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KORNIZA AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE 2019 - 2021

Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale e Mitrovicës, është dokument bazik i nivelit të lartë strategjik

komunal që do të pasqyroj caqet e përgjithshme të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore si dhe strukturën

përkatëse sipas kategorive ekonomike, për të përmbushur objektivat e përcaktuara me strategjinë

zhvillimore afatmesme komunale. Si pjesë përbërëse e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) të

Kosovës, është e përpiluar në përputhje me procedurat buxhetore 2020/2022, të dhëna nga MF (Ministria e

Financave) përmes Qarkores Buxhetore 2020/01 për Komunat të lëshuar me datën 15.05.2019.

Korniza Afatmesme Buxhetore ( KAB ) Komunale, paraqet një dokument i procesit për zhvillimin e

buxhetit që bënë ndërlidhjen e resurseve në dispozicion me prioritetet e komunës, duke u bazuar në

qëndrueshmërinë e programeve komunale gjatë periudhës së ardhshme tri vjeçare. Me Kornizën

afatmesme buxhetore – Komunale, do ti paraqesim shpjegimet e politikave dhe prioriteteve të tanishme

dhe afatmesme të Komunës së Mitrovicës si dhe projeksionet lidhur me mënyrën me të cilën, buxheti i

Komunës do të  përmbush dhe përkrah projektet me prioritet, që do të përcaktohen sipas buxhetit për vitet

2020 – 2022 gjithnjë duke u bazuar në :

 Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal

 Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit

 Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale

 Ligjin për Kufijtë Administrativ Komunal dhe

 Ligji vjetor i buxhetit.

OBJEKTIVAT E KORNIZËS AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE

Korniza Afatmesme Buxhetore për vitin 2020 – 2022 planifikohet në bazë të Buxhetit, i cili bazohet në

Buxhetin e Programeve dhe është i bazuar në objektivat dhe në Deklaratat e misioneve të programeve.

KAB-i komunal 2020–2022 është krijuar në përputhje me udhëzimet e Qarkores Buxhetore nr 2020/01 e

cila sfond të vetin dhe  kontekst ka prioritet e programeve dhe kursimet e shpenzimeve. Në KAB Komunal

paraqiten deklaratat dhe misionet e drejtorive lidhur me punën e tyre pasuese tri vjeçare.

 Objektivat e Komunës së Mitrovicës :

 Mbrojtja, përmirësimi i ambientit dhe infrastrukturës së qytetit

 Menaxhimi i inkasimit të Mbeturinave duke ndihmuar ndërmarrjen publike për pastrim

 Hartimi i planit zhvillimor komunal dhe planeve rregullative në zonat urbane
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 Zhvillimi i sferës së Shëndetësisë dhe Mirëqenies sociale

 Përfshirja e tërësishme në arsim parashkollor, fillor dhe të mesëm si dhe ngritja e nivelit të arsimit

 Zhvillimi i sferës së Kulturës, Rinisë dhe Sportit

 Mbështetje për banorët e veriut të qytetit

 Promovimi dhe përkrahja e bizneseve të vogla dhe të mesme

 Përkrahja e të rinjëve dhe ulja e papunësisë

 Zhvillimi i turizmit kulturor, historik dhe malor

 Subvencionimet në Bujqësi

 Përkrahja e OJQ-ve në përgjithësi e në veçanti organizatat e të rinjëve

 Objektivat e Qeverisë së Kosovës :

 Rritja dhe qëndrushmeria ekonomike

 Punësimi dhe mirëqenia

 Sundimi i Ligjit dhe shteti ligjor

 Integrimet Europiane, Politika  e Jashtme dhe Çështjet  e Sigurisë

 Arsimi, Shkenca, Kultura, Rinia dhe Sporti

 Shëndetësi moderne

 Objektivat dhe përfitimet e procesit të KASH-it për komunat

Inkorporimi i qasjes së KASH në proceset e buxhetit komunal është i motivuar nga qëllimet mëposhtme :

o Të ofrojë kornizë gjithëpërfshirëse dhe reale për planifikimin dhe realizimin e shpenzimeve buxhetore
për tri vitet e ardhshme;

o Të rrisë parashikimin dhe qëndrueshmërinë e planifikimit të buxhetit përmes futjes së parashikimit më
të besueshëm të të hyrave komunale dhe shpenzimeve në perspektivë tre vjeçare;

o Të përmirësojë lidhjen në mes procesit të alokimit të burimeve dhe prioriteteve të politikave komunale;

o Të fuqizohen drejtoritë komunale në shpërndarjen e burimeve, menaxhim dhe shfrytëzim;

o Të bëhet planifikimi sa më objektiv nëpër kategori ekonomike – BDMS – SZHMB;

o Të bëhet alokimi i mjeteve buxhetore për vitet e ardhshme sipas kategorive ekonomike

o Planifikimi i Investimeve Kapitale përmes sistemit të PIP-it

o Përfshirja e buxhetimit gjinor në të  gjitha fushat si një implementim i nevojshëm për të garantuar
parimin e barazisë gjinore.
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1. Objektivat :
a) Shtimi i efikasitetit dhe efektivitetit

 Përmirësimi i efektivitetit në shpenzimin e buxhetit komunal,

 Planifikimi i buxhetit në kode dhe nënkode ekonomike,

 Shfrytëzimi maksimal i burimeve,

 Respektimi i afateve kohore gjatë kryerjes së punëve,

 Kryerja e punëve në mënyrë të duhur dhe cilësore,

 Përzgjedhja e punëve me prioritet për realizim.

b) Rritja e të hyrave  vetanake

 Rritja e efikasitetit në inkasim

 Mundësia për implementimin e tarifave të reja

c) Kontrolli dhe reduktimi i shpenzimeve

 Evitimi i shpenzimeve të panevojshme

 Planifikimi i shpenzimeve me kohë

 Përparësia nga blerja me shumicë

 Përmirësimi i përformancës për mallra dhe shërbime

 Planet për kursim nga shpenzimet – kontratat kornizë.

d) Ngritja e  kapaciteteve njerëzore

 Trajnimi për burimet dhe resurset njerëzore

 Përdorim i software-ve të avancuar për shërbime

 Profesionalizimi i shërbimeve

e) Të sigurohet disiplina financiare

 Harmonizim me politikat financiare, ligjet, rregulloret dhe me udhëzimet administrative

 Ekzistenca e kontrolleve interne – Auditori i Brendshëm dhe implementimi i rekomandimeve,

 Transparenca gjatë sjelljeve të vendimeve, informimi publik,

 Analiza të vazhdueshme  dhe sipas kërkesave të shpenzimeve,

 Planifikimi dhe realizimi i Buxhetit sipas planit të rrjedhjes së parasë së gatshme (Kesh Plani),
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 Planifikimi dhe realizimi i Buxhetit sipas programit të BDMS – SZHMB,

 Planifikimi dhe realizimi Investimeve Kapitale sipas programit të PIP (Programi Investime Publike),

 Respektimi i ligjit të Buxhetit - mos hyrja në obligime pa mbulesë - zotim të mjeteve.

f) Ekonomia

 Zhvillimi i strategjisë Komunale për promovim ekonomik,

 Krijimi i kushteve të përshtatshme për donatorë të brendshëm dhe të jashtëm,

 Strategjia për zhvillimin rural,

 Strategjia për Biodiversitet,

 Menaxhimi i mbeturinave ( Grumbullimin, Transportin dhe Deponimin )

Programet:

a. Shqyrtimi dhe përmirësimi i sistemeve operative dhe transparenca

- Respektimi i procedurave të prokurimit

- Evidenca e duhur financiare dhe procedurat e kontabilitetit

- Inventarizimi i duhur dhe menaxhimi i pronës

- Koordinimet në mes drejtorive – programeve buxhetore

- Përmirësimi i mbledhjes së të dhënave dhe analizat

- Menaxhimi i bazës së të dhënave

- Informimi publik

b. Përmirësimi i bazës së të hyrave vetanake komunale

- Rritja e performancës së inkasimit të tarifave dhe taksave komunale

- Regjistrimi i tatimpaguesve të rinj për tatimin në pronë

- Tarifa (ngarkesa) të reja për shërbime të reja

- Tarifa (taksa) ekonomikisht të arsyetuara

- Ngarkesa të reduktuara (periodike)

c. Ristrukturimi organizativ

- Shqyrtimi i strukturës organizative - Organogrami i ri

- Shqyrtimi i Statutit të Komunës
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Veprimet që kanë të bëjnë me objektivat:

 Kontrolli për parandalimin e ndërtimit ilegal të ndërtimeve dhe objekteve tjera

 Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje

 Zbatimi dhe respektimi i rregulloreve komunale

 Shqyrtimi i planit të punës 2019

 Përgatitja e buxhetit dhe planit të punës për vitin 2020

 Përgatitja e Kornizës Afatmesme Buxhetore 2020-2022

 Përgatitja e Qarkoreve Interne Komunale 2020/01 dhe 02

 Mbajtja e Dëgjimeve Buxhetore me qytetarë

 Përgatitja e planeve rregullative dhe detaje

 Përmirësimi i mbledhjes bazike të të dhënave dhe analiza e tyre

 Shqyrtimi i përgjegjësive dhe i obligimeve komunale

 Menaxhimi i projekteve

 Menaxhimi i bazës së të dhënave

 Monitorimi

 Vlerësimi
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1.1. Korniza makro – ekonomike komunale
Korniza makro-ekonomike është në përputhje me kornizën makro-ekonomike të Kosovës dhe sipas

kritereve të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH).

Pjesëmarrja e programeve buxhetore në totalin e Grantit Qeveritar 2020-2022
Kodi

Programit
Programet Buxhetore

Parashikimi

2020

Parashikimi

2021

Parashikimi

2022

16022 Zyra e Kryetarit 230,213.00 250,000.00 274,980.00

16102 Auditorët e Brendshëm 60,000.00 60,000.00 65,000.00

16322 Administrata dhe personeli 850,000.00 940,000.00 990,000.00

16522 Çështjet Gjinore 32,500.00 35,000.00 40,000.00

16562 Integrimet Europiane 271,500.00 300,000.00 315,000.00

16643 Inspeksioni 280,000.00 310,000.00 330,000.00

16810 Prokurimi 52,500.00 60,000.00 62,000.00

16922 Zyra e Kuvendit Komunal 160,000.00 175,000.00 175,000.00

17522 Buxhet dhe Financa 975,000.00 1,066,000.00 1,117,200.00

18310 Shërbimet e Zjarrfiksve 300,500.00 301,800.00 303,200.00

18466 Menaxhimi  i Katastrofave Natyrore 240,000.00 245,300.00 250,600.00

19610 Zyra Lokale për Komunitete dhe Kthim 59,000.00 63,000.00 69,000.00

47022 Bujqësi 184,000.00 194,000.00 209,800.00

47102 Pylltaria dhe Inspeksioni 585,000.00 636,000.00 687,000.00

48022 Zhvillimi Ekonomik 3,172,000.00 3,261,900.00 3,579,300.00

65110 Gjeodezi dhe Kadastër 160,000.00 163,500.00 167,100.00

66115 Urbanizmi 725,000.00 738,700.00 760,210.00

85022 Kulturë, Rini dhe Sport 725,000.00 646,302.00 660,900.00

75606 Mirëqenia Sociale 162,000.00 164,000.00 168,000.00

73031 Administrata e Shëndetësisë 120,000.00 133,600.00 141,900.00

92110 Administrata e Arsimit 520,127.00 528,010.00 530,010.00

9,864,340.00 10,272,112.00 10,896,200.00

74300 Shëndetësia Primare 2,635,697.00 2,681,000.00 2,742,000.00

2,635,697.00 2,681,000.00 2,742,000.00

92630 Arsimi ParaFillor 385,290.00 390,063.00 394,860.00

93630 Arsimi Fillor 6,657,830.00 6,686,467.00 6,715,248.00

94830 Arsimi Mesëm 2,572,205.00 2,587,824.00 2,602,214.00

9,615,325.00 9,664,354.00 9,712,322.00

22,115,362.00 22,617,466.00 23,350,522.00

Totali ADMINISTRATA

Totali SHËNDETËSIA

Totali ARSIMI

TOTAL KOMUNA E MITROVICËS

Tabela 1
Sqarim : Buxheti nga Granti Qeveritar (Granti i Përgjithshëm, Granti Specifik i Shëndetësisë dhe Granti Specifik i Arsimit, Financimi për
Teatrot, Të  Hyrat Vetanake)
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1.2. Perspektiva e politikave fiskale

Një vëmendje e veçantë duhet kushtuar politikave fiskale, politikës së të ardhurave si nga Granti i

Qeverisë, të Hyrave Vetanake komunale si dhe Shpenzimeve. Me Kornizën Afatmesme te Shpenzimeve

2020 - 2022 e cila është aprovuar  nga  Qeveria  e Kosovës më datë 06.05.2019, bazuar  në prioritetet

afatmesme të Qeverisë dhe  Kornizës Makro – Fiskale për 2020 -2022. Qeveria është përkushtuar që duke

e ruajtur stabilitetin fiskal të përkrahë edhe kërkesat e Organizatave Buxhetore duke paraparë ndërmarrjen

e një varg masash, që nga kursimet në kategorinë e shpenzimeve operative – si rezultat  i rekomandimeve

të FMN-së 1e deri te marrja e masave konkrete në realizimin e të Hyrave në nivel Qendror dhe Lokal si :

- Kontroll më efikas dhe mbledhje e detyrueshme për ngarkesat dhe tarifat e mbledhura në nivel lokal.

- Sensibilizim i qytetarëve për të kryer obligimet ndaj Komunës.

- Zyrat komunale të tatimit në pronë, udhëzohen të bëjnë rekomandimet e tyre në vendosjen e zonave të

vlerësimit të normave tatimore, nivelin e përpjekjeve në mbledhjen e tatimit në pronë, me qëllim të arritjes

së të hyrave të planifkuara të tatimit në pronë të paraparë me projekt - buxhet.

- Poashtu edhe rritjen e efikasitetit në inkasimin e tatimit mbi tokën sipas Ligjit të aprovuar.

1.3. Korniza afatmesme e komunës sipas Qarkores nr.2020/01 për Komuna

Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës, është ne përputhje me Kornizën Afatmesme Makroekonomike

të Kosovës dhe kërkesave që dalin nga Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH). Në përgjithësi mund

të thuhet se fondet nga Granti Qeveritar dhe Të Hyrat Vetanake Komunale apo edhe Financimet tjera për

momentin nuk paraqesin potencial të mjaftueshëm financiar për zhvillimin ekonomik të komunës, meqë

pjesa më e madhe nga të hyrat e grantit të përgjithshëm përdoren për mbulimin e të ardhurave personale të

stafit si dhe për shpenzime operative. Kurse pjesa tjetër e buxhetit për subvencionimin e resorëve të

ndryshëm, transfereve buxhetore dhe për Investime Kapitale.

Me Qarkore janë përcaktuar grantet qeveritare pë financim të komunave për vitin 2020 dhe orjentimet për

vittet 2021-2022bazuar në prioritetet strategjike të Qeveris, në fushën e mardhënieve fiskale

ndërqeveritare. Po ashtu kjo qarkore përcakton nivelin e të hyrave vetanake komunale.

Komisioni i Granreve ka zbatuar formulat dhe kriteret për ndarjen e granteve sipas Ligjit për financat e

Pushtetit Lokal, të mbajtur me dt.23.04.2019 ku ka aprovuar financimin komunal për vitin 2020 dhe

projeksionet për vitet 2021 – 2022.

1 Fondi Monetar  Ndërkombëtar
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Pjesëmarrja e Granteve në totalin e buxhetit sipas viteve 2020 – 2022

Nr Fondi Burimor Parashikimi 2020 Parashikimi 2021 Parashikimi 2022

1 Granti i Përgjithshëm 7,463,466.00 7,878,184.00 8,350,346.00

2 Granti i Arsimit 9,545,838.00 9,593,567.00 9,641,535.00

4 Granti i Shëndetësisë 2,436,697.00 2,534,165.00 2,635,531.00

5 Financimi për Teatrot 169,386.00 - -

6 Të Hyrat Vetanake 2,499,975.00 2,611,550.00 2,723,110.00

22,115,362.00 22,617,466.00 23,350,522.00

Tabela 2

Komuna e Mitrovicës sipas Qarkores buxhetore 2020/01 ka përfituar një financim shtesë për Teatrot, në

dy kategoritë ekonomike. Në paga dhe meditje shumën prej 100,886.00 dhe në Subvencione dhe

Transfere shumën prej 68,500.00. Këto mjete do të buxhetohen në Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport,

me qëllim të stimulimit të zhvillimit të teatrit profesionist.

Grafiku : Pjesëmarrja e Granteve në financimin e Buxhetit Komunal 2019 sipas Qarkores Buxhetore 2019/01

34%

43%12 %

1%

10% Granti I Përgjithshëm
Granti Specifik për Arsim
Granti Specifik për Shëndetësi
Financimi për Teatrot
Të Hyrat Vetanake
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1.3 Parashikimi i të hyrave vetanake komunale

Të hyrat komunale të komunës së Mitrovicës realizohen në bazë të Ligjit mbi Financat e Pushtetit Lokal,

Rregullores mbi Tarifat dhe Ngarkesat Komunale, Rregullores mbi Tatimin në Pronë si dhe dispozitave

tjera ligjore, të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të hyrave komunale, me të cilat komuna ka të drejtë të

caktoj dhe inkasoj të hyra tjera komunale.

Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Tatimi në pronë dhe të hyrat nga Lejet e ndërtimit, të cilat të hyra

duhet shpenzuar dhe ekskluzivisht dedikohen në sferën e projekteve dhe investimeve kapitale në

infrastrukturën rrugore, ujësjellës, kanalizim dhe investime tjera, gjë që ju kthehen qytetarëve (tatim

paguesve) në investime dhe ngritjen e infrastrukturës publike komunale. Nga viti 2019 edhe përmes

Qarkores Buxhetore 2019/01 ka hyrë në fuqi edhe Tatimi mbi Tokën.

Të Hyrat e Komunës për vitet 2020 - 2022 parashikohen të inkasohen nga :

o Tatimi në pronë
o Tatimi në tokë
o Taksa për mbeturina
o Taksa për leje ndërtimi
o Taksa administrative komunale
o Taksat për ushtrim të veprimtarisë afariste
o Taksat për lejen për shërbime profesionale
o Taksa për automjete motorike
o Taksa për çertifikata
o Qiraja nga objektet
o Participim në Arsim
o Participim në Shëndetësi
o Qiraja e tokës
o Të hyra tjera2

Përveç, të hyrave nga Tatimi në pronë edhe Taksa për leje ndërtimi është një kategori e rëndësishme e të

hyrave vetanake komunale. Ndërsa, gjatë planifikimit të taksës për ushtrimin e veprimtarisë afariste kemi

pas parasysh që një numër i konsiderueshëm i bizneseve të liruara me Rregulloren e re komunale për taksa

Taksa komunale për leje ndërtimi është gjithashtu një kategori e rëndësishme e të hyrave, gjatë

planifikimit të kësaj të hyre, komuna ende nuk është e sigurt me gjendjen e legalizimeve të objekteve të

ndërtuara pa leje. Të gjitha objektet që nuk janë të legalizuara, mirëpo janë pjesë e planit urban do të

legalizohen.

Me qëllim të rritjes së të hyrave vetanake Komuna do të formon një Ekip për ngritjen e performancës së të

hyrave vetanake për vitet e ardhshme.

2 Dhëniet nga Donatoret dhe Participimi i qytetareve
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Parashikimi i të hyrave vetanake komunale 2020 - 2022
Përshkrimi i Të Hyrave

Planifikimi

2020

Parashikimi

2021

Parashikimi

2022

Çertifiktat e lindjes 7,500.00 7,500.00 7,500.00

Çertifikatat e kurorëzimit 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Çertifikatat e vdekjes 650.00 650.00 650.00

Çertifikata tjera 75,000.00 75,000.00 75,000.00

Verifikimi i dokumenteve të ndryshme 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Shitja e pasurisë komunale 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Administrata dhe Personeli 114,150.00 114,150.00 114,150.00

Gjobat mandatare nga Inspekcioni 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Pranimi teknik i lokalit 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Inspektimet veterinare brenda vendit 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Inspeksioni 14,000.00 14,000.00 14,000.00

Tatimi në Pronë 824,329.00 849,059.00 874,531.00

Tatimi në Tokë 153,059.00 229,589.00 306,118.00

Taksa e regjistrimit të automjeteve 110,000.00 110,000.00 110,000.00

Verifikimi i dokumenteve të ndryshme 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Taksat për ushtrim të veprimtarisë 40,000.00 40,000.00 40,000.00

Largimi dhe deponomi automjeteve 3,500.00 3,500.00 3,500.00

Qiraja nga Objektet Publike 6,200.00 6,200.00 6,200.00

Buxhet dhe Financa 1,142,088.00 1,243,348.00 1,345,349.00

Qiraja nga objekti - Therrtorja 6,060.00 6,060.00 6,060.00

Bujqësia 6,060.00 6,060.00 6,060.00

Të hyrat nga konfiskimi 4,000.00 4,000.00 4,000.00

Taksat nga mbeturinat 405,000.00 415,000.00 424,000.00

Pylltaria dhe Inspeksioni 409,000.00 419,000.00 428,000.00

Parkingu publik 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Taksa tjera adm. - Meremetimi i varrimeve 7,200.00 7,200.00 7,200.00

Zhvillimi Ekonomik 57,200.00 57,200.00 57,200.00

Regjistrimi i trashëgimisë 65,000.00 65,000.00 65,000.00

Verifikimi i dokumenteve të ndryshme 35,000.00 35,000.00 35,000.00

Dalja ne teren per matje 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Shfrytëzimi hapsirës publike (Tokë) 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Gjeodezi dhe Kadastër 155,000.00 155,000.00 155,000.00

Lejet e ndertimit 300,000.00 300,000.00 300,000.00

Destinimi i tokes 35,000.00 35,000.00 35,000.00

Verifikimi i dokumenteve të ndryshme 500.00 500.00 500.00

Taksa për fletëkërkesa 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Reklamat 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Shfrytëzimi hapsirës publike (Ndërtime) 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Qiraja e lokaleve  afariste 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Urbanizmi 407,500.00 407,500.00 407,500.00

Qiraja nga objektet publike - sportive 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Participimi i bibliotekës 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Kulturë, Rini dhe Sport 17,000.00 17,000.00 17,000.00
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Qiraja nga objektet publike - sportive 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Participimi i bibliotekës 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Kulturë, Rini dhe Sport 17,000.00 17,000.00 17,000.00

GJITHËSEJ  ADMINISTRATA KOMUNALE 2,321,998.00 2,433,258.00 2,544,259.00

Participimi i Shëndetsisë 60,000.00 60,000.00 60,000.00

GJITHSEJ  SHËNDETËSIA 60,000.00 60,000.00 60,000.00

Participimi i Çerdhes së Fëmijëve 70,000.00 70,000.00 70,000.00

Participimi i SH.M.T. Arkitekt Sinani 24,000.00 24,000.00 24,000.00

Participimi i SH.M.E. Hasan Prishtina 22,000.00 22,000.00 22,000.00

Participimi i SH.M.M. Xheladin Deda 1,977.00 2,292.00 2,851.00

GJITHSEJ  ARSIMI 117,977.00 118,292.00 118,851.00

T O T A  L I 2,499,975.00 2,611,550.00 2,723,110.00
Tabela 3

Pjesmarrja e të hyrave vetanake në Buxhet sipas viteve 2020 - 2022

 Vlerësimet e hershme të shpenzimeve të Programeve buxhetore

Në vlerësimet e hershme të shpenzimeve buxhetore përfshihen, kornizat e shpenzimeve të secilit program

buxhetor, duke u bazuar në burimet e të hyrave dhe duke u modifikuar vetëm nga treguesit makro-

ekonomik dhe fiskal dhe duke pas për bazë buxhetin e aprovuar për vitin 2019 dhe shpenzimet gjatë viteve

të fundit.

Kjo kornizë paraqet parashikimin tre vjeçar të shpenzimeve të përgjithshme komunale. Të hyrat komunale

janë paraqitur me një trend të rritjes për çdo vit, si dhe të granteve të qeverisë të cilat më pastaj do të

inkorporohen në vlerësimet pasuese të shpenzimeve buxhetore sipas Qarkoreve Buxhetore dhe limiteve të

buxhetit, të cilat do të përcaktohen nga Komisioni i granteve të MF.

Ne vijim është një përmbledhje e ndarjeve buxhetore të kategorive ekonomike për vitin 2020 - 2022 në

shpenzimet e përgjithshme.

11.30 %

11.55 %

11.66 %

Të Hyrat Vetanake 2020

Të Hyrat Vetanake 2021

Të Hyrat Vetanake 2022
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N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe M edi tje 13,394,226.00 13,320,840.00 13,349,750.00

2 M al l ra dhe Shërbime 2,920,372.00 3,240,239.00 3,591,005.00

3 Shpenzime K omunale 507,427.00 519,677.00 530,677.00

4 Subvencione dhe T ransfere 666,813.00 732,100.00 770,380.00

5 Investime K api tale 4,626,524.00 4,804,610.00 5,108,710.00

T OT ALI 22,115,362.00 22,617,466.00 23,350,522.00

1979 1979 1979

K OM U N A E M IT ROVICËS

Stafi

Tabela 4
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Grantet Qeveritare, Financimet dhe të Hyrat Vetanake Komunale 2020 – 2022

Në tabelen e më poshtme janë paraqitur Granti i Përgjithshëm, Granti Specifik i Arsimit, Granti Specifik për Shëndetësi, Financimet për Teatrin

profesional si dhe plani i të Hyrave Vetanake Komunale sipas viteve 2020 – 2022.

Viti
Granti i

Përgjithshëm
Granti specifik

për Arsim
Granti specifik
për Shëndetësi

Financimi për
Teatro

Gjithsejt
Grantet

Të hyrat vetanka TOTALI

2020 7,463,466.00 9,545,838.00 2,436,697.00 169,386.00 19,615,387.00 2,499,975.00 22,115,362.00

2021 7,878,184.00 9,593,567.00 2,534,165.00 - 20,005,916.00 2,611,550.00 22,617,466.00

2022 8,350,346.00 9,641,535.00 2,635,531.00 - 20,627,412.00 2,723,110.00 23,350,522.00

Tabela 5

 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

 8,000,000.00

 10,000,000.00

Granti i Përgjithshëm Granti Specifik për
Arsim

Granti Specifik për
Shëndetësi

Financimet për
Teatrot

Të Hyrat Vetanake

2020

2021

2022



16

ZYRA E KRYETARIT

Kryetar: z. Agim Bahtiri

Deklarata e misionit : Realizon mbikqyrjen e përgjithshme të administrimit dhe menaxhimit financiar të

Komunës, kujdeset për ekzekutimin e vendimeve të marra nga Kuvendi i Komunës, përfaqëson Komunën,

zbaton të gjitha aktet e aprovuara nga Kuvendi Komunal, kujdeset për zbatimin e ligjit, rregulloreve dhe

statutit të Komunës, përgatit propozime për çështje të caktuara që janë në interes të përgjithshëm të

komunës.

Përgatit të gjitha materialet për mbledhjet e Kuvendit Komunal, në sferën e legjislacionit të nivelit të

qeverisjes lokale (nxjerrja e Rregulloreve, Vendimeve, Udhëzimeve etj) që kanë të bëjnë me një qeverisje

sa më të mirë dhe efiqente të të gjitha Drejtorive të KK. gjithnjë në shërbim të gjithë qytetarëve të

Komunës.Është përgjegjës për zbatimin e sisitemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit në të gjitha

nivelet, programet aktivitetet dhe proceset e subjektit publik, në përputhje me parimin e menaxhimit të

qëndrueshëm financiar dhe transparencës. Përpjeket për një punë me efikase të Asamblesë komunale,

Komiteteve dhe komisioneve të saj në realizimin e punëve dhe detyrave në të ardhmen që do të ndihmonte

në përshpejtimin e realizimit të programeve zhvillimore në nivelin komunal.

Nën Kryetar: z. Faruk Mujka

Deklarata e misionit : Organizon koordinimin e punës me komitete e fshatrave dhe bashkësive, mbikqyrë

marrdhëniet me publikun, koordinon oraret me mediat elektronike dhe të shkruara, zëvendëson kryetarin

në rast të mungesës së tij.

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 112,500.00 113,100.00 113,700.00

2 Mallra dhe Shërbime 73,000.00 80,000.00 100,000.00

3 Shpenzime Komunale - - -

4 Subvencione dhe Transfere 44,713.00 56,900.00 61,280.00

5 Investime Kapitale - - -

T OT ALI 230,213.00 250,000.00 274,980.00

40 40 40

ZYRA E K RYET ARIT

Stafi
Tabela 7
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NJËSIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM

Drejtor:  z. Nexhat Berani

Deklarata e misionit : Njësia e auditimit të brendshëm përbëhet prej tre auditorëve. Kjo njësi kryen disa

auditime nëpër drejtoritë komunale gjatë vitit fiskal. NJAB3 kanë për mision të kontrollojnë ecurinë e

punëve dhe shërbimeve të cilat ofrohen në Organizatën tonë Buxhetore. Qëllimi i tyre është që të ofrojn

siguri të pa varur dhe objektive për përshtatshmërin dhe efektivitetin e sisitemit të menaxhimit financiar

dhe kontrollit, si dhe ofron kshilla për p♪rmirsimin e tij dhe njëkohsisht ndikon në ngritjen e niveli i

performancës së Komunës. Auditimi i brendshëm ushtrohet bazuar në standardet e auditimit të brendshëm

, kodin e etikes , këshillëdhënies, konsultimit gjithnjë në pajtueshmeri me parimet e ligjëshmeris,

paanshmëris dhe integritetit, pavarësis dhe objektivitetit, profesionalizmit , kompetences dhe

konfidencialitetit.

Deklarata e vizionit : Njësisia e auditimit të brendshëm ushtron funksionin e saj në mënyr të pa varur

dhe i raporton drejtpërdrejt vetëm udhëheqësit të subjektit të sektorit publik dhe e njofton komintetin e

auditimit. Nj.A.B. ka pavarësin funksionale në planifikimin e punës së auditimit , në kryerjen e auditimit

dhe në raportime. Vizioni i njësis së auditimit mund të klasifikohet në disa pika :

 Rishikimi i sistemeve të kontrollit për të dhënë siguri të arsyeshme gjatë funksionimit të sistemit

 Ofrimi i një mendimi mbi përshtatshmërinë e kontrollit të brendshëm

 Nxjerrja e rekomandimeve praktike për përmirësim aty ku është e nevojshme.

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 46,200.00 46,500.00 46,800.00

2 Mallra dhe Shërbime 13,800.00 13,500.00 18,200.00

3 Shpenzime Komunale - - -

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale - - -

T OT ALI 60,000.00 60,000.00 65,000.00

3 3 3

AU D IT IM I I B REN D SHËM

Stafi

Tabela 8

3 NJAB – Njësia e Auditimit të Brendshëm
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ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL

Kryesues i Kuvendit: z. Safet Kamberi

Deklarata e misionit : Duke u bazuar në Ligjin për vetëqeverisje lokale, ligjet në fuqi, Statutin e
Komunës, Rregulloret, udhëzimet e Kuvendit të Komunës, zyra e kuvendit duhet : Të ofroj zbatimin e tyre
në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase. Organizon punën e Kuvendit të Komunës, duke planifikuar
buxhetin kujdeset për menaxhimin optimal të tij.
Kryen punët administrative dhe profesionale duke përfshirë këtu edhe punët teknike për organizimin e
mbledhjeve të Kuvendit të Komunës, komiteteve dhe komisioneve punuese të Kuvendit të Komunës, duke
përfshirë këtu edhe përpilimin e projekt-akteve që i procedohen për miratim këtyre organeve.
Punë të tjera për  të gjitha organet e administratës duke përfshirë këtu pranimin e shkresave të ndryshme,
dorëzimin dhe ekspeditivin e shkresave zyrtare, vërtetimin e dokumenteve dhe nënshkrimin, punët e
arkivit dhe ekspeditivit.

Deklarata e vizionit : Duke menaxhuar me buxhetin e kryesuesit të Kuvendit të Komunës konform
vendimit të Kuvendit të Komunës për miratimin e buxhetit dhe duke u bazuar në dispozitat e ligjeve në
fuqi, duke përfshirë këtu edhe vendimet e Kuvendit të Komunës, angazhohet që qytetarëve të Komunës t’u
ofrohen shërbime sa më të mira dhe më të shpejta konform detyrave dhe përgjegjësive të Kuvendit të
Komunës, duke përfshirë këtu lëshimin e dëshmive për Anëtarët e Kuvendit të Komunës, përpilon
vendimet e Kuvendit bën ekspeditivin e akteve zyrtare e materiale për nevojat e Kuvendit të Komunës dhe
Komiteteve të tij, bënë përpunimin administrativ-teknik të akteve dhe lëndëve, arkivimin e lëndëve.

Deklarata e Qëllimit : Qëllimi i kryesuesit të Kuvendit është që duke e njohur nevojën për të sjellë
vendimmarrjen më afër qytetarëve të promovoj qeverisje të mirë dhe kushte të jetesës për të gjithë
qytetarët e komunës duke avancuar një sistem të qëndrueshëm të vetëqeverisjes lokale dhe të përmirësimit
të efikasitetit të shërbimeve publike në komunën e Mitrovicës
Me një menaxhim sa më të mirë të punës së kuvendit të organizojë sa më mirë punën e personelit të
shërbimit profesional të Kuvendit, me menaxhim optimal të buxhetit të saj, të krijojë kushte për punë
efikase dhe transparente të Kuvendit të komunës dhe të trupave të tij, në mënyrë që qytetarëve, në bazë të
kompetencave tona, t’u ofrohen shërbime në afatet e parapara me ligj, me pretendim që këto afate të jenë
sa më të shkurtra.

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 141,000.00 141,800.00 142,600.00

2 Mallra dhe Shërbime 6,500.00 15,000.00 14,200.00

3 Shpenzime Komunale - - -

4 Subvencione dhe Transfere 12,500.00 18,200.00 18,200.00

5 Investime Kapitale - - -

T OT ALI 160,000.00 175,000.00 175,000.00

0 0 0

ZYRA E K U VEN D IT  K OM U N AL

Stafi

Tabela 9



19

ADMINISTRATA DHE PERSONELI

Drejtor: z. Hysen Muzliukaj

Deklarata e misionit :
Zbatimin e dispozitave ligjore, rregulloreve në organet e administratës komunale
Organizon metodën e punës në organet komunale të administratës,
Lëshon çertifikata dhe akte tjera nga evidenca zyrtare që mban kjo drejtori,
Planifikon buxhetin e Drejtorisë dhe kujdeset për menaxhimin optimal të tij,
Kryen punët administrative për nevojat e këtyre organeve që kanë të bëjnë me : Përgatitjen profesionale,
teknike dhe organizimin e mbledhjeve të Asamblesë Komunale, Bordit të Drejtorëve dhe trupave punues
të emëruar nga Asambleja Komunale dhe Bordi i Drejtorëve si dhe përpunimin profesional të akteve të
miratuara nga këto mbledhje.
Punët e përbashkëta për të gjitha organet e administratës: Punët e pranimit të shkresave të ndryshme,
dorëzimin dhe ekspeditivin e shkresave zyrtare, vërtetimin e dokumenteve dhe nënshkrimin e tyre, punët e
arkivës dhe ekspedimit, zbatimin e procedurave ligjore nga lëmia e marrëdhënies së punës, mirëmbajtjen
dhe pastrimin e objekteve, prokurimin dhe furnizimin me mallra dhe shërbime, nxemjen qëndrore,
mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e automjeteve të KK dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kompjuterëve.

Deklarata e Vizionit :
Lëshon deklarata për amvisnin e përbashkët,
Përgatitë vërtetimin e fotokopjeve të dokumenteve origjinale
Përgatitë vërtetimin e nënshkrimeve personale
Lëshon vërtetime për varshmërinë materiale në diasporë etj,
Lëshon certifikata në bazë të dy dëshmitarëve dhe provave tjera,
Protokolon, pranon shkresat nga palët, sistemon, evidenton dhe dërgon aktet në përpunim të mëtejmë sipas
drejtorive dhe sektorëve të veçantë dhe bën ekspeditivin e akteve zyrtare e materiale për nevojat e
Kuvendit Komunal,
Përpunimi administrativ-teknik i akteve dhe i lëndëve, pranimi , hapja, klasifikimi i postës, dërgimi i
postës, arkivimi i lëndëve, ruajtja e lëndëve arkivore të përfunduara
Ndarja e materialit të pavlefshëm të regjistraturës dhe dorëzimi i lëndës arkivore ,arkivit kompetent,
shpërndarja e thirrjeve përmes centralit telefonik etj.

Deklarata e Qëllimit :
Drejtoria e Administratës dhe Personelit ka për qëllim të bëj:
Regjistrimin e posalindureve në LAL
Regjistrimin e të vdekurve në LAV
Celebrimin e martesave dhe i regjistrojnë në LAM,
Mbanë librat amzë të të lindurve,
Mbanë librat amzë të të martuarve
Mbanë librat amzë të të vdekurve
Bënë ndryshime dhe përmirësime  të emrave personalë sipas kërkesës së palës
Lëshon certifikata për faktet që mbajnë evidencë sipas detyrës zyrtare,
Kryejnë edhe punë tjera të përcaktuara me Ligj dhe aktet nënligjore,
Bënë pregaditjen dhe organizimin e mbledhjeve të Kuvendit Komunal dhe përpunimin profesional të
akteve të aprovuara në seanca , ruan dokumentacionin dhe burimet e dokumenteve, mban evidencën e
mbledhjeve të mbajtura të Kuvendit dhe komiteteve të tij , mban procesverbalet dhe stenogramet nga
seancat e Kuvendit, bën publikimin e vendimeve dhe akteve tjera të aprovuara nga këto organe në
Gazetën  Zyrtare dhe mjete  tjera të informimit,
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Kryen  punë profesionale për anëtarët e Kuvendit, organeve të tij, lidhur me mirëvajtjen e punës sidomos:
rreth peticioneve, ankesave, parashtresave që në formë te ndryshme i drejtohen këtyre organeve dhe
komiteteve të zgjedhura  nga Kuvendi Komunal.
Përgatit procedurat e nevojshme lidhur me tubimet publike të Kuvendit Komunal me qytetarë, bashkësitë
lokale dhe organizmat tjerë relevant
Jep instruksione profesionale lidhur me materialet që i shqyrton Kuvendi, Bordi i Drejtorëve dhe
Komitetet e Kuvendit ,
Kryen detyra tjera sipas udhëzimeve dhe urdhëresave të Kryetarit të Komunës.
Zbaton Ligjin mbi Shërbimin Civil dhe Zbaton Urdhëresat Administrative lidhur me zbatimin e
procedurave të shpalljes se konkurseve, rekrutimit, selektimit, mirëmbajtjes së dosjeve të punëtorëve të
shërbimit civil dhe të procedurave tjera që dalin nga Ligji dhe Udhëzimet Administrative që rregullojnë
këtë lëmi.
Është përgjegjëse për zbatimin e procedurës së tenderimit në bazë të rregullatives ligjore në fuqi
Merret me administrimin e rrjetit të kompjuterëve , përpunimin e Web-faqes së Komunës dhe përcjelljen e
trendëve bashkohorë nga lëmi e teknologjisë informative

Performanca:

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022
1 Paga dhe Meditje 327,500.00 329,200.00 331,000.00
2 Mallra dhe Shërbime 337,500.00 400,000.00 430,000.00
3 Shpenzime Komunale 85,000.00 90,000.00 95,000.00
4 Subvencione dhe Transfere 90,000.00 100,000.00 100,000.00
5 Investime Kapitale 10,000.00 20,800.00 34,000.00

T OT ALI 850,000.00 940,000.00 990,000.00

63 63 63

AD M IN IST RAT A D HE  PERSON ELI

Stafi
Tabela 10

ÇËSHTJET GJINORE
Performanca:

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022
1 Paga dhe Meditje 12,900.00 13,000.00 13,100.00
2 Mallra dhe Shërbime 3,600.00 5,000.00 6,000.00
3 Shpenzime Komunale - - -
4 Subvencione dhe Transfere 16,000.00 17,000.00 20,900.00
5 Investime Kapitale - - -

T OT ALI 32,500.00 35,000.00 40,000.00

2 2 2

ÇËSHT JET  GJIN ORE

Stafi
Tabela 11
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INSPEKSIONI

Drejtor: z. Hysni Ahmeti

Deklarata e misionit : Që të zhvilloj dhe të siguroj me efektivitet dhe efikasitet :

a) kushtet higjieniko-sanitare dhe teknike në ambientet ku qytetarët e Mitrovicës jetojnë, punojnë,

edukohen, shërohen, argëtohen, etj.

b) normat dhe standardet e operatorëve që kryejnë veprimtari ligjore nga kompetenca e kësaj drejtorie,

c) implementimin e masave dhe programeve preventive përmes zhvillimit dhe forcimit të inspektimeve

kompetente ligjore.

Deklarata e Vizionit : Vizioni i DI-së është mbrojtja e konsumatorit, mbrojtja e shëndetit publik,

mbikqyrja dhe aplikimi i ligjeve për planin zhvillimor, rregullativ dhe urbanistik, përmes inspektimeve,

vendimeve, pëlqimeve, evidentimeve dhe ndërmarrjen e masave ligjore ndaj subjekteve – operatorëve që

kryejnë veprimtari joligjore nga kompetenca e kësaj drejtorie duke siguruar kushte dhe ambient të

shëndoshë për qytetarët e Mitrovicës.

Deklarata e Qëllimit : Mbikqyrja dhe aplikimi i ligjeve dhe akteve tjera ligjore në fushën e ndërtimit,

tregut sanitar, veterinarisë, bujqësisë, mbrojtjes së ambientit, trafikut urban - komunikacionit,

hidroekonomisë, rrugëve etj. Promovimi i kushteve higjieniko - sanitare dhe teknike në institucionet

publike dhe private. Zhvillimi i resurseve humane dhe forcimi i llogaridhënies.

Performanca :

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 166,000.00 166,900.00 167,700.00

2 Mallra dhe Shërbime 41,000.00 45,000.00 60,000.00

3 Shpenzime Komunale - - -

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale 73,000.00 98,100.00 102,300.00

T OT ALI 280,000.00 310,000.00 330,000.00

30 30 30Stafi

IN SPEK SION I

Tabela 12
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PROKURIMI

Drejtor: z. Bekim Muja

Deklarata e Vizionit:

Vizioni i Drejtorisë së Prokurimit në koordinim me drejtoritë tjera është:

Planifikim më të mirë nga Drejtoritë

Përgatitjen me kohë të kërkesave nga Drejtoritë ( për hartimin dhe përgatitjen e projekteve si dhe

realizimin e tyre)

Specifikimet më detale dhe më të sakta të kërkesave për projektet e punës, shërbimeve dhe furnizimeve,

nga drejtoritë tjera.

Arsyeshmerinë e kërkesave

Caktimin e projekteve me prioritete nga drejtoritë tjera ashtu që realizimi te kryhet me kohë dhe pa

vonesa.

Deklarata e Qëllimit:

Drejtoria e Prokurimit ka për qëllim të kryej detyrat në pajtim me Ligjin mbi Prokurimin Publik dhe

Legjislacionin dytësor si vijon:

Pranimin e kërkesave

Plotësimin e deklaratave të disponueshmerisë së mjeteve

Zotimin e mjeteve nga drejtoria përkatëse

Përgatitjen dhe publikimin e Njoftimeve për kontratë

Përgatitjen e dosjes së tenderit

Mbajtjen e evidencës së Operatorëve Ekonomik

Deklarata e Misionit:

Misioni i Drejtorisë së Prokurimit është:

Realizimi i planit të prokurimit për vitin fiskal 2020

Kryerja e detyrave në pajtim me Ligjin e Prokurimit Publik

Respektimi i Legjislacionit dytësor

Kursimi i mjeteve të buxhetit të Komunës në përgjithësi dhe të drejtorive në veçanti

Përmbajtja e dinamikës së punës sipas afateve të përcaktuara

Koordinimi i punëve me drejtoritë, palët kontraktuese dhe komisionet mbikëqyrëse

Realizimi i pagesave dhe përmbyllja e kontratave në pajtim me afatet e përcaktuara kohore në kontratë.
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Organizimin e hapjes publike

Organizimin e vlerësimit te ofertave

Përgatitjen dhe publikimin e Njoftimeve për dhënie kontrate

Komunikimin zyrtar me Operatoret Ekonomik dhe kompletimin e dosjes së projektit

Përgatitjen dhe Nënshkrimin e kontratave

Koordinimi i punëve mes Prokurimit, drejtorive, komisionit mbikëqyrës të kontratave dhe operatorëve

ekonomik

Pranimin e faturave dhe situacioneve me raporte nga Komisionet mbikëqyrëse, evidentimin e tyre në Free

– Balance dhe përcjelljen për pagesë

Kontrollin dhe kompletimin e lendeve të prokurimit me rastin e përfundimit të secilit prokurim

Mbajtja e evidencës për çdo prokurim në vlerë mbi 100 €.

Përgatitja e raporteve zyrtare për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik, Bordin e Drejtorëve,

Kryetarin dhe Kuvendin ashtu siç parashihet me Ligj dhe Rregulloret në fuqi.

Performanca:

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 41,650.00 41,900.00 42,200.00

2 Mallra dhe Shërbime 10,850.00 18,100.00 19,800.00

3 Shpenzime Komunale - - -

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale - - -

T OT ALI 52,500.00 60,000.00 62,000.00

7 7 7

PROK U RIM I

Stafi

Tabela 13
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BUXHET DHE FINANCA

Drejtori: z. Shukri Gashi

Deklarata e misionit : Misioni i kësaj drejtorie është menaxhimi i buxhetit dhe financave të komunës.

Siguron drejtoritë me shërbimet e kontabilitetit dhe menaxhimin e shpenzimeve dhe Zhvillimin ekonomik,

informon liderët komunal me aktualitetet e ndërlidhura me buxhetin e komunës. Përgatit rregulloret për

KPF, menaxhimin e financave komunale, përgatitjen e prezantimit të buxhetit, koordinimin e punëve dhe

aktiviteteve të drejtorisë, këshillon zyrtarët komunal për procedurat dhe rregullat në lidhje me buxhetin

dhe financat.

Deklarata e vizionit: Menaxhon me buxhetin komunal,  përgatit buxhetin komunal për të gjitha

Programet buxhetore brenda afateve kohore të përcaktuara nga MEF-i duke u bazuar në Qarkoret

Buxhetore dhe dokumentacionin plotësues, bën rishikimin buxhetor, analizat, raportet periodike financiare

etj. Perfeksionimi i mbajtjes së evidencës së kontabilitetit dhe mundësin për ngritjen në nivel më të lartë.

Sektori i tatimit në pronë, menaxhon ekskluzivisht vetëm tatimin në pronë, përgatitjen e faturave,

shpërndarjen e faturave tatimore, planifikimin e inkasimit të tatimit në pronë, dhe raportimin e rregullt

pranë MFE- zyrës regjionale dhe drejtorisë për realizimin e të hyrave nga tatimi mbi pronë në baza mujore

si dhe përmbushja e planit vjetor. Pasurimin dhe inkorporimin e elementeve shtesë për skemën e tatimimit

dhe freskimin vjetor të të dhënave me gjendjen në teren dhe aprovimin e ndryshimeve – plotësimeve të

rregulloreve komunale të Tatimit mbi pronën dhe tarifave dhe ngarkesave dhe gjobave komunale.

Deklarata e qëllimit : Qëllimi i kësaj drejtorie është që të ngrit nivelin e menaxhimit të  financave

komunale për të gjithë administratën lokale, mbanë kontabilitetin dhe financat dhe përpilon raportet

mujore dhe vjetore mbi financat komunale. Mbanë evidencën e kontabilitetit për të hyrat vetanake

komunale për çdo program buxhetor si dhe barazimet periodike (mujore, tremujore, gjashtëmujore dhe

vjetore me MF-in Departamentin e Thesarit). Zyra menaxhon të gjitha shpenzimet e komunës, sipas

udhëzimeve nga MF. Për secilën program buxhetor, përmes sistemit të kontabilitetit të Free-Balancee,

përmes të cilit bëhet realizimi i shpenzimeve buxhetore (alkimi, zotimi dhe realizimi i pagesave) duke u

bazuar në rrjedhjen e parasë së gatshme Kech – planit.

Deklarata e misionit: Drejtoria siguron drejtime dhe koordinon me zyrat tjera komunale dhe me

bizneset private. Administrata bënë planifikimin dhe mbikëqyr punën e bërë nën planin e Zhvillimit

Ekonomik Lokal. Administrata jep këshillime për komunitetin e biznesit dhe kryen shërbime tjera.
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Sektori për Zhvillim Ekonomik

Deklarata e misionit: Të Përmirësojë ambientin për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Të

implementojë strategjitë për Zhvillimin Ekonomik Lokal (aktualisht planin 2014-2017). Drejtori synon të

themelojë partneritet me komunitetin e bizneseve dhe e sheh rolin e saj si promovues të përmirësimit të

infrastrukturës si bazë për zhvillim ekonomik. Sektori gjithashtu ka për qëllim thjeshtësimin e rregulloreve

dhe procedurave komunale që kanë të bëjnë me veprimtarin e bizneseve në Komunë.

Sektorit i Tatimit në Pronë

Deklarata e misionit: Tatimi në pronë është tatim vjetorë i komunës. Të hyrat nga tatimi në pronë

përdoren për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj. Duke paguar tatimin në pronë ju jeni duke

u bërë pjesë e përpjekjeve për të zhvilluar komunën tuaj.

Tatimi në Pronë është tatim vjetor të cilin e vendos Komuna. Ajo i ngarkohet të gjitha pronave të

paluajtshme që janë nën apo mbi nivelin e tokës. Kjo përfshin njësitë brenda ndërtesave si, apartamente

dhe hapësira për përdorim komercial. Disa institute dhe organizata përjashtohen nga tatimi në pronë.

Të hyrat e grumbulluara nga Tatimi në Pronë së bashku me të hyrat tjera përdoren për zhvillimin e

infrastrukturës në komunën tuaj, si: rrugë, shkolla, ambulanta dhe investime të ngjashme të cilat kanë për

qëllim përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj. Pritet që nga viti 2019 Komunat të fillojnë

inkasimin e Tatimit mbi Tokë. Kjo është potencuar edhe me Qarkoren Buxhetore 2019/01, ku si plan i të

hyrave është inkorporuar edhe Tatimi në Tokë.

Performanca:

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 215,000.00 216,000.00 217,200.00

2 Mallra dhe Shërbime 260,000.00 300,000.00 300,000.00

3 Shpenzime Komunale - - -

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale 500,000.00 550,000.00 600,000.00

T OT ALI 975,000.00 1,066,000.00 1,117,200.00

33 33 33

B U XHET  D HE F IN AN CA

Stafi
Tabela 14
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SHËRBIMET PUBLIKE DHE INFRASTRUKTURA

Drejtor: z. Naser Muja

Deklarata e misionit:

Mision i  DSHPI  është ofrimi i shërbimeve komunale dhe infrastrukturore cilësore për qytetaret. Kjo

sigurohet kryesisht përmes mjeteve të cilat vijnë nga qytetarët përmes Të Hyrave Vetanake që inkason

Komuna nga Tatimi në Pronë, Lejet ndërtimore, Verifikimi dokumenteve të ndryshme etj. Por edhe nga

Granti Qeveritar ku Komuna ndan një pjesë të konsiderueshme të mjeteve për një infrastrukturë e cila i

plotëson nevojat e qytetarëve.

Deklarata e Vizionit:

Një komunë më infrastrukturë të rregulluar me standarde të larta dhe shërbime komunale të avancuara.

Krijimi i një jete më të lehtë dhe më atraktive pë qytetarët e Komunës së Mitrovicës duke u munduar që

atyre tu ofrohen shërbime të cilësisë së lartë dhe të modernizuara.

Deklarata e Qëllimit:
 Ndërtimi dhe rindërtimi i rrugëve dhe trotuareve

 Ndërtimi dhe riparimi i ujësjellësve dhe rrjeteve të ujësjellësit
 Ndërtimi i rrjeteve te kanalizimeve,kolektorëve dhe impianteve për trajtim te ujerave

 Ndërtim dhe mirëmbajtje te rrjeteve te ndriçimit publik dhe sinjalizimit rrugor
 Ndërtimi i parqeve ,shesheve dhe sipërfaqeve te gjelbëruara
 Ndërtimi dhe rindërtimi i objekteve te djegura gjate luftës ne veri
 Trajtimi i mbetjeve urbane.

Performanca:

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 66,250.00 66,900.00 67,300.00

2 Mallra dhe Shërbime 342,000.00 380,000.00 492,000.00

3 Shpenzime Komunale 63,750.00 65,000.00 70,000.00

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale 2,700,000.00 2,750,000.00 2,950,000.00

T OT ALI 3,172,000.00 3,261,900.00 3,579,300.00

11 11 11

ZHVILLIM  EK ON OM IK

Stafi

Tabela 15
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ZJARRFIKËSIT DHE INSPEKTIMET

Komandant i njësisë : z. Tahir  Mikullovci

Deklarata e misionit : Mbrojtja e jetës së njerëzve, të pasurisë, të shtazëve dhe. Ndërmarrja e masave dhe

veprimeve për evitimin e shkaqeve të zjarrit, për pengimin e mundësisë së zgjerimit të zjarrit, zbulimin

dhe fikjen e zjarrit, për vërtetimin e shkaqeve të zjarrit si dhe dhënjen e ndihmës për largimin e pasojave të

shkaktuara nga zjarri.

Deklarata e Qëllimit :

Qëllimi i mbrojtjes nga zjarri dhe fatkeqësitë tjera është:

Siguria e qytetarëve

Rregullimi i veprimtarisë së shërbimit zjarrfikës dhe shpëtimit nga zjarri

Mbrojtja nga zjarri

Ofrimi i ndihmës teknike në situata të  pa parashikueshme dhe të rrezikshme

Kryerja e detyrave tjera në fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi tjera

Aftësimi dhe arsimimi i pjesëtarëve të ShZSh-së për mbrojtje nga zjarri e etj.

Aktivitetet për vetëdijesimin e qytetarëve për parandalim dhe rreziqe nga zjarri

Rritja e numrit të pjesëtarëve të Shërbimit Zjarrfikës

Pajisja me mjete profesionale të ShZSh-së

Përmirësimi i infrastrukturës të objektit të ShZSh-së

Deklarata e Vizionit : Mbrojtja dhe shpëtimi nga zjarri përmban: planifikimin, organizimin, aftësimin,

realizimin, mbikëqyrjen, parandalimin nga zjarri, financimin e masave dhe aktiviteteve për mbrojtje nga

zjarri dhe fatkeqësitë tjera.

Performanca:

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 228,100.00 229,400.00 230,800.00

2 Mallra dhe Shërbime 50,000.00 50,000.00 50,000.00

3 Shpenzime Komunale 8,000.00 8,000.00 8,000.00

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale 14,400.00 14,400.00 14,400.00

T OT ALI 300,500.00 301,800.00 303,200.00

40 40 40

SHERB IM ET  E ZJARRF IK ËSVE

Stafi
Tabela 16
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MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE

Drejtor : z. Nehat Bahtiri

Deklarata e misionit : Mbrojtja dhe Shpëtimi i njerëzve, kafshëve,pasurisë, trashëgimisë së kulturës dhe
ambientit ku jetojmë dhe veprojmë nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera.

Deklarata e vizionit : Sistemi i Mbrojtjes dhe Shpëtimit përmban programimin, planifikimin,organizimin,
aftësimin, koordinimin, realizimin, mbikëqyrjen dhe financimin e masave si dhe të aktiviteteve për
Mbrojtje dhe Shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera.

Deklarata e qëllimit : Detyrat bazë të sistemit të Mbrojtjes dhe Shpëtimit nga fatkeqësitë natyrore dhe
fatkeqësitë tjera janë:
Zbulimi, përcjellja dhe hulumtimi i rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera.
Vështrimi, lajmërimi, alarmimi dhe informimi i publikut për rreziqet e mundshme dhe dhënia e
udhëzimeve për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë.
Arsimimi dhe aftësimi për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë
Organizimi i mbrojtjes dhe gatishmërisë emergjente si dhe mënyrat tjera për mbrojtje, shpëtim dhe
ndihmë.
Vetë mbrojtja, vetë ndihma, ndihma reciproke
Aktivizimi i forcave për mbrojtje dhe shpëtim dhe i mjeteve për realizimin e masave mbrojtëse.
Evitimi i pasojave nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera deri te sigurimi ikushteve elementare për
jetë.
Mbikqyrja e përhershme rreth realizimit të rregullave për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqsitë  natyrore
dhe nga fatkeqësitë tjera.
Vetëdijesimi i qytetarëve për parandalimin e rreziqeve të shkaktuara nga zjarret dhe fatkeqësitë tjera.
Projektet për parandalimin e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera (rrëshqitja e dheut, vërshimet,
ortekët e dëborës, fatkeqësitë teknologjike etj).
Pajisjet e nevojshme të ekipeve për mbrojtje dhe shpëtim pranë kuvendit komunal Trajnimi i stafit të
drejtorisë si dhe ekipeve për mbrojtje dhe shpëtim pranë Kuvendit Komunal
Pajisje personale për intervenime të stafit për zjarrfikje dhe shpëtim.
Plotësimi i stafit profesional të paraparë sipas organogramit i bazuar në Ligjin për Mbrojtje nga -
Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera nr. 02/L -68 (Plotësimi i sektorit të kontrollit të katastrofave
dhe i sektorit për kërkim shpëtim me stafin e nevojshëm). Rritja e numrit të punëtorëve të zjarrfikësve
nëpër ndërrime

Performanca:

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022
1 Paga dhe Meditje 55,000.00 55,300.00 55,600.00
2 Mallra dhe Shërbime 15,000.00 15,000.00 15,000.00
3 Shpenzime Komunale - - -
4 Subvencione dhe Transfere 20,000.00 20,000.00 20,000.00
5 Investime Kapitale 150,000.00 155,000.00 160,000.00

T OT ALI 240,000.00 245,300.00 250,600.00

7 7 7

M EN AXHIM I I K AT AST ROF AVE N AT YRORE

Stafi
Tabela 17
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ZYRA LOKALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

Shefe e zyrës: znj. Snezhana Nestoreviq

Deklarata e misionit:

Qëllimi kryesor i kësaj zyre është që të ndihmoj në zhvillimin e gjithëmbarshëm të të gjitha komuniteteve

të Komunës me theks të posaçëm për minoritete. Zyra Lokale për Komunitete dhe Kthim i shërben

komuniteteve pakicë për realizimin e të drejtave të tyre në Komunë dhe Qeveri Qendrore  d.m.th. kjo zyre

shërben si urë lidhëse në njërën anë të mekanizmave të sistemit institucional të bashkësive me nevoja të

veçanta në krahasim me popullsinë shumicë.

Deklarata e qëllimit: Socializimi i minoriteteve në shoqërini kosovare. Motivimi i tyre për të jetuar dhe

vepruar në Komunën e Mitrovicës. Përfshirja e minoriteteve në aktivitete të ndryshme kulturore, sportive,

sociale ejt. Në këtë mënyrë Komuna e Mitrovicës mundohet që të jetë e barabartë në ofrimin e shërbimeve

për të gjitha komunitetet të cilat jetojnë dhe veprojnë në qytet, qofshin ato shumicë ose pakicë.

Performanca:

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 42,000.00 43,000.00 44,000.00

2 Mallra dhe Shërbime 5,000.00 5,000.00 5,000.00

3 Shpenzime Komunale - - -

4 Subvencione dhe Transfere 12,000.00 15,000.00 20,000.00

5 Investime Kapitale - - -

T OT ALI 59,000.00 63,000.00 69,000.00

6 6 6Stafi

ZYRA K OM U N ALE PËR K OM U N IT ET E D HE K T HIM

Tabela 18
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BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL

Drejtor: z. Ekrem Sadiku

Deklarata e misionit : Hartimi i politikave për zhvillimin e Bujqësisë, bashkëpunimi me MBPZHR,

koordinimi i punëve me OQ dhe OJQ si ato vendore dhe ndërkombëtare, grumbullimi i shënimeve të sakta

dhe me kohë për të gjitha lëmit e Bujqësisë, përgatit planet për mbjelljet vjetore dhe siguron që këto plane

të implementohen.

Zhvillimi i ekonomik i harmonizuar sipas standarteve dhe praktikave të BE-së duke respektuar Politikat e

Zhvillimit Rural (PZHR) të BE-së, normat ekologjike dhe konkurruese me vendet e rajonit dhe i

mbështetur nga fondet zhvillimore qeveritare, lokale dhe ndërkombëtare.

Subvencionimi në forma të ndryshme të qytetarëve të cilën i përkasin fushave të ndryshme të bujqësisë.

Deklarata e Qëllimit : Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural duke u bazuar në planifikimin e

buxhetit, në Planin e punës, në kërkesat e qytetarëve, në bashkëpunim të ngushtë me organizatat përkatëse

vendore dhe ndërkombëtare, në bashkëpunim me MBPZHR, realizon aktiviteteve dhe projekte ku

nëpërmjet subvencioneve, granteve të ndryshme dhe këshillave ndihmon fermerët dhe ekonomitë

bujqësore në rritjen e produktivitetit për sektorët prioritarë, të bujqësisë dhe zhvillimit rural.

Performanca :

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 48,500.00 49,000.00 49,800.00

2 Mallra dhe Shërbime 10,000.00 15,000.00 20,000.00

3 Shpenzime Komunale - - -

4 Subvencione dhe Transfere 125,500.00 130,000.00 140,000.00

5 Investime Kapitale - - -

T OT ALI 184,000.00 194,000.00 209,800.00

7 7 7

B U JQËSIA

Stafi

Tabela 19
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PYLLTARI DHE INSPEKSION

Drejtor: z. Asllan Isufi

Deklarata e misionit : Ndërtimi  i politikave në zgjedhjen e problemeve mjedisore gjatë ndërtimit të

Mitrovicës. Përkushtohet në sigurimin e të gjitha politikave dhe resurseve të nevojshme me qëllim që

veprimet tona të inkorporojnë menaxhimin e përgjithshëm të mjedisit. Me qëllim të një ambienti më të

pastër kjo Drejtori ka marrë në menaxhim edhe inkasimin e taksës për mbeturina ku është duke kryer një

punë shumë produktive. Kjo ka ndikuar në ngritjen e performancës së ndërmarrjes publike për pastrim

KRM Uniteti si dhe është duke ndikuar në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për një ambient më të pastër

dhe të shëndetshëm. Buxheti për këtë drejtori do të ketë ngritje në vitin 2019.

Deklarata e Vizionit : Mitrovica qytet Universitar me mjedis të shëndosh pa plumb dhe metale të rënda.

Me një gjeneratë të shërbimit të menaxhimit të burimeve me komunitet aktiv, me një komunë që reinovon

dhe motivon përdorimin e mbeturinave si burim për ekonominë e gjelbërt me përfitime mjedisore për të

gjithë.

Deklarata e Qëllimit : Informimi i qytetareve mbi gjendjen reale të Mjedisit dhe vetëdisimit,

ndërgjegjësimi i tyre në zgjedhjen e problemeve mjedisore.

Krijimi i një sistemi modern të integruar dhe efektiv të menaxhimit të mjedisit. Përfshirja aktive e

komunitetit dhe partnerëve në bartjen e menaxhimit të mbeturinave në Komunën e Mitrovicës.

Performanca:

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 85,000.00 86,000.00 87,000.00

2 Mallra dhe Shërbime 400,000.00 450,000.00 500,000.00

3 Shpenzime Komunale - - -

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale 100,000.00 100,000.00 100,000.00

T OT ALI 585,000.00 636,000.00 687,000.00

16 16 16

PYLLT ARIA D HE IN SPEK SION I

Stafi

Tabela 20
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INTEGRIME EVROPIANE DHE MIRËQENIA SOCIALE

Drejtor : z. Nazan Kërveshi

Deklarata e Qëllimit:

DIEMS, deklarohet me përkushtim për realizimin e Planit të punës, si qëllimin e vet primar.

Deklarata e misionit:

DIEMS në kuadër të misionit të saj angazhohet në:

Identifikimin dhe sigurimin e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare në Komunën e Mitrovicës sipas

standardeve të përcaktuara nga MPMS;

Përkujdesjen e vazhdueshme ndaj familjeve të dëshmorëve dhe veteranëve të UÇK-së dhe anëtarëve të

familjeve të tyre që kanë këtë status me qëllim të realizimit të të drejtave dhe benificioneve të posaçme që

janë në kompetencë të Komunës;

Përkujdesjen e vazhdueshme për qytetarët e zhvendosur dhe te pastrehë në territorin e Komunës së

Mitrovicës;

Angazhim permanent me qëllim të realizimit sa më të mirë të PVPE.

Bazuar në kontratë që Komuna e Mitrovicës ka me Bashkësinë Islame në Mitrovicë për mbulimin e

shpenzimeve të varrimit për qytetarët e Komunës së Mitrovicës, DIEMS mban kujdesët për ekzekutimin e

këtyre fatura nga buxheti i Drejtorisë së tyre.

Deklarata e Vizionit:

Përmirësimin e Mirëqenies Sociale për të gjitha kategoritë në Komunën e Mitrovicës;

Zhvillimin e Planit Strehimor për Komunën e Mitrovicës,

Bashkëpunimin me të gjithë partnerët serioz që janë të përkushtuar në ofrimin e shërbimeve të Mirëqenies

Sociale,

Implementimin e Planit të Veprimit për Partneritet Evropian (PVPE)
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INTEGRIMET EVROPIANE

Performanca :

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 54,400.00 54,700.00 55,000.00

2 Mallra dhe Shërbime 10,000.00 12,000.00 13,000.00

3 Shpenzime Komunale - - -

4 Subvencione dhe Transfere 182,100.00 200,000.00 210,000.00

5 Investime Kapitale 25,000.00 33,300.00 37,000.00

T OT ALI 271,500.00 300,000.00 315,000.00

9 9 9

IN T EGRIM ET  EVROPIAN E

Stafi

Tabela 21

MIRËQENIA SOCIALE

Drejtor i Qendrës për Punë Sociale : UD.

Performanca:

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 137,000.00 138,000.00 139,000.00

2 Mallra dhe Shërbime 20,000.00 20,000.00 22,000.00

3 Shpenzime Komunale 5,000.00 6,000.00 7,000.00

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale - - -

T OT ALI 162,000.00 164,000.00 168,000.00

25 25 25

SHËRB IM ET  SOCIALE

Stafi

Tabela 22
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GJEODEZI DHE KADASTËR

Drejtor : z. Egzon Jashari

Deklarata e Vizionit : Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, gjatë viteve të cekur si më poshtë

parasheh që të bëhet inqizimi i Zonave kadastrale që janë përfshirë në komasacion për këto Zona

kadastrale si dh rindërtimin e Zonës kadastrale në Mitrovicë ku planifikohet air inqizimi dhe deshifrimi i

të gjitha pronave në ZK Mitrovicë, në mënyrë që të bëhet barazimi i tërësishëm i tyre.

Deklarata e Qëllimit: Ka për qëllim që të eliminohen të gjitha parregullësit dhe kundërthëniet e

sipërfaqeve të terrenit dhe regjistrit të pronave në Komunën tonë. Si qëllim i fundit është zvogëlimi i

disproporcionit terren – Komunë, dhe kompletimi i të dhënave sa më i saktë.

Performanca :

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 116,900.00 117,500.00 118,100.00

2 Mallra dhe Shërbime 12,500.00 15,000.00 17,000.00

3 Shpenzime Komunale - - -

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale 30,600.00 31,000.00 32,000.00

T OT ALI 160,000.00 163,500.00 167,100.00

19 19 19

GJEOD EZI D HE K AD AST ËR

Stafi

Tabela 23

Deklarata e misionit : Misioni primar i drejtorisë është krijimi i një ambienti të shëndoshë për zhvillimin

dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale, rrjetin referues homogjen, rikonstruimin e informatave

kadastrale në formë digjitale, modelin e sistemit informativ për tokën dhe pronën.

Drejtoria është bartëse kryesore për regjistër zyrtar për regjistrimin e parcelave kadastrale, ndërtesave,

pjesëve të ndërtesave, përçuesve dhe objekteve nëntokësore në Komunë. Lejon shfrytëzimin e tokës

Komunale, zbaton vendimet e gjykatës për ndarje, bartje të pronësisë, bashkëpunimi i natyrshëm me

qeverinë qendrore-Ministrin e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Agjencionin Kadastral të

Kosovës.
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PLANIFIKIMI HAPSINOR DHE RREGULLATIV

Drejtor : z. Besnik Beka

Deklarata e misionit : Misioni primar i drejtorisë është krijimi i një ambienti të shëndoshë për banim,
punë, rekreacion duke respektuar rregullativën ekzistuese ligjore.
Drejtoria është bartëse kryesore e hartimit të detyrave projektuese për planet zhvillimore komunale –
urbane dhe planeve rregullative urbane dhe  bënë implementimin e tyre, lëshon lejet e ndërtimit, kujdeset
për dokumentacionit investivo – teknik dhe përputhshmërinë e tij me kushtet e dhëna urbano - teknike.
Lejon shfrytëzimin e hapësirave publike, mbulon sferën banimit, zbaton vendimet e gjykatës për ndarje,
bartje të pronësisë, bashkëpunimi i ngushtë me qeverinë qendrore - Ministrin e Ambientit dhe Planifikimit
Hapësinor dhe Agjencionin Kadastral të Kosovës.

Sektori për urbanizëm
Deklarata e misionit : Kujdeset për implementimin e planeve zhvillimore dhe planeve rregullative
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.

Sektori për planifikim
Deklarata e misionit : Është bartëse për procedurat rreth hartimit të planit zhvillimor komunal - urban
dhe planeve rregullative urbane, merret me monitorimin dhe evoluimin e këtyre planeve, harton
propozimet dhe kushtet e dhënies së pronës komunale në shfrytëzim me interes të përgjithshëm shoqëror,
jep hapësirat publike në shfrytëzim të përkohshëm, kujdeset për zbatimin e ligjeve të sferës së planifikimit
hapësinor si Ligjit për planifikim hapësinor të Kosovës (LPH), respektimit të rregullativës ekzistuese
ligjore.

Performanca :

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 86,100.00 86,700.00 87,210.00

2 Mallra dhe Shërbime 20,000.00 22,000.00 23,000.00

3 Shpenzime Komunale - - -

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale 618,900.00 630,000.00 650,000.00

T OT ALI 725,000.00 738,700.00 760,210.00

13 13 13

PLAN IF IK IM I HAPSIN OR D HE RREGU LLAT IV

Stafi

Tabela 24
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SHËNDETËSIA

Drejtoreshë : znj. Erseka Hasanaj

ADMINISTRATA E SHËNDETËSISË
Performanca :

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 27,500.00 28,600.00 29,900.00

2 Mallra dhe Shërbime 12,000.00 15,000.00 20,000.00

3 Shpenzime Komunale - - -

4 Subvencione dhe Transfere 45,500.00 50,000.00 50,000.00

5 Investime Kapitale 35,000.00 40,000.00 42,000.00

T OT ALI 120,000.00 133,600.00 141,900.00

4 4 4Stafi

AD M IN IST RAT A E SHËN D ET ËSISË

Tabela 25

Deklarata e misionit:

Ofrimi i shërbimeve shëndetësore, sa më cilësor për banorët e Komunës së Mitrovicës.

Të kontribuoj në shëndetin e popullatës në Komunën e Mitrovicës përmes konceptit të mjekësisë

familjare.

Ofrimin i shërbimeve të kujdesit primar shëndetësor për të gjithë banoret e Komunës së Mitrovicës pa

dallime, në pajtueshmëri me ligjin e shëndetësisë dhe rregulloret e aprovuara nga Ministria e Shëndetësisë.

Parandalimi (prevenimi) i sëmundjeve, shërimi dhe rehabilitimi që kanë të bëjnë me sëmundjet,

çrregullimet dhe lëndimet.

Edukimin shëndetësor të popullatës, imunizimi dhe vaksinimin.

Kujdesin elementar shëndetësor, kujdesin emergjent 24 orë dhe shërbimin themelor stomatologjik,

Kujdesi për shëndetin mendor bazuar në bashkësi, kujdesin shëndetësor riprodhues dhe metoda e

planifikimit familjar,

Shërbime diagnostifike laboratorike dhe rëntgenologjike në kujdesin primar shëndetësor.

Vlen të ceket se Komuna e Mitrovicës ofron shërbime shëndetësore për një pjesë shumë të madh të

qytetarëve nga pjesa veriore e qytetit.

Deklarata e Vizionit:

Një popullatë e shëndoshë në të gjithë territorin e Komunës së Mitrovicës.

Shërbime shëndetësore parësore kualitative, efikase, humane dhe të arritshme sa më afër popullatës.
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QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE – QKMF
Drejtor : Fevzi Sylejmani

Performanca :

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 1,941,000.00 1,951,000.00 1,962,000.00

2 Mallra dhe Shërbime 524,697.00 550,000.00 600,000.00

3 Shpenzime Komunale 90,000.00 90,000.00 90,000.00

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale 80,000.00 90,000.00 90,000.00

T OT ALI 2,635,697.00 2,681,000.00 2,742,000.00

300 300 300

QK M F

Stafi

Tabela 26

Deklarata e Qëllimit:
Ofrimi i shërbimeve të kujdesit primar shëndetësor duke u bazuar në principet: E Mjekësisë familjare

Shërbime preventive si: promovim shëndetësor, edukim shëndetësor, imunizimin dhe vaksinimin me

qëllim të reduktimit dhe parandalimit të sëmundjeve infektive.

Diagnostifikimi fillestar, kujdesin elementar shërues si dhe ndërhyrje të vogla kirurgjike.

Menaxhimin e barnave për kujdesin primar shëndetësor.

Shërbime themelore të shëndetit oral.

Ofrimi i vizitave shtëpiake dhe ofrim të kujdesit paliativ për pacientët me stadin terminal shëndetësor.

Kujdesi shëndetësor për nënat dhe fëmijët.

Kujdesi shëndetësor për adoleshentët me theks të veçantë në parandalimin e dukurive negative si:

droga,alkooli,duhani, parandalimi i sëmundjeve seksualisht të transmetueshme,HIV/AIDS-i.

Përkujdesja e shëndetit reproduktiv (kujdesi antinatal dhe postnatal, shërbime të planifikimit familjar).

Shërbimet e shëndetit mental, identifikime me kohë të rasteve me çrregullime mentale.

Ngritje e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, puna e vazhdueshme me kartela shëndetësore si dhe

menaxhimi i sëmundjeve duke u bazuar në udhërrëfyes standard terapeutik.

Përmirësimi, zbatimi dhe zhvillimi i vazhdueshëm i sistemit të informimit shëndetësor.

Promovimi i punës ekipore dhe bashkëpunimi i vazhdueshëm me nivelin dytësor dhe tretësor shëndetësor.

Zbulimi dhe lajmërimi i sëmundjeve akute infektive, sëmundjeve kronike dhe malinje.

Zhvillimi i vazhdueshëm profesional për tërë stafin e punues të QKMF-së.
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KULTURË, RINI DHE SPORT

Drejtor : z. Tafil Peci

Deklarata e Vizionit:
Qasja e drejtë ndaj kulturës dhe sportit si segmente shumë të rëndësishme në krijimin e një shoqërie
moderne me vlera të qëndrueshme,
Realizimi i synimeve me qëllim të afirmimit të vlerave kombëtare në fushën e kulturës përgjithësisht dhe
sportit,
Krijimi i kushteve për zhvillimin e aktiviteteve kulturo-artistike, rinore dhe sportive për të gjithë,
Krijimi i një ambienti të sigurt dhe tërheqës për zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive.

Performanca :

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 368,886.00 269,500.00 270,900.00

2 Mallra dhe Shërbime 95,000.00 101,802.00 105,000.00

3 Shpenzime Komunale 90,000.00 95,000.00 95,000.00

4 Subvencione dhe Transfere 118,500.00 125,000.00 130,000.00

5 Investime Kapitale 52,614.00 55,000.00 60,000.00

T OT ALI 725,000.00 646,302.00 660,900.00

56 56 56

SHËRB IM ET  K U LT U RORE

Stafi

Tabela 27

Deklarata e misionit:
Avancimi i përgjithshëm i vlerave kulturore kombëtare dhe sportive.
Shënimi i përvjetorëve të personaliteteve të kulturës dhe historisë kombëtare, të të gjitha kohërave,
Formimi i shoqërive kulturo-artistike, grupeve dhe ekipeve sportive,
Përkrahja e talenteve të rinj, në veçanti krijimi i kushteve për zhvillimin e veprimtarive kulturo-artistike
dhe sportive,
Prezantimi i denjë i komunës sonë në nivel vendi dhe më gjerë,
Kujdesi dhe mirëmbajtja e institucioneve të kulturës, rinisë dhe sportit dhe ndërtimi i objekteve të reja,
Nxitja e bashkëpunimit me shoqëritë kulturo-artistike, me grupet rinore dhe ekipet sportive në nivel vendi
dhe më gjerë,
Ngitja e vetëdijes njerëzore në aspektin e dashurisë dhe humanitetit,
Nxitja dhe përkrahja e krijuesve të  fjalës artistike,
Botimi i veprave me vlera kulturore e historike kombëtare,
Shtrirja e aktivitetit të sektorit të sportit edhe në shkollat e komunës me qëllim të zbulimit e të ndihmës të
talenteve të reja në fushën e kulturës e të sportit, organizimi i garave në nivel komune, regjioni, vendi e
më gjerë.
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DREJTORIA E ARSIMIT

Drejtor : z. Iset Beka

Deklarata e qëllimit
Kryerja e të gjitha obligimeve bazuar në standardet më të avancuara që kanë të bëjnë me edukimin dhe
arsimin e gjeneratave të reja.

Deklarata e vizionit:

Qasja e drejtë dhe në mënyrë shkencore në avancimin e arsimit dhe edukimit të gjeneratave të reja, bazuar
në Strategjinë për zhvillimin e Arsimit Para-universitar në Kosovë 2007-2017.
Modeli i zhvillimit të arsimit dhe edukimit të gjeneratave të reja nëpër vendet më të avancuara të regjionit,
të Evropës e më gjerë.
Krijimi i një ambienti të sigurt e tërheqës për të gjithë nxënësit,
Përmirësimi i pozitës materiale të punëtorëve arsimor,
Arritshmëria e një shkalle sa më të lartë të suksesit.

Deklaratë e misionit
Edukimi dhe arsimimi i gjeneratave të reja që nga niveli parashkollor deri tek shkollimi i mesëm i lartë
duke përfshirë të gjithë pa dallim etnie, race dhe përkatësie fetare.
Zbatimi i ligjeve dhe udhëzimeve administrative të MASHT-it dhe i Ligjeve të Kuvendit të Republikës së
Kosovës që kanë të bëjnë me arsimin,
Respektimi dhe zbatimi i vendimeve që dalin nga Bordi ekzekutiv dhe Asambleja Komunale,
Zbatimi dhe qasja e drejtë e reformave shkollore, me qëllim të arritshmërisë në shkallën më të lartë,
bazuar në standardet evropiane dhe botërore,
Zbatimi dhe qasja e drejtë në vlerësimin e njohurive të nxënësve,
Nxitja e bashkëpunimit me të gjitha shoqatat dhe organizatat që kanë të bëjnë me lëmin e arsimit dhe
edukimit,
Bashkëpunimi me DKA-të në nivel vendi,
Bashkëpunimi dhe përvetësimi i përvojave në fushën e arsimit, jo vetëm në nivel vendi por edhe më gjerë,
veçmas me Republikën e Shqipërisë,
Nxitja e bashkëpunimit ndërmjet arsimtarëve, nxënësve dhe prindërve,
Bashkëpunimi me zyrën e inspekcionit në nivel regjional,
Aftësimi profesional i personelit arsimor,
Krijimi i kushteve për mbarëvajtjen e mësimit,
Krijimi i kushteve për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme që kanë të bëjnë me formimin e personalitetit
të të gjithë nxënësve,
Përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës shkollore,
Përgatitja e objekteve shkollor për fillimin me kohë të vitit shkollor, kalendarit të punës, plan-programeve
mësimore dhe dokumentacionit pedagogjik,
Mbikëqyrja e përgjithshme e punës edukativo-arsimore,
Në kuadër të kësaj DKA në Mitrovicë ka në menaxhimin e saj:
1 Çerdhe fëmijësh
1 Shkollë artistike
27 Shkolla fillore ,
4   Shkolla të mesme të larta
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ADMINISTRATA E ARSIMIT

Performanca:

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 74,000.00 76,000.00 78,000.00

2 Mallra dhe Shërbime 209,117.00 215,000.00 215,000.00

3 Shpenzime Komunale - - -

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale 237,010.00 237,010.00 237,010.00

T OT ALI 520,127.00 528,010.00 530,010.00

10 10 10

AD M IN IST RAT A E ARSIM IT

Stafi

Tabela 28

ARSIMI PARAFILLOR – ÇERDHJA E FËMIJËVE

Performanca:

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 258,779.00 258,779.00 258,779.00

2 Mallra dhe Shërbime 105,397.00 110,170.00 114,967.00

3 Shpenzime Komunale 21,114.00 21,114.00 21,114.00

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale - - -

T OT ALI 385,290.00 390,063.00 394,860.00

44 44 44

ARSIM I PARAF ILLOR - ÇERD HJA

Stafi

Tabela 29
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ARSIMI FILLOR

Performanca :

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 6,301,081.00 6,301,081.00 6,301,081.00

2 Mallra dhe Shërbime 248,877.00 277,514.00 306,295.00

3 Shpenzime Komunale 107,872.00 107,872.00 107,872.00

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale - - -

T OT ALI 6,657,830.00 6,686,467.00 6,715,248.00

922 922 922Stafi

ARSIM I F ILLOR

Tabela 30

ARSIMI I MESËM
Performanca:

N r K ategori të Ekonomike 2020 2021 2022

1 Paga dhe Meditje 2,440,980.00 2,440,980.00 2,440,980.00

2 Mallra dhe Shërbime 94,534.00 110,153.00 124,543.00

3 Shpenzime Komunale 36,691.00 36,691.00 36,691.00

4 Subvencione dhe Transfere - - -

5 Investime Kapitale - - -

T OT ALI 2,572,205.00 2,587,824.00 2,602,214.00

312 312 312

ARSIM I M ESËM

Stafi

Tabela 31

































 

  

RAPORTI I PUNËS SË DREJTORISË KOMUNALE TË ARSIMIT  

PËR PERIUDHËN (JANAR – QERSHOR 2019) 

 
 

  
 

 

 

 
Iset Beka 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 
Komuna e Mitrovicës 

Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica 
 
 

 
 
 



 
Drejtoria e Arsimit, gjatë periudhes kohore Janar – 
Qershor 2019, duke u bazuar në objektivat e 
hartuara sipas Planit Dinamik të Punës dhe Planit 
të Zhvillimit të Arsimit 2018-2022, ka realizuar një 
varg punësh dhe aktivitetesh, ku shkurtimisht po i 
pasqyrojmë disa prej tyre në këtë prezantim 
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 Është  duke u monitoruar në vazhdimësi zbatimi i Planit 
Komunal të Arsimit 2018-2022; 

 

 Është hartuar dhe aprovuar rregullorja për Asmablenë 
Komunale të Fëmijëve; 

 

 Është  koordinuar realizimi i paraktikës profesionale të 
studentëve të fushës së  edukimit në shkollat tona;   

 

 Kemi vazhduar sigurimin e transportit për nxënësit e arsimit 
të obliguar; 

 

 Kemi reaguar në MASHT dhe është bërë intervenimi dhe 
rregullimi i defekteve të lëshuara në ndërtimin e shkollës 
model dhe në shtator kjo shkollë t’i vijoj mësimet në 
objektin e ri; 

 

 Janë duke vazhduar punimet me intensitet të shtuar në 
ndërtimin e shkollës fillore "Sylejman Vokshi" në Broboniq, 
ku në shtator presim të filloj puna në objekt të ri; 
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Është organizuar dhe mbajtur Testi i Arritshmërisë 
2019; 

 

Është organizuar dhe mbajtur Testi i Maturës 
Shtetërore 2019; 

 

Është organizuar dhe mbajtur testi ndërkombëtar 
TIMSS me klasat e katërta; 

 

 Janë organizuar dhe mbajtur testet për shkallë në të 
gjitha shkollat për klasat 2, 7 dhe 11; 

 

 Janë organizuar dhe mbajtur garat e kreativitetit 
kulturor, mendimit kritik dhe diturisë;  

 

 Janë mbajtur takime dhe punëtori me koordinator të 
cilësisë; 
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 Janë organizuar trajnime për udhëheqje arsimore; 
 

 Janë kryer të gjitha përgatitjet për organizimin e trajnimit 
për zbatimin e kurrikulës së re për të gjithë mësimdhënësit 
të cilit në vitin e ri shkollor 2019/20 do të fillojnë të 
punojnë për herë të parë me kurrikulën e re; 

 

 Janë mbajtur punëtori me Ekipet për Reagim dhe 
Parandalim të Braktisjes dhe Mosregjistrimit dhe Ekipit për 
Vlerësim Pedagogjik të Fëmijëve me Nevoja të Veçanta; 

 

 Janë realizuar takimet e rregullta mujore me drejtorë 
shkollash; 

 

 Janë realizuar vizita të shpeshta në të gjitha institucionet 
arsimore; 

 

 Ka filluar të bëhet vlerësimi i performancës së 
mësmidhënësve; 
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 Është organizuar regjistrimi i nxënësve nëpër të gjitha nivelet 
shkollore: çerdhe, klasa parafillore, klasa e parë dhe klasa e dhjetë; 

 

 Është bërë monitorimi, kontrolli dhe mbikqyrja e vazhdueshme e 
rrjedhës së procesit edukativo arsimor gjatë gjysmëvjetorit të dytë 
të vitit shkollor 2018/19; 

 

 Janë zëvendësuar 6640 orë mësim që janë humbur gjatë grevës së 
mësimdhënësve; 

 

 Është duke u realizuar projekti i Unionit Europian dhe MASHT-it për 
zhvillimin profesional të mësimdhënësve të ciklit fillor; 

 

 Janë duke u zbatuar projektet e bankës botërore në 5 shkolla 
përfituese; 

 

 Janë duke u zbatuar grantet për Qendrat e kujdesit dhe Zhvillimit në 
fëmijëri të hershme në dy qendra; 

 

 Janë mbajtur dhe vazhdojnë takimet e rregullta me donatorë, 
partnerë dhe OJQ të ndryshme; 
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Janë kryer të gjitha përgatitjet dhe janë duke u 
zhvilluar procedurat e prokurimit për fillimin e 
realizimint të këtyre projekteve: 

Realizimi i shkallëve emergjente në ShFMU 
“Eqrem Çabej”; 

 

Gëlqersoja e të gjitha shkollave që kanë nevojë; 
 

Furnizimi me shtretër në çerdhe; 
 

Furnizimi me kalda në ShFMU “Abdullah 
Shabani”; 

 

Rregullimi i nyjeve sanitare në gjimnazin “Frang 
Bardhi” 
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Rregullimi i oborreve dhe fushave sportive në 
çerdhe dhe 10 shkolla: 

IP “Gëzimi ynë”; 
 

ShFMU “Abdullah Shabani”; 
 

ShFMU “Aziz Sylejmani”; 
 

ShFMU “Bislim Imeri”; 
 

ShFMU “Elena Gjika”; 
 

ShFMU “Fazli Greiçevci”; 
 
 

ShFMU “Xhevat Jusufi”; 
 

ShFMU “Mehë Uka”; 
 

ShFMU “Sefedin Smakolli”; 
 

ShFMU “Shaban Idrizi”; 
 

ShFMU “Trepça”; 
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Së shpejti pritet të filloj ndërtimi i objektit të 
ri të SHFMU “Harun Beka” në Gushac  

dhe  
Ndërimi i Institucionit Parashkollor (Çerdhes) 

në Frashër.  
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    Shkolla model 
“Ismail Qemali”  

                                                                             



Shkolla “Sylejman Vokshi” në Broboniq 
Presim të hapet në Shtator 



     Rregullimi i oborrit në SHFMU “Fazli 
Greiçevci”-Vërrnicë Rregullimi i ngrohgjes 

në SHMLT “Arkitekt Sinani” 
Demonstrimi e Evakuimit me nxënës 

shkollash 
 
 



        Pajisja e 
kabinetetit të      

        shkencave në 
shkollën  

       “Gj.K. 
Skënderbeu” 

 



     Instalimi i sistemit të vëzhgimit - 
kamerave  

       në shkolla 
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         Panairi i shkencës 
dhe kulturës  

           nga gjimnazi “Frang 
Bardhi” 



         
        Kremtimi i 1 

Qershorit 
      “Ditës së 
Fëmijeve” 

 



Disa pamje të aktiviteteve që zhvillohen me nxënës në 
grupmoshat 3-4, dhe 4-5 vjeç në Suhodoll 
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