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Parathënie 

 

Komuna e Mitrovicës Jugore është njësi administrative në pjesën veriore të Kosovës. Komuna e 

Mitrovicës shtrihet në fushën në mes të lumenjve Ibër, Sitnicë dhe Lushtë. Qyteti i Mitrovicës është një 

nga shtatë qendrat më të mëdha në Kosovë me 71.601 banorë sipas statistikave të vitit 2011. Mitrovica 

është një ndër komunat me densitet të lartë të popullsisë (208 banorë për kilometër katrorë) dhe  

radhitet e teta si komuna me numrin më të madh të diasporës.  

Buxheti i planifikuar i Komunës së Mitrovicës për vitin 2022 është 22.6 milionë euro, i ndarë në 

57.99%  në paga dhe mëditje, 21.32% investime kapitale, 15.47% mallra dhe shërbime, 2.96% 

subvencione dhe transfere dhe 2.27% shpenzime komunale.  

Në administratën komunale të Mitrovicës janë të punësuar 298 shërbyes civil, apo një shërbyes 

për 231 banorë. Nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në shërbimin civil në Mitrovicë, 122 

janë gra e vajza apo 41% e shërbyesve civil. 

Në Komunën e Mitrovicës janë aktive 4,178 biznese. 
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Hyrje 

 

Plani i punës paraqet prioritetet kryesore qeverisëse për vitin 2022 si dhe njëkohësisht liston të 

gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e parapara ligjore, institucionale dhe organizative. Plani i punës 

është zhvilluar në bazë të prioriteteve qeverisëse 2022-2025 dhe kërkesave të qytetarëve.  

Kryetari i Komunës është organi më i lartë ekzekutiv i Komunës i cili e udhëheqë Ekzekutivin e 

Komunës dhe administratën e saj dhe mbikëqyrë administrimin financiar të Komunës.  Kryetari i 

ushtron detyrat dhe funksionet të përcaktuara me nenin 58 të Ligjit Nr. 03/L-040 për 

vetëqeverisje lokale, me nenin 48 të Statutit të Komunës dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore.  

Nënkryetari i Komunës i ndihmon Kryetarit në ushtrimin e funksioneve ekzekutive të përditshme 

dhe vepron në emër të Kryetarit në mungesë të tij.  

Nënkryetari i Komunës për komunitete i ndihmon Kryetarit duke i ofruar këshilla dhe udhëzime 

për çështjet që  kanë të bëjnë me komunitetet pakicë. 

Plani i punës së zyrës së kryetarit paraqet prioritetet kryesore për vitin 2022, ndërsa plani i 

zbërthyer mund të gjendet në planet e punës së drejtorive përkatëse me objektiva dhe aktivitete 

specifike, të publikuara në faqen zyrtare të Komunës së Mitrovicës së Jugut. 
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Prioritetet e programit qeverisës 2022 – 2025 

 

1. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe punësimi; 

2. Arsimi, kultura, rinia e sporti 

3. Shëndetësia dhe mirëqenia sociale 

4. Digjitalizimi, administrata transparente dhe efikase 

5. Zhvillimi rural, mjedisi dhe turizmi 

6. Zhvillimi urban, shërbimet publike, infrastruktura dhe emergjencat 

Bazuar në këtë program, kemi marrë besimin qytetar për implementimin e tij në periudhën 2022 

– 2025 

Parimet e qeverisjes lokale 2022-2025 

 

 Pjesëmarrje e gjerë për qeverisje të mirë 

Pjesëmarrja e grave dhe burrave, të moshuarve dhe të rinjve në proceset vendimmarrëse është 

synimi kryesor i qeverisjes së mirë në Komunën e Mitrovicës së Jugut. Të gjithë që dëshirojnë të 

kontribuojë në dhënien e ideve, pjesëmarrjen aktive në proceset institucionale mund ta bëjë këtë, 

nëpërmjet mënyrave të drejtpërdrejta, duke qenë në të vërtetë pjesë e procesit të vendimmarrjes 

ose përmes dhënies së mendimeve përfaqësuesve të tyre. 

 Qeverisje lokale efektive dhe efikase 

Qeverisja lokale e cila zbaton objektivat e premtuara dhe bën më të mirën e mundshme të 

kapacitetit njerëzor, burimeve dhe kohës në dispozicion për të siguruar rezultatet më të mira të 

mundshme për komunitetin, duke vlerësuar punët dhe angazhimin në intervale të rregullta 

përmes sistemit të menaxhimit të performancës. 
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 Përgjegjshmëria 

Qeverisja lokale e cila përpiqet gjithmonë t'i shërbejë nevojave të gjithë komunitetit, shërbimet 

publike të cilat duhet ofruar në kohë, si dhe përgjigje sa më të shpejtë kërkesave dhe ankesave të 

qytetarëve. 

 Llogaridhënia 

Të gjithë vendim-marrësit individ apo kolektiv, marrin përgjegjësinë për veprimet e tyre. 

Përgjegjësia e tyre zbatohet me masa efektive kundër keqadministrimit dhe kundër veprimeve të 

organeve të qeverisjes lokale që shkelin të drejtat. 

 Respektim i sundimit të ligjit 

Qeverisja e mirë lokale e cila zbaton ligjet, respekton vendimet gjyqësore dhe juridike. Interesi 

publik do të jetë përpara interesit individual. 

 Qeverisje lokale kompetente 

Zyrtarët publik kompetentë, dhe investim të nevojshëm e të vazhdueshëm në ngritje të 

kapaciteteve, përmes trajnimeve profesionale, që të siguroj rezultatet e pritshme.  

 Menaxhimi i shëndoshë financiar 

Planet vjetore të buxhetit zhvillohen në konsultim me publikun. Procedurat e prokurimit bëhen 

me maturi, duke vlerësuar nevojat, kërkesat dhe të ardhurat. Shërbimet publike jenë të 

përballueshme dhe tarifat për to nuk duhet të tejkalojnë koston e shërbimit të ofruar. Shpenzimet 

llogariten dhe vlerësohen me profesionalizëm të lartë. 

 Të drejtat e njeriut dhe diversiteti 

Brenda sferës së ndikimit të institucioneve lokale, të drejtat e njeriut respektohen, mbrohen dhe 

zbatohen, ndërsa luftohet diskriminimi për çfarëdo arsye. Zyrtarët publik respektojnë të drejtat 
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dhe liritë e secilit qytetar, pa dallim. Diversiteti kulturor trajtohet si një pasuri dhe qeverisja 

lokale bën përpjekje për t'u identifikuar me të. Zonat e pazhvilluara integrohen në vazhdimësi. 

 Transparente 

Qeverisje e hapur me qasje në të gjitha dokumentet publike, vetëm në rast se ato janë të 

klasifikuara me ligj. Informacionet mbi vendimet, zbatimin e politikave dhe rezultatet e 

aktiviteteve të komunës, do të jenë në dispozicion të publikut. Qytetari do të ketë mundësi që të 

ndjekë zhvillimet në komunë dhe të kontribuojë në mënyrë efektive në punën e institucioneve 

lokale. 

 Qeverisje inovative dhe e hapur ndaj ndryshimeve 

Krijimi i një klimë e favorshme për të arritur rezultate sa më të mira, ndërsa idetë e reja janë të 

mirëpritura për t’u bërë realitet. Gjithmonë kërkohen teknologji dhe zgjidhje të reja dhe efikase. 

 Zhvillimi i qëndrueshëm 

Vendimet merren me qëllim të kërkimit të përmirësimeve afatgjata, ndërsa nevojat e gjeneratave 

të ardhshme merren parasysh në politikat aktuale. Kostot, problemet dhe tensionet e vendimeve 

të sotme nuk duhet të jenë barrë që transferohet tek gjeneratat e ardhshme. 

 

 

 

 

 

 

 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

10 

Prioritetet kryesore për vitin 2022 

 Fillimi i ndërtimit të rrugës Ali Zeneli 

 Fillimi i ndërtimit të rrugës Lah Nimani dhe Evlia Qelebia 

 Rregullimi dhe riparimi i rrugës Mbretëresha Teutë 

 Rregullimi, revitalizimi i shesheve të qytetit 

 Ndërtimi i AMF-së në Koshtovë 

 Ndërtimi i AMF-së në Stan Tërg 

 Pajisja me barna dhe pajisje speciale mjekësore, për të gjitha institucionet mjekësore 

 Renovimi i palestrës Sportive  

 Rritja e subvencioneve për Kulturë, Rini, Sport dhe Bujqësi 

 Renovimi i shkollave fillore dhe të mesme 

 Pajisja e shkollave me kabinete 

 Fillimi i digjitalizimit të sistemit arsimor 

 Makineri/pajisje për pastrimin e Liqenit 

 Rregullimi i qasjes për personat me aftësi të kufizuara në institucionet lokale 

 Digjitalizimi i sistemit të pritjes në radhë për qytetarët 

 Funksionalizimi dhe shtimi i e-kioskave. 

 Renovimi i objektit të Komunës 

 Digjitalizimi i Komunës përmes Sistemit Elektronik për Menaxhimin Komunal 

 Blerja e kamionëve dhe pasjeve për fikjen e zjarrit për njësitin e zjarrfikësve. 

 Ngritja dhe mirëmbajtja e hapësirave gjelbëruese 

 Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik 

 Zgjerimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit 

 Zgjerimi dhe  mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit, stacionit të pompimit. 

 Asfaltimi dhe riparimi i rrugëve 

 Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kçiq, Bare, Vërrnicë  

 Rregullimi i shtëpisë së peshkatarëve 

 Rregullimi i hapësirave në treg 
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 Blerja e kiosqeve në shesh 

 Inventarizimi i QMF-ve dhe AMF-ve 

Sfidat kryesore për vitin 2022 

Viti i parë i qeverisjes pa dyshim ka sfidat e veta si në aspektin organizativ edhe në atë financiar. 

Sfidat për vitin 2022: 

 Buxheti i pa aprovuar i cili vështirëson realizimin e projekteve të parapara për vitin 2022; 

 Borxhet e Komunës së Mitrovicës; 

  Kontrata aktive (47 kontrata, prej tyre 42 kontrata kornizë dhe 5 kontrata 1 vjeçare); 

 Memorandume bashkëpunimi me nivelin qendror dhe lokal të cilat nuk janë respektuar sipas 

afateve ligjore dhe barra financiare i bartet Komunës së Mitrovicës; 

 Mungesa e burimeve të mjaftueshme njerëzore dhe profesionale; 

Organizimi dhe përbërja e Zyrës së Kryetarit të Komunës 

 

Në kuadër të Zyrës së Kryetarit do të funksionojnë këto njësi organizative të cilat për punën e 

tyre i përgjigjen drejtpërdrejt Kryetarit të Komunës:  

 Kabineti i Kryetarit të Komunës; 

 Zyra e Personelit; 

 Zyra për Informim; 

 Zyra Ligjore; 

 Avokati Publik Komunal; 

 Sekretaria e Kuvendit të Komunës; 

 Njësia e Auditimit të Brendshëm; 

 Zyra Komunale për Kthim dhe Komunitete; 
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Kabineti i Kryetarit të Komunës 

 

Në kuadër të Kabinetit të Kryetarit, si detyra dhe përgjegjës kryesore janë:  

 Harton plan-programin e punës së protokollit të Kryetarit; 

 Përgatitë takimet e Kryetarit me personalitete nga vendi dhe jashtë; 

 Përpilon programin e vizitës së Kryetarit në vend dhe jashtë; 

 Organizon ceremonialet zyrtare të Kryetarit; 

 Përcjell dhe pret Kryetarin në vendkalimet kufitare; 

 Koordinon punët e protokollit me stafin tjetër në kabinet; 

 Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës së Kryetarit.     

Zyra e personelit 

Zyra e personelit  kryen detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim: 

 Harton politikat e personelit në Komunë në përputhje me dispozitat që e rregullojnë 

shërbimin civil; 

 Bashkërendon planifikimin e burimeve njerëzore dhe administrimin e punësimit; 

 Është përgjegjës për zbatimin e standardeve dhe procedurave për klasifikimin e vendeve të 

punës në shërbimin civil, në përputhje me legjislacionin për shërbimin civil.   

 Koordinon dhe mbikëqyrë punët dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me menaxhimin e 

personelit, lidhur me të drejtat dhe detyrat,  përgjegjësitë në zbatimin e detyrave punuese dhe 

funksionimin e kodit të mirësjelljes; 

 Udhëheqë, motivon dhe zhvillon ekipin e personelit duke përfshirë edhe trajnimet, për të 

dhënë shërbime sa më cilësore; 

 Udhëheqë me të gjitha procedurat e shërbimit civil dhe siguron që ato të jenë në harmoni me 

rregullat e shërbimit civil; 

 Është përgjegjës që të lidhet në mënyrë elektronike me Regjistrin Qendror të Nëpunësve 

Civil dhe të sigurojë përditësimin e rregullt të dhënave të nëpunësve civil.   
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 Kujdeset për të drejtat e të punësuarve në shërbimin civil, në pajtim me dispozitat që janë në 

fuqi, e që e rregullojnë marrëdhënien e punës; 

 Lëshon vërtetime për punëtorët e organeve të administratës komunale, në përputhje me 

dispozitat që rregullojnë procedurën administrative për realizimin e të drejtave të punëtorëve 

nga marrëdhënia e punës; 

 Kujdeset për komunikimin efektiv dhe bashkëpunimin me të gjitha funksionet në Komunë, 

në lidhje me burimet njerëzore; 

 Është përgjegjëse për përkrahjen e nëpunësve në periudhën provuese, caktimin e trajnimeve, 

respektimin e procedurave dhe afateve të vlerësimit të rezultateve në punë dhe konfirmim të 

nëpunësit nga eprori, si dhe këshillimin e eprorëve gjatë gjithë procedurës së periudhës 

provuese;  

 Mban regjistrat elektronik dhe fizik për të gjithë nëpunësit civil; 

 Shërben si sekretari për komisionin disiplinor dhe atë të ankesave; 

 Kujdeset për respektimin e Kodit të Mirësjelljes së nëpunësve civil; 

 Ndihmon drejtorët dhe të gjithë mbikëqyrësit në vlerësimin vjetor të nëpunësve. 

 

Objektivat kryesore të zyrës së personelit për vitin 2022 

 Hartimi i Planit të Personelit për të gjitha kategoritë e Zyrtarëve Publik. 

 Evidentimi i nëpunësve të cilët arrijnë moshën e pensionimit sipas Ligjit nr. 06/L-114 për 

Zyrtarët Publik, si dhe Ligjit nr.03/L-212 të Punës. 

 Hartimi i planit të trajnimit për zhvillimin profesional të personelin, ekzistues përmes 

trajnimeve në fusha të caktuara për vitin 2022.      

 Sigurimi dhe identifikimin i nevojave për trajnimin dhe arsimimin e burimeve njerëzore 

 Mbajtja aktive e Komisioneve; 1. Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave dhe Kontesteve për 

nëpunësit e shërbimit publik, si dhe 2. Komisionit Disiplinor. 

 Menaxhimi i dosjeve të personelit, në mënyrë fizike, dhe në atë elektronike SIMBNJ. 
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 Hartimi i të gjitha akteve nënligjore për Zyrtarin Kryesor Administrativ, që kanë të bëjnë me 

të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga marrëdhënia e punës për të gjithë zyrtarët publikë, si 

dhe për funksionarët publikë. 

 Procedimi i pagave. 

 Menaxhimi i vijueshmërisë në punë përmes sistemit elektronik, për të gjithë nëpunësit në 

Institucion. 

 Pranimi i të gjitha shkresave, si; kërkesa, ankesa e të tjera, të cilat i janë drejtuar Njësisë për 

Menaxhimin e Burimeve Njerëzore 

 Përgatitja e raporteve periodike për Ministrinë e Punëve të Brendshme, Departamenti për 

Menaxhimin e Zyrtarëve Publik. 

Zyra për Informim 

 Zyra për informim do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra: 

 Kujdeset për takimet e drejtpërdrejta të Kryetarit të Komunës, brenda dhe jashtë Komunës; 

 Përcjell mbledhjet e Këshillit të Drejtorëve, të komiteteve dhe të Kuvendit të Komunës; 

 Koordinon ndërlidhjen me shtypin vendor dhe atë ndërkombëtar përkitazi me çështjet që 

kanë të bëjnë me veprimtarinë e Kryetarit të Komunës dhe të gjitha organeve tjera drejtorëve 

të drejtorive dhe zyrave të tjera; 

 Koordinon zhvillimin dhe zbatimin e fushave komunale për komunikim me publikun; 

 Kujdeset për mirëmbajtjen dhe futjen e të dhënave në ueb-faqen zyrtare të Komunës; 

 Ofron informacione dhe informata për politikat e zhvillimit të Komunës; 

 Mbikëqyre zbatimin e Strategjisë për komunikim me qytetarë dhe administron Kodin e 

mirësjelljes të zyrtarëve për komunikim, për të mbajtur standarde të larta etike për zyrtarët 

për komunikim; 

 Siguron transparencë dhe qasje publike për punën e drejtorëve të Administratës Komunale, të 

institucioneve arsimore dhe shëndetësore dhe të ndërmarrjeve publike lokale, duke u ofruar 

informata dhe dokumente qytetarëve dhe mediave; 
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 Informon publikun për vendimet e marra nga ana e Kuvendit, me anë të konferencave dhe 

lëshimit të kumtesave për shtyp; 

 Mban lidhje me shtypin lokal dhe mediat elektronike, për çështjet që i takojnë organeve të 

Komunës; 

 Siguron informacione brenda Komunës, është në bashkëpunim të përhershëm me drejtorët e 

drejtorive dhe shërbyesit civilë të punësuar në drejtoritë e Administratës; 

 Bën shoqërimin e përfaqësuesve të mediave brenda Komunës dhe regjistron deklaratat e 

zyrtarëve komunal dhënë përfaqësuesve të mediave; 

 Përgatitë fletëpalosje, buletin, broshura etj; 

 Seleksionon dhe arkivon shkrimet e gazetave që kanë të bëjnë me Komunën. 

 

Objektivat kryesore të zyrës së informimit për vitin 2022   

 Zbatimi efikas i Planit të Veprimit për Transparencë 2019-2023; 

 Transmetimi i seancave të Kuvendit të Komunës nëpërmjet Ueb Faqes të Komunës dhe 

kanalit në YouTube; 

 Aplikimi i formave të reja/inovative të takimeve dhe konsultimeve publike në përputhje me 

Doracakun për Standardet Minimale për Organizimin e Konsultimeve Publike; 

 Organizimi i dëgjimeve buxhetore në përputhje me tiparet dhe karakteristikat e audiencave;    

 Takime të formateve bashkëkohore me organizatat e shoqërisë civile;  

 Përdorim i shtuar i mediave të reja dhe platformave sociale në funksion të informimit, 

komunikimit dhe promovimit të aktiviteteve të komunës; 

 Përgatitja dhe transmetimi televiziv mbi ngjarjet më të rëndësishme në komunë përmes 

marrëveshjeve kontraktuale me televizionin lokal; 

 Organizimi i konferencave për shtyp për prezantimin e raporteve periodike të Kryetarit të 

Komunës;  

 Publikimi i informatave për të drejtat e qytetarëve për qasje në dokumentet publike dhe 

shpërndarja përmes kanaleve në dispozicion të komunës; 
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Zyra Ligjore 

Zyra ligjore do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra: 

 Ofron ndihmë juridike, shërbime, këshillime dhe bashkëpunon me drejtori, zyra dhe sektorë 

të Komunës së Mitrovicës dhe institucionet e arsimit, shëndetësisë dhe ndërmarrjeve 

komunale të cilat menaxhohen nga Komuna e Mitrovicës; 

 Shqyrton të gjitha projekt-rregulloret që propozuesi ia dërgon për miratim Kryetarit duke 

garantuar pajtueshmëri me dispozitat ligjore dhe statutare; 

 Konsulton dhe bën harmonizimin paraprak të propozim-vendimeve dhe akteve tjera që i 

propozohen Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Kuvendit të Komunës për miratim; 

 Kujdeset për ruajtjen e dokumentacionit të zyrës ligjore dhe bën shtypjen e të gjitha 

materialeve dhe akteve të tjera nga fushëveprimi i kësaj zyre; 

 Bashkëpunon me zyrtarët e drejtorive dhe iu ndihmon atyre në hartimin e materialeve të 

caktuara; 

 Zyra ligjore kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së Kryetarit të Komunës. 

 

Objektivat kryesore të zyrës ligjore për vitin 2022   

 Shqyrtimi i lëndëve të cilat i drejtohen Zyrës Ligjore dhe dhënia e mendimeve profesionale 

në harmoni me dispozitat ligjore në fuqi. 

 Hartimi i shkresave sipas kërkesës së Kryetarit, përveç rasteve kur me ligj është paraparë që e 

njëjta të përgatitet dhe është përgjegjësi e ndonjërës drejtori. 

 Harmonizimi i akteve të komunës me aktet ligjore dhe nënligjore të cilat janë të miratuara 

nga niveli qendror, në bashkëpunim me drejtoritë komunale. 

 Ofrimi i këshillave profesionale për Drejtorët e Drejtorive dhe stafin e tyre, institucionet 

vartëse të komunës, Ndërmarrjet Publike Komunale, etj. 

 Pjesëmarrja në takime dhe grupe punuese të ndryshme që kanë të bëjnë me çështje juridike, 

dhe dhënia e kontributit në hartimin e akteve të ndryshme të komunës. 
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Avokati Publik Komunal 

Avokatit Publik komunal do të jetë përgjegjës veçanërisht për këto detyra: 

 Përfaqëson dhe mbron interesin e Komunës dhe të institucioneve që financohen nga 

Komuna, në procedurën civile,  penale,  përmbaruese dhe administrative në gjykatat e vendit 

në të gjitha nivelet; 

 Ndërmerr të gjitha veprimet procedurale për mbrojtjen e interesit pasuror dhe juridik të 

Komunës, në përputhje me përgjegjësitë e përcaktuara me ligj; 

 Kryen edhe punë të tjera si përfaqësues juridik i Komunës nga rrethi i përgjegjësive që janë 

përcaktuar me Ligjin e avokaturës publike; 

 

Objektivat kryesore të avokatit publik komunale për vitin 2022 

 Mirëmbajtja e regjistrit elektronik të seancave të caktuara; 

 Pjesëmarrja në seancat gjyqësore sipas ftesave të pranuara nga gjykata; 

 Përgatitja e lëndës për të marrë pjesë në seancë gjyqësore;  

 Përgatitja paraprake e materialit për mbrojtje dhe përpunimi i provave materiale për dorëzim. 

 Sigurimi i të dhënave dhe dokumentacionit nga drejtoritë përkatëse; 

 Kujdesi ndaj afateve ligjore dhe gjyqësore; 

 Konsultimet të rregullta mbi bazën e përgjegjësisë së deleguar; 

 Takime informuese për lëndë dhe procedurën e caktuar; 

 Pranimi i shkresave gjyqësore, regjistrimi i shkresave dhe vendosja e shkresave në lëndë të 

referuara. 

Njësia e Auditimit të Brendshëm 

Njësia e Auditimit të Brendshëm do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra: 

 Menaxhimi dhe mbikëqyrja e personelit dhe veprimtarive të NJAB-së; 

 Siguron shfrytëzimin produktiv, ekonomik dhe efikas të burimeve të NJAB-së; 
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 Siguron zbatimin adekuat dhe respektimin e ligjeve, rregulloreve, politikave, udhëzimeve 

dhe doracakëve; 

 Siguron përgatitjen dhe dorëzimin me kohë të planeve të caktuara; 

 Organizon, kryen dhe mbikëqyrë ushtrimin e të gjitha aktiviteteve të auditimit të brendshëm 

të ndërmarrë nga NJAB, si dhe dorëzimin e rezultateve të auditimit para Komisionit të 

auditimit të organizatave buxhetore, apo ndërmarrjes autonome publike; 

 Përgatitë dhe dorëzon raporte tremujore dhe vjetore mbi të gjitha aktivitete e auditimit të 

NJAB-së te Komisioni i auditimit, i organizatës buxhetore apo ndërmarrjes autonome 

publike; 

 Kryen auditime të brendshme në pajtim me rregullat, politikat, doracakët, udhëzimet dhe 

standardet profesionale të nxjerra nga Ministria; 

 Merr dhe shqyrton pa kufizim të gjitha të dhënat teknike, ekonomike dhe financiare, si dhe 

informatat e dokumentit në posedim ose kontroll të subjektit të sektorit publik nën auditim; 

 Kopjon të dhënat, informatat apo dokumentet e tilla për qëllime të auditimit të brendshëm, 

dhe siguron që kopjet në fjalë të jenë origjinale ose të vërtetuara; 

 Kërkon nga cilido zyrtar, punonjës, këshilltar ose kontraktues i subjektit të sektorit publik 

nën auditim, që të ofrojë dëshmi fizike, shënime ose dëshmi gojore, ose informata të tjera 

mbi çështjet që kanë të bëjnë me auditimin, ose mbi aktivitet që janë në auditim; 

 Ka qasje pa pengesë në stabilimentet e subjektit të sektorit publik nën auditim, dhe verifikon 

, vlerëson vlerat materiale dhe monetare të subjektit të sektorit publik, në pajtim me rregullat 

dhe legjislacionin; 

 Propozon masat që duhet të ndërmerren nga subjekti përkatës; 

 Merr informata të certifikuara nga Thesari, BPK-së dhe cilado organizatë publike apo private 

në lidhje me xhirollogarinë aktuale apo të mbyllur. Për punën e vet i përgjigjet Kryetarit të 

Komunës. 

 

Objektivat kryesore të njësisë së auditimit të brendshëm për vitin 2022   

 Vlerësimi i mjedisit të kontrollit dhe ndarja e të drejtave, detyrave dhe përgjegjësive. 
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 Funksionimi i sistemit të kontrolleve të brendshme në të gjitha nivelet e Komunës dhe 

përmirësimi  i tyre në vazhdimësi  në bazë të nevojave të reja. 

 Menaxhimi dhe analiza  e rrezikut dhe vlerësimi i tij nga menaxhmenti i Komunës. 

 Auditimi i  sistemeve me rrezikshmëri të lartë, të mesëm dhe të ultë në Komunë. 

Zyra Komunale për Kthim dhe Komunitete 

Zyra Komunale për Kthim dhe Komunitete do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra: 

 Zyra bashkërendon dhe ofron këshilla për organet përkatëse të degës ekzekutive dhe 

përfaqësuese të Komunës, dhe ka përgjegjësi të: 

 Promovojë dhe mbrojë të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre; 

 Promovojë dhe mbrojë qasje të barabartë të gjitha komuniteteve në shërbimet publike; 

 Bashkërendojë procesin e kthimit dhe të promovojë krijimin e kushteve për kthim dhe ri-

integrim të personave të zhvendosur dhe të riatdhesuar në Komunë; 

 Përgatitë plan-veprimet përkatëse në pajtueshmëri me Qeverinë dhe prioritetet komunale, për 

t’i ndihmuar Komunës në përmbushjen e obligimeve të veta në lidhje me procesin e kthimit 

dhe të ri-integrimit; 

 Identifikon nevojat parësore të komuniteteve jo-shumicë, zhvillon, siguron dhe monitoron 

zbatimin e projekteve që avancojnë të drejtat e komuniteteve, qasjen e komuniteteve në 

shërbimet publike, si dhe krijimin e kushteve për kthim dhe ri-integrim të qëndrueshëm; 

 Bashkërendon të gjitha aktivitetet me institucionet komunale dhe me qeverinë qendrore, por 

duke mos u kufizuar, Zyrën e Kryeministrit (ZKM), Ministrinë për Komunitete dhe Kthim 

(MKK), Ministrinë për Administrim të Pushtetit Lokal (MAPL), Ministrinë për Punë të 

Brendshme (MPB) dhe Ministrinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale (MPMS). 

 Mbikëqyre dhe u dorëzon raporte të rregullta Kryetarit të Komunës dhe Kuvendit të 

Komunës dhe institucioneve të qeverisë qendrore për progresin e arritur në fushën e të 

drejtave të komuniteteve, qasjes së tyre të barabartë në shërbimet komunale, kthim, 

riatdhesim dhe ri-integrim; 
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 Në pajtim me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, Zyra mirëmban për 

qëllime statistikore dhe të politikave, të dhëna elektronike (një bazë të dhënave) për 

kategoritë e personave nën kujdesin e saj, përfshirë personat e që u takojnë komuniteteve jo-

shumicë, refugjatët, personat e zhvendosur, të kthyerit  vullnetarë dhe jo vullnetarë. Këto 

baza të dhënave duhet të jenë në përputhje me bazën e të dhënave të MKK-së, MPMS-së dhe 

MPB-së. Zyra po ashtu mbledh të dhëna në lidhje me personat që kthehen nga vendet e tjera 

në mënyrë vullnetare ose jo vullnetare; 

 

Objektivat kryesore të zyrës për kthim dhe komunitete për vitin 2022   

 Angazhimi në promovimin dhe respektimin e të drejtave të komunitetit 

 Ofrimi i qasjes në shërbimet publike 

 Kthimi i personave të zhvendosur jashtë dhe brenda vendit si dhe riatdhesimin e personave 

nga vendet e treta. 

 Sigurimi i akomodimit për familjet në nevoje nga komunitetet, pagesa e qeras deri 12 

muajve, shpërndarja e pakove ushqimore higjienike, medikamente, renovim të shtëpive, 

asistence dimërore etj. 

 Regjistrimi në data bazën e MPB-së i personave të kthyer nga shtetet e ndryshme. 

 Për mundësi e kthimit, zhvendosjes ne vendin e origjinës 

 Informimi dhe ndihma e personave të zhvendosur brenda vendit dhe shteteve të regjionit. 
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Drejtoria e Administratës së Përgjithshme 

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme, në mbështetje të dispozitave ligjore, nënligjore, 

statutare dhe të rregulloreve komunale, ushtron autorizimet dhe  përgjegjësitë si në vijim: 

 

 Zbatimin e dispozitave ligjore në organet e administratës komunale; 

 Planifikimin e buxhetit të drejtorisë dhe kujdesin për menaxhimin optimal të tij; 

 Shërbimet që kanë të bëjnë me fushën e logjistikës dhe funksionimin e saj, ku përfshihet 

menaxhimi i parkut të automjeteve, kujdesi për mirëmbajtjen e automjeteve zyrtare, 

furnizimi me derivate etj; 

 Sigurimi i lektorimit dhe përkthimit të materialeve të organeve të Komunës në gjuhët zyrtare; 

 Regjistrimi dhe mbajtja e evidencës së materialit zyrtar, që pranohet dhe dorëzohet nga 

depoja e Komunës; 

 Ofrimi i komunikimit korrekt me qytetarë, vënia në dispozicion të qytetarëve të kërkesave, t’i 

këshillojë dhe jep ndihmë juridike – administrative për mënyrën e plotësimit të kërkesave, 

regjistrimi i të gjitha kërkesave të palëve, raportimi për lëndët e kryera gjatë secilit muaj, 

arkivimi i lëndës arkivore dhe kujdesi për ruajtjen e saj; 

 Kujdesi për shërbimet postare, shërbimet e sigurimit dhe mirëmbajtës së objekteve; 

 Mirëmbajtja e pajisjeve të teknologjisë informative etj; 

 Shërbimet e gjendjes civile që përfshijnë statusin civil të qytetarëve; 

  Regjistrimin e  të lindurve, të kurorëzuarve dhe të vdekurve; 

 Lëshimin e certifikatave që dëshmojnë gjendjen civile të qytetarit, duke përfshirë edhe 

certifikatën e vendbanimit, si dhe ndërrimin e emrit personal; 

 Vërtetimin e origjinalitetit të dokumenteve të ndryshme; 

 Shërbimet që kanë të bëjnë me organizimin e qytetarëve nëpër lagje, fshatra, zyre të vendit, si 

dhe në bashkësi lokale; 

 Është përgjegjëse për vlerësimin dhe sigurimin e përputhshmërisë së politikave, legjislacionit 

dhe aktiviteteve të Komunës, me standardet e larta për të drejtat e njeriut, duke ofruar 

këshilla dhe rekomandime organeve të Komunës dhe qytetarëve lidhur me të drejtat e njeriut; 
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 Sigurimin e barazisë së qytetarëve në realizimin e të drejtave dhe obligimeve të përcaktuara 

me ligj. 

 

Organizimi i Drejtorisë së Administratës së Përgjithshme 

Në  kuadër të drejtorisë së  administratës së përgjithshme, funksionojnë këta sektorë dhe njësi:  

1. Sektori i Gjendjes Civile; 

2. Sektori i Punëve të Përbashkëta; 

3. Qendra për Shërbime të Qytetarëve; 

4. Njësia për të Drejtat e Njeriut; 

5. Njësia për Teknologji Informative.  

 

Sektori i  Gjendjes Civile 

 Mbajtja dhe ruajtja e librave amëz të lindurve, martuarve dhe vdekurve; 

 Regjistrimi i të porsalindurve në LAL; 

 Regjistrimi i të vdekurve në LAV; 

 Kurorëzimi i martesave brenda dhe jashtë Komunës dhe regjistrimi në LAM; 

 Ndryshimi dhe përmirësimi i emrit personal sipas kërkesës së palës; 

 Lëshon certifikatat (për faktet që mbajnë evidencë sipas detyrës zyrtare): certifikatat e 

lindjeve, jete, statusit martesor, martese, vendbanimit, vdekjes, bashkësisë familjare, 

shtetësisë, dhe deklaratën për mbajtjen e familjes; 

 Zhvillon procedurën për fitimin dhe humbjen e shtetësisë; 

 Të gjitha punët e tjera të bazuara në kompetencat e deleguara nga pushteti qendror. 
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Qëllimi/Objektivat Aktivitetet/Detyrat 

1. Përditësimi dhe  administrimi i 

regjistrave themeltar ne forma 

elektronike dhe fizike. 

Përditësimi dhe administrimi i 

Regjistrit qendror te gjendjes civile 

dhe përditësimi,  dhe administrimi i 

librave të veçantë 

I .Ve1ifikimi i qytetareve ne regjistrin themeltare 

elektronik dhe unifikimi i te dhënave dhe  shënimeve  me 

regjistrit  themeltar fizik. 

Mirëmbajtja dhe kujdesi i regjistrave themeltar fizik 

dhe elektronik dhe te 

dokumenteve te arkivuara. 

Përditësimi i shënimeve dhe regjistrimi i shtetasve ne 

regjistrin themeltar dhe 

qendror, 

Përditësimi dhe regjistrimi i qytetareve sipas nenit 31 dhe 

32 të ligjit për gjendjen civile. 

Përditësimi dhe regjistrimi ne regjistrin themeltar dhe 

qendror te vendbanimit dhe 

vendqëndrimit, 

Ri regjistr1mi(Rikonstruksioni) i qytetarëve qe dëshmojnë 

qe kane qene te regjistruar me pare ne regjistrin 

themeltarë. 

Regjistrimi i shtetasve te huaj ne regjistrin qendror, 

Regjistrimi i personave tip natyralizuar sipas vendimit te MPB-

se, 
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2.Perdorimi  dhe  respektimi  i 

akteve ligjore dhe nënligjore ne 

mënyre te drejte dhe te sakte. 

Përdorimi dhe zbatimi i ligjeve që kanë të bëjnë me gjendjen 

civile, 

Përdorimi dhe zbatimi i udhëzimeve  administrative që 

rregullojnë gjendjen civile, 

Zbatimi i udhëzuesve dhe manualeve qe kane të bëjnë me 

procedurat e regjistrimeve dhe lëshimit të certifikatave te  

gjendjes civile, 

3. Përdorimi dhe zbatimi i rregulloreve dhe manualeve që 

kane të bëjnë me aplikacionin e gjendjes civile, 

3.Regjistrimi i fakteve të 

gjendjes civile, shtypja , ruajtja 

dhe arkivimi i akteve dhe 

dokumenteve të tjera. 

1. Regjistrimi i fakteve të gjendjes civile (lindje, martesa, 

vdekje etj.) 

2. Regjistrimet e mëvonshme në baze te vendimeve, 

3. Regjistrimet   e veçanta(speciale), 

4. Kompletimi dhe ruajtja e dosjeve që kanë të bëjnë me 

regjistrimet e fakteve të 

gjendjes civile, 

5. Shtypja dhe arkivimi i akteve  t ë  lindjeve, martesave d he 

vdekjeve, 

6. Gjenerimi i numrit personal, 

7. Regjistrimi i  fëmijëve të adoptuar në bazë te 

vendimit  të gjykatës, 

8. Regjistrim1 i personale të natyralizuar në bazë të 

vendimeve të MPB-së. 

9. Nxjerrja e vendimeve për korrigjime, ndërrime dhe 

regjistrime me vonesë. 

4. Zbatimi i vendimeve për 1 .Zbatimi I vendimeve për ndryshimin dhe korrigjimin e 
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ndërrimin, korrigjimin e te 

dhënave personale në mënyrë 

efikase në regjistrin elektronik 

dhe në librat fizik si dhe ruajtja 

dhe arkivimi i këtyre 

dokumenteve ne regjistrator. 

të dhënave personale dhe 

shënimeve të më vonshme ne librin fizik. 

2. Përcjellja e vendimeve për ndryshime dhe korrigjime 

te të dhënave personale ne 

regjistrin themeltar dhe qendror. 

3. Zbatimi i Aktgjykimeve të gjykatës për shkurorëzim,  

4. .Zbatimi i vendimeve për regjistrim, ndërrim, 

korrigjim,  

5. 5.Zbatimi  i raportit policor  për  dokumentet  e 

humbura, 

6. Zbatimi i deklaratës për kthimin e mbiemrit, 

7. Zbatimi i deklaratës së Atësisë Amësisë 

8. Zbatimi i vendimit të gjykatës mbi themelimin e 

adoptimit 

 

Sektori i Punëve të Përbashkëta  

 Vërtetimin e origjinalitetit të dokumenteve të ndryshme; 

 Lëshon kopje të lëndëve arkivore për qytetarë dhe subjektet tjera në harmoni me ligjet në 

fuqi; 

 Bënë pranimin dhe arkivimin e lëndëve të përfunduara nga ana e drejtorive përkatëse dhe të 

njëjtat i arkivon në depon arkivore të Komunës, ose drejtpërdrejti në arkivimin ndër 

komunal;  

 Kryen edhe detyrat tjera që lidhen me arkivimin dhe lëndën arkivore në pajtim me ligjin; 

 Shërbimet që kanë të bëjnë me fushën e logjistikës dhe funksionimin e saj; 

 Menaxhimi i parkut të automjeteve; 

 Organizon transportin e zyrtarëve komunal në përputhje me agjendat zyrtare; 

 Kujdesi për mirëmbajtjen, servisimin dhe regjistrimin e automjeteve zyrtare; 

 Furnizimi me derivate dhe përcjellja e shpenzimeve ditore, mujore dhe vjetore; 
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 Regjistrimi dhe mbajtja e evidencës së materialit zyrtar, që pranohet dhe dorëzohet nga 

depoja e Komunës; 

 Kujdeset për furnizimin me material të nevojshëm për organet e administratës, duke mbajtur 

evidencën e nevojshëm në librin e evidencës së shpenzimeve; 

 Kujdeset për shërbimet postare, dorëzimin dhe ekspeditivin e shkresave zyrtare; 

 Kujdeset për ruajtjen e objektit dhe autoparkut; 

 Kujdeset për mirëmbajtjen e objektit, riparimin e pjesëve të prishura, ndërrimin e tyre, si dhe 

mirëmbajtjen e aparateve për nxehje, ujësjellësit, kanalizimit dhe instalimeve të rrymës; 

 Kryen shërbimet e fotokopjimit të materialit sipas nevojave të organeve komunale; 

 Kujdesi për centralin telefonik, shpërndarja e thirrjeve përmes centralit telefonik, 

mirëmbajtjen e aparaturës telefonike dhe riparimin e tyre. 

 

Nr Objektivat Aktivitetet Bartësit e aktiviteteve 

1 

Zbatimi i ligjit, kontratës 

së punës dhe  detyrave 

sipas përshkrimit të 

vendit të punës. 

 

 

Identifikimi i nevojave 

për trajnimin e zyrtareve. 

Identifikimi dhe 

propozimi për rekrutimin 

e stafit të ri kur mbeten 

Organizimi, mbikëqyrja, ndarja e 

punëve, vlerësimi, përgatitja e raporteve 

për punën e sektorit në përgjithësi dhe 

atë individuale të secilit për organin 

mbikëqyrës-Drejtorin. 

 

 

 

Trajnimi i zyrtarit në sistemin e 

menaxhimit të E- pasuria në kuadër të 

Shefi i Sektorit 
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pozita të lira. 

 

Implementimi i sistemit 

të brendshëm përmes 

intranetit të zyrës së 

furnizimit me drejtorit 

komunale për pranim-

dorëzimin e kërkesave 

blerje-furnizim me 

mallra. 

programit E-Qeverisja.   

 

 

Zyrtari i furnizimit në 

bashkëpunim me  zyrën 

e TIK-ut 

2 

Ngritja e cilësisë, 

efikasitetit dhe 

efektivitetit në punë dhe 

llogaridhënia. Raportimi 

në baza ditore ,javore,  

mujore dhe vjetore 

Ndërtimi i raporteve ndër 

njerëzore 

Ofrimi i shërbimeve për 

të gjithë, pa dallime mbi  

të çfarëdo baze. 

Kontaktimi i furnitorëve për furnizim 

me artikuj sipas cilësisë dhe vlerave të 

përcaktuara me kontratë, 

Kontrollimi i mallit, cilësia dhe sasia të 

përcaktuara sipas kërkesës 

 

Zyrtari për furnizim 

3 

Pranim-dorëzimi i 

kërkesave për 

blerje ,lëshim dhe pranim 

të mallit nga ana e 

organeve komunale dhe 

Regjistrimi në librin e faturave hyrëse. 

 Protokollimi i lëndëve sipas arritjes, 

klasifikimi dhe ruajtja fizike e lëndëve 

Zyrtari i furnizimit për 

futjen e të dhënave në 

programin E-pasuria 

dhe depoisti 
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procedimi tek operatoret 

ekonomik duke u 

kujdesur në zbatimin e 

përpiktë të kontratës. 

në regjistrator. 

Kontimi i hyrje daljeve të mallit. 

futja e të dhënave dhe  ruajtja e tyre 

elektronike në sistemin e menaxhimit të 

E- pasuria në kuadër të programit E-

Qeverisja 

4 

Ngritja e cilësisë, 

efikasitetit dhe 

efektivitetit në punë dhe 

llogaridhënia. Raportimi 

në baza ditore ,javore,  

mujore dhe vjetore 

Verifikimi  për pensionist që janë në 

jetë për rregullimin e pensionit jashtë 

shtetit, lajmërimi,                        ç 

‘lajmërimi i vendqëndrimit,  certifikata 

të gjendjes ekonomike, certifikata 

mbajtës të familjes. 

Zyrtari për verifikimin 

e dokumenteve 

5 

Shtëpiaku: Ngritja e 

përformancës dhe ruajtjen 

më  të mirë të pasurisë së 

komunës, uljen e 

shpenzimeve të 

mirëmbajtjes. Ngritja e 

efikasitetit dhe 

efektivitetit në punë. 

mirëmbajtja e objektit dhe hapësirave 

për rreth tij, Sanimi i prishjeve të 

shkaktuara në rrjetin e ujësjellësit, të 

kanalizimit, në pastrimin e pesetave, 

rrjetit elektrik, ngrohja qendrore,  

mirëmbajtja dhe kontrollimi i tyre, 

riparime të vazhdueshme në nyjat 

sanitare në objektin e komunës dhe në 

zyrat e vendit, riparimi i tavolinave , 

karrikave drerëve dhe dritareve etj. 

Shtëpiaku 

6 

 fotokopjim i materialit për shërbime të 

kuvendit dhe organeve të tij. Bën 

mirëmbajtjen-pastrimin në kontinuitet të 

fotokopjeve si dhe bën riparimin e 

Zyrtari 
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Qendra për Shërbime të Qytetarëve 

 Është përgjegjëse për qytetarët dhe bizneset; 

 Pranon kërkesat dhe ankesat e kompletuara nga qytetaret dhe subjektet tjera;  

 Përcjellë kërkesat e kompletuara në drejtoritë përgjegjëse për shqyrtim dhe vendosje; 

 Komunikon në mënyrë korrekte dhe transparente; 

 Njofton qytetarët me informacionet e nevojshme lidhur me kushtet, procedurat 

administrative, ligjore, afatet kohore të paraqitjes dhe trajtimit të kërkesave dhe parashtresave 

të qytetarëve; 

 Njoftimet, si në formën klasike ashtu edhe përmes formës elektronike (internetit); 

 Ofron shërbime të gjendjes civile, tatimit në pronë, regjistrimin e bizneseve, shërbimet 

kadastrale, përmes pranimit të kërkesave; 

prishjeve të vogla. 

  

Shpërndarja e postes sipas destinacionit 

në adresa të përcaktuara nga dërguesi 

përmes librit të dërgesave, në kohën dhe 

vendin e duhur, duke u kujdesur në 

veçanti në ruajtjen e afateve ligjore.  

 

Mirëmbajtja e kamerave të vëzhgimit, 

ndërrimi dhe riparimi i tyre, 

administrimi i acessit në përcjelljen e 

zhvillimeve brenda dhe jashtë  

hapësirave të objektit të komunës, 

vëzhgimi i hyrje-daljeve. 

 

 

 

Korrieri 

 

 

 

Zyrtari i kamerave 
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 Përgatitë dhe vënë në dispozicion broshura dhe fletëpalosje informative për qytetarët si dhe i 

publikon në ueb-faqen zyrtare; 

 Këshillon dhe jep ndihma juridike për mënyrën e plotësimit të kërkesave dhe parashtresave; 

 Pranon dhe regjistron kërkesat dhe parashtresat; 

 Mban dosje, statistika të parashtresave dhe kërkesave të paraqitura nga qytetarët; 

 Shtyp librin e protokollit për kërkesat / parashtresat nga sistemi CMS/CSC; 

 Vëzhgon reagimin e qytetarëve dhe zyrtarëve të Komunës ndaj shërbimeve që ofron Qendra 

edhe përmes forumit dhe B-logut në ueb; 

 Shërbimet të tjera sipas detyrave të ngarkuara nga udhëheqësi i drejtpërdrejtë; 

 Lexon dhe përcjell lëndët e paraqitura përmes platformës CMS dhe CSC; 

 Përcjell në mënyrë elektronike lëndët tek drejtoritë përkatëse dhe merr përgjigjen; 

 Mundëson qasjen unike për qytetarët dhe bizneset përmes internetit dhe informimin e tyre 

lidhur me procedimin e lëndëve përmes internetit; 

 Protokollon në shkrimore me numër unik të protokollit përmes sistemit të softuerit. 

 

Njësia për të Drejtat e Njeriut dhe Barazi Gjinore 

Koordinon dhe mbikëqyrë të gjitha aktivitetet që promovojnë barazinë gjinore në Komunë; 

 Kontribuon në formulimin e planeve dhe të politikave brenda Komunës, që ndërlidhen me 

barazinë ligjore; 

 Merr pjesë në panelin për rekrutimin e shërbyesve civilë në Komunë, për të siguruar 

respektimin e të drejtës gjinore; 

 Mbanë statistikë – bazë të shënimeve dhe i analizon ato nga perspektiva gjinore; 

 Harton programe dhe projekte për të përmirësuar përfaqësimin gjinor në Shërbimin Civilë 

në Komunë, duke përfshirë avancimin e pozitës së gruas në struktura të larta të Shërbimit 

Civil; 

 Merr pjesë në hartimin e akteve të nxjerra nga Komuna, duke siguruar që aktet të jenë në 

pajtim me parimet themelore të drejtave të njeriut, respektivisht të grave; 
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 Bashkëpunon me të gjitha strukturat e nivelit lokal, për të promovuar, avancuar dhe mbrojtur 

të drejtat e grave; 

 Ndihmon dhe përkrah trajnimet e organizuara, që kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes për 

avancimin e barazisë gjinore në Komunë; 

 Këshillon dhe udhëzon organet e Komunës, lidhur me çështjet gjinore dhe respektimin e të 

drejtave të grave;  

 Ndërmerr të gjitha masat e nevojshme lidhur me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 

njeriut në nivel komunal, së bashku me zyrtarët tjerë të rekrutuar përbrenda Komunës; 

 Monitoron përputhshmërinë e respektimit të standardeve për të drejtat e njeriut në fushën: 

mundësitë e barabarta, kundër diskriminimit, barazia gjinore, të drejtat e fëmijëve, personat 

me aftësi të kufizuar, të drejtat e komuniteteve, përdorimin e gjuhëve dhe antitrafikimi me 

qenie njerëzore; 

 Këshillon për hartimin dhe monitorimin e zbatimit të politikave, rregulloreve dhe 

udhëzimeve të nxjerra nga Kuvendi i Komunës, konform standardeve për të drejtat e njeriut 

dhe legjislacioni vendor; 

 Monitoron aktivitetet e Komunës dhe në të njëjtën kohë, këshillon Kryetarin e Komunës 

lidhur me çështjet e të drejtave të njeriut; 

 Harton dhe zhvillon planet e veprimit, identifikon nevojat për ngritjen e kapaciteteve dhe 

planifikon buxhetin për zbatimin e aktiviteteve të NJDNJK-së; 

 Raporton në baza mujore, tremujore dhe gjashtë mujore, sipas kërkesës së Kryetarit të 

Komunës; 

 Zbaton ligjet, planet dhe strategjitë e miratuara nga Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës; 

 Bashkëpunon dhe koordinon me aktivitetet, strukturat e nivelit komunal dhe OJQ – të, në 

sferën e mbrojtjes dhe promovimin e të drejtave të njeriut; 

 Bashkëpunon, me qëllim të realizimit të përgjegjësive, me institucionet dhe agjencitë, duke 

përfshirë edhe institucionin e Avokatit të Popullit në Kosovë; 

 Përfaqëson Komunën në takimet që kanë të bëjnë me çështje gjinore; 
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 Bashkëpunon me zyrtaren/in për barazi gjinore në MAPL dhe me Zyrën për Barazi Gjinore 

të Kosovës dhe me njësitet për të drejtat e njeriut; 

 Merr pjesë në koordinimin e OJQ–ve lokale dhe ndërkombëtare dhe punon drejt zhvillimit 

dhe avancimit të çështjeve gjinore; 

 Përgatitë raporte javore, mujore dhe vjetore mbi çështjet gjinore, e që janë në kompetencë të 

Komunës. 

 

Nr. Qëllimi i përgjithshëm Aktiviteti Stafi përgjegjës Afati  

1. Të rriten përmbushjet e 

përgjegjësive të 

komunës ndaj çështjes 

së largimit të fëmijëve 

nga rruga. 

a) Duke përdorur 

bazën e të dhënave të 

krijuar për largimin e 

hershëm të fëmijëve 

nga shkolla, të 

identifikohen rastet e 

braktisjes se hershme 

dhe atyre që janë në 

rrugë. 

b) Krijimi i grupit 

punues me të gjithë 

aktorët përgjegjës për 

dizajnimin e 

“veprimit pozitiv” në 

mënyrë që të 

korrigjohet fenomeni 

i fëmijëve në rrugë. 

NJDNJ, Drejtoria e 

Arsimit drejtoret e 

arsimit dhe 

drejtoret e 

shkollave. 

Pune kontinuale 

2. 8 - Marsi Organizimi i një 

tryeze për nder te 

Zyrtarja për Barazi Mars 
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Ditës Ndërkombëtare 

të Gruas 

Gjinore. 

3.  18 prilli dita kundër 

braktisjes së fëmijëve 

Aktivitete te 

ndryshme, broshura, 

tryeza, debate.  

NJDNJ Prill 

4. 9 Maj Dita e Evropës Aktivitete të 

ndryshme kulturore, 

sportive 

NJDNJ 9 Maj 

5. 15 Maj Dita 

Ndërkombëtare e 

familjes, javës së gruas. 

Aktivitete të 

ndryshme, tryeza 

Zyrtarja për Barazi 

Gjinore 

15 Maj 

6.  1 Qershori Dita 

Ndërkombëtare e 

Fëmijëve 

Shpallja e tregimit 

më të mirë për të 

drejtat e fëmijëve në 

shkolla fillore                              

NJDNJ dhe  

Asambleja e 

fëmijëve te 

komunës. 

Qershor 

7.  Puna  dhe mirëqenia 

Sociale  

Rritja e pjesëmarrjes së 

grave ne tregun e punës  

Ndërtimi i politikave 

dhe skemave për 

mbështetjen e grave me 

probleme sociale. 

Prezantimi i LBGJ 

dhe programeve për 

fuqizimin  e femrave  

Programe të trajnimit 

dhe ritrajnimit për ti 

përgatitë  për tregun 

e punës 

Njësiti për të drejtat 

e njeriut  

D. për Shëndetësi 

dhe mirëqenie 

Sociale 

Qendra për pune 

sociale  

Zyra komunale për 

punësim, Komiteti 

Pune kontinuale  
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për Barazi Gjinore,  

OJQ-lokale 

8.  Ekskursion me gratë 

kryefamiljare, të 

dëshmorëve, të 

pagjeturve 

Bashkëpunimi dhe 

koordinimi i punëve 

me  OJQ e grave,  

Shoqatën e Familjen 

të dëshmoreve, 

shoqatën e të 

pagjeturve 

ZBGJ Shoqata e 

familjes së  

dëshmorëve, 

Shoqata e te 

pagjeturve.  

Korrik 

9.  Komunitetet Trajnime, seminare 

multietnike, 

ekskursion 

multietnik, vizita ne 

qendrat shkollore, 

organizimi i debateve 

aktivitete sportive 

NJDNJ, Zyrtari për 

komunitete 

Pune kontinuale 

10. 16 Tetori dita e 

personave me aftësi te 

kufizuara 

Punësimi i personave 

me aftësi të kufizuara 

për periudhë të 

caktuar në KK 

Kryetari i 

Komunës, NJDNJ 

Tetor 

11. 25- Nëntor, Dita kundër 

dhunës 

Shënimi i ditës 

ndërkombëtare 

kundër dhunës ndaj 

gruas dhe dhunës në 

familje 

ZBGJ, Komiteti për 

Barazi Gjinore, 

Policia, Qendra për 

Punë Sociale. 

Nëntor 
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Njësia për Teknologji Informative 

Njësia për teknologji informative është përgjegjëse për këto detyra: 

 Kujdesi për pajisjet e teknologjisë informative; 

 Kujdeset për servisimin e pajisjeve dhe mirëmbajtjen e tyre; 

 Ndihmon nëpunësit për hapjen dhe përdorimin e programeve kompjuterike. 

 

Nr Objektivat Aktivitetet 
Bartësit e 

aktiviteteve 

1 

Menaxhon dhe mirëmban 

rrjetin , dhe proceseve te 

qeverisjes elektronike ne 

administratën e komunës . 

1.1. Menaxhon rrjetin ne objekt te 

komunës 

1.2. Menaxhon rrjetin ne DKRS 

1.3. Menaxhon rrjetin ne disa 

Zyrtaret për TI 

12.  1 Dhjetor Dita  kundër 

SIDES 

Organizimi i 

debateve, neper 

shkolla  

NJDNJ Dhjetor 

13. 03- dhjetor Dita e 

Ndërkombëtare e 

Personave me aftësi te 

kufizuar 

Organizimi i 

debateve takime, 

hulumtime. 

NJDNJ Dhjetor 

14. 10- Dhjetor Dita e të 

drejtave të njeriut 

Organizime dhe 

aktivitete te 

ndryshme 

NJDNJ Dhjetor 

15. Kujdesi për PAK Personat me aftësi te 

kufizuara 

Handakosi NJDNJ Dhjetor 
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institucione tjera shtetërore 

2 Planifikon, dizajnon , integron 

, siguron (bazat e te dhënave ), 

barte , freskon , menaxhon dhe 

mbështet sistemet dhe kërkesat 

ne fushën e TI-se. 

2.1. Bënë planifikimin e buxhetit te 

sektorit, dizajnon dhe bënë ruajtjen e 

data bazave 

2.2. Freskon te dhënat 

2.3. Menaxhon dhe mbështetë kërkesat 

e zyrtarëve ne fushën e IT-së 

Zyrtaret për TI 

3 Udhëheq dhe koordinon 

procesin e freskimet dhe 

përpunimit te mëtutjeshëm te 

strategjisë ne nivel komunal 

me investimet ne e-Qeverisje , 

ne përputhje me nevojat dhe 

kërkesat e institucioneve 

komunale .Menaxhon dhe 

udhëheq me pajisjet e 

teleprezences . 

3.1. Planifikon dhe koordinon punët në 

harmoni me e-qeverisjen 

3.2. Ka strategji te investimeve ne 

përputhje me nevojat dhe kërkesat e 

institucionit 

3.3. Menaxhon pajisjet ne sallën e 

kuvendit dhe ne sallën e mediave, dhe 

menaxhon pajisjen e teleprezences. 

Zyrtaret për TI 

4 Ndihmon ne implementimin e 

proceseve te e-shërbimeve dhe 

aplikacioneve ne komune 

si:(Intraneti, Ueb-faqja, e-

pasuria, GJC, Arka, etj.)Dhe te 

zhvilloj shërbimet e e-

qeverisjes ne institucionet 

komunale si dhe trajnon dhe 

mbështet  stafin ne përdorimin 

4.1. Mirëmban aplikacionin e 

Intranetit, krijon llogari te reja dhe 

bane ndryshime sipas kërkesave 

4.2. Mirëmban Aplikacionin të tjera si 

dhe arkës elektronike krijon llogari te 

reja dhe bane ndryshime sipas 

kërkesave 

4.3. Trajnon stafin dhe mbështetë në 

Zyrtaret për TI 
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e aplikacioneve. implementimin e këtyre aplikacioneve 

5 Siguron dhe mbron te gjitha te 

dhënat qe ruhen ne serverët e 

komunës , menaxhon me 

llogarit zyrtare dhe krijon te 

reja. 

5.1. Është kujdesur për dhomën e 

serverëve dhe sigurinë e 

dokumentacionit 

5.2. Ka kryer punën me sukses te 

hapjes se e-mailave zyrtar për të gjitha 

kërkesat e tyre  

5.3. Freskon dhe ruan shënimet nga 

Outlook-u për lirimin  e hapësirës 

 

Zyrtaret për TI 
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Drejtoria e Shëndetësisë 

Drejtoria e Shëndetësi do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në vijim: 

 Është përgjegjëse për sigurimin dhe zbatimin e  kujdesit parësor shëndetësor si dhe 

përcjelljen e gjendjes shëndetësore në Komunë, në pajtim me dispozitat ligjore; 

 Inspektimin e qendrave private të përkujdesit parësor shëndetësor; 

 organizon dhe zbaton  mbikëqyrjes profesionale dhe juridike të shëndetësisë primare; 

 Planifikon dhe menaxhon buxhetin e bazuar ne nevojat lokale, duke u mbështetur në 

udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë; 

 Kujdesin shëndetësor mendor të bazuar në bashkësi;  

 Mbikëqyrë situatat në raste të epidemive në nivel komunal; 

 Kujdeset për cilësinë e ujit të pijshëm dhe artikujve Higjenik; 

 Vlerësimin e nevojave lokale për shëndetësinë primare; 

 Vendosjen e objektivave për kujdesin primar shëndetësor; 

 Zbaton dispozitat ligjore dhe rregulloret komunale në fushën e shëndetësisë primare; 

 Zbaton normat, standardet e infrastrukturës dhe burimeve njerëzore të miratuara nga MSH-ja; 

 Përcaktimi i prioriteteve lokale dhe objektivave në bazë të informatave, konform strategjisë 

së kujdesit parësor shëndetësor; 

 Mbikëqyrë dhe koordinon Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare; 

 Zbaton vendimet e Kryetarit dhe vendimet e Kuvendit; 

 Ushtron edhe kompetencat tjera që dalin nga ligjet e veçanta, Statuti i Komunës, akte 

nënligjore dhe të deleguara nga pushteti qendror.  

 

Organizimi i Drejtorisë së Shëndetësisë 

Drejtoria e Shëndetësi  detyrat dhe përgjegjësit e veta i ushtron përmes: 

1. Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare; 

2. Sektorin për punë financiare, juridiko - administrative dhe mjekësore. 

 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

39 

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare është përgjegjëse për këto detyra: 

 Zbaton normat, standardet e infrastrukturës dhe burimeve njerëzore të miratuara nga MSH-ja; 

 Në kuadër të sistemit të QKMF veprojnë QMF dhe AMF të cilat kryejnë shërbime të kujdesit 

parësor shëndetësor; 

 Ruajtjen dhe përparimin e shëndetit publik, parandalimi, mjekimi, shërimi dhe rehabilitimi që 

kanë të bëjë me sëmundje çrregullime dhe me lëndime; 

 Edukimin shëndetësor, imunizimi dhe vaksinimi; 

 Përcaktimi i diagnozës fillestare dhe kujdesi elementar shëndetësor përfshire edhe ndërhyrjet 

e vogla kirurgjike; 

 Promovimi i shëndetit oral dhe kujdesi themelor stomatologjik; 

 Zbulimi i hershëm i sëmundjeve ngjitëse; 

 Kryerja e shërbimeve specialistike dhe diagnostike, analizave laboratorike dhe 

rëntgenologjike në kujdesin parësor shëndetësor; 

 Koncepti i mjekësisë familjare konsiston që banorëve të Komunës t’u ofrojë kujdes 

shëndetësor gjithëpërfshirës, të bazuar në të dhënat shkencore përmes caktimit të mjekut 

familjar, i cili do të jetë portë hyrëse për pacientët në sistemin shëndetësor; 

 Qendra  Kryesore e Mjekësisë Familjare udhëhiqet nga Drejtori i QKMF-së; 

 Drejtori i QKMF-së zgjidhet dhe shkarkohet në pajtim me dispozitat ligjore; 

 Për kryerjen e punëve drejtori i QKMF-së i raporton drejtorit të drejtorisë për shëndetësi. 

 

Sektori për punë financiare, juridiko-administrative dhe mjekësore 

Punët në kuadër të këtij sektori do të përcaktohen sipas formularit për përshkrimin e detyrave të 

punës të përcaktuar nga ministria përkatëse. 
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Nr 

Plani Strategjik 

Qëllimet/Objektivat 

Aktivitetet 

Gjasat dhe 

rreziqet 
Përgjegjësit Afati kohor Buxheti 

1. 
Përgatitja e raportit të punës 

për vitin 2021 

Gjasat reale për 

ta përpiluar 
DSH 

01-15 

Janar 2022 
- 

2. 

Krijimi dhe sigurimi i një 

politike kyçe të mbikëqyrjes 

dhe të monitorimit mbi punën 

dhe aktivitetet e QKMF-së, me 

qëllim të zbatimit të ligjit të 

shëndetësisë të Kosovës, 

akteve nënligjore dhe 

strategjisë sektoriale. 

Gjasat reale për 

ta zbatuar 
DSH 

Janar 

- 

Dhjetor 

- 

2022 

 

 

 

 

- 

 

 

3. 

Krijimi dhe zhvillimi i 

marrëdhënieve të mira me 

donatorët, OJQ-të e ndryshme  

dhe me partnerët tjerë të 

interesuar për të ndihmuar 

zhvillimin dhe avancimin e 

shërbimeve shëndetësore. 

Gjasat reale për 

ti zbatuar 

projektet të 

ndryshme në 

partneritet 

DSH 

&  

OJQ-të 

& 

DONATORT 

Janar 

- 

Dhjetor 

- 

2022 

- 

4. 

Ndihma momentale me mjete 

financiare personave qe vuajnë 

nga sëmundjet e ndryshme  

Gjasat reale për 

ta zbatuar 
DSH 

Janar 

- 

Dhjetor 

- 

2022 

40,000.0

0 

5. Harton akte normative si dhe Gjasat reale për DSH Janar - 
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aktet tjera juridike të cilat dalin 

nga fushë veprimtaria e 

drejtorisë  në bazë të 

procedurave të përcaktuara 

sipas legjislacionit në fuqi 

ta zbatuar - 

Dhjetor 

- 

2022 

6.  

Hartimi i paramasave dhe 

parallogarive (specifikave dhe 

kërkesat)për investimet 

kapitale dhe realizimi tyre 

Gjasat reale për 

ta zbatuar 

DSH 

DPU 

DP 

Shkurt 

- 

Tetor 

- 

2022 

0.00 

7. 

Bashkëpunon dhe komunikon 

me njësitë tjera brenda dhe 

jashtë institucionit 

Gjasat reale për 

ta zbatuar 

DSH 

DPU 

DP 

Janar 

- 

Dhjetor 

- 

2022 

- 

8. 
Planifikimi i buxhetit për DSH 

për vitet 2023, 2024 dhe 2025 

Planifikimi 

buxhetor bëhet 

në bashkëpunim 

me DSH, QKMF 

DSH 

QKMF  

DBF 

15 maj -

31shtator  

2022 

- 

9. 

Vizitat të rregullta në QKMF, 

QMF, AMF, qëllimi i së cilave 

ka për rrjedhojë vënien në pah 

të dukurive dhe zhvillimeve që  

karakterizojnë natyrën e punës. 

Ky proces do të 

realizohet sipas 

orarit të  vizitave 

të rregullta nëpër 

pikat 

shëndetësore. 

DSH 

QKMF 

QMF 

AMF 

 

 

Gjatë tërë vitit - 

10. 

Bashkëpunim permanent me 

grupin e trajnerëve për edukim 

te vazhdueshëm infermiereor. 

Programin 

ekzistues 

vazhdon, sipas 

DSH 

QKMF 

Janar 

- 

Dhjetor  

- 
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nevojës do të 

inkorporohen 

dhe module tjera 

si p sh: moduli 

mbi edukimin 

seksual te 

adoleshentë. 

- 

2022 

11. 

Bashkëpunimi me grupin e 

trajnuesve të QKMF-së në 

organizimin e  ligjëratave 

nëpër shkollat e mesme me 

qëllim të sensibilizimi të 

adoleshenteve mbi edukatën 

seksuale, Hiv AIDS, higjiena 

orale, përdorimi i drogave, etj. 

Kjo ligjëratë do 

të mbahet nëpër 

shkollat e 

mesme dhe do të 

realizohet në 

bashkëpunim me 

Drejtorinë e 

Arsimit. 

DSH 

QKMF 

DKA 

Janar - Dhjetor 

2022 - 

12. 

Bashkëpunimi i vazhdueshëm 

me stafin menaxhues – 

Kryeinfermierin e QKMF-së. 

Takime të 

rregullta me 

kryeinfermierët 

me qëllim të 

zbatimit të 

strategjisë 

politike në 

Kujdesit Parësor 

Shëndetësor si 

dhe evidentimin 

e problemeve që 

mund të na 

kanosen. 

DSH 

QKMF 

Janar 

- 

Dhjetor  

- 

2022 

- 
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13. 

Takimet e rregullta me 

menaxhmentin e QKMF-se, 

dhe shefat e sektorëve. 

Marrja e 

vendimeve për 

çështje të 

ndryshimeve si 

dhe  përcjellja e 

zbatimit të tyre. 

DSH 

QKMF 

Gjatë vitit 

2022 
- 

14. 
Kthimi i përgjigjeve dhe futja  

ne sistemin e Intranetit 

Gjasat reale për 

ta zbatuar 
DSH 

Janar 

- 

Dhjetor 

- 

2022 

- 

15. 

Konsultimi me palët që kanë 

takim me drejtorin dhe e 

njoftoj atë paraprakisht. 

Shpjegimi i 

procedurave 

administrative 

për palët që kanë 

të bëjnë me 

kërkesat, ankesat 

sugjerimet ndaj 

DSH-së. 

DSH Gjatë tërë vitit 

 

 

 

 

- 

 

 

16. Rishikim të planit të punës 
Rishikim të 

planit të punës DSH 

Qershor  

2022 
- 

17. 
Hartimi i planit te punës për 

vitin 2023 

Gjasat reale për 

ta përpiluar 
DSH Dhjetor 2022 - 
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Drejtoria e Arsimit 

Drejtoria e Arsimit do të jetë përgjegjëse për kryerjen e detyrave si në vijim: 

 Menaxhimi dhe koordinimi  i arsimit parashkollor, fillor të mesëm të ultë dhe të mesëm të 

lartë në Komunë; 

 Punësimi i mësimdhënësve dhe personelit tjetër të shkollave në pajtueshmëri me procedurat 

ligjore të rekrutimit, përzgjedhjes dhe punësimit të punësuarve publik; 

 Zgjedhja e drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve të institucioneve në pajtueshmëri me 

procedurat ligjore për rekrutim dhe kriteret ligjore të përcaktuara nga MASHT- i;  

 Planifikimi dhe koordinimi i zhvillimit të arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm në 

Komunë në konsultim me MASHT- in dhe komunat tjera; 

 Mbikëqyrja  e të gjitha institucioneve arsimore (parashkollore, fillore, të mesme të ultë dhe të 

lartë) në nivel komune; 

 Regjistrimi dhe pranimi i nxënësve në pajtim me respektimin e parimeve të mos 

diskriminimit; 

 Regjistrimi i të dhënave për nxënës, sipas formularit të miratuar nga MASHT në harmoni me 

ligjin; 

 Nxitë barazinë në mundësitë për të ndjekur arsimin parashkollor, arsimin e  obliguar, dhe të 

mesëm në Komunë; 

 Regjistrimi, inspektimi i shëndetit publik dhe sigurisë si dhe licencimi i institucioneve 

arsimore parashkollore në pajtim me ligjin; 

 Respektimi dhe afirmimi i të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre; 

 Identifikimi i nevojave për aftësim profesional të drejtorëve dhe mësimdhënësve dhe 

realizimi i tyre në bashkëpunim me zyrën Rajonale të Inspektimit, në pajtim me  ligjet 

aplikative; 

 Përgatitja, miratimi dhe implementimi i Rregullores së punës për shkollat, duke përfshirë 

Kodin e Mirësjelljes për stafin udhëheqës, mësimdhënësit, personelin tjetër dhe nxënësit si 

dhe masat disiplinore;  

 Merr vendim për ankesat ndaj organeve drejtuese të institucioneve arsimore të parapara me 

ligj; 
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 Organizimin e transportit të sigurt dhe të efektshëm për nxënësit që ndjekin shkollimin e 

obligueshëm; 

 Propozon rregulloret për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve në çdo institucion arsimor, pasi të 

ketë marrë më parë propozimet e Këshillit të shkollës dhe komentet e drejtorëve për këto 

rregullore; 

 Propozon rregulloren për organizimin e ekskursioneve të nxënësve, organizimin e 

mbrëmjeve të maturës dhe rregullore tjera nga fusha e arsimit në nivel komunal; 

 Në marrëveshje me MASHT-in, miraton rregulloret për themelimin shkrirjen, ndarjen dhe 

mbylljen e institucioneve arsimore me fonde publike të niveleve 0, 1, 2 dhe 3 në Komunë; 

 Nxitë bashkëpunimin midis mësimdhënësve, prindërve, nxënësve dhe institucioneve 

arsimore si dhe midis institucioneve arsimore dhe familjes; 

 Bashkëpunon me drejtoritë tjera të arsimit të komunave tjera në projekte  të  përbashkëta 

arsimore, në përdorimin e përbashkët të burimeve fizike dhe njerëzore, si dhe caktimin e 

fondeve për projekte dhe qëllime të tilla; 

 Kujdeset për mirëmbajtjen dhe renovimin e ndërtesave dhe pajisjeve të institucioneve 

arsimore me fonde publike si dhe bënë sigurimin e dispozitave për mirëmbajtje të 

shërbimeve mbështetëse për mirëqenien fizike të nxënësve, duke përfshirë ujin e freskët, 

ambiente banjash dhe shërbime shëndetësore; 

 Merr masa për të siguruar që ambienti rrethues urban apo rural, në të cilin është e vendosur 

shkolla, është në përputhje me të drejtën e nxënësve për të pasur një mjedis të sigurt  në 

oborrin e shkollës; 

 Arritja e objektivave të shëndetit publik, në bashkëpunim me MASHT-in nëpërmjet 

aktiviteteve shkollore dhe jashtëshkollore, duke përfshirë programe për sigurinë në rrugë, 

fusha, të nxisë shtimin e shëndetit për të shmangur përhapjen e sëmundjeve ngjitëse si dhe 

aksione kundër duhanit dhe formave të abuzimit me drogë; 

 Shqyrton vazhdimisht masat e marra për realizimin e arsimit special, në realizimin e kësaj 

detyre në atë masë që është e nevojshme ose e dëshirueshme, drejtoria konsultohet me 

MASHT-in dhe drejtoritë tjera Komunale për koordinimin e arsimit të fëmijëve që kanë 

nevojë për arsim special; 
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 Bënë vlerësimin e nevojave speciale, siç përcaktohet me ligj; 

 Propozimi për themelimin e shërbimit këshillimor dhe shëndetësor për nevojat speciale; 

 Ushtron edhe kompetenca tjera të cilat i bartën në bazë të ligjit ose nga pushteti qendror. 

 

Organizimi i Drejtorisë për Arsim 

Funksionimi Drejtorisë së Arsimit do të bazohet në këta sektorë:  

1. Sektori i arsimit; 

2. Sektori i administratës dhe financave. 

  

Sektori i Arsimit 

 Mbikëqyrja e procesit arsimor në pajtim me udhëzimet e caktuara nga MASHT; 

 Në bashkëpunim me MASHT-në planifikon zhvillimin e arsimit parashkollor, fillor dhe të 

mesëm në nivel komune; 

 Identifikon nevojat e mësimdhënësve dhe të drejtorëve të shkollave për zhvillimin dhe 

avancimin profesional të tyre; 

 Kujdeset për trajnimin, zhvillimin dhe aftësimin e mësimdhënësve dhe stafit tjetër 

profesional në pajtim me udhëzimet, parimet dhe standardet e shpallura nga MASHT-i; 

 Propozimi për arsim special për nxënës dhe dhënia e vlerësimit profesional; 

 Organizimin dhe nxitjen e barazisë në mundësinë për të ndjekur arsimin parashkollor, fillor 

dhe të mesëm në nivel të Komunës; 

 Respektimin dhe nxitjen e të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre në fushën e 

arsimit në përgjithësi; 

 Nxitjen dhe harmonizimin e bashkëpunimit midis mësimdhënësve, prindërve, nxënësve dhe 

institucioneve arsimore; 

 Mbledhjen, përpunimin dhe sistemimin e të dhënave për nxënësit në nivel komune, të cilat 

regjistrohen sipas një formati të miratuar nga MASHT-ja; 

 Siguron përfshirjen e të gjithë fëmijëve në institucionet e arsimit si dhe harton plane për 

përfshirjen e të gjithë semimaturantëve në arsimin e mesëm të lartë; 
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 Përgatitë  propozim-rregulloret për funksionimin e shkollave në pajtim me Ligjin e Arsimit 

para universitar; 

 Mbledhja e të dhënave për shkollat e tri niveleve; 

 Bashkëpunon me ZRI me qëllim të kontrollit dhe vlerësimit të punës në institucione arsimore 

të Komunës; 

 Përcjellë dhe vlerëson punën edukativo-arsimore të mësimdhënësve dhe jep sugjerime me 

qëllim të përmirësimit të procesit edukativo-arsimor dhe reformave në arsim. 

 

Sektori i Administratës dhe Financave 

 Planifikimi dhe administrimi i buxhetit vjetor për të gjitha institucionet arsimore në nivel 

komune në mënyrë të efektshme; 

 Kujdeset për menaxhimin e pagave të gjithë personelit të punësuar në institucionet arsimore; 

 Pagesa e stafit udhëheqës, stafit profesional dhe personelit tjetër të punësuar në institucionet 

arsimore të Komunës; 

 Përgatit shpërndarjen e buxhetit nëpër shkolla në bazë të numrit të nxënësve, prioriteteve dhe 

kritereve tjera;  

 Kontrollon shpenzimet e shkollave duke përgatitë raporte të rregullta për buxhetin; 

 Kujdeset që përzgjedhja dhe punësimi i personelit në institucionet arsimore të bëhet mbi 

bazën e kritereve profesionale të mbështetura në ligj; 

 Pjesëmarrja në përzgjedhjen e drejtorëve të institucioneve arsimore në bashkëpunim me 

MASHT-in; 

 Përgatitja e pushimeve lokale të shkollës, në përputhje me ligjin përkatës dhe miratimin e 

rregullave të shkollës;  

 Propozon rregulloret për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve në çdo institucion arsimor, pasi të 

ketë marrë më parë propozimet e këshillit të shkollës dhe komentet e drejtorëve për këto 

rregullore; 

 Planifikon adaptimet, renovimet dhe ndërtimet e reja të objekteve shkollore, duke u bazuar 

në kërkesat e komunitetit, analizave dhe të dhënave nga terreni; 
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 Kujdeset  për  mirëmbajtjen teknike të gjitha objekteve shkollore në Komunë, infrastrukturën 

dhe pajisjet e institucioneve arsimore; 

 Harton projekte sipas nevojës për ndërtimin dhe riparimin e objekteve shkollore dhe 

hapësirave të jashtme shkollore; 

 Përkujdeset për hartimin vjetor të raportit ku përfshihen gjendjen statistikore e inventarit të 

shkollave dhe gjendja fizike e objekteve shkollore: 

 Mbikëqyrja e  kryerjes së punëve teknike nëpër shkolla; 

 Marrjen e masave për të siguruar përdorimin pa pagesë të ndërtesave dhe ambienteve 

shkollore në nivel komune nga personeli arsimor dhe stafi mbështetës i institucioneve 

arsimore për qëllime të aftësimit profesional të tyre; 

 Sigurimin dhe respektimin e dispozitave për mirëmbajtjen e shërbimeve mbështetëse për 

mirëqenien fizike të nxënësve, duke përfshirë furnizimin me ujë, tualete, nxehje dhe 

shërbime tjera. 

 

 

 

Nr 

 

Objektivat 

Koha e 

implementi

mit  

 

Aktivitetet e planifikuara 

 

Bartësit e 

Aktiviteteve 

1. Finalizimi i 

Procedurës(Dokumentit) për 

Menaxhimin e Shpenzimeve 

Publike në Institucione 

Arsimore 

TM3  Planifikimi dhe ekzekutimi i 

të gjitha aktiviteteve në 

institucione arsimore, nga 

buxheti i Komunës së 

Mitrovicës. 

Sektori për 

Administratë 

dhe Financave 

 

2. 

 Menaxhimi efikas i Buxhetit në 

DKA dhe Institucione Arsimore 

parauniversitare 

TM2-TM4  Kursimet Buxhetore dhe 

klasifikim me i drejt i 

shpenzimeve 

Sektori për 

Administratë 

dhe Financave 

3. Rritja e kontrollit të brendshëm, 

në veçanti për menaxhimin e 

TM2-TM4  Raportimi i shpenzimit detaj 

të kontratave 

 

Drejtoria 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

49 

Kontratave  Identifikimi i të gjitha 

stoqeve të shkollave nga 

furnizimet me lëndë djegëse 

 Identifikimi i nevojave për 

furnizime me lëndë djegëse 

nga komisioni ekspert 

Komunale e 

Arsimit 

4. Unifikimi i dokumenteve dhe 

raporteve brenda Drejtorisë së 

Arsimit 

TM2-TM3  Krijimi i një forme standarde 

për kërkesa dhe raporte të 

Shkollave 

Drejtoria 

Komunale e 

Arsimit 

5. Riorganizimi dhe 

funksionalizimi i strukturës 

organizative të DKA 

TM2-TM4  Organogrami i ri 

 Plotësimi i stafit në DKA 

 Krijimi i kushteve optimale 

për punë 

DKA  

Njësia e 

burimeve 

njerëzore 

6. Plotësimi i vendeve të punës 

nëpër Shkolla  

TM1-TM4  Plotësimi i vendeve të lira 

dhe ofrimi i kapaciteteve të 

plota të mësimdhënësve 

DKA 

Zyra e 

Personelit 

7. Ngritja e cilësisë profesionale në 

të gjitha nivelet e arsimit para 

universitar në Komunën e 

Mitrovicës 

 

TM1-TM4 

 Trajnimi i mësimdhënësve 

 Infrastruktura në objekte 

shkollore 

 Digjitalizimi i sistemit 

Arsimor 

 Ngritja e kapaciteteve të 

mësimdhënësve 

 

Drejtoria 

Komunale e 

Arsimit 
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Drejtoria e Financave dhe Zhvillimit Ekonomik 

Drejtoria e Financave dhe Zhvillimit Ekonomik do të jetë përgjegjëse për performancën e 

detyrave si në vijim: 

 Hartimin e rregulloreve komunale për çështje financiare; 

 Ndihmon Kryetarin e Komunës në përgatitjen e projekt-buxhetit; 

 Mbajtjen e llogarive dhe raporteve financiare vjetore; 

 Menaxhimin e thesarit nën mbikëqyrjen e Kryetarit të Komunës; 

 Mbikëqyrjen dhe monitorimin e sistemeve dhe procedurave për ekzekutimin e buxhetit; 

 Realizimin e procedurave dhe raporteve të kontabilitetit; 

 Dhënien e këshillave profesionale nga fusha e buxhetit organeve komunale; 

 Përcjelljen e aktiviteteve të subjekteve ekonomik të biznesit, hulumtimin dhe dhënien e 

udhëzimeve të nevojshme profesionale; 

 Regjistrimin dhe licencimin e bizneseve; 

 Dhënien e udhëzimeve dhe këshillave në lidhje me bizneset e reja; 

 Bashkëpunimin dhe koordinimin e aktiviteteve me MF-in dhe institucionet tjera rreth 

grandeve, transfereve, planifikimit vjetor dhe afatmesëm; 

 Hartimin e planit për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Komunës; 

 Hartimin e planeve konkrete për zhvillimin e industrisë zejtare; 

 Hartimin e planit për shfrytëzimin e burimeve ekonomike që janë brenda Komunës; 

 Krijimin e kushteve të qëndrueshme për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. 

 

Organizimi i Drejtorisë e Financave dhe Zhvillimit Ekonomik 

Në  kuadër të kësaj drejtorie do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Financave; 

2. Sektori i Buxhetit; 

3. Sektori i Zhvillimit Ekonomik; 

4. Sektori i Tatimit në Pronë. 
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Sektori i Financave 

 Kujdeset për shfrytëzimin  racional të gjitha mjeteve të  shpenzuara tek të gjithë shfrytëzuesit 

buxhetor si dhe të organizatave e ndërmarrjeve publike me interes të veçantë për Komunën e 

Mitrovicës; 

 Kujdeset që punët rreth burimit dhe shfrytëzimit të mjeteve, të kryhen drejt dhe sipas 

dispozitave ligjore dhe procedurave financiare; 

 Përpilon raporte dhe analiza financiare; 

 Kujdeset për aplikimin e drejtë të rregullave të cilat e rregullojnë afarizmin material- 

financiar; 

 Përcjell rrjedhën e pagesave furnitorëve sipas përparësisë kohore; 

 Kryen procedimin e pagesave në nivel komune ne free-balance; 

 Verifikon urdhër-obligimin e pagesave - UOP-në dhe kontrollon a është regjistruar zotimi ne 

sistem; 

 Verifikon nënshkrimet e deponuara nga zyrtaret përkatës të autorizuar; 

 Kontrollon kodin ekonomik të shpenzimit dhe verifikon a përputhet me kopjen fizike; 

 Verifikon pranimin e mallrave ose shërbimeve përmes raportit të pranimit; 

 Kontrollon sasinë në faturë me sasinë në urdhrin e blerjes – UB.  

 

Sektori i Buxhetit 

 Përgatitja dhe zhvillimi i buxhetit, kornizës  afatmesme të shpenzimeve dhe raportet 

periodike; 

 Bënë planin dinamik të realizimit të projekteve dhe bartjen e mjeteve për zërat buxhetor;  

 Bënë planifikimin e pasqyrës së rrjedhjes së parasë së gatshme; 

 I ofron këshilla profesionale organeve komunale për menaxhimin e buxhetit; 

 Përgatitja e raportit përfundimtar (pasqyrat financiare); 

 Kontrollimin e shfrytëzimit të mjeteve buxhetore sipas destinimit të gjithë shfrytëzuesve të 

mjeteve buxhetore; 
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 Përpilon llogaritë vjetore të buxhetit. Përgatitë propozime për rebalanc dhe merr pjesë në 

përpilimin e projekt-propozimeve për planet buxhetore vjetore si dhe në hartimin e planit 

buxhetor.  

Muaji Aktivitetet 

Detyrat 

Përshkrimi i punëve Rezultati i pritur Afati Kohor 

 

 

 

 

 

 

 

Janar 

 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Dhjetor 2021 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2020 të 

inkasimit të të hyrave 

vetanake. 

…09.01.2022 

Arka Barazimi i Arkës (Dorëzimi i 

mjeteve në bankë dhe 

verifikimi i gjendjes në 

SIMFK) dhe identifikimi i të 

gjitha avanseve të hapura nga 

viti paraprak. 

Raport detaj i 

pagesave të realizuara 

në Arkën e Komunës 

dhe mbyllja e 

PettyCash në 

përputhje me 

instruksionet nga 

MFPT. 

…09.01.2022 

Pasuria  Azhurimi i regjistrit të 

Pasurisë Komunale mbi/nën 

1000 Euro, për të gjitha 

Drejtoritë. 

 

Azhurimi i regjistrit të 

invetarit duke u bazuar në 

raportin e Komisionit për 

Evidentim të Invetarit i 

emëruar nga ZKA. 

Raport detaj i 

regjistrimit të Pasurisë 

…09.01.2022 
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Azhurimi i regjistriit të 

vlerësimi dhe zhvlerësimit të 

Pasurisë Komunale duke u 

bazuar në raportin e 

Komisionit për vlerësim dhe 

zhvlerësim të pasurisë të 

emëruar nga ZKA. 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.01.2022 

Takimi 

fillestar  

Takimi me zyrtarët e SBF 

për të identifikuar kërkesat, 

detyrat dhe obligimet e tyre 

për vitin 2022. 

 

Organizimi punëve 

për vitin 2022  

11.01.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

…12.01.2022 

Pushimet 

Vjetore 

Planifikimi i pushimit vjetor 

për vitin 2022 nga zyrtarët e 

SFB. 

Mungesat e zyrtarëve 

të mos ndikojnë në 

kryerjen e detyrave 

dhe obligimeve në 

…15.01.2022 
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SBF 

Raporti 

Vjetor 

Mbledhja e raporteve nga 

zyrtarët e sektorit për punët e 

përfunduara gjatë muajit 

dhjetor 2021. Përgatitjen e 

Raportit të punës për muajin 

dhjetor dhe RAPORTIT 

VJETOR 2021 

Raportimi te Drejtori i 

DFZHE për të gjitha 

aktivitete e kryera në 

SBF gjatë vitit 2021. 

…15.01.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen 

raporti të obligimeve të 

papaguara dhe bartja e tyre 

nga viti 2021 në vitin 2022 

sipas katgorive ekonomike 

dhe programeve buxhetore. 

Identifkimi i rreziqeve nga 

moskryerja e obligimeve 

ndaj OE. 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshem 

 

…15.01.2022 

Qasja në 

SIMFK 

Përgatitja e kërkesave për 

qasje në SIMFK.  

Njoftimi i organizatës 

buxhetore me të gjithë 

zyrtarët që do të kenë 

qasje në SIMFK. 

…31.01.2022 

Pasqyrat 

Vjetore 

Financiare 

Asistimi te Zyrtari Kryesor 

Financiar për përgatitjen e 

Pasqyrave Vjetore Financiare 

për vitin 2021. 

 

Vërtetësia e plotë e të 

dhënave të ofruara nga 

zyrtarët komunal për 

PVF. 

…31.01.2022 

Miratimi/Ref

uzimi i 

kërkesave 

Raporti detaj për të gjitha 

kërkesat e drejtorive tjera : 

Të Miratuara dhe të 

Analiza e miratimit 

dhe refuzimit të 

lëndëve 

…31.01.2022 
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Refuzuara / Përveç faturave 

Për vitin 2021 

 

Alokimi i 

Buxhetit 

Njoftimi i të gjitha Drejtorive 

dhe Tri niveleve të Arsimit 

mbi Alokimin e Buxhetit për 

TM1. 

 

Informimi në kohë 

mbi alokimet 

buxhetore nga të gjitha 

fondet burimore 

Janar 

Donacionet  

Participimet 

Azhurimi i listës së 

Donacionete/Participimeve 

për vitin paraprak dhe 

procedimi i kërkesës në MF 

për bartjen e mjeteve të 

pashpenzuara. 

Bartja e mjeteve të 

pashpenzuara nga 

projektet e 

papërfunduara gjatë 

vitit 2021 

Janar 

Plani i 

Rrjedhës së 

parasë 

Përgatitja e CashFlow duke u 

bazuar në ndarjet buxhetore 

të ligjit të Buxhetit 2022 dhe 

prioritetet e Drejtorive. 

Alokimet e mjeteve në 

baza periodike në 

përputhje me 

prioritetet e 

përcaktuara. 

Janar 

Zotimet Raport detaj i kërkesave të 

proceduara në MFPT për 

anulim të zotimeve gjatë vitit 

2021. Raport i zotimeve për 

pagesat elektronike të 

proceduara në MFPT. 

Shpalosje e raportit 

analitik të zotimit të 

mjeteve në nivel të 

Komunës. 

Janar 

Kthimi i 

mjeteve 

Raport detaj i pagesave të 

kthyera nga Thesari/MFPT 

gjatë vitit 2021  

Shpalosje e raportit të 

kthimit të lëndëve dhe 

forcimi i kontrollit të 

brendshëm. 

Janar 
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Pagesat e 

dyfishta 

Raport detaj i pagesave të 

dyfishta të 

proceduara/identifikuara 

gjatë vitit 2021. 

Raport i mjeteve nga OE për 

pagesat e dyfishta të 

identifikuara gjatë vitit 2021. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm 

Identifikimi i 

rreziqeve te 

procedimit të 

pagesave. 

Janar 

Pagesat e 

ekzekutuara 

nga 

Thesari/MF 

përmes PP 

dhe Nenit 

39.2 

Raporti detaj i pagesave nga 

Thesari/MFPT dhe analiza 

financiare mbi ekzekutimin e 

buxhetit përmes pagesave 

direkte. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm Financiar 

Ngritja e nivelit të 

komunikimit me 

Avokatin e Komunës 

Janar 

Vlerësimi i 

Stafit 

Vlerësimi i stafit sipas 

kritereve të përcaktuara me 

Rregullore, për punët punët e 

realizuara gjatë vitit 2021 

Performanca e stafit të 

SBF 

Janar 

 

 

 

 

 

 

Shkurt   

Raporti i 

punës  

Janar 2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.02.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.02.2022 
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Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

…12.02.2022 

Raporti 

Financiar 

Janar-

Dhjetor 2021 

Përgatitja e Raportit të 

Brendshëm Financiar për 

realizimin e Buxhetit 

Komunal gjatë vitit 2021. 

 

Analiza financiare e 

ekzekutimit të 

buxhetit në krahasim 

me planifikimin e tij 

…15.02.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Janar 2022 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.02.2022 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Janar  

Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Shkurt 

 

 

 

 

 

 

Raporti i 

punës Shkurt 

2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.03.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

…10.03.2022 
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Mars 

 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

..12.03.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Shkurt . 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.03.2022 

Tarifat për 

Biznese 

Faturimi dhe ngarkesa e 

bizneseve me tarifa 

komunale, sipas rregulloreve 

për taksa, tarifa dhe gjobave 

komunale.  

Mbledhja e borxheve 

nga taksapaguesit për 

ushtrimin e 

veprimtarisë biznesore 

duke përdorur edhe 

mbledhjen e detyruar 

…31.03.2022 

Të hyrat 

Vetanake 22 

Përgatitja e raporti për 

mbetjen e të hyrave vetanake 

të pa shpenzuara gjatë vitit 

2021 dhe procedimi i tij. 

 

Alokimi i të hyrave 

vetanake të pa 

shpenzuara gjatë vitit 

2021. 

…31.03.2022 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Shkurt 

Barazimet me Arkën e 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Mars 
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Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prill  

Raporti i 

punës  Mars  

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.04.2022 

Rishikimi i 

Planit Vjetor 

të Punës 

Organizimi i takimit për të 

rishikuar PVP dhe për të 

analizuar implementimin e tij 

dhe ndryshimet e nevojshme. 

Realizimi i Planit 

Vjetor të Punës. 

    09.04.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.04.2022 

Raport mbi 

faturat e 

pranuara  

TM1 2022 

Raport mbi faturat e pranuara 

nga Drejtoria për Financa 

dhe Zhvillim Ekonomik. 

Analiza mbi punët dhe 

shërbimet e pranuara 

nga DFZHE dha 

krahasimi i tyre 

…10.04.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

…12.04.2022 
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Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Mars  

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.04.2022 

Miratimi/Ref

uzimi i 

kërkesave 

Raporti detaj për të gjitha 

kërkesat e drejtorive tjera : 

Të Miratuara dhe të 

Refuzuara / Përveç faturave 

Për TM1 

Analiza e miratimit 

dhe refuzimit të 

lëndëve 

…30.04.2022 

Alokimi i 

Buxhetit 

Njoftimi i të gjitha Drejtorive 

dhe Tri niveleve të Arsimit 

mbi Alokimin e Buxhetit për 

TM2. 

 

Informimi në kohë 

mbi alokimet 

buxhetore nga të gjitha 

fondet burimore 

Prill 

Raporti 

Financiar  

Përgatitja e Raportit të 

Brendshëm Financiar për 

realizimin e Buxhetit 

Komunal gjatë periudhës 

Janar – Mars 2022. 

Analiza financiare e 

ekzekutimit të 

buxhetit në krahasim 

me planifikimin e tij 

Prill 

Pagesat e 

ekzekutuara 

nga 

Thesari/MF 

përmes PP 

dhe Nenit 

39.2 

Raporti detaj i pagesave nga 

Thesari/MFPT dhe analiza 

financiare mbi ekzekutimin e 

buxhetit përmes pagesave 

direkte për TM1. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm Financiar 

Ngritja e nivelit të 

komunikimit me 

Avokatin e Komunës 

Prill 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Mars 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

Prill 
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Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Maj   Raporti i 

punës     

Prill 2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.05.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.05.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

…12.05.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Prill 2022 

 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.05.2022 

Qarkorja 

Buxhetore 

Asistimi në përgatitjen e 

kufijve fillestar të Buxhetit 

Njoftimi i Drejtorive 

Komunale me kufijtë 

…30.05.2022 
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2023/01 2023 - 2025 

 

fillestar buxhetore 

2023-2025 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Prill 

Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Maj 

 

 

 

 

 

 

Qershor 

 

Raporti i 

punës     

Maj 2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.06.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.06.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

 

...12.06.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

…15.06.2022 
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fund të muajit Maj 2022 të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

Korniza 

Afatmesme 

Buxhetore 

Asistimi në përgatitjen e 

KAB Komunal dhe 

përcaktimi i nevojave të 

shpenzimeve sipas 

kategorive ekonomike për 

vitin 2023 dhe vlerësimet për 

2024 dhe 2025. 

Identifikimi i kufijve 

buxhetore për 

kategoritë ekonomike 

buxhetore 2023-2025. 

…30.06.2022 

Dorëzimi MF 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Maj 

Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Qershor 

 

 

 

 

 

 

 

Korrik  

Rishikimi i 

Planit Vjetor 

të Punës 

Organizimi i takimit për të 

rishikuar PVP dhe për të 

analizuar implementimin e tij 

dhe ndryshimet e nevojshme. 

Analize - Realizimi i 

Planit Vjetor të Punës. 

01.07.2022 

Raporti i 

punës    

Qershor 2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.07.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

…10.07.2022 
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gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MF 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

Raport mbi 

faturat e 

pranuara  

TM2 2022 

Raport mbi faturat e pranuara 

nga Drejtoria për Financa 

dhe Zhvillim Ekonomik. 

Analiza mbi punët dhe 

shërbimet e pranuara 

nga DFZHE dha 

krahasimi i tyre 

…10.07.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

...12.07.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Qershor 2022 

 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.07.2022 

Qarkorja 

Buxhetore 

2023/02 

Asistimi në përgatitjen e 

kufijve fillestar të Buxhetit 

2023 sipas QB 2023/02 

Njoftimi i Drejtorive 

Komunale me kufijtë 

final sipas kategorive 

ekonomike buxhetore 

2023-2025 

Korrik 

Dëgjimet 

Buxhetore 

me qytetarë 

Organizimi i dëgjimeve 

buxhetore me qytetarë në 

kuadër të procesit të 

planifikimit të Buxhetit 

2023-2025, në KK dhe në 

Identifikimi i 

kërkesave financiare 

të qytetarëve për vitin 

2023. 

Korrik 
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terren. 

 

Raporti mbi 

Dëgjimet 

Buxhetore  

me qytetarë 

Filtrimi i kërkesave të 

qytetarëve gjatë dëgjimeve 

buxhetore, eliminimi i 

kërkesave të përsëritura dhe 

Përgatitja e Raportit mbi 

dëgjimet buxhetore me 

qytetarë 

Përmbledhja e 

kërkesave të 

qytetarëve dhe 

njoftimi i Kryetarit të 

Komunës përmes 

raportit me shkrim 

…23.07.2022 

Miratimi/Ref

uzimi i 

kërkesave 

Raporti detaj për të gjitha 

kërkesat e drejtorive tjera : 

Të Miratuara dhe të 

Refuzuara / Përveç faturave 

Për TM2 

Analiza e miratimit 

dhe refuzimit të 

lëndëve 

…31.07.2022 

Alokimi i 

Buxhetit 

Njoftimi i të gjitha Drejtorive 

dhe Tri niveleve të Arsimit 

mbi Alokimin e Buxhetit për 

TM3. 

 

Informimi në kohë 

mbi alokimet 

buxhetore nga të gjitha 

fondet burimore 

Korrik 

Raporti 

Financiar  

Përgatitja e Raportit të 

Brendshëm Financiar për 

realizimin e Buxhetit 

Komunal gjatë periudhës 

Janar – Qershor 2022. 

Analiza financiare e 

ekzekutimit të 

buxhetit në krahasim 

me planifikimin e tij 

Korrik 

Pagesat e 

ekzekutuara 

nga 

Thesari/MF 

përmes PP 

Raporti detaj i pagesave nga 

Thesari/MFPT dhe analiza 

financiare mbi ekzekutimin e 

buxhetit përmes pagesave 

direkte për TM2. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm Financiar 

Ngritja e nivelit të 

komunikimit me 

Avokatin e Komunës 

Korrik 
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dhe Nenit 

39.2 

Pagesat e 

dyfishta 

Raport detaj i pagesave të 

dyfishta të 

proceduara/identifikuara 

gjatë TM1 dhe TM2 2022. 

Raport i mjeteve nga OE për 

pagesat e dyfishta të 

identifikuara gjatë vitit 2022. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm 

Identifikimi i 

rreziqeve te 

procedimit të 

pagesave. 

Korrik 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Qershor 

Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Korrik 

Gusht Raporti i 

punës    

Korrik 2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.08.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.08.2022 
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Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

...12.08.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Korrik 2022 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.08.2022 

Dëgjimet 

Buxhetore 

me Drejtor të 

Drejtorive  

Organizimi i Dëgjimeve 

Buxhetore me Drejtorët 

Komunal për Buxhetin 2023-

2025, duke i njoftuar me 

kufijtë final Buxhetore për 

vitet pasuese. 

Finalizimi i Draft-

Buxhetit 2023-2025 

Gusht 

Buxheti 2023-

2025 

Finalizimi i Draft-Buxhetit 

2023-2025 dhe procedimi te 

Kryetari i Komunës 

 

Aprovimi i Draft-

Buxhetit 2023-2025 

nga ZKA 

Gusht 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Korrik  

Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Gusht 

Shtator Raporti i Mbledhja e raporteve të Krahasimi i punëve në …05.09.2022 
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punës    

Gusht 2022 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.09.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

...12.09.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Gusht 2022 

 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.09.2022 

Buxheti 2023-

2025 

Regjistrimi i të dhënave në 

sistemin BDMS dhe PIP 

 

Dorëzimi i Buxhetit në 

Departamentin e Buxhetit në 

Ministrinë e Financave 

 

Finalizimi i Buxhetit 

2023-2025 

25.09.2022 

 

30.09.2022 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Gusht 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

Shtator 
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Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Tetor Rishikimi i 

Planit Vjetor 

të Punës 

Organizimi i takimit për të 

rishikuar PVP dhe për të 

analizuar implementimin e tij 

dhe ndryshimet e nevojshme. 

 

Realizimi i Planit 

Vjetor të Punës. 

01.10.2022 

Raporti i 

punës    

Shtator 2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.10.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.10.2022 

Raport mbi 

faturat e 

pranuara  

TM3 2022 

Raport mbi faturat e pranuara 

nga Drejtoria për Financa 

dhe Zhvillim Ekonomik. 

Analiza mbi punët dhe 

shërbimet e pranuara 

nga DFZHE dha 

krahasimi i tyre 

…10.10.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

...12.10.2022 
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dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Shtator 2022 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.10.2022 

Miratimi/Ref

uzimi i 

kërkesave 

Raporti detaj për të gjitha 

kërkesat e drejtorive tjera : 

Të Miratuara dhe të 

Refuzuara / Përveç faturave 

Për TM3 

Analiza e miratimit 

dhe refuzimit të 

lëndëve 

…31.10.2022 

Mbyllja e 

Afatit të 

Zotimeve 

Njoftimi paraprak i 

Drejtorive Komunale për 

mbylljen e afatit të zotimeve 

për kategorinë ekonomike të 

Investimeve Kapitale. 

 

Efikasiteti i zotimit të 

mjeteve 

31.10.2022 

Alokimi i 

Buxhetit 

Njoftimi i të gjitha Drejtorive 

dhe tre nivelet e Arsimit mbi 

Alokimin e Buxhetit për 

TM4. 

Informimi në kohë 

mbi alokimet 

buxhetore nga të gjitha 

fondet burimore 

Tetor 

Raporti 

Financiar  

Përgatitja e Raportit të 

Brendshëm Financiar për 

realizimin e Buxhetit 

Komunal gjatë periudhës 

Janar – Shtator 2022. 

Analiza financiare e 

ekzekutimit të 

buxhetit në krahasim 

me planifikimin e tij 

Tetor 

Pagesat e Raporti detaj i pagesave nga Forcimi i Kontrollit të Tetor 
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ekzekutuara 

nga 

Thesari/MF 

përmes PP 

dhe Nenit 

39.2 

Thesari/MF dhe analiza 

financiare mbi ekzekutimin e 

buxhetit përmes pagesave 

direkte për TM3. 

Brendshëm Financiar 

Ngritja e nivelit të 

komunikimit me 

Avokatin e Komunës 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Shtator 

Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Tetor 

Nëntor Raporti i 

punës    Tetor 

2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.11.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.11.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

...12.11.2022 
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e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Tetor 2022 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.11.2022 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Tetor 

Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Nëntor 

Mbyllja e 

Afatit të 

Zotimeve 

Njoftimi paraprak i 

Drejtorive Komunale për 

mbylljen e afatit të zotimeve 

për kategorinë ekonomike të 

Mallrave dhe Shërbimeve. 

Efikasiteti i zotimit të 

mjeteve 

26.11.2022 

Dhjetor Raporti i 

punës    

Nëntor 2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.12.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.12.2022 
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LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

...12.12.2022 

Mbyllja e 

afatit të 

Zotimeve 

Njoftimi paraprak i 

Drejtorive Komunale për 

mbylljen e afatit të gjitha 

zotimeve për vitin 2022 

(përveç avanseve) 

Efikasiteti i zotimit të 

mjeteve 

12.12.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Nëntor 2022 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.12.2022 

Mbyllja e 

afatit të 

Zotimeve 

Njoftimi paraprak i 

Drejtorive Komunale për 

mbylljen e afatit të zotimeve 

për avanset e udhëtimeve 

zyrtare dhe parave të imta. 

Efikasiteti i zotimit të 

mjeteve 

24.12.2022 

Mbyllja e 

vitit fiskal 

Njoftimi paraprak i 

Drejtorive Komunale për 

mbylljen e afatit të 

ekzekutimit të pagesave për 

vitin 2022. 

Efikasiteti i 

ekzekutimit të 

pagesave 

24.12.2022 

Takimi Organizimi i takimit Analiza e realizimit të 24.12.2022 
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përmbyllës  përmbyllës të stafit SBF 

 

Planit Vjetor 2022  

Plani Vjetor i 

Punës 2022 

Mbledhja e PVP të zyrtarëve 

SBF dhe përgatitja e Planit 

Vjetor 2023 

Përgatitja për vitin 

fiskal 2023 

31.12.2022 

Barazimi i 

Arkës 

Barazimi final i Arkës 

Komunale 

 

Raportimi mbi 

barazimet 2022. 

Raporti përgatitet nga 

komisioni që formohet 

nga ZKA. 

31.12.2022 

 

Sektori i Zhvillimit Ekonomik 

 Harton politikat e zhvillimit ekonomik për Komunën; 

 Bashkëpunon me organet tjera komunale me qëllim të informimit për plane zhvillimore; 

 Bën analiza që shërbejnë si bazë për planet zhvillimore; 

 Cakton dhe propozon prioritetet e zhvillimit në fusha të ndryshme; 

 Organizon ekipe të ekspertëve të ndryshëm për hartim të planit të zhvillimit ekonomik në 

nivel komune dhe hartimin e projekteve kapitale për përfitimin e donacioneve; 

 Harton strategjinë e zhvillimit të përgjithshëm afatmesëm dhe afatgjatë për Komunën; 

 Bashkëpunon me organet relevante në nivelin lokal dhe atë qendror;  

 Bashkëpunon me ekspertë të fushave të ndryshme që ofrojnë përvoja të ndryshme në 

zhvillim; 

 Jep këshilla me interes për ekonominë private – reale; 

 Merr pjesë në seminare – promovime të karakterit zhvillimor; 

 Kryen edhe punët tjera në fushën e zhvillimit ekonomik. 
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Sektori i Tatimit në Pronë 

 Përgatitë formularët e regjistrimit të tatimit në pronë; 

 Përgatitë dhe kryen futjen e të dhënave ne sistem elektronik sipas formuluarve për faturim; 

 Kujdeset për regjistrimin e pronave të reja në kompjuter, obligimeve, kamatave dhe 

pagesave; 

 Pranon ankesat për tatim në pronë dhe i dorëzon Bordit të Ankesave; 

 Kujdeset për përmirësimin e të dhënave në bazë të vendimit të Bordit të Ankesave; 

 Lëshon vërtetime dhe certifikata sipas kërkesave të qytetarëve për tatimin në pronë; 

 Përgatitë raporte për drejtorin dhe Departamentin e Tatimit në Pronë në nivelin qendror; 

 Është përgjegjës për kryerjen e punëve me sukses në bazë të dispozitave ligjore.  

 

Nr. AKTIVITETI PLANIFIKIMI 

I 

REALIZIMIT 

BARTËSI I 

AKTIVITETEVE 

KOMENTE 

 

1. 

Përgatitja e Raporti vjetor 

për vitin 2021 

Muaji Janar Sektori i Tatimit në 

Pronë, Shefi i Tatimit 

në pronë 

Raporti vjetor për 

Inkasimit e 

tatimit në pronë 

dhe Borxhet e 

mbetura  

2. Qasja ne Shtypjen dhe 

shpërndarja e faturave 

tatimore mbi tatimin në 

pronë   

Muaji Janar- 

Mars 

Sektori i Tatimit në 

Pronë 
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3. 

Përgatitja e listës se 

Obliguesve të mëdhenj   

Muaji Janar-

Shkurt 

 

Sektori i Tatimit në 

Pronë, Zyrtari i 

Inkasimit 

 

 

4. Dërgimi i vërejtjeve për 

obliguesit mbi 300 euro 

Muaji Mars-

Prill 

Zyrtari i Inkasimit  

 

 

 

  5. 

Përgatitja e lendeve e për ti 

dërguar në përmbarim 

Muaji Qershor-

Shtator 

Sektori i tatimit në 

pronë, Shefi i TP dhe 

Zyrtari i Inkasimit  

 

6. Verifikimi i 30% të 

objekteve të regjistruara 

tatimore 

Muaji Prill-

Nëntor 

Sektori i tatimit në 

pronë, Grupet e 

Anketimit  

 

 

7. 

 

Regjistrimi i Objekteve të 

reja Tatimore  

Muaji Janar-

Dhjetor 

Sektori i tatimit në 

pronë, Grupet e 

Anketimit 

 

 

8. 

Raporte mujor e mbi 

inkasimin e obligimeve 

tatimore 

Muaji Janar-

Dhjetor 

Shefi i Sektorit të 

Tatimit në Pronë 
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9. 

Lëshimi i faturave dhe 

verifikimi i gjendjes 

Muaji Janar- 

Dhjetor 

Sektori i tatimit në 

pronë, Operatoret 

Sipas kërkesave 

të qytetarëve 

 

10. 

Lëshimi i vërtetimit dhe 

certifikatave të pronave 

Muaji Janar-

Dhjetor 

Sektori i tatimit në 

pronë, Operatoret 

Sipas kërkesave 

të qytetarëve 

 

11. 

 

Trajtimi i Ankesave  

Muaji Janar-

Dhjetor 

Sektori i tatimit në 

pronë, Komiteti i 

Ankesave  

Sipas kërkesave 

të qytetarëve 
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Drejtoria e Planifikimit dhe Urbanizmit 

Drejtoria e Planifikimit dhe Urbanizmit do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në 

vijim: 

 Planifikon zhvillimin hapësinor dhe urbanistik, përcjellë dhe studion zhvillimin hapësinor të 

Komunës. (sipas metodologjisë bashkëkohore); 

 Harton programe, planin zhvillimor të Komunës, planin zhvillimor urban, dhe Planet 

rregulluese urbane të vendbanimeve dhe tërësive tjera; 

 Në procesin e hartimit të planeve hapësinore, bashkëpunon dhe sinkronizohet me të gjitha 

subjektet pjesëmarrëse në planifikimin dhe zhvillimin e qytetit dhe Komunës;  

 Përgatit plane të detajuara urbanistike, projektet urbanistiko arkitektonike për lagje dhe tërësi 

të caktuara të qytetit dhe Komunës; 

 Harton programe-detyra projektuese me ndihmën e ekspertëve të përzgjedhur për 

organizimin e konkurseve  urbanistiko – arkitektonike në nivel vendor dhe ndërkombëtar; 

 Përgatit dhe ofron informacione bazë dhe dokumente për përgatitjen, miratimin apo 

ndryshimin e planeve hapësinore, urbanistike, rregulluese dhe planeve të detajuara të qytetit 

dhe të Komunës; 

 Përcakton kushtet urbanistike dhe arkitektonike për hartimin e dokumentacioneve investivo-

teknike për ndërtimin e objekteve lidhur me realizimin e projekteve kryesore urbanistike dhe 

zgjedhjet e tyre arkitektonike;  

 Propozon dhe miraton kriteret për vendosjen e objekteve të përkohshme, pajisjeve dhe 

elementeve mikro-urbane në territorin e qytetit dhe Komunës; 

 Jep pëlqime për ndërtimin e objekteve të rëndësisë lokale dhe zhvillimeve të tjera; 

 Organizon dhe kontrollon dokumentacionin teknik;  

 Organizon dhe cakton grupin profesional për mbikëqyrje , pranime teknike të         objekteve 

ndërtimore dhe shërbime tjera përkatëse;  

 Lëshon vërtetime për gjendjen e objekteve të ekzekutuara; 

 Konstaton dhe delegon informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet 

ndërtimore, standardet dhe dokumentacionet urbanistike në fuqi; 

 Jep leje për përdorimin e objekteve të përfunduara;  
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 Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës ndërtimore;  

 Propozon krijimin e zonave të tokës së ndërtimit dhe përpunon lokacionet për   dhënien  e 

tokës për shfrytëzim;   

 Përgatit propozimet e rregulloreve dhe akteve tjera nga lëmi i ndërtimit, 

planifikimit, projektimit dhe rregullimit hapësinor;  

 Udhëzon dhe orienton subjektet nga fusha e ndërtimit, bashkëpunon me subjektet udhëheqëse 

dhe personat juridik nga fusha e ndërtimit, ofron të dhënat dhe informata të tjera bazike 

profesionale të nevojshme, për punën e udhëheqjes komunale; 

 Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimit; 

 Harton projekt programin për vlerësimin e gjendjes ekzistuese të tokës ndërtimore të 

Komunës;  

 Propozon dhe zbaton programin e veçantë për rregullimin e gjendjes ekzistuese të tokës 

ndërtimore të Komunës;  

 Organizon dhe trajnon grupet profesionale dhe kapacitetet njerëzore për procedurën e 

legalizimit. Organizon dhe cakton grupin profesional për pranimin dhe shqyrtimin e 

kërkesave (dokumentacioneve) për legalizim; 

 Organizon dhe cakton grupin profesional për vlerësimin e objekteve ilegale; 

 Konstaton dhe delegon informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet 

ndërtimore, standardet, dokumentacionet urbanistike në fuqi dhe veçmas me rregulloren dhe 

manualin për legalizim;  

 Shqyrton – harton programe për ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve kapitale në tërësitë  

hapësinore ilegale; 

 Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës   ndërtimore 

dhe me të gjitha subjektet tjera përkatëse; 

 Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimeve ilegale;  

 Kryen detyra të tjera në pajtim me dispozitat ligjore,  akte nënligjore dhe rregullore 

komunale dhe të deleguara. 
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Organizimi i Drejtorisë së Planifikimit dhe Urbanizmit 

Në  kuadër të  kësaj drejtorie do të funksionojnë këta sektorë:  

1. Sektori i Planifikimit; 

2. Sektori i Urbanizmit. 

 

Sektori i Planifikimit 

 Koordinon punët në hartimin e Planeve të Rregullimit për lagjet urbane dhe jashtë urbane të 

hapësirës, me organet dhe subjektet e specializuara që merren me planifikimin dhe 

rregullimin e hapësirës;  

 Mbledh, përpunon dhe plotëson dokumentacionin e zhvillimit hapësinor, në harmoni me 

Ligjin për planifikimin hapësinor dhe dispozitat tjera të nxjerra në bazë të tij;  

 Përcjellë planifikimin urbanistik, projektimin dhe merret me zbatimin e tyre; 

 Propozon dhe zbaton rregullativën ligjore nga lëmi i planifikimit hapësinor: planit zhvillimor 

të Komunës, planit zhvillimor urban, planit rregullues urban, si dhe rregullativën nga lëmi i 

ndërtimeve investive; 

 Është kompetente për dhënien e lejeve për shfrytëzimin e sipërfaqeve publike, para lokaleve 

afariste, duke përfshirë hapësirat publike për vendosjen e tavolinave dhe karrigeve para 

dyqaneve të pavarura që ushtrojnë veprimtari hoteliere, foltoret publike, vendosja e 

gjeneratorëve statik, stendat lëvizëse për shitjen e librave, frigoriferëve për  akullore dhe pije 

freskuese, si dhe veprimtaritë tjera të lejuara në bazë të Ligjit, udhëzimit administrativ dhe 

rregulloreve komunale; 

 Është kompetente për dhënien e lejeve për pano reklamuese, bilborda, reklama ndriçuese,  

city-lightave etj.; 

 Angazhohet në Komisionin për kontrollim teknik të punëve të ndërtimit, punëve teknike rreth 

ndriçimit publik dhe mirëmbajtjen e rrjetit publik dhe sinjalizimit; 

 Mban evidencë  dhe shënime për objekte të  djegura apo të shkatërruara gjatë luftës; 

 Angazhohet në mënyrë aktive në procesin e mbikëqyrjes profesionale gjatë ekzekutimit të 

punimeve të ndërtimit, rindërtimit, si dhe pranimit teknik të objekteve në bazë të Ligjit për 

ndërtimin. 
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Sektori i Urbanizmit 

 Shqyrton kërkesat për lëshimin e lejeve ndërtimore, përcakton kushtet urbanistike për 

zbatimin e planit hapësinor, planit urbanistik, planit të rregullimit, planit të parcelimit, vijës 

së rregullimit dhe ndërtimit; 

 Jep shënimet mbi madhësinë dhe destinimim e parcelave të caktuara ndërtimore apo 

kompleksit të tokës dhe karakteristikat e parashtruara të ndërtimit; 

 Përcakton pozitën e vijës së rregullimit dhe ndërtimit të objekteve të reja, pozitën e objekteve 

fqinjë, llojin dhe përmbajtjen e kapaciteteve të objekteve të planifikuara; 

 Kushtet për projektimin dhe ndërtimin e rrugëve, sipërfaqeve të gjelbëruara, kushtet për 

projektimin e objekteve të infrastrukturës komunale; 

 Kontrollon dokumentacionin teknik në harmoni me ligjet ndërtimore, standardet,  

dokumentacionet urbanistike në fuqi, si dhe me rregulloren dhe manualin për legalizim;  

 Përcakton kushtet për konservimin dhe ruajtjen e objekteve me vlera të posaçme (invalidëve, 

fëmijëve etj) dhe kushtet tjera për rastet e caktuara që janë me rëndësi për projektimin 

ndërtimin dhe shfrytëzimin e objekteve dhe hapësirave të planifikuara; 

 Zbaton programet e sektorëve të tjerë të Administratës Komunale në fushën e ndërtimit të 

infrastrukturës dhe objekteve kapitale si dhe rregulloret komunale nga përgjegjësia e kësaj 

drejtorie; 

 Përcakton lokacionet dhe kushtet urbanistike - teknike për vendosjen e objekteve të karakterit 

të përkohshëm dhe përhershëm; 

 Është pjesë aktive në procedurat e planifikimit të hapësirës dhe rregullimit të tokës 

ndërtimore, planeve dhe programeve nga kjo lëmi;  

 I koordinon punët e Komunës rreth përgatitjes dhe hartimit të planeve hapësinore, 

urbanistike, planeve të rregullimit dhe planeve tjera; 

 Mban evidentimin e të gjitha lejeve të lëshuara.  
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Me qëllim të arritjes së objektivave institucionale, dhe për të siguruar se Komuna e Mitrovicës së 

Jugut funksionon në përputhje me kërkesat ligjore dhe sipas praktikave më të mira, Drejtoria e 

Planifikimit dhe Urbanizmit , për vitin 2022, ka në prioritet realizimin e këtyre objektivave: 

 

Nr. Objektivat Koha e 

implementi

mit  

Aktivitetet e planifikuara Partnerët 

1. Do të vazhdohet me 

procedurat për Hartim të 

Hartës Zonale të 

Komunës sipas Ligjit  

për Planifikim 

Hapësinor 

T4 

 

 Të pajiset me 

Pëlqimin në MIA 

 

2. Lejet për shfrytëzimin e 

sipërfaqeve publike 

T1   

3. Trajnimi i Stafit  T1  QGIS  

4. Trajnimet profesionale 

të stafit. 

T4   

5. Përgatitja dhe propozimi 

i lokacioneve për 

objekte të karakterit të 

përgjithshëm. 

T4  UN-HABITATIN, 

MIA – në 

 

6. Shqyrtimi i kërkesave 

dhe udhëheqja e 

procedurës komplete për 

T4  Vazhdimi i procedurës 

për pajisje me leje 

ndërtimi për objektet e 

Ndërtuara nga 
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Leje Ndërtimi. donatorë vendorë dhe 

ndërkombëtar. 

7. Trajtimi i Ndërtimeve 

Pa Leje – Legalizimet 

Gjatë tërë 

vitit 2022 

Shqyrtimi i Lëndeve  

8.  Hartimin e Programit 

trevjeçar të banimit. 

T2  Formimi i Komisionit 

për Hartim PTB 

 Marrja e Pëlqimit nga 

Ministria  MMPHI 

 Konfirmimi nga K.P.F 

 Miratimi nga Kuvendi 

 

9. Planifikimi i Buxhetit të 

Drejtorisë së DPU të 

korrespondoj me 

realizim 

Përgjatë 

tërë vitit 

fiskal 

 Realizim i të gjitha 

kategoritë Ekonomike  

 

11 Rregullorja për 

përcaktimin e 

proceduarave të dhenjes 

në shfrytëzim me pak se 

një vit të      Pronës 

Komunale                             

T3-T4  Formomi i Komisionit 

për Hartim të 

Rregullores 

 Konfirmimi i nga 

DFZHE  

 Miratimi nga Kuvendi 

 

12 Vendimi për 

përcaktimin e Qeras në 

Lagjen Frashër 

T2  Hartimi i Propozim 

Vendimit  

 Konfirmimi i nga 

DFZHE  

 Miratimi nga Kuvendi 

 

13 Themelimi i Sektorit 

Banimit 

Përgjatë 

tërë Vitit 

 Procedurat e Miratimit 

Kuvendit  

 

 Realizimi i Investimeve Përgjatë  Të gjitha Projektet  
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Kapitale tërë Vitit  Kapitale të Drejtorisë 

14. Planifikimi i të hyrave 

vetanake të tejkaloj 

realizimin  

Përgjatë 

tërë vitin 

fiskal 

  

11. Inkasimi i të hyrave 

vetanake nga borgjet e 

akumuluara  

T4  Me procedurat e 

përmbaruesit Privat  

 

12. Kontratave për 

Përfituesit Në  Frashër  

 

T3 

 Përpilimi i Kontratave KEDS-i, PTK-ja, 

Ujësjellësi 

Rajonal, 

“UNITETI 
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Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë 

Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë do të jetë përgjegjëse për performancën e 

detyrave si në vijim: 

 Planifikimin dhe menaxhimin e investimeve kapitale në infrastrukturën publike; 

 Përcakton dhe mbikëqyrë ofrimin e shërbimeve publike lokale, duke përfshirë furnizimin me 

ujë, rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit dhe përpunimin e ujërave të zeza dhe trajtimin e 

mbeturinave; 

 Organizon mirëmbajtjen verore dhe dimërore, pastrimin e rrugëve dhe trotuareve të qytetit 

dhe rrugëve lokale; 

 Sigurimin e mirëmbajtjes se parqeve, hapësirave publike dhe varrezave; 

 Funksionimin e tregjeve; 

 Koordinon aktivitetet dhe jep pëlqimin për veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve 

dhe mallrave, me kompanitë publike dhe shoqatat e taksistëve individual dhe operatorëve 

juridik sipas rregulloreve; 

 Cakton linjat dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve; 

 Bën menaxhimin e shërbimit “Merimangë”, sipas rregullores, si dhe organizon procedurat 

për ankand publik për automjetet e konfiskuara, që kalojnë afatin e paraparë me ligj; 

 Siguron sinjalizimin vertikal dhe horizontal të rrugëve ekzistuese dhe rregullon 

komunikacionin në qytet; 

 Bën mbylljen e rrugëve për shfrytëzimin e tyre në raste të veçanta( festa shtetërore, punë të 

veçanta në interes të shtetit dhe Komunës dhe punë të ngjashme); 

 Bashkëpunon me kompanitë që ofrojnë shërbime rreth përcaktimit të çmimeve të ujit, të 

lidhjeve, ndërhyrjeve teknike dhe mbikëqyrjen e orarit të reduktimeve; 

 Kujdeset për  riparimin dhe mirëmbajtje e ashensorëve; 

 Është përgjegjëse për ndriçimin publik; 

 Merr pjesë në komisionin për pranim teknik të punëve të kryera – ndriçimin publik, 

mirëmbajtjen e rrjetit publik dhe sinjalizimin; 

 Bën konsultimet me nivelin qendror për ndërtimin, riparimin e shenjave apo ndryshimin e 

rrugëve ndër-komunale që ndikojnë në Komunë; 
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 Është kompetente për lëshimin e lejeve që i përkasin Komunës për vendosjen e pengesave 

rrugore (policë të shtrirë); 

 Ushtron kompetencat tjera të përcaktuara me ligjet tjera me statut, aktet nënligjore  të 

deleguara nga pushteti qendror. 

 

Organizimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës 

Në  kuadër të drejtorisë për  Shërbime Publike dhe Infrastrukturë do të funksionojnë këta 

sektorë:  

1. Sektori i Shërbime Publike; 

2. Sektori i Infrastrukturës. 

 

Sektori i Shërbimeve Publike 

 Zgjerimin dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbëruara; 

 Zgjerimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit publik; 

 Planifikimin dhe ndërtimin e parqeve dhe shesheve të Komunës; 

 Menaxhimin, kontrollimin dhe pastrimin e të gjitha shesheve që i përkasin Komunës; 

 Ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit; 

 Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve të kanalizimit atmosferik dhe ujërave të zeza; 

 Mbikëqyrë punët e ndërmarrjeve publike; 

 Rregullim të trafikut dhe transportit urban; 

 Mirëmbajtjen e pastërtisë së qytetit (fshirje-larja); 

 Shenjëzimi horizontal e vertikal i komunikacionit publik; 

 Kujdeset për mirëmbajtjen e autoparkingjeve publike.  

 

Sektori i Infrastrukturës 

 Planifikimin e investimeve kapitale në ndërtim; 

 Përpilon paramasa dhe parallogari lidhur me investimet kapitale; 

 Riparimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve publike; 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

87 

 Ndërtimin e rrugëve lokale në participim me qytetarët; 

 Zbatimi dhe monitorimi i projekteve të ndryshme varësisht nga kërkesat e drejtorive 

komunale. 

 

Prioritetet kryesore të drejtorisë për vitin 2022: 

Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në qytete dhe në fshatra 

-Asfaltimi i rrugëve, kubëzimi i rrugëve, ndërtimi i trotuareve riparimi i rrugëve dhe ndërtimi i 

rrugëve me zhavor. 

Përmirësimi i gjendjes së furnizimit me ujë të qytetarëve dhe gjendja e kanalizimeve  

-Ndërtimi i sistemeve dhe rrjeteve të reja të ujësjellësve, ndërtimi i rrjeteve të reja të kanalizimit të 

ujërave të zeza dhe riparimi i rrjeteve të kanalizimeve atmosferike dhe fekale. 

Përmirësimi i fondit të sipërfaqeve të gjelbëruara 

-Ndërtimi i shesheve, ndërtimi i parqeve, ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbëruara. 

Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik 

-Përmirësimi i gjendjes së sinjalizimit, rregullimi i trafikut dhe transporti publik, përmirësimi i 

shërbimeve komunale,-mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve, mirëmbajtja e sipërfaqeve të 

gjelbëruara, 

-Mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit publik, mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit të ujërave të zeza. 
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PLANIFIKIMI I PROJETEVE KAPITALE PËR VITET 2022-2023-2024 

PROJEKTET KAPITALE 

2022 2023 2024 

   

1,855,000.00  

   

3,554,000.00  

    

2,060,000.00  

1  
Ndërtimi ,furnizimi dhe debllokimi i rrjetit te 

kanalizimit 

         

100,000.00  

         

100,000.00  

         

200,000.00  

 2 Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vërrnicë  
            

40,000.00  

                            

-    

                            

-    

 3 Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bare 
            

65,000.00  

                            

-    

                            

-    

 4 Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kqiq 
            

50,000.00  

                            

-    

                            

-    

 5 Hartimi i projekteve per Investime Kapitale  
         

100,000.00  

            

70,000.00  

         

150,000.00  

 6 
Ngritja dhe mirembajtja e hapësirave 

Gjelbruese 

            

40,000.00  

         

150,000.00  

         

200,000.00  

 7 Zgjerimi i rrjetit te ndriqimit publik 
            

70,000.00  

            

90,000.00  

         

140,000.00  

 8 Shenjëzimi i rrugeve  
            

50,000.00  

            

50,000.00  

            

60,000.00  

 9 Asfaltimi,rregullimi dhe riparimi i rrugeve  
         

100,000.00  

         

150,000.00  

         

350,000.00  
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 10 
Ndertimi i rrjetit te ujesjellesve,stacionit te 

pompimit  

            

50,000.00  

         

100,000.00  

         

120,000.00  

 11 
Ndertimi dhe riparimi i rrugeve dhe trotuareve 

ne qytet 

            

80,000.00  

         

100,000.00  

         

260,000.00  

 12 
Furnizimi,vendosja dhe mirembajtja e 

semaforeve  

            

50,000.00  

            

60,000.00  

         

120,000.00  

 13 Ndërtimi i rrugës Ali Zeneli 
         

340,000.00  

         

560,000.00  

                            

-    

14 
Rregullimi, riparimi i rrugës Mbretëresha 

Teutë 

         

170,000.00  

                            

-    

                            

-    

15 
Ndërtimi i sistemit Automatik të Hidrantit në 

Qytet 
30,000.00   

16 Rregullimi, rivitalizimi i shesheve të qytetit 
         

150,000.00  

                            

-    

         

160,000.00  

17 Paisje pë pastrimin e Liqenit 50’000.00   

18 
Ndërtimi i rrugës Lah Nimani dhe Elvia 

Qelebia 

         

300,000.00  

         

594,000.00  

                            

-    

19 
Pjerrtësore për Personat me aftësi të kufizuar 

në institucione 
20,000.00   

20 Rregullimi, riparimi i rrugës Shemsi Ahmeti 
                            

-    

         

250,000.00  

                            

-    

 21 Rregullimi i shtratit të lumit Ibër 
                            

-    

         

520,000.00  

                            

-    
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 22 Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica 
                            

-    

         

540,000.00  

         

300,000.00  

 23 
Infrastukturë në Zonën Ekonomike 

                            

-    

         

220,000.00  

                            

-    
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Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si 

në vijim: 

 Në bashkëpunim me ministrinë përkatës dhe institucionet tjera relevante dhe në përputhje me 

objektivat e politikes bujqësore dhe zhvillimit rural harton plane dhe  programe për zhvillim 

të bujqësisë në nivel Komunal; 

 Përcjell dhe koordinon zbatimin e ligjeve në lëmin e bujqësisë duke përfshirë prodhimtarinë 

bimore, blegtorale, resurset natyrore, dhe merr pjesë aktive në hartimin e programeve-

politikave zhvillimore për zonat rurale;  

 Nxitë dhe inkurajon fermerët për të investuar në rritjen e kapacitete të tyre bujqësore; 

 Planifikimin, zhvillimin dhe kujdesin permanent të shfrytëzimit së tokës bujqësore për 

nevojat dhe interesat e Komunës; 

 Propozimin dhe hartimin e politikave komunale të zhvillimit së bujqësisë, blegtorisë, 

hortikulturës dhe agroturizmit; 

 Mbledh, përgatit dhe shpërndan tek fermerët dhe industria agro-përpunuese  informacionet 

për bujqësi dhe zhvillim rurale  nëpërmjet zyrës; 

 Siguron mbajtjen e statistikave bujqësore mbi sipërfaqet bujqësore, prodhimtarinë bujqësore, 

fondin blegtoral, mekanizmin bujqësor, kapacitetet përpunuese të prodhimeve bujqësore, 

tregjet etj. 

 Angazhime në krijimin  dhe zbatimin e programeve - politikave  për mbrojtjen e shëndetit të 

kafshëve shtëpiake, në kuadër të programeve kombëtare; 

 Bashkëpunim dhe koordinim i punëve me të gjitha organizatat që zhvillojnë dhe ndihmojnë 

aktivitetet bujqësore dhe mjedisore si dhe ofron asistence për fermerë për të aplikuar në 

grante të MBPZHR dhe ne organizata te ndryshme; 

 Ndërrimin e përkohshëm ose të përhershëm të destinimit të tokës bujqësore në bashkëpunim 

me organin kompetent për planifikim hapësinor; 

 Ndihmon në gjenerimin e të ardhurave në zonat rurale përmes aktiviteteve bujqësore; 

 Përmirësimi i jetës së popullatës në zonat rurale; 

 Prezanton teknika moderne të shërbimeve këshillimore në zonat rurale;  
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 Zhvillimi i agroturizmit rural në nivel komune. 

 

Organizimi i Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 

Në  kuadër të Drejtorisë së  Bujqësisë dhe Zhvillimit  Rural do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Bujqësisë; 

2. Sektori i Zhvillimit Rural. 

 

Sektori i Bujqësisë 

 Përpilon, implementon dhe monitoron projekte të ndryshme në bujqësi; 

 Mban evidencë për tokat bujqësore, llojet dhe sipërfaqet me kultura bujqësore, llojet 

kategoritë dhe numrin e krerëve të kafshëve shtëpiake, shoqëritë e bletëve etj;  

 Analizon potencialin e fermerëve, nevojat dhe mundësitë e zhvillimit të mëtejmë të tyre, 

rekomandon masat adekuate dhe hulumton mundësitë për mbështetje profesionale, 

administrative dhe materiale; 

 Organizon seminare, këshillime dhe trajnime me qellim të ofrimit të njohurive profesionale 

për fermerë; 

 Ndërmerr masa për mbrojtjen e prodhimtarisë bujqësore nga fatkeqësitë elementare 

(vërshimet, breshëritë, pandemitë etj); 

 Në rast fatkeqësie elementare bënë vlerësimin e dëmit dhe propozon rekomandime për masat 

e mëtejme; 

 Propozimin dhe hartimin e politikave komunale të zhvillimit të bujqësisë, blegtorisë, 

pemëtarisë, hortikulturës dhe agroturizmit; 

 Mbrojtjen e kafshëve shtëpiake dhe bimëve bujqësore; 

 Ndërrimin e përkohshëm ose të përhershëm të destinimit të tokës bujqësore në bashkëpunim 

me organin kompetent për planifikim hapësinor; 

 Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore. 
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Sektori i Zhvillimit Rural 

 Planifikimi i zhvillimit rural; 

 Përgatit raporte dhe informacione mbi ecurinë e zhvillimit rural dhe performancës  së 

shërbimeve këshillimor; 

 Në përputhje me procedurat e miratuara, koordinon identifikimin dhe implementimin 

projekte ne zonat rurale; 

 Ndihmon gjenerimin e të ardhurave rurale përmes aktiviteteve në bujqësi dhe punësimit në 

fermë, si dhe zhvillimit të financave rurale dhe mikrobizneseve; 

 Ndihmon në  përmirësimin e  jetës në zonat rurale dhe infrastrukturës rurale;  

 Ndihmon në gjenerimin e të ardhurave në zonat rurale përmes aktiviteteve bujqësore; 

 Përmirësimi i jetës së popullatës në zonat rurale; 

 Prezanton teknika moderne të shërbimeve këshillimore në zonat rurale; 

 Mbështet zhvillimin e agroturizmit rural.  

 

Nr

. 

Objektivat Koha e 

implementi

mit  

Aktivitetet e planifikuara Partnerët 

1.   Hartimi i të   gjitha 

propoz im,  vendimeve,  

përgjigjeve në  kërkesa,  

marrëveshjeve  të 

mirëkuptimit dhe 

bashkëpunimit etj. 

TM1-TM4  Hartimi i të gjitha akteve në 

kohë të duhur sipas 

shqyrtimit të kërkesave në 

afat brenda kornizave 

ligjore;  

 Zbatimi i Ligjit për Tokën 

Bujqësore duke bërë 

ndërlidhje me zbatimin e 

Ligjit për Planifikimin 

Hapësinor, Ligjit për Mjedis, 

Ligjit për Ndërtim dhe Ligjin 

për Trajtimin e ndërtimeve 

Drejtoria për 

Bujqësi dhe   

Zhvillim 

Rural/Kryetari

 i    

Komunës 
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ilegale ; 

 Zbatimi i ligjeve dhe 

rregulloreve tjera për bujqësi 

dhe zhvillim rural etj. 

2. Përgatitja e planeve, 

projekteve, aktiviteteve 

dhe raporteve për 

Drejtorinë e Bujqësisë 

dhe Zhvillimit Rural 

TM1-TM4  Hartimi i propozim -

projekteve të parapara në 

buxhetin e vitit 2021; 

 Rexhistrimi i fermerëve  në 

sistemin e identifikimit dhe 

regjistrimit të fermave në 

EFR; 

 Aplikimi i fermerëve për 

subvencione të shpallura nga 

MBPZHR për  mbjelljet 

vjeshtore dhe digjitalizimi 

me ELPIS  i sipërfaqeve të 

kultivuara;     

 Monitorimi i punës së 

thertores; 

 Angazhimet në Programin e 

Shërbimeve   Këshillimore të 

MBPZHR për fermerë; 

 Angazhimet në programet e 

Statistikave Bujqësore të 

MBPZHR dhe DBRZH etj. 

Drejtoria për 

Bujqësi dhe   

Zhvillim 

Rural/Kryetari

 i  

Komunës/  

Drejtoritë  

përkatëse/  

MBPZHR 

3. Përgatitja e planeve , 

projekteve , aktiviteteve 

dhe raporteve 

TM1-TM4  Bashkëpunimi me OJQ 

rreth realizimit te 

projekteve në zonat rurale 

Drejtoria për 

Bujqësi dhe 

Zhvillim Rural 
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; 

 Përcjellja e korrje –

shirjeve ; 

 Planifikimi i mbjelljeve 

vjeshtore ; 

 Mbajtja e trajnimeve me 

fermer ; 

 Organizimi I trajnimeve 

për  fermer ; 

 Hartimi i raportit komunal 

mbi korrje –shirjet , 

bazuar në rregulloren 

komunale të korrje- 

shirjeve; 

 Aplikimi I fermerëve për 

subvencione të shpallura 

nga MBPZHR për 

bujqësi; 

Kryetari i 

Komunës  

Drejtoritë 

përkatëse  

Partnerët tanë 

4. 

 

 

 

 

 

Implementimi  i 

projekteve  

(subvencionet) nga 

buxheti i DBZHR 

TM2 Strategjia komunale për Bujqësi 

dhe zhvillim të turizmit malore. 

 (shërbime kontraktuale) 

Drejtoria për 

Bujqësi dhe 

Zhvillim Rural 

Kryetari I 

Komunës  

Drejtoritë 

përkatëse  

TM1 – TM4  Subvencionimi I fermerëve të 

cilët kanë pësuar dëme gjatë 

vitit 

TM2-TM4  Subvencionimi dhe furnizimi 

i fermerëve me serra të tipi 

tunel 
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TM4  Subvencionimi I fermerëve 

me fidane te arrave dhe 

lajthive dhe me sistem të 

ujitjes në pemëtari 

Partnerët tanë 

 

TM3 -TM4  Subvencionimi i Panairit të 

produkteve bujqësore vendore 

TM1-TM4 

 

 Subvencionimi i transportit 

për fermerët që bartin 

qumështin e tyre nga zonat e 

thella rurale  

TM3-TM4  Subvencionimi i fermerëve 

me mekanizim bujqësor 

  TM1-TM2  Subvencionimi i fermerëve 

me pleh artificial 

 

TM2-TM3  Subvencionimi i sektorit te 

bletarisë 

TM1-TM4  Mbarsim Artificial 

TM1  Subvencionim me moto 

kultivator dhe freza. 

Bashkëfinancim me IRK 

TM1-TM4  Fuqizimi i te rinjve dhe grave 

te zonave rurale për përfshirje 

ne bujqësi dhe përpunim te 

ushqimit. Bashkëfinancim me 

IADK 

TM3-TM4  Subvencionimi i fermerëve 

me pula vojse 
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5 .Implementimi i 

projekteve nga buxheti 

MBPZH. 

TM1-TM4  

 Subvencione për kafshë të 

imëta  

 Subvencione për pemë 

 Subvencione për perime  

 Subvencione për lopë 

qumështore 

 Grante për ngritjen e 

shtallave dhe infrastrukturës 

përcjellës në shtallë (lopëve, 

deleve dhe dhive) 

 Grante për ngritjen e serrave 

komerciale 

 Grante për ngritjen e 

pemëtoreve të reja 

 Grante për mekanizim 

bujqësorë 

 Grante për zhvillim rural etj 

Drejtoria për   

Bujqësi dhe  

Zhvillim 

Rural/MBPZH

R. 

6 Promovimi TM1-TM4  Panairi i prodhimeve 

vendore 

 Panairi “Unë konsumoj 

produkte vendore, Po ti”? 

 Panairi i “Shpeztarisë” 

Drejtoria për   

Bujqësi dhe  

Zhvillim Rural. 
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    Panairi “Dita e Mjaltit” 

 Hartimi i broshurave 

 Hartimi i fllajerave 

 Vizita studimore jashtë dhe 

brenda vendit  

 Organizimi i konferencave 

 Organizimi i tryezave 

 Prezantimi i raportit vjetorë 

etj 
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Drejtoria e Inspekcionit  

Drejtoria e Inspekcionit do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në vijim: 

 Mbikëqyrjen dhe aplikimin e ligjeve dhe akteve tjera ligjore në fushën e ndërtimit, tregut, 

sanitarisë, veterinarisë, bujqësisë, mbrojtjes së ambientit, trafikut urban-komunikacionit, 

hidroekonomisë, rrugëve etj; 

 Implementimin e praktikave të inspekcionit të tregut duke përfshirë shitjen ilegale të mirave 

materiale, afatin e përdorimit të artikujve, ushtrimin e biznesit në pajtueshmëri me orarin e 

punës; 

 Të sigurojë mbrojtjen efektive të konsumatorit, fillimisht përmes inspektimit të artikujve 

ushqimor, mishit, shpezëve dhe prodhimeve të qumështit; 

 Të sigurojë standarde të larta në lëmin e mbrojtjes së ambientit, kushteve sanitare dhe 

higjienës publike ku përfshihen: inspektimi i cilësisë së ujit dhe metodat e hedhjes së 

mbeturinave; 

 Mbikëqyrë implementimin e Planit Zhvillimor të Komunës (PZHK), planeve zhvillimore 

urbane (PZHU), planeve rregulluese urbane (PRRU), kushtet e lokacionit dhe të ndërtimit, 

përkatësisht të rikonstruimit të objekteve industriale, të objekteve për prodhim dhe qarkullim 

të mallrave, të ndërtesave banesore dhe ndërtesave tjera, të varrezave, objekteve për furnizim 

me ujë, objekteve të komunikacionit; 

 Të zbatojë inspektimin në lëmin e ndërtimit dhe rindërtimit, për të siguruar pajtueshmërinë 

me rregullat e ndërtimit dhe planifikimit, me theks të posaçëm në ndërtimin ilegal; 

 Të sigurojë inspektimin në lëmin e shërbimeve komunale, me theks të veçantë në transportin 

publik, duke inspektuar shërbimet e autobusëve, lejet e taksive dhe objektet transportuese 

publike; 

 Ekzekuton vendimet, përcjell, evidenton dhe ndërmerr masa ligjore ndaj subjekteve-

operatorëve që kryejnë veprimtari joligjore nga kompetenca e kësaj Drejtorie; 

 Përgatitë aksione konkrete për eliminimin e të metave që paraqiten në raste konkrete në 

bashkëveprim me organet tjera kompetente si dhe bashkëvepron me subjektet shtetërore si: 

policia, gjykata, prokuroria, etj.; 
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 Të kryejë detyrat dhe përgjegjësitë në bashkëpunim të ngushtë me drejtoritë tjera të 

Komunës. 

Organizimi i Drejtorisë së Inspekcionit 

Drejtoria e Inspekcionit fushëveprimin e vet e ushtron përmes këtyre sektorëve:  

1. Sektori i Inspekcionit të Tregut; 

2. Sektori i Inspekcionit të Ndërtimit; 

3. Sektori i Inspekcionit të Shërbimeve Komunale dhe Transportit Rrugor; 

4. Sektori i Inspekcionit Sanitar dhe Veterinarisë. 

 

Inspekcioni i Tregut 

 Kontrollimin e objekteve tregtare, industriale dhe depove; 

 Kontrollimin e  vendeve të punës dhe objektet tjera në të cilat produktet vihen në shërbim; 

 Organizime dhe kontrollime të rastit; 

 Kërkimin e të gjitha informatave të nevojshme në përputhje me ligjin dhe me aktet 

nënligjore të kësaj fushe; 

 Përcjelljen e çmimeve të artikujve, dhënien e bllokut paragon dhe të faturave të tregtisë me 

pakicë dhe shumicë; 

 Organizimin, kontrollimin dhe respektimit e orarit të punës nga bizneset afariste, kontrolli 

mbi të dhënat e prejardhjes së mallit, kontrolli i vulosjes (zhigosjes) së peshoreve, 

kontrollimi i librave tregtare të shit-blerjes; 

 Kontrollimin dhe respektimin e obligimit të subjekteve afariste për vendosjen e 

mbishkrimit të firmës në lokalet e tyre; 

 Përcjelljen e subjekteve afariste që kanë sjellje monopoliste, për të mos lejuar 

konkurrencën jo lojale në tregti; 

 Konfiskimin e mallit, në përputhje me dispozitat e ligjit dhe të rregullores mbi tregtinë, në 

rastet kur: malli është pa dokumentacion përcjellës, pa faturë, pa fletë dërgesë, apo pa bllok 

paragon, pa numër të regjistrimit të biznesit dhe të blerësit, pa regjistrimin e faturës në 

librat e tregtisë dhe kur subjekti afarist nuk ka leje pune; 
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 Zbatimin e të gjitha masave ndëshkuese të parapara me ligj, të inkasojë mjetet nga dënimet 

e shqiptuara në vendin e ngjarjes, të ushtrojë fletëparaqitje për kundërvajtje, të ushtrojë 

edhe detyra tjera të parapara me ligj dhe me akte tjera nënligjore. 

 

Inspekcioni i Ndërtimit 

 Inspektimin e ndërtimeve, instalimeve, renovimeve, zgjerimeve, ndryshimeve, shndërrimeve 

si dhe inspektimin e rrënimit të çfarëdo ndërtese apo strukture, përjashtuar punët e 

zakonshme për mirëmbajtjen e ndërtesave për të cilat nuk nevojitet leje ndërtimi; 

 Inspektimi i kushteve urbanistike-teknike; 

 Inspektimi i dokumentacionit teknik (projektet e ndërtimit, lejet e ndërtimit, inspektimi i 

lejeve të përdorimit të objekteve); 

 Mbikëqyrja e rrënimit të objekteve të ndërtuara pa leje, përpilimi i procesverbaleve dhe 

dhënia e vendimit për ndërprerjen e punëve ndërtimore; 

 Ushtron fletëparaqitje, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundërvajtës dhe të ligjit 

penal; 

 Inspekton kushtet dhe masat e sigurisë që kanë të bëjnë me sigurimin e objektit dhe të 

objekteve tjera përreth, si dhe masat për sigurinë e komunikacionit përreth këtyre objekteve; 

 vërtetimi i dokumenteve burimore, të cilat investitori duhet t’i këtë në dispozicion në vend 

ndërtim, në përputhshmëri me ligjin; 

 Përpilimi i procesverbaleve për gjendjen e punimeve në vend ndërtim, për respektimin ose 

mosrespektimin e kushteve të përcaktuara për ndërtim, cilësinë e punimeve dhe të materialit 

ndërtimor; 

 Marrja e vendimeve për ndërprerjen (pezullimin) e punimeve, deri në evitimin e 

parregullsive tekniko – procedurale; 

 Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe me rregulloret e Komunës. 
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Inspekcioni i Shërbimeve Komunale dhe Transportit Rrugor  

 Mbikëqyrin dhe parandalon keqpërdorimin e ujit të pijshëm për larjen e rrugëve, sipërfaqeve 

publike, autolarje, mbushjen e puseve, ujitjen e kopshteve, etj; 

 Mbikëqyrin ndërhyrjen (prerjen) e rrugëve publike pa leje, të trotuareve dhe të sipërfaqeve 

tjera publike dhe merr masa adekuate ligjore; 

 Mbikëqyrin mirëmbajtjen e rrugëve, trotuareve, shesheve, parqeve, varrezave, tregut të 

gjelbër, terreneve sportive dhe sipërfaqeve tjera publike, mbikëqyrin hedhjen e mbeturinave 

jashtë vendeve të caktuara, mbikëqyrin zbrazjen pa leje të materialeve (rërës, dheut, të 

materialit tjetër ndërtimor) që pengojnë qarkullimin e lirë të qytetarëve; 

 Mbikëqyrin ekspozimin e mallrave jashtë lokaleve afariste, ndalimin e shfrytëzimit 

(vendosjes) pa leje të hapësirave publike, mbikëqyrin vënien e mbishkrimeve, reklamave, 

vitrinave, objekteve publike dhe higjienike, hoteliere, sallave publike (WC-të); 

 Mbikëqyrin e vënies së panove dhe të reklamave; 

 Mbikëqyrin zbatimin e dispozitave ligjore nga lëmi i komunikacionit të mjeteve motorike në 

qarkullimin publik; 

 Mbikëqyrin kontrollimin dhe marrjen e masave të parapara ligjore kundër transporteve 

ilegale dhe të atyre që nuk respektojnë orarin e përcaktuar nga organi kompetent; 

 Kryejnë punë të tjera të ngjashme të përcaktuara me ligj dhe me rregulloret e Komunës. 

 

Nr

. 

Objektivat Koha e 

implementi

mit  

Aktivitetet e planifikuara Partnerët 

1. Inspektime për 

shfrytëzimin e 

hapësirave publike. 

 - Vendosja konform 

ligjeve për mbishkrimet, 

panot dhe tabelat 

 1.1 Kontrolle inspektuese në 

teren. për lirimin e 

hapësirave publike. 

 1.2 Padisja me leje nga 

organet Komunale për 

shfrytëzim te hapësirave 

 

KRM.UNITETI 

Policia e 

Kosovës. 
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reklamuese. publike 

1.3 Kontrolle inspektuese në 

teren për pastërtinë  e qytetit. 

2. Inspektime për 

Ndalimin dhe 

Parandalimi i 

ndërtimeve pa leje  

Kontrollimi i lejeve të 

ndërtimit . 

Inspektimi dhe lëshimi i 

certifikatës të përdorimit 

  2.1 Ndalimi i ndërtimeve të 

objektet banesore  afariste  

(kolektive) objekteve afariste, 

i infrastrukturës pa leje, 

ujësjellësi, kanalizimet rrugët 

etj; 

 2.2 Mbikëqyrja e objekteve te 

vjetra që paraqesin rrezik për 

vetërrënim  

2.3 Rrënimi i objekteve pa 

leje si dhe Plotësimi i 

kushteve teknike-

eksploatuese. 

 

 

Drejtoria e 

Urbanizmit, 

 OJQ-të , Policinë 

e Kosovës  dhe 

MMPPHI 

 

 

  

 

3. Inspektimi i të gjitha  

operatorëve  të 

transportit rrugor taksi, 

të transportit rrugor 

urban dhe urban-

periferik 

 3.1. Padisja me rendin e  

udhëtimit, dhe respektimi i 

rendit të udhëtimit, dhe paisja 

me leje  parkingu. 

3.2 Padisja e udhëtarëve me 

bileta.. 

 

Bashkëpunim 

me  Policinë  e 

Kosovës etj. 

4. Mbikëqyrja e tregut te 

Brendshëm 

 4.1 Mbrojtja e Konsumatorit.  

4.2 Vendosja e çmimeve dhe 

verifikimi i çmimit të 

deklaruar, paisja me kupona 

 

MINT, Policia e 

Kosovës, 

inspeksioni i 

ndërtimit, 
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fiskal, respektimi  i 

garancioneve, kontrollimi i 

karakteristikave të 

produkteve, si dhe dhënia e 

Pëlqimeve. 

Sanitare etj. 
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Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit 

Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit në kuadër të fushe veprimtarisë së vet përfshinë: 

 Harton planin për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, 

në pajtim me udhëzimet administrative të organit kompetent qeveritar; 

 Vlerëson rrezikshmërinë, duke u bazuar në të dhënat faktike për planifikim, ndërmerr masa 

parandaluese për pengimin, zvogëlimin dhe eliminimin e pasojave nga fatkeqësitë natyrore 

dhe nga fatkeqësitë e tjera; 

 Organizon formimin e njësive për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga 

fatkeqësitë e tjera, si dhe kryen plotësimin e tyre me obligues dhe kompleton ato me mjete 

adekuate për veprim në raste të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera; 

 Përgatit programet për aftësim, në pajtim me organin qeveritar; 

 Kujdeset për sigurimin dhe mirëmbajtjen e rezervave të mjeteve materiale për raste të 

fatkeqësive natyrore dhe të fatkeqësive të tjera; 

 Organizon funksionimin e sistemit të vështrimit, lajmërimit dhe alarmimit; 

 Kryen edhe punë të tjera nga lëmi i mbrojtjes dhe shpëtimit nga fatkeqësitë natyrore dhe nga 

fatkeqësitë e tjera, në bashkëpunim me organet kompetente komunale dhe qeveritare; 

 Bashkëpunon me shërbimet emergjente: Forcën e Sigurisë së Kosovës, Policinë e Kosovës, 

Shërbimin Emergjent Mjekësorë, Shërbimin për Zjarrfikës dhe Shpëtim, KFOR-in, Policinë e 

EULEX-it, Kryqin e Kuq të Kosovës dhe me OJQ-të përkatëse. 

 

Organizimi i Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Shpëtimit 

Në kuadër të drejtorisë së  Mbrojtjes dhe Shpëtimit do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Parandalimit dhe Gatishmërisë; 

2. Sektori i Reagimit dhe Rimëkëmbjes; 

3. Shërbimi Zjarrfikës dhe i Shpëtimit. 
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Sektori i Parandalimit dhe Gatishmërisë 

 Menaxhimi i programeve të destinuara për zvogëlimin e humbjeve në njerëz, në të mira 

materiale dhe mjedis; 

 Zhvillimi i projekteve dhe programeve për identifikimin, vlerësimin dhe zvogëlimin e 

rreziqeve permanente ndaj njerëzve, të mirave materiale dhe mjedisit; 

 Kujdes për hartimin e planeve të parandalimit ndaj të gjitha rreziqeve të identifikuara; 

 Të kujdeset për hartimin e planeve të vijimësisë së qeverisjes në koordinim me institucionet 

përkatëse; 

 Të vendos standarde dhe procedura për nivelin përkatës të gatishmërisë emergjente; 

 Të kujdeset për zhvillimin dhe menaxhimin e programeve të destinuara për gatishmërinë 

emergjente; 

 Të koordinoj rishikimin e rezultateve të politikave të gatishmërisë së përgjithshme 

emergjente; 

 Të kujdeset për ndërtimin dhe fuqizimin e kapacitetit të agjencive të nivelit lokal dhe të 

sektorit privat në lëmin e parandalimit, mbrojtjes, reagimit dhe rimëkëmbjes nga fatkeqësitë 

natyrore, teknologjike dhe të shkaktuara nga faktori njeri; 

 Zbatimi i detyrave tjera të caktuara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë. 

 

Sektori i  Reagimit dhe Rimëkëmbjes 

 Të udhëheq, drejtojë dhe zhvillojë aktivitetet e sektorit dhe të sigurojë përmbushjen e 

objektivave strategjike të drejtorisë; 

 Të sigurojë dhe koordinojë të gjitha operacionet emergjente dhe planet e veprimit gjatë 

fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera; 

 Të sigurojë që menaxhimi emergjent është pjesë integrale e Sistemit të Integruar të 

Menaxhimit të Emergjencave në Kosovë; 

 Të kujdeset që Ekipi i Reagimit Emergjent të sigurojë raportin e shpejtë të gjendjes dhe 

vlerësimin preliminar të dëmeve; 
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 Të ndërtojë dhe mbajë partneritet të fortë me strukturat emergjente publike, vullnetare dhe të 

sektorit privat; 

 Të ndërmerr projekte kërkimore brenda Sistemit të Integruar të Menaxhimit Emergjent dhe 

me institucionet tjera përkatëse, lidhur me çështjet e reagimit emergjent në nivel lokal. 

 

Shërbimi Zjarrfikës dhe i Shpëtimit  

 Menaxhimin e Shërbimit Zjarrfikës dhe Shpëtimit në territorin e Komunës; 

 Merr pjesë në hartimin e Planit të Mbrojtjes nga zjarri në Komunë; 

 Zbatimin e standardeve dhe legjislacionit për mbrojtjen nga zjarri, zjarrfikjen dhe shpëtimin, 

organizimin, aktivitetet, shtrirjen, pajisjen, personelin për SHZSH në nivelin komunal; 

 Përkujdeset për investime kapitale me pajisje teknike për këtë shërbim; 

 Edukimin dhe trajnimin e zyrtarëve të këtij sektori; 

 Formimi dhe zhvillimi i bibliotekës zjarrfikëse në kuadër të SHZSH; 

 Të mbështesë planifikimin e buxhetit në Komunë për mbrojtje nga zjarri; 

 Të koordinojë bashkëpunimin me Sektorin për parandalim dhe gatishmëri dhe Sektorin e 

reagimit; 

 Të bashkëpunojë me drejtoritë dhe sektorët tjera në çështjet e mbrojtjes nga zjarri; 

 Të përgatisë trajnime dhe ushtrime praktike për zjarrfikësit dhe shërbimet vullnetare 

zjarrfikëse. 

 

Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

01 Hartimi i Plan-programit të punës së 

DMSH-së për vitin 2022 

 

DMSH 

Sektorët e 

DMSH 
Janar 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

02 Përpilimi i raportit vjetor të punës për vitin 

2021 
DMSH 

Sektorët e 

DMSH 
Janar 

03 

Ndërmarrja e masave të menjëhershme në 

ofrimin e ndihmës me rastin e shfaqjes së 

fatkeqësive elementare dhe aksidenteve. 

 

DMSH 

Shërbimet 

Emergjente 

NJPZSH, SHM, 

PK-ës, FSK-ës, 

etj 

Janar- Dhjetor 

 

 

04 Konstatimi dhe evidentimi i dëmeve të 

shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe 

ndërmarrja e masave adekuate për sanimin 

e gjendjes 

DMSH Drejtorit tjera Janar- Dhjetor 

05 Planifikimi i masave për mbrojtje, shpëtim 

dhe ndihmë në rast të fatkeqësive natyrore 

dhe fatkeqësive tjera. 

DMSH  Janar- Dhjetor 

06 Azhurnimi  i Planeve për mbrojtje, shpëtim 

dhe ndihmë 
DMSH 

Sektorët e 

DMSH 
Janar- Dhjetor 

 07 
Përpunimi i Planit për Mbrojtje nga Zjarri DMSH 

Sektorët e 

DMSH 
Janar- Dhjetor 

08 

Rishikimi - Vlerësimi i rrezikshmërisë nga 

Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera 
DMSH 

 

Subjektet 

relevante 

Janar- Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

09 Harmonizimi dhe përditësimi i planeve të 

reagimit emergjent me institucionet, 

ndërmarrjet dhe organizatat e tjera 

përkatëse të komunës në fushën e 

gatishmërisë emergjente. 

DMSH 

Subjektet 

relevante 

 

Janar- Dhjetor 

10 Vlerësimi i dëmeve të shkaktuara nga 

fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë 

Tjera. 

DMSH Drejtorit tjera Janar- Dhjetor 

11 Formimi i Qendrës Operative Emergjente 

Lokale për Mbrojtje dhe Shpëtim nga 

Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera 

DMSH  

Janar- Shkurt 

 

12 Themelimi i njësive për intervenime të 

përgjithshme në nivel komune 
DMSH  

Janar- Dhjetor 

 

13 Përcaktimi i një objekti për Depo dhe 

angazhimi për krijimin e rezervave 

materiale për çështje emergjente. 

DMSH 

Subjektet 

relevante 

 

Janar-  Dhjetor 

14 Sensibilizimi i popullatës për mbrojtjen 

personale dhe reciproke për pengimin dhe 

zvogëlimin e pasojave nga të gjitha 

fatkeqësitë (natyrore, teknike etj.) 

DMSH 

Përfaqësuesit e  

Bashkësive 

lokale dhe 

Shërbimet  

Janar- Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

informative të 

shkruara dhe e 

elektronike 

15 

Organizimi i mbajtjes së ushtrimit më 

temën: Shpëtimi dhe evakuimi i nxënësve 

dhe personelit të një shkolle fillore, në 

situatën emergjente nga zjarri dhe tërmeti 

DMSH 

Drejtoria e 

Arsimit, Policia 

e Kosovës, 

Shërbimi 

Medicinal, 

Personeli i 

shkollës dhe 

NJPZSH 

Tetor 

 

16 Koordinimi i punëve rreth dhënies së 

pëlqimeve në dokumentacion investivo –

teknik dhe në lokacion,  respektimi i 

standardeve për raste emergjente. 

DMSH 
Komisionin 

adekuatë 
Janar- Dhjetor 

17 
Angazhimi në Këshillin Komunal për 

Siguri në Bashkësi 

Drejtori-

DMSH 

Kryetarin e 

Komunës, 

anëtarët e KKSB 

Janar - Dhjetor 

18 Evidentimi koordinimi dhe propozimi  i 

punëve dhe aktiviteteve, për eliminimin e 

pikave emergjente të cilat paraqesin rrezik  

në territorin e komunës 

DMSH Drejtorit tjera Janar -Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

19 Koordinimi i punëve dhe aktiviteteve dhe 

Menaxhimi  i strehimoreve 
DMSH Drejtorit tjera Janar -Dhjetor 

20 

Puna dhe aktivitetet me subjektet komunale 

rreth zbatimit të Ligjit për mbrojtjen kundër 

Zjarrit 

DMSH 

-Subjektet 

relevante të 

involvuara sipas 

Ligjit për 

Mbrojtje  Nga 

Zjarri 

Janar -Dhjetor 

21 

 

Ngritja e nivelit të gatishmërisë emergjente 

në komunë 
DMSH 

Drejtorit dhe 

institucionet 

tjera të komunës 

Janar- Dhjetor 

22 

Vetëdijesimi i qytetarëve – nxënësve të 

shkollave përmes ligjëratave nga lamia e 

mbrojtjes nga zjarri 

DMSH 

NPZSH,                              

Drejtoria e 

Arsimit, 

 

Prill- Maj 

 

 

23 Përpilimi i raporteve dhe informatave të 

ndryshme nga lëmi i Mbrojtjes dhe 

Shpëtimit 

DMSH 
Sektorët e 

DMSH 
Janar- Dhjetor 

24 Planifikimi, evidentimi dhe sistemimi i 

resurseve njerëzore dhe mjeteve materialo- 

teknike , për nevoja emergjente 

DMSH 

Institucionet, 

kompanitë 

publike dhe 

Janar- Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

private. 

25 Koordinimi i punëve dhe aktiviteteve të 

rregullta në mes të Shërbimeve Emergjente 

 

DMSH 

Shërbimet 

Emergjente 

NJPZSH, PK-ës, 

FSK-ës, etj. 

Janar- Dhjetor 

26 

Alarmimi dhe informimi i publikut  për 

rreziqet e mundshme dhe dhënien e 

udhëzimeve për mbrojtje, shpëtim dhe 

ndihmë 

DMSH 

Subjektet 

komunale, 

lokale, 

përfaqësuesit e 

fshatrave, 

QOER 112 

Janar- Dhjetor 

 

 

27 

Ripërtëritja e licencës për frekuenca të 

telekomunikimit (nëse nuk është bërë) 

DMSH 

Ministrin e 

punëve te 

brendshme 

(MPB) 

Janar- Dhjetor 

28 Sigurimi i Dhomës emergjente (Qendra 

Operative Emergjente) dhe pajisja e saj me 

mjete të sofistikuara tel komunikuese. 

DMSH  Janar- Dhjetor 

29 Mbajtja e evidencës së kërkesave dhe 

informatave të pranuara dhe shpërndarjes së 

DMSH  Janar- Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

tyre. 

30 Kontrollimi-inspektimi i institucioneve të 

larta arsimore, shkollave të mesme dhe 

fillore në komunë në sferën e mbrojtjes nga 

zjarri 

DMSH 

Zyrtaret e 

Preventivës- 

Inspektorët 

Janar- Dhjetor 

31 Kontrollimi dhe inspektimi i 

objekteve tregtare dhe sportive në komunë 

në sferën e mbrojtjes nga zjarri 

DMSH 

Zyrtaret e 

Preventivës- 

Inspektorët 

Maj 

 

32  

Kontrollimi i objekteve bujqësore si dhe 

përcjellja e përgatitjeve të fushatës së korrje 

shirjeve në komunë në sferën e mbrojtjes 

nga zjarri 

DMSH 

Zyrtaret e 

Preventivës- 

Inspektorët 

Qershor- 

Shtator 

 

33  

Kontrollimi i objekteve të shtëpisë së 

shëndetit, ambulancave dhe Spitalit 

në sferën e mbrojtjes nga zjarri 

 

DMSH 

Zyrtaret e 

Preventivës- 

Inspektorët 

 

Tetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

34 Planifikimi i pjesëmarrjes së zyrtarëve të 

DMSH-së, në seminare, trajnime dhe 

punëtori me qëllim të ngritjes së nivelit 

profesional në realizimin e detyrave. 

DMSH 

AME/MPB 

 

Janar- Dhjetor 

 

35 Pranimi dhe regjistrimi i lëndëve, 

distriboimi dhe arkivimi i tyre përmes 

internetit dhe njoftimi i palëve me vendimet 

e miratuara. 

DMSH  Janar- Dhjetor 

36 Kontaktet permanente në relacionin DMSH 

dhe AME/MPB të Kosovës 
DMSH 

AME/MPB të 

Kosovës 
Janar- Dhjetor 
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Drejtoria e Kulturës, Rinis dhe Sportit 

Drejtoria e Kulturës, Rinis dhe Sport do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave dhe 

përgjegjësive si në vijim: 

 Hartimin e planit për mbështetjen kulturore, sportive dhe rinore; 

 udhëheqja me resurset lokale kulturore, rinore dhe sportive; 

 udhëheqja me Teatrin, Bibliotekën e Qytetit, Muzeun e Qytetit, Qendrën e Kulturës, 

Palestrën e sporteve dhe hapësirat tjera përcjellëse;  

 Organizon dhe shënon data me rëndësi historike kur kërkohet; 

 Organizon debate për zhvillim dhe avancim të kulturës, rinisë dhe sportit; 

 Grumbullon shënime faktike mbi të arriturat në  kulturë, rini dhe sport; 

 Bashkëpunon ngushtë dhe të raporton për punën e vetë Kryetarit të Komunës; 

 Bashkëpunon me nivelin qendror nga fushë veprimtaria përkatëse dhe këshilltarët nga këto 

fusha; 

 Bënë regjistrimin e grupeve, klubeve, ansambleve etj;  

 Mbështetja e aktiviteteve kulturore, rinore dhe sportive; 

 Bashkëpunon me qytete tjera, për të mundësuar një integrim të mirëfilltë dhe këmbim 

përvojash si dhe me OJQ, e organizata të tjera vendore e ndërkombëtare; 

 Përkrahë dhe të ndihmon asociacione, klub dhe shoqata në aktivitetet e tyre; 

 Përkrah, mbështet dhe mbikëqyrë punën dhe funksionimin e Qendrës Rinore në përputhje me 

ligjin;  

 Ofron institucionet e veta në shërbim të përgjithshëm të qytetarëve (me veprimtaritë primare 

që kryejnë ato, por në raste emergjente dhe veprimtari të tjera); 

 Të nxisë investitorët dhe të kërkojë fonde shtesë;  

 Organizon anketa, seminare e trajnime të ndryshme, kyçje të rinjve kosovarë në aktualitete 

rinore, evropiane e botërore; 

 Ushtron edhe kompetenca tjera që do t’i përcaktohen me ligj ose që delegohen nga pushteti 

qendror. 
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Organizimi i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

Në  kuadër të kësaj drejtorie do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Kulturës; 

2. Sektori i Rinisë; 

3. Sektori i Sportit. 

 

Kjo drejtori udhëheqë, menaxhon dhe mbikëqyrë institucionet e kulturës, rinisë dhe sportit si në 

vijim: 

 Bibliotekën e Qytetit “Latif Berisha”; 

 Muzeun e Qytetit; 

 Qendrën e Kulturës “Rexhep Mitrovica”; 

 Teatrin Profesionist të Qytetit; 

 Palestrën e Sporteve “Minatori”. 

 

Sektori i Kulturës 

 Harton dhe zbaton politika zhvillimore në fushën e trashëgimisë kulturore, të  artit skenik-

muzikor, arteve pamore, botimeve dhe bibliotekarin; 

 Mbështet, orienton, koordinon dhe ndjek ecurinë e zbatimit të projekteve kulturore dhe 

artistike të ideuara nga institucionet vartëse të tij; 

  Monitoron drejtpërdrejt veprimtarinë kulturore dhe artistike të institucioneve në varësi të 

DKRS-së, si produkt i politikave të saja kulturore, zhvillimore dhe integruese; 

 Në bashkëpunim me institucionet vartëse të tij, në vazhdimësi përgatitë materiale në zbatim 

të ligjeve në fuqi, dhe përcjellë reformat ligjore kohore; 

 Nxitë dhe motivon krijimtarinë artistike të brezit të ri për përfshirjen e tyre në jetën artistike 

kulturore të Komunës dhe më gjerë; 

 Kryen edhe punë dhe detyra tjera në përputhje me dispozitat tjera ligjore, statutare dhe akteve 

tjera komunale. 

 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

117 

 

Sektori i Rinisë  

 Zbaton strategjinë dhe planin e punës për Sektorin e Rinisë në kuadër të buxhetit të DKRS-së 

dhe në konsultim me Këshillin e Veprimit Rinor Lokal (KVRL); 

 Bashkërendon dhe bashkëpunon me sektorë tjerë administrative, me organizatat joqeveritare 

për të përparuar zhvillimin dhe zbatimin koherent dhe efikas të politikave dhe resurseve të 

rinisë në çështjet që kanë të bëjnë me: trajnimin për vende të punës dhe për shërbime 

zenitorë, sportin dhe veprimtaritë rekreative, programet e këmbimit rajonal dhe 

ndërkombëtar, shëndetësinë dhe arsimin, drejtësinë për të miturit, si dhe përparimin e të 

drejtave të rinisë dhe të njeriut; 

 Nxit formimin e klubeve, grupeve dhe shoqatave rinore në Komunë, si dhe mbikëqyrë 

zhvillimin e tyre duke inkurajuar vendimmarrjen demokratike dhe pjesëmarrjen dhe 

konsultimin e gjerë në të gjitha nivelet siç janë klubet, grupet dhe shoqatat; 

 Inkurajon mbështetjen financiare dhe mbështet aktivitete tjera për Sektorin e Rinisë. 

 Të organizojë debate, seminare dhe konferenca për zhvillim dhe avancim të rinisë; 

 Kryen edhe detyra dhe punë tjera në përputhje me dispozitat tjera ligjore, statutare dhe akteve 

tjera komunale. 

Sektori i Sportit  

 Harton dhe zbaton politika zhvillimore në fushën e sportit dhe rekreacionit; 

 Mbështet, orienton, koordinon dhe ndjek ecurinë e zbatimit të projekteve sportive të ideuara 

nga institucionet sportive, klubet dhe shoqatat sportive; 

 Monitoron drejtpërdrejt veprimtarinë sportive dhe rekreative të institucioneve në varësi të 

DKRS-së; 

 Ndihmon, nxitë dhe motivon klubet, shoqatat sportive dhe sportistet e dalluar në arritjen e 

synimeve. 
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Me qëllim të arritjes së objektivave institucionale, dhe për të siguruar se Komuna e Mitrovicës së 

Jugut funksionon në përputhje me kërkesat ligjore dhe sipas praktikave më të mira, Drejtoria e 

Kulturës, Rinisë dhe Sportit, për vitin 2022, ka në prioritet realizimin e këtyre objektivave: 

Nr

. 

Objektivat Koha e 

implementi

mit  

Aktivitetet e 

planifikuara 

Partnerët 

1. Organizimi i 

manifestimit të 17 

Shkurtit 

Shkurt 2022 Planifikimi i të gjitha 

aktiviteteve të 

Manifestimit. 

Të gjitha njësitë 

institucionet vartëse të 

Dkrs dhe Ojq kulturore 

dhe Sportive 

2. Hapja e thirrjeve për 

ndarjen e 

subvencioneve   

TM1-TM4  Planifikimi i 

thirrjeve 

 Formimi i 

komisioneve 

 Vlerësimi i 

projekteve 

 Publikimi i 

rezultateve 

Ojq-të lokale dhe klubet 

sportive  

3. Harmonizimi i 

rregulloreve të 

brendshme komunale 

TM1-TM3   Rregullorja mbi 

kriteret e dhënies në 

shfrytëzim të 

hapësirave publike 

 Harmonizimi i 

rregullores 

Nr.04/2017 me 

rregulloren 

komunale 

Të gjitha njësitë 

institucionale 
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4. Unifikimi i 

dokumenteve dhe 

raporteve brenda 

Drejtorisë për 

Kulturë, Rini dhe 

Sport 

TM1  Udhëzues me të 

gjitha dokumentet 

për dosjet e 

dokumenteve 

brenda  

Drejtoria e Kulturës, 

Rinisë dhe Sporteve  

5. Renovimi i 

Hapësirave të DKRS 

dhe ofrimi i 

hapësirave për të 

rinjtë e qytetit pa 

dallim (qendër 

inkubuese për të 

rinjtë) 

TM2 – TM4  Skanimi i gjendjes 

dhe përgatitja e 

paramasës dhe 

parallogarisë për 

hapësirat ne DKRS 

 Përgatitja e dosjes 

për tenderim 

DKRS 

DFZHE 

dhe Drejtoria e 

Prokurimit 

6. Renovimi i Palestrës 

Sportive 

TM2-TM4  Skanimi i gjendjes 

dhe përgatitja e 

paramasës dhe 

parallogarisë për 

hapësirat ne DKRS 

 Përgatitja e dosjes 

për tenderim 

DKRS 

DFZHE 

Drejtoria  E Prokurimit 

7. Plotësimi i stafit në 

institucionet vartëse 

të Dkrs (drejtorët e 

institucioneve) 

TM2-TM4  Konkursi për staf 

në pozitat e lira 

brenda Drejtorisë së 

DKRS 

(institucioneve 

vartëse) 

DKRS 

DFZHE 

Zyra e Personelit 
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 Ndarja e detyra dhe 

përgjegjësive në 

përputhje me 

rregulloret dhe 

ligjet në fuqi. 

8. Plotësimi i stafit të 

Dkrs(Udhëheqësit e 

sektorëve) 

TM1 - TM4  Konkursi për staf 

në pozitat e lira 

brenda Drejtorisë së 

DKRS 

(institucioneve 

vartëse) 

 Ndarja e detyra dhe 

përgjegjësive në 

përputhje me 

rregulloret dhe 

ligjet në fuqi. 

DKRS 

DFZHE 

Zyra e Personelit 

9. Plani i punës për 

vitin 2023 

TM4 

(jo më vonë 

se 1 dhjetor 

2022) 

Planifikimi paraprak i 

të gjitha aktiviteteve të 

DKRS. 

Dkrs dhe Institucionet 

vartëse të Dkrs 
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Drejtoria e Prokurimit 

Drejtoria e Prokurimit do të jetë përgjegjëse për ushtrimin e detyrave dhe përgjegjësive si në 

vijim: 

 Të zbatoj ligjin dhe legjislacionin dytësor të Prokurimit Publik; 

 Te sigurojë që prokurimet publike të zhvillohen në mënyrën efikase, efektive, transparente 

dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve dhe burimeve publike; 

 Të sigurojë integritetin dhe përgjegjësinë e personave që kryejnë ose janë të përfshirë në një 

aktivitet të prokurimit publik; 

 Të promovojë trajtim të barabartë dhe një treg të hapur të prokurimit dhe krijimin e një 

kulture institucionale për organet publike të bazuara në profesionalizëm dhe të pandikuara 

nga interesat personale: 

 Te zbatojë rregullat e prokurimit publik të cilat tashmë janë të bazuara mbi parimet e 

transparencës, konkurrencës dhe trajtimit të barabartë jo-diskriminues. 

 Zhvillimin e transparencës si instrumentin më të rëndësishëm të kontrollit që duhet përdorur 

në mënyrë qe puna e institucioneve të përcillet nga jashtë: 

 Mban evidencë për tërë procesin e prokurimit, prej fillimit deri në dhënien e kontratës:  

 T'i ofroje palës së interesuar qasje të drejtpërdrejtë në të gjitha të dhënat, lidhur me një 

aktivitet të prokurimit, përveç informatave sekrete afariste; 

 Me kërkesën e cilitdo person, t'i siguron qasje të menjëhershme dhe të arsyeshme personit të 

tillë të interesuar që të ketë qasje në të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit 10 (dhjetë) ditë pas 

përfundimit të një aktiviteti të prokurimit, me përjashtim të informatave sekrete afariste të 

kërkuara nga vetë operatori ekonomik; 

 Kujdeset që gjatë ushtrimit të aktiviteteve të prokurimit të inkurajojë konkurrencën dhe të 

respektojë barazinë e pjesëmarrësve në procesin e prokurimit publik. 

 Të realizon kërkesat e drejtorive në pajtim me planifikimin e prokurimit 

 Hartimin e planit të prokurimit për Komunën e Mitrovicës 

 Raporton te Kryetari i Komunës në mënyrë periodike për punën e drejtorisë 
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 Ndihmon dhe sipas nevojës përgatitë harmonizimin e Rregulloreve komunale që ndërlidhen 

me Ligjin e Prokurimit Publik. 

 

Organizimi i Drejtorisë së Prokurimit 

Në kundër të drejtorisë se Prokurimit do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Procedurave; 

2. Sektori i Menaxhimit të Kontratave. 

 

Sektori i Procedurave 

 Pranimi dhe realizimi i kërkesave nga drejtoritë; 

 Përcaktimi i procedurës; 

 Përgatitjen e njoftimeve për KRPP dhe shtyp: 

 Përgatitjen dhe dorëzimin e dosjeve të tenderit; 

 Komunikimi me shkrim me palët; 

 Organizimi dhe zhvillimi i proceseve te hapjes dhe vlerësimit, si dhe përgatitja e raporteve. 

 

Sektori i Menaxhimit të Kontratave 

 Përgatitja e planifikimit të prokurimit bazuar në planifikimin e drejtorive dhe buxhetit; 

 Hulumtimi i tregut përkatësisht i paramasës para përcaktimit të vlerës dhe procedurës; 

 Kompletimi i lëndëve të prokurimit për të cilat është kryer vlerësimi; 

 Përgatitja e kontratave në pajtim me ofertën e shpërblyer; 

 Koordinimi i menaxhimit të kontratave me Komisionet mbikëqyrëse; 

 Përgatitja e raporteve të prokurimit për KRPP dhe për Menaxhimet; 

 Pranimi i kërkesave të palëve dhe përgjigja në to brenda afateve të parapara me ligj; 

 Pranimi i faturave, raporteve të mbikëqyrjes dhe procedimi për pagesë; 

 Pranimi i mallrave me kontrata furnizimi. 
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Me qëllim të arritjes së objektivave institucionale, dhe për të siguruar se Komuna e Mitrovicës së 

Jugut funksionon në përputhje me kërkesat ligjore dhe sipas praktikave më të mira, Drejtoria e 

Prokurimit, për vitin 2022, ka në prioritet realizimin e këtyre objektivave: 

Nr

. 

Objektivat Koha e 

implementi

mit  

Aktivitetet e planifikuara Partnerët 

1. Planifikimi final i 

prokurimit 

15 ditë pas 

aprovimit të 

buxhetit 

Planifikimi i të gjitha 

aktiviteteve të prokurimit. 

 Mallrat, punët dhe 

shërbimet e 

parashikuara të cilat do 

të prokurohen gjatë vitit 

fiskal;  

 Datën e parashikuar të 

fillimit të procedurës; 

dhe  

 Vlerën e parashikuar të 

kontratës.  

Të gjitha njësitë 

kërkuese brenda 

Komunës së 

Mitrovicës së Jugut 

2. Trajnimi i stafit të 

zyrës së Prokurimit  

TM1-TM4 Trajnimi në modulin: 

 Moduli i E-Prokurimit 

 Module të tjera sipas 

nevojës 

IKAP, KRPP dhe 

institucione të 

specializuara në 

fushën e prokurimit 

publik. 

3. Trajnimi i 

menaxhereve të 

kontratave 

TM1 Trajnimi në modulin: 

 Menaxhimi i projekteve 

përmes E-prokurimit 

IKAP dhe KRPP 
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4. Unifikimi i 

dokumenteve dhe 

raporteve brenda 

Drejtorisë së 

Prokurimit 

TM1  Punëtori për unifikimin 

e dokumenteve dhe 

raporteve të Drejtorisë 

së Prokurimit në KK 

Mitrovicë 

 Udhëzues me të gjitha 

dokumentet për dosjet e 

dokumenteve brenda 

Drejtorisë së Prokurimit 

Drejtoria e 

Prokurimit dhe 

ekspertë të fushës 

5. Aktivizimi i sektorit të 

për menaxhimin e 

kontratave 

TM1 – TM4  Konkursi për staf në 

pozitat e lira brenda 

Drejtorisë së Prokurimit 

 Ndarja e detyra dhe 

përgjegjësive në 

përputhje me rregulloret 

dhe ligjet në fuqi. 

Njësia e burimeve 

njerëzore 

6. Rritja e cilësisë së 

menaxhimit të 

brendshëm të 

kontratave 

TM4  Krijimi i softuerit për 

menaxhimin e 

brendshëm të kontratave 

 Trajnimi i stafit për 

përdorimin e softuerit. 

DFZHE 

Zyra e IT 

7. Krijimi i 

bashkëpunimit mes 

Drejtorisë së 

Prokurimit dhe njësive 

kërkuese 

TM1-TM4  Takimet te rregullta 

mujore me menaxher te 

kontratave dhe zyrave 

kërkuese. 

 Raporte të rregullta të 

menaxherëve të 

kontratave 

Njësitë kërkuese 

dhe menaxheret e 

kontratave 
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8. Rritja e transparencës 

në prokurimin publik 

TM1 - 

TM4 

 Raporte të rregullta 3 

mujore, 6 mujore dhe 

vjetore, për realizimin e 

prokurimeve 

 Publikim i te gjitha 

kontratave të 

nënshkruara 

 Bashkëpunim me OJQ 

vendore dhe 

ndërkombëtare 

 Publikimi i të arriturave 

brenda vitit 2022 

Zyra e informimit, 

OJQ vendore dhe 

ndërkombëtare 

9. Planifikimi paraprak i 

prokurimit 2023 

TM4 

(jo më 

vonë se 1 

dhjetor 

2022) 

Planifikimi paraprak i të 

gjitha aktiviteteve të 

prokurimit. 

 Mallrat, punët dhe 

shërbimet e 

parashikuara të cilat do 

të prokurohen gjatë vitit 

fiskal 2023;  

Të gjitha njësitë 

kërkuese brenda 

Komunës së 

Mitrovicës së Jugut 
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Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit 

Drejtorisë e Mbrojtjes së Mjedisit do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në vijim: 

 Angazhohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe dëmit mjedisor, si dhe 

zvogëlimin ose ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe të aktiviteteve të tjera që përbëjnë 

rrezik të madh për shëndetin e njeriut dhe mjedisin;  

 Angazhohet në mbrojtjen e biodiversitetit, duke tentuar arritjen e balancit ekologjik në 

territorin e Komunës dhe më gjerë;  

 Kujdeset për mbikëqyrjen për shfrytëzimin racional dhe të qëndrueshëm të burimeve 

natyrore dhe të tokës prodhuese si dhe mbrojtjen e akumulimeve gjenetike të natyrës;  

 Harton programin dhe bën mbikëqyrjen e pamjeve të vlefshme të natyrës, propozon  zonat e 

reja për  mbrojtje, mbron dhe bënë rehabilitimin e diversitetit dhe vlerave kulturore dhe 

estetike të peizazhit;  

 Hartimin e masave të arsyeshme për mbrojtjen e mjedisit në mënyrë që të jenë në përputhje 

me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, në pajtim me ligj, aktet tjera të nxjerra ligjore e 

nënligjore; 

 Hartimin e masave që kanë për qëllim kontrollin e nivelit të zhurmës në territorin e 

Komunës; 

 Sigurojnë qasje të pa penguara  në informata mjedisore dhe të mundësojnë     

 pjesëmarrjen e publikut; 

 Harton dhe zbaton Planin Lokal për veprim në Mjedis (PLVM), Rregulloren Komunale për 

Mjedis; 

 Propozon masat për monitorimin e cilësisë, mbrojtjen dhe ruajtjen e ujit, ajrit, tokës dhe 

natyrën e zonës së Komunës dhe siguron zbatimin e tyre;  

 Përkujdeset për zbatimin e masave për mbrojtje nga efektet e dëmshme të ujërave; 

 Bën mbikëqyrjen dhe inspektimin e administrimit të qëndrueshëm me vlerat natyrore si: ajri, 

uji, toka, pyjet, lëndët minerale etj.  Të mirat natyrore publike si: hapësirat e gjelbëruara, 

brigjet e lumenjve si dhe vlerat e veçanta si: gjeodiversiteti, biodiversiteti dhe bota e egër 

bimore dhe shtazore; 
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 Harton Planin për Menaxhimin e Mbeturinave; 

 Bën mbikëqyrjen  dhe mbrojtjen e popullatës nga helmimi me plumb dhe metale të rënda dhe 

aplikon programe remediate; 

 Bën mbikëqyrjen dhe kontrollimin e kushteve të sigurisë së jetës dhe shëndetit të njerëzve, në 

vend ndërtim dhe rreth tij, gjatë zhvillimit të punimeve;  

 Përgatit programin për uljen e nivelit të ndotjes së mjedisit dhe propozon projekte për 

mbrojtjen e mjedisit në bashkëpunim me MMPH, institucione të tjera dhe donatorë; 

 Ofron leje mjedisore dhe pëlqime mjedisore  

 Organizon aktivitete të rregullta dhe vizita në terrene pyjore, në lidhje me planet operative 

vjetore 

 Vendos kontakte me APK-në në nivel regjional, lidhur me menaxhimin  e pyjeve dhe tokave 

pyjore; 

 Bashkëvepron me inspektoret e tregut komunal dhe inpsektoret nga niveli qendror, lidhur me 

kontrollimin dhe qarkullimin e masës drunore e cila vihet në qarkullim; 

 Bënë kontrollimin e prerjeve sipas licencave të aprovuara më parë, tërheqjes së 

asortimenteve dhe transportit të tyre të terreneve të përcaktuara nga planet vjetore 

operacionale; 

 Harton të dhëna ditore, javore dhe mujore për sortimentet e prodhuara ne te gjitha fazat, në 

shfrytëzimin e pyjeve dhe te njëjtat i dorëzon shërbimin përkatës në drejtori; 

 Kontrollon mbledhjen e prodhimeve jodrusore, këpurdhave , bimëve mjekuese, farave, të 

drunjve të rrezuar, të dëmtuar, të sëmur etj. 

 Monitoron përmes  rojeve të pyllit gjendjen ditore të rajoneve pyjore, ushtrojnë të drejtat 

ligjore ndaj personave fizik dhe juridik lidhur me dëmet që i shkaktohen pyjeve; 

 Jep pëlqim për mbrojtjen e hapësirave pyjore, konform planeve  të Komunës; 

 Kryen veprimet procedurale administrative nga përgjegjësia e drejtorisë, sipas Rregulloreve 

të Kuvendit të Komunës, si dhe punët tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës; 
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Organizimi i Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit  

Në  kuadër të kësaj drejtorie do të funksionojnë këta sektorë: 

1.Sektori i Mbrojtjes së Mjedisit; 

2.Sektori i Pylltarisë. 

 

Sektori i Mbrojtjes së Mjedisit 

 Planifikimin, zhvillimin dhe kujdesin permanent të ndotjes së mjedisit për nevojat dhe 

interesat e Komunës; 

 Mban shënime të cilat përfshijnë të dhënat për të gjitha aktivitetet, aplikimet për leje 

mjedisore komunale, licenca dhe autorizime tjera mjedisore;  

 Ndërmerr masa për ruajtjen e ujërave sipërfaqësore dhe të atyre nëntokësore nga ndotësit, si 

dhe për caktimin e burimeve dhe të sasisë së ujërave;  

 Propozon dhe harton politika komunale për trajtimin e ajrit, ujit, tokës, biodiversitetit,  

menaxhimin e mbeturinave, zhurmës, ngjyrave; 

 Pastrimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe mbrojtjen e lumenjve: Ibri, Sitnica, Trepça dhe 

Lushta; 

 Harton raporte për VMN (Vlerësimi i ndikimit në mjedis); 

 Propozon dhe harton rregullore për mjedisin dhe planin lokal të mbrojtës së mjedisit dhe 

angazhohet në mënyrë të vazhdueshme për mbrojtjen dhe zbatimin e tyre; 

 Kujdesi për trajtimin e ujërave të zeza dhe mbeturinave të ngurta, ngritja e sipërfaqeve të 

gjelbëruara dhe mbrojtja e atyre ekzistuese, vetëdijesimi i popullatës;  

 Evidenton, fokuson burimet dhe rrugët e ekspozimit të ndotjeve; 

 Monitorimi i gjelbërimit dhe kontrolli i vazhdueshëm i gjendjes së drunjve në hapësira 

urbane; 

 Harton plane, koordinon dhe bashkëvepron veprimet me institucionet tjera relevante për 

mënjanimin e mbetjeve Industriale dhe Medicinale; 

 Planifikimin, zgjerimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e hapësirave të gjelbëruara publike siç 

janë: parku i qytetit, oazat dhe hapësirat tjera publike; 
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 Koordinimin me shkollat, shoqërinë civile, që të ofrojnë informata publike dhe publicitet për 

çështjet që kanë të bëjnë me mjedisin; 

 Harton planin aksionar për mbrojtjen e shëndetit. 

 

Sektori i Pyjeve 

 Organizon aktivitete të rregullta dhe vizita në terrene pyjore, në lidhje me planet operative 

vjetore; 

 Vendos kontakte me APK-në në nivel regjional, lidhur me menaxhimin e pyjeve dhe tokave 

pyjore; 

 Bashkëvepron me inspektorët e Tregut Komunal dhe inspektorët nga niveli qendror, lidhur 

me kontrollimin dhe qarkullimin e masës drunore e cila vihet në qarkullim; 

 Bënë kontrollimin e prerjeve sipas licencave të aprovuara më parë, tërheqjes së 

asortimenteve dhe transportit të tyre të terreneve të përcaktuara nga planet vjetore 

operacionale; 

 Harton të dhëna ditore, javore dhe mujore për sortimentet e prodhuara në të gjitha fazat, në 

shfrytëzimin e pyjeve dhe të njëjtat i dorëzon në shërbimin përkatës në drejtori; 

 Kontrollon mbledhjen e prodhimeve jodrusore, kërpudhave , bimëve mjekuese, farave, të 

drunjve të rrezuar, të dëmtuar, të sëmur etj.; 

 Monitoron përmes rojeve të pyllit gjendjen ditore të rajoneve pyjore, ushtrojnë të drejtat 

ligjore ndaj personave fizik dhe juridik lidhur me dëmet që i shkaktohen pyjeve.  

 

Me qëllim të arritjes së objektivave institucionale, dhe për të siguruar se Komuna e Mitrovicës së 

Jugut funksionon në përputhje me kërkesat ligjore dhe sipas praktikave më të mira, Drejtoria e 

Mjedisit dhe Pyjeve, për vitin 2022, ka në prioritet realizimin e këtyre objektivave: 
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N

r. 

Objektivat Koha e 

implementim

it  

Aktivitetet e planifikuara Partnerët 

1. Procedimi për Miratimin 

në Kuvend i PLVM- 

Plani Lokal i Veprimit në 

Mjedis 

TM1  Procedimi sipas procedurave 

të parapara ligjore në Kuvend 

DMMP 

2. Procedimi për Miratimin 

në Kuvend i Planit Lokal 

për Menaxhimin e 

Mbeturinave 

TM1  Procedimi sipas procedurave 

të parapara ligjore në Kuvend 

DMMP 

3. Monitorimi i sistemit të 

grumbullimit të 

mbeturinave në tërë 

territorin administrativ të 

Komunës 

TM1-TM4  Stafi i DMMP në periudhë të 

rregulltë monitoron ofrimin e 

shërbimeve për qytetarët; 

 Raportimi në MMPH dhe GIZ 

DMMP 

4. Raport Vjetor për 

MMPH-në për 

Mbeturina 2022 

TM1  Zbatimi sipas procedurave të 

parapara. 

DMMP/UNIT

ET 

5. Pranimi i kërkesave për 

prerje të pyjeve private 

TM1 – TM4  Palët dorëzojnë kërkesa në 

përputhje me ligjin dhe stafi i 

drejtorisë ju përgjigjet 

konform autorizimeve ligjore 

Sektori i 

Pyjeve/DMMP 

6. Parandalimi i qarkullimit 

ilegal të masës drunore 

TM1-TM4  Monitorimi i rajoneve pyjore, 

tregjeve , akseve rrugore , 

zbatimi i masave ligjore. 

DMMP/Policia 

e Kosovës 
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7. Amendamentin e  

Rregullores Komunale 

për Menaxhimin e 

Mbeturinave 

TM2  Procedimi sipas procedurave 

të parapara ligjore në Kuvend 

DMMP 

8. Mbrojtja e pyjeve nga 

prerësit, uzurpuesit 

ilegal, zjarri, erozioni, 

sëmundjet e ndryshme, 

mbrojtja e florës dhe 

faunës d.m.th. mbrojtja e 

rendit pyjor. 

TM1 - TM4  Monitorimi i vazhdueshëm i 

terreneve pyjore  

DMMP 

APK 

Policia e 

Kosovës 

 

9. Monitorimi i cilësisë së 

ajrit, ujit dhe tokës 

TM1 - TM4  Kontrolli i sistemeve 

monitoruese 

DMMP 

10. Regjistrimi i gjendjes së 

pyjeve në terrene pyjore 

TM3  Monitorimi i rajoneve pyjore, 

zbatimi i masave ligjore dhe 

vlerësimi i dëmeve 

DMMP 

11. Rregullimi i pikave të 

kontejnerëve 

TM2  Prokurimi dhe kontraktimi  DMMP 

12. Monitorimi i Shërbimeve 

të grumbullimit të 

mbeturinave 

TM1-TM4  Kontraktimi dhe Monitorimi DMMP 

13. Inkasimi i taksës për 

mbeturina 

TM1-TM4  Inkasimi i taksës mujore për 

mbeturina  

DMMP 

14. Aplikimi për Leje 

Mjedisore Komunale 

TM1-TM4  Aplikimi në përputhje me 

U.A 01/2017 për Dhënien e 

Lejes Mjedisore Komunale 

DMMP 
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Drejtoria e Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës 

Drejtoria e Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave 

si në vijim: 

 Është përgjegjëse për zhvillimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale, rrjetën referuese 

homogjene, për sigurimin e Hartave Orto–Foto, rikonstruimin e informatave kadastrale në 

formë digjitale, modelin e sistemit informativ mbi tokën dhe pronën;  

 Bënë vlerësimin e pronës sipas kritereve dhe standardeve dhe rregulloreve në fuqi;  

 Sigurimi i zotërimit të tokës, reduktimin e kontesteve për tokën;  

 Përmirësimin e transferimit të tokës, menaxhimi i tokës shtetërore dhe efikasiteti në taksimin 

e tokave;  

 Planifikimi i rrjetit me pika të reja kontrolluese dhe themelimi i pikave të reja kontrolluese; 

 Digjitalizimi i pikave poligonale dhe trigonometrike, vektorizimi i planeve të skanuara 

(ngastrave dhe zonave kadastrale);  

 Azhurnimi i pjesës grafike në bazë të dokumenteve dhe matjeve të reja dhe transformimi me 

parametrat e dhëna për transformim;  

 Shërbimet e mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës;  

 Ndarjen e ngastrave dhe shënimi i kufijve në rastin e eksproprijimit dhe kryen procedurat 

rreth eksproprijimit të tokës; 

 Inspektimin e sipërfaqes së ndërtesave dhe përpunimi i skicave të ndarjeve për ndërtesa dhe 

banesa; 

 Regjistrimin e pronës së paluajtshme dhe regjistrimin e tokës komunale;  

 zhvillon procedurat e regjistrimit sipas detyrës zyrtare dhe zhvillon procedurat e regjistrimit 

sipas kërkesës së palëve;  

 Bën korrigjimin e regjistrit sipas procedurave dhe zbaton të gjitha dispozitat pozitive në fuqi 

lidhur me regjistrimin e pronës; 

 Azhurnimi e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe shënimeve të tjera nga 

dokumentacioni arkivor, azhurnimi i regjistrit të ndërrimeve të mjeteve nga terreni;  
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 Kryen procedurat rreth transaksioneve të pronës publike dhe kryen procedurat e blerjes dhe 

shitjes së pronës për Komunën; 

 Shqyrton dhe kryen procedurat administrative, për kthimin e tokës pronarëve të mëparshëm;  

 Mbron pronën komunale - publike nga uzurpimet dhe udhëheq procedurat lidhur me këtë 

çështje;  

 Bën vërtetimin dhe zbaton shitblerjen e pasurisë së patundshme;  

 Bën regjistrimin e ndërtesave kolektive dhe organizon mirëmbajtjen e pjesëve të përbashkëta 

të ndërtesave kolektive;  

 Udhëheq me kadastrën etazh të banesave dhe menaxhon me banesat dhe objektet të tjera të 

Komunës dhe mbanë evidencën për to; 

 Kryen procedurat për vërtetimin e transaksioneve dhe regjistrimin e tyre në librat etazh;  

 Përgatitë specifikacione, propozime për tender,  për kryerjen e punëve që bëjnë pjesë në 

sferën e drejtorisë  

 Propozon tarifat për shërbimet që ofron; 

 Ushtron kompetenca të tjera të parapara me ligj, të deleguara nga pushteti qendror. 

 

Organizimi i Drejtorisë së Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës 

Në  kuadër të Drejtorisë së Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Gjeodezisë; 

2. Sektori i Kadastrit; 

3. Sektori i Pronës. 

Sektori i Gjeodezisë 

 Shërbimet e mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës;  

 Ndarja e parcelave; 

 Bashkimin e parcelave sipas kërkesës se palëve, sipas ligjit; 

 Përpunimi i skicave të ndarjeve për ndërtesa dhe banesa;  

 Rilevimi i sipërfaqes së ndërtesave; 
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 Përsëritja e kufijve të parcelës;  

 Shënimi i kufijve në rastin e eksproprijimit;  

 Identifikimi i parcelave dhe objekteve kadastrale;  

 Dhënia e shënimeve për kompanitë private të licencuara – Koordinata Kosova ref01, 

situacine, plane, etj.; 

 Punët tjera gjeodezike; 

 Aktvendime dhe konkluzione lidhur me kërkesat e palëve. 

 

Nr

. 

Objektivat-Projektet Zona 

Kadastrale 

Burimi i 

Projektit 

Mbikëqyrësi Zbatuesi 

1. Komosacioni 1. Frashër, 

2. Kçiq i Madh, 

3. Koshtovë, 

4. Vinarcë i 

Poshtëm 

Qeveria e 

Republikës së 

Kosovës 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP – 

Kompania 

gjeodete 

2. Rindërtimi i Zonave 

Kadastrale 

1. Mitrovicë Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP – 

Kompania 

gjeodete 

3. Të tjera     

 

Sektori i Kadastrit 

 Themelon regjistrim mbi pronën e paluajtshmërisë;  

 Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas detyrës zyrtare;  

 Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas kërkesës së palëve; 

 Bën korrigjimin e regjistrit sipas procedurave; 

 Zbaton të gjitha dispozitat pozitive në fuqi lidhur me regjistrimin e pronës;  

 Azhurnimi i pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe shënimeve të tjera nga 

dokumentacioni arkivor;  
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 Azhurnimi i regjistrit të ndërrimeve të mjeteve nga tereni;  

 Regjistrimin e të gjitha kontratave nga Gjykata si (shitblerjet, faljet, kontrata mbi   ndërrimin 

e palujatshmërive, kontrata mbi mbajtjen e përjetshme, servitutet, regjistrimin e qirambajtjes 

për kohë të caktuar sipas ligjit si dhe qirambajtjeve; 

 Lëshon vendime dhe certifikata sipas Ligjit mbi kadastrin dhe udhëzimeve administrative për 

kadastër; 

 Aktvendime dhe konkluzione lidhur me kërkesat e palëve; 

 Koordinon punët dhe zbaton udhëzimet e Agjensionit Kadastral të Kosovës.  

 

Nr. Objektivat Procedura Burimi Mbikëqyrësi Zbatuesi 

1. Rexhistrimi i ndërrimeve 

kadastrale në SIKTK 

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 

2. Rexhistrimi i hipotekave dhe 

ngarkesave tjera në SIKTK. 

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 

3. Rexhistrimi   i kadastrit 

etazhor në SIKTK. 

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 

4. Harmonizimi i të dhënave 

grafike me atë tekstuale   

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 

5. Verifikimin dhe azhurimi i  

dokumentacioni kadastral   

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 

6. Të tjera     
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Sektori i Pronës 

 Zhvillon procedurat e shpronësimit të tokave në pronësi private për interesat e përgjithshme 

shoqërore; 

 Zhvillon procedurat deksproprijimit gjegjësisht nulimit të aktvendimeve të plotfuqishme 

rreth shpronësimit në rastet kur plotësohen kushtet ligjore; 

 Kujdeset për mbrojtjen e të dhënave pronësore, ku bartës i së drejtës së shfrytëzimit është 

Komuna; 

 Udhëheqja e procedurës administrative lidhur me uzurpimet arbitrare; 

 Mbanë evidencë për lëndët e uzurpimeve; 

 Kujdeset për procedurat konform ligjeve në fuqi; 

 Zhvillon administrimin e provave të prezantuara nga palët; 

 Zhvillimi i procedurave të ekzekutimit; 

 Aktvendime dhe konkluzione lidhur me kërkesat e palëve. 

 

Nr. Objektivat Procedura Burimi Mbikëqyrësi Zbatuesi 

1. Shpronësimi E rregullt Legjislacioni 

në fuqi, 

Vendimi i 

Kuvendit 

Komunal 

Kryetari i 

Komunës, 

Kuvendi Komunal 

DGjKP 

2. Uzurpimet E rregullt Legjislacioni 

në fuqi 

Kryetari i Komunës 

 

DGjKP 

3. Të hyrat e qerasë 

nga shfrytëzimi i 

tokës komunale 

dhe mbledhje e 

borgjeve 

paraprake. 

E rregullt Legjislacioni 

në fuqi, 

Vendimi i 

Kuvendit 

Komunal, 

Kontrata e 

dhënies në 

Kryetari i 

Komunës, 

Kuvendi Komunal 

DGjKP 
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shfrytëzim të 

pronës 

komunale 

4. Të tjera     
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Drejtoria e Integrimeve Evropiane dhe Mirëqenies Sociale 

Drejtoria e Integrimeve Evropiane dhe Mirëqenies Sociale do të jetë përgjegjëse për 

performancën e detyrave si në vijim: 

a. Siguron realizimin (implementimin) e planit të veprimit për partneritet evropian (PVPE) ;për 

veprimet që ndërlidhen me Komunë dhe raporton sipas kërkesave të MAPL-së; 

b. Koordinon aktivitet e Komunës, të cilat janë të ndërlidhura me implementimin e PVPE –së; 

c. Mbikëqyrë aktivitetet e drejtorive që burojnë nga PVPE, si dhe dokumentet tjera strategjike 

të MAPL-së dhe Qeverisë së Kosovës; 

d. Mbikëqyrë hartimin e rregulloreve komunale, për të siguruar se ato të jenë në përputhje me 

standardet evropiane; 

e. Raporton rregullisht te Kryetari i Komunës për aktivitetet e drejtorive dhe në MIE 

f. Përgatit materiale të nevojshme për nevojat e Komunës, për çështjet që lidhen me integrimet 

evropiane; 

g. Hulumton programe të ndryshme të asistencës së BE–së, që ofrojnë mbështetje për qeverisje 

dhe zhvillim lokal; 

h. Ofron këshilla në lidhje me çështjet evropiane, sipas nevojës në Komunë; 

i. Bashkëpunon me Divizionin për Integrime Evropiane në MAPL dhe në çështjet e përafrimit 

me legjislacionin e BE–së; 

j. Zhvillimin e planit strehimor për territorin e Komunës; 

k. Sigurimin e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare brenda territorit, sipas standardeve të 

përcaktuara nga MPMS; 

l. Përkujdesjen e vazhdueshme për qytetarët e zhvendosur në territorin e Komunës; 

m. Përkujdesjen e vazhdueshme ndaj familjeve të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të 

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe anëtarëve të familjeve të tyre që e kanë këtë status, 

familjeve të zhdukurve, Shoqatën e Hendikos-it, Shoqatën e Shurdhmemecëve dhe Shoqatën 

e të Verbërve, me qëllim të realizimit të drejtave dhe benificioneve të posaçme, që janë në 

kompetencë të Komunës. 
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Organizimi i Drejtorisë për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale 

Në kuadër të Drejtorisë së Integrimeve Evropiane dhe Mirëqenies Sociale do të funksionojnë 

këta sektorë:  

1. Sektori i Integrimeve Evropiane; 

2. Sektori i Mirëqenies Sociale; 

3. Sektori për Përkujdesjen ndaj Familjarëve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës, Veteranëve 

dhe Viktimave Civile; 

Kjo drejtori gjithashtu udhëheqë dhe mbikëqyrë Qendrën për Punë Sociale, veprimtaria e të cilës 

do të rregullohet me statut. 

Sektori i Integrimeve Evropiane 

Sektori i Integrimeve Evropiane do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra: 

 Merret me monitorimin raportimin dhe promovimin e Implementimit të kritereve të 

Komisionit Evropian/Bashkimit Evropian; 

 Ka përgjegjësinë në përmbledhjen e projekteve të përgjithshme të Komunës së Mitrovicës, 

duke shërbyer si adresë unike/kontakti për donatorët e ndryshëm në bashkëpunim me 

Kryetarin e Komunës; 

 Ka kompetencat zyrtare në organizimin dhe koordinimin e proceseve integruese dhe të tjera 

me shoqërinë civile, OJQ-të.  

 

Sektori i Mirëqenies Sociale 

Sektori i Mirëqenies Sociale do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra:          

 Strehimi për rastet sociale; 

 Ndihma ushqimore momentale për raste sociale; 

 Ndihma në renovimin sipërfaqësor të shtëpive për rastet sociale; 
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 Kryen punë dhe detyra tjera në mbështetje të dispozitave ligjore, statusore dhe akteve 

komunale. 

OBJEKTIVAT REALIZIMI I 

OBJEKTIVAVE 

PLANIFIKIMI I 

REALIZIMIT 

PLANIFIKIMI I 

BUXHETIT 

     VËREJTJE 

Projektet për 

ndihma për rastet 

sociale emergjente 

Nga mjetet e 

buxhetit komunal, 

subvencionet dhe 

donacionet; 

Janar – Dhjetor  

2022 

    Përfitues, rastet në 

nevojë  sociale 

emergjente.  

Projektet për 

ndihma me pako 

ushqimore dhe 

higjienike 

Nga mjetet e 

OJQ-të dhe 

donator të 

ndryshëm.  

Janar – Dhjetor 

2022 

 

 € Përfitues 

rastet/familjet në 

nevojë sociale me 

përparësi gratë 

kryefamiljare, 

personat pa 

përkujdesje 

familjare, etj. 

Ndihmë me mjete 

financiare OJQ të  

dalura nga Lufta 

dhe tjera etj. 

Nga mjetet e 

buxhetit komunal, 

subvencionet dhe 

donacionet 

Janar – Dhjetor 

2022 

 € Përfitues, familjet në 

nevojë sociale për 

ndihmë në 

meremetim-renovim 

të shtëpive. 

Pagesa e Qirasë Nga mjetet e 

buxhetit komunal, 

subvencionet dhe 

donacionet 

Janar – Dhjetor 

2022 

 

 € Do të përfitojnë 

rastet më të rënda 

sociale emergjente 

të cilat e kanë të pa 

zgjidhur çështjen e 
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banimit/strehimit. 

Bashkëpunimi i 

Drejtorisë për 

Integrime 

Evropiane dhe 

Mirëqenie Sociale 

(DIEMS) me 

Organizatat 

qeveritare dhe jo-

qeveritare 

DIEMS 

MPMS 

dhe Organizata jo 

Qeveritare etj. 

Janar – Dhjetor 

2022 

 

 

 

 

Përfitues, 

rastet/familjet në 

nevojë sociale, si 

dhe rastet 

emergjente do të 

ndihmohen sipas 

mundësive në 

dispozicion.  

Bashkëpunimi dhe 

menaxhimi i 

Qendrës për Punë 

Sociale (QPS). 

 

DIEMS 

MPMS 

Janar - Dhjetor 

2022 

 

 

 Do të mbikëqyret 

mbarëvajtja e punës 

së QPS – ës, do të 

bashkëpunohet me 

QPS-ën  dhe 

Ministrinë e Punës 

dhe Mirëqenies 

Sociale (MPMS) me 

qëllim të ofrimit të 

shërbimeve sociale 

sa më cilësore. 

Pranimet dhe 

shqyrtimi i 

kërkesave më 

shkrim nga palët 

dhe shoqatat 

Zyrtaret e sektorit 

për Mirëqenie 

Sociale dhe 

Strehim 

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 Të kthehen 

përgjigjet e 

kërkesave të 

parashtruara në afati 

e paraparë me ligj 
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Angazhimin në  

ndërtimin e një 

objekti për banim 

social 

Qeveria e 

Kosovës 

Komuna e 

Mitrovicës 

Janar – Dhjetor 

2022 

 

 

Sipas përcaktimit 

të kostos 

buxhetore  nga  

Qeveria e 

Republikës së 

Kosovës dhe 

Komuna e 

Mitrovicës 

Zgjidhjen e çështjes 

së strehimit/banimit 

për rastet/familjet e 

strehuara në 

Strehimoren e 

Përkohshme 

Kolektive (SPK) 

DES në Mitrovicë, 

dhe rastet/familjet 

nevojë sociale . 

Angazhimin për 

ndërtimin e 

shtëpive për 

rastet/familjet në 

nevojë sociale për 

strehim 

DIEMS 

Donatorët 

OJQ-ët 

Etj. 

Janar – Dhjetor 

2022 

 

 

Me  marrëveshje 

me partnerët 

bashkëpunues. 

Përfitues, 

rastet/familjet në 

nevojë sociale të 

cilat nuk e kanë të 

zgjidhur çështjen e 

banimit/strehimit etj. 

Angazhimin për 

mbylljen e 

Strehimores 

Kolektive ,,DES” 

në Mitrovicë. 

DIEMS 

Donatorët 

OJQ-ët 

Etj. 

Janar – Dhjetor 

2022 

 

Me partnerët 

bashkëpunues. 

 

Pagesat e 

shpenzimeve të  

Varrimit 

Komuna e 

Mitrovicës 

DIEMS 

Janar - Dhjetor 

2022 

 

 

 € Mbulimin e 

shpenzimeve të 

varrimit për rastet e 

vdekjeve në 

komunën e 

Mitrovicës, si dhe 
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Sektori për Përkujdesjen ndaj Familjarëve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës, 

Veteranëve dhe Viktimave Civile (DIVC) 

Sektori për Sektori për Përkujdesjen ndaj Familjarëve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës, 

Veteranëve dhe Viktimave Civile  do të jetë përgjegjës veçanërisht për këto detyra: 

  Tretmanin e familjeve të DIVC dhe çështjen e të zhdukurve, 

  Shoqatën e Handikos-it, 

  Shoqatën e të Verbërve dhe  

  Shoqatën e Shurdhmemecëve. 

 

fshatrave shqiptar të 

komunës së 

Leposaviqit, Zubin 

Potokut dhe 

Zveçanit. 

OBJEKTIVAT REALIZIMI I 

OBJEKTIVAVE 

PLANIFIKIMI I 

REALIZIMIT 

PLANIFIKIMI 

I BUXHETIT 

        VREJTJE 

Kompletimi dhe 

verifikimi i 

lëndëve dhe 

regjistrave për 

këto kategori 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 

 

 

Të kompletohen dhe 

verifikohen regjistrat 

dhe lëndët për këto 

kategori 

Lëshimi  i 

vërtetimeve për 

Zyrtaret e sektorit Janar–Dhjetor  Të lëshohen vërtetime 

sipas kërkesave të 
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këto kategori 2022 palëve, bazuar në 

ligjin për këto kategori 

Bashkëpunim me 

Departamenti për 

DIVC pranë 

MPMS 

 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 

 

 

Të ketë bashkëpunim 

dhe koordinim të 

punëve për të përcjell 

numrin e përfituesve 

të pensioneve - 

benificioneve 

Bashkëpunim me 

KKN dhe DML 

Komisionin 

Qeveritar për të 

zhdukur 

 

 

Zyrtaret e sektorit 

  

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 

 

 

 

Të ketë koordinim të 

punëve në hulumtimin 

e fatit të te zhdukurve 

 

Përvjetorit e 

rënies së 

dëshmorëve dhe 

dita e të 

zhdukurve 

        Zyrtaret 

        Shoqatat 

        Familjaret 

Janar–Dhjetor 

2022 

 

 

Të përgatiten 

ceremonitë për ditën e 

dëshmorëve dhe  të 

zhdukurve në nivel 

qendror dhe lokal.   

Bashkëpunim me 

shoqatën dhe 

familjaret e të 

zhdukurve dhe 

mbështetja e tyre 

       

       Zyrtaret 

       Shoqata 

       Familjaret 

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 Të ndihmohen më 

rastin e rivarrimit të 

personave të 

identifikuar si dhe 

ndihmesa në forma 

tjera 

Bashkëpunim me Zyrtaret e sektorit Janar–Dhjetor  Të ndihmohen 
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shoqatat e dala 

nga lufta, dhe 

OJQ të tjera, 

mbështetja  e 

projekteve këtyre 

kategorive sipas 

kërkesave dhe 

mundësive 

2022 nevojtaret e këtyre 

kategorive në forma të 

ndryshme 

Vizitat familjeve 

të këtyre 

kategorive  

 

Zyrtaret e sektorit  

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 

 

 

Të vizitohen herë pas 

herë familjet e këtyre 

kategorive, që të 

njihemi më për se 

afërmi me brengat e 

tyre 

Hulumtimi dhe 

kërkimi i 

donatorëve 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 

 

 

 

Të shihet mundësia e 

gjetjes se donatorëve 

që të ndihmohen këto 

kategori në 

përmirësimin e 

gjendjes sociale dhe të 

banimit 

Bashkëpunim me 

shoqatën e 

Handikosit, 

Sindrom Down, 

të Verbërve, 

Shurdhmemec 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

 

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 

 

 

Të ketë bashkëpunim 

dhe koordinim të 

punëve për tu 

ndihmuar personave 
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dhe përkrahja e 

tyre  

 me aftësi të kufizuara 

Pranimet dhe 

shqyrtimi i 

kërkesave më 

shkrim nga palët 

dhe shoqatat 

 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 Tu epet përgjigja 

kërkesave të 

parashtruara në afati e 

paraparë me ligj 
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