
OBLIGIMET E KOMUNAVE NGA AGJENDA EVROPIANE
PLANI GJITHPËRFSHIRËSE I KOMUNAVE 2019

Data e dorëzimit të
raportit: 05.07.2019
Emri i komunës Mitrovicë
Emri i Kryetarit të
Komunës Agim Bahtiri
Emri i Zyrtarit Komunal
për IE :

Sadije Jashari
Ermira Spahija

Detajet kontaktuese:
E-mail: sadije.jashari@rks-gov.net; ermira.spahija@rks-gov.net;

Tel: centrix 42 023

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

1. A është themeluar zyra komunale për Integrime Evropiane në
komunën tuaj  konform Rregullores Nr.08/2011 për organizimin dhe
përgjegjësitë e zyrave komunale për Integrim Evropian?

2. A vepron  ZKIE në kuadër të Zyrës së Kryetarit?

3. A e ka udhëheqësin e zyrës ZKIE-a?

4. Sa zyrtarë janë në këtë zyre?

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

6. A ka ndonjë mekanizëm tjetër komuna juaj (p.sh grup punues) nga
drejtoritë përkatëse të cilat  janë të obliguara të raportojnë në obligimet
e Agjendes Evropiane në të cilat diskutohen arritjet dhe sfidat e
përmbushjes së obligimeve nga Agjenda Evropiane në komunën tuaj,
nëse po sa takime janë mbajturë gjatë kësaj periudhe ?

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

1. Po, Zyra për Integrime Evropiane, është e themeluar,
por funksionon si sektorë në kuadër të Drejtorisë për
Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale.

2. ZKIE, nuk vepron në kuadër të Zyrës së Kryetarit, por
në kuadër të  Drejtorisë për Integrime Evropiane dhe
Mirëqenie Sociale.

3.Jo, ZKIE-ja, nuk ka udhëheqës.

4.Janë dy zyrtare për Integrime Evropiane.

5. Po, zyra ka Planin Vjetor, në kuadër të Drejtorisë për
Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale.

6.Grup punues, nuk ka. Por, drejtorët e drejtorive,
zyrtarët përgjegjës të njësive komunale si dhe kabineti i
kryetarit, që të gjithë përgjigjen për raportin në
obligimet e Agjendës Evropiane.



janë të inkorporuara në planin vjetore të Drejotorive përkatëse si dhe a
është ndarë buxhet për realizimin e këtyrë obligimeve?

8.A merr pjesë Zyrtari për Integrime Evropiane në takimet që mbahen
për planifikim të buxhetit vjetor/në mënyre që të ketë një monitorim
më efikas mbi përfshirjen e obligimeve të komunave nga Agjenda
Evropiane në planet e punës se  drejtorive Komunale dhe planifikimin
buxhetor të atyre planeve .

7. Pjesërisht janë të inkorporuara.

8.Jo, Zyrtari për Integrime, nuk merr pjesë në takimet që
mbahen për planifikim të buxhetit vjetor.

Objektivat Drejtoria
komunale
përgjegjëse

Masat Përmbledhja e aktiviteteve të kryera gjatë
periudhës së raportimit  Janar – Qershor 2019

Dispozitat e MSA-së

1. BLLOKU I: KRITERET POLITIKE

1. ADMINISTRATA PUBLIKE
Neni 120  i MSA-së:
Administrata publike



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

Zyra e
personelit

1. A është hartuar
programi trajnimeve për
vitin 2019 në komunën
tuaj? Nëse po, ju lutemi të
ofroni një dokument të
tillë. Nëse jo, ju lutem
shpjegoni arsyet.

2. Sa është numri
trajnimeve të mbajtura
sipas  fushave dhe numri i
zyrtarëve të trajnuar ?

3.A posedon komuna juaj
databazën për meaxhimin
e programit të trajnimeve?

4.Sa zyrtarë të rinjë janë
punësuar në administratën
e Komunës suaj gjatë
periudhës raportuese. Ju
lutemi ofroni listën e të
punësuarve, pozitat e tyre
dhe departamentet/ zyrat
në të cilat janë punësuar?

1. Po, Komuna e Mitrovicës e ka Plan
Programin e   trajnimeve, për vitin 2019. Gjeni
të bashkangjitur dokumentin në e-mail.

2. Numri i trajnimeve të mbajtuara deri me
tani është 4 (katër), në fusha të
ndryshme. Ndërsa, numri i zyrtarëve në
të gjitha këto fusha është 9 (nëntë).

3.Po, komuna jonë, posedon databazën për
menaxhimin e programit të trajnimeve. (E gjeni
të bashkangjitur në e-mail).

4. Numri i zyrtarëve të rinjë, të cilët janë
punësuar në Institucionin tonë në përiudhën
raportuese është 5 (pesë). Prej tyre 4 (katër) në
Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport, si dhe
1(një) në Drejtorinë e Administratës së
Përgjithshme. Ndërsa numri i pozitave të cilat
janë ende në procedurë të rekrutimit, duke i
përfshirë edhe rekrutimet e brendshme në total
është 11 duke i përfshirë edhe pozitat e
përmendura më lartë.

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

Zyra e
personelit

1. A ka bërë komuna juaj
përgatitje gjatë periudhës
raportuese për zbatimin e
tri ligjeve kornizë për
reformën e adminsitratës

1. Komuna e Mitrovicës (Njësia e Burimeve
Njerëzore) në bashkëpunim me Ministrinë e
Administratës Publike, konkretisht me DASHC-
në, deri tani ka mbajtur vetëm 1 (një) takim të
karakterit inforumes rreth zbatimit të  tri ligjeve



Financat

publike (Ligjit për zyrtarët
publilkë, Ligjit për
organizimin e
administratës shtetërore
dhe agjencive të pavarura,
dhe Ligjit për Pagat në
Sektorin Publik)? Ju
lutemi ofroni të dhëna mbi
aktivitetet e ndërmarra.

2. Cfarë ka ndërmarrë
komuna juaj gjatë
periudhës raportuese për
ngritjen e kapaciteteve
institucionale për
përmirësimin e
menaxhimit të financave
publike? Ju lutemi
shpjegoni aktivitetet e
ndërmarra.

3. Sa rekomandime ka
dhënë Zyra Kombëtarë e
Auditimit (ZKA) në
raportin më të fundit për
Komunën tuj. Sa
rekomandime të ZKA-së i
keni adresuar dhe sa prej
tyre kanë mbetur pa u
adresuar? Ju lutemi
shpjegoni.

kornizë për reformën e Adminsitratës Publike
(Ligjit për zyrtarët publilkë, Ligjit për
Organizimin e Administratës Shtetërore dhe
Agjencive të Pavarura, dhe Ligjit për Pagat në
Sektorin Publik), ndërsa jemi në pritje të hartimit
të akteve nënligjore, si dhe në pritje të mbajtjës
së trajnimeve nga DASHC për zbatimin e këtyre
ligjeve në praktikë.

2.Komuna ka implementuar rekomandimin për
zbatimin e mjeteve paraprakisht para
nënshkrimit të kontratës me operatorë për
investime kapitale.
Rregullprja e brendhsme për respektimin e
procedurave të pagesës, si dhe hapat e
ekzekutimit të pagesave. Zvogëlimin e
keqplanifikit të shpenzimeve, regjistrimin e të
gjitha pronave komunale, mbetet vetëm edhe
vlerësim i tyre, etj.

3.ZKA-ja në raportin final për virin 2018, ka
dhënë gjashtëmbëdhjetë (16) rekomandime,
ndërsa ende të pa plotësuara nga viti 2017, janë
edhe 11 rekomandime për të cilat pritet të
implementohen në vazhdimësi. –të gjitha
rekomandimet e ZKA-së, janë adresuar përmes
Planit të Implementimit të Rekomandimeve të
ZKA-së, të cilin e kemi dorëzuar në Zyrën
Kombëtare të Auditorit, brenda aftit ligjor.



Drejtoria
për
Shërbime
Publike dhe
Infrastruktu
rë

4. Cfarë ka ndërmarrë
komuna juaj gjatë
periudhës raportuese për
përmirësimin e
transparencës dhe
qeverisjes së ndërmarrjeve
publike që funksionojnë
në territorin e komunës
suaj? Ju lutemi shpjegoni
aktivitetet e ndërmarra.

4.Në fillim të vitit, Ndërmarrjet Publike janë të
obliguara të raportojnë për performancën e
suksesit dhe Planin e biznesit, i cili plan
raportohet para Kuvendit Komunal dhe përmes
DSHPI-së. Ndërmarrjet Publike janë të obligura
të raportojnë në periudha raportuese (K4) në
DSHPI, për ngritje të transparencës.

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

Drejtoria e
Administrat
ës/Sektori i
Kuvendit/
Zyra për
Informim/

1. A ka hartuar komuna
juaj Startegjinë për
Komunikim dhe
Marrëdhënie me Publikun,
nëse po ju lutem të
bashkangjiteni strategjinë
e miratuar?

2.Sa është numri i
kërkesave për qasje në
dokumente publike?

3. Sa është numri i
kërkesave të aporvuara
për qasje në dokumente
publike?

4. Sa është numri i
kërkesave të refuzuara për
qasje në dokumente
publike?

1.Jo, komuna jonë, nuk e ka të hartuar
Startegjinë për Komunikim dhe Marrëdhënie me
Publikun. Por e ka Planin për Transparencë.

2.Numri i kërkesave për qasje në dokumente
Publike për periudhën Janar – Qershor 2019,
janë 23 kërkesa të cilat janë shqyrtuar brenda
afatit kohorë.

3.Nga gjithsej 23 kerkesa për qasje në
Dokumente Publike, të gjitha janë të aprovuara
dhe nuk ka të refuzuara.

4. Nuk ka kërkesa të refuzuara



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

5. A janë publikuar në ueb
faqen e komunës tuaj të
gjitha aktet dhe
dokumentet e nxjerra nga
organet e komunave në
gjuhët zyrtare (nëse jo, ju
lutem jepni arsyet e mos
publikimit në gjuhët
zyrtare) ?

6. A janë duke u
transmetuar mbledhjet e
kuvendeve perms ueb
faqes  komunale ?

7. A ka forma të tjera të
transmetimit të
mbledhjeve të kuvendeve
?

8. Sa takime publike
gjithëpërfshirëse me
qytetarë janë mbajtur gjatë
peridhës raportuese
(konform nenit 68.1 të
Ligjit për vetëqeverisje
lokale)? 1

9. Sa takime konsultative
me qytetarë janë mbajtur

5. Të gjitha aktet e aprovuara nga kuvendi i
komunës, janë të publikuara në ueb faqen
komunale , në të dy gjuhët.

6. Po, mbledhjet e kuvendit të komunës
transmetohen direkt në ueb faqe.

7. Mbledhjet e Kuvendit Komunal
transmetohen përmes pajisjeve të
teleprezencës së MAPL-së, njëkohësisht
ato transmetohen edhe në televizionin
lokal (TV Mitrovica).

8.Gjatë periudhës raportuese, është mbajtur nje
(1) takim (konform nenit 68.1 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale)

9.Janë mbajtur tri (3) takime ku jane diskutuar
draft rregullore (konform nenit 68.3 dhe 68.4  të
Ligjit për vetëqeverisje lokale). -(Takimi me
qytetarë; Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal



lidhur me propozim-aktet
e kuvendit të komunës
(rregullore, statute, plane
etj)?

10.A ka ndërmarrë
Komuna juaj veprime për
rritjen e pjesëmarrjes së
qytetarëve në Konsultime
publike? Nëse po qfarë
veprime ka ndërmarrë?

11.Cilat janë vështirësitë
të cilat ndikojnë në
zbatimin e ligjeve,
Rregulloreve, politikave
dhe procedurave tjera në
Komunën tuaj? Cilat janë
veprimet që ka ndërmarrë
komuna juaj në këtë
drejtim?

2019- 2027, etj).

10.Komuna ka ndërmarrë të gjitha veprimet e
duhura të parapara me UDHËZIMIN
ADMINISTRATIV (MAPL) NR. 04/2018 PËR
TRANSPARENCË NË KOMUNA si dhe
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MAPL) NR.
06/2018 PËR STANDARDET MINIMALE TË
KONSULTIMIT PUBLIK NË KOMUNA.
Gjithashtu, si veprim që është ndërmarrë, është
ne sensibilizimin e grupeve te interesit.

11. Vështërësitë të cilat ndikojnë në zbatimin e
ligjeve, Rregulloreve, politikave  dhe
procedurave tjera në Komunën tonë, janë:
Kostoja financiare e zbatimit të ligjeve,
mosplanifiki paraprak, mungesa e udhëzimeve
për zbatimin e ligjeve, et.
Ndërsa,  veprimet që ka ndërmarrë komuna jonë
në këtë drejtim, janë kryesisht konsultimet
paraprake që bëhën me ministritë e linjës, sipas
nënit 83 për Vetqeverisje Lokale.



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

Drejtoria e
Administrat
ës/Zyra e
personelit

1. A është themeluar
komiteti për komunitete
në komunën tuaj  konform
Ligjit për Barazi Gjinore
(nenit 6 paragrafi 7 dhe 8).

2. Sa mbledhje të këtij
komiteti janë mbajtur në
periudhën raportuese?

3. A është emëruar
nënkryetari i komunës për
komunitete?

A eshte ndërmarr ndonje
veprim per te ndaluar
ndikimin politik në
rekrutimin e pozitave të
larta të shërbimit civil dhe
rekrutimet jo-meritore?
Nëse po, cilat janë
veprimet?

4.Sa është përqindja  e
popullësisë jo shumicë në
komunën tuaj ?

5. Sa është përqindja  e të
punësuarave të
komuniteteve jo shumicë
në institucionet publike?

1.Po,  komiteti për komunitete në komunën tonë,
është formuar.

2.Janë mbajtur, pesë (5) mbledhje.

3.Jo, nuk e kemi të emëruar nënkryetarin për
komunitete.

(paragrafi i dytë i pyetjes): Të gjitha
rekrutimet në sherbimin civil në Komunë e
Mitrovicës bëhën përmes komisionit
përzgjedhës për shërbimin civil  ashtu siç
parashihet me Ligjin për Shërbimin Civil si
dhe me aktet nënligjore që dalin nga ky ligj.

5. Gjithsej nga numri i të punësuarëve në
Administraten komunale, Shendetësia
Primare si dhe Arsimi parafillor, fillor dhe i



mesëm), përqindja  e të punësuarave të
komuniteteve jo shumicë në këto institucione
është rreth 2.5 %.

2. AVOKATI I POPULLIT

2.1.Të përmirësohen
kushtet për
funksionimin e
Institucionit të Avokatit
të Popullit

Drejtoria e
Administrat
ës

1.Sa ëshë numri i
insitucioneve publike
lokale në komunen tuaj?

2. Sa prej tyre  kanë qasje
të përshtatshme për
persona me aftësi të
veçanta?

1. Numri i institucioneve  publike lokale në
komunën tonë, është:
41 objekte shkollore;
21 objekte të mjeksisë familjare;
10 objekte të zyrave të vendit
2 objekte rekreative të sportit dhe
1 objekt i zjarfikësve

(Sa i përket Institucioneve si ATK-ja,
Policia, Spitali etj, këto janë objekte
regjionale).

2.Sa i përket qasjes të përshtatshme për
persona me aftësi të veçanta, qasja është
e pjesërishme, sepse shumica e
ndërtesave, janë ndërtim i vjeter. Por
secila i ka pjerrinat e veta.



2.2. Të zbatohen
rekomandimet e
Institucionit të Avokatit
të Popullit

Njësia për të
Drejtat e
Njeriut dhe
Komunitete

1.Sa është numri i
kërkesave/rekomandimeve
të cilat Komuna i ka
pranuar nga  Institucioni i
Avokatit të Popullit ( nëse
po listoni ato), si dhe cilat
janë masat që komunat
kanë ndërrmarë lidhur me
rekomandimet e pranuara?

2. Sa përgjigje pozitive i
ka kthyer Komuna
Institucionit të Avokatit të
Popullit?

3. Sa përgjigje negative i
ka kthyer Komuna
Institucionit të Avokatit të
Popullit?

4.Sa
kërkesa/rekomandime
janë në proces të
shqyrtimit?

1. Për peridhën raportuese, nuk ka pasur
kërkesa/rekomandime nga Avokati i
Popullit.

Përgjigjjet 2, 3, dhe 4 : Pasi që nuk ka pasur
kërkesa, nuk ka pasur as përgjigjje.



3.SHOQËRIA CIVILE

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

Drejtoria
për Financa
dhe Buxhet

1. Sa ka ndarë buxhet
komuna për mbështetjen e
projekteve të OSHC-ve ?

2.Sa është numri i OSHC-
ve të përkrahura
financiarisht nga komuna?

3.Sa është numri i
projekteve që ka financuar
komuna?

4.Sa është shuma e
përgjithshme e realizuar
për përkrahjen e aktiviteve
të OSHC-ve?

1. Komuna ka ndarë 50,000.00 €, për vitin 2019
për mbështetjen e projekteve të OSHC-ve.

2.Numri i OSHC-ve të përkrahura financiarisht
nga komuna, është dyzet e nëntë (49).

3.Komuna ka financuar gjashtë (6) projekte të
OSHC-ve.

4.Shuma e përgjithshme e realizuar për
përkrahjen e aktiviteteve të OSHC-ve, është
48,100.00€.

4.LUFTA KUNDËR TERRORIZMIT Neni 92: Lufta kundër
terrorizmit - MSA



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

Kordinatori
i
Sekretariatit
/Kuvendi i
Komunës

1. Cilat janë
veprimet/aktivitetet që ka
ndërmarrë komuna e juaj
për vetëdijësimin e
qytetarëve kundër
radikalizmit që mund të
shpiej në ekstremizëm të
dhunshëm ?

2. A  ka pasur ndonjë rast
të raportuar në KKSB për
aktivitetet që lidhen me
ekstremizmin e dhunshëm
dhe terrorizmin?

3. A është kërkuar nga
Drejtori i Policisë për të
raportuar lidhur me
gjendjen e sigurisë në
Kuvendin e Komunës dhe
a është raportuar ?

1.Si veprime/aktivitete të ndërmarra nga komuna
jonë, janë pjesëmarrja personelit të komunës, në
konferenca dhe takime, ku diskutohet për
prandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Gjithashtu janë edhe aktivitetet dhe takimet e
KKSB-së, me të gjithë përgjegjësit për sigurinë.
Gjithashtu vlenë të ceket se janë edhe raportet e
përditshme nga Policia, kryetarit të komunës.
Kontaktet e shumta, etj...

2.Lidhur me aktivitetet që lidhen me
ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin,
nuk ka pasur asnjë rast të raportuar në
KKSB.

3.Është kërkuar nga ana e kuvendit të komunës,
të raportoj drejtori i policisë. Është ekzekutivi ai
i cili i ka përcjellur informatat në kuvend për
çështje të sigurisë.



4.2.Të krijohen
mekanizma për raportim
obligativ lidhur me
konfliktin e interesit si
dhe të ashpërsohen
sanksionet lidhur me
mos deklarimin e
pasurisë dhe konfliktin e
interesit , si dhe për
zbatimin e politikave të
tjera kundër korrupsionit

Kordinatori
i
Sekretariatit
/Kuvendi i
Komunës

1.Sa është numri i
personave zyrtarë të
obliguar për deklarimin e
pasurisë tek AKK?

2.Sa është numri i
deklarimeve të konflikteve
të interesit nga zyrtarët
komunal ?

3. Sa është numri i
anëtarëve të kuvendit që
kanë deklaruar konfliktin
e interesit para marrjes së
vendimeve në kuvend të
komunës?

4. A ka bërë komuna juaj
përgatitje gjatë periudhës
raportuese për zbatimin e
ndryshimeve më të fundit
ligjore për suspendimin e
zyrtarëve të dyshuar për
korrupsion, respektivisht
atyre të dënuar, për
korrupsion (bazuar në
ndryshimet më të fundit
në Kodin Penal dhe atë të
Procedutrës penale)? Ju
lutemi ofroni të dhëna mbi
aktivitetet e ndërmarra.

5.  A ka bërë komuna juaj

1. Numri i personave zyrtar të obliguar për
deklarimin e pasurisë tek AKK, nga
Kuvendi, është 57.

2. Për 6 mujorin e parë 2019, nuk kemi
asnjë rast të konfliktit të interesit.

3. Asnjë rast.

4. Jo, nuk ka pasur asnjë aktivitet lidhur me
këtë çështje, sepse, nuk ka pasur asnjë
rastë të zyrtarëve të dyshuar për
korrupsion.



përgatitje gjatë periudhës
raportuese për zbatimin e
ndryshimeve më të fundit
në legjislacionin për
parandalimin e konfliktit
të interesit në ushtrimin e
detyrës zyrtare? Ju lutemi
ofroni të dhëna mbi
aktivitetet e ndërmarra.

6. A ka bërë komuna juaj
përgatitje gjatë periudhës
raportuese për zbatimin e
ndryshimeve më të fundit
në legjislacionin për
mbrojtjen e
informatorëve? Ju lutemi
ofroni të dhëna mbi
aktivitetet e ndërmarra.

5. Pasi që nuk kemi pasur asnjë rast të
konfliktit të interesit, komuna nuk ka
bërë asnjë përgatitje.

6. Jo, për shkak që s’kemi pasur raste të
tilla, nuk kemi pasur as mbrojtje për
informatorët.

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

Kordinatori
i
Sekretariatit
/Kuvendi i
Komunës

1. A ka hartuar komuna
juaj Planin Lokal për
Integritet,  nëse po ju
lutem të bashkangjiteni
planin e miratuar?

2. A ka komuna juaj zyrtar
që raporton për  Planin
Lokal për Integritet ?

3. Sa është numri i

1.Po, komuna jonë e ka të hartuar  Planin Lokal
për Integritet.

2.Jo, komuna nuk e ka zyrtarin që raporton për
Planin Lokal Integritet.

3.Pasi që nuk është caktuar zyrtari, nuk ka



raporteve të publikuara
mbi monitorimin e
zbatimit të  Planit Lokal
për Integritet.

raporte të publikuara mbi monitorimin e
zbatimit të  Planit Lokal për Integritet.

5. TË DREJTAT E NJERIUT DHE MBROJTJA E MINORITETEVE

5.1.Zbatimi i pakove
ligjore për të drejtat e
njeriut

Njësia për të
Drejtat e
Njeriut dhe
Komunitete

1.Numri dhe lloji i
aktiviteteve të komunës
për promovimin dhe
mbrojtjen e të drejtave të
njeriut  në lidhje me
zbatimin e  legjislacionit
për të drejtat e njeriut?

2. A është miratuar
rregullorja komunale për
mbrojtjen e të drejtave të
fëmijëve,  nëse po ju
lutem të bashkangjiteni
rregulloren e miratuar?

3. A ka rritur komuna juaj
buxhetin e ndarë për këtë

1. Numri dhe lloji i aktiviteteve të komunës
për promovimin dhe mbrojtjen e të
drejtave të njeriut  në lidhje me zbatimin
e  legjislacionit për të drejtat e njeriut: 6
aktivitete.

Shënimi i Ditës Botërore të Shëndetit
dt.07.04.2019;
Dita kundët braktisjes së fëmijëve 18.04.2019;
Dita kombëtare e të pagjeturve dt.27.04.2019;
Shënimi i Ditës Botërore të Punëtorëve
dt.01.05.2019;
Dita Botërore e Diversitetit Kulturor
dt.20.05.2019;
Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve
01.06.2019
Janë përkrahur edhe 19 OJQ me shumën e
përgjithshme 15.500€.

2. Jo, nuk është miratuar  rregullorja



vit për zbatimin e
politikave për mbrojtjen
dhe promovimin e të
drejave të njeriut dhe të
minoriteteve në raport me
vitin 2018? Nëse po, ju
lutemi ofroni të dhënat (në
shifra absolute dhe
përqindje). Nëse jo, ju
lutemi shpjegoni arsyet.

4. Cfarë ka ndërmarrë
komuna juaj gjatë
periudhës raportuese për
forcimin e mekanizmave
institucionalë për
mbrojtjen dhe
promovimin e të drejtave
të njeriut dhe të
minoriteeve? Ju lutemi
shpjegoni aktivitetet e
ndërmarra.

5. Cfarë ka ndërmarrë
komuna juaj gjatë
periudhës raportuese për
ngritjen e kapaciteteve
institucionale për
mbrojtjen dhe
promovimin e të drejtave
të njeriut dhe të
minoriteeve? Ju lutemi
shpjegoni aktivitetet e

komunale për mbrojtjen e të drejtave të
fëmijëve. Është në proces.

3. Po, komuna e ka rritur buxhetin për
zbatimin e politikave për mbrojtjen dhe
promovimin e të drejave të njeriut dhe të
minoriteteve, ku në raport me vitin e
kaluar, buxhetit i janë shtuar  3500 € më
shumë. Vitin e kaluar buxheti ka qenë
12.000€, tani është 15.500€.

4. Njdnjk-ja, ka përkrahur dhe vazhdimisht
përkrahë, OJQ-të që kanë mision dhe
vizion për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut dhe të komuniteteve. Si njësi,
kemi përkrahur financiarisht OJQ-në
“Pram” nga komuniteti ashkali; kemi
përkrahur edhe Ditën e komunitetit rom
dhe ashkali me shumën 1400 €.

5. NjDNJK-ja, ka pasur trajnime të
organizuara nga MAPL-ja dhe Zyra e
Kryeministrit për Qeverisje të Mirë në
ngritjen e kapaciteteve për NJDNJK.



ndërmarra.

5.2.Të drejtat e grave
dhe barazia gjinore

Njësia për të
Drejtat e
Njeriut dhe
Komunitete

1. A ka hartuar komuna
juaj Strategjinë kundër
dhunës në familje,  nëse
po ju lutem të
bashkangjiteni Startegjinë
e miratuar?

2. A ka hartuar komuna
juaj Planin e Veprimit të
Strategjisë kundër dhunës
në familje,  nëse po ju
lutem të bashkangjiteni
këtë Plan ?

3. Sa raste të dhunës mbi
baza gjinore ka trajtuar
komuna juaj?

4.A ka themeluar komuna
këshillin komunal për
mbrojtën e viktimave te
dhunës ne familje dhe
baza gjinore, nëse po sa
takime janë mbajtur?

5. A ka rritur komuna juaj
buxhetin e ndarë për këtë
vit për zbatimin e

1. Pritet qe te procedohet ne kuvend ne seancen e
dt 04.07.2019.

2.jemi në procedurë te themelimit të Mekanizmit
kundër dhunës në familje, dhe pas miratimit nga
kuvendi për këtë mekanizëm, do të fillojm të
zbatojmë strategjinë e këtij mekanizmi.

6. Në QPS – Komuna e Mitrovicës së Jugut
janë referuar gjithsejt 17 raste të dhunës
në familje, nga këto janë: 15 raste femra,
ndërsa 2 raste meshkuj. Nga 15 raste
femra janë:  viktima gra, nga 2 raste
meshkuj janë: 1 viktimë burrë dhe 1 të
mitur.

7. Siç e cekëm më lartë, kemi inicuar
procedurat dhe pritet të procedohet në
kuvend më 04.07.2019 për votim dhe
presim miratimin.

8. Po, komuna ka arritur të ndaj buxhetin
për zbatimin e politikave për barazi
gjinore. Në raport me vitin 2018, nga
12.000 €, për këtë vit, pra 2019, në



politikave për barazi
gjinore në raport me vitin
2018? Nëse po, ju lutemi
ofroni të dhënat (në shifra
absolute dhe përqindje).
Nëse jo, ju lutemi
shpjegoni arsyet.

6. Cfarë ka ndërmarrë
komuna juaj gjatë
periudhës raportuese për
ngritjen e kapaciteteve
institucionale për zbatimin
e politikave për barazi
gjinore? Ju lutemi
shpjegoni aktivitetet e
ndërmarra.

14.000 €.

9. Lidhur me zbatimin për barazi gjinore,
komuna e Mitrovicës, gjegjësisht Zyra
për Barazi Gjinore, ka ndërmarrë disa
veprime, duke dërguar rregulloren për
Këshillat e Lagjeve dhe Fshatërave, duke
përfshirë kuotën gjinore, e cila më parë
nuk ka qenë. Por nga MAPL-ja, na është
sugjeruar të presim, sepse janë duke e
përgatitur Udhëzimin Administrativ, i cili
e rregullon këtë çështje.

5.4.Të fuqizohet roli dhe
pozita e femrës në
shoqëri

Njësia për të
Drejtat e
Njeriut

1. Sa është numri i
femrave në pozita
menaxheriale në të gjitha
institucionet e komunës
duke përfshirë dhe
komunitetin jo shumicë
(p.sh. administratë,
shkolla, QMF etj)?

2.Sa është numri  total i
përfaqësimit të femrave në
administratën publike
lokale duke përfshirë
Kuvendin e Komunës,
duke përfshirë dhe

1. Numri i femrave në pozita menaxheriale në
të gjitha institucionet e komunës duke
përfshirë dhe komunitetin jo shumicë, është:

në shërbimin civil, 11;

në arsim 7;

në QMF 19

gjithsej 37

2. Numri  total i përfaqësimit të femrave në
administratën publike lokale duke përfshirë
Kuvendin e Komunës,   duke përfshirë dhe
komunitetin jo shumicë, 148 në shërbim
civil+13 në kuvend=161.



komunitetin jo shumicë ?

3.A ka ndërmarrë Komuna
juaj ndonjë veprim për
rritjen e përfaqësimit të
grave në pozitat lokale të
vendimmarrjes. Nëse po
cilat janë ato?

4. Po ka pasur një ngritje të lehtë në
përfaqësimin e grave në pozita lokale.

5.5.Zbatimi i të drejtave
pronësore

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

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

1.Janë mbajtur aktivitete vetëdijësuese sa i
përket Udhëzimit Administrativ, për regjistrimin
e pronës në emër të të dy bashkëshortëve.

5.6.Lufta kundër
trafikimit me qenie
njerëzore Njësia për të

1.Sa raste të strehimit dhe
të kompensimit të
viktimave të trafikimit

1.Viktima të trafikimit: janë referuar nga policia
2 raste potenciale. Që të 2 rasteve i është ofruar
strehim në strehimore dhe shërbime të parapara



Drejtat e
Njeriut dhe
Komunitete
/Drejtoria
për
Shëndetësisë
dhe
Mirëqenies
Sociale/Urab
anizmi

janë evidentuar në
komunën tuaj?

2. A ka siguruar Komuna
ndihmë për viktimat e
kundër trafikimit ?

3.A ndanë Komuna juaj
fonde të qëndrueshme dhe
afatgjatë për ofrimin e
shërbimeve sociale?

4.A e ka të miratuar
Komuna Juaj Planin tre-
vjeqar për strehim Social.
Nëse po ju lutem ta
bashkëngjitni Planin?

nga QPS – Mitrovicë.

2.Rastet e referuara të këtyre kategorive në QPS
-Mitrovicë e Jugut, nga komunitetet pakicë, jane
të trajtuara në mënyrë të barabarët me shumicën.
U jane ofruar si: ekzaminimi ligjor,ndihma
direkte, këshilla individuale, familjare, si dhe
vizita përcjellëse

3.Ne si Qendër për Punë Sociale, në menyrë jo
formale kemi ngritë çështjen e ekzistimit të
fondit të qëndrueshëm për shpenzime ditore për
rastet emergjente, mirpo deri më tani iniciativa
per formimin e këtij fondi, nuk është realizuar.
Vlen të ceket se, rastet e referuara për
shpenzimet afatgjate siq janë: qiraja, pakot
ushqimore, përkrahje të shoqatave, ku janë
strehuar fëmijet e braktisur, si dhe shoqatat që
kanë për mandat mbrojtjen e grave dhe fëmijeve
nga dhuna, Drejtoria për Integrime Evropiane
dhe Mirëqenje Sociale, i ka perkrahë në formën
financiare dhe materiale.

4.Komuna e Mitrovicës e ka të miratuar Planin 3
vjeçar për banim 2016-2019. Në këtë plan janë
të përfshira edhe rastet për strehim social.

5.7.Buxheti dhe sfidat
në nivel qendror dhe
lokal

Drejtoria
për Financa
dhe Buxhet

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

1.Drejtoria për Buxhet dhe Financa, ndanë
buxhetin në bazë të kërkesave dhe mundësive
buxhetore. Për Zyrën për Komunitete dhe Kthim,



?
2.A ndan Komuna juaj
buxhet për personat e
riintegruar?

për vitin 2019, buxheti është 55,566.00 €.

2. Komuna ka ndarë një buxhet simbolik për
personat e riatëdhesuar prej 1200 €. Por Zyra për
Riatëdhesim në bashkëpunim me drejtorinë e
Mirëqenies Sociale dhe drejtorive tjera, ju delë
në ndihmë me pako ushqimore, pagesë qiraje,
etj.

5.8.Të përmirësohet
implementimi i Ligjit
për përdorimin e
gjuhëve

Zyra
ligjore/Zyra
informimit

1.A është rekrutuar stafi i
nevojshëm dhe
profesional për përkthim?

2.Çfarë veprime ka
ndërmarrë Komuna për të
krijuar qasje për shërbime
në gjuhët zyrtare në nivel
komunal, duke përfshirë
gjuhët që përdoren nga
komunitetet jo shumicë në
komunën tuaj?

1. Po, komuna jonë e ka stafin për
përkthim. Janë dy (2) përkthyes.

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



6.MBROJTJA DHE PROMOVIMI  TRASHËGIMISË KULTURORE



6.1.Avancimi i
mbrojtjes së
trashëgimisë kulturore Drejtoria e

Kulturës/
Drejtoria
përgjegjëse
për
mbrojtjen e
trashëgimisë
(Urbanizmi)

1. Cilat janë
veprimet/aktivitetet që
komuna juaj ka ndërmarrë
lidhur me definimin dhe
trajtimin e perimetrave,
zonave të mbrojtura,
sipërfaqeve të mbrojtura
dhe shenjëzimin e aseteve
të Trashëgimisë
Kulturore? ( te ndahet veq
e veq)

1.Komuna e Mitrovicës, nuk ka zona të
mbrojtura. Ka vetëm objekte nën mbrojtje. Për
çdo vit Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i
dërgon listën drejtorisë së Urbanizmit, listën e
objekteve, të cilat janë nën mbrojtje dhe
inventarizim në Komunën e Mitrovicës.



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

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

1. A ka komuna juaj Plan
për Mbrojtjen e
Trashëgimisë Kulturore ?
Nëse po Ju lutem ti
bashkangjitni Planin?

2. A ka komuna juaj
Planin e Veprimit për
trashëgimi kulturore. Nëse
po Ju lutem ti
bashkangjitni Planin?

3. Sa është numri i
shkeljeve dhe ndërtimeve
ilegale në zonat e
mbrojtura?

4. Çfarë masa janë
ndërmarrë ndaj shkeljeve
të evidentuara të
ndërtimeve pa leje në
zonat e mbrojtura?

5. A janë siguruar pajisjet
për monitorimin e
sigurisë/instalimi i
kamerave të tërësive te
objekteve të trashëgimisë
kulturore (objektet e kultit
fetar, zonat e mbrojtura,
muzetë, etj) ?

6. A janë nënshkruar
Memorandume të
bashkëpunimit për detyrat
dhe përgjegjësitë për
mirëmbajtjen e  Kishave
Ortodokse? (Vetem
komunat qe kanë kisha)

1. Jo, komuna e Mitrovicës, nuk ka Plan për
Mbrojtjen e Trashëgëmisë Kulturore.

2. Jo, komuna e Mitrovicës, nuk ka Plan të
veprimit për Mbrojtjen e Trashëgëmisë
Kulturore.

3. Nuk ka pasur shkelje.

4. Nuk ka pasur

Pyetjet 5 dhe 6, nuk janë nën kompetencën e
komunës, janë nën kompetencën e Policisë.
Kemi informatën se ekzistojnë kamerat  për
monitorimin e sigurisë/instalimi i kamerave të
tërësive te objekteve të trashëgimisë kulturore
objektet e kultit fetar,etj.

Por, edhe pse kompetencë e Policsë, përmes
OSBE-ja i është bërë kërkesë komunës për
ndriçim të oborrit të Kishës Orthodoxe, e cila
kërkesë, është përmbushur nga komuna dke e
bërë ndriçimin e oborrit.
Gjithashtu është bërë largimi e deponisë ilegale
para Kishës Orthodoxe nga ana e Komunës.



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

Drejtoria e
Kulturës

1.Cilat janë aktivitetet që
komunat kanë ndërmarrë
për ndërgjegjësimin dhe
promovimin për mbrojtjen
e trashëgimisë kulturore?

2.Cilat janë format e
bashkëpunimit me
Qendrën Rajonale për
Trashëgimi Kulturore?

1. Gjatë periudhës Janar-Qershor 2019,
DKRS-ja, nuk ka organizuar  aktivitete
për ndërgjegjësimin dhe promovimin e
përkushtimit më të fuqishëm për
mbrojtjen e trashëgimisë kulturore por ka
mbështetur projekt propozime, të cilat
kanë ardhur nga OJQ-të, projekte që kanë
për qëllim promovimin  e planit per
trashigimi promovimin dhe vetëdijësimin
e komunitettit për mbrojtjën e tyre.

Gjithashtu nga Drejtoria për Urbanizëm, na ëhtë
bërë e ditur se jemi në proces të hartimit të Planit
Zhvillimor Komunal, sipas Ligjit të Ri të
ndërtimit, ku përfshihet edhe mbrojtja e
trashëgëmisë natyrore dhe kulture.

2.Si formë bashkëpunimi, Qendra Rajonale për
Trashëgëmi Kulturore, na njofton me listën e
objekteve të trashëgëmisë kulturore, për çdo vit.
Drejtoria për Urbanizëm, kërkesat eventuale për
ndërtim, brena perimetrit (50metra ) të paraparë
me ligj nga objektet e Trashëgëmisë Kulturore,
kërkon miratimin nga Instituti për Trashëgëmi
Kulturore.



2. BLLOKU II: KRITERET EKONOMIIKE

1. EKZISTENCA E EKONOMISË FUNKSIONALE TË TREGUT

1.1. Lehtësimi i
procedurave të bërjes
biznes në komuna

Drejtoria
për Zhvillim
Ekonomik

1.A është themeluar
Qendra për regjistrimin e
bizneseve  (one-stop
shopet) në komunën tuaj ?

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

1.2. Përmirësimi i
mëtejmë i ambientit në
të bërit biznes

Drejtoria
për Zhvillim
Ekonomik
dhe Turizem

1.Sa është numri i
bizneseve të  regjistruara,
ju lutem ofroni të dhëna
vetëm për periudhën
raportuese Janar-Qershor
2019 ?

2.Sa është numri i
bizneseve të mbyllura, ju
lutem ofroni të dhëna
vetëm për periudhën
raportuese Janar-Qershor
2019 ?

3. Sa është numri i
bizneseve të udhëhequr
nga gratë?

4.Sa ka ndarë buxhet

1. Numri i bizneseve të regjistruara, për
periudhën janar-qershor 2019, është
njëqind e nëntëdhjetë e tre (193).

2. Numri i bizneseve të mbyllura, për
periudhën raportuese janar –qershor
2019, është tridhjetë e pesë (35).

3. Numri i bizneseve të udhëhequr nga
gratë, për priudhën raportuese janar-
qershor, është 65.

4. Për këtë periudhë raportuese, Komuna
ka subvencionuar (mbështetur) 178
fermer. Shuma e mbështjetjes për këtë



komuna juaj për
subvencionimin e
bizneseve?

5. Sa është numri i
inspektorëve të tregut në
komunen tuaj?

periudhë raportuese, është 108.950€. Por
duhet theksuar, se këto subvencione, janë
bërë në bashkëpunim me Caristas-in
Zvicërran dhe IADK-në.

5. Numri i inspektorëve të tregut, në
komunën tonë, është :
Një (1) Udhëheqës Sektori dhe katër (4)
Inspektorë. Gjithsej pesë (5).

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

Drejtoria
për Financa
dhe Buxhet

1.Sa dëgjime publike janë
mbajtur  për planifikimin
e buxhetit? (të raportohet
në K4)

2. Cilat janë format  e
përfshirjes së qytetarëve,
shoqërisë civile dhe
grupeve tjera të interesit
në planifikimin e
buxhetit?

1.Për planifikimin e buxhetit të 2019, janë
mbajtur 8 dëgjime buxhetore.

2.Gjatë dëgjimeve buxhetore, janë përfshirë
grupe të ndryshme të interesit, duke fiffuar prej
arsimit, shëndetësisë, përfaqësuesve të
fshatërave dhe lagjeve, minoritetet, femrat me
biznese të vogla, fermerët, bletarët, studentët,
Ojq-të, klubet sportive.



2. KAPITULLI 16 I ACQUIS-SË: TATIMET
Neni 105 Tatimet – MSA

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

Drejtoria e
Inspektoriati
t

1. Cilat janë masat që ka
ndërmarrë komuna juaj
ndaj subjekteve
ekonomike me qëllim të
parandalimit të ekonomisë
joformale?

1.Në bazë të objektivave të parapara për vitin
2019, Drejtoria e Inspekcionit, bënë inspektime
sipas kompetencave dhe autorizimeve, me qëllim
të parandalimit të zezë-informalitetit, dhe
ekonomisë së hirtë, duke përdorur forma të
inspektimit (inspektimi i planifikuar, inspektimi i
paplanifikuar dhe riinspektimi-inspektim
përcjellës). Për peridhën janar-qershor 2019,
janë kryer nëntëqind e njëzet e gjashtë
inspektime (926).
98 përmirësime të të dhënave, konform
zhvillimit të aktiviteteve të subjektit si dhe
përmes inspektimeve të inspektorëve, janë
rëgjistruar 131 subjekte të reja.

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

1.A ka komuna juaj
Strategji për zhvillim
ekonomik lokal, nëse po
për çfarë periudhe si dhe
ju lutem të bashkangjiteni
strategjinë e miratuar? ?

2. A monitorohet zbatimi i
Strategjisë për Zhvillim
Ekonomik Lokale, nëse po
ju lutem të bashkangjiteni
raportet e monitorimit?

1. Komna jonë, nuk ka Strategji për
zhvillim ekonomik lokal.

2. Pasi që ende nuk ka përfunduar procesi i
hartimit të strategjisë, nuk kemi
monitorim të saj.



2.3. Zbatimi i Reformës
së Menaxhimit të
Financave Publike

1. Cilat janë veprimet që
komuna i ka ndërrmarrë
për përmisimin e
menaxhimit të financave
lokale (sipas
rekomandimit të auditorit)
?

2. A ka plan të veprimit
për implementimin e
rekomandimeve të
Auditorëve  komuna juaj
?

1.Komuna ka ndërmarrë veprime të cilat i ka
rekomanduar auditori i brendshëm dhe ai i
jashtëm dhe është në fazën e implementimit të
disa rekomandimeve për përmirësimin e
menaxhimit të financave, psh: protokolimin e
faturave, caktimin e afatit të ekzekutimit të
pagesave, krijimin e listës së rreziqeve, si dhe
rregullave interne.

2.Po, komuna e Mitrovicës e ka Planin e
Veprimit për implementimin e rekomandimeve
nga Auditimi i ZKA-së, për vitin 2018 duke
përfshirë edhe vitin 2017 të rekomandimeve
ende të paplotësuara.

2.4. Planfikimi i pronës
komunale për zhvillim
ekonomik lokal

1.A ka regjistër të pronës
komunale komuna juaj? 1. Po, Komuna e Mitrovocës, ka regjistër të

pronës, dhe është e publikuar në UEB
faqen komunale.

3. KAPITULLI 20 I ACQUIS-SË: NDËRMARRJET DHE POLITIKAT E INDUSTRISË

3.1.Ndërtimi i një
infrastrukture fizike, të
kompletuar dhe të

1. A është bërë
funksionalizimi i zonave
ekonomike në komunën

1. Po, në Mitrovicë janë të licencuara dy
Zona Ekonomike ; Parku i Biznesit dhe
Zona e lirë Ekonomike.



gatshme për ushtrimin e
veprimtarive të
bizneseve në

tuaj ?

2.Cfarë ka ndërmarrë
komuna juaj gjatë
periudhës raportuese për
reduktimin e barrës
administative (p.sh.
racionalizimin e lejeve e
licencave, etj.) në kuadër
të fushëveprimit të
kompetencave të saj? Ju
lutemi shpjegoni
aktivitetet e ndërmarra.

2. Komuna, ka ndërprerë lëshimin e punës
për biznese, përpos auto-taxsive dhe
kompanive taxi, në kuadër të
kompetencave komunale komuna ka pru
vendim që bizneset të lirohen nga taksat
komunale.
Me vendim të kryetarit komuna ka vendos që
e diela të jetë ditë pushimi për të gjitha
bizneset, përpos bizneseve hoteliere.

3. BLLOKU III: STANDARDET EVROPIANE

1.KAPITULLI 11 I ACQUIS-SË: BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL Neni 26 i MSA-së:
Bujqësia dhe Peshkataria

1.1.Zhvillimi i
mëtejshëm i politikave
në fushën e bujqësisë,
me qëllim të zbatimit të
dispozitave të MSA-së
dhe acquis-së së
transpozuar

Drejtoria
për Bujqësi

1. A ka hartuar komuna
juaj Plan Program për
Bujqësi dhe Zhvillim
Rural nëse po ju lutemi na
bashkangjiteni planin e
miratuar?

1.Jo, komuna jonë, nuk ka Plan Program për Bujqësi
dhe Zhvillim Rural.



1.2.Rregullimi i
mëtejshëm i tokës
bujqësore dhe mbrojtjes
nga ndërrimi i destinimit
të tokës bujqësore

Drejtoria
për Bujqësi

2. Sa është numri i
kërkesave të parashtruara
për ndërrimin e destinimit
të tokës?

3. Sa është numri i
vendimeve të miratuara
për ndërrimin e destinimit
të tokës?

2.Për periudhën raportuese, kërkesa të parashtruara për
ndrrim të destnimit të tokës, nuk ka pasur.

3.Pasi që nuk kemi pasur kërkesa, nuk ka pasur as
vendime të miratuara.

1.3.Konsolidimi i
mëtejmë i qendrave
informative këshilluese
komunale për bujqësi
dhe zhvillim rural

Drejtoria
për Bujqësi

1.A janë funksionalizuar
qendrat informative për
trajnimin e fermereve në
komunën tuaj?

2.A ka mbështetur
komuna juaj fermerët në
sektorin e drithrave,
hortikultures dhe
blegtorisë, nëse po ju
lutem cekni sektorin dhe
numerin e fermerëve të
përkrahur?

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

2. Po, komuna i ka mbështetur fermerët në
sektorin e blegtorisë sektorin e blegtorisë.  Në
sektorin e bletarisë, subvencionimi i fermerëve
me shoqëri bletësh,  koshere dhe paisje tjera për
bletari. Numri i fermerëve që kanë përfiuar në
bletari, është 75.
Ndërsa subvencionimi i fermerëve në fushën e
hortikulturës: mbeshtetje fermerëve  me  serra
nga polietileni me konstruksion metalik, serra
familjare dhe komerciale. Numri, 90 fermerë.



2.KAPITULLI 12 I ACQUIS-SË: POLITIKAT E SIGURISË SË USHQIMIT, FITOSANITARE DHE ATO TË
VETERINËS

2.1.Përmirësimi i
mbrojtjes së shëndetit
publik dhe shëndetit të
kafshëve

Drejtoria
për Bujqësi

1.Sa është numri i
fermerëve  të trajnuar për
mirëqenien e kafshëve?

1. Numri i fermerëve, të trajnuar për mirëqenien e
kafshëve, për periudhën raportuese, është
pesdhjetë e shtatë (57).

3. KAPITULLI 15 I ACQUIS-SË: ENERGJIA

Neni 114 Energjia- MSA



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

Drejtoria e
Shërbimeve
Publike

1. A ka miratuar komuna
juaj Planin për Efiqiencë
të Energjisë, nëse po ju
lutemi na bashkangjiteni
planin e miratuar ?

2. Sa është numri i
trajnimeve të mbajtura për
zyrtarët komunal për
zbatimin e masave të dala
nga Planet Komunale për
Efiçiencë të Energjisë?

1.Po, komuna e Mitrovicës, e ka të miratuar Planin për
Efiqiencë të Energjisë.

2. Për peridhën raportuese, nuk ka pasur trajnime
për këtë fushë.



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

Drejtoria e
Shërbimeve
Publike

1.Cilat janë aktivitetet
konkrete për zbatimin e
planit për efiçiencë të
energjisë, specifikoni së
paku tri projekte?

1. Aktivitetet konkrete për zbatimin e Planit për
Efiçiencë të energjisë, janë: Instalimi  i Softëerit
ENMASOFT   në bashkëpunim me GIZ-in, ku janë
grumbulluar të dhënat për të gjitha objektet komunale,
formimi i grupit punues për hartim të PKVEE-së,
hartimi i draftit  të PKVEE-së;
zgjerimi i rrjetit efiçient të ndriçimit publik, plani për
zbatim të masave efiçiente në objektet në pergjegjësi të
Komunës, zbatimi i masave në shml në fshatin Bare
"Xhevat ISUFI", etj.

4. KAPITULLI 23 I ACQUIS-SË: GJYQËSORI DHE TË DREJTAT THEMELORE

4.1.Promovimi i
mundësive të barabarta
dhe lufta kundër
diskrimimit

Njësia për të
Drejtat e
Njeriut

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

1. Po, komuna jonë, e ka të caktuar Zyrtari për
Mbrojtjen nga Diskriminimi.



4.2.Incimi i
funksionalizmit të
Komunitetit Konsultativ
për Personat em Aftësi
të Kufizuar

1.A është themeluar
Komiteti konsultative për
Personat me Aftësit të
Kufizuar në komunën tuaj
?

1.Po, Komiteti Konsultativ  për Personat me Aftësit të
Kufizuar në komunën tonë, është i themeluar që nga
muaji Janar 2019, dhe janë mbajtur dy (2) takime.

4.2.Ofrimi i ndihmës
juridike falas për të
gjithë qytetarët e
Republikës së Kosovës,
pa dallim etnie

7 (shtatë) regjione të
Republikës së Kosovës:
Prishtinë, Prizren,
Pejë, Mitrovicë,
Ferizaj, Gjakovë dhe
Gjilan.

Drejtoria e
Administrat
ës

1. A është funksionalizuar
Zyra Rajonale për ndihmë
juridike falas? (
Prishitinë, Prizren, Pejë,
Mitrovicë, Gjilan,
Ferizaj, Gjakovë).

2. A janë themeluar në
komunë tuaj Zyrat mobile
për ndihmë juridike falas
si formë e organizimit të
shërbimeve juridike ?

2. Sa është numri i
personave të cilët kanë
kërkuar ndihmë juridike
falas ?

Pyetjet 1, 2 dhe 3, nuk është nën kompetencë të
komunës.



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

Drejtoria e
Administrat
ës

1. 1. A është caktuar
zyrtari komunal për
mbrojtjen e të dhënave
personale?

2.A është funksionalizuar
baza e të dhënave
personale për zyrtarët
komunal?

1. Po, komuna jonë, e ka të caktuar zyrtarin për
mbrojtjen e të dhënave personale.

2.Po, baza e të dhënave personale, është e
funksionalizuar.

Neni 84 Mbrojta e të
dhënave personale - MSA

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

Drejtoria e
Administrat
ës

1.A është ngritur siguria
fizike e dokumentacionit
(roja fizike, vendosja e
kamerave, grilat,
kasafortat,etj.)?

2. A mbahen librat fizik
në komunën tuaj?

1. Në objektet e komunës, po siguria është ngritur si ajo
fizke, ashtu edhe kamerat. Ndërsa, në zyrat e vendit, jo,
janë vetëm grilat.

2. Po, Sipas ligjit për Gjendjen Civile të ARC-së,
në komunën tonë, mbahen librat fizik e po ashtu
edhe elektronik.



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

Zyrës
Komunale
për
Komunitete
dhe Kthim

1. A është funksionale
Zyra Komunale për
Komunitete dhe Kthim ?

2.Kush e bënë verifikimin
e kërkesave të personave
të riatdhesuar ?

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

2.Në kuader të ZKKK-se, verifikimin e kerkesave për
persona të riatëdhesuar e bënë Koordinatori për
kthim/riintegrim pran ZKKK-së.

4.6. Ofrimi i mundësive
për kthim për personat e
zhvendosur

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

1.Sa është numri i
personave të zhvendosur
të rikthyer, të cilët janë
regjistruar në komunën
tuaj?

2. Sa është  numri i
shtëpive të rindërtuara për
të rikthyerit?

3. Sa është numri i
aplikimeve për asistencë
nga fondi për ri-integrim?

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

5. A ka hartuar Komuna
Juaj Planin Komunal për
riintegrimin e

1. Në gjashtë mujorin e parë të vitit 2019, është
lajmëruar një (1) familje për kthim.

2. Nuk ka shtëpi të rindërtuara.

3. Numri i aplikimeve për asistencë të personave
të riatdhesuar deri tani ( 01.01.2019 -
30.06.2019) janë,  33 kryefamiljarë.

4. Numri i aplikimeve për zhvillimin e bizneseve
nga personat e riatdhesuar, është 23 persona.

5. është në fazeë e parë të hartimit Plani komunal
për persona të riatdhesuar. është emëruar grupi
punues prej 11 zyrtarëve.



qëndrueshëm të personave
të riatdhesuar?

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

7. A është krijuar baza e të
dhënave për përsonat e
zhvendosur?

6. Nuk kemi shifra të sakta, sepse palët e
riatdhesuara nuk lajmërohen tek ne për
dokumenta personale.

7. Për persona të riatdhesuar, ekziston baza e të
dhënave (MPB) – e jo, për persona të
zhvendosur.

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

Zyrës
Komunale
për
Komunitete
dhe Kthim

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

2. Sa është numri i
fushatave të realizuara të
regjistrimit falas?

3. A është miratuar Plani
Lokal i Veprimit për
Integrimin e
Komuniteteve  Rom,
Ashkali dhe Egjiptian në

1. ZKKK-ja, nuk mund ta ketë numrin e
personave të regjisruar nga komunitetet Rom,
Ashkali dhe Egjiptian, sepse regjistrimi nuk
bëhet në baza etnike.

2.Këtë 6 mujorin e fundit, nuk ka pasur fushatave
të realizuara të regjistrimit falas.

3.Po, Plani Lokal i Veprimit për Integrimin e
Komuniteteve  Rom, Ashkali dhe Egjiptian, është i



komunën tuaj,  nëse po ju
lutemi na bashkangjiteni
këtë Plan?

4.A është themeluar
komiteti lokal veprues për
zbatimin  e Strategjisë për
komunitetin rom, egjiptian
dhe ashkali?

miratuar.

4.Po,  Komiteti Lokal veprues për Zbatimin e
Strategjisë për komunitetin rom, egjiptian dhe
ashkali, është i themeluar.

5. KAPITULLI 24 I ACQUIS-SË: DREJTËSIA, LIRIA DHE SIGURIA
Neni 83 Liria, Siguria dhe
Drejtësia- MSA

5.1.Përmirësimi i
mëtejshëm i kornizës së
politikave në fushën e
migracionit, me qëllim
të zbatimit të
dispozitave të MSA-së
dhe të legjislacionit të
përafruar

Zyra
Komunal
për Kthim
dhe
Komunitete

1. A është miratuar Plani
Lokal i Veprimit për
Riintegrim në komunën
tuaj, nëse po ju lutemi na
bashkangjiteni planin e
miratuar?

1. Nuk është miratuar, por ështe formuar Grupi punues
Komunal për Hartimin e Planit Lokal për persona të
riatdhesuar.



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

Drejtoria e
Administrat
ës

1. A është përfunduar
procesi i digjitalizimit të
librave të gjendjes civile
të kthyer nga Serbia?

2. Sa zyrtar komunal janë
certifikuar (që u janë
nënshtruar testit të
njohurive,ligjore/procedur
ale, të sistemit, dhe nga
gjendja civile)?

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

2. Janë certifikuar 24 zyrtarë komunal (që u janë
nënshtruar testit të
njohurive,ligjore/procedurale, të sistemit, dhe
nga gjendja civile).

6.MENAXHIMI I KUFIRIT DHE MIGRACIONIT
Neni 85-
Vizat,menaxhimi i
kufijve, azili dhe
migracioni- MSA

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

Zyra e
Kryetarit

1.A ëshë funksional
Këshilli Komunal për
siguri në bashkësi
(KKSB) në komunën tuaj?

2. Sa është numri i
takimeve të mbajtura nga
KKSB ?

3. A është funksional
Këshilli Lokal për Siguri
Publike (KLSP) në
komunën tuaj ?

1.Po,  Këshilli Komunal për siguri në bashkësi (KKSB)
në komunën tonën tonë, është funksional.

2.Janë mbajtur tri (3) takime nga KKSB-ja.

3.KLSP-ja, është nën kompetencën e Policisë së
Kosovës.

4. KLSP-ja, është nën kompetencën e Policisë së
Kosovës.



4. Sa është numri i
takimeve të mbajtura nga
(KLSP) ?

5. A është funksional
Ekipi Vepruese për Siguri
(EVS) në komunën tuaj ?

6. Sa është numri i
takimeve të mbajtura nga
EVS ?

7. A janë themeluar
Këshillat e Fshatrave në
komunen tuaj? Nëse po a
janë funksionale?

5.Ekipi Vepruese për Siguri (EVS) në komunën tonë,
është i formuar, por nuk është funksional.

6.Nuk ka pasur takime për këtë periudhë raportuese.

7. Po janë themeluar në dhjetor të vitit 2018 dhe janë
funksionale.

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

Drejtoria
për
Shëndetësisë
dhe
Mirëqenies
Sociale/Drejt
oria e
Arsimit/Poli
cia e
Kosovës

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

1.Sa i përket Drejtorisë së Shëndetësisë, në
bashkëpunim me drejtoritë komunale dhe me
istutitucionin vartës QKMF-së,  gjatë këtij 6 mujori,
kanë ofruar shërbime të natyrave të ndryshme për
parandalimin e këtyre dukurive negative. Kjo në
aspektin shëndetësor është arritur nëpërmes edukimit
dhe arsimimit shëndetësor nëpër shkolla.

Drejtoria e Arsimit i ka mbështetur aktivitetet e
organizuara nga institucionet dhe organizatat për
luftën kundër drogave dhe parandalimit të trafikimit të
narkotikëve. Ka koordinuar këto aktivitete
institucione/organizata-shkolla. Kryesisht përmes
ligjeratave në shkolla.



7. KAPITULLI 26 I ACQUIS-SË: ARSIMI DHE KULTURA Neni 107 Arsimi dhe
trajnimi - MSA

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

Drejtoria
për
Shëndetësisë
dhe
Mirëqenies
Sociale/Drejt
oria e
Arsimit

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

Po janë ndërmarrë aktivitete vetëdijësuese, duke
organizuar një mori sesionesh informuese të natyrës së
tillë në kuadër të dhënies së shërbimeve nga ekipi i
shërbimeve në komunitet pranë QKMF-së, njëherit
janë organizuar dhe të tilla sesione edhe në
bashkëpunim me OJQ-të si Save the Children,
Mundësia etj, të cilat në fokus kanë pasur
Instutitucionin Parashkollor  "Gëzimi Ynë".
Pjesëmarrës kanë qenë grup-mosha të ndryshme të të
dy gjinive.

1. Stafi   i QKMF-së rreth 20 personave, bashkë
me zyrtarë komunal,  në mënyrë vullnetare  ju
kanë përgjigjur sfidës "Mbjell një pemë ", me të
cilin rast Kopshti "Gëzimi Ynë", ka qenë
përfitues i 20 fidaneve të reja.
Ndërsa, sa i përket Drejtorisë komunale për
Arsim,  janë ndërmarrë disa aktivitete
vetëdijësuese në shkolla për shëndet dhe
mjedis. Nga MASHT-i  dhe nga ministria e
mjedisit janë adresuar disa materiale
sensibilizuese, të cilat i kemi orinetuar në
shkolla. Mësimdhënësit e të gjitha shkollave,
një orë mësimore ua kanë dedikuar këtyre
aktiviteteve. Nxënësit e shkollave së bashku me



personelin arsimor kanë marrë pjesë në aksionin
e qytetit "Ta pastrojmë Kosovën". Po ashtu
secila shkolla e ka bërë pastrimin e lokacionit-
lagjes ku ndodhet shkolla.Po  ashtu në shkolla
janë të formuara Klubet e Gjelberta.

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

Sekretaria e
kuvendit/
Drejtoria e
Arsimit

1. Sa është numri i
nxënësve dhe studentëve
përfitues të bursave nga
komuna juaj ?

2. Sa është numri i
fëmijëve me nevoja të
veçanta të cilët janë
përfshirë në institucionet e
arsimit parashkollor?

1.Po, janë ndarë 50 bursa. Gjithashtu lista e përfituesve
të bursave, është publikuar në ueb faqen komunale.

2 Janë  10 fëmijë në shkolla në klasat parafillore.Po
për këtë vitë jemi ende në procsë të regjistrimit të tyre.
Gjithashtu është shpërndarë doracaku për
gjithëpërfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në
institucionet arsimore "Edhe Fëmiju im ka të Drejtë të
arsimohet". Ne si drejtori e kemi hartuar një
fletëpalosje dhe e kemi shpërndarë në të gjitha pikat ku
komuniteti prindëror ka më shumë qasje.



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

Drejtoria e
Arsimit

1.Sa është numri i
braktisjes së shkollimit
nga komuniteti jo
shumicë?

2. A ka hartuar komuna
jual Planin  e veprimit për
parandalimin e braktisjes
dhe të mosregjistrimit e
shkollimit për komunitet
jo shumicë (rom dhe
ashkali), nëse po ju lutemi
të bashkangjiteni këtë
Plan?

3. A janë formuar  ekpiet
per parandalimin e
braktisjes së nxënësve në
shkolla në komunen tuaj?

1 Kemi një rastë të braktisjes së shkollimit.

2.Në komunen tonë nuk kemi hartuar planë të veçantë
për arsye se Sistemi bashkohor i shkollimit ofron
gjithëpërfshirje po dallim komuniteti për secilin nxënës
.

3.Në të gjitha shkollat janë themeluar Ekipet për
Parandalim dhe Reagim ndaj Braktisjes dhe
Mosregjistrimit (EPRBM). Edhe në nivel komune,
DKA e ka themeluar këtë ekip. Në vazhdimësi,
Drejtoria e Arsimit është duke bashkëpunuar me
institucione dhe partnerë për fuqizimin dhe rritjen e
performancës së këtyre ekipeve. MASHT  ka bërë edhe
rishikimin  e udhëzimit administrativ me qëllim të
funksionimit dhe fuqizimit të EPRBM-ve. Gjatë kësaj
periudhe janë organizuar disa trajnime për ngritjen e
këtyre kapaciteteve



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

1. Sa shkolla profesionale
janë në komunën tuaj
(specifikoni
drejtimet/profilet)?

2. Sa është numri i
nxënesve të braktisjes së
shkollimit ?

1. Në komunën tonë janë 4 shkolla profesionale:
Shkolla e Mesme e Lartë Teknike-Profilet:  Kimi-
teknologji, Elektroteknikë, Makineri,
Arkitektur,Energjetikë,Transport dhe trafik,
Ndërtimtari, Teknologji ushqimore,Shkencat e natyrës;
Shkolla e Mesme e Lartë e Mjekësisë-Drejtimet:
Infermierë i përgjithshëm, Farmaci,   Teknik i
dhëmbëve,  Asistent i stomatologjisë,i Teknik i
Fizioterapisë,Laborant mjekësor;
Shkolla e Mesme e Lartë Ekonomike-Drejtmet:
Kontabilitet, Banka e sigurime ,  Shpedicion dhe
logjistikë, Marketing,  Asistent i administratës,
Asistent juridik, Tregëti me pakicë e shumicë,
Organizator i aktiviteteve shoqërore, Asistent
restoranti;
Shkolla e Mesme e Lartë Artistike-Drejtmet:
Bashkëpunëtor i përgjithëshëm muzikor dhe  drejtimi
Instrumental.

2.Gjatë kësaj periudhe EPRBM shkollore ka arritur ta
rikthejë në shkollë 3 nxënës ( 2 shqiptar dhe 1 RAE).
EPRBM komunal ka arritur që t'i rikthejë dy nxënës
shqiptar në shkollë, që e kanë braktisur shkollën. Dy



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

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

Drejtoria e
Arsimit/ Zyra
e Kryterit

1.Çfarë veprime ka
ndërmarr komuna sa i
përket vetëdijesimit  në
shkolla në edukimin për
siguri rrugore?

2.A ka ndare komuna juaj
subvencione për OJQ  apo
ka bashkëpunuar me
ndonjë projekt sa i përket
kësaj fushe?

1. dhe 2 Drejtoria e Arsimit i ka mbështetur aktivitetet
e organizuara nga institucionet dhe organizatat për
luftën kundër drogave dhe parandalimit të trafikimit të
narkotikëve. Ka koordinuar këto aktivitete
institucione/organizata-shkolla. Kryesisht përmes
ligjeratave në shkolla.



8. KAPITULLI 27 I ACQUIS-SË: MJEDISI
Neni 115 Mjedisi- MSA

8.1. Përmirësimi i
sistemit të menaxhimit
të mbeturinave në
Kosovë

Drejtoria e
Shërbimeve
Publike

1.A është hartuar plani për
menaxhimin e
mbeturinave komunale,
nëse po ju lutemi na
bashkangjiteni planin e
miratuar ?

2. Cfare aktivite ka
ndërmarrë komuna e juaj
për zbatimin  planit për
menaxhimin e
mbeturinave komunale?

3. A është hartuar plani i
veprimit për cilësin e ajrit
në komunën tuaj,  nëse po
ju lutemi na
bashkangjiteni planin e
miratuar?

1.Plani për Menaxhimin e Mbeturinave, Po është
miratuar dhe  është duke u zbatuar.
Linku në faqen zyrtare të Komunës:
https://kk-arkiva.rks-
gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembl
y/Decisions/Vendimet-e-Kuvendit-Komunal-te-
Mitrovices-2016/Plani-lokal-i-menaxhimit-te-
mbeturinave.pdf.aspx.

2.Hartimi, implementimi i Planit Operativ dhe shtrirja e
sherbimeve (100%) për grumbullimin e mbeturinave në
tërë teritorin e Komunës së Mitrovicës.

3.Plani Lokal i Veprimit në Mjedis trajton mbrojtjen e
cilësisë së Ajrit në Komunën e Mitrovicës.
Linku:https://kk.rks-gov.net/mitrovice/ëp-
content/uploads/sites/18/20198765.pdf



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

Drejtoria e
Shërbimeve
Publike

1. Sa është numri i stafit të
trajnuar ? 1.Drejtoria për Mjedis, ka pesë (5) zyrtar.

8.3. Përmirësimi i
sistemit të menaxhimit
të mbeturinave në
Kosovë

Drejtoria e
Shërbimeve
Publike

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

1. 1. Në Komunën e Mitrovicës janë ndërmarr fushata
për ngritjen e vetëdijës në  47 zona banimi ku
përfshihet  zona urbane dhe rurale.

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

Drejtoria
për
Mbrojtjen e
Mjedisit

1. A është përgatitur
vlerësimi dhe plani
reformues i sektorit të
menaxhimit të
mbeturinave të ngurta?

2. A është përgatitur
inventari për mbeturina të
rrezikshme dhe vlerësimi i
gjendjes?

1.Po,   është pregaditur dhe miratuar ne kuvend.
Linku: https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/ëp-
content/uploads/sites/18/2018/07/Plani-Lokal-per-
Mbeturina-Inerte.pdf

2.Komuna nuk menaxhon me mbeturina të rrëzikshme,
por Ministria e Mjedisit ka instaluar Incenatorin në
Hapsirat e Spitalit Regjional në Mitrovicë i cili e bënë
djegien e mbeturinave të rrezikshme dhe midicinale.

8.5.Zbatimin i masave
për mbrojtjen e Zonave
Ujore Sanitare

Drejtoria e
Shërbimeve
Publike

1. A ka përfshirë komuna
e juaj zonat e mbrojtura
ujore sanitare në Planin
Rregullues detajor?

1.Jo, komuna jonë, nuk i ka  të përfshira zonat e
mbrojtura ujore, sanitare në Planin Rregullues detajor.
Kjo është nën kompetencën e Ministrisë së Ambientit
dhe Planfikit Hapsinor.



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

Drejtoria
për
mbrojtjen e
Mjedisit

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

1. Jane të evidentuara 53 deponi Ilegale dhe janë
pastruar 30 nga to.

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

Drejtoria e
Inspektoriatit
/

1. Sa ankesa kanë qenë
nga qytetarët  për prishje
te rendit dhe qetësisë për
pengesa të zhurmës së
krijuar  në ambiente
publike ?

2.Çfarë masa janë
ndërmarr nga Inspektorati
Komunal ?

3.A ka komuna juaj
instrument per matjen e
zhurmës?

4.Sa dënime janë bere mbi
prishjen e rendit dhe
qetësisë se zhurmës në
ambiente publike?

5.A janë te njoftuara
lokalet afariste deri ne
çfarë  mase është e
lejushme sipas ligjit ne
fuqi ngritja e zërit dhe ne
cilat orare lejohet ?

1. Sa i përket ankesave nga qytetarët për  prishje
te rendit dhe qetësisë për pengesa të zhurmës së
krijuar  në ambiente publike, kanë qenë
gjashtëmbëdhjetë (16) ankesa.  Tetë (8) ndalesa
të përkohshme deri në eliminim të
parregullësive.

2.Drejtoria e Inspekcionit në bashkëpunim me Policinë
e Kosovës, në bazë të planit të punës, kanë kryer
kujdestari të orëve të mbrëmjes për mbikqyrje-
eliminimin e çdo parregullësie të hasur në terren.

4. Jo, komuna jonë, nuk ka instrument për matjen e
zhurmës.

4.  Dënimet që janë dhënë mbi prishjen e rendit
dhe qetësisë se zhurmës në ambiente publike,
janë tetë (8) gjoba administrative.

5. Po, të gjitha subjektet afariste, janë të njoftuara
nga Drejtoria e Inspekcionit dhe Policia e
Kosoves se  deri ne çfarë  mase është e
lejushme sipas ligjit ne fuqi ngritja e zërit.
Oraret të cilat lejohen, është ora 22h00. Vetëm
për raste të veçanta, kërkohet leja në drejtorinë



6.Cilat janë sfidat e
drejtorisë suaj dhe
bizneseve lokal për mos
zbatimin e këtij ligji ?

tonë, e cila pastaj shqyrtohet.

6.Ndër sfidat e drejtorisë sonë për mos zbatim
të këtij ligji, është se mungon aparati për matjen
e zhurmës si dëshmi e plotë për tejkalim të
zërimit (prishja e rendt dhe qetësisë).

9. BUJQËSIA DHE PESHKATARIA

9.1. Masat e ndërmarra
për mbrojtjen e tokës
bujqësore Drejtoria e

Inspektorati
t

1.A ka komuna juaj
inspektor te bujqesise?

2. Sa është numri i
kërkesave të parashtruara?

3. Sa është numri i lejeve
të lëshuara?

4. Sa është numri i
inspektimeve?

5. Sa është numri i
fletëparaqitjeve të
parashtruara?

1. Komuna e Mitrovicës, nuk ka Inspektor të Bujqësisë.

2.Nuk ka pasur kërkesa të parashtruara.

3.Nuka ka pasur leje të lëshuara.

4.Pasi që nuk ka inspektor, nuk ka pasur inspektime.

5.Nuk ka pasur fletëparaqitje të parashtruara.

9.2. Planet për
menaxhimin e tokave
rurale (zonimi) Drejtoria e

Bujqësisë

1.A posedon komuna e
juaj Planin për
Menaxhimin e tokave
rurale, nëse po ju lutemi
na bashkangjiteni planin e
miratuar ?

1. Komuna jonë, nuk e ka të hartuar Planin për
Menaxhimin e tokave rurale.



10.ZHVILLIMI RAJONAL Neni 119 Zhvillimi
rajonal- MSA

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

Zyra e
Kryetarit të
komunës

1.Sa është numri  i
projekteve të BNK-së që
komuna është
pjesëmarrëse?

1. Për periudhën raportuese, nuk ka pasur projekte
të bashkëpunim ndërkufitar.

10.2.Marrëveshjet e
bashkëpunimit ndër-
komunaldhe
bashkëpunimit komunal
ndërkombëtar

Zyra e
Kryetarit të
komunës

1.Sa është numri i
marrëveshjeve të
bashkëpunimit ndër-
komunal gjatë periudhës
së raportimit?

2.Sa është numri i
marrëveshjeve të
bashkëpunimit komunal
ndërkombëtar?

1. Për periudhën raportuese, nuk ka pasur projekte të
bashkëpunim ndërkomunal.

2.Një Memorandum Mirëkuptimi (Parkun Kosovar të
Teknologjisë Bujqësore) në mes të Komunës së
Mitrovicës dhe IDC-KOS(International Investment
Business Development Consulting)-shpk Agjensi
Konsulente për Investime dhe  zhvillim të projekteve.



11.KAPITULLI 28 I ACQUIS-SË: MBROJTJA E KONSUMATORIT DHE E SHËNDETIT PUBLIK Neni 81 Mbrojtja e
konsumatorit- MSA

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

Drejotria  e
Administrat
es/Drejtoria
e shëndetësis

1. Sa trajnime  ka
organizuar komuna juaj
për shëndetin e nënës dhe
e fëmijës? 1.Janë ofruar 835 vizita shtëpiake ku trajnohen nënat

shtatëzëna , lehonat dhe fëmijë të  posalindur, e gjithë
kjo jashtë ofrimit të shërbimeve rutinore shëndetësore
në kuadër të KPSH-së.

11.2.  Mbrojtja e
Shëndetit Publik

1. Sa është numri i
inspektimeve për zbatimin
e Ligjit kundër duhanit
dhe numri i gjobave të
shqiptuara gjatë periudhës
raportuese?

1. Numri i inspektimeve për zbatimin e Ligjit kundër
duhanit dhe numri i gjobave të shqiptuara gjatë
periudhës raportuese, është 127 .
janë bërë me qëllim të verifikimit të zbatueshmërisë të
ndalimit të konsumit të duhanit në hapësira të
mbyllura.
Janë inicuar katër (4) procedura për mos zbatim të ligjit
kundër duhanit.


