,mbrojtjen e kafshëve te egra,sigurimin e mirëqenies  

dhe kushteve te shfrytëzimit te tyre,Gjithashtu siguron  mirëqenien dhe kushtet e shfrytëzimit 

ekonomik  dhe etiken e gjahtarëve Pra me menaxhim të vengjuetisë  mundësohet  kultivimi, 

mbrojtja, menaxhimi, gjuetia dhe shfrytëzimi i  egërsirave dhe pjesëve të tyre, ashtu që me 

masat menaxhuese  sigurohet  kultivimi i atyre egërsirave në lloje numër dhe   kualitete që 

lejojnë kushtet natyrore në vendgjueti. 

 

 

2.Qëllimet e veqanta  :  arritja e numrit  dhe kualitetit të caktuar, struktures gjinore dhe    

moshore , dendësisë së popullimit, mënyra e shfrytëzimit të  egërsirave dhe pjesëve të tyre 

( gjuetia turistike, aktivitetet  sportive – rekreative), përmirësimi i kushteve natyrore dhe 

habitateve të egërsirave. 

 

 

3.1.Masat mbrojtëse së kafshëve të egra në vendgjueti 
 

Gjuetia ilegale dhe numri shumë i madh i egërsirave dëmbërse ( ujku dhe dhelpra ) 

kanë bërë që numri i kafshëve të egra ne vendgjueti të zvoglohet.Numri qenëve  dhe maceve 

endacak është ne rritje në gjithë terenin e gjuetisë gjë që ndikon negativisht në numrin e 

kafshëve të egra.Edhe numri i maceve të egra është në rritje e sipër gjë që na shkakton dëme 

të mëdha sidomos në egërsirat si është lepuri ,thëllënza por edhe të vegjlit e kaprollit. 

Mbrojtja e kafshëve të egra  nga gjuetia ilegale  bëhet në mënyra të ruajtjes së organizuar 

nëpër seksione të gjuetisë , ku çdo anëtar i Kryesisë është i pajisur me autorizim (bexhë) për 

kontrollimin e terenit të gjuetisë. 

Pos kësaj Shoqata ka edhe rojtarin e terenit të gjuetisë i cili është në mardhënje të 

përkohshme pune. 

Mbrojtja e kafshëve të egra nga predatorët prezent dhe të kohëpaskohshëm, numri i të cilëve 

është mjaft i madh, bëhet kryesisht duke bërë reduktimin e numrit të tyre gjatë sezonit të 

lejuar për gjueti e nëse është e nevojshme duhet të organizohet akcion për reduktimin e këtij 

numri të predatorve në bashkepunim me MBPZHR dhe DBPZHR.. 

Sa i përket mbrojtjes nga sëmundjet e ndryshme të kafshëve të egra  duhet cekur se në terenin 

e gjuetisë nuk është hasur në ndonjë rast të sëmundjeve të egërsirave apo edhe të egërsirave të 

ngordhura nga sëmundjet. 

Nëse gjatë kontrollimit të terenit hasim në egërsira të ngordhura, Shoqata si menaxhuese e 

këtyre kafshëve të egra do të kontaktoi menjëherë me shërbimin veterinar komunal apo edhe 

me instacat më të larta në mënyrë që të kërkohet ndihmë për mbrojtjen nga sëmundjet 

eventuale të egërsirave. 

 

Me lejen e MBPZHR Shoqata e gjahtarëve sportive “Trepça” në Mitrovicë gjatë vitit 2011 ka 

vrarë 11 dhelpëra dhe tre derra të egër pë qëllime shkencore. 

Mostrat e marra nga këto egërsira të vrara janë dërgue në Istitutin e Veterinarisë në Prishtinë 

për analiza . për hulumtimin e sëmundjes së tërbimit tek dhelpërat dhe sëmundjes së mortajes 

tek derrat e egër. 
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Pas analizave të bëra të gjitha kanë rezultue negative  gjë që tregon se në terenin që 

menaxhon kjo Shoqatë egërsirat nuk kan kurfar sëmundje. 

Programi është financue nga Projekti i Bashkimit Europian dhe Zyres Ndërlidhëse të 

Përshkrimi i shkaktarëve të demit në kafshë të egra: 
 

 

Dëmet më të mëdha janë shkaktuar nga gjuetia e kundërligjshme nga personat që nuk janë anëtar të 

rregullt të Shoqatës dhe nuk i respektojnë Ligjin për gjueti,  rregullat e gjuetisë as sezonin e gjuetisë. 

Gjithshtu dëme në egërsira kemi edhe nga gjahtarët të cilët ilegalisht hyjnë në terenin që menaxhon 

Shoqata jonë. 

Përveq këtyre na shkaktojnë dëme të mëdha edhe  egërsirat dëmbërse të cilat bëjnë dëme të mëdha si 

janë ujku dhe dhelpra por edhe maca e egër. 

Gjithashtu edhe numri i madh i qenëve dhe maceve endacak është në rritje në tërë terenin që 

menaxhon kjo shoqatë dhe na shkaktojnë humbje të mëdha. 

Nga këta dëmëbërës pësojnë më së shumti egërsirat si janë :kaprolli, derri i egër , lepuri,  por  dhe 

egërsirat me pupla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt Propozim- për themelimin e vendgjuetisë të përbashkët për Komunën e Mitrovicës 

 

13 

 

Komuna e Mitrovicës  –  Vendgjueti “SHALA” 

 

4.0.LOJET DHE DHE NUMRI I KAFSHËVE TË EGRA  NË 
VENDGJUETI 
 

- Lloji i kafshëve kryesore dhe dominuese në vendgjueti  janë : lepuri, derri i egër, thëllënza 

fushore dhe rosa. 

- Lloji i kafshëve të tjera sekondare janë:  vjedulla, shqarthi, pëllumbi, qafka, laraska, etj 

- Lloji i kafshëve të egra të rralla dhe të rrezikuara në vendgjueti janë: kaprolli, sorkadhja dhe 

i vogli i saj, macja e egër, shqiponja, huti. 

- Egërsirat grabitçare (predatorët): ujku ,dhelpra dhe macja e egër. 

- Llojet sezonale dhe kalimtare:: 

a.   Kalimtare:ariu, . 

b. Shtegtare: lejleku,turtulli, pupëza,pata e egër etj 
Procesverbal 
Për konstatimin e gjendjes numerike te kafshëve te egra 
 
 
Gjendja numerike u vërtetua 

1. Kafshët e mëdha të egra (egërsirat)                                                                                        TABELA -2 
Lloji i kafshëve 
të egra 

Njëvjeçare dyvjeçare Të reja Të mesme Të rritura 
(pjekura) 

Gjithsej 

M F M F M F M F M F  

Krerë 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kaprolli 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

Derri i egër 1 1 2 2 2 2     10 

 
2 Kafshët e vogla (imëta) të egra 
 

 
Lloji i kafshëve të 
egra 

Numërimi në sipërfaqe provë(të caktuara) Duke vërejtur, përcjell dhe numëruar 

M F Gjithsej M F Gjithsej 

krerë / sqeparë krerë / sqeparë 

1 2 3 4 5 6 7 

Lepuri - -- - 20 20 40 

Thellenza fushore - - - 20 20 40 

Pata-Rosa    25 25 50 

Pllumbi    22 22 44 

Turtulli    4 4 8 

 
3 Kafshët e dëmbërse (predatorët) 
 

Lloji i 
kafshëve 
dëmberse 

Numërimi në sipëfaqe provoese Duke vrejtur, përcjell dhe numëruar 

M F Gjithësejtë M F Gjithësetë 

Krerë Krerë 

Ujku    5 5 10 

Dhelpra    10 10 20 

Shqarthi    2 2 4 

Macja e egër    3 3 6 

Vjedulla    3 3 6 
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Komisioni i për caktimin ku do të themelohet Vengjuetitë e përbashkta 

 

Komisioni përbehet nga 

 

Emin Begu – Kryesues  _____________ 

2. Idriz Beqiri – Antar       _____________ 

3. Bedri Bajrami – Antar   _____________ 

4. Besim Shala – Antar     _____________ 

5. Bahri Sinani – Antar     _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuna e Mitrovicës 
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RepublikaeKosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës Jugore 

Opština Mitrovica Juzna– Municipality of Mitrovica South 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plani i Punës së Kryetarit të Komunës 
 

(2019) 



  

Me  planin  e  punës  të  kryetarit  të  komunës për  vitin  2019  parashihet  që  t’i  

kushtohet  një përkushtim  edhe  më  i  madh  zhvillimit  të  përgjithshëm  të  

komunës,  me  theks  të  posaçëm zhvillimit ekonomik, sepse vetëm me një 

ekonomi të zhvilluar mund të promovohen ashtu si duhet vlerat dhe barazia e 

qytetarit të Mitrovicës. 
 

Me këtë plan synohet që ky zhvillim të bëhet përmes implementimit të 

politikave parimore ligjore në planifikim dhe menaxhim, rritjes së transparencës 

për shpenzimin e parasë publike. Gjithsesi, nuk do të lihet anash në asnjë mënyrë 

promovimi i vlerave sociale dhe përmirësimi i mirëqenies për qytetarë, gjë që 

nënkupton edhe përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre. 



  

 

Hyrje 
 

 
 

Realizimi sa më i mirë i kompetencave  dhe përgjegjësive për të mirën e qytetarëve në pajtim me 

dispozitat e Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale të Republikës së Kosovës, Statutin e komunës si 

akti më i lartë juridik i Komunës, vendimet e kuvendit të komunës dhe aktet tjera nënligjore, nga 

ana e kryetarit të komunës, i cili njëkohësisht udhëheq ekzekutivin e komunës,  mund të bëhet 

vetëm në bazë të planit të tij të punës i cili hartohet në përputhshmëri me planin e punës së 

Kuvendit të Komunës si dokument bazë, mbi të cilin zhvillohen dhe realizohen politikat 

komunale. 

 
 

Me Planin e Punës, kryetari i komunës përcakton prioritetet e punës së për vitin 2019, planifikon 

aktivitetet ër realizimin e synimeve operative të përcaktuara për vitin 2019. si dhe përcakton 

edhe treguesit e matshëm si dhe afatet kohore për kryerjen e secilit prej aktiviteteve dhe 

objektivave të parapara. 

 
 

Qëllimi i Planit të Punës është që të mundësoj realizimin e objektivave më me efikasitet dhe  në 

këtë mënyrë të përmirësohet edhe performanca në punë. 

 
 

Objektivat    kryesore  të  Kryetarit  të  Komunës  për  vitin  2019,  janë  që  duke  realizuar  me 

përkushtim planin e përcaktuar të punës sipas fushave që në vijim do theksohen. 
 
 
 
 

  Zbatimi me vendosmëri i ligjeve dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës, rregulloreve 

dhe vendimeve të  KK, duke 

    Promovuar një qeverisje të mirë dhe të hapur; 
 

    promovuar transparencën maksimale; 
 

    siguruar informimin e gjithanshëm dhe efikas të publikut; 
 

    zbatuar me përpikëri Ligjin për Qasjen në Dokumente Zyrtare; 
 

    përfshirë sa më gjerë qytetarët në vendimmarrje, me fokus ata në zonat rurale



  

 

 
 

  Zhvillimi Ekonomiko - shoqëror 
 

 
 

    zhvillim të qëndrueshëm ekonomik 
 

    krijimi i vendeve të reja të punës 
 

    krijimi i kushteve të favorshme për investime të jashtme 
 

    menaxhim transparent i parasë publike 
 
 
 

 
  Promovimi i vlerave sociale- shoqërore dhe të drejtat e njeriut 

 

 
 

    Sigurimi i lëvizjes së lirë si e drejtë themelore njerëzore 
 

    përmirësimi i mirëqenies së qytetarit, të fokusuar në grupet që janë në varfëri të skajshme 
 

  krijimi  sigurisë  në  bashkësi,  si  parandalim  dhe  mbrojtje  nga  ngjarjet  që  mund  të 

kërcënojnë sigurinë e publikut në përgjithësi nga ndonjë rrezik i  konsiderueshëm, si 

çrregullimet në jetën publike, krimi, trafikimi dhe fatkeqësitë e tjera 

    krijimi i  kushteve të banimit për të pastrehët 
 

    përmirësimi i kushteve në shëndetësinë primare dhe sekondare 
 

    reformimi dhe mbikëqyrja e procesit mësimor në shkollat fillore dhe të mesme 
 

 
 
 

  Ofrimi i shërbimeve të shpejta për qytetarët 
 

 

  decentralizimi i shërbimeve në zyra administrative lokale në lagjet e qytetit dhe fshatrat, 

që është duke u bërë 

    disiplina në punë, menaxhim i mirë i pozitës zyrtare 
 

  ofrimi i shërbimeve të regjistrimit civil nga ora 8:00 deri në ora 17:00, kurse gjatë muajve 

të verës deri në ora 19:00, për arsye të fluksit të madh të mërgatës 

  ofrimi i informatave në mënyrë të shpejtë dhe efikase për të gjithë qytetarët përmes ueb- 

faqes së Komunës,  facebook-ut zyrtar, rrjeteve tjera sociale, si dhe përmes medieve 

lokale dhe atyre në nivel qendror 



  

 

 

Për realizimin e këtyre synimeve dhe objektivave të planifikuara, obligohen dhe janë përgjegjëse 

drejtoritë e administratës komunale, për të cilat edhe gjatë ëktij viti do të krijohen kushte më të mira të 

punës, duke përfshi pajisjen  me mjete të nevojshme pune, rregullimin e hapësirave të punës etj. 

 
 
 
 
 
 

DREJTORIA E ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME 
 

Baza Ligjore e punës në Drejtorinë e Administratës së Përgjithshme , Ligjet në fuqi (Ligji Nr.03/L -040 për 

Vetëqeverisjen Lokale, Ligji Nr.03/L-149për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligji Nr.04/L- 

184,për Administrimin e Punës në Zyrë, Ligji Nr.04/L-003 për Gjendjen Civile, si dhe Ligjet tjera bazike, pastaj 

Aktet Nënligjore si Udhëzimet Administrative, Rregulloret e miratuara nga Ministritë e Linjës , Statuti I 

Komunës Nr.02/06-7444/3 dt.23.09.2011, Rregullorja Komunale nr.02/2012, për organizimin , kompetencat 

dhe përgjegjësitë e drejtorive dhe organeve tjera të administratës komunale . 
 
 
 

OBJEKTIVAT ; 
 

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme, do te ketë parasysh edhe çështjet si : 
 

  Bashkëpunimi dhe koordinimi i   punëve me Ministritë përkatëse ( Ministrinë e Administrimit të 

Pushtetit  Lokal,  Ministrinë  e  Administratës  Publike,  Ministrinë  e  Punëve  të  Brendshme  dhe 
Ministritë tjera.) , 

    Ofrimi i shërbimeve administrative sa më afër qytetarit , 

    Rritja e efikasitetit , transparencës dhe informimit objektiv në organet e administratës komunale , 

    Bashkëpunimi dhe bashkëveprimi me shoqërinë civile , OJQ etj. 

    Ngritja e efikasitetit të punës në organet administrative komunale, përmes teknologjisë informative, 

    Aftësimit të stafit të drejtorisë , përmes trajnimeve të ndryshme 

    Ngritjen e  përgjegjësisë dhe disiplinës në punë . 

    Mbështetja në hartimin e rregulloreve lokale. - PVPE 

  Identifikimi dhe hartimi i kritereve për matjen e performancës së shërbimeve në nivelin 

komunal, në bazë të rezultateve të vendoset për masat. - PVPE 

  Ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve të komunës lidhur me praktikat e mira të 

vetëqeverisjes lokale. -  PVPE 

    Vlerësimi i nevojave dhe ngritja e kapaciteteve njerëzore, në komunë - PVPE 

  Ngritja e kapaciteteve të strukturave udheheqese komunale dhe shoqërisë civile për 

integrimin e të gjitha komuniteteve pa dallim. PVPE 

  Ofrimi i shërbimeve pa dallime etnike dhe religjioze duke respektuar dispozitat ligjore ne fuqi. - 

PVPE 

    Përkrahja e Njësisë Komunale për të Drejtat e Njeriut rreth aktiviteteve në Komunë. 

 

 

 

 



  

 

I . SEKTORI I PUNËVE TË PȄRBASHKȄTA 
 

  Informimi i rregullt dhe me kohë i organeve të Komunës , i qytetarëve, i bizneseve dhe i 

instucioneve të tjera me aktivitetin e Kuvendit dhe ekzekutivit , konform Statutit të 

Komunës dhe Ligjit per qasjen në dokumentet zyrtare ; 

  Angazhimin në përmbushjen e standardeve në suaza të kërkesave që i adresohen këtij 

sektori ; 

  Azhurimin dhe përkthimin me kohë të të gjitha materialeve për mbledhjet e Kuvendit, 

Komiteteve , Bordit të Drejtorëve si dhe përkthimin simultan të  mbledhjeve të organeve 
komunale dhe shpërndarjen e materialeve si dhe akteve të miratuara të organeve 

përkatëse; 

    Azhurimin dhe mirëmbajtjen e Web – faqes komunale, në gjuhën shqipe dhe serbokroate 

  Pajisjen me teknologji bashkëkohore të punës , për përgatitjen , sistemimin , shpërndarjen 

dhe ruajtjen e materialeve nga fushveprimtaria e këtij sektori . 

  mirëmbajtëja e objektit dhe hapsirave për rreth tij, sanimi i prishjeve të shkatuara në 

rrjetin e ujsjellësit, të kanilizimit, në pastrimin e pusetave, rrjetit elektrik, nxemja 

qendrore,  mirëmbajtja dhe kontrollimi i tyre, riparime të vazhdueshme në nyjet sanitare 

në objektin e komunës dhe në zyrat e vendit, riparimi i tavolinave , karrikave dyerëve dhe 

dritareve etj. 

    Fotokopja: fotokopjim i materialit për shërbime të kuvendit, Ekzekutivit, Gjendjes Civile 

   Bën mirëmbajtjen-pastrimin në kontinuitet të fokokopjeve si riparimin e prishjeve të 

vogla. 

  Shpërndarja e postes sipas destinacionit në adresa të përcaktuara nga dërguesi permes 

librit të dërgesave, në kohën dhe vendin e duhur, duke u kujdesur në veçanti në rujtjen e 

afateve ligjore. 

  Mirëmbajtja e kamerave të vëzhgimit, ndërrimi dhe riparimi i tyre, administrimi i acessit 

në përcjelljen e zhvillimeve brenda dhe jasht  hapsirave të objektit të komunës, vëzhgimi 

i hyrje-daljeve. 

 

  Sigurimi fizik i objektit dhe pasurisë të komunës, vëzhgimi i vazhdueshëm i hyrje – 

daljeve, regjistrimi në librin e kujdestarisë të çdo hyrje në objekt të personave pas orarit 

të punës. 



  

 
 
 

 

o Zyra për verifikimin dhe vërtetimin e dokumenteve . 
 

 
 

  Vërtetimin  e  diplomave  ,certifikatave  ,dëftesave  ,  deklaratave  me  dy  dëshmitar  , 

autorizimeve dhe shkresave tjera . 

 
Afati : në kontinuitet 

 
Shërbimi teknik 

    Mirembajtjen e rrjetit të telefonisë fikse, brenda objektit të Komunës 

   Në bashkëpunim dhe bashkëveprim me Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpetim , do të 

iniciojmë përgatitjen e elaboratit për trajnime për mbrojtjen kundër zjarrit 

  Aftësimin e punëtorëve për demonstrimin e masave preventive dhe mbrojtjes në raste të 

rrezikut nga fatkeqësitë elementare ; 

    Sigurimin e ngrohjes qendrore ; 

  Shfrytëzimin racional dhe ndërrimin e regjimit në aspektin e mirëmbajtjes së automjeteve 

dhe shtimin e kontrollit lidhur me shpenzimet si dhe me mënyrën e shfrytëzimit të tyre. 

    Shitjen e veturave të dala nga përdorimi dhe të atyre të vjetruara, përmes ankandit publik 

    Pastrimin , ruajtjen dhe mirëmbajtjen e objektit të Komunës . 
 

 
 

Afati : në kontinuitet 
 
 

 
II . SEKTORI I GJENDJES CIVILE 

 

 
 
 

Vendosja   sa më efikase dhe me afat ligjor e  kërkesave të  qytetarëve , lëshuarja e 

certifikatave ( ekstrakteve ) të ndryshme , si vijon : 
 

 
 
 

    Ekstraktet e lindjes; 

    Certifikatat e lindjes ; 

    Certifikatat e Gjendjes Martesore 

    Certifikatat e Bashkësisë Familjare 

    Certifikatat e martesës ; 

    Certifikatat e vdekjes ; 

    Certifikatat e Shtetësisë 

    Certifikatat mbi statusin martesor ; 

    Certifikatat për personat ne jete ; 

    Ndërrimi i emrit personal 

    Korrigjimi i emrit 



  

    Lidhja e martesës 

    Leja e varrimit 

  Regjistrimet në Regjistrat themeltarë të gjendjes civile ( regjistri i të lindurve, regjistri i të 

martuarve, regjistri i të vdekurve) 

    Regjistrimet e mëvonshme dhe riregjistrimet, në Librat themeltarë të gjendjes civile; 

    Zgjidhja e kërkesave lidhur me ndërrimin e mbiemrit personal , pas aktit të kurorëzimit ; 

    Arkivimi i lëndëve të këtij sektori dhe akteve (të lindjes, të martesës, të vdekjes) 

  Nxjerrja  e  aktvendimeve në  procedurë administrative (  ndërrimi  i  emrit  e  mbiemrit 

personal,    korrigjimin  e  emrit  dhe mbiemrit  personal  ,    anulimin  e regjistrimeve të 
gabuara në Regjistrat themeltarë 

    Dërgimi i raporteve javore , mujore e vjetore për punën e Sektorit të Gjendjes Civile 

Ministrisë së Punëve të Brendshme – Divizionit ( Departamentit ) të Gjendjes Civile . 

  Hapja e zyrës së Gjendjes Civile në Zhabar, e cila do te ofroje shërbime për banoret e 

vendbanimeve per rreth. 

Afati : në kontinuitet 
 
 
 
 

Qendra për Shërbim te Qytetarëve dhe Bizneseve 
 

  Me hyrjen në fuqi të Rregullores (MAP) Nr.01/2015 për Shenjat Unike të Klasifikimit 

të 

  Dokumenteve dhe Afatet e ruajtjes së tyre, Qendra për Shërbim me Qytetarë nga 

data: 

    05.01.2017 do të filloj me zbatimin e kësaj rregulloreje. 

  Ndryshimi  i  shenjave  unike  të  klasifikimit  dhe  afatet  e  ruajtjes  së  dokumenteve 

nënkupton se ndryshojnë rreth 80 % e shenjave të klasifikimit dhe poashtu ndryshon 

edhe afati i ruajtjes se lëndëve. 

  Ligji  Nr.04/L-184 për  Administrimin e  Punës në  Zyrë,  parasheh të  gjitha  detyrat 

dhe përgjegjësitë e vendit të punës për nëpunësit civil në QSHQ, të cilat parashiheshin 

sipas Udhëzimit Administrative nr.03/2011 pë Funksionimin e Qendrave për Shërbim 

me Qytetarë në Komuna të cekura si me poshtë. 

    Komunikimi korrekt dhe transparent me qytetarët ; 

    Përgatitja,vënia në dispozicion të qytetarëve e broshurave dhe fletëpalosjeve 

informative 

  Këshillimi dhe ndihma juridike – administrative për mënyrën e plotësimit të 

kërkesave dhe parashtresave 

    Pranimi dhe regjistrimi i kërkesave ose parashtresave ; 

  Mbajtja e dosjeve dhe  statistikave të  parashtresave dhe kërkesave të  paraqitura 

nga qytetarët ; 

    Vëzhgimi i reagimeve të qytetarëve dhe zyrtarëve të komunës ndaj shërbimeve që 

ofron 

Zyra Pritëse ; 



  

    Sistemimin dhe ruajtjen e dokumentacionit të lëndëve të kryera sipas drejtorive ; 

    Regjistrimin , ruajtjen dhe sistemimin e materialit arkivor ; 

    Bashkëpunimi me Arkivin ndërkomunal në Mitrovicë ; 

    Trajnimi i punëtorëve të këtij shërbimi në aspektin profesional ; 

  Regjistrimi i kërkesave dhe lëndëve të kryera në kompjuter   dhe ruajtjen e lëndëve 

arkivore ; 

    Pajisja me literaturë profesionale nga lëmi i arkivit ; 

    Dërgimi i lëndëve arkivore të cilave ju ka skaduar afati ligjor i ruajtjes, në Arkivin 
Ndëkomunal në Mitrovicë . 

 

 
 

Afati : në kontinuitet . 
 
 
 
 

 

NJESIA KOMUNALE PER TE DREJTAT E NJERIUT 
 

Të drejtat e njeriut janë kriter bazë për pozitën e njeriut dhe rolin e tij në një shoqëri.Ato janë 

pjesë përbërëse e historisë politike të shoqërisë dhe paraqiten si tregues më i mirë i raportit mes 

shtetit dhe shoqërisë në njërën anë si dhe shoqërisë dhe individit në anën tjetër. Të drejtat e 

njeriut janë mjete dhe masa për kufizimin e pushtetit dhe pamundësimin e keqpërdorimit dhe 

arbitrimit me pushtetin. 
 

Edhe me gjithë ligjet në fuqi dhe ndërtimin e institucioneve nuk garantohen të drejtat e njeriut 

nëse shoqëria nuk është e informuar mbi këto të drejta. Është shumë e rëndësishme për të gjithë 

qytetarët të kuptojnë se ata nuk duhet toleruar shkeljen e të drejtave të tyre qoftë nga autoritetet 

apo edhe nga individët tjerë. Qytetarët në Kosovë, duke përfshirë edhe Mitrovicën me rrethinë, 

nuk  janë  të  njoftuara  mbi  të  drejtat  e  tyre  të  garantuara.  Mbizotëron  një  lloj  nënshtrim  i 

pavullnetshëm që është trashëguar nga tranzicionet e më hershme të shoqërisë kosovare. Është e 

vështirë që gjeneratave të vjetra t’iu mësohet se shteti është në shërbim të tyre dhe se ata kanë 

mundësinë ligjore dhe institucionale t’iu kundërvihen në rast të shkeljeve të të drejtave të tyre 

nga ana e shtetit. Edukimi duhet të fillojë nga niveli më i ulët i mundshëm. 

Në Kosovë më shumë së 42.5% e popullatës janë deri në moshën 19 vjeçare. Ky është një 

potencial i  jashtëzakonshëm dhe në rast se ky potencial shfrytëzohet dhe edukohet për një 

periudhë 15 vjeçare, kultura jonë mbi të drejtat e njeriut do të ndryshoj rrënjësisht. Edukimi jo- 

formal është po ashtu njëra ndër format më të mira të edukimit qytetar. Organizatat e Shoqërisë 

Civile dhe institucionet tjera duhet të organizohen që t’i vizitojnë shkollat në Kosovë për të 

ligjëruar mbi të drejtat e njeriut. Arsimi luan një rol qendror në zhvillimin dhe përhapjen e 
vlerave themelore të shoqërive moderne e që janë: demokracia, të drejtat e njeriut dhe shteti i së 
drejtës, si dhe në parandalimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut. 



  

 

Në  këtë  drejtim,  arsimi, gjithnjë e më shumë, po shihet si  barrierë ndaj rritjes së dhunës, 

racizmit, ekstremizmit, ksenofobisë, diskriminimit dhe intolerancës. Probleme këto që janë të 

pranishme në kontekstin e Mitrovicës. 
 
 
 

    Audienca Shënjestër 
 

Plani  synon të përfshijë të rinjet nga bashkësitë e ndryshme etnike (shqiptarë, boshnjak, turq, 

romë, ashkali, etj.) nga Mitrovica, të moshave 12 – 18 vjeç të cilët vijojnë mësimet në shkollat 

fillore e të mesme në pjesët urbane dhe rurale të Mitrovicës; 
 

 
 

    Përshkrimi i  aktiviteteve 
 

Plani synon të orientoj dhe edukoj qytetarët, sidomos të rinjtë, në sferën e të drejtave dhe lirive 

themelore të njeriut duke i aftësuar ata që t΄i njohin parimet dhe ligjet që garantojnë liritë dhe të 

drejtat e tyre duke qenë në gjendje të dallojnë momentet kur ato mund të aplikohen në jetë.  Kjo 

do të arrihet duke organizuar trajnime nëpër shkolla të pjesës urbane dhe rurale, duke organizuar 

debate tematike dhe aksione ndërgjegjësuese për qytetarët. 

    Aktivitetet e planifikuar përfshijnë siç vijon: 
 

 
 

  Shënimin e Ditës Botërore të Shëndetit (07.04.2019): do të bëhet duke organizuar një 

debat lidhur me të drejtat e njeriut të gjeneratës së dytë, me theks të veçantë të drejtat për 

sigurim dhe shërbim shëndetësor. Ndër të tjerat do të diskutohet çështja e ligjit mbi 

shëndetësinë dhe sigurimin shëndetësor, si dhe shërbimet shëndetësore publike primare dhe 

sekondare në komunën e Mitrovicës. Në debat do të ftohen përfaqësues të organizatave  të 

shoqërisë civile, përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare si dhe gazetar. 

 

  Dita kundër braktisjes se fëmijëve, me 18 Prill 2019, aktivitet te ndryshme kundër 

braktisjes se fëmijëve, 
 

 
 

  Shënimi i Ditës Kombëtare të të Pagjeturve (27.04.2019): do të bëhet në koordinim me 

shoqatën  e  familjarëve  të  personave  të  pagjetur  me  ç ŕast  do  të  vizitohen  shkolla  në 

pjesën urbane dhe rurale të Mitrovicës dhe do të organizohen ligjërata për shkeljen e të 

Drejtës Ndërkombëtare Humanitare gjatë luftës së fundit në Kosovë si dhe për funksionimin 

e drejtësisë tranzicionale në kontekstin e Kosovës. Do të shtypet edhe një broshurë lidhur me 

shkeljet e bëra gjatë luftës së fundit ndaj qytetarëve të Mitrovicës dhe do t΄u shpërndahet 

qytetarëve. Ligjërata në fjalë ka të bëjë me mbrojtjen ndërkombëtare që u bëhet personave 

që  nuk  marrin  pjesë  në  konflikt,  pra  popullatës  civile.  Pra,  gradualisht    synohet    të 

shtjellohet  edhe  ballafaqimi  me  të  kaluarën.  Nuk  mund  të ndërtohet e ardhmja pa u 

ballafaquar me të kaluarën dhe gabimi më i madh bëhet kur të rinjve u sugjerohet të harrohet 

e kaluara.



  

Pra, të rinjtë duhet të dinë çfarë ka ndodhur në të kaluarën, cilat të drejta dhe konventa janë 

shkelur e pikërisht këtë do ta mësojnë përmes këtij ligjërimi i cili do të elaborojë këto tema: 

Nocioni i së drejtës ndërkombëtare humanitare; 

-    Historia e së drejtës ndërkombëtare humanitare; 

-    Parimet e së drejtës ndërkombëtare humanitare; 

-    Shkelja e të drejtës ndërkombëtare humanitare gjatë luftës në Kosovë; 

-    E drejta për të ditur fatin e personave të zhdukur sipas Konventave Ndërkombëtare; 

-    E drejta për të ditur sipas legjislacionit të Republikës së Kosovës; 
 

 

  Shënimi i Ditës Botërore të Punëtorëve (01.05.2019): do të bëhet duke organizuar një 

debat lidhur me të drejtat e punëtorëve në shoqërinë tonë, sukseset e arritura dhe sfidat 

me të cilat ballafaqohen punëtorët, respektimin e ligjit të punës, etj. Të pranishëm do të jenë 

përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që merren me të drejtat e njeriut, përfaqësues 

të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare si dhe aktivistët e sindikatave. 

 

    Dita Ndërkombëtare e familjes “ Java e Gruas”, 15.05.2019 

 

  Shënimi  i  Ditës  Botërore  të  Diversitetit  Kulturor  (20.05.2019): do  të  bëhet  duke 

organizuar një debat lidhur me diversitetin kulturor dhe multikulturalizmin në shoqërinë 

tonë. Të pranishëm do të jenë përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që merren 

me të drejtat e njeriut, përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare si dhe 

përfaqësues të bashkësive të ndryshme etnike. 
 

 

  Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve (01.06.2019): do të bëhet duke vizituar 

shkolla në pjesën urbane dhe rurale të Mitrovicës dhe do të organizohen ligjërata për të 

Drejtat e Fëmijëve. Do të shtypet edhe një broshurë lidhur me të drejtat e fëmijëve e cila 

do të shpërndahet nëpër shkolla. 

Organizimi i një tubimi ose ekskursioni me gratë kryefamiljare, ne bashkëpunim dhe koordinim 

me OJQ-te, e grave, Shoqatën e Familjeve te dëshmoreve dhe shoqatën e te pagjeturve . 
 

 
 

  Shënimi  i  Ditës  Ndërkombëtare  të  të  Pagjeturve  (30.08.2019): do  të  bëhet  në 

koordinim me shoqatën e familjarëve të personave të pagjetur me ç΄rast do të organizohet 

një debat lidhur me të drejtën e familjarëve për të ditur fatin e personave të zhdukur. Të 

ftuar  do  të  jenë  akterët  relevant  që  merren  me  çështjen  e  personave  të  zhdukur si: 

përfaqësues të shoqatave të familjarëve, përfaqësues të institucioneve vendore të nivelit 

lokal dhe qendror si dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare. 

Ne muajin gushte aktivitet tjetër kemi menduar edhe Kampanjën per ruajtjen e ujit te pijshëm. 

Muaji Tetor, Muaji i Mundësive te Barabarta për Personat me Aftësi te Kufizuar ku Komuna e 

Mitrovicës, qe disa vite angazhon persona me aftësi te kufizuar te cilët punojnë për 5 dite ne 

Administratën e Komunës 

    Ne muajin Nëntor , Dita Ndërkombëtare kunderdhunes ndaj grave. 25.11.2019 
Kemi menduar te bëjmë vedisimin e grave për dhune, shpërndarjen e fletëpalosjeve për te mos 

hezituar qe te denoncojnë dhunën ne familje, vizite ne strehimore, si ne Qendrën për Mbrojtjen e 

Grave dhe Femive ne Mitrovice etj. 
 

  Shënimi i Ditës Kundër AIDS, ME 01.12.2019, ku kemi planifikuar një Organizimin e 

një ligjërate dhe shpërndarje e fletushkave për mbrojtjen nga AIDS.



  

 

  Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuar (03.12.2019): do 

të bëhet duke organizuar një debat tematik: ”Personat me aftësi të kufizuar dhe shoqëria 

jonë ”. Debati në fjalë synon ngritjen e vetëdijes në mesin e akterëve relevant vendor dhe 

ndërkombëtar lidhur me të drejtat dhe problemet e personave me aftësi të kufizuara. 

Pjesëmarrës të këtij debati do të jenë OJQ-të, autoritetet vendore/ndërkombëtare, persona 

me aftësi të kufizuar dhe përfaqësues të bizneseve të ndryshme, etj. Ndër te tjera përmes 

këtij debati do të theksohet në mënyrë të veçantë e drejta e pacenuar e personave me 

aftësi të kufizuar për dinjitet dhe mundësi të barabarta. 

  Shënimi i Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut (10.12.2019): do të bëhet 

duke organizuar ligjërata nëpër shkollat fillore të qytetit të Mitrovicës dhe fshatrave 

përreth. Ligjëratat kanë për qëllim t΄i njoftojnë nxënësit me historinë e të drejtave të 

njeriut, konceptin e të drejtave, ndarjen e të drejtave të njeriut si dhe mbrojtjen e të 

drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Trajnimi është konceptuar si i tillë që të zgjojë 

kërshërinë e pjesëmarrësve dhe të jetë interaktiv. Të rinjtë do të kenë rastin të mësojnë 

për të drejtat e njeriut nga trajnuesit më eminent të shoqërisë civile në Mitrovicë. Ata do 

të pajisen  edhe  më literaturë përkatëse për të  drejtat  e njeriut  (fletushka,  broshura). 

Përgjithësisht do të trajtohen të drejtat e njeriut nga të tre gjeneratat: të drejtat civile dhe 

politike; të drejtat sociale, ekonomike dhe kulturore; të drejtat e reja apo të drejtat e 

solidaritetit.  Për këtë qëllim do të vizitohen 6 shkolla në pjesën urbane dhe 6 në pjesën 

rurale. Gjithashtu do të dizajnohet edhe fletëpalosja për të drejtat e njeriut. 
 
 
 

o ZYRA PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE 
 

 

  Menaxhimin e zyrës së rrjetit të kompjuterëve dhe planifikimin e infrastrukturës së 

domosdoshme 

    Mirëmbajtja e Aplikacionit të internetit, E-pasurisë, SVMP-së, SIMBNJ-së, LOGO-së 

    Mirëmbajtja dhe ruajtja e shenimeve në dhomën së serverëve, 

    Mirëmbajtja e rrjetit kabllovik të internetit në ndërtesën e Komunës. 

    Mirëmbajtja e rrjetit nëpër zyret e Gjendjes Civile 

  Instalimi i softuereve me te avancuar Menaxhimin e zyrës së rrjetit të kompjuterëve , 

web faqes komunale dhe planifikimin e infrastrukturës së domosdoshme 

    Kujdesin për funksionimin normal i të gjitha PC – kompjuterëve, 

    Mirëmbajtja e Ueb Faqeve 

    Mirëmbajtja e sistemit te pritjes te GJC 

    Pasurimi i AD (Active Derictory), mirëmbajtaja e pajisjeve për performancë etj. 

    Mirëmbajtja e kompjuterëve , formatimi dhe instalimi i programeve të licencuara nga 

MAP. – ASHI- ja 

    Mirëmbajtja e rrjetit LAN në ndërtesën e Komunës. 

    Instalimi i softuereve me te avancuar 

      Projekt per digjitalizimin e automjeteve 

 Mirëmbajtja e E-Kioskave (Gjendjës Civile) 

  Smart Sity (Smart Sity është platformë inovative e komunikimit ndërmjet komunës 

dhe qytetarve përgjat 24 orëve të ditës dhe 7 ditë në javë). 

    Ndrrimi i softuerit per pritje te qytetarve ne Gjendjen Civile 

 

Afati : në kontinuitet



  

 

DREJTORIA PËR SHËNDETËSI 
 
 
 

Drejtoria e Shëndetësi do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në vijim: 
 

a.   Është përgjegjëse për sigurimin dhe zbatimin e   kujdesit parësor shëndetësor si dhe 

përcjelljen e gjendjes shëndetësore në komunë, në pajtim me dispozitat ligjore; 

b.   Inspektimin e qendrave private të përkujdesit parësor shëndetësor; 
c.   Organizon dhe zbaton mbikëqyrjes profesionale dhe juridike të shëndetësisë primare; 

d.   Planifikon dhe menaxhon buxhetin e bazuar ne nevojat lokale, duke u mbështetur në 

udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë; 

e.   Kujdesin shëndetësor mendor të bazuar në bashkësi; 
f.    Mbikëqyrë situatat në raste të epidemive në nivel komunal; 
g.   Kujdeset për cilësinë e ujit të pijshëm dhe artikujve Higjenik; 

h.   Përkujdeset për zbatimin e ligjeve kundër përdorimit të duhanit dhe ndotjes së ajrit; 

Vlerësimin e nevojave lokale për shëndetësinë primare; 

i.    Vendosjen e objektivave për kujdesin primar shëndetësor; 

j.    Zbaton dispozitat ligjore dhe rregulloret komunale në fushën e shëndetësisë primare; 

k.   Zbaton normat, standardet e infrastrukturës dhe burimeve njerëzore të miratuara nga 

MSH-ja; 

l.    Përcaktimi i  prioriteteve lokale dhe objektivave në bazë të  informatave, konform 

strategjisë së kujdesit parësor shëndetësor; 

m.  Mbikëqyrë dhe koordinon Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare; 

ushtron edhe kompetencat tjera që dalin nga ligjet e veçanta, statuti i komunës, akte nënligjore 

dhe të deleguara nga pushteti qendror. 
 

 
 
 

Drejtoria për Shëndetësi detyrat dhe përgjegjësit e veta i ushtron përmes: 
 

1.  Sektorit për punë financiare, juridiko-administrative dhe mjekësore 
 

2.  Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare “Dr. Nexhat Quni” 



  

Sektori për punë financiare, juridiko-administrative dhe mjekësore 

 

BUXHETI I VITIT 2019 

Kodi i 

programit  
Pershkrimi  Stafi Paga dhe mëditje 

Mallra dhe 

shërbime 

Shpenzimet 

Komunale 
Subvencionet 

Shpenzimet 

Kapitale 
Totali 

730 DSH 304 1,954,914.00 409,494.00 90,631.00 33,505.00 137,500.00 2,626,044.00 

  Grantet Qeveritare   1,929,914.00 186,912.00 90,631.00 0.00 137,500.00 2,344,957.00 

  Të hyrat vetanake   25,000.00 50,000.00 0.00 33,505.00 0.00 108,505.00 

  Financimi i jashtëm     172,582.00       172,582.00 

73031 ADMINISTRATA 4 25,223.00 6,000.00 0.00 33,505.00 27,500.00 92,228.00 

  Grantet Qeveritare   25,223.00 6,000.00     27,500.00 58,723.00 

  Të hyrat vetanake         33,505.00   33,505.00 

  Financimi i jashtëm               

74300 QKMF 300 1,929,691.00 403,494.00 90,631.00 0.00 110,000.00 2,533,816.00 

  Grantet Qeveritare   
            

1,904,691.00  
180,912.00 90,631.00   110,000.00 2,286,234.00 

  Të hyrat vetanake   25,000.00 50,000.00       75,000.00 

  Financimi i jashtëm      172,582.00       172,582.00 

 

 

Projektet Kapitale për vitin 2019 

N
r Programi/Emërtimi i projektit 

Viti  2018 buxheti  Fillestar 

Kostoja totale 

2018 

Granti 

qeveritarë  10 

1 Shëndetësia 

  

1.1 Renovimi  i objekteve shëndetësore 15,000.00€ 15,000.00€ 

1.2 Inventar dhe mobile 12,500.00 € 12,500.00 € 

1.3 Blerja e RTG DIGJITAL 110,000.00 € 110,000.00 € 

1.4 Mirëmbajtja e Teknologjis informative 12,500.00 € 12,500.00 € 

1.5 Softver per menaxhim te barnave 7,500.00 € 7,500.00 € 

1.6 Instalimi I Kamerave ne QKMF, QMF, AMF 7,500.00 € 7,500.00 € 

1.7 Sinjalizimi i objekteve 5,000.00 € 5,000.00 € 

1.8 Pastrimi i objekteve te QKMF, QMF, dhe AMF 10,000.00 € 10,000.00 € 

 



  

 

Drejtoria për Shëndetësi ka të themeluar një komision për ndarjen e subvencioneve.  

Në bazë të rregullores komunale nr. 11/2013 për subvecione dhe transfere, drejtoria për 

shëndetësi ka planifikuar buxhetin në vlerë prej 33,505 €.  Këto mjete janë të parapara për 

kërkesat e qytetarëve të cilët vuajn nga problemet e ndryshme shëndetësore. 

 

QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE 

                                          “Dr. NEXHAT ÇUNI” 
 

                                                 MITROVICË 

 

Përmbajtja: 

1. Shkurtesat dhe akronimet  

2. Përmbledhja ekzekutive 
3. Sfondi 
4. Objektivat 
5. Anekset 

 

Shkurtesat dhe akronimet 

• KPSH - Kujdesi Primar Shëndetësor 
• QKMF - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare. 
• QMF - Qendra e Mjekësisë Familjare. 
• MSH - Ministria e Shëndetësisë. 
• DKSH - Drejtoria Komunale e Shëndetësisë. 
• IRSHP - Instituti Regjional i Shëndetit Publik 
 KNCSHSH - Komiteti për Ngritjen e Cilësisë së Shërbimeve Shëndetësore

• ZHVP - Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional 
• IKSHP - Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik 
• SISH - Sistemi Informativ Shëndetësor 
• QZHMF - Qendra e Zhvillimit të Mjekësisë Familjare 

 SDC - Sëis Agency for Developement

 AQH - Kujdesi i Qasshëm dhe Cilësor
• ESP - Edukimi Specialistik Pasdiplomik 

 ETHP - Edukimi Themelor Postdiplomik
• KD - Këshilli Drejtues 

 QTMF - Qendra trajnuese e Mjekësisë Familjare
 



  

1.  Përmbledhja ekzekutive 

Duke u bazuar në Ligjin e Shëndetësisë së Kosovës, si dhe Ligjin për Vetëqeverisjes Lokale i cili 
ka inkorporuar në tërësi konceptin e Mjekësisë Familjare, duke e definuar atë si “formë 
themelore e ofrimit të shërbimeve shëndetësore gjithëpërfshirëse në nivelin parësor të 
kujdesit shëndetësor, për individët dhe familjet e tyre”. KPSH në Komunën e Mitrovicës 
shërbimet shëndetësore i ofron në bazë të konceptit të Mjekësisë Familjare bazuar në 
legjislacionin në fuqi. Po ashtu shërbimet shëndetësore ofrohen edhe në komunat tjera 
(Leposaviq Komuna e Mitrovicës Veriore dhe Zveçanit), e që është një specifikë për KPSH. 
Infrastruktura dhe objektet e vjetra, numri i vogël i stafit si dhe mosha mesatare e personelit e 
shtyer, janë disa nga veçorit që kanë ndikim në ofrimin shërbimeve. Një studim i organizuar 
nga Agjencioni për Bashkëpunim Zviceran dhe e implementuar nga projekti i AQH ka treguar 
se ofrimi i shërbimeve me theks në sëmundjet kronike masovike, jo ngjitëse si dhe në fushat 
tjera ka treguar se nevojitet përmirësim si dhe vetëdijesim qoftë nga ana e personelit 
shëndetësor, por edhe e komunitetit në mënyrë që të parandalohen dhe trajtohen këto 
patologji duke siguruar një efiqiencë më të madhe të shërbimeve.  

Po ashtu edhe parandalimin e sëmundjeve dhe përmirësimin e kualitetit të jetës.   

Sido që të jetë me përkrahjen nga Institucionet Lokale, me theks në Drejtorinë e Shëndetësisë 
si dhe planifikimin e aktiviteteve bazuar në resurset në dispozicion do të jenë udhërrëfyes në 
këtë dokument. 

 

2.  Prapavija 

Që nga viti 2002, kur është bërë decentralizimi i Kujdesit Parësor Shëndetësor në Mitrovicë 
janë ofruar shërbime shëndetësore preventive aq sa ka qenë e mundur bazuar në specifikat 
dhe resurset në dispozicion. 

 Për një kohë të gjatë shërbimet parësore dhe dytësore janë ofruar në objektin QKMF-së së 
tanishme gjë që ka pas ndikim në spektrin dhe kualitetin e shërbimeve të ofruara. Mungesa e 
nivelit sekondar të mirëfilltë ka pas ndikim të jashtëzakonshëm në trajtimin dhe menaxhimin e 
kërkesave për ofrimin e shërbimeve. 

 Situata politike dhe e sigurisë, mungesa e kornizës legjislative, numri i vogël i stafit me 
përgatitje superiore, infrastrukturë e vjetër dhe e dëmtuar kanë qenë faktor të cilat kanë pas 
një ndikim të pamohueshëm në veprimtarin e KPSH. 

Me ndihmën e institucioneve qendrore, donatorëve si dhe partneritetin me palët e 
interesuara, me kalimin e kohës, ku duhet potencuar se ka qenë mjaft sfiduese, KPSH në 
Mitrovicë ka arrit suksese të shënuara duke marrë në konsideratë kushtet në të cilat operon, si 
dhe resurseve financiare dhe njerëzore. Ofrimi më cilësor i shërbimeve, përgjegjësia dhe 
llogaridhënia, rekrutimi i stafit, duke ofruar shërbime shëndetësore, sipas standardeve të 
OBSH-së, rritja e numrit të mjekëve në ESP, Mjekësi Familjare, implementimi i SISH-it, puna 
me terminë në të gjitha sektorët, ngritja e përqindjes së imunizimit dhe vaksinimit, 
përmirësimi i cilësisë së shërbimeve urgjente, transportit të pacientëve, përmirësimi i 
shëndetit oral parandalues, ofrimi i kujdesit antenatal, sensibilizimin e komunitetit për 
planifikim familjar, planifikimi dhe distribuimi i medikamenteve nga LEB, përmirësimi i 
mbulimit me ekipe mjekësore me theks të veçantë në viset rurale, kanë qenë vetëm disa të 



  

arritura. Si rezultat është arrit të ngritët ofrimi më cilësor i shërbimeve dhe si rrjedhojë, kjo ka 
ndikuar që pacienti të jetë në qendër të ofrimit të shërbimeve shëndetësore. 

Duhet të potencohet se edhe përkundër vështirësive si dhe specifikës së ofrimit të shërbimeve 
në Komunën e Mitrovicës, të gjitha aktivitetet e Kujdesit Parësor Shëndetësor, gjatë vitit 2018 
patën synim ofrimin dhe kujdesin shëndetësor cilësor për të gjithë kërkuesit e shërbimeve, pa 
dallim etnie. 

Përmes zbatimit të konceptit të Mjekësisë Familjare në kuadër të sistemit unik shëndetësor të 
Kosovës, matjen e përformancës së institucionit, ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe 
profesionale, bashkëpunimin dhe bashkëveprimin me DKSH dhe institucionet tjera komunale, 
partneritetin me projektin e AQH-së,  si dhe OJQ-ve, kanë qenë në përputhshmëri me planin e 
punës së QKMF për vitin 2018, Statutit të QKMF-së, Strategjisë së KPSH, politikave të MSH, si 
dhe legjislacionit në fuqi. 

Vizioni 
 

Shëndeti më i mirë i mundshëm i popullatës e Komunës së Mitrovicës përmes jetësimit të 
plotë të konceptit të Mjekësisë Familjare. 

Misioni 

Ofrimi i shërbimeve shëndetësore cilësore të sigurta, të ndërtuara mbi parimet e konceptit 
të Mjekësisë Familjare, të drejtuara nga nevojat dhe kërkesat e individëve, familjeve dhe 
bashkësisë me synim promovimin, ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të  gjithë 
popullatës të Komunës së Mitrovicës. 

 

3. OBJEKTIVAT PËRGJITHSHME TË QKMF- së 

 

- Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore.  

- Forcimi i kapaciteteve profesionale, të menaxhimit dhe të llogaridhënies. 
- Zhvillimi i resurseve humane. 
- Promovimi shëndetësorë dhe pjesëmarrja e komunitetit. 
- Përmirësimi i komunikimit dhe bashkëpunimit sektorial. 
- Evaluimi dhe monitorimi. 

 

Objektivat do të zbatohen duke u udhëhequr nga parimet : 

 

 Barazia

 Cilësia

 Ndershmëria dhe përgjegjësia

 Gjithëperfshirja dhe jo diskriminimi



  

 Financimi i qëndrueshëm

 Financimi kosto - efektiv

 Bashkëfinancimi

 

Shërbimet shëndetësore që ofrohen në QKMF dhe nga rrjeti i institucioneve të KPSh-së 
përfshijnë: 

 

 Shërbimet e promovimit shëndetësorë, përfshirë informimin, komunikimin dhe 
edukimin.

 Shërbimet e imunizimit dhe vaksinimit dhe shërbimet tjera parandaluese.

 Shërbimet esenciale kurative dhe ndërhyrje të vogla kirurgjike.

 Shërbime të kujdesit akut dhe urgjent.

 Shërbimet e kujdesit shëndetësor për sëmundjet kronike.

 Shërbimet e kujdesit shëndetësor për fëmijë, adoleshentë dhe të rinjë.

 Shërbimet e kujdesit ante/peri dhe post natal.
 Shërbimet e shëndetit oral preventues, përveç nëse nuk parashihet ndryshe me akte 

nënligjore të nxjerra nga Ministria e Shëndetësisë.

 Shërbimet e shëndetit mendor.
 Shërbimet e vizitave shtëpiaske përfshirë shërbimet e kujdesit neonatal dhe atij 

terminal/paliativ.

 Shpërndarjen e barërave nga lista esenciale.
 

    Plani është paraqitur në pika të shkurta dhe elementare. 

  Varësisht nga buxheti, donatorët dhe situatat që mund të 

paraqiten, plani mund të korrigjohet, përmirësohet dhe 

realizohet. 

  Plani mund të riformartizohet nga implementimi i legjislacionit dhe 

politikave shëndetësore të Qeverisë, MSh,DKSH 
 

 

INDEXI 
 
 

       KPSH – Kujdesi Primar Shëndetësor 

       QKMF- Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare. 

       QMF-   Qendra e Mjekësisë Familjare. 

       MSH -   Ministria e Shëndetësisë. 

       DKSH- Drejtoria Komunale për Shëndetësi. 

       IRSHP -  Instituti Regjional i Shëndetit Publik 

       ZHVP -   Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional 

       IKSHP -  Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik 

         SISH -    Sistemi Informativ Shëndetësor 

       QZHMF- Qendra e Zhvillimit të Mjekësisë Familjare 

       ESP-Edukimi Specialistik Pasdiplomik 

       KDI - Këshilli Drejtues i Institucioni. 

 

 

 



  

 

DREJTORIA E ARSIMIT 
 

 
Në këtë plan janë të përfshira të gjitha aktivitetet e planifikuara të Drejtorisë së Arsimit, për katër 

nivelet shkollore sipas SNKA
1
-së, dhe atë si vijon: 

 
 
 
 

    SNKA 3 - Arsimi i Mesëm i Lartë (Klasat X-XII), 
 

    SNKA 2 - Arsimi i mesëm i ulët (Klasat VI-IX), 
 

    SNKA 1 - Arsimi fillor (Klasat I-V), 
 

    SNKA 0 - Klasat Parafillore (5-6 vjeç) dhe Arsimi Parashkollor (lindje-5 vjeç). 
 
 

 
Ky plan i ka për bazë aktivitetet që do të realizohen në të gjitha Shkollat Fillore të Mesme të ulëta 

dhe të Mesme të Larta (Gjimnaze dhe Shkolla Profesionale) në komunën e Mitrovicës. Pra, plani 

përfshinë  aktivitetet  për  përgatitjen  e  vitit  të  ri  shkollor, aktivitetet  për  përgatitjen  e  lokaleve 

shkollore, bashkëpunimin e DKA-së me kryetarin e komunës, MASHT-in, drejtoritë e tjera 

komunale, me  qytetarët,  komunitetin  prindëror si  dhe    bashkëpunimi i  DKA-së me  organet  e 

sigurisë, OJQ-të, mediat, komunitetin, etj. 
 

 
 

Plani ka për bazë edhe elementet të cilat kanë të bëjnë me përcjelljen e trendëve të reja zhvillimore 

në arsim, pasurimin, furnizimin dhe shfrytëzimin permanent të teknologjisë arsimore nëpër shkolla. 

 

 
Orientimi i përgjithshëm 

 
 

Drejtoria e Arsimit synon që procesi arsimor në Komunën e Mitrovicës të zhvillohet në një ambie sa 

më të sigurt, modern dhe miqësor, me personel të kualifikuar dhe të aftësuar në vazhdimësi, m 

përgjegjësi në punë dhe me një përfshirje cilësore të të gjitha palëve të interesit.  DKA synon 

ofrojë arsimim  gjithëpërfshirës për përvetësimin e njohurive dhe shkathtësive të  nevojshme 

nxënësve dhe pavarësinë e individit në shoqëri, që të përballet me sukses ndaj ndryshimeve të 

shpejta, e të gjithëmbarshme, në mjedisin ku jetojmë.



  

Drejtoria e Arsimit do të angazhohet për të siguruar arsimim sa më cilësor, i cili do të jetë i 

pranueshëm për të gjitha grup - moshat e nxënësve, në mënyrë që të kenë mundësi që ta shfrytëzojnë 

tërë potencialin e tyre. Mësimdhënësit po ashtu do të kenë mundësi të vazhdueshme për zhvillim 

(ngritje) profesionale për mësimdhënie duke zbatuar teknikat, metodat dhe strategjitë më 

bashkëkohore të punës në këtë sferë. Cilësia në arsimim është pikësynimi qëndror, duke synuar që: 

 

   Çdo nxënësi pa asnjë dallim t’i sigurohen kushtet e nevojshme për nxënie cilësore; 

   Secilit nxënës t’i ofrohet mundësia e shkollimit dhe arsimimit në mjedisin më të afërt, duke 

ju përshtatur nevojave të tyre sociale, fizike, kulturore dhe emocionale; 

   Shkollat  të  ofrojnë  mjedise  të  shëndetshme,  tërheqëse  dhe  miqësore,  mësimdhënie  më 

cilësore, mjedise më të sigurta dhe më funksionale në misionin që kanë; 

   Nxënësit të zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme dhe shprehitë e punës për t’iu përgjigjur me 

sukses sfidave të jetës së përditshme, shkollimit të mëtejmë në përvetësimin e përhershëm të 

mësimit me moton ”Mësimi gjatë gjithë jetës”; 

  Shkollat të jenë të hapura, ku prindërit do të kenë mundësi të kyçjes në vendimet të cilat 

kanë të bëjnë me fëmijët e tyre; 

   Mësimdhënësit të aftësohen në mënyrë të vazhdueshme në zbatimin e metodave të ndryshme 

bashkëkohore në procesin e mësimdhënies. 

 

 
 

Rezultatet e pritshme 
 

 
 

Për periudhën njëvjeçare Drejtoria e Arsimit synon arritjen e rezultateve, si: 

 
1. Sigurimi i hapësirës së nevojshme shkollore; 

 
2. Sigurimi i arsimimit për të gjithë nxënësit- shtrirja e konceptit të gjithëpërfshirjes; 

 
3. Arritja e rezultateve të përhershme në shkollimin parafillor, fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm 

të lartë,në përputhje me reformat në arsim që janë duke u bërë në mënyrë permanente nga MASHT-i; 

 

4. Inkurajimi i prindërve dhe i shoqërisë së gjerë në mbështetjen e arsimimit të përgjithshëm; 

 
5. Shkallë të lartë të respektimit të ligjshmërisë në sferën e arsimit; 

 
6. Informimi i nevojshëm i Kuvendit Komunal për rezultatet, vështirësitë dhe rrjedhën e procesit 

edukativo - arsimor në tërësi, në komunën tonë. 



  

Monitorimi dhe vlerësimi I përgjithshëm 
 

Qëllimi i përgjithshëm i monitorimit është që të shtohet cilësia në mësimdhënie dhe 

mësimnxënie, të përmirësohet plani dhe programi si dhe të shtohet efikasiteti i punës së 

institucioneve edukativo- arsimore në komunën e Mitrovicës. 

Gjatë vitit 2018   planifikojmë të realizojmë vizita monitoruese të shpeshta në të gjitha 

institucionet shkollore, të jemi në kontakt të vazhdueshëm me udhëheqësin e shkollës, 

mësimdhënësit, nxënësit, shërbimin teknik dhe prindërit me qëllim të ofrimit të ndihmës për 

ngritje të efikasitetit dhe cilësisë së punës edukativo - arsimore dhe rritjes së të gjitha 

potencialeve për përparim të vazhdueshëm. 

 

Nëpërmjet monitorimeve të vazhdueshme, anketimeve, pyetësorëve, bashkëbisedimeve dhe 

shumë instrumenteve tjera, do të realizohet mbikëqyrja për së afërmi e rrjedhës së punës në 

shkolla. Në këtë  drejtim,  për  ta  përmbushur  këtë  qëllim,  ne  do  të  bashkëpunojmë  edhe  

me  Sektorin  e Inspeksionit të Arsimit (SIA). 

 

Drejtoria duke u  bazuar në strukturën e organizimit dhe funksionimit të  DKA-ve, në 

bazë të 

Udhëzimeve Administrative të MASHT-it, punën e vet kryesisht do ta 

orientojë në: 

   Në krijimin dhe mbikëqyrjen e kushteve normale për punë të institucioneve 

edukativo- arsimore në tri nivele: 0-1, 2 dhe 3; 

 Mbikëqyrjen e realizimit të plan-programeve globale mësimore dhe atyre konkrete të 

mësimdhënësve në institucionet edukativo-arsimore në të tri nivelet; 

  Mbikëqyrjen dhe realizimin e plan-programeve vjetore të shkollave; 

   Përcjelljen dhe mbikëqyrjen e funksionimit të organeve udhëheqëse dhe 

profesionale të shkollave; 

   Vlerësimi dhe mbështetja permanente e fëmijëve/nxënësve me nevoja të veçanta 

arsimore nga Ekipa Vlerësuese; 

   Mbështetjen dhe krijimin e kushteve për punë shtesë të nxënësve me talent të 

veçantë dhe avancimin e tyre; 

 
  Krijimin  e  kushteve  të  punës  për  stafin  profesional  të  DKA-së,  duke  bërë  

aftësimin profesional të tyre përkrah zhvillimit të shoqërisë sonë dhe trendëve më 

bashkëkohore; 

  Zyrtarët Komunal Arsimor vazhdimisht do të mentorojnë dhe monitorojnë punën në 

shkolla, do të hartojnë edhe raporte për funksionimin e institucioneve arsimore, me 

qëllim të ngritjes së cilësisë dhe shtimin e përgjegjësisë së të gjithëve në punë; 

  Do të organizohen kurse të vazhdueshme në Qendrën për Ngritje Profesionale për 

zhvillimin profesional të mësimdhënësve me qëllim të përgatitjes sa më të mirë të 

mësimdhënësve për punë efektive në klasë  dhe për qasje  bashkëkohore në trendët  e 

reja  arsimore  globale, konform Planit për Zhvillim Profesional të Mësimdhënësve, për 



  

komunën e Mitrovicës dhe kërkesave që burojnë nga PZHAK 2018-2022. Do të 

trajnohen të gjithë mësimdhënësit e të të gjitha shkollave të cilët në vitin e ri shkollor 

2019/20 do të fillojnë me zbatimin e kurrikulës së re. 

Aktivitetet e DKA-së në Mitrovicë për vitin 2019 
 

 
 
 

Aktivitetet 
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Përgatitja dhe shpallja e konkursit 
për regjistrimin e nxënësve të 
klasave të para-arsimi fillor 

    
√ 

 
√ 

       
 

DKA 
Shkollat 

Java  e  gjelbërimit  për  shkollat  e 
komunës 

   
 

√         DKA 
Komuna 

Vazhdimi i bashkëpunimit me lidhjet 
e krijuara me drejtori komunale dhe 
shkolla të shteteve të ndryshme si 
dhe krijimi i lidhjeve të reja me 
interes për shkollat dhe arsimin e 
Mitrovicës 

 

 
 
√ 

 

 
 
√ 

 

 
 
√ 

 

 
 
√ 

 

 
 
√ 

 

 
 

√ 

   

 
 

√ 

 

 
 

√ 

 

 
 

√ 

 

 
 

√ 

 

 
DKA 

Shkollat 

Përgatitja   për   kremtimin   e   “17 
Shkurtit”  –  Dita  e  Shpalljes  së 
Pavarësisë së Kosovës 

 
√ 

 
√ 

           

DKA 
Shkollat 

 
Hartimi i PZHPM 2019-2022 

  
√ 

 
√ 

 
√ 

         

DKA 
Shkollat 

Takim përmbyllës me nxënës të 
dalluar, mësimdhënës dhe drejtorë. 
Përgatitja e mirënjohjeve dhe 
shpërblimeve modeste 

     
 

 
√ 

       
DKA 

Shkollat 

 

Organizimi  i  garave në nivel 
komune me nxënës të shkollave 
fillore, të mesme të ulëta dhe të 
mesme të larta në lëndë shkencore 

   

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

        

 
DKA 

Shkollat 

 
Realizimi i trajnimit për zbatimin e 
KK-së 

   
 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 
 

 
√ 

     
DKA 

Shkollat 

Bashkëpunimi me MASHT-in, 
Sektorin e Inspeksionit të Arsimit në 
fushën e arsimit 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 

DKA 
MASHT, SIA 

Përgatitja për kremtimin e ditës së 
fëmijëve "1 Qershori" 

     
√ 

 
√ 

      DKA 
Çerdhet 

Përgatitja e projekteve për rregullim 
të  infrastrukturës  shkollore, 
oborreve  dhe  këndeve  të 
gjelbëruara të shkollave 

       

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
DKA 

Kompletimi  dhe  dërgim  i  të 
dhënave në MASHT, me qëllim 
publikimi të konkursit për regjistrim 
të nxënësve në SHML (Shkollat e 
Mesme të Larta) 

     

 
√ 

 

 
√ 

       

 
DKA 

MASHT 

 

 



  

 

Përcjellja  e procedurës së 
regjistrimit të nxënësve në shkollat 
e mesme të larta 

     
 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

   
 

 

DKA 

 
Formimi      i      Komisionit      për 
përzgjedhjen e personelit arsimor 

    
 

 

√ 

       
 

 

DKA 

Shpallja e konkursit të rregullt për 
plotësimin  e  vendeve  të  lira  të 
punës me mësimdhënës të 
kualifikuar 

     
 

 
√ 

      
 

 

DKA 

Realizimi i trajnimeve për vlerësimin 
e brendshëm të performancës së 
shkollës 

    

√ 
 

√ 
 

√ 
      DKA 

Partnerët 

 
Realizimi i trajnimeve për ngritjen e 
kapaciteteve të EPBRM-ve 

  
 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

        

DKA 
Partnerët 

 

Shpallja e konkursit plotësues për 
regjistrimin e nxënësve në Shkollat 
e Mesme të Larta 

       
 

 

√ 

     

DKA 
Shkollat 

 

Takime me kryesitë rinore të 
shkollave dhe me përfaqësues të 
prindërve 

  
 

 

√ 

  
 

 

√ 

       

DKA 
Shkollat 

 

Pasurimi i ueb faqes së DKA-së, 
funksionalizimi  dhe  mirëmbajtja  e 
saj 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

DKA 
Komuna 

 

Përcjellja  e procedurës së 
regjistrimit të nxënësve në shkollat 
e mesme nga konkursi plotësues 

       
 

 

√ 

    
 

 

DKA 

Furnizimi i shkollave me 
dokumentacion pedagogjik: ditarë 
pune,  libra  amë,  libra  të 
kujdestarisë si dhe kalendarin 
shkollor 

      
 

√ 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 

√ 

    
 

DKA 

Analiza e suksesit të nxënësve gjatë 
vitit shkollor 2018/2019, në fund të 
dy gjysmëvjetorëve dhe në fundin e 
vitit mësimor 

 

 

√ 

    
 

 

√ 

  
 

 

√ 

   
 

 

DKA 

Hartimi i dinamikës dhe përcjellja e 
fillimit të vitit të ri shkollor. Vizitë 
me kryetarin e Komunës në shkolla 
me qëllim të urimit të nxënësve dhe 
mësimdhënësve 

  
 

√ 

 
 

√ 

   
 

√ 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 

√ 

    

DKA 
Kuvendi 
Komunal 

 

Përcjellja e punës së shkollave për 
realizimin e ekskursioneve të 
maturantëve 

        
 

 

√ 

   
 

 

DKA 

 
Realizimi i trajnimeve për ngritjen e 
kapaciteteve të Ekipeve Vlerësuese 

   
 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

       

DKA 
Partnerët 

 
Takimi    i    rregullt    me    drejtor 
shkollash 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 
 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
DKA 

Drejtorët e 
shkollave 



  

Aktivitetet për përgatitjen e objekteve shkollore 
 

 

 
 
 

Aktivitetet 

Koha e realizimit 
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Përgatitja teknike e objekteve 
shkollore: gëlqerosja, riparimi 
infrastrukturorë, riparimi i 
inventarit  ekzistues  dhe  pajisja 
me inventar të ri 

       
 

√ 

 
 

√ 

   
 

√ 

  
 

DKA 

 

Realizimi i procedurave për 
përzgjedhjen  e  operatorit 
furnizues me lëndë djegëse 

      

 

√ 

       

 

DKA 

Përzgjedhja e operatorit për 
furnizimin e shkollave me lëndën 
djegëse në koordinim me Zyrën e 
Prokurimit 

      
 

 

√ 

     
 

 

DKA 

Furnizimi  i  shkollave  me  lëndë 
djegëse 

       

√ 
      

DKA 

Kontrollimi i sistemit të ngrohjeve 
nëpër shkolla 

      
 

√      
 

DKA 

Përcjellja e punëve në ndërhyrjet 
infrastrukturore në shkolla 

      
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
DKA 

MASHT 
Riparimi i nyjeve të   ujësjellësve 
dhe përmirësimi i furnizimit të 
shkollave të cilat kanë probleme 
me ujë të pijshëm 

       

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

    

 

DKA 

Furnizimi i shkollave me mjete 
mësimore didaktike e kabinetike 
për lëndët: TIK, Matematikë, 
Fizikë, Kimi, Biologji, etj. 

      
 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

   

DKA 
Donatorët 

Furnizimi i shkollave me inventarë 
shkollor: banka, karrige, tavolina, 
tabela dhe dollapë për bibliotekat 
shkollore 

      
 

 

√ 

 

 

√ 

    
 

 

DKA 

Rregullimi     i     shkollave     dhe 
oborreve shkollore 

   √ √ √ √ √     DKA 

Rregullimi i terreneve sportive    √ √ √ √ √     DKA 

Furnizimi    dhe    mbikëqyrja    e 
furnizimit të nxënësve me tekste 

      
 

√ 
 

√     MASHT 
DKA 

Furnizimi i shkollave me mjete 
higjienike  dhe  aparate  për 
shuarjen e zjarrit 

 

I përhershëm, sipas nevojës 
 

DKA 

Furnizimi i shkollave me material 
për administratën e shkollave 

 

Sipas kërkesave 
 

DKA 

Furnizimi i shkollave me karburant 
për gjeneratorët 

 

Sipas kërkesave 
 

DKA 

Furnizimi i shkollave me materiale 
për zhvillimin e aktiviteteve të lira 
sipas prioriteteve të shkollave 

 

Sipas kërkesave 
 

DKA 

 



  

Aktivitetet që kanë të bëjnë me procesin edukativo - arsimor 

 

 

 
 
 

Aktivitetet 

Koha e realizimit 
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Organizimi i mësimit shtesë për 
maturantët 

   
 

√ 
 

√ 
 

√      
 

√ 
 

Shkollat 

Sigurimi i një ambienti të 
shëndetshëm për shkollën dhe 
rregullimi i këndeve të 
gjelbëruara shkollore 

   
 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

   
 

 
DKA 

Organizimi i trajnimeve për 
mësimdhënës në Qendrën për 
Ngritje Profesionale sipas 
Prioriteteve të Planit për 
Zhvillimin Profesional të 
Mësimdhënësve të Komunës së 
Mitrovicës 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 

 
DKA 

MASHT 
Donatorët 

Përcjellja     e     braktisjes     së 
nxënësve-detyrë permanente 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
DKA 

Bashkëpunimi  me  OJQ  në 
fushën e realizimit të   drejtave 
të fëmijëve dhe sigurisë së 
nxënësve në shkolla, kundër 
trafikimit, punës së fëmijëve në 
rrugë, etj. 

    

 
 

√ 

 

 
 

√ 

 

 
 

√ 

 

 
 

√ 

 

 
 

√ 

 

 
 

√ 

 

 
 

√ 

 

 
 

√ 

 

 
 

√ 

 

 
 

DKA 

Analiza   e   punës   edukativo- 
arsimore 

    
 

√  
 

√     
 

√ 
 

DKA 

Përcjellja e lëvizjes së personelit 
arsimor 

 

I përhershëm, sipas nevojës 
 

DKA 

Shpallja e konkurseve për 
plotësimin e vendeve të lira të 
punës sipas kërkesave të 
shkollave 

 

 
Sipas nevojës duke i respektuar afatet dhe procedurat 

 

 
DKA 

Plotësimi  i  vendeve  të  lira  të 
punës 

 

Sipas nevojës duke i respektuar afatet dhe procedurat 
 

DKA 

Vlerësimi i punës edukativo 
arsimore të shkollave nëpërmjet 
të  vizitave  dhe  bashkëpunimit 
me prindër 

   
 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

  
 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 
DKA 

Shkollat 

Përgatitja profesionale e 
arsimtarëve, organizimi i 
trajnimeve sipas PZHPM-së. 

     
√ 

 
√ 

    
√ 

 
√ 

 
√ 

 

DKA 
Donatorët 

Përgatitjet   për   kremtimin   e 
festave shtetërore 

 

√ 
 

√      
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

DKA 

 
Organizimi  i  vizitave  studimore 
me stafin e DKA-së jashtë vendit 

 

Sipas kërkesave, ftesave 
 

DKA 

 
Përcjellja permanente e 
aktiviteteve mësimore e jashtë 
mësimore të nxënësve nëpër 
shkolla 

 

 
E vazhdueshme 

 

 
 

DKA 



  

Organizimi dhe mbajtja e garave 
me titull : "Gjuhëtari i ri " në 
shkallë komunale dhe në shkallë 
vendi 

    
 

 
√ 

 

 
√ 

      
 

DKA KK 
SHGJSHK 

Organizimi dhe mbajtja e garave 
të shkollave të recituesve si dhe 
festivali i dramës 

     
√ 

       
 

DKA 
DKRS 

Përcjellja     e     realizimit     të 
mbrëmjeve të maturës 

    
 

√ 
 

√       
 

DKA 

Mbarimi      i      mësimit      për 
maturantët 

 

16 maj 2019 
 

Shkollat 

Mbarimi i mësimit për 
semimaturantë dhe shkolla të 
mesme të larta 

 
7 qershor 2019 

 
Shkollat 

Mbarimi      i      mësimit      për 
parafillorët dhe klasat 1-8 

 

21 qershor 2019 
 

Shkollat 

Riprovimet për nxënësit që nuk 
kanë  treguar  rezultate  pozitive 
në disa lëndë mësimore 

 
19 - 20 maj 2019 

 
Shkollat 

Publikimi    i    rezultateve    të 
provimit shtetëror të maturës 

 

15 qershor 2019 MASHT 
DKA 

Shqyrtimi i ankesave eventuale 
të parashtruara nga nxënësit 

 

15 - 18 qershor 2019 MASHT 
DKA 

Publikimi    i    rezultateve    të 
shqyrtimit të ankesave 

 

22 qershor 2019 MASHT 
DKA 



  

Aktiviteti dhe bashkëpunimi i DKA-së me Kryetarin e Komunës, MASHT-in, Drejtoritë 
Komunale dhe me Qytetarët 

 
 

 
 

 
Aktivitetet 

                                  Koha e realizimit   
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Takimet  dhe  konsultimet  me 
kryetarin e Komunës 

 

Të përhershme, sipas nevojës 
 

DKA 

Takimet  e  rregullta  me 
ministrin e arsimit, në kuadër 
të takimeve me drejtorët e 
DKA-ve 

 

 
Të përhershme, varësisht nga ftesat 

 
DKA 

MASHT 

Furnizimi me ligjet e reja, 
udhëzimet, vendimet dhe 
rregulloret  që  dalin  nga 
MASHT-i 

 

 
Sipas nevojës 

 
DKA 

MASHT 

Përcjellja e kërkesave, 
shkresave, raporteve dhe 
informatave nga aktiviteti i 
DKA-së në MASHT 

 

 
Sipas nevojës 

 
DKA 

MASHT 

Kontaktet e rregullta me 
Departamentin e Arsimit 
Parauniversitar,Infrastrukturës, 
Njësinë për Vlerësime dhe 
zyrtarë të ndryshëm arsimor 

 

 
Sipas nevojës 

 

 
DKA 

MASHT 

Pjesëmarrja e rregullt në 
mbledhjet e Kolegjiumit të 
Drejtorëve të DKA-ve të 
Kosovës 

 

 
Të përhershme, varësisht nga ftesat 

 

 
DKA 

Takimet     e    rregullta    me 
drejtorët e shkollave fillore, të 
mesme      dhe      institucionit 
parashkollor 

 

 
√ 

 

Pranimi i raporteve mujore të 
punës  nga  drejtorët  e 
shkollave dhe shqyrtimi i tyre 

  

Bashkëpunimi i rregullt me 
drejtorët  e  drejtorive 
komunale,   në   veçanti   me 
DKRS 

 

 
I përhershëm, sipas nevojës 

 

 
DKA 

Bashkëpunimi i rregullt me 
Sektorin e Inspekcionit të 
Arsimit 

 
Sipas nevojës 

 
DKA 

Puna  me   palë,   shqyrtimi   i 
kërkesave dhe ankesave 

 

E përditshme dhe sipas kërkesave 
 

DKA 



  

Bashkëpunimi i DKA-së me organet e sigurisë, OJQ-të, mediat, komunitetin, etj. 
 
 

 
 
 

 
Aktivitetet 

Koha e realizimit 

  

Im
p

le
m

e
n

tu
e

s
 

 

J
a

n
a
r 

 

S
h

k
u

rt
 

 

M
a
rs

 
 

P
ri

ll
 

 

M
a

j 
 

Q
e

rs
h

o
r 

 

K
o

rr
ik

 

 

G
u

s
h

t 
 

S
h

ta
to

r 

 

T
e

to
r 

 

N
ë

n
to

r 
 

D
h

je
to

r 

Pjesëmarrja në debatet me 
temë arsimore e shoqërore 
organizuar nga OJQ-të 

 
Sipas organizimit dhe ftesës 

 
DKA 

 

Bashkëpunimi me Policinë e 
Kosovës 

 
Sipas nevojës 

 
DKA 

Kontaktet  me  përfaqësues 
të KFOR-it dhe të 
organizatave 
ndërkombëtare 

 

 

Sipas kërkesave 

 

 

DKA 

 

Bashkëpunimi  me 
organizata të ndryshme 
vendore e të huaja 

 
Sipas kërkesave 

 

 

DKA 

 

Bashkëpunimi me donatorë 
vendorë e të huaj 

 
Sipas nevojës 

 
DKA 



  

hkëpunimi me përfaqësuesin e KK-së për implementimin e 
projekteve që kanë të bëjnë me Integrimet Evropiane 

 
 

 
 
 
 

Aktivitetet 

Koha e realizimit 
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Përmirësimi  i  infrastrukturës, 
sigurimi i transportit dhe rritja e 
sigurisë në shkolla 

 
Në vazhdimësi 

 

DKA 
DSHPI 

Hartimi    i programeve, plan- 
programeve dhe përgatitja e 
moduleve të trajnimit të 
mësimdhënësve duke u mbështetur 
në PZHPM 

 
 

Në vazhdimësi 

 
 

DKA 

Përmirësimi i infrastrukturës ligjore 
për të favorizuar pjesëmarrje dhe 
punësim më të barabartë në pozitat 
udhëheqëse  në  institucionet 
arsimore 

 
 

Në vazhdimësi 

 
 

DKA 

Identifikimi i shkollave që kanë 
nevojë për ndërtim dhe renovim, si 
dhe hartimi i listës prioritare 

 
Në vazhdimësi 

 

DKA 
DSHPI 

Përgatitjet dhe kompletimi i 
dokumentacioneve për projekte 
(paramasat dhe parallogaritë) e 
ndërtimeve të objekteve shkollore 

 

 

Në vazhdimësi 

 

DKA 
DSHPI 

Zgjerimi i hapësirave-lokaleve 
ekzistuese shkollore (renovimi) dhe 
mbikëqyrja e punëve gjatë 
renovimeve 

 

 

Në vazhdimësi 

 

DKA 
DSHPI 

Identifikimi i nevojave për materiale 
dhe pajisje, si dhe përcaktimi i 
prioriteteve të shkollave me nevoja 
më të theksuara 

 

 

Në vazhdimësi 

 

DKA 
DSHPI 

Implementimi   i   Strategjisë   për 
Arsimimin e Komuniteteve 

 

Në vazhdimësi 
DKA 

DSHPI 
Përfshirja  e  fëmijëve  të 
komuniteteve  në  arsimin 
parashkollor 

 

Në vazhdimësi 
DKA 

DSHPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Plani i Rekrutimit të Personelit Arsimor 
 

Në tabelën e mëposhtme janë të pasqyruara rekrutimet sipas niveleve shkollore dhe llojeve 

të  personelit  të  paraqitura  sipas  muajve  për  vitin  2019.  Këto  rekrutime  janë  të 

domosdoshme ngase janë pensionime. 

 
 

 
 
 
 
 

Muaji/Viti 
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Niveli i Arsimit 

Lloji i personelit 

 D
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Janar 2019 
 

2 
IP 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ShMU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

Shkurt 2019 
 

3 
ShF 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

SHML 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

 
Mars 2019 

 
9 

ShF 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

ShMU 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 

ShML 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

Prill 2019 
 

6 
ShF 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 

ShML 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
Maj 2019 

 
6 

ShF 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

ShMU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

SHML 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
 

Qershor 2019 
 

2 
ShF 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ShMU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

Korrik 2019 
 

3 
ShF 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

SHML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

Gusht 2019 
 

6 
ShF 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

ShML 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
 

Shtator 2019 
 

4 
ShMU 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

ShML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

Tetor 2019 
 

5 
ShF 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

ShML 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

Nëntor 2019 
 

4 
ShF 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ShMU 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
 

Dhjetor 2018 
 

3 
ShMU 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

SHFMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Institucioni Parashkollor (IP)-Gjithsej 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Shkolla Fillore (ShF)-Gjithsej 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 

Shkolla e Mesme e Ulët (SHFMU)-Gjithsej 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 

Shkolla Fillore e Mesme e Ulët (ShFMU)-Gjithsej 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 

Shkolla e Mesme e Lartë (SHML)-Gjithsej 2 0 0 0 12 0 0 0 2 0 

Totali i rekrutimeve 3 1 1 1 40 0 1 0 6 0 



  

Në Arsimin Fillor (SHFMU) janë adresuar kërkesat për personel të ri ndihmës-teknik (3) dhe në Arsimin e 

Mesëm të Lartë (2). Kërkesë ligjore e adresuar nga MASHT-i është që në të gjitha shkollat të sigurohet 

edukimi parafillor. Për ta përmbushur këtë kërkesë nevojiten mbulimi me personel të ri-2 mësimdhënës për 

parafillor. Shtrirja e zbatimit të Kurrikules së re  imponon  edhe  shtimin  e  stafit  mësimdhënës  edhe  për  

2  mësimdhënës  të  gjuhës gjermane. Pushimet e lehonisë dhe pushimet mjekësore duhet të planifikohen 

duke ju referuar mesatares së tri viteve të fundit. Trajnimet dhe avancimet e mësimdhënësve janë duke  

vazhduar.  Këto  kompetenca  kanë  filluar  të  barten  në  nivelin  lokal  mirëpo  ende buxhetin për trajnime 

dhe avancime e menaxhon MASHT-i për të gjitha komunat. Në vitin 

2019 jemi të obliguar që të organizojmë trajnimin për zbatimin e kurrikulës për mësimdhënësit e të gjitha 

shkollave,   të cilët në vitin shkollor 2019/20 do të fillojnë me zbatim të kurrikulës së re. 

 
 
 

Buxheti i Arsimit për vitin 2019 sipas kategorive 

 
Në tabelarin e paraqitur në vijim është i pasqyruar buxheti sipas kategorive (Granti Specifik i Arsimit, Të 

hyrat vetanake dhe Granti i Përgjithshëm për Arsim) dhe niveleve shkollore (Arsimi Parashkollor, 

Arsimi Fillor dhe Arsimi i Mesëm i Lartë). Buxheti në total për vitin 2019 është 8,719,017.00€, që 

krahasuar me vitin e kaluar (7,912,679.00€) është më i lartë për 

806,338.00€. 
 
 
 
 

Në tabelarin e paraqitur në vijim është i pasqyruar buxheti sipas kategorive (Granti Specifik i 

Arsimit, Të  hyrat  vetanake  dhe  Granti  i  Përgjithshëm për  Arsim)  dhe  niveleve shkollore 

(Arsimi Parashkollor, Arsimi Fillor dhe Arsimi i Mesëm i Lartë). 

 

 



  

 

Kodi 

Programit 

 

Përshkrimi 
 

Stafi Paga dhe 
Meditje 

Mallra dhe 
Shërbime 

Shpenzime 
Komunale 

Investime 
Kapitale 

 

Totali 

 
 
 

 
920 

Arsim dhe 

Shkencë 
 
 
 

 
1268 

 
7,844,052.00 

 
480,802.00 

 
155,501.00 

 
238,662.00 

 
8,719,017.00 

Granti Përgjitshëm 

për Arsim 
 

104,576.00 
 

109,117.00 
 

-  
113,061.00 

 
326,754.00 

Granti Specifik për 

Arsim 
 

7,706,376.00 
 

271,236.00 
 

142,721.00 
 

118,202.00 
 

8,238,535.00 

Të Hyrat Vetanake  
33,100.00 

 
89,350.00 

 
12,780.00 -  

135,230.00 

Huamarrja -  
11,099.00 -  

7,399.00 
 

18,498.00 
 

 
92110 

Admnistrata e 

Arsimit 
 

 
10 

 
72,929.00 

 
109,117.00 -  

231,263.00 
 

413,309.00 
Granti Përgjitshëm 

për Arsim 
 

72,929.00 
 

109,117.00 

 

-  
113,061.00 

 
295,107.00 

Granti Specifik për 

Arsim - - -  
118,202.00 

 
118,202.00 

 
 

 
92630 

Arsimi 

Parashkollor 
 
 

 
44 

 
217,053.00 

 
78,407.00 

 
16,815.00 -  

312,275.00 
Granti Përgjitshëm 

për Arsim 
 

1,041.00 
 

- 
 

- 
 

-  
1,041.00 

Granti Specifik për 

Arsim 
 

216,012.00 
 

11,187.00 
 

4,035.00 
  

231,234.00 

Të Hyrat Vetanake -  
67,220.00 

 
12,780.00 

 
- 

 
80,000.00 

 
 

 
93630 

Arsimi Fillor  
 

 
913 

 
5,411,565.00 

 
211,127.00 

 
101,995.00 

 
7,399.00 

 
5,732,086.00 

Granti Përgjitshëm 
për Arsim 

 
10,893.00 

    
10,893.00 

Granti Specifik për 

Arsim 
 

5,400,672.00 
 

200,028.00 
 

101,995.00 
  

5,702,695.00 

Huamarrja -  
11,099.00 

  
7,399.00 

 
18,498.00 

 
 

 
94830 

Arsimi i Mesëm  
 

 
311 

 
2,142,505.00 

 
82,151.00 

 
36,691.00 -  

2,261,347.00 
Granti Përgjitshëm 

për Arsim 
 

19,713.00 

 

- 
 

-  
- 

 
19,713.00 

Granti Specifik për 

Arsim 
 

2,089,692.00 
 

60,021.00 
 

36,691.00 
  

2,186,404.00 

Të Hyrat Vetanake  
33,100.00 

 
22,130.00 -  

- 
 

55,230.00 



  

Programi i Investimeve Kapitale për vitin 2019 
 

 
 

 
Programi/Emërtimi i projektit 

BUXHETI FILLESTAR 2019 

 

Granti qeveritar 
 

Huamarrja 
 

TOTAL 2019 

SHPENZIMET KAPITALE TOTALE 231,263.00 - 231,263.00 

ADMINISTRATA E ARSIMIT 231,263.00 - 231,263.00 

Furnizimi me kallda për nxemje ne objekte shkollore 25,000.00  25,000.00 

Furnizimi me inventar dhe kabinete nepër shkolla 25,000.00 - 25,000.00 

Gelqerosja e shkollave 21,210.00 - 21,210.00 

Rregullimi I oborreve dhe I fushave sportive 127,734.00 - 127,734.00 

Rregullimi I nyjeve sanitare( Gjimnaz) 12,319.00 - 12,319.00 

Vendosja e shkallëve emergjente nepër shkolla 20,000.00 - 20,000.00 

ARSIMI FILLOR - 7,399.00 7,399.00 

Pajisje për TI, pajisje laboratorike dhe mjete konkretizimi 

SHFMU "Bislim Imeri"  1,571.00 1,571.00 

SHFMU "Mehë Uka"  1,437.00 1,437.00 

SHFMU "Elena Gjika"  1,510.00 1,510.00 

SHFMU "Sylejman Vokshi"  1,446.00 1,446.00 

SHFMU "Xhevat Jusufi"  1,435.00 1,435.00 



  

 

 

Drejtoria e Ekonomisë, Financave dhe Zhvillimit 
 
 
 
 

Drejtoria për Buxhet dhe Financa  luan një rol kyq në menaxhimin e paras publike  në 

kuadër të Komunës së Mitrovicës. Kjo drejtori është  përgjejgjëse në sigurimin e menaxhimit te 

drejtë dhe transparent të paras publike konform Ligjeve dhe Rregulloreve në fuqi dhe të ofroi 

këshilla për të gjitha palët e interesit në Komunën e Mitrovicës, lidhur me politikat e saja 

ekonomiko-financiare. 

Bazuar në punën dhe realizimin e detyrave gjatë vitit 2018 e posaçërisht në ato segmente ku nuk 

janë arritur parametrat e paraparë (veçanërisht në inkasimin e të hyrave vetanake dhe 

regjistrimin e pasurisë Komunale), në vitin 2019 do të propozohen dhe ndërmerren një sërë 

aktivitetesh  me  qëllim  të  ngritjes  së  nivelit  të  përgjegjësisë  për  të  gjithë  zyrtarët  deri  në 

realizimin e objektivave që parashihen për vitin 2019. 

Prioritete kyçe të Drejtorisë për Buxhet dhe Financa janë planifikimi, menaxhimi,mbikçyrja, 

kontrollimi dhe operimi sa më efikas dhe transparent i shpenzimit të parasë publike ;. 

Drejtoria per Buxhet dhe Financa si shërbim i përbërë nga disa sektore, gjatë vitit 2019 para se 

gjithash veprimtarinë e vetë do ta mbështesë në realizimin e obligimeve konform Ligjit për 

Menagjimin e Financave Publike dhe Përgjegjësive, si dhe rregulloret tjera që mbulojnë çështjet 

financiare, duke dhënë përkrahja përmanente përbiznese përmes realizimit     të pagesave në 

kuadër të mundesive  buxhetore, duke siguruar nje mjedis me stabilitet financiar me një zhvillim 

të gjithëmabarshëm socio –ekonomik. 

Ne si drejtori do të bashkëpunojmë ngushtë me të gjitha drejtoritë tjera dhe sektorët funksional 

për çeshtje të ndryshme e në  veçanti  rreth  kompletimit të dokumentacionit për realizimin e të 

gjitha projekteve kapitale në përputhje të plotë me Ligjin për Buxhetin e vitit 2019. Gjithashtu do 

të kemi parasysh realizimin e të gjitha obligimeve që janë bartur nga vitet paraprake. Ne do të 
kemi parasysh edhe realizimin e obligimeve që rrjedhin nga përmbushja e standardeve rreth 
financimit të pjesës së përcaktuar për popullatën   joshumicë dhe aktiviteteve tjera që kanë të 

bëjnë me të drejtat e njeriut si dhe me të drejtat në aspektin e barazisë gjinore. 

 
Bazuar  mbi  të  drejtat  dhe  detyrimet  që  rrjedhin  nga  Ligjet  e  Republikës  së  Kosovës, 

rregulloret, udhëzimet administrative dhe dispozitat tjera në fuqi, Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa ka planifikuar dhe hartuar planin e punës 2019 në përputhje me planin e punës së 

Kuvendit të Komunës si dhe në harmoni me objektivat e Kryetarit të Komunës i cili njëherit 

është edhe përgjegjësi i vetëm për menaxhimin dhe realizimin e buxhetit. 



  

Në këtë kontekst, në përmbajtje të Planit të Punës së Drejtorisë për Buxhet dhe Financa përvitin 

2019, kemi përfshirë : 

     Disa objektiva si më qenësore, në mesin e shumë objektivave që ka kjo drejtori; 

    Përshkrimin dhe konkretizimin e të gjitha detyrave dhe përgjegjësive në aspektin; 

financiar sipas programeve buxhetore ne nivel të Komunës; dhe 

  Përcaktimi i bartësve me afatet  kohore për realizimin e detyrave sipas sektorëve funksional. 
 
 
 

 

OBJEKTIVAT: 
 
 
 

1.  Hartimi i Propozim Buxhetit të Komunës përmes një sistemi transparent, në pajtim me praktikat  më  të  

avancuara  si  dhe  me  Qarkoret  buxhetore  të  nxjerr  nga  Ministria  e Financave; 

 
2.   Shtimi dhe rritja e aktiviteteve për vetëdijsimin e qytetarve në përmbushjen e obligimeve të Tatimit në Pronë dhe 

obligimeve tjera qytetare duke respektuar legjislacionin tatimor , me qëllim të arritjes së planit të të hyrave 

vetijake; 

 
3.  Ngritjën e përgjegjësive dhe kontrollit për realizimin e financave publike; 

 
4.   Krijimi i infrastrukturës për fillimin e procesit të regjistrimit të pasurisë komunale (tokë dhe ndërtesa) dhe krijimi 

i regjistrit të shfrytëzuesve të pronave komunale; 
 

 
 

5.   Sigurimi i një softwerit më të avansuar për kontabilitet ,personel, paga e meditje, e të tjera bazuar në standarde 

për t’iu qasur punës më shpejt dhe më me  efikasitet dhe trajnimi dhe aftësimi i stafit; 

 
6.  Krijimi, sigurimi i një data baze me adekuate për të hyra; 

 
7.  Realizimi i  buxhetit (të ardhurat dhe shpenzimet) do te kontrollohen përmes raporteve periodike që do të 

bëhen në Kuvendin Komunal dhe në Ministri të Financave. 
 
 

 

3.1.  Sektori për Buxhet dhe Financa 

 



  

 Evidentimin e të gjitha kthimeve të pagesave nga viti paraprak; 

 Mbyllja e Petty Cash-ve të vitit paraprak; 

 Regjistrimi i të hyrave vetanake në SIMFK si dhe krijimi i tabelës finale të realizimit të të hyrave për vitin 

paraprak; 

 Alokimi i të hyrave që janë krijuar nga muaji i fundit i vitit paraprak; 

 Përgatitja e raportit të obligimeve të bartura nga vitet paraprake; 

 Përgatitja e Cash Flow (Rrjedhën e parasë së gatshme) për të gjitha programet buxhetore dhe dorzimi në Ministri 

të Financave; 

 Verifikimin e regjistrit të Shoqatave, Ojq-ve dhe klubeve për mbylljen e raporteve; 

 Analizën e gjendjes së pagave për secilin muaj të vitit aktual sipas programeve buxhetore; 

 Përgatitje e formularëve sipas vendimeve për ndryshimet eventual në listen e pagave sipas muajve; 

 Përgatitjen e formularëve për deponimin e nënshkrimeve për zyrtrët autorizues si dhe zyrtarët tjerë që 

nënshkruajnë dokumentet financiare; 

 Përgatitjet fillestare për fillimin e sistemit të pagesave (Free Balanc) për vitin fiskal aktual; 

 Barazimet mujore për të gjitha shpenzimet në sistemin e free balancit. 

 Përgatitja e raporteve të nevojshme për hartimin e Pasqyrave Financiare të vitit paraprak; 

 Plotësimi ndryshimi i tabelës së buxhetit në investime kapitale për bartjen e të hyrave nga viti paraparak; 

  Bartja e të hyrave vetanake të pashpenzuara nga viti viti paraprak. 

 Raport mbi realizimin e të hyrave vetanake nga taksa komunale e vitit paraprak dhe identifikimi i mundësive për  të 

realizuar te hyra më të larta; 

 Barazimet mujore për të hyrat vetanek me drejtoritë të cilat krijojnë të hyra; 

  Përgatitjet e para fillestare (tregues financiar) për buxhetin e vitit 2020-2022 

 Raporti mbi realizimin e mjeteve të bartura nga viti 2017; 

 Mbështetje në hartimin e Kornizës Afatmesme Buxhetore 2020-2022 dhe procedimin për Aprovim në Kuvend 

Komunal e më pastaj dorzimi në Ministri të Financave 

 Mbështetje për procesin e rishikimit të buxhetit (varësisht nga kërkesat e Drejtorive) 

 Përcjellja e realizimit të shpenzimeve buxhetore të mjeteve sipas dinamikës së 

paraparë për gjashtëmujorin e parë për vitin fiskal 2019. 

 Prezantimi i Qarkores 01/2020, kufijve të parë buxhetor dhe përpunimi i buxhetit 

për vitin 2020 – 2022 konform qarkores të lëshuar nga MF-ve;  

 Pjesmarrje aktive për organizmin e aktiviteteve që parashihen në orarin e dëgjimeve buxhetore 2020-2022; 



  

 Mbështetje për përgatitjen e raportit të shpenzimeve dhe të hyrave vetanake për gjashtëmujorin  e parë në Kuvend 

Komunal dhe Ministri të Financave; 

 Informatë për realizimin e investimeve kapitale, realizimi i projekteve të parapara 

           me planin dinamik të shpenzimeve sipas buxhetit për vitin 2019 

 
 
 
 
 
 

Të hyrat vetanake 

Te hyrat vetanake mblidhen nga vet komuna duke u bazuar ne Ligjin mbi Financat e Pushtetit Lokal dhe në rregulloret qe 

rregullojne fushën  e të hyrave brenda Komunës. 

Planifikimi dhe parashikimi i te hyrave vetanake është një çështje e rëndesishme e cila kërkon përpjekje për të arritur një pasqyrë 

reale dhe të suksesshme. Sektori për Buxhet dhe Financa do të bëje perpjekje për zhvillimin e kapaciteteve të cilat do të përfshijnë 

modele të ndryshme dhe të dhëna të reja që do të çojnë në projeksione me të arsyeshme sa i përketë planifikimit dhe parashikimt 

të të hyrave vetanake. 

 

 Hartimi i planeve konkrete për inkasim të të hyrat vetanake; 

Realizimi i të hyrave vetanake të planifikuara dhe atyre të cilat nuk kanë mundur të inkasohen ndër vite; 

 Percjellja e vazhdueshme e realizimit të të hyrave të planifikuara dhe raportimi i rregullt 

mujor në Këshillin e Drejtorëve; 

 Krahasimi në mes te hyrave vetanake të planifikuara dhe hyrave të realizuara në baza 

mujore; 

 Kontrollimi i faturave dhe kontratave duke i krahasuar me shënimet në projekte për të hyra 

vetanake dhe donacione; 

 Barazimi javor,mujor dhe vjetor me bankën lidhur me pagesat dhe inkasimin e të hyrave; 

 Përcjellja e shfrytëzimit të të hyrave  të lejuara nga të hyrat vetanake sipas njësive 

organizative ,departamenteve që bëjnë  pagesat ne bank; 

 Hartimi i raporteve javore, mujore,periodike dhe vjetore për të hyrat vetanake të realizuara 

 
Përveç detyrave të cekura më lartë, stafi i sektorit për buxhet dhe financa do të mbajë korrespondence permanente me Drejtoritë 

dhe me MF-ve për çdo ndryshim eventual me qëllim të rritjes së performances së punës dhe respektimit të afateve për realzimin e 

detyrave. Gjithashtu me departamentin e thesarit do të mbajmë lidhje të përhershme me qëllim të arritjes së objektivave të 

përcaktuara, e posaçërisht me ndryshimet eventuale që do të ndodhin brenda vitit fiskal 2019.



1  

Zyrtari Kryesor Financiar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Janar 

 

2019 

 Mbikqyrjen e të gjitha aktiviteteve financiare të DFZHE në aspektin e cilësisë 

dhe pajtueshmeris me Buxhetin e aprovuar (Ligjin e Buxhetit për vitin 2019) . 

        Mbikqyrjen e raportimeve periodike dhe monitorimin e ekzekutimit të buxhetit. 

        Mbikqyrjen e transakcioneve financiare, kontabilitetit dhe PVF. 

 Kërkesën M.F. – Thesarit për qasje në SIMFK për 2019 - zyrtarëve të 

çertifikuar. 

        Pasqyrat Vjetore Financiare  Janar- Dhjetor 2018 Z.K.A. deri më 30.01.2019 

        Raportin e Obligimeve të bartura nga  viti 2018 në vitin 2019 deri  më 

15.01.2019 -  Ministrisë së Financave – Thesarit  dhe Kryetarit. 

        Raporti i T.H.V. të bartrura nga 2018 në vitin 2019. – nga fondi 21 & 22 

        Raporti tremujorit të fundit të performances së Investimeve kapitale. Deri më 

21.01.2018 Kryetarit dhe Ministrit të Financave. 

 Identifikimi i T.H.V. të mbetura nga viti 2018 sipas planit të buxhetit nga të 

hyrat vetenake. 

        Deponimi i nënshkrimeve – autorizimeve për shpenz. e buxhetit 2019 të 

Drejtorëve  të Drejtorive nga Kryetari i Komunës dhe Drejtorëve të shkollave. 

        Deponimi i nënshkrimeve dhe autorizimi i nëshkrimit të Pagave për M.F. – 

Departament Thesarit për Administraten Komunale, Arsimin dhe Shëndetësin. 

 Instalimi i SIMFK (sistemi i Free balance) në kompjuter të Komunës - për pozita 

të reja të zyrtarve finaciar. 

 Pregaditja dhe dorzimi i Kech-Planit (për fondin burimor 10) për ekzekutimin e 

buxhetit të vitit 2019 në Ministrinë e Financave – Departamenti i Thesar. 

        Pregaditja e Raporti Vjetorë Financiar për vitin 2018 për Kuvend Komunal. 

 Trajtimi, shqyrtimi dhe nënshkrimim i Deklaratave të nevojave për përcaktimin 

e disponueshmeris së fondeve për shpallje publike. 

        Nënshkrimi i formularëve për ndryshimet mujore të pagave. 

 Konsultime dhe dhënja e rekomandimeve profesionele në aspekt të buxhetit dhe 

financave dhe sygjerimeve Drejtorëve të Drejtorive dhe stafit tjeter. 

 Dhënja e pëlqimeve për disponueshmeri të mjeteveve për Paga për fillimin e 

procedures së rekrutimit të stafit komunal. 

 Kërkesat dhe shkresat për regjistrim të furnitorve – hapja e ID të frnitorve të ri 

në sistemin e Free – balance në Departamentin e Thesarit. 

 Trajtimi dhe komunikimi me M.F. – Departamentin e Thesarit dhe Drejtoritë 

përkatëse në lidhje me ekzekutimin e borgjeve të Komunës sipas Vendimeve 
Gjyqësor , përmes Përmbaruesve privat dhe Nenit 39.2 përmes Dep. të Thesarit 
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Shkurt 

 

2019 

 Mbikqyrjen e të gjitha aktiviteteve financiare të DFZHE në aspektin e cilësis dhe 

pajtueshmeris me Buxhetin e aprovuar (Ligjin e Buxhetit për vitin 2019). 

 Mbikqyrjen e raportimeve periodike dhe monitorimin e ekzekutimit të buxhetit. 

 Mbikqyrjen e transakcioneve financiare, kontabilitetit. 

 Urdhëresën për procedura të pagesës së Faturave për vitin 2019. 

 Pregaditja e Raportit Vjetorë Financiar  Janar – Dhjetor 2018 për Bord të 

Drejtorve, Komitet për Politikë dhe Financa  dhe Kuvendit Komunal. 

 Raportin e Obligimeve për Janar 2019 deri më 15.02.2019 për Ministrin e 

Financave – Departamentit të Thesarit. 

 Informatë për inkasimin e T.H.V. Janar 2019. 

 Bartja e T.H.V. të mbetura nga viti 2018  në vitin 2019 sipas planit të buxhetit 

2018 nga të hyrat vetenake. 

 Alokimi i T.H.V. të Janarit 2019 sipas planit të buxhetit 2019 nga të hyrat 

vetenake. 

 Plotsimi i Pyetsorit të Vetvlersimit për Menagjimin e Financave dhe Kontrollit 

afati i dorëzimit 28.02.2019. Ministris së Financave – NJQH. 

 Trajtimi, shqyrtimi dhe nënshkrimim i Deklaratave të nevojave për përcaktimin 

e disponueshmeris së fondeve për shpalljet publike. 
 Nënshkrimi i formularëve për ndryshimet mujore të pagave dhe mëditjeve. 

 Konsultime dhe dhënja e rekomandimeve profesionele në aspekt të buxhetit dhe 

financave komuale dhe sygjerimeve Drejtorëve të Drejtorive dhe stafit tjeter për 

qëtjet financiare. 

 Dhënja e pëlqimeve për disponueshmeri të mjeteveve për Paga përfillimin e 

procedurave për rekrutime të stafit komunal. 

 Kërkesat dhe shkresat për rexhistrim të furnitorve – hapja e ID të frnitorve të ri. 

 Trajtimi dhe komunikimi me M.F. – Departamentin e Thesarit dhe Drejtoritë 

përkatëse në lidhje me ekzekutimin e borgjeve të Komunës sipas Vendimeve 

Gjyqësor, përmes Përmbaruesve privat dhe Nenit 39.2 përmes Dep. të Thesarit 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mars 

 

2019 

 
  Mbikqyrjen e të gjitha aktiviteteve financiare të DFZHE në aspektin e cilësisë 

dhe pajtueshmeris me Buxhetin e aprovuar (Ligjin e Buxhetit për vitin 2019). 

  Mbikqyrjen e raportimeve periodike dhe monitorimin e ekzekutimit të buxhetit. 

  Mbikqyrjen e transakcioneve financiare dhe kontabilitetit. 

  Procedimi i Raportit Financiar Janar – Dhjetor 2018 – deri më 02.03.2019. 

  Shkresa përcjellse për Bord, Komitet dhe Kuvend për Raport financiar 2018. 

  Informatë për inkasimin e T.H.V. Janar - Shkurt 2019. 

  Raportin e Obligimeve Janar - Shkurt 2019 deri më 15.03.2019. 

  Alokimi i T.H.V. të Shkurtit 2019 sipas planit të buxhetit të hyrave vet. 2019. 

  Plotsimi i formularit pët INDIKATORET e performances për vitin 2018  – 

Komunat deri më 31.03.2019 

  Plotsimi i Deklarimeve – paraqitja e pronës sipas formularve të Agjensionit 

Kunder Korupsionit nga 01.03.2019 deri më 30.03.2019. 

  Trajtimi, shqyrtimi dhe nënshkrimi i Deklaratave të nevojave për përcaktimin e 

disponueshmeris së fondeve për shpallje publike. 

  Nënshkrimi i formularëve për ndryshimet mujore të pagave. 

  Konsultime dhe dhënja e rekomandimeve profesionele në aspekt të buxhetit dhe 

financave dhe sygjerimeve Drejtorëve të Drejtorive dhe stafit tjeter. 
  Dhënja e pëlqimeve për disponueshmeri te mjeteveve për Paga për rekrutime të 

stafit komunal. 

  Kërkesat dhe shkresat për regjistrim të furnitorve – hapja e ID të frnitorve të ri. 

  Trajtimi dhe komunikimi me M.F. – Departamentin e Thesarit dhe Drejtoritë 

përkatëse në lidhje me ekzekutimin e borgjeve të Komunës sipas Vendimeve 

Gjyqësor , përmes Përmbaruesve privat dhe Nenit 39.2 përmes Dep. të Thesarit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prill 

 

2019 

 
o Mbikqyrjen e të gjitha aktiviteteve financiare të DFZHE në aspektin e cilësisë 

dhe pajtueshmeris me Buxhetin e aprovuar (Ligjin e Buxhetit për vitin 2019). 

o Mbikqyrjen e raportimeve periodike dhe monitorimin e ekzekutimit të buxhetit. 
o Mbikqyrjen e transakcioneve financiare dhe kontabilitetit. 
o Informatë për inkasimin e të Hyrave për tremujorin e parë Janar – Mars 2019. 
o Raportin e Obligimeve Janar - Mars 2019 deri më 15.04.2019. 
o Alokimi i T.H.V. të Marsit, sipas planit të buxhetit nga të hyrat vetenake 2019. 
o Raportimi i Tremujorit të Parë 2019 të performances së Investimeve kapitale- 

deri më 21.04.2019 Kryetarit dhe kopje Ministrit të Financave. 

o Raportimi i Obligimeve – borgjeve  për Bordin e Drejtorve – sipas Drejtorive 
o Barazimet e Tremujorit të parë të shpenzimeve dhe T.H.V me Departamentin e 

Thesarit. 

o Trajtimi, shqyrtimi dhe nënshkrimi i Deklaratave të nevojave për përcaktimin e 
disponueshmeris së fondeve për shpallje publike. 

o Nënshkrimi i formularëve për ndryshimet mujore të pagave. 

o Konsultime dhe dhënja e rekomandimeve profesionele në aspekt të buxhetit dhe 
financave dhe sygjerimeve Drejtorëve të Drejtorive dhe stafit tjeter. 

o Dhënja e pëlqimeve për disponueshmeri të mjeteve për Paga për rekrutime të 

stafit komunal. 

o Kërkesat dhe shkresat për regjistrim të furnitorve – hapja e ID të furnitorve të ri 
o Trajtimi dhe komunikimi me M.F. – Departamentin e Thesarit dhe Drejtoritë 

përkatëse në lidhje me ekzekutimin e borgjeve të Komunës sipas Vendimeve 
Gjyqësor, përmes Përmbaruesve privat dhe Nenit 39.2 përmes Dep. të Thesarit 
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Maj 

 

2019 

  Mbikqyrjen e të gjitha aktiviteteve financiare të DFZHE në aspektin e cilësis dhe 

pajtueshmeris me Buxhetin e aprovuar (Ligjin e Buxhetit për vitin 2019). 

  Mbikqyrjen e raportimeve periodike dhe monitorimin e ekzekutimit të buxhetit. 

  Mbikqyrjen e transakcioneve financiare dhe kontabilitetit. 

  Plani i veprimit për procesin e buxhetimit 2020 - 2022. 

  Informatë për inkasimin e të Hyrave Vetanake për periudhen Janar – Prill 2019. 

  Raportin e Obligimeve Janar - Prill 2019 - deri më 15.05.2019. 

  Alokimi i T.H.V. të muajit Prillit sipas planit të buxhetit nga të hyrat vetenake 

2019. 

  Pregaditja e këkesave për Rishikim të Buxhetit 2019. 

  Qarkorja Buxhetore 01/2020 – njoftimi i Drejtorive dhe Kryetarit ( 15.05.2019 ) 

  Qarkorja e mbrendshme Interne Buxhetore 01/2020 – Z.K.F – ( 30.05.2019) 

  Raportimi i Obligimeve – borgjeve Kryetarit dhe Bordit të Drejtorve – sipas 

Drejtorive. 

  Trajtimi, shqyrtimi dhe nënshkrimi i Deklaratave të nevojave për përcaktimin e 

disponueshmeris së fondeve për shpallje publike. 

  Nënshkrimi i formularëve për ndryshimet mujore të pagave. 

  Konsultime dhe dhënja e rekomandimeve profesionele në aspekt të buxhetit dhe 

financave dhe sygjerimeve Drejtorëve të Drejtorive dhe stafit tjeter. 

  Dhënja e pëlqimeve për disponueshmeri te mjeteveve për Paga për rekrutime të 

stafit të ri komunal. 

  Trajtimi i kërkesave dhe shkresave për regjistrim të furnitorve – hapja e ID të 

frnitorve të ri. 

  Trajtimi dhe komunikimi me M.F. – Departamentin e Thesarit dhe Drejtoritë 

përkatëse në lidhje me ekzekutimin e borgjeve të Komunës sipas Vendimeve 
Gjyqësor, përmes Përmbaruesve privat dhe Nenit 39.2 përmes Dep. të Thesarit. 
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Qershor 
 

2019 

   Mbikqyrjen e të gjitha aktiviteteve financiare të DFZHE në aspektin e cilësisë 

dhe pajtueshmeris me Buxhetin e aprovuar (Ligjin e Buxhetit për vitin 2019). 

   Mbikqyrjen e raportimeve periodike dhe monitorimin e ekzekutimit të buxhetit. 

   Mbikqyrjen e transakcioneve financiare dhe kontabilitetit. 

   Planifikimi i orarit për Dëgjimet buxhetore me qytetarë për buxhet 2020-2022. 

   Korniza Afatmesme Buxhetore – Komunale 2020-2022, KAB-Komunal. 

   Njoftim me Raportin e Auditimit të Jashtëm për Paqyrat Vjetore Financiare për 

Janar – Dhjetor 2018 nga Z.K.A. (Zyra Kombëtare e Auditimit). 

   Plani i veprimit dhe implementimit të rekomandimeve nga Komuna - Komiteti 

për Auditim. 

   Informatë për inkasimin e të Hyrave Vetanake Janar – Maj 2019. 

   Raportin e Obligimeve – borgjeve për Janar - Maj 2019 deri më 15.06.2019. 

   Alokimi i T.H.V. të muajit Majit sipas planit të buxhetit nga të hyrat vetanake. 

   Raportimi i Obligimeve – borgjeve për Bordin e Drejtorve – sipas Drejtorive. 

   Trajtimi, shqyrtimi dhe nënshkrimim i Deklaratave të nevojave për përcaktimin 

e disponueshmeris së fondeve për shpallje publike. 

   Nënshkrimi i formularëve për ndryshimet mujore të pagave dhe mëdit jeve. 

   Konsultime dhe dhënja e rekomandimeve profesionele në aspekt të buxhetit dhe 

financave dhe sygjerimeve Drejtorëve të Drejtorive dhe stafit tjeter. 

   Dhënja e pëlqimeve për disponueshmeri të mjeteve për Paga për rekrutime të 

stafit të ri komunal. 

   Kërkesat dhe shkresat për regjistrim të furnitorëve – hapja e ID të frnitorve të ri 

   Trajtimi dhe komunikimi me M.F. – Departamentin e Thesarit dhe Drejtoritë 

përkatëse në lidhje me ekzekutimin e borgjeve të Komunës sipas Vendimeve 

Gjyqësor, përmes Përmbaruesve privat dhe Nenit 39.2 përmes Dep. të Thesarit. 
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Korrik 

 

2019 

o Mbikqyrjen e të gjitha aktiviteteve financiare të DFZHE në aspektin e cilësis dhe 

pajtueshmeris me Buxhetin e aprovuar (Ligjin e Buxhetit për vitin 2019). 

o Mbikqyrjen e raportimeve periodike dhe monitorimin e ekzekutimit të buxhetit. 
o Mbikqyrjen e transakcioneve financiare dhe kontabilitetit. 
o Mbajtja e Dëgjimeve Buxhetore publike me qytetarë për buxhetin e vitit 2020 - 

2022. (Për projekte kapitale dhe subvencione). 

o Raporti financiar për periudhen Janar - Qershor 2019. 
o Raportin e Obligimeve – borgjeve Janar - Qershor 2019 deri më 15.07.2019. 
o Alokimi i T.H.V. të Qershorit sipas planit të buxhetit nga të hyrat vetenake 2019. 
o Raporti tremujorit të dytë 2019 të performances së Investimeve kapitale. Deri 

më 21.07.2019 Kryetarit dhe kopje Ministrit të Financave. 

o Informatë për inkasimin e të Hyrave Vetanake Janar – Qershor 2019. 
o Raportimi i Obligimeve – borgjeve  për Bordin e Drejtorve – sipas Drejtorive 
o Barazimet e Tremujorit të dytë të shpenzimeve dhe T.H.V me Ministrin e 

Financave - Departamentin e Thesarit. 

o Trajtimi, shqyrtimi dhe nënshkrimim i Deklaratave të nevojave për përcaktimin 

e disponueshmeris së fondeve për shpallje publike. 

o Nënshkrimi i formularëve për ndryshimet mujore të pagave dhe mëditjeve. 
o Konsultime dhe dhënja e rekomandimeve profesionele në aspect të buxhetit dhe 

financave dhe sygjerimeve Drejtorëve të Drejtorive dhe stafit tjeter të financava 
dhe buxhetit. 

o Dhënja e pëlqimeve për disponueshmeri të mjeteve për Paga për rekrutime të 

stafit të rij komunal. 

o Kërkesat dhe shkresat për regjistrim të furnitorve – hapja e ID të frnitorve të ri 
o Trajtimi dhe komunikimi me M.F. – Departamentin e Thesarit dhe Drejtoritë 

përkatëse në lidhje me ekzekutimin e borgjeve të Komunës sipas Vendimeve 
Gjyqësor, përmes Përmbaruesve privat dhe Nenit 39.2 përmes Dep. të Thesarit. 
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Gusht 

 

2019 

  Mbikqyrjen e të gjitha aktiviteteve financiare të DFZHE në aspektin e cilësisë 

dhe pajtueshmeris me Buxhetin e aprovuar (Ligjin e Buxhetit për vitin 2019). 

  Mbikqyrjen e raportimeve periodike dhe monitorimin e ekzekutimit të buxhetit. 

  Mbikqyrjen e transakcioneve financiare dhe kontabilitetit. 

  Raporti i degjimeve Buxhetore me publikun – Kryetarit.( Bordit të Drejtorëve ) 

  Qarkorja Buxhetore 02/2020 – njoftimi dhe shpërndarja – Drejtorve 

  Qarkorja Interne Buxhetore 02/2020 – njoftimi me rrejedhat buxhetore interne 

  Përcaktimi i Orarit për takimet e veqanta me secilin Drejtor të Drejtorisë për 

Finalizimin e Buxhetit për vitin 2020-2022. 

  Raportin e Obligimeve Janar - Korrik 2019 deri më 15.08.2019. 

  Alokimi i T.H.V. të Korrikut sipas planit të buxhetit nga të hyrat vetenake 2019. 

  Informatë për inkasimin e të Hyrave Vetanake Janar – Korrik 2019. 

  Dorzimi i Draft- Buxhetit 2020-2022 Kryetarit dhe procedimi  për aprovim në 

Komitet për Politikë dhe Financaa  dhe Kuvend Komunal  më  date prej 25 - 30. 

Gusht 2018. 

  Raportimi i Obligimeve – borgjeve  për Bordin e Drejtorve – sipas Drejtorive 

  Trajtimi, shqyrtimi dhe nënshkrimim i Deklaratave të nevojave për përcaktimin 

e disponueshmeris së fondeve për shpallje publike. 
  Nënshkrimi i formularëve për ndryshimet mujore të pagave. 

  Konsultime dhe dhënja e rekomandimeve profesionele në aspect të buxhetit dhe 

financave dhe sygjerimeve Drejtorëve të Drejtorive dhe stafit tjeter finance 

  Dhënja e pëlqimeve për disponueshmeri të mjeteveve për Paga për rekrutime të 

stafit komunal. 

  Kërkesat dhe shkresat për regjistrim të furnitorve – hapja e ID të frnitorve të ri 

Trajtimi dhe komunikimi me M.F. – Departamentin e Thesarit dhe Drejtoritë 

përkatëse në lidhje me ekzekutimin e borgjeve të Komunës sipas Vendimeve 

Gjyqësor perms Përmbaruesve privat dhe Nenit 39.2 përmes Dep. të Thesarit. 
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Shtator 

 

2019 

 Mbikqyrjen e të gjitha aktiviteteve financiare të DFZHE në aspektin e cilësisë 

dhe pajtueshmeris me Buxhetin e aprovuar (Ligjin e Buxhetit për vitin 2019). 

        Mbikqyrjen e raportimeve periodike dhe monitorimin e ekzekutimit të buxhetit. 

        Mbikqyrjen e transakcioneve financiare dhe kontabilitetit. 

        Dorzimi për shqyrtim të Draft - Buxhetit 2020 -2022 në Komitet për Politikë dhe 

Financa dhe aprovimi në Kuvend Komunal (deri më 30.09.2019). 

        Qarkorja Buxhetore 03/2020 – njoftimi dhe shpërndarja Kryetarit dhe Drejtorve 

        Shqyrtimi i Rregullorës së Tatimit në Pronë dhe aprovimi në Kuvend Komunal. 

 Shqyrtimi i Rregullorës për Tarifa, Taksa dhe Gjoba Komunale (nëse 

propozohen plotsime ose ndryshime nga Drejtorit komunale). 

        Raportin e Obligimeve - borgjeve Janar - Gusht 2019 deri më 15.09.2019. 

        Alokimi i T.H.V. të Gushtit sipas planit të buxhetit nga të hyrat vetenake 2019. 

        Informatë për inkasimin e të Hyrave Vetanake Janar – Gusht 2019. 

        Raportimi i Obligimeve – borgjeve  për Bordin e Drejtorve – sipas Drejtorive 

 Trajtimi, shqyrtimi dhe nënshkrimim i Deklaratave të nevojave për përcaktimin 

e disponueshmeris së fondeve për shpallje publike. 

        Nënshkrimi i formularëve për ndryshimet mujore të pagave. 

 Konsultime dhe dhënja e rekomandimeve profesionele në aspekt të buxhetit dhe 

financave dhe sygjerimeve Drejtorëve të Drejtorive dhe stafit tjeter. 

 Dhënja e pëlqimeve për disponueshmeri te mjeteveve për Paga për rekrutime të 

stafit të rij komunal. 

 Kërkesat dhe shkresat për regjistrim të furnitorve – hapja e ID të frnitorve të ri 

Trajtimi dhe komunikimi me M.F. – Departamentin e Thesarit dhe Drejtoritë 

përkatëse në lidhje me ekzekutimin e borgjeve të Komunës sipas Vendimeve 

Gjyqësor përmes Përmbaruesve privat dhe Nenit 39.2  përmes Dep. të Thesarit. 



9  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tetor 
 

2019 

 Mbikqyrjen e të gjitha aktiviteteve financiare të DFZHE në aspektin e cilësisë 

dhe pajtueshmeris me Buxhetin e aprovuar (Ligjin e Buxhetit për vitin 2019). 

        Mbikqyrjen e raportimeve periodike dhe monitorimin e ekzekutimit të buxhetit. 

        Mbikqyrjen e transakcioneve financiare dhe kontabilitetit. 

        Pregaditja e Raporti Financiar për periudhen Janar-Shtator 2019. 

        Raportin e Obligimeve Janar - Shtator 2019 deri më 15.10.2019. 

        Informatë për inkasimin e të Hyrave Vetanake Janar – Shtator 2019. 

        Alokimi i T.H.V. të Shtatorit sipas planit të buxhetit nga të hyrat vetenake. 

 Njoftimi me afatet e rexhistrimeve të zotimeve 2019 si dhe procedurat e 

realizimit të buxhetit në fundvitit (mbyllja e avancit, petty-cesh, paradhenjet, 

pagat, etj.) 

 Raporti tremujorit të tretë Janar- Shtator 2019 të performances së Investimeve 

kapitale. Deri më 21.07.2019 Kryetarit dhe kopje Ministrisë së Financave. 

        Barazimet e tremujorit të tretë të shpenzimeve dhe T.H.V me Departamentin e 

Thesarit 

 Trajtimi, shqyrtimi dhe nënshkrimim i Deklaratave të nevojave për përcaktimin 

e disponueshmeris së fondeve për shpallje publike. 

        Nënshkrimi i formularëve për ndryshimet mujore të pagave. 

 Konsultime dhe dhënja e rekomandimeve profesionele në aspect të buxhetit dhe 

financave dhe sygjerimeve Drejtorëve të Drejtorive dhe stafit tjeter finance 

 Dhënja e pëlqimeve për disponueshmeri te mjeteveve për Paga për rekrutime të 

stafit komunal. 

        Kërkesat dhe shkresat për regjistrim të furnitorve – hapja e ID të frnitorve të ri 

 Trajtimi dhe komunikimi me M.F. – Departamentin e Thesarit dhe Drejtoritë 

përkatëse në lidhje me ekzekutimin e borgjeve të Komunës sipas Vendimeve 

Gjyqësor perms Përmbaruesve privet dhe Nenit 39.2 përmes dep. të Thesarit. 

 Njoftimi i Kryetarit dhe Ekzekutivit – Drejtorëve me Rregulloren nr. 01/2018 

për përfindimit të vitit fiskal dhe përmbylljen e tij. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nëntor 

 

2019 

 
  Mbikqyrjen e të gjitha aktiviteteve financiare të DFZHE në aspektin e cilësisë 

dhe pajtueshmeris me Buxhetin e aprovuar (Ligjin e Buxhetit për vitin 2019). 

  Mbikqyrjen e raportimeve periodike dhe monitorimin e ekzekutimit të buxhetit. 

  Mbikqyrjen e transakcioneve financiare dhe kontabilitetit. 

  Shqyrtimi i Raporti Financiar Janar-Shtator 2019 në Bord të Drejtorëve, Komitet 

për Politikë dhe Financa dhe aprovim në Kuvend Komunal. 
  Kërkesa Drejtorive për respektimin e orarit të zotimeve të mjeteve sipas 

Rregullores 01/2018 për përfundimin e vitit fiskal dhe Paradhenjet për operator 

ekonomik. 

  Raportin e Obligimeve Janar - Tetor 2019 deri më 15.11.2019. 

  Alokimi i T.H.V. të Tetorit sipas planit të buxhetit nga të hyrat vetenake 2019. 

  Informatë për inkasimin e të Hyrave Vetanake Janar – Tetor 2019. 

  Raportimi i Obligimeve – borgjeve  për Bordin e Drejtorve – sipas Drejtorive 

  Trajtimi, shqyrtimi dhe nënshkrimim i Deklaratave të nevojave për përcaktimin 

e disponueshmeris së fondeve për shpallje publike. 

  Nënshkrimi i formularëve për ndryshimet mujore të pagave. 

  Konsultime dhe dhënja e rekomandimeve profesionele në aspect të buxhetit dhe 

financave dhe sygjerimeve Drejtorëve të Drejtorive dhe stafit tjeter finance 
  Dhënja e pëlqimeve për disponueshmeri te mjeteveve për Paga për rekrutime të 

stafit komunal. 

  Kërkesat dhe shkresat për regjistrim të furnitorve – hapja e ID të frnitorve të ri 

  Trajtimi dhe komunikimi me M.F. – Departamentin e Thesarit dhe Drejtoritë 

përkatëse në lidhje me ekzekutimin e borgjeve të Komunës sipas Vendimeve 

Gjyqësor perms Përmbaruesve privet dhe Nenit 39.2 përmes dep. të Thesarit. 

  Njoftimet veq e veq për përfudimin e afatit të zotimeve të fondeve sipas 

kategorive ekonomike të shpenzimeve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dhjetor 

 

2019 

 
  Mbikqyrjen e të gjitha aktiviteteve financiare të DFZHE në aspektin e cilësisë 

dhe pajtueshmeris me Buxhetin e aprovuar (Ligjin e Buxhetit për vitin 2019). 

  Mbikqyrjen e raportimeve periodike dhe monitorimin e ekzekutimit të buxhetit. 

  Mbikqyrjen e transakcioneve financiare dhe kontabilitetit. 

  Përcjellja e pagesave dhe respektimi i orarit të ekzekutimit me kohë të pagesave, 

sipas rregullores për përfundimin e vitit fiskal 2019. 

  Raportin e Obligimeve Janar - Nëntor 2019 deri më 15.12.2019. 

  Alokimi i parakohshëm sipas nevojes dhe mundësis të T.H.V. të Nëntorit sipas 

planit të buxhetit nga të hyrat vetenake 2019 për Komunali dhe Subvencione. 

  Informatë për inkasimin e të Hyrave Vetanake Janar – Nëntor 2019. 

  Përpilimi dhe dorzimi i Planit të punës për vitin 2020. 

  Raportimi i Obligimeve – borgjeve  për Bordin e Drejtorve – sipas Drejtorive 

  Trajtimi, shqyrtimi dhe nënshkrimim i Deklaratave të nevojave për përcaktimin 

e disponueshmeris së fondeve për shpallje publike. 

  Nënshkrimi i formularëve për ndryshimet mujore të pagave. 

  Konsultime dhe dhënja e rekomandimeve profesionele në aspekt të buxhetit dhe 

financave dhe sygjerimeve Drejtorëve të Drejtorive dhe stafit tjeter. 

  Dhënja e pëlqimeve për disponueshmeri te mjeteveve për Paga për rekrutime të 

stafit të rinjë komunal. 

  Kërkesat dhe shkresat për regjistrim të furnitorve – hapja e ID të frnitorve të ri 

  Trajtimi dhe komunikimi me M.F. – Departamentin e Thesarit dhe Drejtoritë 

përkatëse në lidhje me ekzekutimin e borgjeve të Komunës sipas Vendimeve 

Gjyqësor permes Përmbaruesve privet dhe Nenit 39.2 përmes Dep. të Thesarit. 
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Sektori i Tatimit në Pronë: 
 

Vitin 2019 e fillojmë me Ligjin e ri të Tatimit në Pronë, Ligji nr.06/l-005, në të cilin përfshihen 

disa risi dhe ndryshime. 

Së pari startojmë me tatimin mbi tokën,vleresimi i së cilës është bërë nga Departamenti i TP. 

Ndryshime kemi edhe në kryerjen e pagesave me këste, ku tash pagesa e këstit te parë bëhet më 

30/04/2019 dhe pagesa  e këstit të dytë më 30/09/2019 si dhe ndryshime tjera në fatura, ku për një 

tatimpagues  në një faturë të vetme përfshihet borxhi total për te gjitha objektet te cilat i posedon 

ai në një Komunë ose më shumë Komuna. 

Për të gjitha këto risi, do të nevojitet një angazhim me i madh, gjë e cila nuk do të mungoj nga ana 

e stafit të TP. 

 
1.   Gjatë muajit Janar dhe Shkurt duhet të vazhdohet me intensitet të shtuar anketimi i 

pronave të reja dhe ri-anketimi i pronave të cilat kanë pasur ndryshime me qëllim të 

përgatitjes të tyre për faturim. Gjithashtu këta dy muaj do të orientohen kah azhurimi i 

bazës së të dhënave, futja e të dhënave të posa pranuara nga anketimi dhe ri-anketimi me 

qëllim të përgatitjes të të dhënave për faturim. 
 

 

2.   Muaji Mars, është muaj kyç për shkak të punës së përfshirë në shtypjen dhe dorëzimin e 

faturave tatimore. Shpresojmë se edhe këtë vit shtypjen dhe dorëzimin e faturave tatimore 

do ta bën PTK-ja. Ndërsa ZTP-së i ngelet që të rritë aktivitetin në pranimin e ankesave dhe 

të bëj sygjerime dhe shpjegime për tatimpaguesit. 
 

 

3.   Prill, në këtë muaj gjithashtu vazhdohet ri anketimi i pronave dhe korrigjimi i të njëjtave 

në bazën e të dhënave sipas ankesave të tatimpaguesve 
 

 

4.   Maj - Gusht, muajt verorë duhet të shfrytëzohen për mbledhje të tatimit mbi pronë. 

Ndoshta do të jetë herët për pagesat e mbetura, por nuk është shumë vonë për vërejtje ndaj 

atyre tatimpaguesve të cilët nuk kanë paguar asnjëherë tatim. 

Këta muaj japin edhe kohë të përgatitet fushatë e fuqishme për edukim publik, e cila do t'i 

nxisë qytetarët ta paguajnë borxhin e tyre. 
 

 

5.   Shtator- Dhetor gjatë kësaj periudhe, aktiviteti kryesor është mbledhja e tatimeve.  Duhet 

të përdoren vërejtjet, thirrjet telefonike, duhet të udhëhiqet fushata e fuqishme për 

informim publik. 
 

6.   Aktivitetet tjera permanente që vazhdojnë gjatë gjithë vitit, janë puna me palë – lëshimi i 

vërtetimeve mbi pagesën e tatimit në pronë dhe faturave tatimore në bazë të kërkesës të 

palëve. 

-    Ri anketimi i pronave dhe anketimi i pronave të reja. 

-    Mbështetja e Bordit të Ankesave gjatë shqyrtimit të ankesave nga tatimi në pronë. 

-    Grumbullimi i të dhënave për Komisionin e vlerësimit të pronave të paluajtshme me 

qëllim të caktimit të bazës tatimore. 

-    Organizimi i mbështetjes të Sektorit të Tatimit në Pronë nga drejtoritë dhe komisionet 

tjera komunale me qëllim të inkasimit më të mirë të tatimit. 

-    Ngritja e dorëzimit të kontratave të shit-blerjes nga Drejtoria për Kadastër. 



 

-    Organizimi i bashkëpunimit të Sektorit të Tatimit me Komisionet Komunale të cilat 

kanë të bëjnë me pronat nga ana e Drejtorit të Drejtorisë. Psh. Për shfrytëzimin e pronave 

komunale (lidhja e kontratave me shfrytëzuesit e , pronave me koncesion, pronave të 

lëshuara me qira etje), tatimin në pronë duhet të paguan shfrytëzuesi i pronës, paraprakisht 

duhet të shënohet në kontratë me një nen të veçantë. 

-    Ngritja e nivelit të bashkëpunimit të Sektorit të Tatimit me vijën vertikale – me 

Drejtorinë e Drejtorisë , Kryetarin e Komunës dhe Departamentin e Tatimit në Pronë 

duke u bazuar në legjislacion aktual (Respektimi i Udhëzimimeve Administrative ) 

 
Gjatë  muajit Janar do te verifikohen mbi 1600 objekte kryesisht ne qytet zona I dhe rexhistrimi i 

objekteve te reja. 

Gjatë muajit Shkurt do te verifikohen 1500 objekte ne zonen e II dhe III Sami Gashi, Shupkovc 

dhe Rekë dhe rexhistrimi i objekteve te reja. 

Gjatë muajit Mars do te verifikohen 1550 objekte ne zonat e II dhe III dhe ate Shipol,dhe Zhabar 

dhe rexhistrimi i objekteve te reja. 

Gjatë  muajit Prill do te verifikohen 1450 objekte ne zonat e III dhe IV Zhabar i Eperm,Koshtovë 

dhe Kçiq dhe rexhistrimi i objekteve te reja. 

Gjatë  muajit Maj do të shqyrtohen ankesat eventuale dhe me këtë rast do te verifikohen edhe afër 

1000 objekte mvarësisht ku janë bërë ankesat. 

Gjatë  muajit Qershor do te shpërndahen vendimet e ankesave dhe do te shpërndahen vërejtjet e 

fundit për mos pagesën e borgjeve te mëdhaja dhe rexhistrimi i objekteve te reja dhe do te 

verifikohen rrethë 450 objekte kryesisht në zonen e V. 

Gjatë muajit Korrik do të punohet për regjistrime te reja ne zonat periferike  dhe do te verifikohen 

rreth 900 objekte. 

Gjatë muajit Gusht kryesisht do të perqendrohemi në rexhistrime te reja të shtëpive dhe banesave 

kolektive, dhe do te verifikohen rreth 500 objekte. 

Gjatë muajit shtator do te punohet per grumbullimin e mjeteve dhe mundësit e regjistrimeve te 

reja, dhe do te verifikohen rrethë 800 objekte. 

Gjatë muajit Tetor do te verifikohen edhe pjeset e pa mbuluara gjate vitit, dhe rexhistrimi i 

objekteve te reja, dhe do te verifikohen rrethë 100 objekte. 

Muaji Nentor do te shfrytëzohet per regjistrim te banesave kolektive te ndertuara dhe do te 

verifikohen rrethë 700 objekte. 
Kurse Muaji dhjetor do te shfrytëzohet per shqyrtimin e planit per vitin 2019 dhe përmbushja e 

planit per kete vit dhe pune te tjera sipas nevojes dhe kërkesave,dhe do te verifikohen rrethë 400 

objekte. 

Gjithashtu, çdo muaj do te shqyrtohen kërkesat eventuale. 

 
Sektori i Zhvillimit Ekonomik: 

 

 
 

VIZIONI: 
 
 

Mitrovica qendër industriale dhe potencial për zhvillim ekonomik me Parkun e Biznesit dhe 

Zonën e Lirë Ekonomike. 

 
MISIONI: 

 
 

Zhvillimi i ekonomik i harmonizuar sipas standarteve dhe praktikave  duke rrespektuar 

Politikat e Zhvillimit Ko mu na l, R e p u b lik a n , normat ekologjike dhe konkurruese me vendet 

e rajonit dhe i  mbështetur nga fondet zhvillimore qeveritare, lokale dhe ndërkombëtare. 



 

 

Prioritete Koha e 

implementimit 

të 

aktiviteteve 

Vend ii 
implem. 

Aktivitetet e planifikuara Implementuesit 
të aktiviteteve 

I -Shqyrtimi i 

të gjitha 

endimeve, 

përgjiq ja në 

kërkesa për 

Biznese ,dhe 

shqyrtimi i 

zbatimit të 

vendimeve . 

 
II   -.Përgatitja 

e planeve, 

projekteve, 

aktiviteteve 

dhe raporteve 

për sektorin e 

zhvillimit 

ekonomik 

Janar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

deri 
 

 
 
 
 
 

Dhjetor 

Komuna e 

Mitrovicës 

-    Vizitë Bizneseve që janë 

përfitues në Zonën e Lirë 

Ekonomike. 

-    Kordinimi , planifikimin 

e strategjis  për zhvillimin 

Ekonomik Lokal. 

-    Bizneset  në Parkun e 

Biznesit dhe Zonën e Lirë 

Ekonomike (aplikacione , 

këshilla , kontrata ) 

-    Nxitë zhvillimin e 

Turizmit dhe mundësitë e 

zhvillimit në këtë sector 

- Bashkëpunim me Biznese 

dhe asocionet e Biznesit. 

-    Vizitë Panaireve . 

-    Organizimi i Javës së 

Bizneseve. 

-    Pregaditim raporte për 

Parkun Industrial. 

Drejtoria për 

Buxhet dhe 

Finansa dhe 

zhvillim 

ekonomik. 

 

Sipas raporteve vjetore të regjistrimit të biznese dhe shuarjeve të paraqitura pranë DBFZHE për tre 

vitet e fundit del se regjistrimi i bizneseve dhe shuarjet pothuajse çdo vit sillet në numrin e njejte 

dhe mund të konstatojmë se mesatarja e regjistrimit të bizneseve në vite është 370.66 biznese , 

ndërsa shuarjet dikun 100 biznese në vit, ndërsa kër kesat e ndryshme 450 kërkesa të ndryshme. 

 
Viti Regjistrim            i 

biznesit 

Shuarjete 

biznesit 

Kerkesa              te 

ndryshme 

 

2016 403 95 500  

2017 338 95 400  

2018 371 110 500  

     

Gjithsejt: 1112 300 1400  



 

Ndërsa në planin e punës për vitin 2019 sa i përket regjistrimit dhe shuarjeve të biznesit mesatarja 

do të jet e njejtë mirëpo numri i kërkesave do të rritet duke marrë parasysh se do të ndrrohen 

çertifikatat e biznesit  dhe do të paisen me numer unik të biznesit edhe bizneset egzistuese dhe 

volumi i punëve do të jet më i madh. 

 
Gjithashtu edhe me  aplikimin e Platformës  së Re Elektronike nevoja për këshillim me palët do të 

jet më e madhe. 
 
 
 
 

 
Vërejtje :     Varësisht nga kërkesat dhe obligimet për Komunën e Mitrovicës, që dalin 

nga Ministria e Financave,  gjegjësisht edhe nga Ministrit tjera,  gjatë 

vitit fiskal 2019,  ky Plan i punës mund të pësoj ndryshime dhe plotësime gjatë 

vitit në fjalë. 
 

 



 

                            Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm 
 

 

 

 

DREJTORIA PËR PLANIFIKIM DHE URBANIZËM, NË ASPEKTIN FUNKSIONAL ËSHTË 

E ORGANIZUAR NË DY SEKTORË: 

 

1.  SETORI I PLANIFIKIMIT  

2.  SEKTORI I URBANIZMIT  

 

 Drejtoria në përgjithësi dhe sektoret e saj në veçanti janë të obliguara të ndërmarrin hapat 

dhe veprimet procedurale, konform përgjegjësive për realizimin e objektivave të parapara me 

planprogramin e saj, me qëllim të inkorporimit në strategjisë dhe objektivave të Ekzekutivit, 

gjithnjë duke u bazuar në obligimet që dalin nga:  

 Ligjet dhe Rregulloret Komunale në fuqi  

 Ligji nr. 03/L-040, për Vetëqeverisje Lokale dhe 

 Statuti i Kuvendit të Komunës  

 

 

HARTON PLANPROGRAMIN E PUNËS PËR VITIN 2019 

 

II. DREJTORIA 

 

DEKLARATA E MISIONIT:  

 

 MISIONI PARËSOR I DREJTORISË ËSHTË KRIJIMI I NJË AMBIENTI TË 

SHËNDOSHË DHE FUNKSIONAL: PËR BANIM, PUNË, SPORT, REKREACION, DUKE 

RESPEKTUAR RREGULLATIVËN EKZISTUESE LIGJORE.  

 DREJTORIA ËSHTË BARTËSE E HARTIMIT TË DETYRAVE PROJEKTUESE, SI: 

PLANIT ZHVILLIMOR KOMUNAL,HARTAVE ZONALE DHE PLANEVE 

RREGULLATIVE URBANE TË HOLLËSISHME. BËNË IMPLEMENTIMIN E TYRE DHE 

LËSHON LEJET E NDËRTIMIT. KUJDESET PËR DOKUMENTACIONIN INVESTIVO-

TEKNIK DHE PËRPUTHSHMËRINË E TIJ ME KUSHTET E DHËNA URBANO-TEKNIKE. 

LEJON SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE. MBULON SFERËN BANIMIT. 

BASHKËPUNIMI I NGUSHTË ME QEVERINË - MINISTRINË E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT 

HAPËSINOR (MMPH). 

 
 

 

 

III. STAFI I DREJTORISË 

 
 Jemi të vetëdijshëm se Buxheti i Konsoliduar i Kosovës nuk lejon mundësi për 

plotësimin e vendeve të punës (shpresojmë  kjo të  jetë e mundur në vitin vijues - 2019), mirëpo 

poashtu jemi të vetëdijshëm se pa organizimin e mirëfilltë, me personel, të sektorëve nuk mund 

të arrihen rezultate të kënaqëshme. 



 

 Nevoja e veçantë është nënsektori i Banimit, i cili ende nuk ka zyrtarë të punësuar, 

prandaj është e qartë, se ka shumë obligime dhe është shumë e vështirë që të arrihen të gjitha 

objektivat e parashtruara po ashtu edhe Sektori i Legalizimit qw per momentin ka tw punsuar 

vetem njw shef Sektori ku tash dhe tujt nevjiten njw kompletim stafi pwr sektorin nw fjalw. 

Sektori i Planifikimit përkundër insistimeve për tu kompletuar me ekspert të lamisë së 

Planifikimit ende funksionon me gjithësejt 4 kuadro (dy Arkitekt - 5 vjeçarë dhe dy bachelor), 

gjë që është shumë pak për këtë sektor të rëndësishëm. Vështirësitë do të zbuteshin me gjetjen e 

mundësive për punësimin e së paku:  

 Zyrtarë të Lartë për Planifikim dhe Zhvillim - inxhinierë të Arkitekturës, me aftësi të 

përdorimit të aplikacioneve të GIS-it.  

Zyrtarë i Lartë për Ndërtimtari - inxhinierë të Ndërtimtarisë. me aftësi të përdorimit të 

aplikacioneve të GIS-it. 

 Me qëllim të realizimit të objektivave të parapara me planprogramin e drejtorisë dhe 

detyrave shtesë të paparapara është më se e domosdoshme plotësimi i vendeve të nevojshme të 

punës gjatë vitit kalendarik 2018, në rast se nuk do të gjejmë stafin e nevojshëm, na mbetet të 

mbështetemi në fondin momental të stafit dhe të bëjmë shpërndarje të balancuar të punëve dhe 

detyrave në mënyrë që të mos kemi ngecje të theksuara drejt realizimit të tyre. 

 

 

IV.  SEKTORI I PLANIFIKIMIT 
 

DEKLARATA E MISIONIT:  

 ËSHTË BARTËS PËR PROCEDURAT RRETH HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR 

KOMUNAL dhe HARTAVE ZONALE, MERRET ME MONITORIMIN DHE VLERËSIMIN E 

KËTYRE PLANEVE.  

 HARTON PROPOZIMET DHE KUSHTET E DHËNJES SË PRONËS KOMUNALE NË 

SHFRYTËZIM ME INTERES TË PËRGJITHSHËM SHOQËROR,  

 LËSHON LEJE PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE, KUJDESET PËR 

ZBATIMIN E LIGJEVE TË SFERËS SË PLANIFIKIMIT HAPËSINOR, SI: LIGJIT Nr 04/L-174 PËR 

PLANIFIKIM HAPËSINOR  (LPH), SI DHE RESPEKTIMIT TË RREGULLATIVËS EKZISTUESE 

LIGJORE. 

IV.1.  Planifikimi dhe objektivat  e përgjithshme  të sektorit të planifikimit: 

 

1.1.  Edhe këtë vit do të vazhdohet me procedurat për Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal, 

sipas Ligjit të Ri për Planifikim Hapësinor. 

1.2. Zgjedhja e Kompanis Konsulente për Hartimin e PZHK-së 

1.3.      Vlersimi i Planiti zhvillimior nga grupet punuese 

1.4. Pregaditjet për Hartimin e Hartave Zonale, 

1.5. Lejet për shfrytezimin e siperfaqeve publike, 

1.6. Trajnimet profesionale të stafit, 

1.7.  Bashkëpunimi edhe me tutje me UN-HABITATIN 

1.8.  Bashkëpunimi me zyrën regjionale dhe MMPH – në 

1.9.  Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare, 

1.10.  Pregaditja dhe propozimi i lokacioneve për objekte të karakterit të përgjithshëm, 



 

1.11.  Hulumtimi i donacioneve të mundëshme dhe bashkëpunimi me donatorë. 

 

IV. 2. Zbërthimi dhe realizimi i objektivave: 

 

2.1.  Përfundimi i hartimit të Planit Zhvillimor Komunal. 

Duke u bazuar ne faktin se sipas Ligjit të Ri për Planifikim Hapësinor duhet punuar Plani 

Zhvillimor Komunal dhe Planifikimin Urban. 

Punë të mëdha organizative janë të planifikuara si në: 

 Pjesëmarrjen e Grupeve të interesit në proces të hartimit të Planeve Hapësinore - të 

cekura më lartë, OJQ-ve, shoqërisë civile, Komuniteti i Biznesit etj. 

 

2.2.    Në tremujorin e parë është planifikuar përpilimi i detyrave projektuese për këto Plane 

Rregulluese, me çka do të formohet një bazë e fortë e udhëheqjes së ndërtimit dhe 

rregullimit të hapësirave urbane. 

            Punë të mëdha organizative janë të planifikuara si në: 

 Organizimin e konsulltimeve fillestare në fazat e hartimit PZHK-së, të Hartave Zonale , 

 Sensibilizimin e mediave për procesin e hartimit të PZHK-së, 

 

 

IV.3.  Lejet për shfrytezimin e siperfaqeve publike: 

 

 Drejtoria, gjegjësisht sektori, ballafaqohet me një numër të madh të kërkesave për lejimin 

e shfrytëzimit të sipërfaqeve dhe hapsirave publike. Në aspektin e rregulativës Ligjore nuk 

qëndrojmë edhe aq mirë sepse disponojmë me një Rregullore Komunale me të cilën janë të 

rregulluara mënyra e dhënjes së këtyre sipërfaqeve dhe hapësirave, mirëpo është paraqit nevoja 

që kjo rregullore te revidohet  Rregullorja  08/2016  për vendosjen e objekteve të Përkohshme 

nw Hapsiar Publike . Për shkakun se ka disa kërkesa të reja nga nevojat e qytetarëve e që nuk 

jane përfshi në këtë rregullore, si dhe disa tarifa/taksa, duhet te harmonizohen, disa nga to janë të 

larta e disa nga to shumë të ulta. Ky ndryshim është në procedur të bëhet. 

 Kërkesat e bëra deri më tani dhe ato eventuale që do të bëhen, do të shqyrtohen me 

kujdes dhe kohë të duhur, ku pretendojmi që të gjitha të marrin përgjigjet konform Rregulloreve 

me të cilat disponon drejtoria. 

 

 

 

 

IV.4.  Trajnimet e stafit profesional: 

 

 Planifikojmë trajnimin e Planerëve në fushën e aplikimit të GIS-it (Sistemi Gjeografik 

Ndërkombëtar), të mbështetur nga nivele të ndryshme: nacionale, regjionale, komunale, lokale, 

etj., gjithnjë duke e angazhuar një profesionist të kësaj lëmije me një vendim të përhershëm, e në 

pamundësi, alternativë do të jetë angazhimi i përkohshëm. 



 

GIS-I poashtu shërben për interpretimin e shumanshëm të të dhënave në forma dhe formate të 

ndryshme dhe racionalizon (kursen) kohën deri në 40% në raport me aplikimin e programeve 

tjera. 

 Kërkesat tona do jenë të parashtruara me shkrim zyrtarëve të MMPH-së, Un-Habitatit 

dhe Institutit për Planifikim dhe zotimit të tyre, e tëra kjo duke u bazuar në rezultatet dhe 

reagimet e anketës mbi përdorimin dhe zhvillimin e Programit Softverik të GIS-it, ku do të bëhet 

pregaditja e inventarit dhe raportimit i cili do të shërbej për të siguruar të gjitha informatat 

relevante, të specifikojë aktivitetet dhe të ofroj rekomandime për zhvillimet e mëtutjeshme në 

sistemin e informacioneve të bazuar në GIS. 

 

 

IV.5.  Bashkëpunimi me UN-HABITATIN: 

 

 Bashkëpunimi me UN–Habitatin, ka qenë kontinual që prej pas lufte, në forma të 

ndryshme përmes angazhimit të profesionistëve në lëminë e Plani zhvillimor Komunal dhe 

Hartat Zonale (PZHK), . Gjatë viteve të kaluara kemi pasur marrëveshje të bashkëpunimit, dhe 

pretendojm që  kjo vazhdimsi të jetë në kontinujtet.  

 

IV.6.  Bashkëpunimi me MMPH–në: 

 

 Bashkëpunimi me MMPH–në kryesisht është përqëndruar në dhënjen e raporteve të 

ndryshme dhe informatave nga aspekti i situatës urbane dhe të të dhënave rreth profileve të 

ndryshme të qytetit sipas nevojës që MMPH-ja i sheh të arsyeshme dhe i kërkon. Këtu duhet 

veçuar Obligimet tona si Komunë me dërgimin e të gjitha Planeve Hapësinore (PZHK, Hartës 

Zonale, PRR të Hollësishme Urbane, të kryera deri më tani) në formatet digjitale, si dhe nevojat 

tona për ndihmesën nga MMPH për PZHK-në dhe Hartat Zonale (me punëtori dhe trajnime). 

 

IV.7.  Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare: 

 

 Bashkëpunimi me këto institucione janë çështjet e përgjithshme dhe modalitetet e 

zgjidhjeve për kthim të personave të zhvendosur por edhe qështje të natyrave të ndryshme. 

Kryesisht në aspektin e Donacioneve si dhe trajnimeve dhe punëtorive në fusha të ndryshme. 

 

IV.8.  Përgaditja dhe propozimi lokacioneve për objekte të karakterit të përgjithshëm: 

 

 Deri në miratimin e të gjitha Planit Zhvillimor Komunal , mbetet obligim i planifikuar që 

conform  nevojave të parashtruara të shqyrtojmë dhe hartojmë edhe propozimin e lokacioneve 

për objektet e infrastruktures Publike: arsimore, shëndetësore, sportive, në mënyrë që pastaj sipas 

anës procedurale përmes hallkave institucionale të aprovohen. 

 Me finalizimin e PZHK-së,  Hartave Zonale dhe Planeve Rregulluese të Hollësishme 

Urbane, do të zgjerohen mundësitë për dhënien e pëlqimeve për lokacione dhe mikrolokacione 

edhe për nevoja të tjera dhe ngritet efikasiteti i këtij sektori në përmbushjen e obligimeve ndaj 

kërkesave të shumëta të qytetarëve (Investitorëve potencial) që do të ndikonin edhe në zbatimin e 

PZHK-së. 



 

 

IV.9.  Hulumtimi i donacioneve të mundëshme dhe bashkëpunimi me donatorë: 

 

 Pas miratimit nga Asambleja Komunale të PZHK-së, Hartave Zonale dhe Planeve 

Rregulluese të Hollësishme Urbane, si dhe aprovimit nga ana e MMPH-së, planifiojmë të 

aplikojmë për donacione dhe investime të mundshme tek organizmat kombëtar dhe 

ndërkombëtar që ndërlidhen me sferat e interesit të përgjithshëm të shoqërisë në fushat: 

Shëndetësi, Arsim, Agrokulturë, Mbrojtje të Ambientit, Infrastrukturorë, etj. dhe t'u ofrojmi 

shërbimet tona në bashkëpunim në emër të mbështetjes profesionale. 

 

V.  SEKTORI I URBANIZMIT 

 
DEKLARATA E MISIONIT:  

 KUJDESET PËR IMPLEMENTIMIN E PLANEVE ZHVILLIMORE DHE PLANEVE 

RREGULLUESE URBANE, LËSHIMIN E LEJEVE TË NDËRTIMIT KONFORM 

RREGULLATIVAVE EKZISTUESE, KONTROLLIMIN E DOKUMENTACIONEVE INVESTIVO-

TEKNIKE, SHFRYTËZIMIN E SIPËRFAQEVE PUBLIKE NË PËRPUTHJE ME RREGULLORET 

DHE REALIZIMIN E MJETEVE FINANCIARE, DUKE PARAQITUR SHTYLLËN KRYESORE TË 

TË HYRAVE VETANAKE NË BUXHETIN KOMUNAL. 

 

 

V.1.  Planifikimi dhe objektivat gjenerale të sektorit të urbanizmit: 

 

1.1.  Bashkëpunimi dhe ndihma profesionale në hartimin e PZHK-së, Hartave Zonale. 

1.2.  Shqyrtimi i kërkesave dhe udhëheqja e procedurës komplete për Leje Ndërtimi, 

1.3.  Vazhdimi i procedurës për pajisje me leje ndërtimi për objektet e donuara nga 

 donatorë vendorë dhe ndërkombëtar, 

1.5.  Planprogrami i planifikimit të burimeve financiare. 

 

V. 2. Zbërthimi dhe realizimi i objektivave: 

 

2.1.  Bashkëpunimi dhe ndihma profesionale në hartimin e planeve të Hollsishme Rregulluese 

urbane. 

 Drejtoria - Sektori i Urbanizmit, disponon me pesë (6) Plane Rregulluese të Hollësishme 

Urbane, të hartuara paraprakisht dhe të aprovuar nga Kuvendi Komunal. Edhe pse objektiv 

permanent i drejtorisë është implementimi i tyre, në vepër ekzistojnë vështirësi dhe ngecje në 

këtë drejtim. Megjithatë Drejtoria planifikon të vazhdoj me Planet tjera Rregulluese, si dhe të 

inicojë procedurat e hartimit të PZHK-së dhe Hartave Zonale edhe përkundër aktiviteteve të 

shumta që na presin, planifikojmi të japim kontributin maksimal nga sektori ynë në fazën e 

hartimit dhe kompletimit të tyre. 

 

 

 

 



 

2.2.  Shqyrtimi i kërkesave dhe udhëheqja e procedurës komplete për Leje Ndërtimi: 

 

 Edhe përkundër aktiviteteve të shumta të cilat na presin këtë vit, si rreth nxjerrjes së 

PZHK-së, Harta Zonale dhe Planeve Rregulluese të Hollësishme Urbane, sektori planifikon 

dhënjen e një numri të konsideruar të lejeve ndërtimore në varësi nga numri i kërkesave të 

parashtruara nga palët e interesuara. Dhënja e lejeve ndërtimore nënkupton udhëheqjen dhe 

kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm sipas procedurave ligjore në fuçi, si: 

 - Situacioni i terrenit, Protokoli i Rregullimit (atje ku nuk kemi PRRU), kontratat e 

nevojshme për rregullimin e tokës ndërtimore dhe aktvendimet e lejeve të ndërtimit. Të gjitha 

këto duke i plotësuar paraprakisht të gjitha kushtet qe kërkohen me ligjet e mëhershme dhe ato 

më të rejat. 

 

2.3.  Vazhdimi i procedures për pajisje me leje ndërtimi dhe shërbime tjera për  objektet me 

donacion nga donatorë vendorë dhe ndërkombëtar si dhe bashkëfinancimi: 

 

 Edhe këtë vit presim Investime nga Qeveria dhe ministritë e saj:  

MASHT-së, në objektet Arsimore - si parashkollore, shkolla fillore, të mesme , të Larta (objekti 

në vazhdim i Universitetit "Isa Boletini"), shkollës së muzikës, etj. 

  

- MKRS në bashkëpunim më Drejtorinë për Planifikim dhe Urbanizëm do të 

bashkpunojë në të gjitha procedurat për Leje Ndërtimore dhe për objektet të cilat i 

financon MKRS. 

 VI.  SEKTORI I LEGALIZIMIT 
 

 

 Trajtimi i Ndërtimeve Pa Leje – Legalizimet: 

 Gjatë këtij viti krahas me nxjerrjen e planeve Hapësinore Urbane, do të krijohen kondita 

edhe më të favorshme me fuqizimin e “Ligjit për trajtimin e objekteve pa leje ndërtimi”. 

Fillimisht është krijuar: 

 Lista e Ndërtimeve Pa Leje – me 8,103 Ndërtime Pa Leje, të evidentuara, aplikuesi duhet 

të verifikoj nëse ndërtimi i tyre është regjistruar dhe të informojë Ministrinë për ndonjë gabim 

ose lëshim eventual,  

 16 shtator 2015, fillimi i aplikimit për legalizim,  

 16 mars 2016, fundi i aplikimit për legalizim,  

 5 shkurt 2016, data në të cilën ligji pushon të jetë në fuqi.  

  

Ligji nr 06/L-024  për trajtimin e objekteve pa leje ndërtimi” ka hyrë në fuqi ndërsa sipas këtij 

ligji në një afat kohor prej gjashtë muajsh Ministria e MMPH-së është e obliguar që të hartoj 

Udhëzimet Administrative me të cilat definohet forma dhe procedura  e legazimit të objekteve pa 

leje . 

 

 

 

 

 



 

 

VII.  SEKTORI I BANIMIT 

 
DEKLARATA E MISIONIT:  

 

KRIJON DHE MIRËMBANË DATABAZËN NË SFERËN E BANIMIT, KUJDESET PËR BANESAT 

DHE HAPËSIRAT AFARISTE PRONË KOMUNALE PËRMES RREGULLIMIT TË KONTRATAVE 

PËR SHFRYTËZIMIN E TYRE DHE HARTON PLANPROGRAME DHE PROJEKTE 

PARALLOGARITARE PËR MIRËMBAJTJEN OBJEKTEVE SHUMËBANESORE. 

 

          Deri më tani kemi pasur ngecje për shkak të mos formimit të sektorit për banim. Duhet 

theksuar faktin se formimi i Sektorit për banim pranë Drejtorisë për Planifikim dhe Urbanizëm, 

jo vetëm që është i domosdoshëm, por është edhe veprim obligativ që rrjedh si detyrë nga 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe është e paraparë me Ligjin Nr. 

03/L-164 "Për financimin e programeve të veçanta të banimit" i derivuar edhe nga Udhëzimet 

Administrative për zbatimin e këtij Ligji. 

Formimi i Sektorit për Banim gjithashtu kërkon edhe angazhime të stafit punues ku është     

e domosdoshëm që të rekrutohen së paku 1 zyrtarë.  

Deri më tani, hapi i parë është bërë në vitin 2015, me nxerrjen e vendimit nga Kryetari i 

Komunës për "Hartimi i Planit  3-vjeçar për banim" (Strategjisë), si dhe vendimi për formimin i 

komisionit për hartimin e planit, i cili i paraprinë formimit të këtij Sektori.  

Pastaj ky Planë është Miratuar nga Kuvendi në Mars të vitit 2016, dhe më pas të 

implementohet nga DPU dhe Sektori për Banim. 

Në pamundësi për të funksionuar si sektor i veçantë, për shkak të vendeve të paplotësuara 

të punës, funksionon si pjesë nënsektoriale. 

            Përmes këtij sektori parashihet dhe është ligjerishtë I obliguar që të formohen këshillat e 

banimit në objektet shumëbanesore. 

VI.1. Planifikimi dhe objektivat gjenerale të nënsektorit të banimit: 

 

1.1.  Bashkëpunimi dhe ndihma profesionale në implementimin e PZHK–së, Hartës Zonale 

dhe PRRHU, 

1.2.  Bashkëpunimi dhe ndihma profesionale në hartimin dhe implementimin e  Planeve 

Rregulluese të Hollësishme Urbane dhe Hartave Zonale, 

1.3.  Formimi dhe mirëmbajtja e rrexhistrit të banesave prone komunale, 

1.4.  Krijimi dhe menaxhimi i politikave të qerasë për banesa, lokale dhe tokë  ndërtimore 

(prona komunale), 

1.5.  Krijimi i arkivit për Ndërtesa banesa kolektive të banimit. 

 

VI.2.  Zbërthimi dhe realizimi i objektivave: 

 

2.1.  Bashkëpunimi dhe ndihma profesionale në implementimin e PZHK–së, Hartës Zonale 

dhe PRRHU. Duke u bazuar ne faktin se në kuadër të këtij sektori kemi dy Planer të çertifikuar 

kemi planifikuar të zhvillojmë aktivitetet dhe detyrat e parashtruara rreth implementimin e Planit 

Zhvillimor Komunal, Hartës Zonale si dhe për të kontribuar maksimalisht në realizimin e tyre 

dhe të Hartave Zonale - si detyrë parësore e Drejtorisë. 



 

2.2.  Bashkëpunimi dhe ndihma profesionale në hartimin dhe implementimin e planeve 

rregulluese të Hollësishme Urbane dhe Hartave Zonale. Planifikojmë të japim kontributin 

maksimal nga sektori ynë në fazën e hartimit dhe kompletimit të tyre. 

2.3.  Formimi dhe mirëmbajtja e regjistrit të banesave pronë komunale. Pasi sektori i banimit 

nuk funksionon në masën e planifikuar  por vetëm pjesërisht me një të punësuar kemi planifikuar 

të inicojmë disa prej aktiviteteve të mundshme si bie fjala: angazhimi i një kompanije 

profesionale për të bërë vlerësimin në aspektin e stabilitetit të të gjitha objekteve të banimit 

kolektiv që kanë kulme të rrafshta me qëllim që në rend të parë të eliminohen dëmtimet dhe 

rrjedhjet e ujit me vendosjen e kulmeve të pjerrta, dhe aty ku lejohet në aspektin e stabilitetit të 

bëhen banesa në nënkulme. 

Realizimi i këtijë objektivi do të bëhej me koncesion duke përzgjedhë me konkurs ndonjë 

kompani profesionale. 

Ngjyrimi dhe sanimi i fasadave të dëmtuara të objekteve të banimit kolektiv. 

Formimi dhe mirëmbajtja e regjistrit të banesave në pronësi komunale me çka do të arrinim të 

krijonim material për azhurim, mirëmbajtje dhe arkiv. 

2.4.  Krijimi dhe menaxhimi i politikave të qerasë për banesa, lokale dhe toka ndërtimore. 

Gjatë pjesës së parë të vitit do të inicojmë procedurat rreth krijimit dhe menaxhimit të politikave 

të qerasë për banesa dhe lokale të cilat janë në pronësi të Komunës si projekt i cili kërkon 

mbështetje dhe ndihmë edhe nga drejtoritë tjera përkatëse. 

2.5.  Krijimi i arkivit të banimit për ndërtesat shumëbanesore. Është projekt ambicioz dhe 

voluminoz në të cilin planifikojmë të fillojmë por në rast se nuk ndodhin plotësime të vendeve të 

punës me një ose dy të punësuar nuk do të arrijmë të përmbushim asgjë nga ky objektiv. 

 

VIII. AKTIVITETE NDËRSEKTORIALE 

 
VII.1.  Mbikëqyrjet profesionale, pranimet teknike dhe komisionet 

Aktivitetet ndërsektoriale është emëruesi i përbashkët për të gjitha detyrat dhe aktivitetet 

të cilat kërkohen të ndërmirren në bazueshmëri profesionale të stafit të drejtorisë pavarësisht 

sistemimit të tyre në sektorët përkatës. Këto aktivitete dhe detyra janë të karakterit professional 

në cilësi të mbikëqyrjeve të ekzekutimit të punimeve për objektet, investitor i së cilës është 

Kuvendi komunal, apo është donacion, në cilësi të hartuesve të elaborateve për pranime teknike 

të objekteve të ekzekutuara dhe në cilësi të anëtarëve të mundshëm në komisione përkatëse. 

1.2.  Bashkëpunimi me institucione: 

Komform kërkesave të qytetarëve apo subjekteve planifikojmë bashkëpunimin me organizatat 

siq janë: KEDS-i, PTK-ja, Kompania e Ujësjellësit, Kompania për mirëmbajtje të qytetit 

“UNITETI” etj. 

1.3.  Shqyrtimi  i kërkesave të palëve. 

Komform kërkesave të qytetarëve apo subjekteve planifikojmë ngritjen e efikasitetit të 

shqyrtimit të tyre dhe prgaditjen e përgjigjeve meritore sipas rregullativës ligjore. 

 
  



 

DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE INFRASTRUKTURË 

 

Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturë (DSHPI) e konsideron 

publikimin e planifikimin më shume se sa permbushje të një detyrimi ligjor dhe 

institucional. Në vazhdim do t’ju paraqesim planifikimin e punës së Drejtorisë që 

udhëheqi respektivisht Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturë në 

Komunën e Mitrovicës , i cili është një konsiderim real i punës sonë gjatë një viti plot 

ritëm dhe bashkëveprim në mënyren profesionale. 

Viti 2019, do të jetë një vit i punës me një vollum dhe ritëm të madh si në 

sektorin e Infrastrukturës ashtu edhe në Shërbimet Publike. Vizioni i përcaktuar në 

dokumentin strategjik të prioriteteve dhe objektivave të Komunës së Mitrovicës dhe 

nevojat në territorin e Komunës, na dhanë shtysën kryesore për të punuar më shumë 

në aspektin ligjore, organizative dhe professional të punëve.Kemi planifikim për 

rritjen e stafit professional në aspektin inxhiniering dhe rritjen e cilësisë së punës. 

Ne sigurisht që do të bëjmë përpjekje maksimale për marrjen e fondeve nga 

Ministritë e ndryshme për rregullimin e infrastrukturës, të cilat do të jenë të 

mirseardhura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANIFIKIMI I DREJTORISË PËR SHËRBIME PUBLIKE DHE INFRASTRUKTURË  

Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturë REALIZIMI I PRIORITETEVE, 

INFRASTRUKTURA RRUGORE. 

Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës ka ushtruar veprimtarinë 

konform detyrimeve dhe përgjegjësive që përcakton Statuti Komunal në realizimin e 

projekteve në disa rrafshe komplekse dhe shumëdimensionale, me theks të veçantë në 

përmirësimin e infrastrukturës rrugore, duke intervenuar optimalisht konform 

pozicioneve të përcaktuara sipas buxhetit komunal. Hartimi i planeve e projekteve 

konkrete afatshkurtra dhe afatmesme duke përpiluar edhe Rregullore dhe Vendime 

adekuate të kësaj natyre, duke ofruar shërbime efektive dhe profesionale gjithnjë në të 

mirë të Komunës dhe qytetarëve të sajë ka qenë dhe mbetet objektiv parësor. Prioritetet 

e përcaktuara nga kjo drejtori për vitin 2018 janë:  

o Ndërtimi i rrugëve lokale e regjionale  

o Ndërtimi i rrugëve lokale me kubëza betoni me participim me qytetarët  

o Ndriçimi publik  

o Shenjëzimi horizontal, vertikal e sinjalizues Autoparkingjet  

o Ndërtimi i trotuareve, Shesheve dhe hapësirave të ngjashme  

o Dhënia e hapësirave publike me qira apo me koncesion  

o Licencimi i auto-taxive të qytetit  

o Shërbime profesionale, inspektime, mbikëqyrje, pranime teknike,  

o Aktvendime, procedura kundërvajtës, procesverbale etj.  

o Zbatimi dhe monitorimi i projekteve të ndryshme ndërtimore në lëmin 

e infrastrukturës ;  

o Zbatimi dhe monitorimi i projekteve të ndryshme të angazhuara nga 

drejtorit tjera në nivel Komunal 

o Përgatitja e lëndëve të drejtorive përkatëse në të cilat ka nevojë për 

inxhinieri ndërtimore;  

o Pjesëmarrja në hapjen e tenderëve si dhe klasifikimin e ofertueseve;  

o Planifikimi i buxhetit 2018-2020 dhe përgatitja e projektpropozimeve të 

ndryshme  

o Krijimi-ndërtimi i hapësirave të reja të gjelbërta  

 

Raporti eshtë pregaditur nga drejtoria e sherbimeve publike dhe infrastruktures dhe 

perbledhe situaten për realizimin e projekteve infrastrukturore si dhe shërbimet e realizura, ky 

raport paraqet situaten e realizimit te investimeve te vitit 2018 

 

 

 

 

 



MISIONI I DHSHPI-së 

1. Zbatimin e ligjshmërisë i cili në vete ngërthen; 

 a) vetë qëndrueshmërinë financiarisht të ofruesve të shërbimeve te të dy 

sektorëve, 

 b) zbatimin e kritereve ekonomike në rastet e proceseve rregullatore. 

 

PËRGJEGJËSIT E DSHPI-së 

Përgjegjësia e DSHPI-së është shumë komplekse e cila kërkon staf të 

mjaftueshëm, experiencë të duhur në fushë veprimin e angazhuar dhe më gjerë, mirë 

të kualifikuar i cili në rastin tonë mund të thuhet se nuk ka qenë i mjaftueshëm gjatë 

vitit 2018. 

 Edhe përkundër asaj që u theksua i njëjti ka qenë dhe është shumë i 

përkushtuar për zbatim të ligjit, politikave dhe të proceseve të cilat duhet të 

zhvillohen, të cilat janë kompensuar me një organizim të mirë, përgatitje të duhur, 

ekzekutim dhe monitorim të gjitha fazave dhe etapave nëpër të cilën duhej kaluar për 

ti përmbush detyrat e punës. Këtë e ka mundësuar në radhë të parë komunikimi i 

rregullt i brendshëm dhe i ndërsjellë me të gjitha palët e interesit, duke pas si cak një 

monitorim të duhur, vlerësim të mirë të dhënave të mbledhura, duke krahasuar të 

njëjtat me objektivat kohore të caktuara.  

Nuk është e tepërt të thuhet se stafin e këtij departamenti duhet ta 

karakterizojnë njohurit shumë dimensionale e specifike, të cilat janë mase të 

domosdoshme, për përmbylljen me sukses të proceseve të përcaktuara nëpër të cilat 

ka kaluar dhe po kalon DSHPI. 

ORGANIZIMI I DSHPI-së 

Publike dhe Infrastrukturë, aktivetet i filloi duke u bazuar në program të 

punës,në buxhetin komunal dhe objektivat e qeverisë komunale për vitin 2019, si dhe 

vazhdimin e punëve të planifikuara nga viti i kaluar. 

DSHPI përbëhet nga dy sektorë: Sektori i Shërbimeve Publike dhe Sektori i 

Infrastrukturës 

 

Prioritetet kryesore të drejtorisë për vitin 2019: 

Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në qytete dhe në fshatra 

-asfaltimi i rrugëve,-kubëzimi i rrugëve,-ndërtimi i trotuareve-riparimi i rrugëve dhe -ndërtimi i rrugëve 

me zhavor. 

 



Përmirsimi i gjendjes së furnizimit me ujë të qytetarëve dhe gjendja e kanalizimeve  

-ndërtimi i sistemeve dhe rrjeteve të reja të ujësjellësve,-ndërtimi i rrjeteve të reja të kanalizimit të 

ujërave të zeza dhe-raparimi i rrjeteve të kanalizimeve atmosferike dhe fekale. 

Përmirsimi i fondit të sipërfaqeve të gjelbruara 

-ndërtimi i shesheve,-ndërtimi i parqeve,-ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbruara. 

Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit public 

-Përmirsimi i gjendjes së sinjalizimit, rregullimi i trafikut dhe transporti public,-Përmirsimi i shërbimeve 

komunale,-mirëmbajtja verore dhe dimrore e rrugëve,-mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara, 

-mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit publik,-mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit të ujërave të zeza. 

 

                    Projektet                       

Vazhdimi me Zgjerimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ndriqimit publike 

Hartimi i projekteve për investime kapitale 

Shenjëzimi i rrugëve 

Ndërtimi, furnizimi dhe debllokimi rrjetit te kanalizimit  

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellsëve, statcionit të pompimit, furnizim me material për 
ujësjellës, rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësve 

Ndertimi dhe riparimi i rrugëve dhe trotuareve me kubeza 

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kqiq  

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Pirq 

Ndërtimi i rrugëve  në fshatin Koshtovë  

Asfaltimi, rregullimi dhe riparimi i rrugëve 

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vaganicë 

Ndërtimi i rrugëve  në Stan Tërg  

Ndërtimi i rrugëve  në fshatin Vinarc  

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bare 

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Rahovë 

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Tërstenë  

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Suhodoll 

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Lushtë 

Ndërtimi i rrugëve në Tunel të parë 

Ndertimi I rrugëve në fshatin Mazhiq 



Ndërtimi i rrugëve  Melenicë-Maxhere-Dedi 

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bajgore 

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vllahi 

Ndërtimi dhe mirëmbajtja e parqeve në Hapsira Publike 

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Frashër 

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Vidimriq 

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Fushë Ibër 

Ndërtimi i rrugës në fshatin Shupkovc 

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Vërrnicë 

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Cërrnushë 

Furnizimi, vendosja dhe mirëmbajtja e semaforëve 

Vazhdimi i ndërtimi të Parkut Botanik bashkëfinancim me MMPH 

Vazhdimi i ndërtimit të rrugës Preten-Stan Tërg bashkëfinancim me MAPL 

Vazhdimi i ndërtimit të rrugës Stan Tërg bashkëfinancim me MI 

Vazhdimi i ndërtimit të rrugës Kovaçic bashkëfinancim me MI 

Vazhdimin e procedurave për kontratën për ndërtimin e Lumit Ibër dhe Lumit Sitnica 

Fshirja dhe Larja e rrugëve 

Thellimi i bashkëpunimit me Ministritë 

 

 



PLANI DHE PROGRAMI I PUNES PER VITIN 2019

VIZIONI:

Mitrovica qender e prodhimit dhe perpunimit te produkteve bujqesore me cilesi per Kosoven dhe rajonin.

MISIONI:

Zhvillimi ekonomik i harmonizuar sipas standarteve dhe praktikave te Bfi-se duke respektuar Politikat e

Zhvillimit Rural (PZHR) te Bli-se, normat ekologjike dhe konkurruese me vendet e rajonit dhe i

mbeshtetur nga fondet zhvillimore qeveritare, lokale dhe nderkombetare

Prioritetet

II. Pergatitja e

planeve,

projekteve,

aktiviteteve dhe

raporteve per

Drejtorine e

Bujqesise dhe

Zhvillimit Rural

Koha dhe vendi i

implementimit te

aktiviteteve

Aktivitetet e planiflkuara

Koha

~anar-

iDhjetor

Vendi

Komuna e • Hartimi i te gjitha akteve ne kohe te

Mitrovices duhur sipas shqyrtimit te kerkesave

ne afat brenda komizave ligjore;

• Zbatimi i Ligjit per Token Bujqesore

duke bere nderlidhje me zbatimin e

Ligjit per Planifikimin Hapesinor,

Ligjit per Mjedis, Ligjit per Ndertim

dhe Ligjin per Trajtimin e

ndertimeve ilegale ;

• Zbatimi i ligjeve dhe rregulloreve

tjera per bujqesi dhe zhvillim rural

etj.

Komunae

Mitrovices • Hartimi i propozim -projekteve te

parapara ne buxhetin e vitit 2019;

• Rexhistrimi i fermereve ne sistemin

e identifikimit dhe regjistrimit te

fermave ne EFR;

• Aplikimi i fermereve per - .,
subvencione te shpallura nga .

MBPZHR per mbjelljet vjeshtore

dhe digjitalizirni me ELPIS i

sipefaqeve te kultivuara;

• Monitorimi ipunes se therrtores;

• Angazhimet ne Programin e

Sherbimeve Keshillimore te

MBPZHR per fermere;

• Angazhimet ne programet e

Statistikave Bujqesore te MBPZHR

dhe DBZHR etj.

Buxheti

€

I. Hartimi i te

gjitha propozim Janar-

vendimeve, pergjigje Dhjetor

ve n e kerkesa,

marreveshjeve te

mirekuptimit dhe

bashkepunimit etj.

iPartneret

~mpIementue

~ te

Drejtoria per

Bujqesi dhe

Zhvillim

Rural!

Kryetari i

Kornunes

Drejtoria per

Bujqesi dhe

iZhvillim

!Rural/

!Kryetari 1

lKomunes/

IDrejtori te

perkatese/

MBPZHR



-

Pergatitja e Komunae • Bashkepunirni me OJQ rreth iDrejtoria per

planeve, projekteve, ~anar- Mitrovices realizimit te projekteve ne zonat Bujqesi dhe

aktiviteteve dhe Dhjetor rurale; Zhvillim

raporteve. • Percjellja e procesit te korrje- RuraV

shirjeve; Kryetari i

Komunes/
• Planifikimi i mbjelljeve vjeshtore;

• Mbajtja e trajnimeve me fermere;
Drejtorite

perkatese/

• Organizimi i trajnimeve per fermere; Partneret tane

• Hartimi i raportit komunal mbi

korrje-shirjet, bazuar ne rregulloren

komunale te korrje-shirjeve;

• Aplikimi fermereve per subvencione

tp "hn~lIl1r~ n on MRP7HR npr

III.Implementimi i

projekteve Janar/ 1. Subvencionimi i Panairit te shpeztarise 400€

(subvencionet) nga Skurt se bilbilave,,Malino"

buxheti i nBZHR

2. Subvencionimi i fermereve te cilet kane 7000€

Skurt/ pesuar deme gjate vitit

Dhjetor

Mars/ 3.Subvencionimi dhe fumizimi i 30,000 €

Prill fermereve me serrave te tipit tunel

4. Subvencionimi i ferrnereve me fidane 10,000 €
Shtator/ e perneve dhe sistem te ujitjes Drejtoria per

Tetore Bujqesi dhe

Mars/ 5. Subvencionimi i ferrnereve me fare 12,000€ Zhvillim

tprill gruri dhe pleh artificial RuraV

Kryetari i

~aj/ 6. Subvencionimi i ferrnereve ( bletar) me 15,000 €
Komunes/

Partneret tane
koshere dhe paisje per bletari

Shtator/ I7.Subvencionimi i Panairit te produkteve 500€

[fetor buiqesore

Shtator/ 8.Subvencionimi i fermereve me 23,600€

[fetor mekanizim bjuqesor

Maj/ 9. Subvencionimi i vaksionimit dhe 1,500€

Shator ~ehelmetizimi te qeneve dhe maceve

shtepiake , "

Shkurt / 10. Subvencionimi i interest kreditor te 22,297 €

Dhjetor ermereve

Totali Shkurt / 122,297 €
Dhjetor

-2-



-

Ngritja e pikave grumbulluese te

qumeshtit

€

mplementimi i

ekteve nga

i komunal

bashkeflnancim

me donatore

€

Mbeshtetja e pikave gumbulluese te

perneve dhe perimeve

€Mbeshtetja e pikave grumbulluese

te bimeve mjeksore dhe frutave te

malit

20,000 €Mbeshtetja e bletareve me paisje

per bletari nga Caritasi Zvicran

Me respekt;

- 3 -



Drejtoria e Inspekcionit 
 

 
 

Qëllimi i këtij plani të punës është evidentimi i prioriteteve të Drejtorisë së Inspeksionit për 

vitin 2019, objektivat e synuara për realizimimin  gjatë  këtij  viti,  aktivitetet  e  nevojshme  

për  realizimin  e  objektivave  të  përcaktuara,  afatet  kohore  dhe bashkëpunimin me 

institucionet tjera relevante të cilat do të ndihmojnë realizimin e këtij plani të punës. 
 

Ky plan pune synon të rrit nivelin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore sipas fushës që 

mbulojnë sektorët e ndryshëm të cilat veprojnë në kuadër të Drejtorisë së Inspeksionit. 
 

Mbikëqyrja efektive e zbatimit të ligjeve, akteve nënligjore, rregulloreve komunale dhe 

dispozitave tjera relevante sipas fushëveprimit të Drejtorisë do të jetë synimi kryesor. 

 

 
SEKTORI  SANITAR VETERINAR 

 

 

JANAR: 

    -   Puna me palë në zyre nga ora 800 -900h dhe nga ora 1500—1600h, 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. 

   -   Inspektimi i Kafëshve të gjalla para, gjatë e pas thirrjes së Kafëshve shtëpiake në thertore 

dhe damkosja e mishit. 

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

sanitaret dhe të prodhimtarisë së produkteve të qumështit. 

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

Mitrovicë. 

  -   Kontrollimi dhe përcjelljen e tërë procesit të gjithë a rasteve të eks-humimit të kufomave 

në bazë të kërkesave të Qytetarëve. 

 

           SHKURT- Pna me palë në zyre për  çdo ditë prej orës 800- 900h dhe nga ora 1500- 1600 

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 800-900 h  dhe pas dite prej orës 1500-1600 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. 

- Inspektimi i D.P.Z. mbi furnizimin me produkte të mishit, qumështit, ruajtjen e tyre dhe kushtet 

higjeno sanitare në subjektet afariste. 

-   Inspektimi i furrave të bukës. 

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

Mitrovicë. 

 

- PRILL- Puna me palë prej orës 800-900 h dhe prej orës 1500-1600h,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 800-900 h dhe prej orës 1500-1600 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 800– 900h dhe prej orës 1500-1600h 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 80– 900h dhe prej orës 1500-1600h 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 

-    Inspektimi i pishinave dhe mostrimi i ujitë të pishinës.  

 - Inspektimi i artikujve ushqimorë, pijeve  jo alkoolike mbi afatin e skadimit  dhe kushteve të 

ruajtjes së tyre në Depot Ushqimore. 

Inspektimi i shitoreve Ushqimore dhe shitësve Ambulator, mbi kushtet higeno –Sanitare dhe 

afatit i përdorimit të artikujve ushqimor... 

 

GUSHT- Puna me palë prej orës 80 – 900h dhe prej orës 150 -1600h, 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 800–900h dhe prej orës 1500-1600h 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 800–900h dhe prej orës 1500-1600h 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 800-900 h dhe prej orës 1500-1600h. 

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

përdorimit të artikujve ushqimorë 

- Kontrollimi i artikujve ushqimor me prejardhje bimore. 

- Inspektimi i depove të 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. 

- Mbikëqyrje aplikimin e të gjitha procedurave juridike zhvillimore në zonat e mbrojtura të 

natyrës, kushtet, lejet (licencat) si zhvillimin e punëve se a janë në harmoni me lejen (licencën 

e dhen). 

 

- DHJETOR- Puna me palë prej orës 800-900 h dhe prej orës 1500-1600h. 

 

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

në qarkullim. 



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

Mitrovicë. 

 - Kontrollimi i artikujve ushqimor me prejardhje bimore, shtazore si dhe të pijeve  joalkoolike 

dhe alkoolike në qarkullim. 

- Inspektimi i Depove ushqimore, mbi prejardhjen, furnizimin dhe afatin e s’kadencës të 

artikujve ushqimor. 

                                                                       

 

 

 
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. 

Këto masa dhe veprime të ndërmirren nga inspektorët e shërbimeve komunale, në bashkëpunim 

me kompetentët e  D.SH.P.I. 

 

 * 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,   në 

mënyrë që në afatin ligjor të arkivohen. 

 

* Edhe më tepër të intensifikohet bashkëpunimi i ndërsjellët në mes të Drejtorisë për Inspeksion, 

Gjykates themelore,  Policis së Kosovës, DSHPI dhe Drejtorisë për Urbanizëm, si dhe në mes të 

sektorëve të inspeksioneve,  me qëllim të rritjes së kualitetit të punës në parandalimin e dukurive 

të shkeljes së dispozitave të Ligjeve dhe Rregulloreve përkatëse nga personat fizik apo juridik. 

 

* Lidhur me dukuritë e caktuara, si: ekspozimi i mallrave, shfrytëzimi i sipërfaqeve  publike, 

prerja dhe rrëmihja e sipërfaqeve  publike, kyqjet ilegale në rrjetin e ujit, kanalizimit, rrymës, 

PTK etj,  pa leje përkatëse, të hartohen informata periodike për: Bordin e Drejtorëve, Komitetin 

për Politikë dhe Finaca dhe Kuvendin Komunal,  për t`i njoftuar me problematikën aktuale, për 

të ndërmarr masat e duhura për evitimin dhe  parandalimin e këtyre dukurive. 

* Inspektorët, gjatë tërë vitit do të pranojn kërkesat e palëve, do të hapin procedurën ligjore dhe 

në afatet e parapara do të zhvillojnë dhe do të veprojnë  sipas  dispozitave të Ligjit mbi 

Procedurën Administrative. 

 

 

 

 

 

* Të gjithë punëtorët e këtij sektori do të kryejnë edhe punë dhe detyra tjera, të cilat  i caktohen, 

në suaza ligjore, nga Drejtori i Drejtorisë për Inspeksion, Kryetari i komunës apo,Kuvendi 

Komunal në Mitrovicë. 

* Me qëllim të zbatimit të dispozitave ligjore dhe rregullative, nga fushëveprimi i këtyre 

inspeksioneve, gjatë këtij viti, do të përdoret kjo mënyrë-metodologji e punës: 

- Gjatë muajit janar dhe shkurt, të gjithë pronarët e subjekteve afariste, dhe personat tjerë 

fizik e juridik, për obligimin ligjor për marrjen apo vazhdimin e lejeve për shfrytëzimin e 

hapësirave publike.  

- Gjatë muajve në vijim, të kryhet inspektimi, dhe me proçesverbal të konstatohen shkeljet 

eventuale dhe sa është vepruar sipas njoftimeve të lëshuara. 



- Në të gjitha rastet kur konstatohen parregullsi, të lëshohen aktvendime për mënjanimin e 

tyre në afatin e caktuar 

- Pas skadimit të afatit të dhënë, të bëhet ri-inspektimi, me qëllim të konstatimit se sa dhe 

si është zbatuar aktvendimi. 

      -   Në të gjitha rastet kur konstatohet se personat fizik apo juridik nuk kanë përfill (zbatuar) 

njoftimet, aktvendimet apo njoftimet verbale, ndaj tyre të zhvillohen procedurat administrative 

komform ligjeve në fuqi.  

                             

                                                    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. 

- Udhëzime, 

- Sugjerime, 

- Vërejtje,  

 - Urdhëresa 

    verbale,  

- Proqesverbale, 

- Njoftime; 

- Informata, 

- Aktvendime,  

   

Inspektorët: 

 e Sektorit 

 dhe shefi. 

 

 

Shefi i 

Sektorit, 

 

 



- 4 Mbyllja e lëndëve të pa mbyllura. 

- 5 Inspektimi i varrezave në Shipol për gjendjen e 

pastertisë 

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

 

- Fletëparaqitje, 

   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. 

- 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, 

 

 

 

                                               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.Va 

 

 

 

zhdimi 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 

- Udhëzime, 

- Sugjerime, 

- Vërejtje,  

 - Urdhëresa 

    verbale,  

- Proqesverbale, 

   

Inspektorët: 

 e Sektorit 

 dhe shefi. 

 

 

Shefi i 

Sektorit, 

 

 



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.  

- Njoftime; 

- Informata, 

- Aktvendime,  

- Fletëparaqitje, 

   

 

 

                                                       

                                                           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. 

 Pikat e shitjes se derivateve te nafte si dhe kontrollimi i bazhdarimit te agregateve te 

derivateve. 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesës së palëve dhe vendosja e tyre sipas dispozitave ligjore.  

 

 

 

 

 

 



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.  
  
- Inspektorët, gjatë tërë vitit do të pranoin kërkesat e palëve, do të hapin procedurën 
ligjore dhe në afatet e parapara do të veproin dhe ti vendosin sipas dispozicioneve të 



Ligjit mbi Procedurën Administrative.          
 

- Përveç punëve që u cekën më lartë, inspektorët janë të obliguar të marrin edhe 

masa tjera të parapara me ligje dhe rregullore të transportit rrugor. në fuqi. 
 

.Ky plan-program mund të plotsohet dhe ndryshohet, mvarësisht nga nevojat apo 
kërkesat eventuale.                                                                                           
 

 

 

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) 

 

-Pas inspektimeve  të gjendjes së objektit pa leje ndërtimi, nxjerret aktvendimi për rrenim. 

-  Njoftimi i palës dhe palëve tjera për rrenimin e objektit duke caktuar datën dhe orën e 

veprimit. 

-  Inspksioni mbikqyr rrënimin me procesverbal, nënshkruan librin dhe ditarin e ndërtimit,pranon 

fakturat për pages, kompleton lënden me aktvendim , foto të ditës dhe kohën e përfundimit të  

rrënimit të objektit. 

 

Bashkëpjesmarrja eventuale  (sipas kërkesave)  me komisionin  për pranimim e objekteve 

afarsite 

  

                                                  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. 

 

 

 

 



 
 

PLANI I PUNËS SË DREJTORISË PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM 

 
 

   
Duke pas për bazë Ligjin për Mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera Nr. 04/-L-027, Ligjin për 

mbrojtje nga zjarri Nr. 02/L-41, Statutin e Komunës, aktin e Kuvendit Komunal të Mitrovicës për themelimin e 

Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe fushë veprimtarisë së tij të punës, nevojat reale të organizimit dhe veprimit 

të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, të veprimtarisë së njësive organizative (Sektori i Parandalimit dhe 

Gatishmërisë, Sektori i Reagimit dhe Rimëkëmbjes  dhe Njësisë Profesionale për Zjarrfikëses dhe Shpëtimit) dhe 

plan-programet e tyre të punës, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim harton:  

 

 
PLAN PROGRAMIN E PUNËS PËR VITIN 2019 

  
 

HYRJE 
 
Plan Programi i punës së Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim është shtyllë kryesore e veprimtarisë të dy Sektorëve të 

shkoqitura dhe të miratuara nga Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, të cilat kanë të bëjnë me vendosjen e 

rregullave dhe të organizimit për mbrojtje dhe shpëtim të njerëzve, të shtazëve, të pasurisë, të trashëgimisë kulturore 

dhe të ambientit nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera si dhe në organizimin respektivisht në 

përcaktimin e të drejtave dhe detyrave të qytetarëve, institucioneve, ndërmarrjeve, ndërmarrjeve me interes publik, 



gjithë personat juridik, gjithherë të bazuara me Ligj, aktet nënligjore dhe me standardet evropiane, që rregullojnë 

këtë lëmë, duke respektuar të drejtat e çdo njërit që ka nevojë për mbrojtje dhe shpëtim pa kurrfarë diskriminimi dhe 

pa mare parasysh: racën, gjininë, bindjen fetare ose përkatësin kombëtare. 

 

 Gjatë hartimit të plan programit të punës, objektivat themelore të kësaj Drejtorie do të jenë: 

 
1. Përcaktimin e rregullave bazë dhe organizimin për reagim ndaj rasteve emergjente/krizave dhe 

koordinimin e marrëdhënieve në raport me nivelin lokal dhe në raport me nivelin rajonal dhe qendror. 

2. Përcaktimin e të drejtave dhe detyrave të qytetarëve, ku parashihet që çdo qytetar i moshës 18-65, 

gjegjësisht 55 vjeç për femra, se janë obligues i forcave për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore 

dhe fatkeqësitë tjera  

3. Ngritja e nivelit profesional të punëtorëve të Drejtorisë, përcjellja me rregull e të arriturave në lëmin e 

Mbrojtjes dhe shpëtimit dhe inkorporimi i këtyre diturive  në tejkalimin e dukurive me rrezik për jetën 

dhe pasurin e qytetarëve në territorin e Komunës së Mitrovicës dhe më gjerë. 

4. Menaxhimi adekuat dhe real i detyrave dhe obligimeve në tejkalimin e krizave evidente dhe të 

jashtëzakonshme në qytet me rrethinë dhe sipas nevojave dhe kërkesës edhe më gjerë.  

5. Hartimi i Planeve për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë në rast të fatkeqësisë natyrore dhe fatkeqësive tjera.  

6. Formimi i Shtabeve të Mbrojtjes dhe të shpëtimit në ato vende ku ka mundësi të formimit dhe të 

funksionimit. 

7. Planifikimi, koordinimi dhe menaxhimi me ushtrimet e Mbrojtjes dhe Shpëtimit si në nivelin Komunal 

ashtu edhe në atë të Bashkësive Lokale dhe më gjerë. 



8. Rritja e nivelit funksional të Qendrës Komunale për Alarmim dhe Koordinim, me qëllim të informimit të 

publikut në mënyrë efikase dhe me kohë lidhur me fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera dhe të 

sigurimit të informatave të sakta e me kohë për të gjitha shërbimet emergjente të rëndësishme (FSK-ën, 

PK-ës, shërbimin emergjent shëndetësorë, shoqatat humanitare-bamirëse vendore dhe ndërkombëtare, 

agjenci dhe shoqata të specializuara në fushën e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera. 

9. Planifikimi real i mjeteve financiare në realizimin e projekteve dhe objektivave tona mbështetet  në 

mundësit financiare buxhetore. 

10. Bashkëpunimi dhe koordinimi i punëve me FSK-ën, PK-ën, EULEX-un, KFOR-in, Agjensionin e 

Menaxhimit të Emergjencave në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, MAPL-ën, Kuvendin 

Komunal, Bordin e Drejtorëve, Drejtoritë resoriale, Bashkësitë Lokale, Ndërmarrjet Publike, Kompanitë e 

mëdha dhe të mesme e etj. 

11. Aftësimet dhe trajnimet profesionale të punëtorëve të Drejtorisë, Zjarrfikësve dhe subjekteve tjera 

komunale të planifikuara me plan programet e njësive organizative të Drejtorisë nëpër lëmit e veçanta të 

veprimit. 

12. Organizimi i mëtejmë i Mbrojtjes dhe Shpëtimit, duke i dhënë prioritet Bashkësive Lokale dhe 

Ndërmarrjeve Publike Komunale, dhe shkëmbimi i përvojave të ndërsjella nëpër subjektet Komunale. 

13. Organizimi dhe funksionimi adekuat i evidentimit, plotësimit dhe aftësimit të të dhënave dhe kuadrove në 

Drejtori DMSH  

14. Zhvillimi kadrovik dhe materialo-teknik i Shërbimit të Zjarrfikësve, ngritja e shkallës profesionale të 

njësisë për veprime Emergjente, forcimi para se gjithash i bazës teknike me mjetet e duhura përcjellëse. 



15. Ndërmarrja e masave mbrojtëse, siç janë: masat hapësinore, urbanistike, ndërtimore dhe masat e tjera 

teknike, evakuimi, pranimi dhe furnizimi i qytetarëve të rrezikuar, mbrojtja radiologjike, kimike dhe 

biologjike, strehimi si dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore. 

16. Forcimi i mëtejmë i inspektimeve dhe pjesëmarrja aktive në përgatitjen e subjekteve Komunale për të 

vepruar në shpëtimin e jetës, dhe të mirave materiale të qytetarëve në përgjithësi, aftësimi i shërbimit 

Komunal për një siguri fizike adekuate dhe profesionale. 

17. Përcjellja e fazave të organizimit dhe zhvillimit të sistemit të lidhjeve dhe informimit e alarmimit, 

informimi i qytetarëve dhe përgjegjësve Komunal mbi të dhëna që cenojnë dhe rrezikojnë popullatën dhe 

të mirat materiale. 

18. Kërkimi i mundësive në hartimin e planeve dhe programeve për stërvitjen e popullatës, shtabeve dhe 

njësive të Mbrojtjes dhe Shpëtimit, të besueshmëve, rinisë e etj. 

 
 
 
 
 
Me pak fjalë, janë këto objektivat tona themelore dhe më të rëndësishmet por jo edhe të vetmet. Jemi të vetëdijshëm 

se jashtë kornizave të programit vjetor do të përfshihen edhe një mori çështjesh dhe problemesh aktuale për kohën. 

Sidoqoftë kemi tentuar të jemi sa më konkret dhe objektiv, real dhe konsekuent pikësëpari në tejkalimin e dukurive 

më akute që e rëndojnë qytetarin dhe Komunën tone. Besojmë se do të kemi përkrahjen e përgjegjësve komunal së 

pari të Kuvendit, Bordit të Drejtorëve dhe të tjerëve në shtjellimin e problemeve të shumta tek ne. 



Së fundi, Programi vjetor i Drejtorisë, obligon njësitë organizative të vetat që të bëjnë planifikimet e tyre programore 

vjetore, mujore dhe javore, me të cilat do të definoheshin bartësit në hartimin dhe realizimin e tyre konkret. 

Gjithashtu edhe ekzekutuesit e punëve (bashkëpunëtorët) me program obligohen t`ì përmbushin planifikimet e 

lartpërmendura të aktiviteteve të tyre. 

Drejtori i Drejtorisë në pajtim me kompetencat e veta, sipas nevojës dhe kërkesave do të urdhërojë plotësimin e këtij 

programi me detyra dhe obligime që dalin nga Programi i Kuvendit, Bordi i Drejtorive, Drejtorive resoriale të 

Komunës, Agjensionit të Menaxhimit Emergjent të Ministrisë të Punëve të Brendshme, MAPL-ës dhe Komitetit 

Komunal për Mbrojtje dhe Shpëtim, ai në bazë të nevojave aktuale do të bëjë ndryshimet dhe plotësimet e nevojshme 

në plan programin e punës. 

 Për të gjitha ndryshimet dhe plotësimet të këtij plan programi të punës do të informohet Bordi i Drejtorëve që 

shqyrton dhe miraton këtë program. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PLANI I PUNËS SË DREJTORISË PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM-MITROVICË 
2019 

 

Nr
. 

Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 
të planifikuara 

Bartësi i detyrës/ 
aktiviteteve 

 

Bashkëpunimi 
 me 

Muaj  
 

 1 2 3 4 

01 Hartimi i Plan-programit të punës së 
DMSH-së për vitin 2019 
  

 
DMSH 

 Janar 
 
 
 

02 Përpilimi i raportit vjetor të punës për 
vitin 2018 

 

DMSH  Janar 

03 Ndërmarrja e masave të menjëhershme në 
ofrimin e ndihmës me rastin e shfaqjes së 
fatkeqësive elementare dhe aksidenteve. 
 

 
DMSH 

Shërbimet Emergjente 
NJPZSH, SHM, PK-ës, 
FSK-ës, etj 
  
 
 

Janar- Dhjetor 



Nr
. 

Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 
të planifikuara 

Bartësi i detyrës/ 
aktiviteteve 

 

Bashkëpunimi 
 me 

Muaj  
 

 1 2 3 4 

04 Konstatimi dhe evidentimi i dëmeve të 
shkaktuara nga fatkeqësitë elementare dhe 
ndërmarrja e masave adekuate për 
sanimin e gjendjes 
            

DMSH Drejtorit tjera Janar- Dhjetor  

05 Planifikimi i masave për mbrojtje, shpëtim 
dhe ndihmë në rast të fatkeqësive natyrore 
dhe fatkeqësive tjera. 
 

DMSH  Janar- Dhjetor 

06 Azhurnimi  i Planeve për mbrojtje, 
shpëtim dhe ndihmë: Planeve të reagimit 
emergjent, Planeve operative emergjente 
dhe Planeve për Gatishmërisë  
Emergjente. 

DMSH  Janar- Dhjetor 

 07 Përpunimi i: Planit për Mbrojtje nga Zjarri 
  

DMSH  Janar- Dhjetor 

08 Rishikimi - Vlerësimi i rrezikshmërisë nga 
Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera 

DMSH  
Subjektet relevante 

Janar- Dhjetor  

09 Harmonizimi dhe përditësimi i planeve të 
reagimit emergjent me institucionet, 
ndërmarrjet dhe organizatat e tjera 
përkatëse të komunës në fushën e 
gatishmërisë emergjente.  

DMSH Subjektet relevante 
 

Janar- Dhjetor 

10 Vlerësimi i dëmeve të shkaktuara nga 

fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë 

DMSH Drejtorit tjera Janar- Dhjetor 



Nr
. 

Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 
të planifikuara 

Bartësi i detyrës/ 
aktiviteteve 

 

Bashkëpunimi 
 me 

Muaj  
 

 1 2 3 4 

Tjera. 

11 Formimi i Qendrës Operative Emergjente 
Lokale për Mbrojtje dhe Shpëtim nga 
Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera  

DMSH  Janar- Shkurt  
 

12 Themelimi i njësive për intervenime të 
përgjithshme në nivel komune 

DMSH  Janar- Shkurt  
 

13 Përcaktimi i një objekti për Depo dhe 
angazhimi për krijimin e rezervave 
materiale për çështje emergjente. 

DMSH Subjektet relevante 
 

Janar-  Dhjetor 

14 Sensibilizimi i popullatës për mbrojtjen 
personale dhe reciproke për pengimin dhe 
zvogëlimin e pasojave nga të gjitha 
fatkeqësitë (natyrore, teknike etj.) 

DMSH Përfaqësuesit e  
Bashkësive lokale dhe 
Shërbimet  informative 
të shkruara dhe e 
elektronike 

Janar- Dhjetor 

15 Organizimi i mbajtjes së ushtrimit më 
temën: Shpëtimi dhe evakuimi i nxënësve 
dhe personelit të një shkolle fillore, në 
situatën emergjente nga zjarri dhe tërmeti 

DMSH Drejtoria e Arsimit, 
Policia e Kosovës, 
Shërbimi Medicinal, 
Personeli i shkollës dhe 
NJPZSH 

Tetor 
 

16 Koordinimi i punëve rreth dhënies së 
pëlqimeve në dokumentacion investivo –
teknik dhe në lokacion,  respektimi i 
standardeve për raste emergjente. 

DMSH Komisionin adekuatë Janar- Dhjetor 

17 Përpunimi si dhe nxjerrja e detyrave nga 
Ligji për Mbrojtje nga Fatkeqësitë 

DMSH  Janar-Qershor 



Nr
. 

Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 
të planifikuara 

Bartësi i detyrës/ 
aktiviteteve 

 

Bashkëpunimi 
 me 

Muaj  
 

 1 2 3 4 

Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera 

18 Kategorizimi i objekteve komunale sipas 
shkallës së rrezikshmërisë. 

DMSH Zyrtaret e Preventivës- 
Inspektorët 

Janar- Qershor 
 

19 Angazhimi në Këshillin Komunal për 
Siguri në Bashkësi 

Drejtori-DMSH Kryetarin e Komunës, 
KKSB 

Janar - Dhjetor 

20 Evidentimi koordinimi dhe propozimi  i 
punëve dhe aktiviteteve, për eliminimin e 
pikave emergjente të cilat paraqesin rrezik  
në territorin e komunës 

DMSH  Janar -Dhjetor 

21 Koordinimi i punëve dhe aktiviteteve dhe 
Menaxhimi  i strehimoreve 

DMSH  Janar -Dhjetor 

22 Puna dhe aktivitetet me subjektet 
komunale rreth zbatimit të Ligjit për 
mbrojtjen kundër Zjarrit 

DMSH -Subjektet relevante të 
involvuara sipas Ligjit 
për Mbrojtje  Nga Zjarri 

Janar -Dhjetor 

23 
 

Ngritja e nivelit të gatishmërisë 
emergjente në komunë 

DMSH Drejtorit dhe 
institucionet tjera të 

komunës 

Janar- Dhjetor 

24 Vetëdijesimi i qytetarëve – nxënësve të 
shkollave përmes ligjëratave nga lamia e 
mbrojtjes nga zjarri 

DMSH NPZSH,                              
Drejtoria e Arsimit, 
  

Prill- Maj  
 
 

25 Përpilimi i raporteve dhe informatave të 
ndryshme nga lëmi i Mbrojtjes dhe 
Shpëtimit 

DMSH  Janar- Dhjetor 

26 Planifikimi, evidentimi dhe sistemimi i DMSH Institucionet, kompanitë Janar- Dhjetor 



Nr
. 

Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 
të planifikuara 

Bartësi i detyrës/ 
aktiviteteve 

 

Bashkëpunimi 
 me 

Muaj  
 

 1 2 3 4 

resurseve njerëzore dhe mjeteve 
materialo- teknike , për nevoja emergjente 

publike dhe private. 

27 Koordinimi i punëve dhe aktiviteteve të 
rregullta në mes të Shërbimeve 
Emergjente  
 

DMSH Shërbimet Emergjente 
NJPZSH, PK-ës, FSK-ës, 
etj. 

Janar- Dhjetor 

28 Alarmimi dhe informimi i publikut  për 
rreziqet e mundshme dhe dhënien e 
udhëzimeve për mbrojtje, shpëtim dhe 
ndihmë 

DMSH Subjektet komunale, 
lokale, përfaqësuesit e 
fshatrave, QOER 112 

Janar- Dhjetor 
 

 

29 Ripërtëritja e licencës për frekuenca të 
telekomunikimit (nëse nuk është bërë) 

DMSH Ministrin e punëve te 
brendshme (MPB) 

Janar- Dhjetor 

30  Evidentimi i prishjeve dhe  kujdesi për 
mirëmbajtjen e lidhjeve me subjektet 
emergjente 

DMSH 
 

 Janar -Dhjetor 

31 Sigurimi i Dhomës emergjente (Qendra 
Operative Emergjente) dhe pajisja e saj me 
mjete të sofistikuara tel komunikuese. 
 

DMSH  Janar- Dhjetor 

32 Mbajtja e evidencës së kërkesave dhe 
informatave të pranuara dhe shpërndarjes 
së tyre. 

DMSH  Janar- Dhjetor 

33 Kontrollimi-inspektimi i institucioneve të 
larta arsimore, shkollave të mesme dhe 
fillore në komunë në sferën e mbrojtjes 

DMSH Zyrtaret e Preventivës- 
Inspektorët 

Janar- Dhjetor 



Nr
. 

Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 
të planifikuara 

Bartësi i detyrës/ 
aktiviteteve 

 

Bashkëpunimi 
 me 

Muaj  
 

 1 2 3 4 

nga zjarri  

34 Kontrollimi dhe inspektimi i 
objekteve tregtare dhe sportive në komunë 
në sferën e mbrojtjes nga zjarri 

DMSH Zyrtaret e Preventivës- 
Inspektorët 

Maj 
 

35 Kontrollimi i objekteve bujqësore si dhe 
përcjellja e përgatitjeve të fushatës së 
korrje shirjeve në komunë në sferën e 
mbrojtjes nga zjarri 

DMSH Zyrtaret e Preventivës- 
Inspektorët 

Qershor- 
Shtator 
 

36 Përdorimi i mjeteve efikase për fikjen e 
zjarrit në raste të zjarreve në drithëra dhe 
pyje. 
 

DMSH Njësia Profesionale për 
Zjarrfikëse dhe Shpëtim 
(NPZSH) 

Qershor- 
Shtator  
 

37 Kontrollimi i objekteve të shtëpisë së 
shëndetit, ambulancave dhe Spitalit 
 në sferën e mbrojtjes nga zjarri  

DMSH Zyrtaret e Preventivës- 
Inspektorët 
 

Tetor 
 

38 Planifikimi i pjesëmarrjes së zyrtarëve të 
DMSH-së, në seminare, trajnime dhe 
punëtori me qëllim të ngritjes së nivelit 
profesional në realizimin e detyrave.  

DMSH AME/MPB  
 

Janar- Qershor 
 

39 Pranimi dhe regjistrimi i lëndëve, 
distribuomi dhe arkivimi i tyre përmes 
internetit dhe njoftimi i palëve me 
vendimet e miratuara.  

DMSH  Janar- Dhjetor 

40 Kontaktet permanente në relacionin 
DMSH dhe AME/MPB të Kosovës 

DMSH AME/MPB të Kosovës  Janar- Dhjetor 



Nr
. 

Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 
të planifikuara 

Bartësi i detyrës/ 
aktiviteteve 

 

Bashkëpunimi 
 me 

Muaj  
 

 1 2 3 4 

41 Shërbimi kryen të gjitha punët tjera shtesë 
të cilat paraqiten gjatë viti 

DMSH  
 

Janar-Dhjetor 
 

 
 
 
 

 

PLANI I PUNËS DHE AKTIVITETEVE 
I NJPZSH PËR VITIN 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 

       
 
Duke u bazuar në Ligjin për Mbrojtje nga zjarri Nr.02/L-41 dhe Ligjit për Zjarrfikje dhe Shpëtim Nr.04/-L-049 si dhe 
duke u bazuar në nevojat reale të organizimit dhe veprimit, NjPZSh bie këtë: 



 
 
 
 

PLAN TË PUNËS DHE AKTIVITETEVE 
PËR VITIN 2019 

 

 
Hyrje 
 

Plani i punës bëhet me qëllim të pjesmarrjes së njësive zjarrfikëse në fikjen e zjarrit, shpëtimin e njerzëve dhe 
pasurisë së rrezikuar nga zjarri dhe shpërthimet, ofrimin e ndihmës teknike në fatkeqësitë dhe situatat e rrezikshme, 
zbatimin e masave parandaluese të mbrojtjes nga zjarri e tj. 

 
Objektivat e NjPZSh për këtë vit: 
 

- Ngritja e nivelit profesional të pjestarëve të NjPZSh me qëllim të mbrojtjes së jetës dhe pasurisë së rrezikuar të 
qytetarëve. 

- Bashkpunimi dhe koordinimi i punëve me Policinë e Kosovës, FSK-në,KFOR-in,me ndërmarrjet publike e tj. 
- Trajime të avancuara të pjestarëve të NjPZSh-së 
- Furnizimi dhe paisja e NjPZSh me automjete dhe paisje më të përsosura dhe më të reja për mbrojtje nga zjarri. 
- Bashkëpunimi më i madh me Shërbimet Zjarrfikëse tjera, sidomos me ato të afërta. 
- Të bashkëpunohet më tepër me Shoqatën Vullnetare të Zjarrfikësve të Mitrovicës, sidomos gjatë sezonit të 

temperaturave të larta. 
 
Automjetet dhe paisjet zjarrfikëse: 
 

Njësia Profesionale e Zjarrfikjes dhe Shpëtimit momentalisht diponon me gjashtë  automjete zjarrfikëse, edhe ate dy 
automjete sulmuese, dy automjete  përcjellëse, një autoshkallë dhe një automjet për zjarre fushore-malore. 
Këto automjete janë në gjendje funksionale por disa prej tyre janë vjetruara dhe të amortizuara. 



Për efikasitet të punës dhe efekte më të mira në intervenimet  zjarrfikëse NjPZSh duhet që  të  paiset edhe me këto 
automjete: 
 
      -     Automjet komandues 

- Automjet përcjellës 
- Automjet teknik 

 
 
Të bëhet zgjërimi i objektit të NjPZSh edhe me katër  garazha pasi që automjetet zjarrfikëse nuk mund të qëndrojnë 
jashtë gjatë sezonit të dimrit. 

 
Mungesa e energjisë elektrike na shkakton probleme në kryerjen e punëve dhe aktiviteteve tona për arsye se 
lokacioni ku gjendet objekti i NjPZSh ka reduktime të shpeshta të rrymës.  

 
Për këtë arsye duhet që objekti i NjPZSh të kyqet në rrjet stabil me qëllim të furnizimit të pa ndërprerë me energji 
elektrike, si dhe objekti të paiset me një gjenerator të rrymës elektrike prej 20 kv. 

 
Trajnimet e planifikuara të pjestarëve të NjPZSh në Qendrën për Siguri Publike Edukim dhe Zhvillim në Vushtrri. 
 

- Trajnime të avancuara për zjarrfikje dhe shpëtim 
- Trajnime për zjarre të brendshme. 
- Trajnime për ndihmë të parë 
- Trajnime për ruajtjen e gjurmëve gjatë shuarjes së zjarrit. 
- Trajnimi i menagjimit të vijës së parë.  
- Vozitje emergjente. 
- Trajnime për aksidente trafiku. 
- Trajnime tjera 

 
Në vazhdim është dhënë plani intern i ushtrimeve praktike  dhe teorike për vitin 2019 

 



 

JAVA USHTRIMET PRAKTIKE DHE MËSIMET TEORIKE 

 

JAVA 1 Paisjet zjarrëfikëse, personale dhe të përbashkëta 
 

JAVA 2 Nocioni i djegjes, kushtet e zhvillimit të djegjes 
 

JAVA 3 Klasifikimi i zjarreve 
 

JAVA 4 Ushtrime praktike rutinore 
 

JAVA 5 Shkëmbimi i gazrave të zjarreve të brendshme 
 

JAVA 6 Mënyra e ndërprerjes së zjarrit: me ftohje, ngulfatje me ndrrimin e raportit kuantitativ të materjes ndezëse 
dhe oksigjenit 

JAVA 7 Proçesi i fikjes së zjarrit me principet e lokalizimit të zjarrit me metodën: 
paralele, të ndarë, serike, relejë dhe të kombinuar 

JAVA 8 Ushtrime praktike me gypa zjarrfikës, me përdorimin e mbledhëses 
 

JAVA 9 Mjetet për fikjen  zjarrit: uji ,vetit fizike dhe kimike të ujit, mënyra e veprimit të ujit gjatë fikjes 

JAVA 10 Mjetet për fikjen e zjarrit: shkuma, llojet e shkumës, origjina si dhe aparatura për përfitimin e shkumës 

JAVA 11 Ushtrime praktike: përdorimi i ujit dhe shkumës si mjet për fikje 
  

JAVA 12 Mjetet për fikjen e zjarrit: dioksidi i karbonit dhe pluhuri: karakteristikat e tyre dhe mënyra e veprimit gjatë 
fikjes së zjarrit 

JAVA 13 Ushtrime praktike: përdorimi i pluhurit dhe dioksidit të karbonit si mjet për fikje 
 

JAVA 14 Ushtrime praktike me shkallë 
 



JAVA 15 Organizimi i shërbimit zjarrfikës: forma e organizimit të njësive zjarrfikëse dhe mundësia e veprimit taktik 
të tyre 

JAVA 16 Ushtrime praktike: përdorimi i aparateve zjarrfikëse,karakteristiket teknike, mirëmbajtja 

JAVA 17 Veprimi taktik gjatë intervenimit: pranimi i zjarrit, alarmimi, dalja në vend të ngjarjes,vlerësimi i situatës 
dhe marrja e vendimit për intervenim 

JAVA 18 Automjetet zjarrfikëse: llojet ,destinimi,mënyra e përdorimit, dhe mirëmbajtja 
 

JAVA 19 Taktika zjarrfikëse: renditja e forcave dhe paisjeve për intervenim,shpëtimi i njerzve të rrezikuar në zjarre 

JAVA 20 Pompat zjarrfikëse: llojet e pompave,destinimi,karakteristikat teknike, përdorimi dhe mirëmbajtja 

JAVA 21 Ushtrime praktike: puna  me pompë motorrike zjarrfikëse 
 

JAVA 22 Taktika zjarrfikëse: renditja dhe veprimi i mbajtësve të fuskaës,hapja dhe demolimi i konstrukcioneve të 
ndryshme 

JAVA 23 Ushtrime praktike: thithja e ujit nga lartësitë më të larta dhe përdorimi i thellëthithësit 

JAVA 24 Ushtrime praktike: përdorimi i hidrantit për furnizim me ujë 
 

JAVA 25 Ushtrime praktike: përdorimi i shkumës së lehtëdhe të rëndë 
 

JAVA 26 Ushtrime praktike:vetëshpëtimi nga lartësitë,litarët dhe paisjet për vetshpëtim 
 

JAVA 27 Përsëritja e temave të kaluara si dhe gadishmëria e plotë gjatë fikjes së zjarreve 
 

 Gjendje gadishmërie për intervenime fushore-malore 
 

JAVA 37 Taktika zjarrfikëse:evakuimi i shtazëve dhe të mirave materiale 
 

JAVA 38 Ushtrime praktike: shpëtimi nga lartësitë, përdorimi i lëshimores së hapur dhe të mbyllur 

JAVA 39 Ushtrime praktike: shpëtimi nga lartësitë me përdorimin e litarit të kryqëzuar 
 



JAVA 40 Specifikat e fikjes së zjarrit në kushte të ndërlikuara: mungesa e ujit,temperaturat e ulta,era e fortë e tj. 

JAVA 41 Furnizimi me ujë ,e lidhjen rendore-relejë të pompave motorrike zjarrfikëse 
 

JAVA 42 Shpëtimi i personave të rrezikuar nga zjarri, fikja e zjarrit të improvizuar me mjete adekuate për fikjen e 
zjarrit si dhe paisjeve mbrojtëse 

JAVA 43 Ushtriempraktike: fikja e zjarrit dhe shpëtimi i personave në fatkeqësi trafiku-improvizim 

JAVA 44 Paisjet zjarrfikëse për intervenime teknike: përdorimi i gërshërve didraulike për hapjen dhe demolimin e 
automjeteve dhe konstrukcioneve ndëtrimore 

JAVA 45 Taktika  zjarrfikëse: fikja e zjarreve në ndërtesa banimi, podrumi, kate, oxhaqe. 
 

JAVA 46 Taktika zjarrfikëse: fikja e zjarreve në objekte publike, teatro, kino, spitale, muzeje,posta, banka spitale e tj. 

JAVA 47 Taktika zjarrfikëse: fikja e zjarreve në objekte industriale, depo të ndryshme,rezervoare e tj. 

JAVA 48 Taktika zjarrfikëse: fikja e zjarreve në mullinj, burimet e naftës, gazeve. 
 

JAVA 49 Taktika zjarrfikëse: fikja e zjarreve në industrin kimike (njohja me materie të rrezikshme-ndezshme të cilat përdoren 
në proçesin teknologjik në Korporatën Trepça. 

JAVA 50 Fikja e zjarreve në male dhe taktika e fikjes. 
 

JAVA 51 Fikja e zjarreve në mjetet e trafikut, transporti publik 
 

JAVA 52 Testimi-verifikimi i njohurive profesionale zjarrfikëse. 

 
 
Vërejtje:   Plan-programi i mësimeve dhe ushtrimeve mund të ndërrohet sipas  nevojës. 

 



Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport 
 

 

 

 

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Mitrovicës përbëhet nga tre sektorë: 

Sektori i Kulturës, i Rinisë dhe i Sport, që në fakt përbëjnë edhe kompleksitetin e punës së 

kësaj drejtorie.  

Institucionet vartëse të saj janë: Qendra e Kulturës, Teatri i Qytetit, Ansambli i Qytetit, 

Biblioteka Komunale “Latif Berisha”, Muzeu i Qytetit, Galeria e Arteve, Palestra e Sporteve 

“Minatori”, si dhe salla e sporteve “Fatime Xhaka”. 

 

 

 

Stafi i Drejtorisë përbëhet nga  60 zyrtarë , të cilët punojnë në departamentet respektive, të 

ndarë sipas organogrameve  përkatëse.  

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Mitrovicës ka paraparë ngritje të 

kapaciteteve të saj në fusha të ndryshme. DKRS, në bashkëpunim me institucionet vartëse, ka 

planifikuar qëllimet dhe objektivat e saj për këtë vit. 

 

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Mitrovicës, duke analizuar në hollësi 

buxhetin e planifikuar për këtë vit dhe duke pasur parasysh resurset humane, ka planifikuar 

që gjatë këtij viti kalendarik të mbështesë në forma të ndryshme ngritjen e kapaciteteve në 

sektorët e saj, gjithmonë në bazë të ligjeve që rregullojnë natyrën e punëve të DKRS dhe 

menaxhimit komunal. 

 

DKRS do të jetë përgjegjëse dhe mjaft aktive në punën e saj, në mënyrë që objektivat e 

parashikuara të arrihen dhe të respektohen aktivitetet tradicionale të sektorëve përkatës. 

 

 

 

Objektivat: 

 Përmirësimi i infrastrukturës së brendshme të institucioneve vartëse të Drejtorisë; 

 Ngritja e nivelit të përgjegjësisë së monitorimit-raportimit për të gjitha projektet; 

 Themelimi i orkestrës profesionale të qytetit; 

 Definimi i Statutit të Muzeut të Qytetit; 

 Ngritja e nivelit të performancës së Ansamblit të Qytetit; 

 Avancimi i bashkëpunimit me OJQ, klube sportive dhe akterë tjerë të bashkëpunimit; 

 Subvencionimi i klubeve sportive sipas kritereve; 

 Subvencionimi i OJQ-ve, shoqatave dhe grupeve tjera të interesit për projektet me 

interes për qytetin; 

 Përkrahja e nismave për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për rëndësinë e kultivimit të 

kulturës, ruajtjes së shëndetit, bashkëpunimit me të rinjë e rajonit, etj; 

 Respektimi i kalendarit të festave të vendit, sipas një rrjedhe të zakonshme; 

 Fuqizimi i stafit të DKRS-së dhe institucioneve vartëse; 

 



Duke marrë për bazë ligjet që rregullojnë qeverisjen lokale, aktet nënligjore dhe rregulloret e 

Kuvendit të Komunës së Mitrovicës, DKRS zotohet që do t’i përmbushë në përpikëri 

planifikmet e veta për këtë vit. 

 

 

 

 

  SEKTORI I KULTURËS 

 

Duke u mbështetur në politikat afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata të zhvillimit të kulturës, 

si dhe në planet e punës të institucioneve vartëse të kulturës, DKRS – Sektori i Kulturës, për 

vitin 2019, planifikon: 

 

1. Veprimtaria botuese 

 

1. Nxjerrja e dy numrave të revistës letrare “Fjalë e valë” (mars dhe shtator)  

2. Botimi i ndonjë libri me interes  

 

2. Aktivitetet kulturore tradicionale 

 

1. Garat Komunale të Recituesve të Rinj (prill)  

2. Festivali i Grupeve Teatrore Shkollave Fillore (maj)  

3. Festivali i Këngës së Fëmijëve “Cicërimat buzë Ibrit”  

4. Spektakli për fëmijë me rastin e festave të Vitit të Ri (dhjetor)  

4. Ekspozita e Nëntorit dhe dhënia e Çmimit “Kadri Kadriu” (nëntor)  

5. Ditët e Kulturës (maj - korrik) – (DKRS, në bashkëpunim me institucionet vartëse të 

kulturës dhe OJQ-të e ndryshme): 

- Festivali i Komedisë  

- Revista e Folklorit  

- Takim me mërgimtarët tanë  

- Mitrovica Art Colony 2019 

- Kinemaja e hapur  

- Dita e Muzikës Klasike  

 

3. Kremtimi i festave kombëtare dhe ndërkombëtare 

 

1. Kremtimi i 17 Shkurtit – Ditës së Pavarësisë (shkurt)  

2. Kremtimi i 6 Qershorit – Ditës së Dëshmorëve të Mitrovicës (qershor)  

3. Kremtimi i 28 Nëntorit – Ditës së Flamurit (nëntor)  

4. Kremtimi i festave tjera kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe shënimi i përvjetorëve të 

rëndësishëm, sipas kalendarit të përpiluar nga Sektori i Kulturës 

 

 

4. Institucionet vartëse të kulturës - prioritetet 

 

1. Biblioteka Komunale “Latif Berisha” 

- Shtypi në Kosovë për Mitrovicën (2008-2015)  

- Pasurimi i fondit të Bibliotekës  

- Dita e Bibliotekës  

- Java e Bibliotekës (prill)  



- Lidhja e gazetave  

 

 

2. Qendra e Kulturës “Rexhep Mitrovica” 

- Realizimi i aktiviteteve kulturore tradicionale 

 

3. Muzeu i Qytetit 

- Pasurimi i Muzeut me artefakte 

- Dita Ndërkombëtare e Monumenteve të Trashëgimisë Kulturore (18 prill) 

- Dita Ndërkombëtare e Muzeve (18 maj) 

- Dita e Trashëgimisë Kulturore (29 shtator) 

 

4. Teatri i Qytetit 

- Realizimi i tri shfaqjeve teatrore 

- Pajisja e TQM me reflektorë mobilë 

 

5. Ansambli Artistik i Këngëve dhe Valleve 

- Themelimi i orkestrës popullore 

- Pajisja e AAKV me kostume të reja 

- Pajisja e AAKV me vegla muzikore 

 

6. Galeria e Arteve 

- Rregullimi i hapësirave ekspozuese për Galerinë e Arteve 

 

5. Nxitja e krijimtarisë artistike 

 

- Mbështetje talenteve të reja  

- Pjesëmarrja e trupave artistike të Mitrovicës në festivale të ndryshme  

në vend dhe jashtë vendit  

 

 

 

 

 

SEKTORI I SPORTIT 

 

PLANI  DHE  PROGRAMI  I  PUNËS  PËR  VITIN  2019 

 

 

Sektori i Sportit në kuadër të DKRS-së, aktivitetin e vetë gjatë vitit 2019 do ta 

bazon në LIGJIN E SPORTIT Nr.2003/24, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës 

dhe UDHËZIMEVE ADMINISTRATIVE 01/2005 dhe 05/2005,të dala nga 

Ligji i Sportit , të miratuara nga MKRS dhe ÇJ dhe mbështetur ne Planin dhe 

programin e punës për vitin 2019. 

Megjithate nuk do të mungojnë edhe punët dhe detyrat të cilat nuk kan mundësi 

të planifikohen në Planin dhe programin e punes të vitit 2019 por që në 

ndërkohë paraqiten gjatë vitit 2019. 



Prioritet i veqant edhe gjatë këtij viti do ti ipet gjithsesi krijimit të kushteve për 

punë dhe aktivitet normal të klubeve sportive dhe masovizimit të sportit por 

gjithësesi duke mos i lënë anash as aktivitetet tradicionale në kuadër të Sektorit 

të Sportit. 

Shtyllat kryesore të aktivitetit në të cilat do të mbështetet Plani dhe programi i 

punës për vitin 2019 do të jenë: 
                     

   .  Sporti cilësor-Subvencionimi i  klubeve sportive  

   .  Masovizimi i sportit  

   .  Organizimi dhe mbajtja e turnireve tradicionale sportive 

 

 Infrastruktura sportive 
 

 Vizita objekteve sportive 
 

 Takimi me klubet sportive 
 

 

 Identifikimi dhe monitorimi i aktiviteteve të klubeve sportive 
 

 Mbështetja e projekteve 
 

 Puna administrative 

   .  Manifestimi “ Sportisti i vitit 2018 “ ...........................................    3.000  €  

                                       dhe çmimi “Lah Nimani”    
 

        G   j   i   t   h   ë   s   e   j   t   ................................... 20.000  € 
 
                                                   

1. SPORTI CILËSOR 

 
                                      Subvencionet,përkrahja financiare për Klubet Sportive :        

 

1. Kl.i futbollit “Trepça” 

2. Kl.i futbollit “Trepça’89” 

3. Kl.i basketbollit “Trepça” 

4. Kl.i basketbollit “Trepça”-fem. 
5. Kl.i hendbollit “Trepça” 

6. Kl.i hendbollit “Trepça”-fem. 
7. Kl.i futbollit të fem.”Mitrovica” 

8. Kl.i volejbollit “Trepça” 



9. Kl. i futbollit “Australia” 
10. Kl.i xhudos “Trepça” 
11. Kl. i atletikes “Trepça” 
12. Kl. i atletikes “Mitrovica” 
13. Kl.i atletikes “Trepça’89” 
14. Kl.i Çiklizmit “Trepça” 
15. Kl. i shahut “Trepça” 
16. Kl. i shahut “Minatori” 
17. Kl.i Boxit “Trepça’89” 
18. Kl.i notit “Mitrovica” 
19. Kl.i Gjimnastikes “Trepça” 
20. Kl.i skitarisë “Trepça” 
21. Kl. i tenisit “Trepça” 
22. Aero klubi “Trepça” 
23. Kl.i karates “Trepça” 
24. Kl.i karates “Mitrovica” 
25. Kl. i zhytjes “Trepça” 
26. Kl. futsall “Mitrovica” 
27. Shoq.e bjeshkatarëve 
28. Kl. i futbollit “Bardhi” 
29. Kl. i futbollit “Lushta” 
30. Kl.i bilardos “Trepça” 
31. Shoq.e peshkatarëve “Mitrovica” 
32. Shoq. e shurdhmemecëve 
33. Shoq. e të verbërve 

 
       

            
 
                                      2 .  MASOVIZIMI I SPORTIT 

 

                                        
2.1  Garat Shkollore Sportive me nxënës të Shkollave Fillore dhe të mesme të 
organizuara në bashkëpunim me”Shoqatën e pedagogëve dhe arësimtarëve të 
kulturës fizike dhe sportit shkollor” ..... 1.400  €  

 
                                                       

 
                         3 . ORGANIZIMI DHE MBAJTJA E TURNIREVE 

                                           TRADICIONALE SPORTIVE                                                                                                                                

                                       
3.1       Liga e Veteranëve – futsall    .................................................................. 400  € 
                                                        
 
3.2    Komandant Shemsi Ahmeti- SHEMI 
                                 Turniri në Shah  ....................................... 800  € 
                                 Turniri në futboll të vogël...................... 800 € 



 
 

 
3.3     Organizimi i mitingut ndërkombëtar në atletikë,vrapimi rrugor me  

moton “ Vrapojmë shtigjeve të Enver Zymerit “  ..............................  1.500  €  
       (në bashkëpunim me MKRS,MPB,FAK) 

 
 
 
 

4. INFRASTRUKTURA SPORTIVE 

       
Do të punohet dhe veprohet në mirëmbajtjen e objekteve ekzistuese sportive dhe ne 
ngritjen e kapaciteteve ekzistuese. 

 
 

 
 

5. VIZITA OBJEKTEVE SPORTIVE 

 
Si qdo vit edhe kete vit do te punohet dhe do te behen vizita te rregullta objekteve 
sportive. 
 

 
6. TAKIME ME KLUBET SPORTIVE 

 

Në kuader te vitit planifikohen disa takime te rregullta me klubet sportive me qellim 
te përcjelljes se punes dhe monitorimit te aktiviteteve te tyre sportive.  

 
 

7.  IDENTIFIKIMI DHE MONITORIMI I AKTIVITETEVE TË KL. SPORTIVE 
 

Gjithesesi aktivitet me rendesi ne punen gjate vitit 2019 paraqet edhe identifikimi dhe 
monitorimi i aktiviteteve te klubeve sportive. 

 
 

8. MBËSHTETJA E PROJEKTEVE 
 

Përveq mbeshtetjes se klubeve permes subvencioneve planifikohet edhe mbeshtetja e 
projekteve eventuale dhe me interes për DKRS. 

 
 

9. PUNA ADMINISTRATIVE 
 

Do te behet ne menyre permanente pranimin dhe perpunimi i lendeve si dhe 
sistemimi dhe arkivimi i tyre. 
                                                                                                                



 
10. CEREMONIA “SHPALLJA E SPORTISTIT TË VITIT” ..........2.000  € 

 
        Çmimi “Lah Nimani”................................................................... 1.000 € 

 

         

 

                         Sektori i Rinisë 

 

 
Të rinjët në Komunën e Mitrovicës duhet të ndjehën të lirë  ndjekin ëndrrën e tyre , 
të ndjehën të përkahur dhe të kenë informacine të plota për mundsitë e realizimit të 

potencialit individuale dhe njekosisht të kenë  qasje në informata për shërbimet 
shëndetësor, arsimim, punësim, çështje juridike dhe çështje tjerra me rëndësi për një 
zhvillim të papenguar të tyre. 
Mbi këto parime, Politkat rinore të Kuvendit të Komunës së Mitrovicës synonë 
promovimin e marrëdhënieve midis komunës dhe të rinjëve.  
Sektori i Rinisë , njëri nga tre sektorët e DKRS-së është përgjegjës për  kordinimin e 
aktiviteteve rinore dhe mbarvajtjën e punës në sektorë. 

Ky Sektor vëmendje dhe përkushtim të vecantë i ka kushtuar fuqizimit të të rinjve,  
përmes formave të ndryshme të organizimit institucional duke shënuar aktivitete të  
ndryshme gjithpërfshirëse.  
Në veçanti DKRS njeh rëndësine e pjesëmarrjës së të rinjëve në vendimmarje në të 
gjitha proceset qëce prekin stautin e te të riut dhe zhvillilim individual si qytetarë 
aktiv sot dhe bazë për zhvillim të qëndrueshëm të Komunës tani dhe në të ardhmën. 
Puna e sektorit të rinisë përmblidhet në hartimin e politikave rinore dhe në krijimin 
e bazës për bashkëpunim me të gjitha organizatat, shoqatat e fondacionet rinore në 
komunë dhe jashtë saj. Organizohen manifestime të ndryshme kulturore dhe 
sportive, ku bartëse është rinia pa dallim përkatësie gjinore, fetare a etnie.  
Pikësynimi i punës së rinisë është masovizimi i aktiviteteve rinore dhe përfshirja e 
rinisë nëpër vendet kyçe të aktiviteteve dhe më gjerë.  
Aktivitetet kryhen në bashkëpunim të veçantë me Komunën  tonë, me komunat tjera 
të Kosovës, me Departamentin e Rinisë në MKRS etj. Organizohen kuize diturie, 
tribuna kundër dukurive devijante në shoqëri, turne sportive, koncerte etj. Prej këtu 
propozohen projektet për kompletimin e infrastrukturës së objekteve rinore. 
Sektori i Rinisë përgjithësisht i mundëson rinisë dhe shoqërisë në përgjithësi një jetë 
me begati kulturore e sportive si dhe me aktivitete tjera  jashtë këtyre dy lëmive. 
Plani i Punës paraqet një platformë fillestare ndërmjet të nevojshmës dhe të 
mundeshmës. 
Ky Plan per vitin 2019 është hartuar duke u bazuar në këto politika rinore të dalura 
nga Plani i Veprimit Rinor Lokal: 

 Pjesëmarrja aktive e rinisë në proceset shoqërore  

 Krijimi i mundësive dhe përkrahja e punësimit të të rinjve  



 Edukimi dhe parandalimi i dukurive të dëmshme për rininë  

 Fuqizimi dhe qëndrueshmëria e Qendrës Rinore dhe Këshillit të Veprimit 

Rinor Lokal (KVRL) 

 Siguria Njerëzore 

 Integrimi social, ndër – etnik, vullnetarizmi, nxitja dhe fuqizimi i punës rinore 

në komunitet, Kulturë, Sport dhe Rekreacion 

Këto fusha e sigurojnë bazë fillestar për formulimin e programeve konkrete duke u  

përqendruar në këto politika rinore, por në asnjë mënyrë nuk përkufizojnë të gjitha 
nevojat e të rinjëve. 
Zhvillimi i politikave rinore paraqet një process të vazhdueshëm të grumbullimit të 
dhënvae, administrimit dhe analizmit të tyre me qëllim të njohjës së sakt të gjendjës 
së të rinjëve, nevojave aktuale dhe aspiratave të tyre. Për këtë qëllim të gjtha 
drejtoritë komunale dh institucionet që ofrojnë shërbime profesionale në kordinim të 
ngushtë me DKRS-në, do të nxjerrin çdo vit një rapor të gjendjës së rë rinjëve dhe 
përmes konsultimeve me të rinjë dhe organizatat rinore për vizionin e tyre.  
Për qëllimin e zbatimit të këtij plani mosha rinore është e përkufizuar si grup moshë 
prej 15 deri 24 vjeçar , meshkuj dhe femra, nga fshati dhe qyteti pa dallim përkatësie 
etnike fetare dhe sociale. 
DKRS-Sektori i Rinisë inkurajonë të rinjët të ndihmojnë që qyteti i Mitrovicës dhe e 
gjithë komuna  të bëhet një vend i bukur dhe atraktivë për të gjithë qytetarët, për 
vizitorët dhe investitorët vendas dhe të huaj.  
Duke e aprovuar Planin e Punës 2019 dhe Planin e Veprimit Rinor Lokal, DKRS-
Sektori i Rinisë zotohet për një partneritet në vazhdimësi me shoqërinë civile dhe në 
veqanti me të rinjët e Komunës, institucionet dhe organizatate e tyre të përfaqësimit.  
Gjatë vitit 2019 DKRS-Sektori i Rinisë do të shpallë dy thirrje publike për financimin 
dhe mbështetjën e OJQ-ve. Shpalljet publike do të bëhen të ndara në gjashtë muaj. 
 

Goals and 
objectives/Qellimet 

dhe objektivat 
Indicators/Indikatoret 

Means of 
verification 
Burimet e 

Verifikimit 

Rreziqet 

Prioriteti 1:  
Mbeshtetja e 
QRM-se, QRB-së, 
Diakonia Youth 
Center dhe KVRL-
se, Hartimi I Planit 
te Veprimit Rinor 
Lokal 2018-2021 

   

Aktiviteti Timeframe 
Koha e aktivitetit 

Responsibility 
Pergjegjesit 

Costs 
Shpenzimet 

Mbështetja e 
aktiviteteve të 
QRM-së. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DKRS-QRM  



Mbështetja e 
aktiviteteve të 
QRB-së. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DKRS-QRB  

Plan i i Punës së 
KVRL-së 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DKRS-KVRL, 
SHC, QRM, QRB 

 

Mbështetja e 
aktiviteteve të  
Diakonia Youth 
Center. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DKRS- Diakonia 
Youth Center 

 

Organzimi i 
debateve me të 
rinjëe- fushata 
vetëdijësusese për 
vullnetarizëm. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DKRS-SHC-
KVRL 

 

 Prioritet 2: 
Edukimi 
shendetsor dhe 
parandalimi i 
dukurive negative 

   

Aktiviteti Timeframe 
Koha e aktivitetit 

Responsibility 
Pergjegjesit 

Costs 
Shpenzimet 

Trajnime kunder 
Hiv Aids dhe 
fushata 
vetëdijësuese 

1 2 3 4        12 DKRS-SHC  

Trajnime kundër 
narkotikëve dhe 
fushata 
vetedijesuese 

1 2 3   6 7      DKRS-SHC  

Trajnime kunder 
duhanit dhe 
fushata 
vetedijesuse 

   4 5     10 11  DKRS-SHC  

Trajnime kundër 
trafikimit me qenie 
njerëzore 

1 2 3   6 7 8 9   12 DKRS-SHC  

Prioriteti 3: 
Politika e 
punesimit të 
rinjve,organizimi i 
trajnimeve, per 
ndermarresi 

   

Aktiviteti Timeframe 
Koha e aktivitetit 

Responsibility 
Pergjegjesit 

Costs 
Shpenzimet 

Organizimi i 
trajnimeve per 
ndërmaresi të të 

1 2 3  
 

     10 11 12 DKRS-SHC  



rinjve 

Prioriteti 4: 
Mbështetja e të 
rinjve nga zonat 
rurale 

   

Aktiviteti Timeframe 
Koha e aktivitetit 

Responsibility 
Pergjegjesit 

Costs 
Shpenzimet 

Fushata e 
vetëdijesimit 
punën vullnetare 

1 2 3          DKRS-OJQ-të                      

Prioriteti 5: 
Shënimi i datave 
me rëndësi 

   

Aktiviteti Timeframe 
Koha e aktivitetit 

Responsibility 
Pergjegjesit 

Costs 
Shpenzimet 

 

 9 Maji – Dita e 
Evropës 

    5        DKRS-SHC   

12 Gushti dita 
ndërkombetare e 
Rinisë 

        
8 

    DKRS-SHC  

 11 Shtatori Dita e 
Rinisë 

        9    DKRS-SHC   

21 shtator, dita 
ndërkombëtare e 
Paqes 

    
 

    9    DKRS-SHC  

  5 Dhjetori - Dita 
Ndërkombëtare e 
Vullnetarizmit 

           12 DKRS-SHC  

10 dhjetori dita 
ndërkombetare e te 
drejtave të njeriut 

    
 

       12 DKRS-SHC  

Prioritet 6: 
Mbështetje e 
aktiviteteve të 
Shoqatave me 
nevoja të veqanta 

   

Aktiviteti Timeframe 
Koha e aktivitetit 

Responsibility 
Pergjegjesit 

Costs 
Shpenzimet 

Mbështetje për 
shoqatën Hanidkos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DKRS-SHC  

Mbështetje për 
shoqatën 
DoënSyndrom 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DKRS-SHC  

Prioritet 6: 
Mbështetje e 
projekteve të 

   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shekulli.com.al%2Fweb%2Fp.php%3Fid%3D30972%26kat%3D103&ei=ypDOUueYH8eYyAPNh4DQBg&usg=AFQjCNFU82GTfjeuiaZ_ghz-ZHtIKWW3wQ&bvm=bv.59026428,d.Yms
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shekulli.com.al%2Fweb%2Fp.php%3Fid%3D30972%26kat%3D103&ei=ypDOUueYH8eYyAPNh4DQBg&usg=AFQjCNFU82GTfjeuiaZ_ghz-ZHtIKWW3wQ&bvm=bv.59026428,d.Yms
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shekulli.com.al%2Fweb%2Fp.php%3Fid%3D30972%26kat%3D103&ei=ypDOUueYH8eYyAPNh4DQBg&usg=AFQjCNFU82GTfjeuiaZ_ghz-ZHtIKWW3wQ&bvm=bv.59026428,d.Yms
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.yllpress.com%2F39262%2Fshenohet-ne-tetove-5-dhjetori-dita-nderkombetare-e-vullnetarizmit.html&ei=FZHOUq_YHqXyyAOqlIGIDw&usg=AFQjCNF-leTvlNOqj5cBqgaa_x098yQ87A&bvm=bv.59026428,d.Yms
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.yllpress.com%2F39262%2Fshenohet-ne-tetove-5-dhjetori-dita-nderkombetare-e-vullnetarizmit.html&ei=FZHOUq_YHqXyyAOqlIGIDw&usg=AFQjCNF-leTvlNOqj5cBqgaa_x098yQ87A&bvm=bv.59026428,d.Yms
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.yllpress.com%2F39262%2Fshenohet-ne-tetove-5-dhjetori-dita-nderkombetare-e-vullnetarizmit.html&ei=FZHOUq_YHqXyyAOqlIGIDw&usg=AFQjCNF-leTvlNOqj5cBqgaa_x098yQ87A&bvm=bv.59026428,d.Yms


ndryshme 

Aktiviteti Timeframe 
Koha e aktivitetit 

Responsibility 
Pergjegjesit 

Costs 
Shpenzimet 

Shkëmbimi i 
përvojave dhe 
Informatave mes të 
rinjve kosovare 
dhe atyre 
nderkombetarë 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DKRS-SHC  

Stimulimi i 
Talentëve të rinj 
(Panairi i Shkencës 
dhe Kulturës) 

    5        DKRS-Keshillat e 
Shkollave 

 

Mbështejta e 
projekteve të OJQ-
ve minoritare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DKRS-SHC  

Mbështetja e 
ndonjë Projekti me 
rëndësi që arrin 
ndërkoh e që nuk 
parashihet me 
Planin e Punës. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DKRS-SHC  

 

 
                                                                                          ______________________ 



  

DREJTORIA E PROKURIMIT 
 

    

             

      

 

 

            

NENI II.Përshkrimi përmbledhës i kontratave të planifikuara për këtë vit fiskal 
 

             

 

II.1)KONTRATAT PËR FURNIZIM 
 

             

Rendor i 
prokurimeve 

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP) 

Përshkrimi i Kontratës 

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit 

Nr. 
Rendor 

Artikulli 
Njësia 
matëse 

Sasia e 
përafërt 
Vjetore 

Çmimi për 
Njësi 

Vlera e 
parashikuar e 

kontratës 

5 18000000-9 Furnizim me veshmbathje 08.04.2019 1 Furnizim me veshmbathje palë 15,00 100,00 1.500,00 

6 28000000-2 Furnizim me paisje per teren 18.04.2019 1 Furnizim me paisje per teren copë 5,00 200,00 1.000,00 

30 29000000-9 Furnizimi,montimi ,vendosja dhe 
mirëmbajtja e semaforëve. 

05.04.2019 1 Furnizimi,montimi,vendosja dhe 
mirëmbajtja e semaforve  

copë 15,00 6.000,00 90.000,00 

35 33000000-0 Furnizim me material 
laboratorik,stomatologjik dhe paisje 
laboratorike te mjekësisë familjare dhe 
barna.  

05.04.2019 1 Furnizim me material 
laboratorik,stomatologjik dhe paisje 
laboratorike te mjekësisë familjare dhe 
barna.  

copë 135,00 2.962,96 399.999,60 

36 30000000-9 Furnizim me paisje te IT-
së(desktop,llaptop,monotor,kamera,dhe 
paisje tjera te TI-së. 

05.04.2019 1 Furnizim me paisje te IT-
së(desktop,llaptop,monotor,kamera,dhe 
paisje tjera te TI-së. 

copë 355,56 450,00 160.002,00 

42 28000000-2 Furnizim me paisje tjera 11.03.2019 1 Furnizim me paisje tjera copë 30,00 827,10 24.813,00 

43 28000000-2 Furnizim me kallda per nxemje per 
objekte shkollore. 

01.04.2019 1 Furnizim me kallda per nxemje per 
objekte shkollore. 

copë 3,00 8.333,33 24.999,99 

44 28000000-2 Furnizim me Inentar dhe kabinete 10.04.2019 1 Furnizim me Inentar dhe kabinete copë 150,00 166,67 25.000,50 

50 30000000-9 Furnizim me paisje te TI-së për NJAB. 17.04.2019 1 Furnizim me paisje te TI-së për NJAB. copë 3,00 866,67 2.600,01 

51 28000000-2 Furnizim me mobilje dhe Inventar për 
QKMF,QMF dhe AMF. 

02.05.2019 1 Furnizim me mobilje dhe Inventar për 
QKMF,QMF dhe AMF. 

copë 100,00 150,00 15.000,00 

52 28000000-2 Furnizim me paisje tjera(klima dhe 
paisje per mirëmbajtje).  

10.05.2019 1 Furnizim me paisje tjera(klima dhe 
paisje per mirëmbajtje).  

copë 100,00 150,00 15.000,00 

54 18000000-9 Furnizimme veshnbathje për punëtorët 
e QKMF-së QMF-së dhe AMF-ve  

06.05.2019 1 Furnizimme veshnbathje për punëtorët 
e QKMF-së QMF-së dhe AMF-ve  

copë 61,00 81,97 5.000,17 

55 30000000-9 Furnizim me paisje te TI-së për 
QKMF.QMF dhe AMF 

 1 Furnizim me paisje te TI-së për 
QKMF.QMF dhe AMF 

copë 35,00 428,57 14.999,95 

56 28000000-2 Mirëmbajtja e objkteve shëndetsore-
furnizim me material harxhues.  

15.02.2019 1 Mirëmbajtja e objkteve shëndetsore-
furnizim me material harxhues.  

copë 1000,00 10,00 10.000,00 



58 30000000-9 Furnizim me softver për Menaxhim te 
Barnave dhe për Laborator. 

05.04.2019 1 Furnizim me softver për Menaxhim te 
Barnave dhe për Laborator. 

copë 2,00 7.500,00 15.000,00 

59 28000000-2 Furnizimi dhe instalimi i kamerave në 
QKMF-të,QMF-të dhe AMF-të. 

04.03.2019 1 Furnizimi dhe instalimi i kamerave në 
QKMF-të,QMF-të dhe AMF-të. 

copë 28,00 178,57 4.999,96 

63 18000000-9 Furnizim me Veshmbathje për 
Drejtorinë e Inspekcionit 

04.03.2019 1 Furnizim me Veshmbathje për 
Drejtorinë e Inspekcionit 

copë 35,00 257,14 8.999,90 

64 30000000-9 Furnizim me paisje dhe kompjuter për 
Drejtorinë e Inspekcionit. 

29.03.2019 1 Furnizim me paisje dhe kompjuter për 
Drejtorinë e Inspekcionit. 

copë 6,00 500,00 3.000,00 

65 28000000-2 Furnizim me paisje dhe mobile pëe 
Drejtorinë e Inspekcionit. 

06.05.2019 1 Furnizim me paisje dhe mobile pëe 
Drejtorinë e Inspekcionit. 

copë 12,00 541,67 6.500,04 

66 28000000-2 Furnizim me mobilje dhe paisje tjera 
për Zyre për DGJKP. 

14.06.2019 1 Furnizim me mobilje dhe paisje tjera 
për Zyre për DGJKP. 

copë 12,00 308,33 3.699,96 

67 18000000-9 Furnizim me veshmbathje për DGJKP. 15.04.2019 1 Furnizim me veshmbathje për DGJKP. copë 10,00 250,00 2.500,00 

68 28000000-2 Furnizim me paisje tjera(Instrument për 
matje Gjeodezike) për DGJKP.  

21.06.2019 1 Furnizim me paisje tjera(Instrument për 
matje Gjeodezike) për DGJKP.  

copë 1,00 10.000,00 10.000,00 

71 01000000-7 Subvencionimi dhe furnizimi me sera te 
Tipit Tunell. 

05.03.2019 1 Subvencionimi dhe furnizimi me sera te 
Tipit Tunell. 

copë 20,00 1.500,00 30.000,00 

72 01000000-7 Subvencionimi i fermerve me Fidane të 
pemëve dhe sistem te ujitjes. 

15.03.2019 1 Subvencionimi i fermerve me Fidane të 
pemëve dhe sistem te ujitjes. 

copë 4000,00 2,50 10.000,00 

73 01000000-7 Subvencionimi i fermerve -blettarë me 
bletë dhe paisje tjera. 

06.05.2019 1 Subvencionimi i fermerve -blettarë me 
bletë dhe paisje tjera. 

copë 135,00 111,11 14.999,85 

74 01000000-7 Subvencionimi i fermerve me farë gruri 
dhe plehë arficial. 

20.03.2019 1 Subvencionimi i fermerve me farë gruri 
dhe plehë arficial. 

kg 20000,00 0,60 12.000,00 

75 34000000-7 Subvencionimi i fermerve me me 
mekanizëm bujëqsor. 

15.03.2019 1 Subvencionimi i fermerve me me 
mekanizëm bujëqsor. 

copë 6,00 3.969,33 23.815,98 

78 30000000-9 Furnizimi me 3 karrika dhe një llaptop 
për Drejtorinë e Bujqësis dhe Zhvillimit 
Rural. 

25.04.2019 1 Furnizimi me 3 karrika dhe një llaptop 
për Drejtorinë e Bujqësis dhe Zhvillimit 
Rural. 

copë 3,00 616,67 1.850,01 

81 28000000-2 Furnizim me inventar për DKRS  21.06.2019 1 Furnizim me inventar për DKRS  copë 15,00 566,67 8.500,05 

85 28000000-2 Furnizim me reflektor 
mobil,artifakte,veshje kombtare,vegla 
muzikore rekuizita,paisje sportive dhe 
vegla dhe materriale për art figurativ 
për DKRS. 

20.06.2019 1 Furnizim me reflektor 
mobil,artifakte,veshje kombtare,vegla 
muzikore rekuizita,paisje sportive dhe 
vegla dhe materriale për art figurativ 
për DKRS. 

copë 50,00 250,00 12.500,00 
 
 

 

 

Totali i Vlerës 958.280,97 
 

 

 

 

 

 

            

 

II.2)KONTRATAT PËR SHËRBIME 
 

             



Rendor i 
prokurimeve 

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP) 

Përshkrimi i Kontratës 

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit 

Nr. 
Rendor 

Artikulli Njësia matëse 
Sasia e 
përafërt 
Vjetore 

Çmimi për Njësi 
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës 

32 74000000-9 Hartimi i projekteve për 
Investime Kapitale 

05.04.2019 1 Hartimi i projekteve për 
Investime Kapitale 

   100.000,00 

33 93000000-8 Shenjëzimi i rrugëve  15.04.2019 1 Shenjëzimi i rrugëve     20.000,00 

34 64000000-6 Shërbimet e Telefonisë mobile. 02.04.2019 1 Shërbimet e Telefonisë mobile.    180.000,00 

37 93000000-8 Mirëmbajtja e 
ndërtesave(pastrimi higjeniko-
sanitar) i objektit te Komunës 
dhe Institucioneve tjera). 

15.07.2019 1 Mirëmbajtja e 
ndërtesave(pastrimi higjeniko-
sanitar) i objektit te Komunës 
dhe Institucioneve tjera). 

   200.000,00 

38 78000000-7 Marrja me qira e fotokopjeve 
dhe shërbimet e fotokopjimit. 

05.06.2019 1 Marrja me qira e fotokopjeve 
dhe shërbimet e fotokopjimit. 

   80.000,00 

39 93000000-8 Mirëmbajtja e Varrezave dhe 
lapidarve në Qytetin e 
Mitrovicës. 

14.06.2019 1 Mirëmbajtja e Varrezave dhe 
lapidarve në Qytetin e 
Mitrovicës. 

   250.000,00 

40 93000000-8 Sherbime tjera kontraktuese 31.01.2019 1 Sherbime tjera kontraktuese    17.500,00 

41 93000000-8 Sherbime tjera teknike. 30.01.2019 1 Sherbime tjera teknike.    9.565,00 

48 50000000-5 Mirëmbajtja e ndërtesave 
shkollore. 

01.03.2019 1 Mirëmbajtja e ndërtesave 
shkollore. 

   27.064,00 

49 72000000-5 Mirëmbajtja e TI-së dhe 
paisjeve dhe mobiljeve. 

04.02.2019 1 Mirëmbajtja e TI-së dhe 
paisjeve dhe mobiljeve. 

   13.395,00 

53 93000000-8 Mirëmbajtja dhe servisimi i 
automjeteve 

04.02.2019 1 Mirëmbajtja dhe servisimi i 
automjeteve 

   80.000,00 

57 93000000-8 Mirëmbajtja e TI-së për QKMF-
të QMF-të dhe AMF-të. 

05.03.2019 1 Mirëmbajtja e TI-së për QKMF-
të QMF-të dhe AMF-të. 

   12.500,00 

60 93000000-8 Sherbimet e sinjalizimit te 
objekteve te QKMF-së,QMF-së 
dhe AMF-së. 

04.02.2019 1 Sherbimet e sinjalizimit te 
objekteve te QKMF-së,QMF-së 
dhe AMF-së. 

   10.000,00 

61 93000000-8 Pastrimi i objekteve te QKMF-
së,QMF-së dhe AMF-së. 

01.03.2019 1 Pastrimi i objekteve te QKMF-
së,QMF-së dhe AMF-së. 

   72.000,00 

62 93000000-8 Renovimi i objekteve 
shëndetsore dhe furnizimi me 
Inventar dhe mobilje për QKM-
të QMF-të dhe AMF-të. 

04.03.2019 1 Renovimi i objekteve 
shëndetsore dhe furnizimi me 
Inventar dhe mobilje për QKM-
të QMF-të dhe AMF-të. 

   27.500,00 

70 01000000-7 Subvencionimi i fermerve që 
kanë pësuar dëme gjatë vitit. 

15.03.2019 1 Subvencionimi i fermerve që 
kanë pësuar dëme gjatë vitit. 

   7.000,00 

76 93000000-8 Subvencionimi i interesit te 
kredive.  

15.03.2019 1 Subvencionimi i interesit te 
kredive.  

   22.297,00 

77 77000000-0 Mbeshtetja në ngritjen e pikave 15.05.2019 1 Mbeshtetja në ngritjen e pikave    60.000,00 



grumbulluese te 
qumshtit,pemëve dhe 
perimeve,bimëve mjekësore 
dhe frutave te malit dhe 
mbështetja e bletarve me 
paisje nga Caritasi Zviceran. 

grumbulluese te 
qumshtit,pemëve dhe 
perimeve,bimëve mjekësore 
dhe frutave te malit dhe 
mbështetja e bletarve me 
paisje nga Caritasi Zviceran. 

84 93000000-8 Lidhja e gazetave me kapak te 
trsh për bibliotek për DKRS-në.  

30.03.2018 1 Lidhja e gazetave me kapak te 
trsh për bibliotek për DKRS-në.  

   1.000,00 

86 93000000-8 Shtyp dhe reklama te 
ndryshme në maica dhe 
mbishkrime tjera për aktivitete 
te ndryshme. 

15.05.2019 1 Shtyp dhe reklama te 
ndryshme në maica dhe 
mbishkrime tjera për aktivitete 
te ndryshme. 

   9.000,00 

Totali i Vlerës 1.198.821,00 
 

             

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II.3)KONTRATAT PËR PUNË 
 

             

Rendor i 
prokurimeve 

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP) 

Përshkrimi i Kontratës 

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit 

Nr. 
Rendor 

Artikulli Njësia matëse 
Sasia e 
përafërt 
Vjetore 

Çmimi për Njësi 
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës 

1 45000000-7 Ndertimi,furnizimi dhe 
debllokimi i rrjetit te kanalizimit 

16.09.2019 1 Ndertimi,furnizimi dhe 
debllokimi i rrjetit te kanalizimit 

   100.000,00 

2 45000000-7 Ndertimi i rrjetit te 
ujësjellsit,stacioneve te 
pompimitfurn.me material dhe 
rehabilitimi i rrjetitit 

15.04.2019 1 Ndertimi i rrjetit te 
ujësjellsit,stacioneve te 
pompimitfurn.me material dhe 
rehabilitimi i rrjetitit 

   50.000,00 



3 45000000-7 Ndertimi dhe riparimi i rrugëve 
dhe trotuareve me kubëza 

02.05.2019 1 Ndertimi dhe riparimi i rrugëve 
dhe trotuareve me kubëza 

   200.000,00 

4 45000000-7 Ndertimi i rrugëve ne fshatin 
Kqiqë 

06.05.2019 1 Ndertimi i rrugëve ne fshatin 
Kqiqë 

   56.331,00 

7 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Pirqë 

15.05.2019 1 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Pirqë 

   15.000,00 

9 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Koshtovë 

23.05.2019 1 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Koshtovë 

   20.000,00 

8 45000000-7 Asfaltimi,rregullimi dhe riparimi 
i rrugëve. 

04.03.2019 1 Asfaltimi,rregullimi dhe riparimi 
i rrugëve. 

   240.000,00 

10 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në Stan Trg 15.03.2019 1 Ndertimi i rrugëve në Stan Trg    70.000,00 

11 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Vinarcë 

10.06.2019 1 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Vinarcë 

   80.000,00 

12 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Bare 

03.06.2019 1 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Bare 

   90.000,00 

13 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Suhodollë 

06.06.2019 1 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Suhodollë 

   75.000,00 

14 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Rahovë 

13.05.2019  Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Rahovë 

    

15 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Vaganicë 

05.03.2019  Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Vaganicë 

    

16 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Tërrstenë 

20.06.2019  Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Tërrstenë 

    

17 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Lushtë 

05.06.2019  Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Lushtë 

    

18 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në tunelin e 
I-rë 

14.06.2019  Ndertimi i rrugëve në tunelin e 
I-rë 

    

19 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Mazhiqë 

12.06.2019 1 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Mazhiqë 

   50.000,00 

20 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Melenicë,Maxherë dhe Dedi.   

31.01.2019  Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Melenicë,Maxherë dhe Dedi.   

    

21 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Bajgorë 

20.06.2019 1 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Bajgorë 

   55.000,00 

22 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Vllahi 

14.06.2019 1 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Vllahi 

   50.000,00 

23 45000000-7 Ndertimi dhe mirëmbajtja e 
parqeve4 dhe hapsirave 
publike 

05.03.2019 1 Ndertimi dhe mirëmbajtja e 
parqeve4 dhe hapsirave 
publike 

   125.000,00 

24 45000000-7 Ndertimi dhe asfalltimi i rrugëve 
në fshatin Frashër. 

15.03.2019 1 Ndertimi dhe asfalltimi i 
rrugëve në fshatin Frashër. 

   60.000,00 

25 45000000-7 Ndertimi dhe asfaltimi i rrugëve 29.03.2019 1 Ndertimi dhe asfaltimi i rrugëve    40.000,00 



në fshatin Vidimriqë në fshatin Vidimriqë 

26 45000000-7 Ndertimi dhe asfaltimi i rrugëve 
në fshatin Fushë Ibër  

02.04.2019 1 Ndertimi dhe asfaltimi i rrugëve 
në fshatin Fushë Ibër  

   80.000,00 

27 45000000-7 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Shupkovcë 

04.04.2019 1 Ndertimi i rrugëve në fshatin 
Shupkovcë 

   20.000,00 

28 45000000-7 Ndertimi dhe asfalltimi i rrugëve 
në fshatin Vërrnicë 

18.04.2019 1 Ndertimi dhe asfalltimi i 
rrugëve në fshatin Vërrnicë 

   40.000,00 

29 45000000-7 Ndertimi dhe asfaltimi i rrugëve 
në fshatin Cërrnushë 

08.04.2019 1 Ndertimi dhe asfaltimi i rrugëve 
në fshatin Cërrnushë 

   50.000,00 

31 45000000-7 Zgjerimi i rrjetit te Ndriqimit 
Publik 

04.03.2019 1 Zgjerimi i rrjetit te Ndriqimit 
Publik 

   120.000,00 

45 45000000-7 Punët në gelqerosjen e 
shkollave 

20.06.2019 1 Punët në gelqerosjen e 
shkollave 

   21.210,00 

46 45000000-7 Rregullimi i oborreve dhe 
nyjeve sanitare në shkolla. 

17.06.2019 1 Rregullimi i oborreve dhe 
nyjeve sanitare në shkolla. 

   140.050,00 

47 45000000-7 Vendosja e shkallëve 
emergjente në shkolla. 

15.05.2019 1 Vendosja e shkallëve 
emergjente në shkolla. 

   20.000,00 

69 45000000-7 Rregullimi i arkives në 
Drejtorinë për Gjedezi dhe 
Kataster. 

25.06.2019 1 Rregullimi i arkives në 
Drejtorinë për Gjedezi dhe 
Kataster. 

   18.500,00 

79 45000000-7 Meremetimi i kupollës në 
Qender të Kulturës. 

19.04.2019 1 Meremetimi i kupollës në 
Qender të Kulturës. 

   10.000,00 

80 45000000-7 Renovimi i objektit te DKRS 
dhe bibliotekës. 

19.04.2019 1 Renovimi i objektit te DKRS 
dhe bibliotekës. 

   9.000,00 

82 45000000-7 Rregullimi i hapësires në 
Galerinë e Arteve 

21.06.2019 1 Rregullimi i hapësires në 
Galerinë e Arteve 

   25.000,00 

83 45000000-7 Vendosja e binës për 
Solemnitete për DKRS. 

15.03.2018 1 Vendosja e binës për 
Solemnitete për DKRS. 

   2.000,00 

Totali i Vlerës 1.932.091,00 
 

             

II.4)KONKURSET E PROJEKTIMIT 
 

             

Rendor i 
prokurimeve 

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP) 

Përshkrimi i Kontratës 

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit 

Nr. 
Rendor 

Artikulli Njësia matëse 
Sasia e 
përafërt 
Vjetore 

Çmimi për Njësi 
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës 

87 74000000-9 Dizajnimi i dy Shtatoreve në 
Qytetin e Mitrovicës. 

15.05.2019 1 Dizajnimi i dy Shtatoreve në 
Qytetin e Mitrovicës. 

copë 2   

Totali i Vlerës  
 

 



 

 

 

Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve 
 

 

Plani Operativ i  Drejtorisë për  Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve për periudhën Janar-Dhjetor ka për qëllim prezantimin e punës dhe 

problemeve mjedisore  me të cilat qaset kjo Drejtori. Në bazë të rreziqeve mjedisore  dhe rreziqeve në kualitetin jetësor do të 

paraqiten materialet dhe puna në vazhdim duke mos respektuar se cila pikë është e para dhe cila është e fundit, por trajtimi i tyre 

duhet të jetë një segment i planit të punës.  

 

Objektiva kryesore të Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit do të jetë vazhdim i punëve në  fuqizimin e transferimit të sistemit të 

mbeturinave  në komuna transfer i cili  ka  kaluar  me 1Janar2017, 

 

 Objektiva tjetër kryesore të Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit do të jetë përcjellja e situatës mjedisore  dhe zbatimi i masave 

adekuate në parandalimin dhe kontrollimin e problemeve  ne sektorin e pyjeve  . 

 Zhvillimi i programeve edukative-arsimore në bashkëpunim në sektorin për edukimin publik do të njëra prej sfidave  për organizimin  

e aksione për vetëdijesim përmes programeve edukative. Këto programe do të afirmohen përmes programeve që do të organizohen 

në bashkëpunim me shoqatat qeveritare dhe joqeveritare, iniciativave lokale dhe përmes mediave, sepse edukimi mjedisor është  

kusht i ndryshimeve afatgjata ne mjedis dhe mbrojtjes se pyjeve. 

Periudhën Janar-Dhjetor 2019 duhet të jetë e  orientuar kah trajnimi dhe këshillimi  për  vetëdijesimit të popullatës duke filluar nga 

filloristët deri te të moshuaritper..Ky bashkëpunim për vetëdijesim është posaçërisht i shprehur me Giz –in,Gac-in  dhe MMPH si 

nga aspekti teorik ashtu edhe nga ai praktik. 

 Në kuadër të Drejtorisë, fushata për vetëdijesim publik ‘’Mbroni fëmijët tuaj nga helmimi me plumb’’, është planifikuar në 

programin e Aktiviteteve  remediate ;gjelbërimi,  largimin e dheut të kontaminuar dhe sjellja e dheuttë freskët: 

 

AKTIVITETET E DREJTORISË 

Aktivitet  kryesore i Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit do të jetë Transferimi i sistemit të mbeturinave  në komuna  

 Parandalimin dhe kontrollimin e problemeve  ne sektorin e pyjeve 

 Mbrojtja e popullatës nga ndotja me Pb dhe metale të rënda përmes shtimit të sipërfaqeve të gjelbëruara me  aplikimin e sistemit të ri 

për ujitje me ujë industrial. Angazhimi ynë permanent do të jetë që ndotja e ajrit, ujit dhe tokës të monitorohen dhe rezultatet të 

publikohen. Në kuadër të këtij aktiviteti janë vendosur pajisjet për monitorimin e ajrit në vendet kyçe të qytetit në bashkëpunim me 

OBSH-në (WHO) dhe Ministrinë e Mjedisit; 

 Drejtoria për periudhën vijuese ka për qëllim të bëjë rivitalizimin dhe rikultivimin e pjesëve si urbane ashtu edhe rurale, që çdo pjesë 

e pa gjelbëruar të gjelbërohet; 

 Kualiteti i ujit për pije analizat e ujit; 

 Resori ynë do të mbikëqyrë mosdëmtimin e pyjeve në koordinim me resorin përkatës; 

 Marrja e mostrave të dheut në afërsi të vendbanimeve do të jetë një prej prioriteteve ; 

 Pastrimi i lumit “Lushtë”Pastrimi i Lumit “Sitnica”Pastrimi i lumit “Trepça” prej Tunelit të Parë e deri te kolektori; 



 

 Vendosja e boksshportave, karrigeve në parqe në disa pjesë të qytetit; 

 Plani Lokal i Veprimit në Mjedis-hartim i ri;  

 Riciklimi, 

 Monitorimi i rajoneve pyjore; 

 Mbrojtja e pyjeve private dhe publike; 

 Pyllëzimi i zonave pyjore; 

 Fushata për vetëdijesimin e popullatës nga rreziku i helmimit me plumb në lagjen e  2 Korrikut; 

 Aktivitetet remediate në lagjen e Romëve, aktivitet i cili në kuadër të kthimit të komunitetit Romë ; 

 Mbrojtja e pyjeve private dhe publike; 

 Pyllëzimi i zonave pyjore; 

 Manifestimi i Ditës Botërore të Mjedisit 5 Qershori dhe Ditës së Tokës 22 Prilli; 

 Harmonizimi i legjislacionit MMPH,BE;  

 Plani lokal per mbeturinat e vëllimshme; 

 PLVB Plani Lokal i Veprimit në Biodiversitet; 

 PLNK   Plani Lokal Ndryshimeve Klimatike;  

 Strategjia dhe Plani i Veprimit për Cilësinë e Ajrit; 
 Plani,Rregullorja komunale për mbeturinat e ndërtimit;  

 Plani operativ për mbeturinat e vëllimshme.; 

 Rregullorja komunale për zhurmë ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANI I PUNËS SIPAS MUAJVE 

OBJEKTIVAT 

 

DETYRAT AKTIVITETET ORGANI PËRGJEGJËS 

PARËSOR DYTËSOR 

  
  

J
a

n
a

r 
 

PLVM- Plani Lokal i Veprimit në 

Mjedis – Plan i  Ri  

Procedimi sipas procedurave të 

parapara. 

Zbatimi i planit DMMP Komuniteti 

 

Transferimi i sistemit të mbeturinave  në ko 

komuna 2018, Giz, Komunë, MMPH 

Raport Vjetor  i DMMP-së- 2018 

Zbatimi sipas procedurave të 

parapara. 

Procedimi në kuvend të 

Komunës 

DMMP  

Raport Vjetor për MMPH-në për 

Mbeturina2018 

Zbatimi sipas procedurave të 

parapara. 

Hartimi i raportit vjetor DMMP  
KRM“UNITETI”

sh.a. 

Hartimi i Planit për pyllëzim në terrene 

pyjore 

Planifikimi i mënyrës së 

realizimit 

Realizimi i pyllëzimeve në 

terrene pyjore të parapara 

DMMP APK 

Transferimi i sistemit të mbeturinave të 

deponosë në komuna  ,Giz,Komunë, 

MMPH 

Monitorimi i deponisë  së mbeturinave 

në Gërmovë. Aplikacioni i licencimit 
(UNITETI) 

Monitorimi i gjendjes së 

deponisë së mbeturinave 

Vizita në teren dhe vlerësimi i 

gjendjes 

DMMP KRM“UNITETI”

sh.a. 

Pranimi i kërkesave për prerje të pyjeve 

private 

Pranimi i kërkesave nga palët e 

interesit 

Procedimi më kërkesat DMMP Palët e interesit 

Zbatimi i Ligjit VNM dhe UA për LMK 

(vlerësimi i ndikimit në mjedis) 

Zbatimi sipas procedurave të 

parapara. 

Harmonizomi me rregullore 

komunale 

DMMP Ministria 

S
h

k
u

rt
 

Aktivitete për ngritjen e vetdijes në 

komunitet rreth ngrohjes globale 

Propozimi sipas procedurave të 

parapara. 

Përzgjedhja e projektit të dala 

nga DMMP 

DMMP  U.P. 

Monitorimi i zonave te mbrojtura të 

përcaktuara në PLVM  

Procedimi sipas procedurave të 

parapara. 

Hartimi i planit DMMP Ministria,Komu
niteti 

 

Monitorimi i deponisë  së mbeturinave 

në Gërmovë Transferimi i sistemit të 

mbeturinave te deponosë në komuna 

Giz, Gac,Komunë, MMPH 

Monitorimi i gjendjes së 

deponisë së mbeturinave 

Vizita në teren dhe vlerësimi i 

gjendjes 

DMMP  
KRM“UNITETI”

sh.a. 

Përcaktini i lokacioneve për gjueti Propozimi sipas procedurave të 

parapara 

Procedimi në kuvend të 

Komunës 

DMMP  

Planifikimi, zgjerimi , mirëmbajtja dhe 

mbrojtja e hapësirave të gjelbëruara 

publike. 

Propozimi sipas procedurave të 

parapara. 

Monitorimi i vazhdueshëm dhe 

hartimi i projekteve 

DMMP 

DSHPI 

U.P 

Komuniteti 

Plani Lokal për Menaxhimin e 

Mbeturinave- Transferimi i sistemit të 

mbeturinave te deponosë në komuna 

Monitorimi i gjendjes së 

mbeturinave 

Vizita në teren dhe vlerësimi i 

gjendjes 

DMMP Kuvendi 

Komunal 



 

Giz, Gac,Komunë, MMPH 

 

Parandalimi i qarkullimit të masës 

drunore ilegale 

Propozimi sipas procedurave të 

parapara. 

Monitorimi i rajoneve 

pyjore,zbatimi i masave ligjore. 

DMMP APK 

Policia e 
Kosovës 

 

 

  
  
  

  
M

a
rs

 

Kontrollet e terreneve të veçanta pyjore Propozimi sipas procedurave të 

parapara. 

Kontrolli i vazhdueshëm i 

terreneve pyjore, rojeve të pyllit 

dhe vlerësimi i dëmeve. 

DMMP APK 

Ministria e 

BZHR 

-Pastrimi i Lumit Trepça dhe Lushta-

faza e I 

Vlerësimi i gjendjes, hartimi i 

projektit dhe mbikëqyrja 

Pastrimi, monitorimi, heqja e 

mbeturinave. 

DMMP NP“UNITETI” 

Transferimi i sistemit të mbeturinave te 

deponosë në komuna Monitorim  

Propozimi sipas procedurave të 

parapara. 

Procedimi në kuvend të 

Komunës 

DMMP Kuvendi Komunal 

-Pastrimi i Lumit Sitnica-faza e I 

 

Vlerësimi i gjendjes, hartimi i 

projektit dhe mbikëqyrja 

Pastrimi, monitorimi, heqja e 

mbeturinave. 

DMMP KRM“UNITETI”

sh.a. 

Hartimi i planit për mbjelljet drunore Propozimi sipas procedurave të 

parapara. 

Monitorimi i rajoneve pyjore, 

vlerësimi i gjendjes. 

DMMP APK 

Ministria e 
BZHR 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

P
ri

ll
  

  

 Kriteret e qasjes1.plani,Pasqyrat 

financiare ,Masat kundër korrupsionit  

Proceset e operimit dhe mirëmbajtjes,  

zyrtari për mbeturina në komuna  

Marrëveshjet për shërbime  

Zbatimi sipas procedurave të 

parapara. 

Fazat finale -Procedimi në 

kuvend të Komunës 

DMMP Komuniteti 

 

Aktivitete me rastin e festave të 

mjedisit- Dita botërore e ujit 

Monitorimi i gjendjes së 

ujërave 

Vetëdijesimi i nxënësve në 

shkolla 

DMMP DKA 

Hartimi  i rregullores komunale për 

menaxhimin e mbeturinave 

Zbatimi sipas procedurave të 

parapara. 

Procedimi në kuvend të 

Komunës 

DMMP Komuniteti 
 

Dita Botërore e Tokës -

22prilli,Monitorim i mjedisit  

Përzgjedhja e shkollave për 

pastrimin e qytetit 

Pastrimi i qytetit dhe ngritja e 

vetëdijes 

DMMP DKA 

Mirmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara 

në qytet 

Vlerësimi i gjendjes, hartimi i 

projektit dhe procedimi i 

mëtejshëm. 

Realizmi i projektit sipas 

specifikave teknike të parapara 

DMMP DSHPI 

Shtimi i sipërfaqeve të gjelbëruara –në 

qytet 

Vlerësimi i gjendjes, hartimi i 

projektit dhe procedimi i 

mëtejshëm. 

Gjelbërimi hapësirave publike  DMMP Komuniteti 



 

 Monitorimi i ajrit, Plani operativ për 

mbeturinat e vëllimshme.; 

 

Kontrolli i sistemeve 

monitoruese 

Marrja e rezultateve dhe 

vlerësimi i tyre 

DMMP MMPH 

Përgatitje  për prerjet e zgjedhura në 

qytet 

Vlerësimi i gjendjes Krasitja, eliminimi i dëmtuesve 

etj. 

DMMP  

Pastrimet dhe rrallimet e drunjve në 

terrene pyjore 

Vlerësimi i gjendjes Pastrimi dhe rrallimi i 

sipërfaqeve drunore 

DMMP APK 

Monitorimi i menaxhimit të 

mbeturinave në Gërmovë Transferimi i 

sistemit të mbeturinave  në komunë . 
 

Monitorimi i gjendjes së 

deponisë së mbeturinave 

Vizita në teren dhe vlerësimi i 

gjendjes 

DMMP  NP“UNITETI” 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

M
a

j 

Mirmbajtja e siperfaqeve të gjelbëruara 

në qytet 

Vazhdim sipas procedurave të 

parapara. 

Monitorimi i realizimit të 

projektit të përzgjedhur 

DSHPI 

USAID 

DMMP 

Shtimi i sipërfaqeve të gjelbëruara - 

Qytet (mbëltimi i drunjve dhe luleve 

njëvjeçare) 

Vlerësimi i gjendjes dhe 

përpilimi i projektit 

Përmirësimi projekteve sipas 

specifikave teknike të parapara 

DMMP  

-Pastrimi i Lumit Trepça dhe  Lushta-

faza e II 

 

Vlerësimi i gjendjes, hartimi i 

projektit dhe mbikëqyrja 

Pastrimi, monitorimi, heqja e 

mbeturinave. 

DMMP NP “UNITETI” 

-Pastrimi i Lumit Sitnica-faza e II 

 

Vlerësimi i gjendjes, hartimi i 

projektit dhe mbikëqyrja 

Pastrimi, monitorimi, heqja e 

mbeturinave. 

DMMP NP “UNITETI” 

Mbrojtja e pyjeve nga prerësit, 

uzurpuesit ilegal, zjarri, erozioni, 

sëmundjet e ndryshme, mbrojtja e florës 

dhe faunës d.m.th. mbrojtja e rendit 

pyjor. 

Propozimi sipas procedurave të 

parapara. 

Monitorimi i rajoneve 

pyjore,zbatimi i masave ligjore. 

DMMP APK 

Policia e 
Kosovës 

Q
e

rs
h

o
r 

 Transferimi i sistemit të mbeturinave  në 

komuna Monitorimi i deponisë  së 

mbeturinave në Gërmovë 

Monitorimi i gjendjes së 

deponisë së mbeturinave 

Vizita në teren dhe vlerësimi i 

gjendjes 

DMMP  NP “UNITET” 

Punët administrative, bashkëpunimi me 

APK-në ( Agjensioni i Pyjeve të 

Kosovës), Gjykatën, Inspeksionin, 

Policin etj. 

Procedimi sipas procedurave të 

parapara. 

Procedimi me fletëparaqitje në 

gjykatë etj. 

DMMP APK 



 

PLVB Plani Lokal i Veprimit në 

Biodiversitet 

Procedimi sipas procedurave të 

parapara 

Procedimi në kuvend të 

Komunës 

DMMP UP 
 

Monitorimi i cilësisë së ajrit, ujit dhe 

tokës 

Kontrolli i sistemeve 

monitoruese 

Marrja e rezultateve dhe 

vlerësimi i tyre 

DMMP MMPH 

 

Analizimi i cilësis së dheut në zonat 

urbane dhe rurale 

Kontrolli i sistemeve 

monitoruese 

Marrja e rezultateve dhe 

vlerësimi i tyre 

DMMP  
 

 

 

Realizimi i Planit Lokal për mbrojtjen e 

popullatës nga helmimi me plumb dhe 

metale të rënda 

Kontrolli i sistemeve 

monitoruese 

Rezultateve dhe vlerësimi i tyre DMMP  
 

 

 

 

K
o

rr
ik

  

Analizimi i cilësis së dheut në tokat 

bujqësore 

Kontrolli i sistemeve 

monitoruese 

Marrja e rezultateve dhe 

vlerësimi i tyre 

DMMP  

Mbrojtja e pyjeve nga prerësit, 

uzurpuesit ilegal, zjarri, erozioni, 

sëmundjet e ndryshme, mbrojtja e florës 

dhe faunës d.m.th. mbrojtja e rendit 

pyjor. 

Propozimi sipas procedurave të 

parapara. 

Monitorimi i rajoneve 

pyjore,zbatimi i masave ligjore. 

DMMP APK 

Policia e 

Kosovës 

Hartimi i raportit për 6 mujorin e vitit 

2019 

Vlerësimi punëve të realizuara Përshkrim i aktiviteteve për 

gjashtëmujorin e parë 

DMMP  

Kontrollimi i gjendjes së sipërfaqeve të 

gjelbëruara 

Vlerësimi i gjendjes ekzistuese Aktivitete të cilat duhet të 

ndërmarrën për përmasimin e 

gjendjes 

DMMP  

 
 

G
u

s
h

t 
 

-Pastrimi i Lumit Trepça dhe Lushta-

faza e III 

 

Vlerësimi i gjendjes, hartimi i 

projektit dhe mbikëqyrja 

Pastrimi, monitorimi, heqja e 

mbeturinave. 

DMMP NP “UNITETI” 

 

    Plani   operativ për mbeturinat e 

vëllimshme.; 

 

Vlerësimi i gjendjes, hartimi i 

projektit dhe mbikëqyrja 

Pastrimi, monitorimi, heqja e 

mbeturinave. 

DMMP NP “UNITETI” 

Shtimi i sipërfaqeve të gjelbëruara –në 

zonat urbane të qytetit 

Vlerësimi i gjendjes dhe 

përpilimi i projektit 

Realizmi i projektit sipas 

specifikave teknike të parapara 

DMMP  

Planifikimi i buxhetit për vitin 2019, të 

DMMP 

Vlerësimi i nevojave buxhetore 

për vitin 2019 

Planifikimi i shpenzimeve të 

parapara për vitin 2019 

DMMP Komuniteti 



 

S
h

ta
to

r 
 

 P PLNK   Plani Lokal i Ndryshimeve 

Klimatike,  

 Plani lokal për mbeturinat e vëllimshme 

 Reciklimi, 

 

 P Procedimi sipas procedurave 

të parapara 

Procedimi në kuvend të 

Komunës 

DMMP Komuniteti 

Organizimi i fushatave për vetëdijesimin 

e qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit 

Organizimi sipas procedurave 

të parapara. 

Ngritja e vetëdijes për mbrojtje 

të mjedisit 

DMMP 

 

DKA (Shkollat) 

Transferimi i sistemit të mbeturinave  në 

komuna . Monitorimi i deponim  së 

mbeturinave në Gërmovë 

Monitorimi i gjendjes së 

deponim së mbeturinave 

Vizita në teren dhe vlerësimi i 

gjendjes 

DMMP  NP “UNITET” 

Monitorimi i vazhdueshëm dhe mbrojtja 

e pyjeve nga prerësit , uzurpuesit ilegal, 

zjarri, erozioni, sëmundjet e ndryshme, 

mbrojtja e florës dhe faunës d.m.th. 

mbrojtja e rendit pyjor. 

Propozimi sipas procedurave të 

parapara. 

Monitorimi i rajoneve 

pyjore,zbatimi i masave ligjore. 

DMMP APK 
Policia e 

Kosovës 

T
e

to
r 

 

Pyllëzimi i sipërfaqeve  të hapura, në 

rajonin e Shalës dhe fshatin  Koshtovë 

Propozimi sipas procedurave të 

parapara. 

Pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore 

me bimë drusore. 

APK DMMP 

Shtimi i sipërfaqeve të gjelbëruara- në 

Qytet  

Vlerësimi i gjendjes dhe 

përpilimi i projektit 

Përmirësimi projekteve sipas 

specifikave teknike të parapara 

DMMP  

-Pastrimi i Lumit Trepça dhe Lushta-

faza e IV 

 

Vlerësimi i gjendjes, hartimi i 

projektit dhe mbikëqyrja 

Pastrimi, monitorimi, heqja e 

mbeturinave. 

DMMP NP “UNITETI” 

-Pastrimi i Lumit Sitnica-faza e IV 

 

Vlerësimi i gjendjes, hartimi i 

projektit dhe mbikëqyrja 

Pastrimi, monitorimi, heqja e 

mbeturinave. 

DMMP NP “UNITETI” 

Vlerësimi i gjendjes së zhurmës në qytet Vlerësimi i gjendjes, hartimi i 

raportit dhe mbikëqyrja 

Vizita në teren dhe vlerësimi i 

gjendjes dhe procedimin Kuvend 

DMMP Kuvendi 

Regjistrimi i gjendjes së pyjeve në 

terrene pyjore 

Propozimi sipas procedurave të 

parapara. 

Monitorimi i rajoneve 

pyjore,zbatimi i masave ligjore 

dhe vlerësimi i dëmeve 

DMMP APK 

 

N
ë

n
to

r 
 Regjistrimi i gjendjes së pyjeve në 

terrene pyjore 

Propozimi sipas procedurave të 

parapara. 

Vazhdim i aktivitetit DMMP APK 

 

Monitorimi i sipërfaqeve të gjelbëruara 

në qytet 

 

Vlerësimi i gjendjes Vlerësimi hapësirave publike të 

gjelbëruara 

DMMP  



 

Raporti i gjendjes së mjedisit 2018 Vlerësimi i gjendjes Procedimi në Kuvend DMMP Kuvendi 

Organizimi i fushatave për vetëdijesimin 

e qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit 
Transferimi i sistemit të mbeturinave  në 

komuna , 

Organizimi sipas procedurave 

të parapara. 

Ngritja e vetëdijes për mbrojtje 

të mjedisit 

DMMP 

 

DKA (Shkollat) 

 
 

 

 
 

D
h

je
to

r 
 

Vlerësimi i gjendjes së pyjeve në rajone 

pyjore 

Monitorimi i gjendjes dhe 

vlerësimi 

Vlerësimi i dëmeve DMMP APK 

Vlerësimi i gjendjes në mjedis : 
Transferimi i sistemit të mbeturinave  në 

komuna,Ajër, Ujë, Tokë etj. 

Monitorimi i gjendjes dhe 

vlerësimi 

  Vlerësimi i gjendjes ekzistuese DMMP  

Raporti vjetor 2019 Monitorimi i gjendjes dhe 

vlerësimi 

     Vlerësimi i gjendjes 

ekzistuese 

DMMP  

Plani i punës 2019 Planifikimi gjendjes  Planifikimi i objektivave të 

parapara 

DMMP  

Të gjitha këto aktivitete të cekura më lartë do të jenë të detalizuara në raporte javore dhe kanë 

për qëllim që aksionet e zhvilluara të shëndrrohën në procese permanente me projekte 

multidisciplinare që Mitrovica qyteti ynë të jetë më i bukur, më i pastër dhe më i gjelbëruar, një  
nxitje të  zhvillimit të qëndrueshëm.   

 
 

 



 

    DREJTORIA PËR GJEODEZI, KADASTËR DHE PRONË 
 

 

 

Institucionet shtetërore përmes përpilimit dhe hartimit të Planeve të Punës përcaktojnë para vetës dhe qytetarit objektivat dhe synimet 

që dëshirojnë të arrijnë në të ardhmën. 

 

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në vazhdimësi ka vendosur para vetes objektivat dhe synimet e realizueshme dhe 

imperative të cilat pastaj me profesionalizëm në përputhje me kushtet ligjore i ka trajtuar dhe realizuar. 

 

Plani i Punë për vitin 2019, vë në pah objektivat e Drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë të cilatë synojnë përmirësimin dhe 

avancimin e shërbimeve gjeodezike dhe kadastrale, rritjen e shkallës së menaxhimit të pronës komunale, ofrimin e shërbimeve më të 

mira për palët, rritjen e të hyrave vetanake, mbrojtjen më të mirë të pronës të publike, menaxhimin efikasë të Regjistrit të 

paluajtshmërive etj.  

 

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë është e organizuar në këta sektorë: 
 

1. Sektori i Gjeodezisë, 

2. Sektori i Kadastrit, 

3. Sektori i Pronës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. DREJTORIA 

 

 
Deklarata e misionit:   
 

 
 

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë është kompetente dhe përgjegjëse për organizimin e kapaciteteve kadastrale,  rikonstruimin e 

informatave kadastrale në formë digjitale, modelin e sistemit informativ mbi tokën dhe pronën në përgjithësi, planifikimin e rrjetit gjeodezik me 
pika të reja kontrolluese dhe themelimin e pikave kontrolluese. 
 

Misioni primar i saj është krijimi i një ambienti ligjore në sferën e kadastrit dhe pronës komunale. 
 

Puna e drejtorisë orientohet që përmes matjeve kadastrale, sistemit informativ të tokës dhe regjistrave zyrtar të siguroj të drejtat mbi 

pronat e paluajtshme me krijimin e parcelave tokësore, ndërtesave si dhe përcaktimin e kufijnjëve te tyre në komunën e Mitrovicës së 

Jugut. 
 

Qëllimi i drejtorisë është ofrimi i shërbimeve profesionale dhe shërbime të tjera subjekteve të ndryshme, përmirësimi i transferimit të 

tokës, menaxhimi i tokës komunale dhe efikasiteti në taksimin e tokave, evidencën për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve 

si dhe numrat e objekteve, shtëpive, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, etj. 
 

Drejtorisë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronësi procedon shfrytëzimin e tokave komunale, zbaton vendimet e gjykatës për ndarje, 

bartje të pronësisë. 
 

Ajo ka bashkëpunim të mirë me institucionet qendrore, konkretisht me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe 

Agjencinë Kadastral të Kosovës si autoritet qendror i menaxhimit të të dhënave kadastrale. 
 

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë ofron shërbime profesionale dhe shërbime të tjera në fushën e kompetencave dhe 

përgjegjësive të saj për subjektet e së drejtës dhe organeve shtetërore, dhe me një bashkëpunim të mirëfilltë arrijnë që ti realizojnë 

punët e caktuara. 
 

 

 

 
 
 



 

 
Trajnimet e stafit profesional  

 

Zhvillimi shoqëror dhe teknologjik ka ndikuar që materia e trajtimit të jetë më specifike. Andaj, me qëllim të arritjesë së objektivave të 

drejtorisë, ne në bashkëpunimë me Zyrën e Personelit planifikojmë pjesëmarrjen e stafit profesional në trajnimet e organizuara nga 

Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe institucionet tjera relevante. 

2. SEKTORI  I  GJEODEZISË 
 

Deklarata e misionit:   

 

 
           

 

 

 
 

Objektivat e Sektorit të Gjeodezisë 
 

Nr. Objektivat-Projektet Zona Kadastrale Burimi i Projektit Mbikëqyrësi Zbatuesi Vlera e Projektit 

1. Komosacioni 1. Frashër, 

2. Kqiq i Madh, 

3. Koshtovë, 

4. Vinarcë i Poshtëm 

Qeveria e 

Republikës së 

Kosovës 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP – 

Kompania 

gjeodete 

 

2. Rindërtimi i Zonave 

Kadastrale 

1. Mitrovicë Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP – 

Kompania 

gjeodete 

 

3. Të tjera      
 

 

 
Aktivitetet me të cilat realizohen objektivat gjenerale të Sektorit të Gjeodezisë. 

 

1. Komesacionit është procesë i realizuar në terren në vitet e 80-ta në zonat kadastrale Frashër, Kqiq i Madh, Koshtovë dhe Vinarcë i 

Poshtëm, mirëpo gjendja tekstuale asnjëherë nuk është regulluar për shkak të mungesës së dokumentacioni nga ky proces. 

 

 

Sektori për Gjeodezi është përgjegjës të kujdeset për: mirëmbajtjen e klasifikimit dhe kulturave të tokës, ndarjen e parcelave, 

bashkimin e parcelave sipas kërkesës së palëve, përpunimin e skicave të ndarjeve për ndërtesa dhe banesa, rilevimin e sipërfaqes së 

ndërtesave, përsëritjen e kufijve të parcelës, shënimin e kufijve në rastin e eksproprijimit, identifikimin e ngastrave dhe objekteve 

kadastrale, nxjerr Aktvendime dhe Konkluzione lidhur me kërkesat e palëve, si dhe punët tjera gjeodezike. 



 

Andaj, do bëjmë përpjekje që në bashkëpunim me Ministrtinë së Bujqësisë dhe Agjencinë Kadastrale të Kosovës, projekti ne fjale ta 

trajtojmë përgjatë gjate vitit 2019. 

2. Rindërtimi i Zonave Kadastrale, është proces të cilin e realizon Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) sipas shkallës së nevojes. 

Përmes këtij procesi, bëhet harmonizimi i gjendjes faktike në teren me gjendjen tekstuale ne planë. Ne kemi adresuar këtë çështje në 

AKK, dhe presim mbështetje në këtë drejtim. 

3. SEKTORI  I  KADASTRIT 

 
Deklarata e misionit:   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Objektivat e Sektorit të Kadastrit 
 

Nr. Objektivat Procedura Burimi Mbikëqyrësi Zbatuesi Vlera e Projektit 

1. Rexhistrimi i 

ndërrimeve kadastrale 

në SIKTK 

E rregullt Legjislacioni në fuqi Agjencia Kadastrale 

e Kosovës 

DGjKP  

- 

2. Rexhistrimi i 

hiptekave dhe 

ngarkesave tjera në 

SIKTK. 

E rregullt Legjislacioni në fuqi Agjencia Kadastrale 

e Kosovës 

DGjKP  

- 

3. Rexhistrimi   i 

kadastrit etazhor në 

SIKTK. 

E rregullt Legjislacioni në fuqi Agjencia Kadastrale 

e Kosovës 

DGjKP  

- 

4. Harmonizimi i të 

dhënave grafike me 

atë tekstuale   

E rregullt Legjislacioni në fuqi Agjencia Kadastrale 

e Kosovës 

DGjKP  

- 

 

Sektori për Kadastër është përgjegjës të kujdeset për: regjistron pronën e paluajtshme në RDPP, zhvillon procedurat e regjistrimit 

sipas detyrës zyrtare, zhvillon procedurat e regjistrimit sipas kërkesës së palëve, korrigjon regjistrin sipas procedurave, zbaton të 

gjitha dispozitat pozitive në fuqi lidhur me regjistrimin e pronës, azhurnon pronëni në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe 

shënimeve të tjera nga dokumentacioni arkivor, azhurnon regjistrin e ndërrimeve të matjeve nga tereni, nxjerr Aktvendime dhe 

Çërtifikata sipas ligjit mbi kadastërin dhe udhëzimeve administrative për kadastër, nxjerr Aktvendime dhe Konkluzione lidhur me 

kërkesat e palëve, koordinon punët dhe zbaton udhëzimet e Agjencisë Kadastral të Kosovës. 
 



 

5. Verifikimin dhe 

azhurimi i  

dokumentacioni 

kadastral   

E rregullt Legjislacioni në fuqi Agjencia Kadastrale 

e Kosovës 

DGjKP  

- 

6. Të tjera      
Aktivitetet me të cilat realizohen objektivat gjenerale të Sektorit të Kadastrit. 
 

1. Rexhistrimi i ndryshimeve kadastrale do të bëhen pas: pranimit, shqyrtimit të  kërkesave të palëve dhe pas nxjerrjes së aktvendimit 

për aprovimin e tyre në bazë të dokumenteve juridike që janë relevante, rexhistrimi në kadaster. 

(Përgjegjës sektori i kadastrit, afati  10-12ditë, realizushmëria 100%) 
 

2. Si dhe do të bëhet rexhistrimi i njësive të të reja në bazë të rregjistrit të ndrrimeve. 

(Përgjegjës sektori i gjeodezisë dhe sektori i kadastrit afati  15 ditë, realizushmëria 100%). 
 

3. Rexhistrimi sipas detyrës zyrtare i ndryshimeve në rexhistrin e palujtshmërive në bazë të vendimeve të eksproprijimit të cilat nuk 

janë zbatuar më herët . 

(Përgjrgjës sektori i gjeodezisë, sektori pronësoro juridik dhe sektori i kadastrit afati 10ditë, realizushmëria 100%). 
 

4. Rexhistrimi i Kadastrit etazhor bëhet pas: pranimit, shqyrtimi i kërkesave të palëve dhe pas nxjerrjes së aktvendimit për aprovim e 

tyre në bazë të dokumenteve juridike që janë relevante, rexhistrimi i banesave apo lokaleve afariste. 

(Përgjegjës sektori i gjeodezisë dhe sektori i kadastrit, afati  15 ditë, realizushmëria 100%). 
 

5. Rexhistrimi dhe lirimi i hipotekave dhe ngarkesave të tjera në SIKTK, pas: pranimit, shqyrtimit të kërkesave të palëve dhe pas 

nxjerrjes së aktvendimit për aprovimin e tyre në bazë të dokumenteve juridike që janë relevante për rexhistrinë kadaster. 

(Përgjegjës sektori i kadastrit afati 6 ditë, realizushmëria 100%)). 
 

6. Bashkpunimi ndërsektorial arrihet në bashkrendimin e punëve mes tre sektorve i cili do të rezultoj me ngritjen e  efikasitetit në  

përmbushjen e kërkesave të palëve. 
 

7. Pajisja e palëve sipas kërkesave të tyre me cerifikata të pronësis dhe vërtetime t te  ndryshme të cilat lëshohen nga sektori i 

kadastrit. 

 
 

 

 

 

 



 

 

4. SEKTORI  PËR PRONË 
 

Deklarata e misionit:   

 

 

           
 

 

             

 
 

 

 

Objektivat e Sektorit të Pronës 
 

Nr. Objektivat Procedura Burimi Mbikëqyrësi Zbatuesi Vlera e Projektit 

1. Shpronësimi E rregullt Legjislacioni në fuqi, 

Vendimi i Kuvendit 

Komunal 

Kryetari i Komunës, 

Kuvendi Komunal 

DGjKP  

2. Uzurpimet E rregullt Legjislacioni në fuqi Kryetari i Komunës 

 

DGjKP  

3. Të hyrat e qerasë nga 

shfrytëzimi i tokës 

komunale 

E rregullt Legjislacioni në fuqi, 

Vendimi i Kuvendit 

Komunal, 

Kontrata e dhënies në 

shfrytëzim të pronës 

komunale 

Kryetari i Komunës, 

Kuvendi Komunal 

DGjKP  

4. Arhivimi i 

dokumentacionit 

kadastral   

E rregullt Legjislacioni në fuqi Kryetari i Komunës DGjKP  

5. Të tjera      
 

  

 

 

Sektori për Pronë është përgjegjës të kujdeset për: procedurat e shpronësimit të tokave në pronësi private për interesat e përgjithshme 

shoqërore; procedurat e deeksproprimit, gjegjësisht nulimit të aktvendimeve të plotfuqishme rreth shpronësimit në rastet kur 

plotësohen kushtet ligjore; mbrojtjen e të dhënave pronësore, ku bartës i së drejtës së shfrytëzimit është Kuvendi Komunal; 

procedurën administrative lidhur me uzurpimet arbitrare; evidencën e lëndëve të uzurpimeve; nxjerrjen e aktvendime, konkluzione 

lidhur me kërkesat e parashtruara, etj.  



 

 
Aktivitetet me të cilat realizohen objektivat gjenerale të Sektorit të Pronës 
 

1. Shpronësimi është vepër e Organit Shpronësues (komunës) që përfshin: (i) marrjen e një të drejte ose interesi të ligjshëm që është në 

zotërim ose pronësi të një personi në një pronë të paluajtshme, ose (ii) krijimin e detyrueshëm të një servituti ose një të drejte tjetër të 

shfrytëzimit në pronën e paluajtshme. 

(Aktiviteti: Punët përgatitore për përcaktimin e pronës së paluajtshme për shpronësim, E drejta e kompensimit e pronarit të pronës se 

paluajtshme për shpronësim, Fillimi i procedurave të shpronësimit me vetiniciativë ose me kërkesë të palës, Pranimi i komenteve 

dhe dëgjimi publik, Vendimi Preliminar mbi Ligjshmërinë e Shpronësimit të Propozuar, Vendimi Përfundimtar për Shpronësim, 

Regjistrimi i vendimit të shpronësimit në kadastër). 
 

2. Uzurpimet janë posedim i paligjshëm i pronës së paluajtshme të komunës nga personat fizik apo juridik. 

(Aktiviteti: Azhurnimi i Listës së uzurpatorve, Njoftimi i uzurpatorve për lirimin e pronës së paluajtshme të komunës, Vendimi për 

lirimin e pronës së uzurpuar të komunës). 
 

3. Të hyrat e qerasë nga shfrytëzimi i tokës komunale – Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë nga viti paraprak ka filluar të 

bëjë inkasimin e të hyrave të qerasë nga shfrytëzimi i tokës komunale nga personat fizik dhe juridik të cilët ligjërisht e gëzojnë të 

drejtën e shfrytëzimit në pronat e paluajtshme komunale. 

(Aktiviteti: Krijimi i Listës së shfrytëzuesve legjitim të pronës së paluajtshme komunale (tokë) duke u bazuar në Vendimet e 

Kuvendit Komunal dhe Kontratave për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme komunale; Menaxhimi i kontratave për 

dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme komunale (tokës)). 
 

4. Arhivimi i dokumentacionit kadastral  - Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë gjatë vitit 2017 ka bërë klasifikimin dhe 

skanimin e një pjese të dokumentacionit kadastral, kryesisht dokumentacionin pas vitit 2000 e këndej përmes Kompanisë 

DataProgNet në bashkëpunim me GessPlan i financuar nga Banka Botërore. Megjithatë, ekzistonë edhe një pjesë e dokumentacionit 

kadastral, kryesisht i viteve para vitit 1999, i cili është i pa sistemuar. Ky dokumentacion kadastral ka rendësi shumë të madhe, i cili 

i referohet, shpronësimeve, kompensimeve, nacionalizimeve, konfiskimeve etj., të asaj kohe. Duke vlerësuar rëndësin e tyre, 

drejtoria jonë do bëj përpjekje të bëjë klasifikimin dhe sistemimin e tyre. 
 



DREJTORIA PËR INTEGRIME EVROPIANE DHE MIRËQENIE SOCIALE 

 

 

Pasqyra e planit të punës 
 

Në kuadër të pasqyrës të planit të punës do të konkretizohen konceptet teoriko-praktike të 

Drejtorisë për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale. 

Në aspektin strukturor DIEMS ndahet në tre Sektore, Sektori për Integrime Evropiane, 

Sektori për Mirëqenie Sociale, Sektori për Dëshmorë, Invalidë të Luftës, Veteran dhe 

Viktima Civile.  

 

Sektori për Integrime Evropiane, operacionalizon procesin e Integrimit Evropian në nivel 

komunal. -Është përgjegjëse për koordinimin e të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me 

integrimin evropian në nivel komunal, dhe siguron kryerjen e të gjitha obligimeve të 

komunës në kuadër të këtij procesi. –Koordinon procesin e zhvillimit të kornizës 

rregullative dhe të politikave të komunës që ndërlidhen me procesin e IE-së dhe që dalin 

nga dokumente strategjike nacionale dhe lokale; pjesëmarrjen në caktimin e prioriteteve 

komunale dhe realizimin e obligimeve të komunës që dalin nga marrëdhëniet Kosovë-

BE. –Monitoron dhe Raporton në mënyrë të rregullt, lidhur me implementimin e këtyre 

dokumeneteve strategjike dhe  prioriteteve komunale tek kryetari i komunës dhe 

autoritete qëndrore, përmes MAPL-së. –Bënë koordinimin e asistencës së BE-së dhe 

tjetër të jashtme; Koordinim dhe pjesëmarrje në zhvillim dhe implementimin e politikave 

dhe strategjive me qëllim të zhvillimit të kapaciteteve komunale. -I ofron mbështetje të 

gjitha strukturave komunale në përmirësimin e konsultimeve dhe dialogun civil me 

shoqërinë civile lokale dhe palët tjera të interesuara si dhe ngritjen e vëtdijes së 

administratës komunale, shoqërisë civile, mediave, komunitetit të biznesit dhe publikut të 

gjërë mbi procesin e IE dhe promovimin e vlerave evropiane.  

 

Sektori për Mirëqenie Sociale, merret me analizimin e rrethanave socio-ekonomike dhe 

identifikimin e rasteve sociale në qytetin e Mitrovicës duke ofruar asistim në disa fusha 

në bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale (QPS) që është nën Drejtorinë për 

Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale. 

Fushat në të cilat bazohet kontributi ose ndihma e sektorit të lartëpërmendur janë: 

Strehimi social, Ndihma ushqimore momentale, Ndihma në renovim sipërfaqësor të 

shtëpive për rastet sociale, Pagesa të qërasë të rasteve sociale. 

 

Sektori për Dëshmorë, Invalidë të Luftës, Veteran dhe Viktima Civile, merret me 

tretmanin e familjeve të Dëshmorëve, Invalidëve Ushtarakëve Civilë, Viktimave Civile të 

Luftës dhe çështjen e të zhdukurëve, Hendikosin, të Verbërit, Shurdhërmemecët dhe 

Sindromin down. 

Tretmani nënkupton, zgjidhjen e vendbanimit, ndihma ushqimore dhe gjitha nevojat të 

tjera duke bazuar në mundësit financiare të drejtorisë mbështetur në ligjin ekzistues për 

këto kategori. 

 

Sektorët në përgjithësi në kuadër të Drejtorisë për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie 

Sociale për përgatitjen e projekteve dhe strategjive të ndryshme, bazohen në parimin e 



parashikimit buxhetor dhe në përputhshmëri të plotë me ligjet në fuqi të Republikës së 

Kosovës.   

Duhet cekur se sa i përket Sektorit për Integrime Evropiane, Plani Vjetor, punohet sipas  

dokumenteve strategjike qeveritare, ku vihen prioretet në fusha të ndryshme;  

obligimet që dalin nga Plani Nacional për Zbatimin e MSA-së; duke marrë parasysh 

sfidat e dala nga raporti i vendit për Kosovën; etj.  Plani punohet në bashkërendim dhe 

bashkëpunim me MAPL-në (Departamentin për IE), Zyrtarët komunal për IE, MIE-në 

dhe me ndonjë organizatë e huaj si Giz-i, etj. Ky plan (matrica e IE-së) pritet të punohet 

dhe finalizohet gjatë ditëve në vijim dhe diku në fillim të muajit janar të fillon zbatimi i 

tij.  

 

PLANI I PUNËS I SEKTORIT PËR INTEGRIME EVROPIANE  PËR VITIN 2019  

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Plani  Komunal i Veprimit për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim - Asociimit -

(MSA) 

Përmbushja e  obligimeve të komunës të cilat dalin nga raporti i vendit për MSA - në 

Të gjeturat dhe sfidat nga Raporti i Progresit 

Monitorimi dhe këshillimi në zbatimin e detyrave te cilat dalin nga procesi i Integrimeve Evropiane 

Koordinimi i aktiviteteve me palët e interesit në lobim të procesit të integrimeve evropiane në komuna 

 Përkrahja e Kuvendit  Komunal, Kryetarit dhe trupave tjera ndihmëse  (KOMITETET) në sigurimin e 

te gjitha  

informatave dhe raporteve ne procesin e Integrimit Evropian  

Shkëmbimi i informatave dhe përvojave  nga ZKIE-të  lidhur me mbarëvajtjen e punës  se zyrave 

komunale për integrime evropiane  

Hartimi i deklaratës parimore të kolegjiumit si dhe distribuimi në institucione të tjera relevante me 

qëllim të shkëmbimit të arriturave dhe praktikave të mira 

2. 2.Bashkërendimi i aktiviteteve me Asociacionin e Komunave të Kosovës dhe Ministritë 

e linjës 

Takimet e rregullta të Kolegjiumit të ZKIE-ve 

Takimet e Rregullta me MAPL -në 

Ndërmarrja e aktiviteteve me qëllim të zbatimit të Strategjisë së Kolegjiumit 

Ngritja e kapaciteteve dhe shkëmbimi i praktikave të mira përmes bashkëpunimi ndër-komunal dhe 

binjakëzimi me komunat tjera në fushën e Integrimeve 

Konsultimi i aktiviteteve së bashku me donatorët  

3. Raportimi 

 Sigurimi i raportimit nga te gjitha Drejtoritë dhe zyrat e komunës për përmbushjen e sfidave që dalin 

nga Plani Kombëtare për Zbatimin e MSA-së 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANI I PUNËS I SEKTORIT PËR ÇËSHTJE SOCIALE DHE STREHIM PËR 

VITIN 2019 

  

Drejtoria për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale, respektivisht Sektori për Çështje Sociale dhe 

Strehim, konfrorm dispozitave ligjore të Republikës së Kosovës të cilat përcaktojnë përgjegjësitë në 

sferën e mirëqenies sociale dhe e përkushtuar në vizionin dhe misionin e saj për ofrimin e shërbimeve 

sociale dhe familjare për të gjithë qytetarët në nevojë sociale në Komunën e Mitrovicës, pasqyron 

Planin e Punës për periudhën janar - dhjetor 2019:  

OBJEKTIVAT REALIZIMI I 

OBJEKTIVAVE 

PLANIFIKIMI I 

REALIZIMIT 

PLANIFIKIMI I 

BUXHETIT 

 

     VËREJTJE 

Projektet për 

ndihma për rastet 

emergjente 

Nga mjetet e 

buxhetit komunal, 

subvencionet dhe 

donacionet; 

Janar – Dhjetor  

2019 

 

10,000 € 

SUBVENCIONE 

 

Përfitues, rastet në 

nevojë  sociale 

emërgjente.  

Projektet për 

ndihma me pako 

ushqimore dhe 

higjenike 

Nga mjetet e 

buxhetit komunal, 

subvencionet dhe 

donacionet; 

Janar – Dhjetor 

2019 

 

 

 

 

 

 

16,123 € 

SUBVENCIONE 

 

Përfitues 

rastet/familjet në 

nevojë sociale me 

përparesi gratë 

kryefamiljare, 

personat pa 

përkujdesje 

familjare, etj. 

Funksionalizimi I 

objektit ish shtëpia 

e pleqëve nga 

Organizata 

Zvicërrane 

SBASHKU-për 

shërbime 

rezidenciale për 

fëmijët dhe të rinjët 

me aftësi të 

kufizuara    

 Janar – Dhjetor 

2019 

 

 Përfitues,  fëmijët 

dhe të rinjët me 

aftësi të kufizuara    

Ndihmë me 

material ndërtimor 

Nga mjetet e 

buxhetit komunal, 

Janar – Dhjetor 

2019 

 

 

Përfitues, familjet 

në nevojë sociale 



për meremetimin-

renovimin e 

shtëpive (dyer, 

dritare, tjegulla,etj). 

  

subvencionet dhe 

donacionet 

 

 

50,000 € 

SUBVENCIONE 

për ndihmë në 

meremetim-

renovim të 

shtëpive. 

Bashkpunimi i 

Drejtorisë për 

Integrime 

Evropiane dhe 

Mirëqenie Sociale 

(DIEMS) me 

Organizatat 

qeveritare dhe jo-

qeveritare 

DIEMS 

MPMS 

ASVI Onlus 

Bashkësi Islame 

Islamic Relief 

Chatar Charity 

Caritas 

Zgjatma Dorën 

Etj. 

Janar – Dhjetor 

2019 

 

 

Përfitues, 

rastet/familjet në 

nevojë sociale, si 

dhe rastet 

emërgjente do të 

ndihmohen sipas 

mundësive në 

dispozicion.  

Bashkpunimi dhe 

menxhimi i 

Qendrës për Punë 

Sociale (QPS). 

 

DIEMS 

MPMS 

Janar - Dhjetor 

2019 

 Do të mbikëqyret 

mbarvajtja e punës 

së QPS – ës, do të 

bashkpunohet me 

QPS-ën  dhe 

Ministrinë e Punës 

dhe Mirëqenies 

Sociale (MPMS) 

me qëllim të ofrimit 

të shërbimeve 

sociale sa më 

cilësore. 

Pagesat e 

shpenzimeve të  

Varrimit 

Komuna e 

Mitrovicës 

DIEMS 

Janar - Dhjetor 

2019 

 

 

 

 

110,000 € 

SUBVENCIONE 

Mbulimin e 

shpenzimeve të 

varrimit për rastet e 

vdekjeve në 

komunën e 

Mitrovicës, si dhe 

fshatrave shqiptar 

të komunës së 

Leposaviçit, Zubin 

Potokut dhe 

Zveçanit. 

Angazhimin në  

ndërtimin e një 

objekti për banim 

social 

Qeveria e 

Kosovës 

Komuna e 

Mitrovicës 

Janar – Dhjetor 

2019 

Sipas përcaktimit 

të kostos 

buxhetore  nga  

Qeveria e 

Republikës së 

Kosovës dhe 

Komuna e 

Mitrovicës 

Zgjidhjen e çështjes 

së strehimit/banimit 

për rastet për 

rastet/familjet e 

strehuara në 

Strehimorën e 

Përkoshme 

Kolektive (SPK) 

DES në Mitrovicë, 



SEKTORI PËR DËSHMORË, INVALIDË TË LUFTËS, VETERAN DHE 

VIKTIMA CIVILE 

  

PLANI   I  PUNËS  PËR  VITIN  2019 

 

dhe rastet/familjet 

nevojë sociale të 

pastrehë. 

Angazhimin për 

ndërtimin e 

shtëpive për 

rastet/familjet në 

nevojë sociale për 

strehim 

DIEMS 

Donatorët 

OJQ-ët 

Etj. 

Janar – Dhjetor 

2019 

Sipas 

marrëveshjes me 

partnerët 

bashkëpunes. 

Përfitues, 

rastet/familjet në 

nevojë sociale të 

cilat nuk e kanë të 

zgjidhur çështjen e 

banimit/strehimit 

 OBJEKTIVAT REALIZIMI I 

OBJEKTIVAVE 

PLANIFIKIMI I 

REALIZIMIT 

PLANIFIKIMI I 

BUXHETIT 

        VREJTJE 

Kompletimi dhe 

verifikimi i 

lëndëve dhe 

regjistrave për 

këto kategori 

 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

 

Janar–Dhjetor 

2019 

 

 

/ 

Të kompletohen dhe 

verifikohen regjistrat 

dhe lëndët për këto 

kategori 

 

Lëshimi  i 

vërtetimeve për 

këto kategori 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

Janar–Dhjetor 

2019 

 

 

/ 

Të lëshohen 

vërtetime sipas 

kërkesave të palëve, 

bazuar në ligjin për 

këto kategori 

 

Bashkëpunim me 

Departamenti për 

DIVC pranë 

MPMS 

 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

 

Janar–Dhjetor 

2019 

 

 

/ 

Të ketë bashkëpunim 

dhe koordinim të 

punëve për të përcjell 

numrin e përfituesve 

të pensioneve - 

benificioneve 

Bashkëpunim me 

KKN dhe DML 

Komisionin 

Qeveritar për të 

zhdukur 

 

 

Zyrtaret e sektorit 

  

 

Janar–Dhjetor 

2019 

 

 

/ 

 

Të ketë koordinim të 

punëve në 

hulumtimin e fatit të 

te zhdukurve 

 

 

Përvjetorit e 

rënies së 

dëshmorëve dhe 

dita e të 

zhdukurve 

 

 

 

 

        Zyrtaret 

        Shoqatat 

        Familjaret 

 

 

 

Janar–Dhjetor 

2019 

 

        1,500  €  

 

MALLRA DHE 

SHERBIME 

 

Të përgatiten 

ceremonitë për ditën 

e dëshmorëve dhe  të 

zhdukurve në nivel 

qendror dhe lokal.   



 

 

Bashkëpunim me 

shoqatën dhe 

familjaret e të 

zhdukurve dhe 

mbështetja e tyre 

 

 

 

 

        

       Zyrtaret 

       Shoqata 

       Familjaret 

 

 

 

Janar–Dhjetor 

2019 

 

       

     1,000  €  

 

MALLERA 

DHE 

SHERBIME 

 

Të ndihmohen më 

rastin e rivarrimit të 

personave të 

identifikuar si dhe 

ndihmesa në forma 

tjera 

 

Bashkëpunim me 

shoqatat e dala 

nga lufta, dhe 

OJQ të tjera, 

mbështetja  e 

projekteve këtyre 

kategorive sipas 

kërkesave dhe 

mundësive 

 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

 

Janar–Dhjetor 

2019 

 

  

 

  8,000.  €  

 

SUBVENCIONE 

 

Të ndihmohen 

nevojtaret e këtyre 

kategorive në forma 

të ndryshme 

 

Vizitat familjeve 

të këtyre 

kategorive  

 

 

Zyrtaret e sektorit  

 

 

Janar–Dhjetor 

2019 

 

 

 

Të vizitohen herë pas 

herë familjet e këtyre 

kategorive, që të 

njihemi më për se 

afërmi me brengat e 

tyre 

 

Hulumtimi dhe 

kërkimi i 

donatorëve 

 

 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

 

 

Janar–Dhjetor 

2019 

 

 

 

 

Të shihet mundësia e 

gjetjes se donatorëve 

që të ndihmohen këto 

kategori në 

përmirësimin e 

gjendjes sociale dhe 

të banimit 

Bashkëpunim me 

shoqatën e 

Handikosit, 

Sindrom Down, 

të Verbërve, 

Shurdhmemec 

dhe përkrahja e 

tyre  

 

Zyrtaret e sektorit 

 

 

 

 

 

 

Janar–Dhjetor 

2019 

 

   

 

2,000 € 

SUBVENCIONE 

 

Të ketë bashkëpunim 

dhe koordinim të 

punëve për tu 

ndihmuar personave 

me aftësi të kufizuara 

Pranimet dhe 

shqyrtimi i 

kërkesave më 

shkrim nga palët 

dhe shoqatat 

 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

 

Janar–Dhjetor 

2019 

 Tu epet përgjigja 

kërkesave të 

parashtruara në afati e 

paraparë me ligj 



 

 

Planifikimi Buxhetor 2019 (DIEMS) 

 
 

 

 

 KATEGORIT 

 

 

SEKTORI PËR 

INTEGRIME 

EVROPIANE 

 

 

SEKTORI PËR 

MIRËQENIE 

SOCIALE 

 

SEKTORI PËR 

DËSHMORË, 

INVALIDË TË 

LUFTËS, 

VETERAN DHE 

VIKTIMA CIVILE 

 

 

 

TOTALI 

 

PAGA DHE MËDITJE 

 

 

 

 

 

  

53,967 € 
 

MALLRA DHE 

SHËRBIME 

 

 

 

 

 

  

9,901 € 

 

SHPENZIMET 

KOMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 
 

/ 

 

SUBVENCIONE dhe 

TRANSFERE 

 

 

 

 

 

 

 
 

146,123 € 

 

SUBVENCIONE PER 

MEREMETIMIN E 

SHTEPIVE PER 

RASTE SOCIALE 

 

 

   

50,000 € 

 

 

TOTALI 

 

 

 

 

 

 

 
 

259,991€ 

 

 

 
Pozitat e punëtorëve: 

 

 

Sektori për Integrime Evropiane:  

Zyrtari Administrativ 

Zyrtare për Integrime Evropiane 

Zyrtare për Integrime Evropianeˡ 

 

 

Sektori për Mirëqenie Sociale:  

Shefi i Sektorit 

Zyrtar për Çështje Sociale 

Zyrtar për Strehim 

 

Sektori për Dëshmor, Invalidë të Luftës, Veteran dhe Viktima Civile: 

Shefi i Sektorit 

Zyrtare e Sektorit për DIVC 

 

 



 

 

 

PLANI I  PUNËS SË QPS-MITROVICË PËR VITIN 2019 

 

Objektivat: 

Shërbimi sociale  

 

Si instutucion publik i cili ofron shërbime Sociale për qytetarët  ne nevoje te  komunës së 

Mitrovicës,Qendra për punë sociale , aktivitetin e vet për këtë vit,do ta zhvilloi  në 

realizimin e punëve dhe detyrave vijuese: 
-Mbrojtjen sociale të fëmijëve pa kujdes pindëror, ,të rinisë më sjellje të çrregulluara 

,mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjëve me nevoja të veqanta ,të rriturve në gjendje të 

nevojës sociale,të moshuarrve pa kujdes familjar dhe pa mjete për jetesë,punët e 

kujdestarisë,mbrojtjen e familjes në realizimine të drejtave juridike. 

Gjithashtu do të vendosë ne realizimin e të drejtave të qytetarëve të përcaktuara me akte 

juridike,ofron shërbime dhe aktivitete preventive me qëllim të pengimit të dukurive 

negative, kreyn punë rreth adoptimit,strehimit të fëmijëve  si dhe kërkesa tjera të 

qytetarëve në kompetencë të Qendrës. 

 

A.MBROJTJA E  DREJTËPËRDREJTË E SHFRYTËZUESVE  
 

1/Fëmijët dhe rinia 

1.Trajtimi adekuat dhe mbrojtja e fëmijëve pa kujdes prindëror me qëllim të sigurimit të  

mbështetjes individuale familjare për një të ardhme me kuptim të mirëfillt.Qëllimi primar 

i punës me këtë kategori duhet të jetë edhe përmirsimi kaulitativ i jetës së tyre,edukimi 

dhe ofrimi i përkrahjes së vazhdueshme ndaj tyre. 

Objektivat tona do trë fokusohen në trajtimin e të gjithë fëmijëve : 

a/ pa të dy prindërit, 

b/fëmijëve të braktisur,dhe 

c/prindërve.  të cilëve iu është marrë e drejta prindërore. 
 

2.Fëmijët e keqtrajtuar,të rrezikuar nga dhuna familjare,të lënë pasdore dhe puna e 

rrezikshme 
 

Tretmani i këtyre rasteve  do të jetë njëra nga objektivat prioritare të punës për këtë 

vit.Për trajtimin adekuat të fëmijëve të kësaj  kategorie do të ndërmirren masa ,veprime 

dhe formna të mbrojtjes të cilat kanë për qëllim kapërcimin e situatave të rrezikuara 

familjare në të cilat fëmijët janë viktima të dhunës apo të lënjes pasdore dhe sghfrytezimi 

I tyre ne pune te rrezikshme e antiligjore 
 

3.Mbrojtja e fëmijëve dhe të rinjëve që kanë rënë konflikt me ligjin 
 

Ndonëse puna me këto raste kërkon përkushtim të veqantë,angazhimi i shërbimit social 

do të përqëndrohet jo vetëm në klientin por edhe në punën me familje,shkolla , PK-në 

gjykatat dhe institucionet tjerarelevante. 
 



 

 

4.Mbrojta e fëmijëve ,prindërit e të cilëve janë shkurorëzuar. 

 

Qëllimi parësor i punës me këto raste do të jetë mbrojtja e interesave të 

fëmijëve,përcjellja e gjendjes së tryre si dhe rregullimi i kontaktimit të ryre me prindrin 

tjetër.Përkrahja e tyre sociale dhe format e mbështetjes për mirëqenjen e tyre gjithashtu 

do të jenë angazhim i përhershëm i shërbimit social.  
 

5.Mbrojtja e fëmijëve me nevoja të veqanta. 
 

Varësisht nga mundëitë ekzistuese dhe vështërsitë me të cilat ballafaqohemi do të 

angazhohemi maksimalisht në ofrimin e shërbimeve adekuate në bashkëpunim me 

subjektet tjera të implikuara në ofrimin e shërbimeve kësaj kategorie. 
 

6.Mbështetja e fëmijëve: viktimë e trafikimit ,prostitucionit dhe formave tjera të rënda të 

punës 
 
Do të jenë preokupim i përhershëm i veprimtarisë së Qendrës dhe mbështetje afatgjate për 

mbrojtjen dhe reintegrimin e këtyre viktimave në ambient të shëndoshë familjar e shoqërorë. 
 

7.Të rinjët që kërkojnë mendim për hyrje në martesë para moshës madhore 

Do të trajtohen në bazë të procedurave ligjore dhe trajtimit psiko-social 
 

8.Shërbimet tjera: 
 

Ky shërbim do ti kryej edhe ato raste që referohen nga organet tjera siq janë:çështjet e 

trashigimisë,kërkesat lidhur me zotësine e veprimit,të ushtrimit të së drejtës 

prindërore,vërtetimine atësisë e të ngjajshme. 
 

B.TË RRITURIT: 

Shqyrtimi  i kërkesave të të rriturve për zgjidhjen e martesave dhe mardhënjeve të 

çrregulluara familjare,shërbimi social me kujdes të posaqëm do të punoje me 

bashkëshortët që kërkojnë zgjidhjen e martesës dhe përmirsmin e mardhënjeve të 

çrregulluara familjare.  
 

C.TË MOSHUARIT 
 

Organizimi  i mbrojtjes së personave të moshuar të cilët për shkak të rrethanave të 

ndryshme familjare kanë mbetur pa përkujdesje familjare  dhe pa mjete për jetesë. 

Kujdes i veqantë do ti kushtohet mbrojtjes dhe përkrahjes së të moshuarve dhe  viktimave 

te dhunës familjare. 
 

II.SHËRBIMI I SAS-it 
 

Implementimi i Ligjit mbi skemën e ndihmës sociale si dhe akteve tjera përcjellëse që 

kanë të bëjnë me këtë ligj duke i trajtuar në mënyrë të barabartë  të gjithë qytetarët nga 

teritori i komunes sonë, si dhe informimi  dhe udhëzimi i qytetarëve lidhur me kriteret e 

parapara për te drejtën e aplikimit për ndihmë. 



Raportimi mbi punen e shërbimit të SAS-it drejtuar Divizionit të SAS-it dhe DMS dhe 

DIEMS 

III.SHËRBIMI ADMINISTRATIVO-FINANSIAR 

Implementimi i ligjeve dhe rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me administratë dhe 

financa. 
 

Legjislacioni 
 

Respektimi i legjislacionit primar dhe sekondar të DMS,me theks të veqantë në Ligjin 

mbi shërbimet sociale dhe familjare dhe Ligjit për familjen i Kosovës “Ligji nr.2004/32”/ 

 

Marrëveshtjeve të mirëkuptimit të lidhura me MPMS dhe institucioneve tjera për 

mbrojtjen e kategorive të veqanta të qytetarëve, 

 

Në rregulloret dhe aktet tjera që kanë të bëjnë me problematikën sociale si:doracaku për 

mbrojtjen e fëmijëve, për komunikim me fëmijë,për kujdestari dhe adoptim dhe strehim 

familjar etj, 

 

Ligji për familjen, KPPK.KPPPK,Ligji për të mitur, 

Dhe aktet tjera ligjore. 

 

Ligji kundër dhunës në familje KPPK.KPPPK,Ligji për të mitur,dhe aktet tjera ligjore. 

 

Legjslacioni në fuqi dhe Udhezimi administrative nr. 07/2010, qe ka te beje me mbrojtjen 

e femiejve me aftesi te kufizuar. 
 

Veprimet-Aktivitetet 
 

Gjatë zhvillimit të aktiviteteve dhe detyrave të planifikuara,puna e shërbimit social do të 

mbështe-tet në implementimin dhe respektimin e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi-si dhe 

në kërkesat e ndryshme të qytetarëve dhe institucioneve,zgjidhja e të cilave është në 

kompetencë të Qendrës. 

Identifikimi i rasteve dhe implementimi i kërkesave dhe nevojave të fëmijëve pakujdes 

prindërorë do të realizohet me përkrahjen dhe ofrimin e shërbimeve varësisht nga rastet 

,me këto forma të mbrojtjes: 

-vënja nën kujdestari, 

-vendosja në strehim familjar,në strehim institucional,OJQ përkatëse dhe përkujdesja dhe 

pecjellja permanente mbi gjendjen e tyre, 

-Adoptimi,përzgjedhja e familjeve të përshtatshme, 

-raportimi mbi paraqitjen dhe gjendjen e këtyre rasteve. 

 

1.Identifikimi i fëmijëve të keqtrajtuar dhe të lënë pasdore do të realizohet në 

bashkëpunim me PK-ës,OJQ-e dhe varësisht nga shkalla e rrezikimit të fëmijëve do tu 

ofrohen këto shërbime dhe masa: 

a/Sesionet këshilldhënëse me fauilje dhe femijë, 



b/fillimi i procedurës për marrjen e të drejtës prindërore kur shkelja e të drejtave të 

fëmijëve dhe lënja pasdore vlersohen si e rëndë për edukimin dhe zhvillimin e fëmijëve si 

dhe 

c/vendosja-strehimi i përkohshëm në strehim familjar apo rezidencial me qëllim të 

largimit të fëmijëve nga rrethi i rrezikuar. 

Raportimi me kohe I tyre’ 

 

Për të përmbushë objektivat ndaj kësaj kategorie do të përqëndrohemi para së gjithash në: 

1.Aktivitetet preventive  

me qëllim të parandalimit të shkaqeve që prodhojne sjellje delikuente, 

2.Propozimin e masave adekuate , 

3.Strehimin e të miturve në SHEK-me qëllim të rehabilitimit, 

4.Pjesmarrja në seancat gjyqësore  

5.Vizitat në familje dhe bashkëpunimi me OJQ dhe Institucionet tjera. 

6.Raportimi i rregullt mbi punën me këto raste. 

 

Për realizimin e objektivave të punës me fëmijët e kësaj kategorie do të zbatohen 

procedurat e nevojshme që parasheh ligji: 

a/Procedura e pajtimit me bashkëshortët me qëllim të sanimit të raporteve të tyre, 

b/Mendimi për besimin e fëmijëve në ruajtje dhe edukim si dhe mënyrën e kontaktimit 

me prindin tjetër, dhe  

c/raportimi për punën me këto raste. 

 

Identifikimi i rasteve dhe ofrimi i shërbimeve klientëve dhe familjeve të tyre  

Shqyrtimi i mundësisë për shkollim dhe aftësim në bashkëpunim me QSHM,OJQ dhe 

institucionet tjera përkatëse si dhe  

Përcjellja përmes vizitave dhe përkrahja e tyre sociale 

Raportimi:DMS 

 

Identifikimi i këtyre rasteve do të realizohet në bashkëpunim me PK-në,organe e 

judikaturës dhe OJQ-të. 

Ofrimi i shërbimeve këshilldhënëse dhe përkrahja e tyre me qëllim të reintegrimit në 

familje dhe  

Raportimi me kohë institucioeneve përkatëse lidhur me statusin dhe gjendjen e tyre. 

 

Identifikimi i këtyre rasteve do të realizohet në bashkëpunim me PK-në,organe e 

judikaturës dhe OJQ-të. 

Ofrimi i shërbimeve këshilldhënëse dhe përkrahja e tyre me qëllim të reintegrimit në 

familje dhe  

raportimi me kohë institucioeneve përkatëse lidhur me statusin dhe gjendjen e tyre. 

 

Aplikimi i procedurave të nevojshme me qëllim të vlersimit të kritereve që duhet 

plotësuar të rinjët që kërkojnë lidhje të martesës para moshës madhore si dhe dhënja e 

mendimit lidhur me këto kërkesa. 

Raportimi:DMS-DIEMS 

 



ZSHS-do të shqyrtojnë të gjitha kërkesat e qytetarëve që vlersohen se janë në 

kompetencë të Qendrës e që janë të cekura në objektiv të shërbimeve .  

Raportimi:DIEMS 

Zbatimi i procedurave të nevojshme me qëllim të sanimit të mardhënjeve të çrregulluara 

familjare e bashkëshoirtore ,vizitat familjare intervistat,këshillimet sygjerimet,mendimet 

për besim të fëmijëve,rregullimi i kontaktimit etj. 

 

Varësisht nga statusi i tyre familjar do tu ofrohen shërbimet vijuese:strehimi në 

institucionin përkatës për të moshuar,përcjellja përmes vizitave,referimi në institucionet 

tjera dhe OJQ,për përkrahje si dhe bashkëpunimi me familje rreth sanimit të gjendjes. 

Raportimi mbi gjendjen dhe pozitën e tyre. 

 

1.Shqyrtimi në afat ligjor i kërkesave për ndihma sociale në bazë të dokumentacionit dhe 

verifikimit ne teren. 

2. Iformimi i aplikuesve për afatet e riaplikimit në SNS për kategorinë  e parë dhe të dytë. 

3.Përgjigja në afat ligjorë në ankesat e bëra në vendimet e QPS-e,duke u udhëzuar pala 

për veprimet e mëtejme. 

4.Prezentimi it ë dhënave dhe ofrimi i shërbimeve sipas kërkesës së njësisë operative 

monitoruese gjatë kryerjes së verifikimit të lëndëve në QPS dhe teren. 

5.Koordinimi i punës me komisionin rajonal mjekësor. 

Përpilimi i planit operativ lidhur me realizimin e detyrave të këtij shërbimi  

Raportimi mujor,periodik dhe vjetorë ,ruajtja e konfidencialitetit  

 

Përkujdesja permanente për implementimin  dhe realizimin e nevojave dhe përcjelljen e 

shpenzimeve të dhëna lidhur me mjetet financiare. 
 

Rreziqet: 
 

Mungesa e mjeteve dhe institucioneve adekuate për përkujdesje. 

Munges te trajnimeve çertifikuese  te  stafit profesional per tiu ofruar sherbime adekuate 

kesaj kategorie;trajnime siq jane keshillime psiko-sociale. e te tjer. 

Mungesa e mjeteve dhe institucioneve adekuate për përkujdesje rehabilitim dhe 

resocializim. 

Mungesa e institucioneve /familjeve apo OJQ-ve / të mfjaftueshme për realizimin e 

objektivave 

Mungesa e mjeteve dhe paisjeve adekuate për këtë kategori të shfrytzuesve.Mungesa e 

ndonje institucioni per qendrime ditore me qellim te zhvillimit te aktviteteve perkatese 

dhe aftesimin e tyre per jete te pavarur 

1Kapaciteti i kufizuar i institucioneve për përkujdesje të kësaj kategorie. 

2Mungesa e Shtepise per vendosje te te moshuareve ne nivel komunal. 

3Blerja e shërbimeve nga OJQ-të të kontraktuara për këtë kategori me qellim të ofrimit të 

shërbimeve në komunitet. 

Kërkesat e mëdha,numri i madh i të papunve ,rritja e varfërisë. 

Mjetet e kufizuara materiale. 

Për realizimin me sukses të detyrave të planifikuara nevojitet plotësimi i kërkesave ne 

vazhdim 
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