


1 
 

Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Juzna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT   

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 02-060/01-0048466/22-1 dt. 01.06.2022 

Mitrovicë 

 

P R O C E S V E R B A L 

Nga mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa 

Seanca e 5-të 

 

Koha:       01.06.2022 ora 10:00 

Vendi:      Salla e Mediave  

Të pranishëm: Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja 

Anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa: Fadil Veseli, Nazmije Sejdiu, Vesel 

Neziri, Hysen Muzliukaj Erseka Barani, Shkurta Shosholli Musa, Muhamed Hoti dhe 

Xhyljeta Imeri 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza  

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve 

Mungoi:    

  

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja e cila theksoi se në zbatim të 

nenit 52, paragrafi 1, të Ligjit Nr. 03/L-040 Për vetëqeverisjen lokale; nenit 11 paragrafët: 1, 2 edhe 5 të 

Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr. 05/2020 Për procedurën e themelimit, përbërjen dhe kompetencat e 

Komiteteve të përhershme dhe komiteteve tjera në komunë; neni 62, të Statutit të Komunës së Mitrovicës; 

nenit 15, pika 2, të Rregullores Komunale për punën e komiteteve të Kuvendit të Komunës, për sot ka 

thirrur mbledhjen e pestë të Komitetit për Politikë dhe Financa me rendin e ditës të paraparë me thirrje.  

Kryesuesja e mbledhjes para se ta hapë diskutimin për rendin e ditës i njoftoj anëtarët e KPF-së se 

është kërkesë e ekzekutivit që edhe 2 pika shtesë të hyjnë në rend dite:  

1. Draft-rregullore për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Mitrovicës së Jugut, dhe 

2. Propozim-vendim për formimin e Komisionit për zgjedhjen e Drejtorëve dhe 

Zëvendësdrejtorëve në Institucionet e Arsimit Parauniversitar.  

  Prandaj, hapi diskutimin lidhur me rendin e ditës.  

Hysen Muzliukaj: Propozoj që ne si KPF të kërkojmë nga Drejtoria e Arsimit që për mbledhjen e 

radhës së Kuvendit të sjellë një Raport të detajuar lidhur me procesin nga konkursi i fundit në arsim, 

sepse siç e dimë një pjesë e konkursit është anuluar dhe situata është e paqartë.  

Kryesuesja Vesa Broja: Materiali për mbledhjen e radhës së Kuvendit do të shpërndahet nesër, është e 

pamundur të përgatitet raporti, pas 2 javësh ne do të kemi mbledhjen e radhës së KPF-së dhe në fund të 

muajit seancën e Kuvendit, prandaj nëse z. Muzliukaj pranon që Drejtoria e Arsimit të na sjellë raportin 

për mbledhjen e radhës së KPF-së dhe të Kuvendit.  



2 
 

Anëtari i KPF-së z. Muzliukaj kërkoi zotim nga Drejtoresha e KPF-së se për mbledhjen e radhës së 

KPF-së ta sjell këtë raport.  

Drejtoresha e DA-së znj Drita Kadriu u zotua se për mbledhjen e radhës së KPF-së do ta sjell raportin 

e detajuar nga DA që nga data 1 janar e deri më sot.  

Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim propozimin që në rend dite si pikë e 5 të hyjë: Draft-rregullorja 

për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Mitrovicës së Jugut. 

Anëtarët e KPF-së unanimisht u pajtuan që në rend dite si pikë e 5 të hyjë: Draft-rregullorja 

për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Mitrovicës së Jugut. 

Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim propozimin që në rend dite si pikë e 6 të hyjë: Propozim-

vendim për formimin e Komisionit për zgjedhjen e Drejtorëve dhe Zëvendësdrejtorëve në Institucionet e 

Arsimit Parauniversitar. 

Anëtarët e KPF-së unanimisht u pajtuan që në rend dite si pikë e 6 të hyjë: Propozim-vendimi 

për formimin e Komisionit për zgjedhjen e Drejtorëve dhe Zëvendësdrejtorëve në Institucionet e 

Arsimit Parauniversitar. 

Kryetari Bedri Hamza: Kërkoj që nga rendi i ditës të hiqet pika 3): Draft-rregullore për përcaktimin e 

procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronës së paluajtshme të Komunës, kam 

paqartësitë e mija lidhur me këtë draft, po ashtu edhe këtij drafti i mungojnë rekomandimet nga Zyra 

Ligjore, Njësia për të Drejtat e Njeriut dhe Zyrtari Kryesor Financiar.  

Anëtarët e KPF-së u pajtuan njëzëri që nga rendi i ditës të hiqet pika 3) Draft-rregullore për 

përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronës së paluajtshme të 

Komunës.  

Në vazhdim Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim këtë rend dite:  

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar 

2. Draft-rregullore për organizimin, kompetencat dhe përgjegjësitë e Administratës Komunale 

3. Raporti i Auditimit (ZKA) për pasqyrat financiare të Komunës së Mitrovicës së Jugut për vitin 

2021  

4. Draft-rregullore për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Mitrovicës së Jugut  

5. Propozim-vendim për formimin e Komisionit për zgjedhjen e Drejtorëve dhe Zëvendësdrejtorëve 

në Institucionet e Arsimit Parauniversitar 

Rendi i ditës u miratua unanimisht.  

 

Pika 1 

Procesverbali nga mbledhja e katërt e KPF-së u miratua unanimisht.  

 

Pika 2 

Kryesuesja Vesa Broja: Draft-rregullorja për organizimin, kompetencat dhe përgjegjësitë e 

Administratës Komunale, është një rregullore e re e cila i ka kaluar të gjitha procedurat e parapara ligjore 

dhe ka ardhë për shqyrtim në KPF, prandaj hapi diskutimin.  

Fadil Veseli: Propozoj që për mbledhjen e radhës që si shtojcë e këtij drafti të na vijnë ndryshimet që 

janë bërë.  

Elvis Feka: (Kryetar i Grupit Punues për hartimin e Draft-rregullores për kompetencat dhe 

përgjegjësitë e Administratës Komunale): Kryetari i Komunës ka nxjerrë vendim për formimin e Grupit 

punues për hartimin e Draft-rregullores për kompetencat dhe përgjegjësitë e Administratës Komunale. 

Gripi punues ka hartuar Draft-rregulloren konform ligjeve në fuqi, është një rregullore e re e cila i ka 

kaluar të gjitha procedurat e parapara ligjore, kemi mbajtur edhe dëgjimin publik lidhur me të njëjtën, po 

ashtu kemi edhe rekomandimet nga Zyra Ligjore, Njësia për të Drejtat e Njeriut dhe Zyrtari Kryesor 
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Financiar, prandaj ky draft është i kompletuar. Risi në këtë Draft-rregullore është shuarja e Drejtorisë së 

Prokurimit sepse e njëjta nuk ka qenë konform ligjeve në fuqi dhe do të formohet drejtori e re: Drejtoria 

për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane, pra integrimet evropiane hiqen nga Drejtoria e 

Mirëqenies Sociale.   

Hysen Muzliukaj: U tha se Drejtoria e Prokurimit nuk ka qenë konform ligjeve në fuqi, e dimë se 

lidhur me këtë e keni edhe një shkresë nga MAPL-ja, kërkoj që e njëjta të na sillet në Kuvend, po ashtu 

mungojnë në material edhe rekomandimet e Zyrtarit Kryesor Financiar, prandaj më intereson të di cilat 

janë implikimet financiare me rastin e miratimit të kësaj rregulloreje dhe pyetje tjetër është se ku do të 

mbetet Zyra e Prokurimit, nën cilën ombrellë.  

Elvis Feka: Rregullorja e re ka implikime buxhetore rreth 5.000 €, kjo shumë është e përballueshme, 

mund të realizohet me buxhetin e vitit 2023, shkresa lidhur me Drejtorinë e Prokurimit nga MAPL-ja ka 

ardhur me iniciativën tonë, Zyra e Prokurimit do të jetë në kuadër të Zyrës së Kryetarit të Komunës.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim, Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim Draft-

rregulloren për organizimin, kompetencat dhe përgjegjësitë e Administratës Komunale, me rekomandimin 

që draftit t’i bashkangjiten edhe rekomandimet nga Zyra Ligjore, Njësia për të Drejtat e Njeriut dhe 

Zyrtari Kryesor Financiar. 

Komiteti për Politikë dhe Financa unanimisht miratoi Draft-rregulloren për organizimin, 

kompetencat dhe përgjegjësitë e Administratës Komunale, me rekomandimin që draftit t’i 

bashkangjiten edhe rekomandimet nga Zyra Ligjore, Njësia për të Drejtat e Njeriut dhe Zyrtari 

Kryesor Financiar dhe Draft-rregullorja e kompletuar t’i procedohet Kuvendit të Komunës për 

shqyrtim dhe miratim.  

 

Pika 3 

Kryesuesja Vesa Broja hapi diskutimin lidhur me Raportin e Auditimit (ZKA) për pasqyrat financiare 

të Komunës së Mitrovicës së Jugut për vitin 2021.  

Fadil Veseli: Nga Raporti i Auditimit (ZKA) për pasqyrat financiare të Komunës së Mitrovicës së 

Jugut për vitin 2021 shihet kualifikimi i dobët i Komunës sonë, ka shumë gjetje, shkelje të rënda, defekte 

të mëdha nga qeverisja e kaluar e Komunës e kjo do të sjellë pasoja të mëdha në qeverisjen aktuale, kam 

qenë shumë i zhurmshëm gjatë mandatit të kaluar por asnjëherë nuk jam dëgjuar.  

 Hysen Muzliukaj: Janë bërë gati 7 muaj nga qeverisja e re nuk kemi asnjë informatë për punën e tyre.  

Erseka Barani: Raporti i Auditimit ka ardhur një herë si draft në Komunë, më intereson të di a ka 

pasur ndonjë koment nga ana e komunës lidhur me këto gjetje, sepse edhe ZKA ka mundur të gabojë 

diku.  

Vesel Neziri: Ajo çka ka ndodhë ka ndodhë, do të kemi pasoja, por uroj që e njëjta mos të përsëritet 

më kurrë.  

Kryetari Bedri Hamza: Raporti është ky që është, opinioni po shihet që është jo i mirë, unë sapo kam 

marr draftin kam formuar grupin punues dhe kam emëruar koordinatorin për të analizuar këto të gjetura, 

gjendja faktike është kjo në raport, fatkeqësisht kjo do të na sjellë edhe pasoja, për shkak të kualifikimit të 

dobët ne nuk mund të aplikojmë për grantin e përformancës, do të kemi edhe pasoja tjera, nuk mund të 

nënshkruajmë asnjë marrëveshje ndërkombëtare për financim në Komunën tonë.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim, Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim Raportin e 

Auditimit (ZKA) për pasqyrat financiare të Komunës së Mitrovicës së Jugut për vitin 2021.  

Komiteti për Politikë dhe Financa unanimisht votoi që Raporti i Auditimit (ZKA) për pasqyrat 

financiare të Komunës së Mitrovicës së Jugut për vitin 2021 t’i procedohet Kuvendit të Komunës.  
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Pika 4  

Kryesuesja Vesa Broja hapi diskutimin lidhur me Draft-rregulloren për menaxhimin e mbeturinave në 

Komunën e Mitrovicës së Jugut. 

Fadil Veseli: Para sa vitesh është mare një vendim që taksa për mbeturina të kalojë përmes komunës, 

nga MAPL-ja është thënë se ky vendim është i kundërligjshëm. Para 3 viteve GIZI gjerman ka marrë 

iniciativë që grumbullimi i kësaj takse të bëhet përmes komunës duke i kushtëzuar qytetarët, model është 

marrë Komuna e Prizrenit, kjo praktikë ka sjellë telashe komunës, prandaj është mirë që vendimi i fundit 

të jetë si në të mirë të kompanisë e ashtu edhe të qytetarëve.  

Kryetari Bedri Hamza: Gjendja e kompanisë ka qenë e mjerueshme dhe është menduar se në këtë 

mënyrë do t’i ndihmohet, tash gjendja në kompani është më e mirë. Këto të hyra të grumbulluara janë 

llogaritur nga MF-ja brenda kufijve të të hyrave vetanake, janë llogari të paarkëtueshme, kjo mënyrë e 

grumbullimit të kësaj takse nuk është as në favor të komunës e as të kompanisë, ne kemi menduar që kjo 

taksë t’i kalojë në menaxhim kompanisë, kemi menduar të kemi edhe një kompani tonën e jo regjionale, 

ne kemi fituar donacion pajisje në vlerë shumë të madhe për grumbullimin e mbeturinave dhe të njëjtat do 

t’i shfrytëzojmë për komunën tonë.   

Hysen Muzliukaj: Kuvendi i Komunës ka themeluar Komisionin Komunal të Aksionarëve të KRM 

“Uniteti”, ky komision mund të kërkoj raport për gjendjen në kompani, ndërsa bordi të kërkoj raport nga 

Kryeshefi Ekzekutiv, po shihet se ka përzierje kompetencash. Kam edhe një pyetje: a ka koordinim mes 

Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit dhe Tatimit në Pronë që të dihet saktë numri i ekonomive familjare, 

sepse unë besoj se numri i ekonomive familjare është shumë më i madh sesa që raportohet, pra të dihet 

saktësisht numri i ekonomive familjare.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim, Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim Draft-

rregulloren për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Mitrovicës së Jugut. 

Komiteti për Politikë dhe Financa unanimisht miratoi Draft-rregulloren për menaxhimin e 

mbeturinave në Komunën e Mitrovicës së Jugut dhe e njëjta i procedohet Kuvendit të Komunës për 

shqyrtim dhe miratim.  

 

Pika 5  

Kryesuesja Vesa Broja hapi diskutimin lidhur me Propozim-vendimin për formimin e Komisionit për 

zgjedhjen e Drejtorëve dhe Zëvendësdrejtorëve në Institucionet e Arsimit Parauniversitar.  

Hysen Muzliukaj: Formimi i këtij komisioni është një obligim ligjor, 2 anëtarë për këtë komision janë 

propozuar nga DA-ja, ndërsa 1 do të jetë përfaqësues nga MASHT-i. Përderisa është anuluar një pjesë e 

konkursit dhe nuk ka përfunduar krejt puna, anëtarët e këtij komisioni a kanë qenë edhe në komisionet e 

mëhershme dhe mos ka diçka të kontestueshme në këtë përbërje, për mbledhjen e Kuvendit të analizohet 

mirë kjo çështje. 

Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim, Kryesuesja e mbledhjes vuri në votim Propozim-

vendimin për formimin e Komisionit për zgjedhjen e Drejtorëve dhe Zëvendësdrejtorëve në Institucionet 

e Arsimit Parauniversitar. 

Komiteti për Politikë dhe Financa unanimisht miratoi Propozim-vendimin për formimin e 

Komisionit për zgjedhjen e Drejtorëve dhe Zëvendësdrejtorëve në Institucionet e Arsimit 

Parauniversitar dhe i njëjti i procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe miratim. 

 

Mbledhja përfundoi punimet në ora 11:45 min. 

 

Mitrovicë      Procesmbajtës:    Kryesuesja e Kuvendit     

   _________________    _________________ 

    Merita PRETENI    Vesa BROJA    
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KORNIZA  AFATMESME  BUXHETORE  KOMUNALE   2023 - 2025 

Korniza afatmesme buxhetore komunale e Mitrovicës, është dokument bazik i nivelit të lartë strategjik 

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

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

strategjinë zhvillimore afatmesme komunale. Si pjesë përbërëse e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 

(KASH) të Kosovës, është e përpiluar në përputhje me procedurat buxhetore 2023/2025, të dhëna nga 

MFPT (Ministria e Financave, Punes dhe Transfereve) përmes Qarkores Buxhetore 2023/01 për 

Komunat të lëshuar me datën 13.05.2022. 

Korniza afatmesme buxhetore ( KAB ) komunale paraqet një mjet të procesit për zhvillimin e buxhetit 

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

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

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

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

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

vitet 2023 – 2025 gjithnjë duke u bazuar në : 

  Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal  

  Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit 

  Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale  

  Ligjin për Kufijtë Administrativ Komunal dhe 

  Ligji i buxhetit.  

             

Korniza Afatmesme Buxhetore për vitin 2023 – 2025  planifikohet në bazë të Buxhetit,  i  cili bazohet 

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

programeve. KAB-i komunal 2023–2025 është krijuar në përputhje me udhëzimet e Qarkores 

Buxhetore nr. 2023/01 e cila sfond të vetin dhe  kontekst ka prioritet e programeve dhe kursimet e 

shpenzimeve. Në KAB Komunal paraqiten edhe deklaratat dhe misionet e drejtorive lidhur me punën e 

tyre pasuese tri vjeçare. 
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Objektivat e Komunës së Mitrovicës : 

 Mbrojtja, përmirësimi i ambientit dhe infrastrukturës së qytetit 

 Zbatimi i planit zhvillimor komunal dhe hartimi i planeve rregullative në zonat urbane si dhe 

hartat zonale 

 Zhvillimi i sferës së Shëndetësisë dhe Mirëqenies sociale  

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

arsimit 

 Zhvillimi i sferës së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 

 Promovimi dhe përkrahja e bizneseve të vogla dhe të mesme 

 Përkrahja e të rinjëve dhe ulja e papunësisë  

 Zhvillimi i turizmit kulturor, historik dhe malor 

 Subvencionimet e fermerëve në Bujqësi 

 Përkrahja e OJQ-ve në përgjithësi dhe në veçanti organizatat e të rinjëve duke respektuar 

barazin gjinore. 

 

Objektivat e Qeverisë së Kosovës : 

 Rritja dhe qëndrushmeria ekonomike 

 Punësimi dhe mirëqenia  

 Sundimi i Ligjit dhe shteti ligjor 

 Integrimet Europiane, Politika  e Jashtme dhe Çështjet  e Sigurisë 

 Arsimi, Shkenca, Kultura, Rinia dhe Sporti  

 Shëndetësi moderne 

 

Objektivat dhe përfitimet e procesit të KASH-it për komunat 

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

mëposhtme: 

 Të ofrojë kornizë gjithëpërfshirëse dhe reale për planifikimin dhe realizimin e shpenzimeve buxhetore 

për tri vitet e ardhshme; 

 Të rrisë parashikimin dhe qëndrueshmërinë e planifikimit të buxhetit përmes futjes së parashikimit më 

të besueshëm të të hyrave komunale dhe shpenzimeve në perspektivë tre vjeçare; 
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 Të përmirësojë lidhjen në mes procesit të alokimit të burimeve dhe prioriteteve të politikave 

komunale; 

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

 Të bëhet planifikimi sa më objektiv dhe real nëpër kategori ekonomike  përmes sistemit –  BDMS; 

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

 Menaxhimi më efikas i kontratave korrnizë – tri vjeqare 

 Planifikimi i Investimeve Kapitale përmes sistemit të PIP-it 

 Përfshirja e buxhetimit gjinor në të  gjitha fushat si një implementim i nevojshëm për të garantuar 

parimin e barazisë gjinore. 

 

Shtimi i efikasitetit dhe efektivitetit 

 Përmirësimi i efektivitetit në shpenzimin e buxhetit komunal, 

 Planifikimi i buxhetit në kode dhe nënkode ekonomike të shpenzimeve 

 Shfrytëzimi maksimal i burimeve, 

 Respektimi i afateve kohore gjatë kryerjes së punëve, 

 Kryerja e punëve në mënyrë të duhur dhe cilësore, 

 Përzgjedhja e punëve me prioritet për realizim. 

 Respektimi i afatit kohore të pagesave  dhe menjanimi i pagesave direkte nga Thesari 

 

Kontrolli dhe reduktimi i shpenzimeve 

 Implementimi i rekomandimeve të auditorëve të Z.K.A. 

 Evitimi i shpenzimeve të panevojshme 

 Planifikimi i shpenzimeve me kohë 

 Përparësia nga blerja me shumicë 

 Përmirësimi i përformancës për mallra dhe shërbime 

 Planet për kursim nga shpenzimet – kontratat kornizë. 
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Ngritja e  kapaciteteve njerëzore 

 Trajnimi për burimet dhe resurset njerëzore komunale 

 Përdorim i software-ve të avancuar për shërbime 

 Profesionalizimi i shërbimeve komunale   

    

Të sigurohet disiplina financiare 

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

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

 Transparenca gjatë sjelljeve të vendimeve, informimi publik, 

 Analiza të vazhdueshme  dhe sipas kërkesave të shpenzimeve, 

 Planifikimi dhe ekzekutimi i Buxhetit sipas planit të rrjedhjes së parasë së gatshme  (Kesh Planit), 

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

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

 

Ekonomia 

   Zhvillimi i strategjisë Komunale për promovim ekonomik, 

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

   Strategjia për zhvillimin rural, 

   Strategjia për Biodiversitet, 

 

Shqyrtimi dhe përmirësimi i sistemeve operative dhe transparenca 

 Respektimi i procedurave të prokurimit  

 Evidenca e duhur financiare dhe procedurat e kontabilitetit 

 Inventarizimi i duhur dhe menaxhimi i pronës 

 Koordinimet në mes drejtorive – programeve buxhetore 

 Përmirësimi i mbledhjes së të dhënave dhe analizat 
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 Menaxhimi i bazës së të dhënave  

 Informimi publik 

 

Përmirësimi i bazës së të hyrave vetanake komunale 

 Rritja e performancës së inkasimit të tarifave dhe taksave komunale 

 Regjistrimi i tatimpaguesve të rinj për tatimin në pronë 

 Tarifa (ngarkesa) të reja për shërbime të reja 

 Tarifa (taksa) ekonomikisht të arsyetuara 

 Ngarkesa të reduktuara (periodike) 

 Rritja e efikasitetit në inkasim të të hyrave vetanake dhe të arktueshmeve 

     Ristrukturimi organizativ 

 Shqyrtimi i strukturës organizative - Organogrami i ri 

 Rregullore për Organizimin e kompetencave  të drejtorive komunale  

 

Veprimet që kanë të bëjnë me objektivat: 

 Kontrolli për parandalimin e ndërtimit ilegal të shtëpive dhe objekteve tjera  

 Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje 

 Zbatimi dhe respektimi i rregulloreve komunale 

 Përgatitja e buxhetit dhe planit të punës  për vitin 2023 

 Përgatitja e Qarkoreve Interne Komunale 

 Mbajtja e Dëgjimeve Buxhetore me qytetarë 

 Përgatitja e planeve  rregullative dhe detaje 

 Përmirësimi i mbledhjes bazike të të dhënave dhe analiza e tyre 

 Shqyrtimi i përgjegjësive dhe i obligimeve komunale  

 Menaxhimi i projekteve 

 Menaxhimi i bazës së të dhënave 

 Monitorimi  

 Vlerësimi 
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1.1. Korniza makro - ekonomike 

Korniza makro-ekonomike është në përputhje me kornizën makro-ekonomike të Kosovës dhe sipas 

kritereve të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH). 

1.2. Perspektiva e politikave fiskale 

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

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

Shpenzimeve 2023 - 2025 e cila është aprovuar  nga  Qeveria  e Kosovës, bazuar  në prioritetet  

afatmesme të Qeverisë dhe  Kornizës Makro – Fiskale për 2023 -2025, Qeveria është përkushtuar që 

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

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

rekomandimeve të FMN-së 
1
e deri te marrja e masave konkrete në realizimin e të Hyrave në nivel 

Qendror dhe Lokal si : 

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

Sensibilizim i qytetarëve për të kryer obligimet ndaj Komunës. 

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

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

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

1.3. Perspektiva e politikave fiskale 

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

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

Shpenzimeve 2023 - 2025 e cila është aprovuar  nga  Qeveria  e Kosovës, bazuar  në prioritetet  

afatmesme të Qeverisë dhe  Kornizës Makro – Fiskale për 2023 -2025, Qeveria është përkushtuar që 

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

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

                                                 
1
 Fondi Monetar  Ndërkombëtar 
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rekomandimeve të FMN-së 
2
e deri te marrja e masave konkrete në realizimin e të Hyrave në nivel 

Qendror dhe Lokal si : 

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

Sensibilizim i qytetarëve për të kryer obligimet ndaj Komunës. 

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

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

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

 

Pjesëmarrja e Granteve në totalin e Buxhetit Komunal sipas viteve 2023 - 2025 

Nr Fondi Burimor Parashikimi 2023 Parashikimi 2024 Parashikimi 2025

1 Granti i Përgjithshëm 9,725,479.00         10,430,666.00       11,120,498.00       

2 Granti i Arsimit 8,522,968.00         9,178,985.00         9,218,545.00         

4 Granti i Shëndetësisë 2,739,643.00         2,876,625.00         3,020,456.00         

5 Financimi për Teatrot 169,890.00            169,890.00            169,890.00            

6 Shërbime Rezidenciale 180,000.00            150,000.00            150,000.00            

7 Të Hyrat Vetanake 3,673,370.00         3,830,363.00         3,999,207.00         

25,011,350.00       26,636,529.00       27,678,596.00        

Tabela 1 

Grafiku : Pjesëmarrja e Granteve në financimin e Buxhetit Komunal 2023 sipas Qarkores Buxhetore 2023/01 

 

 
                                                 
2
 Fondi Monetar  Ndërkombëtar 
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0.68% 
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% 
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Granti I Përgjithshëm

Granti Specifik për Arsim

Granti Specifik për Shëndetësi

Financimi për Teatrot

Shërbimet Rezidenciale

Të Hyrat Vetanake
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1.3    Parashikimi i të hyrave vetanake komunale 

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

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

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

ka të drejtë të caktoj dhe inkasoj të hyra tjera komunale. 

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

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

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

paguesve) në investime dhe ngritjen e infrastrukturës  publike  komunale. 

 

Të  Hyrat e Komunës për vitet 2023 - 2025 parashikohen të inkasohen kryesisht nga : 

o Tatimi në pronë  

o Tatimi në tokë 

o Taksa për mbeturina ( borxhet e mbetura) 

o Taksa për leje ndërtimi  

o Taksa administrative komunale    

o Taksat për ushtrim të veprimtarisë afariste 

o Taksat për lejen për shërbime profesionale 

o Taksa për automjete motorike 

o Taksa për çertifikata 

o Qiraja nga objektet 

o  Pëlqimeve për armë mbajtje 

o Participim në Arsim 

o Participim në Shëndetësi 

o Qiraja e tokës 

o Të hyra tjera
3

 

                                                 
3

 Dhëniet nga Donatoret dhe Participimi i qytetareve 
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Përveç, të hyrave nga Tatimi në pronë edhe Taksa për leje ndërtimi është një kategori e rëndësishme e 

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

kemi pas parasysh që një numër i konsiderueshëm i bizneseve komunale nuk janë duke afaruar. 

 

Planifikimi i të hyrave vetanake komunale 2023 – 2025 

Përshkrimi i Të Hyrave Planifikimi 2023 Parashikimi 2024 Parashikimi 2025 

Çertifiktat e lindjes                7,500.00                 7,800.00                 7,800.00  

Çertifikatat e kurorëzimit                7,500.00                 7,800.00                 7,800.00  

Çertifikatat e vdekjes                1,500.00                 1,500.00                 1,500.00  

Çertifikata tjera              72,000.00               75,000.00               75,000.00  

Verifikimi i dokumenteve të ndryshme              17,500.00               18,500.00               18,500.00  

Administrata dhe Personeli            106,000.00             110,600.00             110,600.00  

Gjobat mandatare nga Inspekcioni                5,000.00                 5,000.00                 5,000.00  

Pranimi teknik i lokalit                9,000.00                 9,000.00                 9,000.00  

Inspektimet veterinare brenda vendit                2,000.00                 2,000.00                 2,000.00  

Inspeksioni              16,000.00               16,000.00               16,000.00  

Tatimi në Pronë dhe Tokë         1,274,775.00          1,361,792.00          1,428,036.00  

Taksa e regjistrimit të automjeteve            120,000.00             120,000.00             120,000.00  

Verifikimi i dokumenteve të ndryshme                2,911.00                 2,911.00                 2,911.00  

Taksat për ushtrim të veprimtarisë              35,000.00               35,000.00               35,000.00  

Largimi dhe deponomi automjeteve                6,000.00                 6,000.00                 6,000.00  

Denimet ne Trafik            250,000.00             250,000.00             250,000.00  

Gjobat nga Gjykatat              70,000.00               70,000.00               70,000.00  

Qiraja nga Objektet Publike                5,000.00                 5,000.00                 5,000.00  

Buxhet dhe Financa          1,763,686.00          1,850,703.00          1,916,947.00  

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

Bujqësia                6,060.00                 6,060.00                 6,060.00  

Leje Mjedisore Komunale              55,000.00               55,000.00               55,000.00  

Të hyrat nga konfiskimi                1,400.00                 1,500.00                 1,600.00  

Taksat nga mbeturinat            100,000.00             100,000.00             100,000.00  

Pylltaria dhe Inspeksioni            156,400.00             156,500.00             156,600.00  

Parkingu publik              43,000.00               45,500.00               47,500.00  

Taksa tjera adm. - Meremetimi i varrimeve                7,200.00                 7,500.00                 8,000.00  

Zhvillimi Ekonomik              50,200.00               53,000.00               55,500.00  

Regjistrimi i trashëgimisë              90,000.00               90,000.00               90,000.00  

Verifikimi i dokumenteve të ndryshme              30,000.00               30,000.00               30,000.00  

Dalja ne teren per matje                5,000.00                 5,000.00                 5,000.00  

Shfrytëzimi hapsirës publike (Tokë)              30,000.00               30,000.00               30,000.00  
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Gjeodezi dhe Kadastër            155,000.00             155,000.00             155,000.00  

Lejet e ndertimit            937,524.00          1,000,000.00          1,100,000.00  

Destinimi i tokes              20,000.00               20,000.00               20,000.00  

Verifikimi i dokumenteve të ndryshme                1,000.00                 1,000.00                 1,000.00  

Legalizimi i objekteve              60,000.00               60,000.00               60,000.00  

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

Reklamat              15,000.00               15,000.00               15,000.00  

Shfrytëzimi hapsirës publike             140,000.00             140,000.00             140,000.00  

Shitja e pasurisë                5,000.00                 5,000.00                 5,000.00  

Urbanizmi         1,180,524.00          1,243,000.00          1,343,000.00  

Marrja e pëlqimeve për armmbajtje                3,500.00                 3,500.00                 3,500.00  

Mirëqenia Sociale                3,500.00                 3,500.00                 3,500.00  

Qiraja nga objektet publike - sportive                8,000.00                 8,000.00                 8,000.00  

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

Kulturë, Rini dhe Sport              13,000.00               13,000.00               13,000.00  

GJITHËSEJ  ADMINISTRATA KOMUNALE         3,450,370.00          3,607,363.00          3,776,207.00  

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

GJITHSEJ  SHËNDETËSIA               60,000.00               60,000.00               60,000.00  

Participimi i Çerdhes së Fëmijëve             100,000.00             100,000.00             100,000.00  

Participimi i SH.M.T. Arkitekt Sinani              35,000.00               35,000.00               35,000.00  

Participimi i SH.M.E. Hasan Prishtina              25,000.00               25,000.00               25,000.00  

Participimi i SH.M.M. Xheladin Deda                3,000.00                 3,000.00                 3,000.00  

GJITHSEJ  ARSIMI            163,000.00             163,000.00             163,000.00  

T O T A  L I    3,673,370.00    3,830,363.00    3,999,207.00  

 

Tabela 3       
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Paraqitja grafike e të hyrave vetanake në Buxhet sipas viteve 2023 - 2025 
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Vlerësimet e hershme të shpenzimeve të programeve buxhetore 

 

Në vlerësimet e herëshme të shpenzimeve buxhetore përfshihen, kornizat e shpenzimeve të secilit 

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

makro-ekonomik dhe fiskal dhe duke pasur për bazë buxhetin e aprovuar për vitin 2023 dhe shpenzimet 

gjatë viteve të fundit. 

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

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

pastaj do të inkorporohen në vlerësimet pasuese të shpenzimeve buxhetore sipas Qarkoreve Buxhetore 

dhe limiteve të buxhetit, të cilat do të përcaktohen në vijim të procesit të Buxhetit. 

Ne vijim është një përmbledhje e ndarjeve buxhetore  të kategorive ekonomike për vitin  2023 - 2025  

në shpenzimet e përgjithshme. 

 

Nr Kategoritë Ekonomike 2022 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 12,482,357.00        12,608,317.00        12,679,237.00        12,748,725.00        

2 Mallra dhe Shërbime 3,330,842.00          3,838,141.00          4,031,171.00          4,206,300.00          

3 Shpenzime Komunale 488,008.00             610,100.00             601,600.00             615,097.00             

4 Subvencione 636,500.00             1,227,659.00          1,332,159.00          1,390,159.00          

5 Investime Kapitale 4,589,006.00          6,727,133.00          7,992,362.00          8,718,315.00          

TOTALI 21,526,713.00   25,011,350.00   26,636,529.00   27,678,596.00   

1989 1845 1845 1845Stafi

KOMUNA E MITROVICËS - TOTAL

 

Tabela 4       

Me Qarkoren Buxhetore 2023/01 të leshuar nga MFPT është zvogëluar numri i stafit të lejuar për 

shumë Komuna. Në këtë zvoglim Komuna e Mitrovicës dëmtohet për 144 numër stafi në Drejtorinë e 

Arsimit. Meqnëse jemi të obliguar të respektojmë Qarkoret e lëshuara nga Ministria, kemi bërë 

zvoglimin e numrit të stafit në Arsimin Fillore për 120 pozita dhe në Arsimin e Mesëm për 24 pozita. 
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Grantet Qeveritare dhe Të Hyrat Vetanake Komunale 2023 – 2025 

 

Më  poshtë janë paraqitur Granti i përgjithshëm, Granti specifik i Arsimit, Granti Specifik për Shëndetësi, Financimet për Teatrot si dhe plani i të 

Hyrave Vetanake  Komunale sipas viteve 2023 – 2025. 

  

 

Tabela 5 

 

Viti
Granti i 

Përgjithshëm

Granti specifik 

për Arsim

Granti specifik 

për Shëndetësi

Financimi për 

Teatro

Shërbime 

Rezidenciale
Gjithsej Granti

TË HYRAT 

VETANAKE
TOTALI

2023 9,725,479.00       8,522,968.00       2,739,643.00       169,890.00          180,000.00          21,337,980.00    3,673,370.00       25,011,350.00    

2024 10,430,666.00    9,178,985.00       2,876,625.00       169,890.00          150,000.00          22,806,166.00    3,830,363.00       26,636,529.00    

2025 11,120,498.00    9,218,545.00       3,020,456.00       169,890.00          150,000.00          23,679,389.00    3,999,207.00       27,678,596.00    

 -
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ZYRA E KRYETARIT 

Kryetar:   z. Bedri HAMZA   

Deklarata e misionit : Realizon mbikqyrjen e përgjithshme të administrimit financiar të Komunës, 

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

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

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

të komunës.  

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

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

qeverisje të mirë dhe efiqente të të gjitha Drejtorive. Gjithnjë në shërbim të qytetarëve të Komunës. 

Përpjekjetë për punë me efikase të Asamblesë komunale, Komiteteve dhe komisioneve të saj në 

realizimin e punëve dhe detyrave në të ardhmen që do të ndihmonte në përshpejtimin e realizimit të 

programeve zhvillimore në nivelin komunal. 

 

Nën Kryetar:   z. Arian TAHIRI  

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

mbikqyrë marrdhëniet me publikun, koordinon oraret me mediat elektronike dhe të shkruara, 

zëvendëson kryetarin në rast të mungesës së tij.                                                     

                                          

Performanca 

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 126,831.00        127,000.00        127,500.00        

2 Mallra dhe Shërbime 61,500.00          65,000.00          68,000.00          

3 Shpenzime Komunale -                   -                   -                          

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                   -                   

5 Investime Kapitale -                   -                   -                          

TOTALI 188,331.00        192,000.00        195,500.00        

17 17 17

ZYRA E KRYETARIT

Stafi

 

Tabela 6 
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NJËSIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

 

Drejtor:  z. Nexhat Berani 

 

Njësia e auditimit të brendshëm përbëhet prej tre auditorëve. Kjo njësi kryen disa auditime nëpër 

drejtoritë komunale gjatë vitit fiskal. NJAB
4
 kanë për mision të kontrollojnë ecurinë e punëve dhe 

shërbimeve të cilat ofrohen në Organizatën tonë Buxhetore. Qëllimi i tyre është që të ngritet niveli i 

performancës së Komunës.  

 

Misioni i njësisë së auditimit të brendshëm mund të klasifikohet në disa pika :  

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

 Ofrimi i një mendimi mbi përshtatshmërinë e kontrollit të brendshëm 

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

 

      Performanca 

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 44,220.00          45,500.00          46,000.00          

2 Mallra dhe Shërbime 16,000.00          18,000.00          19,000.00          

3 Shpenzime Komunale -                   -                   -                          

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                   -                          

5 Investime Kapitale -                   -                   -                          

TOTALI 60,220.00          63,500.00          65,000.00          

3 3 3

AUDITIMI I BRENDSHËM

Stafi

 

Tabela 7 

 

                                                 
4
 NJAB – Njësia e Auditimit të Brendshëm 
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ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL 

 

Kryesues i Kuvendit:   znj. Vesa BROJA 

 

Deklarata e misionit : Duke u bazuar në Ligjin për vetëqeverisje lokale, ligjet në fuqi, Statutin e 

Komunës, Rregulloret, udhëzimet e Kuvendit të Komunës, zyra e kuvendit duhet: Të ofroj zbatimin 

e tyre në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase. Organizon punën e Kuvendit të Komunës, duke 

planifikuar buxhetin kujdeset për menaxhimin optimal të tij. 

Kryen punët administrative dhe profesionale duke përfshirë këtu edhe punët teknike për organizimin 

e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës, komiteteve dhe komisioneve punuese të Kuvendit të 

Komunës, duke përfshirë këtu edhe përpilimin e projekt-akteve që i procedohen për miratim këtyre 

organeve. 

Punë të tjera për  të gjitha organet e administratës duke përfshirë këtu pranimin e shkresave të 

ndryshme, dorëzimin dhe ekspeditivin e shkresave zyrtare, vërtetimin e dokumenteve dhe 

nënshkrimin, punët e arkivit dhe ekspeditivit. 

 

Deklarata e vizionit : Duke menaxhuar me buxhetin e kryesuesit të Kuvendit të Komunës konform 

vendimit të Kuvendit të Komunës për miratimin e buxhetit dhe duke u bazuar në dispozitat e ligjeve 

në fuqi, duke përfshirë këtu edhe vendimet e Kuvendit të Komunës, angazhohet që qytetarëve të 

Komunës t’u ofrohen shërbime sa më të mira dhe më të shpejta konform detyrave dhe përgjegjësive 

të Kuvendit të Komunës, duke përfshirë këtu lëshimin e dëshmive për Anëtarët e Kuvendit të 

Komunës, përpilon vendimet e Kuvendit bën ekspeditivin e akteve zyrtare e materiale për nevojat e 

Kuvendit të Komunës dhe Komiteteve të tij, bënë përpunimin administrativ-teknik të akteve dhe 

lëndëve, arkivimin e lëndëve. 

 

Deklarata e Qëllimit : Qëllimi i kryesuesit të Kuvendit është që duke e njohur nevojën për të sjellë 

vendimmarrjen më afër qytetarëve të promovoj qeverisje të mirë dhe kushte të jetesës për të gjithë 

qytetarët e komunës duke avancuar një sistem të qëndrueshëm të vetëqeverisjes lokale dhe të 

përmirësimit të efikasitetit të shërbimeve publike në komunën e Mitrovicës   
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Me një menaxhim sa më të mirë të punës së kuvendit të organizojë sa më mirë punën e personelit të 

shërbimit profesional të Kuvendit, me menaxhim optimal të buxhetit të saj, të krijojë kushte për punë 

efikase dhe transparente të Kuvendit të komunës dhe të trupave të tij, në mënyrë që qytetarëve, në 

bazë të kompetencave tona, t’u ofrohen shërbime në afatet e parapara me ligj, me pretendim që këto 

afate të jenë sa më të shkurtra.  

 

 

Performanca: 

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 152,000.00        153,000.00        154,000.00        

2 Mallra dhe Shërbime 12,000.00          17,000.00          19,000.00          

3 Shpenzime Komunale -                   -                          -                          

4 Subvencione dhe Transfere 20,000.00          28,000.00          32,000.00          

5 Investime Kapitale 10,000.00          10,000.00          10,000.00          

TOTALI 194,000.00        208,000.00        215,000.00        

0 0 0

ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL

Stafi

 

Tabela 8 

 

ADMINISTRATA DHE PERSONELI 

 

Drejtor:  z.Gëzim STAVILECI 

Deklarata e misionit : 

Modeli i ri i ofrimit të shërbimeve administrative bazohet në parimet e kujdesit ndaj qytetarit që e 

cilësohet si pjesën më të rëndësishme e  aktivitetit administrative.  

Në sportelet e administratës është një veçanti se qytetarët janë në qendër të vëmendjes, jo vetëm sa i 

përket lehtësive të krijuara gjatë marrjes të shërbimeve, por edhe për kujdesin që punonjësit e 

administratës tregojnë ndaj tyre. Misioni ynë është digjitalizimi i shërbimeve, ofrimi i shërbimeve sa 

më efikase, shmangia e keqpërdorimeve përmes hapjeve të zyrave, si dhe lehtësimi i barrës 

administrative për qytetarët përmes thjeshtimit të procedurave administrative. 
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Deklarata e Vizionit : 

 

Vizioni i drejtorisë së administratës është ofrimi i shërbimeve sa me efikase dhe qasje sa më te lehtë 

për qytetarët e Mitrovicës, dhe  efikasiteti i administratës komunale në tërësi. Ne besojmë se organet 

e administratës komunale duhet të bëhen struktura efektive me qellim që të rritet cilësia e  marrjes se 

shërbimeve në administratën komunale për qytetaret e Komunës si dhe për bizneset te cilat operojnë 

ne Komunën e Mitrovicës të cilave ju lehtësohet marrja e shërbimeve.  

Deklarata e Qëllimit :   

Drejtoria e Administratës dhe Personelit ka për qëllim të bëj digjitalizimin e ofrimit te shërbimeve në 

Komunën e Mitrovicës, poashtu ka për qëllim të bëj riorganizimin e sektorëve në nivel komunal te 

shërbimeve, që do të kalojnë përmes një sistemi te ri te shërbimit-OSS. 

Administrata komunale ka për qëllim që të gjitha shërbimet komunale të ofrojë, në mënyrë sa me 

efikase në Komunën e Mitrovicës, duke: a) Eliminuar rradhët e pritjes përmes vendosjes së sistemit 

me numra b)  Zbatimin e  përpiktë të afateve ligjore në ofrimin e shërbimeve administrative, c) 

Rritjes së transparencës përmes ndarjes së sporteleve pritëse, d) Zvogëlimi i kostos të shërbimeve, f) 

Integrimi i shërbimeve komunale. 

 

Performanca: 

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 372,763.00        376,000.00        378,000.00        

2 Mallra dhe Shërbime 400,000.00        400,000.00        400,000.00        

3 Shpenzime Komunale 105,000.00        110,000.00        120,000.00        

4 Subvencione dhe Transfere 90,000.00          100,000.00        100,000.00        

5 Investime Kapitale 150,000.00        200,000.00        210,000.00        

TOTALI 1,117,763.00     1,186,000.00     1,208,000.00     

69 69 69

ADMINISTRATA

Stafi

 

Tabela 9 
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Performanca: 

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 12,864.00          13,800.00          14,800.00          

2 Mallra dhe Shërbime 6,500.00           8,000.00           9,000.00           

3 Shpenzime Komunale -                   -                          -                          

4 Subvencione dhe Transfere 20,500.00          25,000.00          27,000.00          

5 Investime Kapitale -                   -                          -                          

TOTALI 39,864.00          46,800.00          50,800.00          

2 2 2

ÇËSHTJET GJINORE

Stafi

 

Tabela 10 

 

 

 

 INSPEKSIONI 

Drejtor:  z. Valon BRAHIMI 

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

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

edukohen, shërohen, argëtohen, etj.  

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

drejtorie,  

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

inspektimeve kompetente ligjore. 

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

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

inspektimeve, vendimeve, pëlqimeve, evidentimeve dhe ndërmarrjen e masave ligjore ndaj 

subjekteve – operatorëve që kryejnë veprimtari joligjore nga kompetenca e kësaj drejtorie duke 

siguruar kushte dhe ambient të shëndoshë për qytetarët e Mitrovicës. 
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Deklarata e Qëllimit :  Mbikqyrja dhe aplikimi i ligjeve dhe akteve tjera ligjore në fushën e 

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

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

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

 

Performanca : 

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 163,815.00        165,000.00        166,000.00        

2 Mallra dhe Shërbime 33,000.00          40,000.00          44,000.00          

3 Shpenzime Komunale -                   -                          -                          

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                          -                          

5 Investime Kapitale -                   -                          -                          

TOTALI 196,815.00        205,000.00        210,000.00        

23 23 23Stafi

INSPEKSIONI

 

Tabela 11 

 

 

BUXHET DHE FINANCA                                    

Drejtore:  znj. Igballe ISLAMI 

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

Komunës, që d.m.th.:   

-        siguron drejtoritë me shërbimet e kontabilitetit dhe menaxhimin e shpenzimeve;   

-        informon bartësitë e buxhetit me aktualitetet e ndërlidhura me buxhetin e Komunës;  

-        përgatit dokumentacionin financiare për KPF;   

-        bën menaxhimin e financave komunale;  

-        bën përgatitjen e prezantimit të buxhetit;   

-        koordinon punët dhe aktivitetet e drejtorisë;   

-        këshillon zyrtarët komunalë për procedurat dhe rregullat në lidhje me buxhetin dhe 

financat.  
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  Deklarata e vizionit:  Në bazë të kompetencave dhe përgjegjësive që ka kjo drejtori:  

-        menaxhon me buxhetin komunal;   

-        përgatit buxhetin komunal për të gjitha programet buxhetore brenda afateve kohore të 

përcaktuara nga MFPT-ja, duke u bazuar në qarkoret buxhetore dhe dokumentacionin 

plotësues;   

-        bën rishikimin buxhetor, analizat, raportet periodike financiare etj.;   

-        perfeksionimi i mbajtjes së evidencës së kontabilitetit dhe mundësia për ngritjen në 

nivel më të lartë.   

 

Performanca:

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 183,000.00        184,000.00        185,000.00        

2 Mallra dhe Shërbime 587,000.00        786,000.00        867,000.00        

3 Shpenzime Komunale -                   -                          -                          

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                          -                          

5 Investime Kapitale 1,112,000.00     2,632,362.00     2,943,312.00     

TOTALI 1,882,000.00     3,602,362.00     3,995,312.00     

33 33 33

BUXHET DHE FINANCA

Stafi

 

Tabela 13 
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SHËRBIMET PUBLIKE DHE INFRASTRUKTURA 

Drejtor:  z. Granit TMAVA 

Deklarata e misionit: 

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

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

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

Por edhe nga Granti Qeveritar ku Komuna ndan një pjesë të konsiderueshme të mjeteve për një 

infrastrukturë e cila i plotëson nevojat e qytetarëve. 

Deklarata e Vizionit: 

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

avancuara. Krijimi i një jete më të lehtë dhe më atraktive pë qytetarët e Komunës së Mitrovicës duke 

u munduar që atyre tu ofrohen shërbime të cilësisë së lartë dhe të modernizuara. 

Deklarata e Qëllimit:   

 Ndërtimi dhe rindërtimi i rrugëve dhe trotuareve 

 Ndërtimi dhe riparimi i ujësjellësve dhe rrjeteve të ujësjellësit 

 Ndërtimi i rrjeteve te kanalizimeve,kolektorëve dhe impianteve për trajtim te ujerave  

 Ndërtim dhe mirëmbajtje te rrjeteve te ndriçimit publik dhe sinjalizimit rrugor 

 Ndërtimi i parqeve ,shesheve dhe sipërfaqeve te gjelbëruara 

 Ndërtimi dhe rindërtimi i objekteve te djegura gjate luftës ne veri  

Performanca: 

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 76,400.00          77,000.00          77,800.00          

2 Mallra dhe Shërbime 600,000.00        600,000.00        650,000.00        

3 Shpenzime Komunale 180,000.00        178,000.00        180,000.00        

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                          

5 Investime Kapitale 2,325,133.00     3,150,000.00     3,531,547.00     

TOTALI 3,181,533.00     4,005,000.00     4,439,347.00     

13 13 13

ZHVILLIM EKONOMIK

Stafi

 

Tabela 14 



25 

 

ZJARRFIKËSIT DHE INSPEKTIMET 

Komandant i njësisë :  z. Tahir  Mikullovci 

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

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

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

largimin e pasojave të shkaktuara nga zjarri. 

Deklarata e Qëllimit :  

Rregullimi i veprimtarisë së shërbimit zjarrfikës dhe shpëtimit nga zjarri 

Mbrojtja nga zjarri 

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

Kryerja e detyrave tjera në fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi tjera 

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

Aktivitetet për vetëdijesimin e qytetarëve për parandalim dhe rreziqe nga zjarri 

Rritja e numrit të pjesëtarëve të Shërbimit Zjarrfikës 

Pajisja me mjete profesionale të ShZSh-së  

Përmirësimi i infrastrukturës të objektit të ShZSh-së 

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

aftësimin, realizimin, mbikëqyrjen, parandalimin nga zjarri, financimin e masave dhe aktiviteteve 

për mbrojtje nga zjarri dhe fatkeqësitë tjera.  

Performanca:

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 254,000.00        255,300.00        256,300.00             

2 Mallra dhe Shërbime 50,000.00          58,000.00          60,000.00          

3 Shpenzime Komunale 8,000.00           6,000.00           7,000.00           

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                          -                          

5 Investime Kapitale 50,000.00          70,000.00          100,000.00        

TOTALI 362,000.00        389,300.00        423,300.00        

42 42 42

SHERBIMET E ZJARRFIKËSVE

Stafi

 

Tabela 15 
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MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE 

Drejtor :  z. Bahtir MAXHUNI 

Deklarata e misionit : Mbrojtja dhe Shpëtimi i njerëzve, kafshëve,pasurisë, trashëgimisë së kulturës 

dhe ambientit ku jetojmë dhe veprojmë nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera. 

Deklarata e vizionit : Sistemi i Mbrojtjes dhe Shpëtimit përmban programimin, 

planifikimin,organizimin, aftësimin, koordinimin, realizimin, mbikëqyrjen dhe financimin e masave 

si dhe të aktiviteteve për Mbrojtje dhe Shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera. 

Deklarata e qëllimit : Detyrat bazë të sistemit të Mbrojtjes dhe Shpëtimit nga fatkeqësitë natyrore 

dhe fatkeqësitë tjera janë:  

Vështrimi, lajmërimi, alarmimi dhe informimi i publikut për rreziqet e mundshme dhe dhënia e 

udhëzimeve për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë. 

Organizimi i mbrojtjes dhe gatishmërisë emergjente si dhe mënyrat tjera për mbrojtje, shpëtim dhe 

ndihmë. 

Vetë mbrojtja, vetë ndihma, ndihma reciproke 

Aktivizimi i forcave për mbrojtje dhe shpëtim dhe i mjeteve për realizimin e masave mbrojtëse. 

Evitimi i pasojave nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera deri te sigurimi ikushteve 

elementare për jetë. 

Mbikqyrja e përhershme rreth realizimit të rregullave për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqsitë  

natyrore dhe nga fatkeqësitë tjera. 

Pajisjet e nevojshme të ekipeve për mbrojtje dhe shpëtim pranë kuvendit komunal Trajnimi i stafit të 

drejtorisë si dhe ekipeve për mbrojtje dhe shpëtim pranë Kuvendit Komunal 

Pajisje personale për intervenime të stafit për zjarrfikje dhe shpëtim. 

Plotësimi i stafit profesional të paraparë sipas organogramit i bazuar në Ligjin për Mbrojtje nga -

Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera nr. 02/L -68 (Plotësimi i sektorit të kontrollit të 

katastrofave dhe i sektorit për kërkim shpëtim me stafin e nevojshëm). Rritja e numrit të punëtorëve 

të zjarrfikësve nëpër ndërrime.  
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Performanca: 

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 33,366.00          34,000.00          34,500.00               

2 Mallra dhe Shërbime 70,000.00          70,000.00          80,000.00          

3 Shpenzime Komunale -                   -                          -                          

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                   -                   

5 Investime Kapitale 35,000.00          35,000.00          38,000.00          

TOTALI 138,366.00        139,000.00        152,500.00        

5 5 5

MENAXHIMI I KATASTROFAVE NATYRORE

Stafi

                                                                                                                                                                Tabela 16 

ZYRA LOKALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM 

      

Shefe e zyrës:  znj. Snezhana Nestorevi 

Deklarata e misionit:  

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

komuniteteve të Komunës me theks të posaçëm për minoritete. Zyra Lokale për Komunitete dhe 

Kthim i shërben komuniteteve pakicë për realizimin e të drejtave të tyre në Komunë dhe Qeveri 

Qendrore  d.m.th. kjo zyre shërben si urë lidhëse në njërën anë të mekanizmave të sistemit 

institucional të bashkësive me nevoja të veçanta në krahasim me popullsinë shumicë.   

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

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

sportive, sociale ejt. Në këtë mënyrë Komuna e Mitrovicës mundohet që të jetë e barabartë në 

ofrimin e shërbimeve për të gjitha komunitetet të cilat jetojnë dhe veprojnë në qytet, qofshin ato 

shumicë ose pakicë. 
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Performanca: 

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 38,391.00          39,000.00          39,500.00               

2 Mallra dhe Shërbime 6,000.00           7,000.00           7,500.00           

3 Shpenzime Komunale -                   -                          -                          

4 Subvencione dhe Transfere 14,000.00          15,000.00          16,000.00          

5 Investime Kapitale -                   -                          -                          

TOTALI 58,391.00          61,000.00          63,000.00          

6 6 6Stafi

ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

 

Tabela 17 

 

BUJQËSIA  

 

Drejtor:  z. Ferdi KADRIU 

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

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

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

këto plane të implementohen. 

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

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

rajonit dhe i mbështetur nga fondet zhvillimore qeveritare, lokale dhe ndërkombëtare. 

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

bujqësisë.  

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

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

përkatëse vendore dhe ndërkombëtare, në bashkëpunim me MBPZHR, realizon aktiviteteve dhe 

projekte ku nëpërmjet subvencioneve, granteve të ndryshme dhe këshillave ndihmon fermerët dhe 

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

rural.  
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Performanca : 

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 53,980.00          54,300.00          55,300.00               

2 Mallra dhe Shërbime 15,000.00          15,000.00          15,000.00          

3 Shpenzime Komunale -                   -                          -                          

4 Subvencione dhe Transfere 157,000.00        170,000.00        175,000.00        

5 Investime Kapitale -                   -                          

TOTALI 225,980.00        239,300.00        245,300.00        

8 8 8

BUJQËSIA

Stafi

 

Tabela 18 

PYLLTARI DHE INSPEKSION 

Drejtor:  z. Egzon SADIKU 

 

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

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

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

më të pastër kjo Drejtori ka për mision vetëdijesimin dhe ndërgjegjësimin e të gjitha gjeneratave në 

qytetin tonë, normalisht ne bashkëpunim me institucionet të tjera, me ambientalistët e qytetit tonë, 

dhe të gjithë të tjeret të cilët kanë vullnet të mirë për te ndihmuar ne këtë drejtim. Dhe cdoherë do të 

punojmë bashkarisht në ngritjen e mëtutjeshme te performancës së ndërmarrjes publike për pastrim 

KRM Uniteti.  

Deklarata e Vizionit :  Mitrovica qytet Universitar me mjedis të shëndosh, me një gjeneratë të 

shërbimit të menaxhimit të burimeve me komunitet aktiv, me një komunë që reinovon dhe motivon 

përdorimin e mbeturinave si burim për ekonominë e gjelbërt me përfitime mjedisore për të gjithë. 

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

ndërgjegjësimi i tyre në zgjedhjen e problemeve mjedisore.  

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

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

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 92,460.00          93,500.00          94,500.00               

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

3 Shpenzime Komunale -                   -                          -                          

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                          -                          

5 Investime Kapitale 25,000.00          60,000.00          65,000.00          

TOTALI 137,460.00        173,500.00        179,500.00        

18 18 18

PYLLTARIA DHE INSPEKSIONI

Stafi

 

Tabela 19 

 

 

EKONOMI, ZHVILLIM, TURIZËM DHE INTEGRIME EVROPIANE 

 

Drejtor:  z/znj. ___________________ 

 

Deklarata e Misionit:   

Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrimeve Evropiane harton dhe zbaton 

politika/programe, të cilat nxisin rritjen dhe stabilitetin ekonomik lokal, mundësojnë zhvillimin e 

bizneseve vendore, nxisin bashkëpunimin ekonomik  për tërheqjen e investimeve të huaja, sigurojnë 

një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik lokal duke shfrytëzuar burimet ekonomike lokale , si dhe 

përkrahjen dhe zhvillimin e turizmit.  

 

Deklarata e vizionit: 

Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrimeve Evropiane do të jetë shtyllë e zhvillimit 

ekonomik lokal duke ofruar kushte te favorshme të bërit biznes duke nxitur bashkëpunimin 

ekonomik dhe tërheqjen e investimeve të huaja për të ofruar një zhvillim të qëndrueshëm dhe 

mirëqenien sociale për qytetarët e Mitrovicës. 
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Deklarata e qëllimit : 

Qëllimi i kësaj drejtorie është që të harton politika/programe për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, 

tërheqjen e investitorëve vendor dhe ndërkombëtare si dhe krijimin e hapësirave te favorshme të 

berit biznes. 

Aktivitetet e drejtorisë të cilat e përmbushin realizimin e qëllimit: 

 Përgatit projekte për zhvillim ekonomik lokal dhe hulumton/identifikon fonde nga burime te 

ndryshme për realizimin e tyre. 

 Grumbullon dhe përpunon të dhëna statistikore për bizneset, resurset njerëzore dhe natyrore me 

rëndësi për hartimin e informacioneve, analizave planeve dhe programeve për zhvillim të 

Komunës; 

 Bënë promovimin e resurseve zhvillimore të Komunës përmes broshurave, buletineve, panaireve 

dhe organizimeve tjera; 

 Hulumton dhe identifikon projektet dhe koordinon punët rreth partneritetit publiko privat; 

 Mban kontakte me donatorë, komunitetin e biznesit dhe bashkatdhetarët që jetojnë në botën e 

jashtme për krijimin e kushteve për investime në Komunë; 

 Organizon programe trajnuese dhe ri-kualifikuese si dhe asistencë teknike për bizneset e reja;  

 Bënë regjistrimin, ndryshimin e veprimtarisë dhe çregjistrimin e bizneseve dhe mban data bazë për 

numrin, strukturën dhe selinë e bizneseve; 

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

zhvillim lokal; 

 Harton Planin Lokal të Turizmit dhe përgjegjësit për zbatimin e tij; 

 Harton strategjinë e zhvillimit të turizmit dhe planin e veprimit; 

 Krijon dhe menaxhon regjistrin lokal të turizmit dhe regjistrin lokal të burimeve turistike; 

 Harton politikat e zhvillimit të produktit turistik dhe marketingut në fushën e turizmit, bazuar në 

Strategjinë e Zhvillimit të Turizmit; 

 Harton programe për mbështetjen e projekteve turistike veçanërisht në Shalë të Bajgorës; 

 Koordinimin e procesit të zhvillimit të kornizës rregullative dhe të politikave të Komunës që 

ndërlidhen me procesin e integrimit evropian dhe që dalin nga dokumente strategjike, si ato 

nacionale ashtu edhe ato lokale, të këtij procesi, përfshirë pjesëmarrjen në caktimin e prioriteteve 
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komunale në këtë aspekt dhe koordinimin e realizimit të obligimeve të Komunës që dalin nga 

marrëdhëniet Kosovë-BE; 

 Monitorimin, raportimin dhe vlerësimin e rregullt të implementimit të këtyre dokumenteve 

strategjike dhe prioriteteve komunale te kryetari i Komunës dhe autoritetet qendrore, përmes 

Ministrisë Përgjegjëse për Qeverisje Lokale; 

 Koordinimin e asistencës së BE-së dhe asistencës tjetër të jashtme; 

 

Performanca :   

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 54,170.00          55,300.00          56,500.00          

2 Mallra dhe Shërbime 15,000.00          15,000.00          15,000.00          

3 Shpenzime Komunale -                   -                   -                          

4 Subvencione dhe Transfere 20,000.00          30,000.00          40,000.00          

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

TOTALI 189,170.00        200,300.00        211,500.00        

9 9 9

INTEGRIMET EVROPIANE 

Stafi

 

Tabela 20 
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SHERBIMET SOCIALE 

Drejtore :  znj. Drita IBRAHIMI 

Drejtor i Qendrës për Punë Sociale : z. Gani Mustafa 

Deklarata e misionit: 

ShS në kuadër të misionit të saj angazhohet në: 

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

sipas standardeve të përcaktuara nga MPMS; 

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

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

posaçme që janë në kompetencë të Komunës; 

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

Mitrovicës; 

Angazhim permanent me qëllim të realizimit sa më të mirë të PVPE.Bazuar në kontratë që Komuna 

e Mitrovicës ka me Bashkësinë Islame në Mitrovicë për mbulimin e shpenzimeve të varrimit për 

qytetarët e Komunës së Mitrovicës, ShS mban kujdesët për ekzekutimin e këtyre fatura nga buxheti i 

Drejtorisë së tyre. 

Deklarata e Vizionit:Përmirësimin e Mirëqenies Sociale për të gjitha kategoritë në Komunën e 

Mitrovicës; Zhvillimin e Planit Strehimor për Komunën e Mitrovicës, Bashkëpunimin me të gjithë 

partnerët serioz që janë të përkushtuar në ofrimin e shërbimeve të Mirëqenies Sociale.  
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Performanca :    

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 199,725.00        199,725.00        199,725.00        

2 Mallra dhe Shërbime 25,000.00          33,000.00          34,000.00          

3 Shpenzime Komunale 7,000.00           7,500.00           8,000.00           

4 Subvencione dhe Transfere 377,659.00        377,659.00        377,659.00        

5 Investime Kapitale -                   -                          -                          

TOTALI 609,384.00        617,884.00        619,384.00        

32 32 32

SHËRBIMET SOCIALE

Stafi

 

Tabela 21 

                                                         GJEODEZI DHE KADASTËR                                                                                          

     

Drejtor :  z. Artan BERISHA  

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

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

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

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

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

shfrytëzimin e tokës Komunale, zbaton vendimet e gjykatës për ndarje, bartje të pronësisë, 

bashkëpunimi i natyrshëm me qeverinë qendrore-Ministrin e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor 

dhe Agjencionin Kadastral të Kosovës. 

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

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

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

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

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

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

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

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 111,560.00        112,500.00        113,500.00        

2 Mallra dhe Shërbime 20,000.00          28,000.00          30,000.00          

3 Shpenzime Komunale -                   -                          -                          

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                          -                          

5 Investime Kapitale -                   -                          -                          

TOTALI 131,560.00        140,500.00        143,500.00        

19 19 19

GJEODEZI DHE KADASTËR

Stafi
 

Tabela 22 

 

 

 

PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI 

Drejtor :  z. Edison TËRNAVA 

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

banim, punë, rekreacion duke respektuar rregullativën ekzistuese ligjore.  

Drejtoria është  bartëse kryesore e hartimit të detyrave projektuese për planet zhvillimore komunale 

–urbane dhe planeve rregullative urbane dhe  bënë implementimin e tyre, lëshon lejet e ndërtimit, 

kujdeset për dokumentacionit investivo – teknik dhe përputhshmërinë e tij me kushtet e dhëna 

urbano - teknike. Lejon shfrytëzimin e hapësirave publike, mbulon sferën banimit, zbaton vendimet 

e gjykatës për ndarje, bartje të pronësisë, bashkëpunimi i ngushtë me qeverinë qendrore - Ministrin e 

Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Agjencionin Kadastral të Kosovës. 

Sektori për urbanizëm 

Deklarata e misionit : Kujdeset për implementimin e planeve zhvillimore dhe planeve rregullative 

urbane, lëshimin e lejeve të ndërtimit konform rregullativave ekzistuese, kontrollimin e 

dokumentacioneve investivo - teknike, shfrytëzimin e sipërfaqeve publike në përputhje me 

rregulloret dhe realizimin e mjeteve financiare duke paraqitur shtyllën kryesore të të hyrave vetanake 

në buxhetin komunal. 
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Sektori për planifikim 

Deklarata e misionit : Është bartëse për procedurat rreth hartimit të planit zhvillimor komunal - 

urban dhe planeve rregullative urbane, merret me monitorimin dhe evoluimin e këtyre planeve, 

harton propozimet dhe kushtet e dhënies së pronës komunale në shfrytëzim me interes të 

përgjithshëm shoqëror, jep hapësirat publike në shfrytëzim të përkohshëm, kujdeset për zbatimin e 

ligjeve të sferës së planifikimit hapësinor si Ligjit për planifikim hapësinor të Kosovës (LPH), 

respektimit të rregullativës ekzistuese ligjore. 

Sektori per Banim 

 

Deklarata e misionit: Harton Planin e punës dhe projekt-propozime për  sektorin  e banimi sipas 

infrastrukturës ligjore për banim në fuqi, Inicion dhe koordinon procesin e hartimit të Profilit Komunal 

të Banimit, propozon, harton dhe monitoron rregullativën ignore nga lëmia e banimit, 

Koordinon punët dhe merr pjesë në komisione për shqyrtim të komponentës  së  banimit; Bashkëpunon 

me organin kompetent përgjegjës  në procesin e  hartimit të Planit Zhvillimore Komunale (PZHK), 

Hartës Zonale të Komunës (HZK) dhe Planeve Rregulluese te Hollësishme (PRrH) dhe dokumenteve 

tjera Strategjike Komunale që kanë të bëjnë me komponentën e banimit, Bashkëpunon me: 

inspektoratin komunal për banim, sektorët e tjerë në kuadër të DPU-së; drejtorinë për mirëqenie sociale

; të gjitha drejtoritë komunale, Raporton  dhe bashkëpunon me institucionet qendrore siç është 

MMPHI/DPHNB-DB; 

Bashkëpunimi me OJQ-të, me donatoret, me investitorët dhe shoqëritë civile në fushën e banimit. 

Shqyrton ankesat e palëve për çështje të banimit 
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Performanca : 

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 78,390.00          79,000.00          79,700.00               

2 Mallra dhe Shërbime 12,300.00          12,300.00          12,300.00          

3 Shpenzime Komunale -                   -                          -                          

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                          -                          

5 Investime Kapitale 605,000.00        650,000.00        655,000.00        

TOTALI 695,690.00        741,300.00        747,000.00        

13 13 13

PLANIFIKIMI HAPSINOR DHE RREGULLATIV

Stafi
 

Tabela 23 

 

 

SHËNDETËSIA 

Drejtor:  z. Fahri SHABANI 

Deklarata e misionit: 

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

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

familjare. 

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

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

Shëndetësisë. 

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

çrregullimet dhe lëndimet. 

Edukimin shëndetësor të popullatës, imunizimi dhe vaksinimin. 

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

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

planifikimit familjar, 

Shërbime diagnostifike laboratorike dhe rëntgenologjike në kujdesin primar shëndetësor. 
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Vlen të ceket se Komuna e Mitrovicës ofron shërbime shëndetësore për një pjesë shumë të madh të 

qytetarëve nga pjesa veriore e qytetit. 

Deklarata e Vizionit: 

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

Shërbime shëndetësore parësore kualitative, efikase, humane dhe të arritshme sa më afër popullatës. 

Deklarata e Qëllimit:   

Ofrimi i shërbimeve të kujdesit primar shëndetësor duke u bazuar në principet: E Mjekësisë 

familjare 

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

qëllim të reduktimit dhe parandalimit të sëmundjeve infektive. 

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

Menaxhimin e barnave për kujdesin primar shëndetësor. 

Shërbime themelore të shëndetit oral. 

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

shëndetësor. 

Kujdesi shëndetësor për nënat dhe fëmijët. 

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

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

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

familjar). 

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

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

menaxhimi i sëmundjeve duke u bazuar në udhërrëfyes standard terapeutik. 

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

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

shëndetësor. 

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

Zhvillimi i vazhdueshëm profesional për tërë stafin e punues të QKMF-së. 
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Performanca :    

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 27,240.00          27,376.00          28,000.00               

2 Mallra dhe Shërbime 200,000.00        25,000.00          27,000.00          

3 Shpenzime Komunale -                   -                          -                          

4 Subvencione dhe Transfere 60,000.00          98,000.00          114,000.00        

5 Investime Kapitale 400,000.00        110,000.00        120,000.00        

TOTALI 687,240.00        260,376.00        289,000.00        

4 4 4Stafi

ADMINISTRATA E SHËNDETËSISË

 

Tabela 24 

 

Performanca :   

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 1,990,302.00     2,000,254.00     2,010,000.00          

2 Mallra dhe Shërbime 389,341.00        516,371.00        530,000.00        

3 Shpenzime Komunale 60,000.00          60,000.00          60,000.00          

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                          -                          

5 Investime Kapitale 300,000.00        300,000.00        420,456.00        

TOTALI 2,739,643.00     2,876,625.00     3,020,456.00     

297 297 297

QKMF

Stafi

                                                                                                                                            Tabela 25 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

KULTURË, RINI DHE SPORT 

Drejtore : znj. Valdete IDRIZI 

 

Deklarata e misionit: 

Avancimi i përgjithshëm i vlerave kulturore kombëtare dhe sportive. 

Shënimi i përvjetorëve të personaliteteve të kulturës dhe historisë kombëtare, të të gjitha kohërave,  

Formimi i shoqërive kulturo-artistike, grupeve dhe ekipeve sportive, 

Përkrahja e talenteve të rinj, në veçanti krijimi i kushteve për zhvillimin e veprimtarive kulturo-

artistike dhe sportive, 

Prezantimi i denjë i komunës sonë në nivel vendi dhe më gjerë, 

Kujdesi dhe mirëmbajtja e institucioneve të kulturës, rinisë dhe sportit dhe ndërtimi i objekteve të 

reja, 

Nxitja e bashkëpunimit me shoqëritë kulturo-artistike, me grupet rinore dhe ekipet sportive në nivel 

vendi dhe më gjerë, 

Ngitja e vetëdijes njerëzore në aspektin e dashurisë dhe humanitetit, 

Nxitja dhe përkrahja e krijuesve të  fjalës artistike, 

Botimi i veprave me vlera kulturore e historike kombëtare, 

Shtrirja e aktivitetit të sektorit të sportit edhe në shkollat e komunës me qëllim të zbulimit e të 

ndihmës të talenteve të reja në fushën e kulturës e të sportit, organizimi i garave në nivel komune, 

regjioni, vendi e më gjerë. 

 

Deklarata e Vizionit: 

Qasja e drejtë ndaj kulturës dhe sportit si segmente shumë të rëndësishme në krijimin e një shoqërie 

moderne me vlera të qëndrueshme, 

Realizimi i synimeve me qëllim të afirmimit të vlerave kombëtare në fushën e kulturës përgjithësisht 

dhe sportit, 

Krijimi i kushteve për zhvillimin e aktiviteteve kulturo-artistike, rinore dhe sportive për të gjithë, 

Krijimi i një ambienti të sigurt dhe tërheqës për zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive. 
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Performanca :   

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 306,450.00        308,992.00        311,110.00        

2 Mallra dhe Shërbime 69,500.00          67,500.00          69,500.00          

3 Shpenzime Komunale 87,100.00          87,100.00          87,097.00          

4 Subvencione dhe Transfere 400,000.00        420,000.00        440,000.00        

5 Investime Kapitale 15,000.00          15,000.00          15,000.00          

TOTALI 878,050.00        898,592.00        922,707.00        

58 58 58

SHËRBIMET KULTURORE

Stafi
 

Tabela 26 

 

Performanca :   

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 101,390.00        101,390.00        101,390.00        

2 Mallra dhe Shërbime -                   -                   -                   

3 Shpenzime Komunale -                   -                   -                   

4 Subvencione dhe Transfere 68,500.00          68,500.00          68,500.00          

5 Investime Kapitale -                   -                   -                   

TOTALI 169,890.00        169,890.00        169,890.00        

22 22 22

TEATRI I QYTETIT

Stafi
 

Tabela 27 
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DREJTORIA E ARSIMIT  

Drejtore : znj. Drita KADRIU 

Deklarata e vizionit: Qasja e drejtë dhe në mënyrë shkencore në avancimin e arsimit dhe edukimit 

të gjeneratave të reja, bazuar në Strategjinë për zhvillimin e Arsimit Para-universitar në Kosovë 

2017-2027. 

Modeli i zhvillimit të arsimit dhe edukimit të gjeneratave të reja nëpër vendet më të avancuara të 

regjionit, të Evropës e më gjerë. 

Krijimi i një ambienti të sigurt e tërheqës për të gjithë nxënësit, 

Përmirësimi i pozitës materiale të punëtorëve arsimor, 

Arritshmëria e një shkalle sa më të lartë të suksesit. 

Deklarata e qëllimit Kryerja e të gjitha obligimeve bazuar në standardet më të avancuara që kanë të 

bëjnë me edukimin dhe arsimin e gjeneratave të reja. 

Deklaratë e misionit Edukimi dhe arsimimi i gjeneratave të reja që nga niveli parashkollor deri tek 

shkollimi i mesëm i lartë duke përfshirë të gjithë pa dallim etnie, race dhe përkatësie fetare. 

Zbatimi i ligjeve dhe udhëzimeve administrative të MASHT-it dhe i Ligjeve të Kuvendit të 

Republikës së Kosovës që kanë të bëjnë me arsimin, 

Respektimi dhe zbatimi i vendimeve që dalin nga Bordi ekzekutiv dhe Asambleja Komunale, 

Zbatimi dhe qasja e drejtë e reformave shkollore, me qëllim të arritshmërisë në shkallën më të lartë, 

bazuar në standardet evropiane dhe botërore, 

Zbatimi dhe qasja e drejtë në vlerësimin e njohurive të nxënësve, 

Nxitja e bashkëpunimit me të gjitha shoqatat dhe organizatat që kanë të bëjnë me lëmin e arsimit dhe 

edukimit, 

Bashkëpunimi me DKA-të në nivel vendi, 

Bashkëpunimi dhe përvetësimi i përvojave në fushën e arsimit, jo vetëm në nivel vendi por edhe më 

gjerë, veçmas me Republikën e Shqipërisë, 

Nxitja e bashkëpunimit ndërmjet arsimtarëve, nxënësve dhe prindërve, 

Bashkëpunimi me zyrën e inspekcionit në nivel regjional, 

Aftësimi profesional i personelit arsimor, 

Krijimi i kushteve për mbarëvajtjen e mësimit, 
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Krijimi i kushteve për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme që kanë të bëjnë me formimin e 

personalitetit të të gjithë nxënësve, 

Përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës shkollore, 

Përgatitja e objekteve shkollor për fillimin me kohë të vitit shkollor, kalendarit të punës, plan-

programeve mësimore dhe dokumentacionit pedagogjik, 

Mbikëqyrja e përgjithshme e punës edukativo-arsimore, 

Në kuadër të kësaj DKA në Mitrovicë ka në menaxhimin e saj: 

 1 Çerdhe fëmijësh, 

 1 Shkollë artistike, 

 27 Shkolla fillore, 

 4   Shkolla të mesme të larta. 

Performanca:  

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 65,000.00          65,300.00          65,600.00               

2 Mallra dhe Shërbime 200,000.00        200,000.00             200,000.00             

3 Shpenzime Komunale 155,000.00        145,000.00             145,000.00             

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                          

5 Investime Kapitale 1,600,000.00     660,000.00             510,000.00             

TOTALI 2,020,000.00     1,070,300.00     920,600.00        

14 14 14

ADMINISTRATA E ARSIMIT

Stafi

 

Tabela 28 



44 

 

Performanca:                                                                            

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 229,000.00        230,000.00        231,000.00             

2 Mallra dhe Shërbime 130,000.00        130,000.00             130,000.00             

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

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                          

5 Investime Kapitale -                   -                          

TOTALI 367,000.00        368,000.00        369,000.00        

44 44 44Stafi

ARSIMI PARAFILLOR - ÇERDHJA

                                                                                  

 Tabela 29 

Performanca :    

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 5,700,000.00     5,730,000.00     5,760,000.00          

2 Mallra dhe Shërbime 600,000.00        600,000.00             600,000.00             

3 Shpenzime Komunale -                   -                          

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                          

5 Investime Kapitale -                   -                          

TOTALI 6,300,000.00     6,330,000.00     6,360,000.00     

807 807 807

ARSIMI FILLOR

Stafi

 

Tabela 30 
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Performanca:   

Nr Kategoritë Ekonomike 2023 2024 2025

1 Paga dhe Meditje 2,141,000.00     2,152,000.00     2,163,000.00          

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

3 Shpenzime Komunale -                   -                          -                          

4 Subvencione dhe Transfere -                   -                          -                          

5 Investime Kapitale -                   -                          -                          

TOTALI 2,441,000.00     2,452,000.00     2,463,000.00     

287 287 287

ARSIMI MESËM

Stafi

 

Tabela 31 

 

 

 

 

Shënim: 

 

Drejtoria për Buxhet dhe Financa mban të drejtën të bëjë ndryshime në çdo kohë sa i përketë draft-

buxhetit për vitet 2023-2025 varësisht nga udhëzimet dhe Qarkoret e lëshuara nga Ministria e Financave, 

Punës dhe Transfereve. 
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