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Republika e Kosovës 

Republika Kosova – RepublicofKosovo 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

OpštinaJuzna Mitrovica – Municipalityof Mitrovica South 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT 

Nr. 02-060/01-0051123/22-1 dt.10.06.2022 

Mitrovicë 

        

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

Nga mbledhja e rregullt të Kuvendit të Komunës 

Seanca e 8-të 
  

Koha:     10.06.2022ora 10:00 

Vendi:    Salla e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës 

Të pranishëm: Anëtarët e Kuvendit: Vesa Broja, Shkëlqim Ibrahimi, Fisnik Suma, Majlinda Kurti, 

XhaferPreteni, Lavdim Zeneli, Fadil Veseli, Mentor Vinarci, FlorinaÇitaku, NazmijeSejdiu, Fisnik 

Krasniqi, Egzon Hamza, Hamdi Hasani, FarukMujka, Hysen Muzliukaj, Naser Muja, Kushtrim Zeneli, 

Jeton Zeneli, Ekrem Sadiku, Armend Begu,Shkurta Shosholli Musa,ElidianaBudiniHaziri, ErsekaBarani, 

Xhevrije Bahtiri Ademi, XhyljetaImeri, Flutura BekaKamberaj, Sevdaim Uka, Gazmend Asllani, Muhamed 

Hoti, Oltion Ahmeti, Ardita Aliu, VeselNeziri, Jeton Ujkani dhe Gjergj Beka 

Nënkryetari Arian Tahiri 

Përfaqësues të Shoqërisë Civile  

Mediat  

Mungoi:  

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi Kryesuesja e Kuvendit znj.Vesa Broja, e cila fillimisht përshëndeti 

Kryetarin e Komunës, Nënkryetarin e Komunës, anëtarët të Kuvendit, organizatat joqeveritare vendore dhe 

ndërkombëtare, media dhe të pranishmit tjerë. Në vazhdim Kryesuesja e Kuvendit theksoi Në zbatim të 

nenit 43, të Ligjit Nr. 03/L-040 Për vetëqeverisje lokale; nenit 3, paragrafi 1, nën paragrafi 1.2, dhe nenit 5, 

të Udhëzimit Administrativ (MAPL) Nr. 02/2015 për mbajtjen e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës; nenit 

50, paragrafi 1, nën paragrafi 1.2, dhe nenit 52, paragrafi 1,  të Statutit të Komunës së Mitrovicës; në 

cilësinë e Kryesueses së Kuvendit të Komunës ka thirrur mbledhjen e 8-të të rregullt të Kuvendit të 

Komunës sipas rendit të ditës së paraparë me thirrje; 

Kryesuesja e Kuvendit lexoi rendin e ditës dhe hapi diskutimi.. 

Frauk Mujka: Ne jemi dakorduar që seancat të mbahen ditën e mërkurë, pra ajo nuk ka ndodh përveç se 

njëherë dhe kjo është pengesë për shkak të agjendës që e kemi. 

Ndërsa çështja e dytë bëhet fjalë për lloptopët e këshilltarëve të mandatit të kaluar, e dimë secili prej 

asamblistëve e ka zotëruar një lloptop prej kuvendit edhe sipas legjislacionit ata duhet të kthehen dhe duhet 

tu bëhet zhvlersimi, ndoshta fillimisht duket problem i vogël, por shkaku i kësaj ne e dimë që e kemi pasur 

një proces gjyqësor në Prizren dhe ka pasur dënime, është përmendur ideja me ua fal dikuj si donacion prej 

Komunës por duke e ditur se shumica e asamblistëve kanë pasur problem me ata lloptop dhe nuk më duket 

që do të ishte për nder të Komunës që të ipen ata lloptopë donacion. Pra unë nuk kam zotëruar asnjëherë 

lloptop nga komuna mirëpo kërkoj që nga Kuvendi të ju mbesin shfrytëzueseve që i kanë pasur deri më 

tani, kërkojë ty hyjë si pikë e rendit të ditës. 

 Po ashtu nga Kryetari dhe nga Drejtoria e Arsimit është premtuar që do të jetë si pikë e rendit të ditës 

Raporti prej konkurseve të dy niveleve të Arsimit, por nuk po e shoh në rend dite. Mua më intereson sakt, 

se kur do ta sillet ai raport. E para çka më intereson në konkurs të QKMF-së është paraparë një profesionit 

nga burimet njerëzore me qenë pjesë e komisionit përzgjedhës, te subvencionet e DKRS-së e kam pa që ka 
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qenë pjesë e komisionit edhe pse nuk e kam parë që është kërkuar në konkurs, ndërsa në konkursin e 

Arsimit nuk ka pasur. cila është e drejtë, a është gabuar te konkursi në shëndetësi apo në Arsim apo në 

DKRS që nuk ka pasur një të tillë, poashtu edhe te shohim se si janë mbuluar këto hapësirat e njerëzve që 

kanë shkuar në pushime të shtatëzanisë, lehonisë, personave që kanë ndërruar jetë etj pra të dimë se si po 

ballafaqohet ky ekzekutiv në dallim nga ekzekutivi i kaluar. 

Kryesuesja Vesa Broja: Sa për informatë, në KPF e kemi hapur çështjen e Arsimit dhe jemi zotuar që 

raporti do të na vjen në seancën e ardhshme arsyeja është për shkak se KPF-ja është mbajtur të mërkurën 

dhe unë jam detyruar për shkak të afateve ligjore për të thirrur mbledhjen dhe për të dërguar materialin për 

kuvend të enjtën, andaj ishte e pa mjaftueshme për drejtoreshën që për 24 orë ta përgatit raportin, atëherë i 

kemi dhënë kohë për seancën e radhës që do të jetë pikë e rendit të ditës Raporti i Arsimit në tërsi duke i 

përfshi edhe konkurset e fundit që kanë qenë, aty pastaj i diskutojmë të gjithë këto shqetësime që i pate sot.   

Hysen Muzliukaj: Sa i përket procesverbalit është në rregull, poashtu në procesverbal figuron zotimi që 

është zotuar Kryetari z.Bedri Hamza që do ti marr përgjigjet por që në procevsebal nuk figuron asnjë 

përgjigj as nga Kryetari e as nga drejtoria e financave. 

Kryeseusja Vesa Broja: Do të interesohem dhe do ti merrni përgjigjet, ju premtoj. 

Armend Begu: Parkingu te “Emona” është në shfrytëzim të “Emonës”, unë sa jam i informuar është 

hapësirë publike mirëpo më intereson se a është me miratimin e Komunës. 

Kryeseusja Vesa Broja: Ju lutem pyetjet që i keni i diskutojmë te pika pyetje dhe përgjigje, dhe 

përgjigje mermi menjëherë nëse jo atëherë përgjigjen e merrni me shkrim. 

Nënkryetari i Komunës z. Arian Tahiri: I nderuar z. Mujka sa i përket çështjes së Arsimit, ne si 

qeverisje lokale fokus të veçantë e kemi pasur që procesi të shkojë në mënyrë transparente dhe duke u 

respektuar të gjitha rregulloret të gjitha afatet e mundshme, dhe këtë besoj që e kemi arritur. Sa i përket 

komisionit ai është përbërë në bazë të rregulloreve në fuqi, po ashtu edhe në konkursin e shëndetësisë po 

edhe në fushat e tjera komisionet krijohen në bazë të rregulloreve të cilat janë në fuqi. Për çdo gjë që 

konsiderohet se nuk është në atë formë mendojë që duhet të ngritët si shqetësim dhe duhet të dërgohet tek 

organet kompetente  për çka ju inkurajojë juve dhe gjithë qytetarët e Mitrovicës. Z. Muzliukaj sa i përket 

çështjes tuaj Kryetari do tu përgjigjet me shkrim për të gjitha çështjet të cilat ju i keni ngritur. Z. Begu 

Vendimi për parking është se është pjesë  e pronës së Emonës është nën menaxhim të tyre dhe është në 

kompetencë e tyre se si dëshirojnë ta trajtojnë atë pjesë me pagesë apo pa pagesë.  

Kryesja hedh në votim propozimin që ty hyjë si pikë e 8-të Rishqyrtimi i Planit komunal për 

menaxhimin e mbeturinave 2022-2027 

Rezultati i votimit: 35 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 

Kryesuesja konstatoj se u miratua unanimisht propozimi për Rishqyrtimin e Planit komunal për 

menaxhimin e mbeturinave 2022-2027 

Kryesja hedh në votim propozimin që ty hyjë si pikë e 9-të  propozimi që kuvendi të nxjerrë 

Rekomandim lidhur me çështja e lloptopëve të mandatit të kuvendit 2017-2021  

Rezultati i votimit: 35 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 

Kryesuesja konstatoj se u miratua unanimisht propozimi. 

Kryesuesja hedh në votim rendin e ditës të plotësuar si në vijim:  

 

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar 

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

3. Draft Rregullore për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Mitrovicës së Jugut  

4. Propozim Vendim për formimin e Komisionit për shqyrtimin e propozimeve për ndarjen e titujve 

“Qytetar Nderi” dhe “Nderi i Qytetit” 

5. Iniciativa e Kryetarit të Komunës për ndarjen e titullit “Qytetar Nderi” z. HalilKastrati 

6. Propozim për formimin e Komisionit për zgjedhjen e Drejtorëve dhe Zëvendësdrejtorëve në 

Institucionet e Arsimit Parauniversitar 

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

2021  
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8. Rishqyrtimi i Planit komunal për menaxhimin e mbeturinave 2022-2027 

9. Rekomandim lidhur me çështjen e lloptopëve për mandatine kuvendit 2017-2021  

10. Pyetje dhe përgjigje  

 

Rezultati i votimit: 35 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 

Kryesuesja konstatoi se Kuvendi i Komunës unanimisht miratoi rendin e ditës, të plotësuar. 

 

 

Pika 1 

Kryesuesja e Kuvendit hapi diskutimin. 

Meqenëse nuk kishte të lajmëruar për diskutim kryesuesja e Kuvendit vuri ne votim propozimin për 

miratimin e procesverbalit nga mbledhja e 7 e rregullt e Kuvendit të Komunës. 

 Rezultati i votimit: 35 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 

 Procesverbali nga mbledhja e 7-të e rregullt e Kuvendit të Komunës u miratua unanimisht. 

 

Pika 2 

Nënkryetari i Komunës z.Arian Tahiri e arsyeton Draft Rregulloren për organizimin, kompetencat dhe 

përgjegjësitë e Administratës Komunale në pika të shkurta. 

Kryesuesja e Kuvendit hap diskutimin. 

Faruk Mujka: Siç u theksua edhe nga Nënkryetari i Komunës një rregullore e tillë ka qenë në funksion 

nga viti 2012 por me aprovimin e Statutit të fundit të rikomunal 2020 është shtruar nevoja për rregulloren e 

re dhe ka qenë kërkesë e komisionit i cili e ka hartuar Statusin e Komunës që Kryetari ta themelojë 

komisionin për hartimin e këtij dokumenti apo rregullore si zakonisht, po e vërej që nuk ka interesim të 

qytetarëve në hartimin apo diskutimin e rregulloreve komunale, gjë që është shqetësuese që një kohë të 

gjatë ata nuk marrin pjesë dhe unë mendoj që duhet të ndërrmerret diçka në mënyrë që edhe qytetarët të 

jenë pjesëmarrës. Me ironi do ta them se tek neni 8 kisha propozuar që ta mbyllni zyrën për Komunikim me 

publikun, atë punë po e kryejnë disa portale të zëshme këtu tek ne, besa edhe më mirë, po ashtu edhe disa 

drejtorë i shoh duke e promovua punën e tyre e kur dal të nesërmen në qytet nuk shoh ndonjë ndryshim. 

Tek i njëjti nen tek pika 1.5 listohet zyra e prokurimit e që na jep të kuptojmë që më nuk do të ketë drejtori 

të prokurimit edhe ashtu mendojë që parimisht është në rregull sepse është më afër Kryetarit dhe mund të 

kontrollohet nga Kryetari dhe që kemi qenë e vetmia komunë që e ka pasur këtë drejtori dhe që në atë kohë 

kur është themeluar ka pasur efekt puro politik. Njësia organizative 1.10 zyra për mbikëqyrjen e zbatimit të 

kontratave të prokurimit, marrëveshjeve dhe memorandumit besoj se është në subordinim me zyrën e 

prokurimit, nëse jo atëherë cili do të jetë stafi i këtyre dy zyrave, a do të transferohen të gjithë zyrtarët nga 

ish drejtoria e prokurimit apo do të ketë edhe freskime dhe si do të ndikojë ky ndryshim tek numër i 

personelit brenda ati të përcaktuar tek kabineti i Kryetarit të Komunës sepse kabineti e ka një  numër të 

caktuar. Në pikën 9 - kabineti i Kryetarit të Komunës, përmendet vetëm shefi i kabinetit dhe përgjegjësitë e 

tij mendoj se duhen të përfshihen të gjitha pozitat që mund të akumudohen tek kabineti i Kryetarit pra 

numri i saktë i stafit dhe përgjegjësitë e tyre. Në nenin 19 pika 1.5 shohim risi, drejtorinë e re pra Drejtorinë 

për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Inegrime Evropiane personalisht e mirëpres themelimin e kësaj 

drejtorie, por pasi që është risi është mirë të informohemi më gjërësisht rreth qëllimeve, vizonit dhe stafit të 

kësaj drejtorie.  

Hysen Muzliukaj: E kam theksuar edhe në KPF, se jam interesuar të di se sa është kostoja financiare, 

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 dhe a do të ketë rritje të stafit apo do të mbetet numri i njëjtë 

si dhe a mund të bie ndeshë me ndonjë drejtori tjetër. Nëse sot votohet ju do të pritni deri sa të kthehet 

vendimi ngaMAPL-ja, d.m.th po, në rregull. 

Shkëlqim Ibrahimi: I nderuari Kryetar i grupit punës z.Elvis Feka, ju përgëzoj ju si kryetar i grupit 

punues dhe të gjithë pjesëmarrësit për hartimin e Draft Rregullores Për organizimin, kompetencat dhe 

përgjegjësit e administratës komunale. Me miratimin e kësaj Rregulloreje, Komuna e Mitrovicës kryen një 
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obligim ligjor, me ç’rast është bërë harmonizimi i kompetencave konform Statutit të Komunës dhe Ligjit 

për vetëqeverisjes lokale, obligim ligjor ky që është dashur të rregullohet nga autoritetet komunale shumë 

më parë. Me këtë Rregullore përcaktohet organizimi i brendshëm i administratës komunale, kompetencat 

dhe detyrat dhe përgjegjësit e administratës, në pajtim me dispozitat e Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, 

akteve ligjore dhe nënligjore si dhe akteve te tjera që kanë të bëjnë me nivelin lokal, si dhe të dispozitave të 

Statutit të Komunës. Me hyrjen në fuqi të kësaj rregullore, organizimi i brendshëm i administratës 

komunale do të bëhet në një mënyrë që siguron efikasitet më të lartë të mundshëm, racionalitet, ekonomik 

dhe efektivitet në kryrjen e punëve dhe detyrave të përcaktuara me ligjet në fuqi. Me këtë rregullore 

parashihet edhe krijimi i drejtorisë për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane, drejtori kjo e 

cila mundëson hartimin e politikave dhe programeve për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Komunës, 

tërheqje të investimeve, shfrytëzimin e burimeve ekonomike brenda Komunës, zhvillimin e ndërmarrjeve të 

vogla dhe të mesme, zhvillimin e Turizmit dhe kordinimin e procesit të Integrimit Evropian. 

Eldiana Budini Haziri: Në të vërtetë, në këtë pikë kam shumë paqartësi! Po mendoj që të shkrihet një 

drejtori dhe të krijohet diçka tjetër, a i bie që duhet të ndryshohet Statusi i Komunës në përgjithësi? d.m.th 

Jo. 

 Te pika nr. 8, keni thënë që në kuadër të Zyrës të Kryetarit,  do të funksionojnë këto njësi organizative 

të cilat për punën e tyre do t”i përgjigjen drejtëpërdrejtë Kryetarit. Ndërsa te pika nr. 1.7, është  Sekretaria e 

Kuvendit të Komunës, Unë nuk e di, pse Sekretaria e Kuvendit, duhet me i dhënë llogari Kryetarit, kur 

është njësi në vete, dhe Sekretaria është më kuvendarët.  

 Kryesuesja e Kuvendit znj.Vesa Broja: Statuti ia lejon kompetencën rregullores me bë organizimin e 

brendshëm të administratës së Komunës, kështuqë nuk duhet të ndërrohet Statuti, mundemi me ndërruar 

vetëm Rregulloren në fjalë e cila na ka ardhur. Për pyetjen e dytë do të përgjigjët  drejtori  përgjegjës.  

Vesel Neziri: Pyetja ime është, te Drejtoria për Integrime Evropiane, a do të integrohet në këtë drejtori 

?  

Elvis Feka:  Duke u bazuar në Statutin e Komunës, që e ka dhënë obligimin brenda 6 muajve të 

harmonizohet me tërë legjislacionin sekondar, d.m.th me rregullore të nivelit komunal, një prej çështjeve 

shumë të rëndësishme e kemi parë Rregulloren për organizimin e brendshëm të Komunës, e kemi vlerësuar 

dhe kemi dërguar shkresë në MPL-së, për interpretim të çështjes së Drejtorisë së Prokurimit, ne kemi marr 

një rekomandim, në të cilin në mbledhjen e KPF-së kanë kërkuar dhe ia kam bashkangjitur materialit për 

asambleista, por që për çështje teknike, ndoshta nuk ka ardhur deri tek ju, por shkresa ekziston edhe e 

Komunës dhe e MPL-së,  

Sa i përket pyetjeve që u ngritën, stafi i Prokurimit, momentalisht funksionon me tre zyrtarë që janë 

funksional, është fjala për pozita që mbulohen, si dhe në kuadër të këtij stafi, janë eshë tri pozita tjera që 

për arsye të ndryshme janë larguar dhe janë pozita vakante. Komplet stafi i drejtorisë  së Prokurimit kalon 

në dy zyra, në kuadër të  Kabinetit të Kryetarit dhe zyra për çështjen e Marrëveshjeve, Memorandumeve 

dhe të Kontratave.  Ideja se pse me nda nga zyra e Prokurimit zyrën për çështjen e respektimit të 

marrëveshjes, memorandumit, ka qenë për shkak të Konfliktit të interesit, për të mos qenë në të njëjtin vend 

sepse me Ligjin e Prokurimit Publik tash me kontratat e reja që nga vitit 2021, përveç menaxherit të 

kontratës obligohet të ketë edhe mbikëqyrës drejtpërdrejtë të menaxherit të Kontratave.  

Ideja jonë si ekzekutiv ka qenë që mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i menaxherëve të kontratave, të jenë 

persona përgjegjës që do të punojnë në Zyrën për menaxhimin e Kontratave dhe të Memorandumeve. Po 

ashtu, nevoja e kësaj zyre për të qenë në kuadër të zyrës së Kryetarit është për arsye se të gjithë  e kemi 

parë dhe jemi dëshmitarë se sa ka ngecje në mos respektim të memorandumeve të bashkëpunimit me 

nivelin lokal, nivelin qendrorë, me OJQ-të, që na kanë shkaktuar shumë dëme ekonomike si Komunë, për 

shkak të mos zbatimit të marrëveshjeve memorandume që i ka nënshkruar Kryetari i Komunës, dhe që do 

të vazhdoj t’i nënshkruaj. Ndërsa sa i përket stafit të gjithë e dimë se është i ndarë në dy sektorë: Sektori 

për procedura dhe Sektori për menaxhim të kontratave, që ka qenë në Drejtori të Prokurimit kalon në dy 

zyre në kuadër të Kabinetit të Kryetarit.  Shefi i Kabinetit, si çështje, kjo Rregullore nuk e trajton aspektin e 

pozitave por e trajton aspektin e organizimit, për këtë nuk kemi nuk kemi hy, sepse nuk ka qenë as 

rregullorja e kaluar e organizimit në këtë nivel, dhe ka mbetur në kompetencat e mundësive buxhetore dhe 



5 
 

pozitave të lira, për t’u trajtuar pjesa e stafit në secilën drejtori, dhe organizimi i brendshëm të organizohet 

siç është në aspektin buxhetor.    

Drejtoria e re është e organizuar në tre sektorë: Sektorin e Ekonomisë dhe Turizmit, Sektorin e 

Zhvillimit dhe në Sektorin e Integrimeve Evropiane.  Vizioni i Drejtorisë, është në Rregulloren që e keni 

përpara. Fokus të veçante ka: Zhvillimin lokal ekonomik, zhvillimin e turizmit, tërheqjen e fondeve të 

huaja vendore dhe ndërkombëtare. Po ashtu, kjo drejtori do të trajtojë edhe çështjen për hapjen e një 

dritareje për investitorët e huaj dhe sidomos të shqiptarëve nga Diaspora, që ta kenë një adresë, ku projektet 

e tyre, me i zhvilluar dhe trajtuar në nivelin lokal.  

Sa i përket Sekretarisë së Kuvendit, e kemi analizuar së bashku me Komisionin, dhe e kemi parë që në 

aspektin ligjor, është obligative, dhe e nevojshme të jetë në kuadër të Kryesueses së Kuvendit, për shkak të 

raportit dhe punës, por nuk kemi mundur ta zhvendosim për shkak të mënyrës se si ka qenë e organizuar 

dhe ka mbetur si çështje e tillë.  

Pyetja tjetër se a bien ndesh çështja e Integrimeve Evropiane me çështjen e kësaj rregulloreje, bazuar në 

Ligjin për vetëqeverisje lokale, Neni 62, thotë që Administrata Komunale, organizohet në drejtorate. Neni 

62.3, thotë: Drejtoratet menaxhojnë dhe udhëheqin drejtorinë e tyre, në përputhje me udhëzimet strategjike 

dhe politikat e Kryetarit, dhe në pajtim me ligjet dhe rregulloret komunale në fuqi. Kësisoj ne e kemi 

vlerësuar që Integrimet Evropiane deri më sot, në shumicën e Komunave, janë thjeshtë një zyre e cila 

raporton vetëm për çështjen e integrimeve Evropiane, ne e kemi vendosur këtë drejtori, për qëllimin e 

vetëm, që kjo zyre, të ketë edhe rolin e krijimeve të marrëdhënieve dhe raporteve me investitorët e huaj, 

mundësin e hulumtimit të grandeve, donacioneve të huaja nga jashtë.  

Çështja e implikimit buxhetor të kësaj rregulloreje, ne e kemi dërguar te zyrtari kryesor financiar. Ia 

kemi dërguar sqarimet se si është e organizuar kjo drejtori, dhe implikimi buxhetor është 5065 €, që ka 

qenë i bashkangjitur me dokumentacion, që nuk e di se për çfarë arsye nuk ka ardhur te ju, por është si 

dokumentacion, Dhe kjo, sipas zyrës për Financa, janë zotuar që në vitin 2023, do t’a ambientojnë në 

buxhet dhe to t’ë zbatohet në praktike si rregullore. Mos të harrojë ta cekë se kjo Rregullore i ka larguar 

edhe disa sektor të cilat me ligj obligohen të largohet, siç është Sektori për inspeksion sanitar dhe 

veterinari, sektori i çështjeve juridike në inspeksion që në aspektin ligjor e kemi analizuar që nuk guxon në 

një Komunë, një zyre ligjore dhe një sektor për çështje juridike, për arsye të përzierjes së kompetencave. Të 

gjitha këto sektorë i kemi vlerësuar që: sektorin për sanitari dhe veterinarë, pozitat që janë të lira, mund të 

shfrytëzohen në pjesën e drejtorisë, e cila do të themelohet si drejtori e re.  

Edhe një çështje tjetër është çështja e sektorëve. Sektori i integrimeve i ka pozitat e saja të lira dhe të 

plotësuara të cilat vetëm do të kalojnë në pjesën e Drejtorisë së re, nuk do të ketë implikime buxhetore. 

Sektori i zhvillimit, po ashtu i ka pozitat e veta, që në kuadër të drejtorisë për buxhet dhe financa, do të 

kaloj te drejtoria e re si sektor, dhe nuk do të ketë implikime buxhetore.  

 Hysen Muzliukaj: Ne e kemi një të emëruar, drejtoreshë për Mirëqenie Sociale, dhe integrime 

Evropiane, dhe e kemi Drejtoreshën për financa ku hyn edhe zhvillimi ekonomik. A i bie, që pas miratimit 

të kësaj rregulloreje, që duhet t’iu ndrrohen vendimet edhe dy drejtoreshave në fjale, sepse bie ndesh me 

ligjin.   

Elvis Feka: Për çështjen që e ngrite, po ke të drejtë, por sipas nenit 93 të kësaj Rregulloreje të 

Dispozitat shfuqizuese thotë: që me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje, shfuqizohet rregullorja e kaluar. 

Derisa nuk hy në fuqi kjo rregullore, organizimi Komunal mbetet në organizimin që është. Sa i përket 

pjesës sime, si drejtor i prokurimit, e kamë vlerësuar më shumë aspektin ligjor se aspektin e pozitës sime si 

person në kuadër të një ekzekutivi Komunal.   

 Arian Tahiri: Për të qenë shumë e thjeshtë si çështje, më vije mirë për interesimin dhe pyetjet shumë të 

arsyeshme dhe shumë të nevojshme, por çështja e rregullores është çështje e cila derivon nga Statuti, Pra e 

gjithë logjika dhe ideja për t’u ndryshuar dhe plotësuar kjo rregullore, është edhe obligim me u harmonizua 

me Statutin e Komunës së Mitrovicës i cili është aprovuar në vitin 2020. Gjithashtu, secili sektor, secili 

orientim, secili digaster i cili është krijuar, është përshtatur është riformatizuar, pra ai është në përputhje 

dhe koordinim me Ministrinë e pushtetit lokal, Në kuptimin që mos të shmanget nga përgjegjësia asnjë 

punëtorë, as mos t’i rriten kompetencat dhe përgjegjësitë. Ideja është që të ketë efikasitet dhe produktivitet 



6 
 

sa më të lartë edhe të punëtorëve po edhe rritje të performancës Komunale. Për çështjen tjetër që po e 

ngritin, nuk është çështje e vullnetit të  drejtorit, por është ideja që të harmonizohet. Ndërsa çështja e 

Drejtorisë së Prokurimit, Komuna e Mitrovicës ka pasur Drejtor të Prokurimit dhe dy ose tri Komuna tjera 

në gjithë Republikën e Kosovës, përndryshe, nuk është e paraparë me ligj, që të ketë të emëruar politik në 

Prokurim, pra është zyra e veçantë që i ka specifikat e veta konkrete dhe mënyrën e raportimit konkret të 

punës, për çka mbanë përgjegjësi dhe i ka të përcaktuara. Për ta përmbyllur,  është shqetësuese dhe 

pajtohem plotësisht me ish Nënkryetarin Z, Mujka që e theksoj se nuk ka shumë interesim dhe pjesëmarrje 

të qytetarëve të Mitrovicës te këto çështje, ndoshta do të kishte qenë më mirë, të kishte më shumë, që të 

merrnim ide, në kuptimin me nxjerr material dhe diçka që është më pozitive dhe më e përshtatshme. Por ata 

që kanë qenë, idetë e tyre janë trajtuar, janë diskutuar, dhe është përpiluar një material, sipas mendimit tonë 

më i miri i mundshëm në kohën dhe rrethanat aktuale.   

Ekrem Sadiku: Pyetja ime është tek buxheti i kësaj drejtorie, a do të ketë buxhet, investime kapitale, 

subvencione pra si është paraparë kjo? 

Elvi Feka: Duke marrur parasysh rolin që e ka edhe që do ta ketë në të ardhmen normalisht që do ta 

ketë pjesën e investimeve kapitale dhe mendoj që do ta ketë një pjesë të madhe të investimeve kapitale për 

shkak se komplet plani qeverisës i qeverisjes Hamza është i fokusuar në zhvillimin ekonomik dhe në pjesën 

e promovimit të turizmit dhe mendojë që një prej shtyllave kryesore të qeverisjes lokale do të jetë 

themelimi i kësaj drejotorie të re dhe funksionimi i kësaj drejtorie. Realisht, këtë vit e kemi pak 

problematike çështjen e buxhetit mirëpo realisht është problem se nuk kemi forma ligjore si ta përshtatim 

mirëpo do të gjejmë mundësi që përmes buxheteve të drejtorive tjera të bëjmë një organizim dhe deri në 

fund të vitit ti parashohim projektet tona për zhvillimin ekonomik lokal në buxhetin e vitit 2023. 

 Kryesuesja e Kuvendit znj. vesa Broja hedh në votim Draft Rregulloren Për organizimin, kompetencat 

dhe përgjegjësitë e Administratës Komunale 

Rezultati i votimit: 34 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 

Kryesuesja konstatoj se u miratua unanimisht Rregullorja Për organizimin, kompetencat dhe 

përgjegjësitë e Administratës Komunale. 

 

Pika 3 

Shkëlqim Ibrahimi: Siç jemi në dijeni Komuna e Mitrovicës e ka marr përsipër në vitin 2017 inkasimin 

e taksës për mbeturina për Ekonomitë familjare, në atë periudhë KRM “UNITETI” operonte vetëm në 

zonën urbane të qytetit, më saktësisht vetëm në 30% të territorit, ku arrinte të inkasonte vetëm 18% të 

shtrirjes, për shkak se nuk kishte mundësi t’i faturonte të gjithë qytetarët, sepse nuk ofronte shërbime në të 

gjithë territorin e komunës, gjatë asaj kohë edhe si rezultat i rrethanave të krijuara kishte mbet mbrapa në 

dhënien e pagave ndaj punëtorëve deri ne minus12 paga. Nga viti 2017 e tutje me përkrahjen e Komunës 

kompania KRM “Unitetit” ka një stabilitet të theksuar si në paga, e po ashtu edhe në ofrimin e shërbimeve 

në të gjithë territorin, ku kompania sot ka mundësi t’i faturoj të gjitha ekonomitë familjare. Duke e parë 

situatën e tillë të krijuar ku kompanitë kontraktuese për grumbullimin e mbeturinave e kanë të mundur të 

operojnë në të gjithë territorin dhe të bëjnë faturimin e të gjitha ekonomive familjare, bizneseve dhe 

institucioneve tjera, është hartuar kjo Draft Rregullore, e cila do të ketë efekte pozitive si për institucionin e 

Komunës, po ashtu edhe për kompanitë kontraktuese, në këtë rast KRM “Uniteti”. Me këtë rregullore, 

komunës ju lirohet një zë buxhetor prej afro 500,000 € për mbulimin e shpenzimeve të faturës mujore që 

komuna dikur i paguante kompanisë për menaxhimin e mbeturinave “Uniteti”, e që prej të kaluarës e dimë 

që Komuna nuk ka arritur asnjëherë ta inkasojë këtë shumë nga inkasimi, mirëpo dallimi ka qenë gjithmonë 

prej 100,000 e me tepër. Ku si pasoje e kësaj ka rezultuar gjithmonë si gjetje e Auditorit, si rezultat i mos 

plotësimit të llogarive të arketueshme. Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje inkasimi i gjithë taksës behet 

direkt nga KRM “Uniteti” dhe jo sikurse deri me tani nga Komuna qe i bie qe 30% te mjeteve të ndalura 

nga komuna vetëm pse po e kryen shërbimin e inkasimit më nuk ndalen, gjë që rezulton që të hyrat e 

kompanisë të rriten dhe bën të mundur që mjetet të kalojnë menjëherë në llogarit e KRM “Uniteti” dhe jo të 

pritet si deri me tani deri në alokimin e tyre nga Ministria e financave, që si zakonisht janë vonuar si p.sh 

për TM1 janë alokuar në Prill, e sipas kësaj praktike edhe në tre mujorshit tjerë. 
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Pasi që tani kompania inkason në mënyrë të drejtpërdrejt e ka më të lehtë qasjen në financa të 

kompanisë, ka mundësi për ti mbuluar shpenzimet e përditshme për derivate, goma dhe shpenzime tjera. 

Përmes kësaj rregulloreje rritet kontrolli apo përmirësohet monitorimi i Komunës ndaj kompanive 

kontraktuese, ku Komuna përmes Drejtorisë së mjedisit dhe pyjeve dhe Drejtorisë së Inspekcionit kanë të 

drejtë ankese në Komunë, për mungesë të shërbimeve cilësore, përfshirë këtu Ekonomit familjare, bizneset 

dhe institucionet, dhe në raste të mos kryerjes së shërbimeve mund të shkëputet kontrata. Për fund, 

propozoj që të gjendet forma që në kuadër të kësaj rregulloreje, konform ligjeve në fuqi të adaptohet edhe 

forma e kushtëzimeve siç ka qenë më herët, që në rast të mos kryerjes së obligimeve të gjeneruesve të 

mbeturinave të kushtëzohen në mos ofrimin e shërbimeve komunale të tjera, formë kjo që do të i lehtësonte 

kompanisë kontraktuese cila do qoftë në arritjen e inkasimit efektiv. 

Faruk Mujka: Në përgjithësi rregullorja më pëlqen se si është sqaruar, mirëpo dua të ndërlidhem me 

z.Ibrahimi rregullorja e vjetër në momentin e duhur ka qenë mendojë zgjidhja ma e mirë, me kalimin e 

kohës vijnë rrethanat e reja dhe të vendoset se a të bëhet ndryshimi ku tash të shkoj pagesa drejt në 

kompanitë, mirëpo në momentin kur të shkon në kompani Komuna më nuk ka mundësi në asnjë mënyrë me 

bë kushtëzime të tilla, komuna vetëm mundet të mbikëqyrë punën përmes komisionit dhe bordit të 

drejtorëve. Unë po ashtu i kam edhe disa pyetje; 

a.  M,ë rregullore, sa munda me kuptuar për mbetjet shtazore mbetet që prapë do të gropohen në deponitë 

aktuale, por unë sa e di prej rekomandimeve të AVK-ut ka pasur kërkesë nga komuna që të gjendet një 

lokacion i posaçëm për groposjen e mbetjeve shtazore pra a keni identifikua ndonjë të tillë apo ka mbet që 

këto mbetjet të gropohen në deponinë aktuale.  

b. Deponia në Koshtovë a do ti kthehet komunës në menaxhim apo do ti mbetet operatorit që për 

momentin është “Uniteti” po aty thuhet që mundet me pas edhe kompani të tjera, por në qoftë e pagesa e 

mbeturinave i kalon te kompania “Uniteti” atëherë çka përfiton komuna nëse deponia mbetet në menaxhim 

të “Uniteti” e deri sa është aset i komunës. 

c. A ka ndryshuar lokacionet për vendosjen e kontinerëve sipas planeve rregulluese aktuale, nëse po pse 

janë larguar disa kontinerë në qendër të qytetit kur ajo ndalohet edhe sipas nenit 34. 

d. A ka filluar me punë impianti për ndarje ose soritimin e mbeturinave në Frashër, a është bërë ndonjë 

deponim apo edhe shitje dhe sa janë të hyrat nga ky aktivitet. 

Vesel Neziri: Unë kam një vërejtje për drejtorinë përkatëse, sepse sa herë e kam hapur emailin ka 

ardhur një pikë me riformulim të pikës dhe shpresoj që kjo do të jetë hera e fundit dhe ju propozoj që më 

mirë është të presim disa muaj për një rregullore dhe të na vijë në mënyrë profesionale e punuar e jo çdo 

ditë të na vije me nga një ndryshim. 

Hysen Muzliukaj: Mua më intereson se, a janë shqyrtuar krejt mundësitë, a është pyetur krejt komisioni 

apo vetëm është ndërruar qe sa herë ky dokument i cili ka ardhur në përfundim te na. Neni 9 paragrafi 10 

Komuna vendos numrin e kontinerve të nevojshëm në hapësirat e objekteve të përbashkëta të banimit, 

pyetje shumica absolut e kontinerve banesore janë pa kontinerë të dedikuar për objektin përkatës, pasi që 

kontiniert janë të vendosur në vende të larta të perimetrit banesore pra kur parasheh drejtoira e ambientit ta 

zbatojë këtë pikë sepse nëse i ofrohet secilit objekt banesor kontiner besoj që menaxhimi është më i mirë. 

Neni 10 paragrafi 3 sistemi i taksimit të menaxhiMit të mbeturinave, kosotoja e shërbimit të grumbullimit 

të mbeturinave do të mbulohet nga fondi që sigurohet nga taksa për mbeturina, pra a i bie që komuna do ta 

inkasoj borxhin e vjetër e “Uniteti” borxhin e ri. 

Neni 22 paragrafi 1.3.3 nëse qytetarët kanë paguar deri në fund të vitit e që është numër i madh i 

qytetarëve a do të mbetet pagesa si borxh i shlyer, pasi që me këtë rregullore inkasimin për mbeturina do ta 

bëj direkt “Uniteti” atëherë a mendoni se me paragrafin 1.3.3 do të dëmtohet “Uniteti” sepse  komuna ka 

inkasuar mjetet nga qytetarët për gjashtë mujorin e dytë ndërsa “Uniteti” duhet ti kryej shërbimet deri në 

fund të vitit dhe nuk ka të drejtë ti faturojë pra si mendon komuna të ja kthej parat “Uniteti”-it, si 

parapagim nga qytetarët për gjashtë mujorin e dytë për vitin 2022. 

Elidiana Budini Haziri: Nëse brenda kësaj jave na kanë ardhur disa versione të kësaj Rregulloreje, deri 

në fund të muajit qershor kush e di sa përmirësime të tjera do ti kishim, për këtë arsye nuk po di a ta votoj 

sot apo të pres deri në fund të këtij muaji, sepse ku ka përmirësime ka gjëra më të mira. Komisioni i 
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aksionarëve të “Uniteti”it, a ka ndonjë pyetje për drejtorin, a jeni kaq të qartë dhe a është çdo gjë kaq 

transparente sa nuk na mbetet tjetër veçse ta aprovojmë. Komisioni i Aksionarëve që është i përbërë nga 

anëtarë të këtij kuvendi, a kanë ndonjë propozim ose pyetje për drejtorinë ku “Uniteti”është i përfshirë.  

Hamdi Hasani: Komisioni i aksionarëve nuk i bën pyetje kryeshefit por i kërkon përgjegjësi bordit. Në 

njërën anë është Komuna e cila i mban mjetet e saj peng për shkak të kësaj çështje se ato duhet të ruhen për 

kompaninë, në anën tjetër kompania në njëfarë forme është pasive sepse e ka të sigurt se i marr paratë nga 

komuna dhe të dyja kanë telashe. Komuna duhet të lirohet patjetër nga obligimet që ka për këtë kompani, 

po shtu kompania nuk duhet të vij deri në këtë gjendje. 

Shkëlqim Ibrahimi: Desha me u lidh tek pyetja e znj. Elidiana, unë po besoj që grupi punues i emëruar 

nga Kryetari në përbërjen e tyre e kanë pasur edhe një anëtare nga kompania “Uniteti” dhe deri tek 

finalizimi i Draft Rregullores janë shterrur të gjithë hapat ligjor dhe secilido që ka pasur vullnet dhe ide, e 

ka pasur hapësirën për pasurimin e kësaj rregullore. 

Naser Muja: Tek neni 13 ku ceket pastrimi i rrugëve nga data 01 Qershor deri më 01 Tetor, kur e dimë 

që drejtoria e shërbimeve publike e ka një kontratë me “Uniteti”in që fillon nga data 15 Prill deri më 15 

Nëntor, dhe koha po më duket shumë për pastrimin e rrugëve, si do të veprohet me këtë Rregullore në 

koordinim me këtë kontratë. 

Shkurta Shosholli-Musa: Në pikat grumbulluese të tyre e cila me rregulloren në fjalë neni 9 pika 1 është 

si lloj kundërshtimi me disa pika të vendosjes të mbeturinave që aktualisht ndodhen në qytetin e Mitrovicës 

për gjatë dy rrugëve kryesore: Rruga “Mbreteresha Teutë” dhe Rruga”Shemsi Ahmeti” ku vendosja e 

kontinierave të mbeturinave bënë që vendkalimi i këmbësoreve të shpie në kontinier. Në këtë kontekst 

mendoj që duhet të bëhet një rishqyrtim i vendosjes së pikave të mbeturinave. Do të doja të dija si është e 

rregullime ligjërisht largimi dhe vendosja e pikave të reja grumbulluese. Ndoshta grumbullimi i llojeve të 

ndryshme të mbeturinave në ditë të caktuara të javës kishte mundësuar klasifikim dhe ndarje më të mirë. 

Jeton Zeneli: Tek neni 10 i Rregullores, paragrafi 8.1 e kam një pytje: a do të thotë kjo se komuna 

planifikon largimin e pjesëshëm të shërbimeve të mbeturinave që kryhen nga “Uniteti” dhe rrjedhimisht të 

rrezikoj punën e qindra punëtorëve. 

Nafije Rexha: Për pikat që i diskutoj parafolësja, në komisionin përkatës janë diskutuar këto çështje dhe 

është vendosur me ndërhy dhe i kemi dërguar si rekomandime dhe besoj se ekzekutivi me i shqyrtuar. 

Elidiana Budini Haziri: Komisioni i aksionarëve është votuar prej këtij kuvendi atëherë kam të drejtë 

me bë pyetje edhe me kërkuar raport 

Hamdi Hasani: Si kryetari i komisionit sa herë të kesh dëshirë me bë pyetje me bë edhe unë mundem 

me tu përgjigj por jo me më disktu dhe me më tregu se unë kujtë me i bërë pyetje. 

Kushtrim Zeneli: Tek kjo pika unë i kom disa propozime që me u ndryshu rregullorja ose me u 

plotësuar. Neni 6 paragrafi 1.5: Dihet se “Uniteti” ka ndalesë nga Ministria e Ambientit për mos me i hedh 

mbeturinat në deponi për arsye se deponia nuk është e destinuar për mbetje shtazore, andaj kjo pikë duhet 

të shqyrtohet. Neni 6 paragrafi 6 këtu po thotë që taksën për deponi e cakton komuna me marrëveshje me 

operatorin, kjo po doket e pakuptimtë sepse “Uniteti” e menaxhon deponinë dhe taksën dhe shqyrtëzimin e 

deponisë duhet me caktu kompania ashtu si i ka rregulloret kjo kompani. Edhe një sqarim tek neni 30 pika 

3,4 dhe 6 nuk po qartësohet saktë çfarë do të bëhet me borxhin paraprak. 

Hysen Muzliukaj: Po e shoh pak si shqetësuese që Hamdiu si Kryetar i komisionit të aksionarëve në 

“Unitet” nuk është ftuar në këto takime në shqyrtim të dokumenteve. 

Vesel Neziri: Sot më shumë pat lexime të neneve/mesazheve se sa pyetje konkrete. Ne jemi të 

vetëdijshëm që ato punë që nuk ka mundur me i përfunduar “Uniteti”, komuna ka angazhuar kompani tjera. 

Nëse operatori i kryen punët në rregull nuk ka nevojë me angazhuar kompani shtesë. Unë e ftoj Kryetarin e 

komisionit që shumë shpejtë të na sjellë një raport nga bordi aktual dhe ta dimë gjendjen e saktë të 

kompanisë. 

Jeton Ujkani: Dua ta përgëzoj Drejtorin për punën dhe me potencuar se pse po ka paqartësi, është sepse 

po i ngatërrojnë kompetencat, kjo Rregullore është e komunës dhe jo e “Uniteti”. 
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Faruk Mujka: Me rregullore po kërkohet që inkasimin tash me bërë “Uniteti”, është kompani publike 

pronë e komunës. Nëse arkëtimin e bën “Uniteti” kushtëzimet me i bë komuna, kjo për mu nuk është në 

rregull, sepse sjell problem zingjiror. 

Nënkryetari Arian Tahiri: Po dua me potencuar dhe me tërheq vëmendjen në kuptimin se për çka është 

inicuar dhe draftuar kjo rregullore, ideja është që me nxjerr ma të mirën në kuptimin pozitive dhe me forcua 

“Uniteti” por në të njëjtën kohë edhe komuna me i ditë përgjegjësitë dhe kompetencat e saj. Z.Mujka veç u 

sqarua se nuk do të ketë kushtëzime sepse ideja jonë nuk është me kushtëzuar por me ofruar më shumë 

shërbime për qytetar. Sfida që mundet me ndodh me ndërmarrjen “Uniteti” është deri sa të ndryshohet 

rregullorja dhe deri sa Uniteti të fillon me inkasuar të hyra dhe sfida jonë është se nuk mundemi me i 

ndihmuar që mos me pas probleme gjatë fazës të këtij tranzicioni. 

Egzon Sadiku: Deponia mbetet në menaxhim të Unitetit dhe është një vendim i veçan të për menaxhim 

të tyre. Pikat e kontiniereve rregullohen në kuadër të planit për përcaktimin e kontienerëve i cili është i 

miratuar në kuvend. Komuna i inkason deri me 30.06.2022 borxhet e vjetra pastaj vazhdon “Uniteti”. 

Ndërsa tek pyetje e z.Zeneli tek neni 30 aty nuk është specifikuar mirëpo janë rastet speciale. 

Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja hedh në votim Draft Rregulloren Për menaxhimin e 

mbeturinave në Komunën e Mitrovicës së Jugut  

Rezultati i votimit: 30 për, 1 kundër dhe 0 abstenime. 

Kryesuesja konstatoj se kuvendi i komunës miratoi Rregulloren për menaxhimin e mbeturinave 

në Komunën e Mitrovicës së Jugut. 

 

Pika 4  

Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja: sa i përket Propozim-Vendimit Për formimin e Komisionit për 

shqyrtimin e propozimeve për ndarjen e titujve “Qytetar Nderi” dhe “Nderi i Qytetit”, pasi që kemi një 

iniciativë prej Kryetarit e cila është pika e pestë e rendit të ditës, me Rregullore obligohemi të formojmë 

komisionin punues për ndarjen e titujve, propozimi im është që ky komision të përbëhet nga të gjitha partitë 

politike dhe dy anëtarë nga ekzekutivi. 

Atëherë meqenëse nuk ka propozime tjera unë kërkoj nga secila parti të jap propozimin përe anëtar të 

komisionit, atëherë fillojmë me propozimet nga GP të PDK-së: 

Shkëqlim Ibrahimi anëtar të komisionit nga GP të PDK-së propozoj znj. Nafije Rexha.  

Faruk Mujka anëtar të komisionit nga GP të VV-së propozoj z. Armend Begu. 

Flutura Beka Kamberaj anëtar të komisionit nga GP të LDK-së propozoj z. Oltion Ahmeti. 

Shkelqim Ibrahimi propozoj anëtar të komisionit nga AKR-ja z.Gjergj Beka, nga PD-ja z.Vesel Neziri, 

nga FD-ja z.Jeton Ujkani dhe nga AAK-ja propozoj znj. Ardita Aliu. 

Nënkryetari i Komunës të Mitrovicës Arian Tahiri nga ekzekutivi propozoj z. Fahri Shabani dhe znj. 

Drita Ibrahimi. 

Kryesuesja hedh në votim Propozim Vendimin përformimin e Komisionit për shqyrtimin e 

propozimeve për ndarjen e titujve “Qytetar Nderi” dhe “Nderi i Qytetit”, në përbërje si në vijim: 

Nafije Rexha, 

Armend Begu, 

Oliton Ahmeti, 

Vesel Neziri, 

Jeton Ujkani,  

Gjergj Beka,  

Ardita Aliu 

Fahri Shabani dhe 

Drita Ibrahimi   

Rezultati i votimit: 31 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 

Kryesja konstatoj se u miratua unanimisht Vendimi për formimin e Komisionit për shqyrtimin e 

propozimeve për ndarjen e titujve “Qytetar Nderi” dhe “Nderi i Qytetit”. 
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Pika 5 

Nënkryetari i Komunës z.Arian Tahiri: Për zotëri Halil Kastratin nuk e besojë që duhët shumë fjalë, për 

shkak që dihen vlerat dhe kontributi i tij. Gjithashtu i jemi shumë mirënjohës për kontributin e tij ndër vite 

për qytetin e Mitrovicës dhe për qytetarët e Mitrovicës, sidomos për ato kategoritë më të ndieshme, ato me 

asistencë dhe me nevoja speciale. Gjithashtu është për t’u përgëzuar bashkëpunimi i tij ndër institucional 

ndër vite me Komunën e Mitrovicës. Duke pasur parasysh kontributin e tij të madh, vlerat e tij të mëdha 

humane dhe njerëzore, Si kemi propozuar që hoxhës Halil Kastrati t’i ndahet titulli ”Qytetar Nderi”. Dua të 

potencoj që këtë titull hoxha e ka marrë nga shumë qytete të tjera, jo vetëm në Kosovë por edhe përtej saj. 

Andaj për neve por edhe për qytetin e Mitrovicës mendoj që është nder që hoxhës Halil Kastrati t’i jepet 

Titulli “Qytetarë Nderi”  i qytetit të Mitrovicës. 

Vesel Neziri: Është nder dhe kënaqësi që për ne sot të marrim një propozim nga kryetari. Por 

ekzekutivit dua t’ia përkujtoj që ky kuvend ka nda këtë Çmim edhe dikujt tjetër, dhepo bëhen gati dy vite 

që ky çmim nuk i është nda, për mu ka qenë keqpërdorim i detyrës zyrtare dhe mos zbatim i vendimit të 

Kuvendit të komunës kur z Mike Spath i është nda titulli  “Qytetarë i Nderit” i Komunës të Mitrovicës dhe 

ekzekutivi i kaluar i komunës të Mitrovicës nuk gjeti kurajo që një ushtari të i’a ndajë këtë çmim. Për mu 

dhe për të gjithë ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës është ofendim që një ushtari të UÇK-së edhe pse 

e merr një çmim nga kuvendi komunal i Mitrovicës dhe nuk i ndahet. Duke i’u falënderuar pikërisht hoxhës 

Halil Kastrati atij ushtari i është nda një banesë në Prishtinë, kurse ish presidenti i Kosovës e ka shpall 

qytetarë të Kosovës, pra i’a ka dhënë nënshtetësinë e Kosovës. Andaj unë propozoj që ai çmim së pari të i 

ndahet Mike Spath, pastaj Hoxhës Halil Kastrati. Po ashtu shpresojë që shumë shpejt do të mbahet një 

seancë solemne që ky çmim ti ndahet ushtarit nga Kryetari aktual i Komunës të Mitrovicës.  

Kryesuesja e Kuvendit Vesa Broja: Pasi që nënkryetari është prezent, besoj që i’a percjellë Kryetarit 

këtë propozim tuajin për me u marr me zbatimin e vendimit që e kemi marr në Kuvend. 

Erseka Barani: Atëherë është shumë e vërtet që ne nuk kemi asnjë kundërshtim sa i përket dhënies të 

këtij çmimi, dhe iniciativës të kryetarit. Mirëpo desha me e ditë që ne si asamblistë kur do të informohemi 

për fillimin e ndërtimit QKMF-së që do të jetë në bashkëfinancim më z. Halil Kastrati. Është një lajmë 

jashtëzakonisht i mirë për qytetin Mitrovicës, por ne si asambleistë nuk kemi asnjë informatë rreth këtij 

projekti, do të doja të dija më shumë informata rreth këtij projekti. Dhe momenti që përfundon ky projekt 

dhe projektet të tjera që kanë qenë të hoxhës Halil Kastrati me të vërtet meriton çmimin “Qytetar Nderi” i 

Komunës së Mitrovicës. 

Nënkryetari i Komunës z.Arian Tahiri: Po është një prej lajmeve më të mira dhe më pozitive për qytetin 

dhe qytetarët të Mitrovicës. Ne i dimë kushtet dhe gjendjen aktuale të Qendrës të Mjekësisë Familjare në 

Mitrovicë. Është e domosdoshme që Mitrovica të ketë një Qendër të Mjekësisë Familjarë e cila i plotëson 

nevojat e qytetarëve të Mitrovicës. Por më shumë informacione në këtë fazë nuk kemi, pra çështja e 

lokacionit ende nuk është zgjidhë, ka disa alternativa për të cilat potencialisht munden me qenë, po 

përderisa nuk kemi vendim të saktë se ku jemi të fokusuar nuk mundem me jep përgjigje.  

Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja hedh në votim Iniciativën e Kryetarit të Komunës për ndarjen e 

titullit “Qytetar Nderi” z. Halil Kastrati 

Rezultati i votimit: 30 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 

Kryesuesja konstatoj se u miratua unanimisht Iniciativa e Kryetarit të Komunës për ndarjen e 

titullit “Qytetar Nderi” z. HalilKastrati. 

 

Pika 6 

Kryesuesja e Kuvendit hap diskutimin. 

Flutura Beka Kamaberaj: Desha vetëm të bëj një pyetjë rreth komisionit, qysh janë propozu këta dy 

anëtarë të jenë pjesë e këtij komisioni. Për të parin që është pjesë e drejtorisë është në rregull, por për 

personin e dytë me cilat kritere është përzgjedh që të jetë pjesë e komisionit, a ka pas ndonjë kriter?  

Vesel Neziri: Unë po mendoj që propozimet janë të qelluara edhe pse njëri është pjesë e drejtorisë 

komunale, ndërsa tjetri është drejtor i zgjedhur nga ekzekuivi i kaluar. Është bërë një balancim rreth dy 
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ekzekutiveve sepse kandidati i dytë për mua është një njeri shumë i mirë edhe besoj që e meriton të jetë në 

atë pozitë.  

Nafije Rexha: Asnjëherë nuk dyshoj që në dikasterin e arsimit do të ketë më gabime siç që kanë qenë 

në ekzekutivin e kaluar, kështu që jam shumë optimiste edhe me të vërtet personat janë shumë adekuat pra 

z. Refik Azemi, unë prej mbas lufte e mbaj në mend si njeri shumë i fokusum në këtë proces, udhëheqës i 

kurikulave, i mendimit kritik, një person shumë i qëlluar. Gjithashtu edhe Luani po e dëshmon vetën dita 

ditës që po bën një punë të mrekullueshëm. Po shoh shumë anë pozitive dhe shumë produkt në këtë sferë.  

Drita Kadriu: Kriteret për përzgjedhjen e njerëzve në komision e përzgjedhjes për konkursin për 

drejtorë dhe zëvendësdrejtorë e përcakton udhëzimi administrativ 151/20, dhe të dy anëtarët që janë 

propozuar i plotësojnë këto kushte dhe kritere ligjore. 

Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja hedh në votim Propozimin për formimin e Komisionit për 

zgjedhjen e Drejtorëve dhe Zëvendësdrejtorëve në Institucionet e Arsimit Parauniversitar 

Rezultati i votimit: 29 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 

Kryesuesja konstatoj se u miratua unanimisht vendimi për formimin e Komisionit për zgjedhjen 

e Drejtorëve dhe Zëvendësdrejtorëve në Institucionet e Arsimit Parauniversitar. 

  

Pika e 7 

Kryesuesja e Kuvendit hap diskutimin. 

Fisnik Krasniqi: Një fakt çka sot po dua me e përmend është që sot grupi i asambleisëve të LVV 

parlamentar përbëhet 90% prej anëtarëve që në një formë ishit pjesë e ekzekutivit, qoftë në ekzekutiv qoftë 

në legjislativ, qasja e tillë nga kuvendi komunal ndaj problemeve të trashëguara nga qeverisja e kaluar 

është ofenduese për qytetarët e Mitrovicës, këtë e bën më faktike edhe Raporti i auditimit për pasqyrat 

financiare vjetore të komunës për vitin 2021. Raporti i auditorit tregon pa përgjegjësinë totale ndaj 

shpenzimit së parasë publike dhe realisht është për keqardhje dhe e dhimbshme për qytetin. Ky raport i 

auditorit ku pothuajse çdo sektor të komunës së Mitrovicës e paraqet me problem. Si pikë e parë ky raport 

sot ka 17 rekomandime ku 10 prej tyre janë rekomandime të reja 6 të përsëritura edhe një tjetër pjesërisht e 

përsëritur është një indikator që tregon se qeverisja e kaluar asnjëherë nuk ka tentua me e përmirësuar 

gjendjen po veç se me e përkeqësua më tepër, ky raport i auditorit tregon se si rezultat i menaxhimit të keq 

të financave publike e keni parë të arsyeshme të paguani interesin dhe shpenzimet e përmbaruesit sesa 

investimin e këtyre mjeteve qofte në çerdhe, park apo kudo tjetër. Keni punësuar 62 punonjës në arsim me 

kontrata të përkohshme pa asnjë procedurë të rekruetimit pa asnjë të keqe, ata as nuk janë paguar për 

punën e tyre por që të jemi të qartë për qytetarët dhe kolegët e tjerë realisht ata kanë punuar veresi për 

komunën e Mitrovicës sesa për debatet tjera ka qenë konstante, domethënë vetë raporti i auditorit po 

tregon fakte se çfarë keni bërë. Tjetra gjë interesante është, se si e keni parë të arsyeshme fermeri mos të 

ketë as tokë e as traktor, domethënë asnjë kriter të specifikave që i keni vendosur nuk janë të përmbushura 

domethënë mjetet bazë as traktorin as subvencionimin. Ky lloj i auditimit ka treguar mirë udhëheqjen e 

juaj, andaj duke e pasur përgjegjësinë si anëtarë i kuvendit komunal i zgjedhur nga qytetarët e Mitrovicës 

dhe duke i pasur parasysh vështirësitë e trashëguara nga qeverisja e kaluar kërkoj nga ekzekutivi punë të 

pa lodhshme dhe të sinqertë deri në përmirësimin e raportit të auditorit për Komunën e Mitrovicës. 

Florina Çitaku: Dua te ndalem pak këtu tek raporti i auditorit, në fakt jo që jam e prirur që të merrem 

me të kaluarën por dua për hir të korrektësisë për qytetarët e Mitrovicës ti elaboroj disa, do të doja shumë 

por nuk mjafton koha, gabime që janë bërë në qeverisjen e kaluar e konkretisht vitin 2021 për të cilin edhe 

është raporti e që janë rezultate të cilat edhe po prodhojnë problem të vazhdueshme edhe tani. Për ta pasur 

më të qartë për qytetaret, po dua të them se si pasojë e keq menaxhimit të 8 viteve paraprake, qeverisjes së 

tanishme po i pengohet deri diku progresi i punës.  

Dobësi evidente janë gjetur në shumë dikastere, vlen të përmenden, dhënia e kontratave te 

mësimdhënësve pa iu nënshtruar procesit të rekrutimit, shpenzimet shtesë për procedura përmbarimore, 

subvencionet e fermerëve dhe OJQ-ve me procedura të parregullta ligjore etj. Skandalet, të metat e 

qeverisjes së kaluar kanë qenë kaq gjigante, t’i quaj ashtu, saqë duhet edhe pak kohë për rikuperim. Pa 
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harruar asnjëherë që jemi me fat që kemi tani një qeverisje dinjitoze, të ndershme, transparente, qeverisje e 

cila edhe është në hapat e parë të realizimit të projekteve dhe punëve të mira për qytetarët e qytetit tonë, 

Vlen të përmenden disa projekte, të cilat kanë qenë edhe premtime të Kryetarit, që janë në hapat 

fillestar të realizimit. P.sh. premtuan rritje bursash – e bënë, premtuan rritje të subvencioneve në bujqësi – 

e bënë, premtuan investime në shëndetësi – e bënë, Në  infrastrukture veç se janë në përfundim të 

procedurave të prokurimit me kontraktuesit dhe në ditët në vazhdim do filloj edhe riparimi dhe 

mirëmbajtja e rrugëve. 

Fadil Veseli: Defektet që janë shfaqur në atë raport janë të cekura komplet me emër me mbiemër e të 

dhëna konkrete, por opozita në këtë rast e ka më lehtë sepse thonë se ne kemi gabuar qytetarët kështu na 

kanë ndëshkuar, mirëpo çfarë po dua me cekë këtu është se sado që edhe ekzekutivi edhe ne nuk jemi të 

interesuar shumë që të merremi me të kaluarën por e kemi një telashe se t’a zëmë kështu, vetëm përmes 

procedurave të gjyqësisë dhe përmbarimit në vitin 2021 sipas raportit të drejtorit janë realizuar 

4.300.000€. Një pjesë e madhe e tyre janë paguar me taksa shtesë mirëpo çfarë del telashja tjetër, tash për 

ekzekutiv, për shkak se ekzekutivi tjetër tash e ka të qartë në një formë dhe duhet të përgatitet se disa 

projekte të cilat janë planifikuar dhe janë parapa në buxhet nuk do të realizohen e arsyeja është për shkak 

të mungesës së mjeteve, e ato mjete janë harxhuar më herët, dhe tash disa projekte deshi apo nuk deshi, 

ekzekutivi duhet të anashkalohen dhe t’i merren mjetet për shkak të procedurave, për shkak se ende 

vazhdojnë procedurat e përmbarimit, për shkak se shumë fatura janë dorëzua edhe këtë vit dhe janë në 

procedurë për me u ekzekutuar. Mos realizimi i projekteve bartët indirekt edhe në performancën e 

ekzekutivit të tashëm, sepse defekti është krijuar në vitin e kaluar. 

Vesel Neziri: Ajo çka mua më shqetëson shumë është që për vitin e ardhshëm është shumë rrezik që 

t’a humbim grandin e performancës. Sa i përket se si po punon ekzekutivi, mirë apo keq kisha pas dëshirë 

që vitin e ardhshëm me na ardhur raporti kështu siç jemi optimist dhe të punohet për atë raport. Prandaj 

ekzekutivin e kisha lut për të punuar me përkushtimin më të madh, që të përmirësojnë gjendjen.  

Majlinda Kurti: Prej tri kategorizimeve tek raporti i auditorit që kanë dalë më së keqi janë: 98,712 € 

janë paguar më shumë se vlera reale e tregut për kontratën e shërbimit të transportit të nxënësve Koprivë-

Shipol - madje ky keq menaxhim ka zgjatur për 3 vite radhazi, kjo mund të quhet neglizhencë e 

përllogaritjes, por keq përdorimi është në nivel të lartë, 427,864 € janë kontraktuar më shumë se sa vlera e 

përcaktuar në Buxhet tek kategoria "Furnizim me material ndërtimor". 

Lavdim Zeneli: Sot para nesh kemi ndër të tjera një raport pasqyrë të qeverisjes se kaluar, pasqyrë kjo 

që tregon se përveç fushave tjera, nuk ka mbetur pa u prekur edhe fusha e arsimit e pa u dëmtuar në 

aspektin financiar edhe buxheti i kësaj të fundit, ani pse cilësia është mjafte e dobët dhe e le shume për tu 

dëshiruar. Veprimet e tilla të ish pushtetit kanë dëmtuar rëndë cilësinë edhe ashtu të dobët në arsim. Duke 

rekrutuar personel arsimor pa konkurse dhe transparencë kanë sjellur një cilësi mjaft të dobët në 

mësimdhënie. Ne si qeverisje e tanishme në qytetin e Mitrovicës në vazhdimësi po punohet dhe po 

angazhohet që ndryshimet pozitive në arsim dhe në të gjitha fushat e tjera, që do të vijnë në Mitrovicë të 

jenë sa më cilësore dhe të dobishme për qytetarët e Mitrovicës. Ndryshimet pozitive janë të pandalshme. 

Ne jemi të vendosur që bashkë me qytetarët ti fuqizojmë këto ndryshime pozitive, dhe fushës së arsimit ti 

jepet rëndësi e veçantë! 

 Fisnik Suma: Pasi që pikë e rendit të ditës është raporti i auditorit për të cilin jemi njoftuar të gjithë, 

mendoj që edhe qytetarët duhet të jenë të njoftuar për keq qeverisjen e kaluar dhe ti dinë dëmet që kanë 

shkaktuar në qytetin e Mitrovicës. Te  kontrata  “zgjerimi dhe mirëmbajtja e rrethit të ndriçimit publik” 

janë bërë shkelje në respektim të afateve, afati i sigurisë të tenderit kishte kaluar 8 ditë para se të 

nënshkruhet kontrata, gjë që përbën shkelje procedurale, përkundër asaj që janë aplikuar procedura të 

përshpejtuara për nënshkrimin të kontratave vonesat ishin të paarsyeshme. Kërkoj nga ekzekutivi i ri të 

marr parasysh rekomandimet nga auditorët dhe të përmirësoj shkeljet e bëra. Shpresoj që raporti i këtij 

niveli të tillë të jetë i fundit për Komunën e Mitrovicës.  

Hysen Muzliukaj: Falje nuk kamë nevojë me i kërkuar askujt, për shkak se jam i gatshëm të dalë në 

intervistë televizive me secilin prej jush për këtë draft raport. Falje duhet me kërkuar ata që kanë gabuar. 

z.Fadili tha se u janë harxhua të gjitha mjetet duke i’a marrur paret përmbaruesi, A garanton z.Fadili që 
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Kuvendi i Mitrovicës në këtë fund vit nuk do të dalë me suficit? Drejtoreshën e Arsimit e kemi prezente, 

mundet me na tregu se çka ka ndodhur me orët e humbura në kimi e biologji në Shkollën “Abdullah 

Shabani” si i keni zëvendësuar ato orë? Të gjithë e dini vendin ku duhet me denoncuar nëse keni diçka për 

të denoncuar. Kur them se do të ketë suficit për këtë jam i bindur. Unë po ju pyes juve se për këta 6 muaj 

cila është gjetja që ju e keni rregulluar? 

Faruk Mujka: Normal që për mua si pjesë e Ekzekutivit të mëhershëm por edhe si qytetar i thjeshtë 

nuk ndihem mirë me këtë opinion të Zyrës së Auditimit. Por ka disa çështje në këtë raport që më çudisin, 

shqetësojnë e besa edhe disa që më irritojnë tej mase. Është interesant se rreth 90% e komunave dhe 

Ministrive kanë opinion të kualifikuar për pasqyrat financiare të vitit 2021. Nuk e di arsyen e saktë, por 

ose kanë dashur me imponu standarde të reja ose janë procedura të reja me të cilat Komunat dhe Ministritë 

akoma nuk janë familjarizuar. 

 Sidoqoftë, duhet theksuar që nuk është hera e parë që Komuna jonë vlerësohet më kësi opinioni, hera 

e fundit ka qenë ajo e vitit 2013 që për koinçidencë ka qenë vit zgjedhor dhe moment kur janë ndërruar 

pushtetet dhe kur fatkeqësisht shumica e energjisë harxhohet në fushatë e më e keqja e vitit të kaluar se i 

kemi pasur dy të tilla në vitin 2021, ato qendrore të 14 Shkurtit dhe pastaj këto lokale në Tetor. Ndërrimi i 

pushtetit ka bërë që shumë gjëra edhe të mbesin pa u adresuar, respektivisht pa marrë përgjigjen e duhur 

në pyetjet nga Auditori. E pikërisht këtu Kryetar i nderuar tek ju shoh një pjesë të madhe të fajit, as që e 

keni marrur mundin më të vogël të ktheni përgjigje në pyetjët e Auditorit e keni pasur kohë deri më 28 

Prill kur e keni nënshkruar këtë raport. Çuditërisht në të gjitha vërejtjet e Auditorit tek përgjigja e 

manaxhmentit të etnitetit shkruan Pajtohem. Nëse pajtohen më të gjitha gjetjet pra me të gjitha gabimet që 

janë bërë unë pyes vehten por edhe juve, çka kërkojnë ata akoma në Komunë sepse edhe në raport shkruan 

se me ligj ata janë përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare të Komunës në përputhje me Ligjin për 

menaxhin e financave publike dhe rregulloret e tjera të zbatueshme. Nëse nuk keni reaguar në mënyrë që 

të keni në të ardhmen alibi sikur edhe me parollat për borxhet e trashëguara për mospunën apo dështime 

eventuale  kjo politikisht është në rregull, por nuk ecë gjatë. Për më keq zyrtarët komunal i keni qit fort 

keq sepse të emëruarit politik vijnë e shkojnë. 

Disa gjetje që akoma kanë me vazhdu, Çështja A1 – Keqklasifikimi i shpenzimeve të ekzekutuara nga 

Thesari. Kjo çështje ashtu siq kam deklaruar para 2-3 vitesh në një emision do të jetë top gjetje edhe për 

disa vite në të gjitha komunat dhe Ministritë e Qeverisë. Tek komunat është e theksuar mu për këtë çështje 

e cila është potencuar edhe në gjetje ku thuhet për shkak të ndikimit të Kontratës kolektive (pasi e njëjta 

nuk është marr parasysh nga Ministria e Financave gjatë planifikimit të buxhetit ndër vite). Neve na keni 

lënë të mirremi vetë me këtë çështje, Kryetar edhe deri sa ke qenë ti vetë Ministër, e tani po kërkoni që 

Ministria të mirret me këtë çështje që është në rregull sa më përket mua por nuk është e drejtë ndaj 

komunave për 4-5 vitet e fundit. Sepse kjo kontratë i ka dërguar punëtorët e arsimit e shëndetësisisë nëpër 

gjykata e ato i kanë detyru komunat me i pagu për diçka që ka vendosur Qeveria e Komunave nuk ju ka 

dhënë asnjë qindarkë, e besa as vijë buxhetore. Normalisht që kjo pastaj krijon lëmsh në pagesa tjera sepse 

përmbaruesi e Thesari marrin mjete kah të gjejnë dhe kështu projektet dhe pagesat tjera vonohen ose disa 

projekte edhe mbarojnë pa fillu fare. 

Çështja C1 – Vonesa në pagesën e faturave dhe shpenzimeve shtesë të procedurave përmbarimore. Ka 

meqenë të pamundshme që disa të realizohen për secilin Ekzekutiv me këtë legjislativ aktual, ku buxheti 

ndahet çdo tre muaj dhe ku fillimisht paguhen faturat që janë procesuar ndërkohë e mandej vjen 

përmbaruesi dhe ti detyrohesh të presësh 3 mujorin e ardhshëm. Pastaj kemi vonesën e punëve, pranimit të 

punëve, vonesën e faturave, gabimi në to e shumë procedura tjera të cilat duhesh me qenë pjesë e zinxhirit 

për me i kuptu në thelb. 

Çështja B4 – Sfidat në arkëtimin e llogarive të arkëtueshme. Është e vërtetë që ka pasur rritje, por nuk 

ka asnjë komunë në Kosovë që ka pasur zvogëlim të llogarive të arkëtueshme, pra të gjitha komunat kanë 

pasur rritje, në këtë rast edhe komuna e Mitrovicës (kryesisht janë pagesat e tatimit në pronë, taksat 

komunale, pagesat e qirave, etj). 

Çështja B1 – menaxhimi jo i duhur i regjistrave të pasurive. Shkruan, objekte të Komunës nuk janë 

evidentuar në regjistrin e pasurive si palestra Minatoti e dy stadiumet e qytetit kur ato dihet se akoma 
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menaxhohen nga AKP pos stadiumit Adem Jashari i cili për arsye të renovimit e me marrëveshje 

tripalëshe: AKP, Komunë e FFK pas renovimit do të kaloj në pronësi të Komunës. Ka objekte që janë 

ndërtuar shumë më herët e nuk kanë pasur kurr leje ndërtimi si vetë objekti i Komunës e mendoj e pastaj 

objekti i TMK-së në Iliridë apo edhe objekti i ndërtuar përballë ”Unitetit” që tani shrytëzohet nga 

Handikosi dhe OJQ “Së Bashku”. 

Disa gjetje janë me të vërtetë për keqardhje si p.sh Çështja A8 – Mosinspektimi i 20% të objekteve 

komunale. Gjetja është gabim, sepse në raport të auditoreve thuhet se komuna i ka mbi 22,000 objekte të 

rexhistruara, po e zëmë se i ka 23,000 dhe se 20% është 4,600 objekte që është dashur të verifikohen 

brenda vitit 2021, derisa në raport ceket se janë verifikuar vetëm 700 objeket si pasojë e mungeses se 

stafit. Del se ose të dhënat ju kan dhënë auditorëve gabim ose auditorët kanë gabuar, sepse komuna e 

Mitrovicës vetëm për 10 muaj (Janar – Tetor 2022) ka verifikuar 6,462 objekte ose 28% të 23,000 

objekteve pa e llogaritur këtu nëntorin e dhjetorin. Të dhënat për këta 10 muaj janë marrur nga raportet e 

DFZHE-së e që janë të publikuara në ueb faqen e komunës. 

Çështja A5 – Subvencionimi i OJQ-ve në kundërshtim me Rregulloren Financimit Publik të OJQ-ve. 

Këtu dua të theksoj dy momente. E para Komuna e Mitrovicës është Komuna e parë në Republikën e 

Kosovës e cila ka implementuar Rregulloren e Financimit publik të OJQ-ve, shumë para të tjerëve dhe 

jemi vlerësuar për këtë dhe transparencën gjatë ndjekjes së procedurave. Kjo gjetje faktikisht është për 

Kuvendin Komunal sepse Kuvendi ka shkel këtë rregullore e ne për këtë kemi folur tërë kohën. Bile në 

këtë rast drejtori i DKRS-së kategorisht ka kërkuar që të respektohet Rregullorja në fjale dhe që OJQ-të e 

theksuara të marrin mjetet nëpërmes thirrjeve publike. Nga anëtarët e Kuvendit kemi pas thirrje edhe për 

dorëheqje të Drejtorit sepse po dëshiron të bëhet më i madh se Kuvendi. Fatkeqësisht kjo për një kohë ka 

qenë politika e Kuvendit, për me e futë sa më shumë Ekzekutivin në borxh e vetë të duken mirë para 

klubeve, OJQ-ve e operatorëve tjerë. Për më tepër ekziston edhe shkresa me të cilën është informuar 

MAPL-ja për këtë dukuri,  por siq thash edhe më herët kohë e zgjedhjeve, kohë e vendimeve stihike. 

 Çështja A3 – angazhimi I punonjësve të Arsimit pa procedura të rekrutimit. Edhe vetë arsyetimi I 

Auditorit tregon se nuk ka pasur zgjedhje tjetër. Konkursi ka dështuar për dy arsye kryesore: pandemia në 

atë kohë si dhe ky konkurs të mos shfrytëzohet si mjet shantazhi gjatë procesit zgjedhor dhe mendoj se kjo 

ka qenë shumë shumë me e shëndoshë për shoqërinë tonë se kjo pjesa tjetër. Siq ceket janë punësuar në 

nëntor e dhjetor kur kemi pasur kohën e ndërrimit të pushtetit dhe për të mos humbur fëmijët janë bërë 

zgjidhjet e tilla. E si kan mundur të paguhen nga dikush që ka lëshuar zyret me 25 Nëntor, tekefundit ata 

kan punuar deri në ditët e sotme. Kush e ka ndaluar Ekzekutivin e ri të shpall konkurs menjëherë në Janar. 

Si iI ka sistemu DKA arsmtarët në këtë periudhë nëpër shkolla pa konkurs. Rezultatet e konkursit jan 

shpallur para 45 ditësh ndërsa sistemimi i stafit ka filluar të Martën, 3 ditë para përfundimit të mësimit për 

klasat e 9-ta e dy javë para përfndimit të procesit mësimor. Të gjithë e dijmë se gjatë vitit kemi vdekje të 

stafit, shtatëzani, a për secilin rast hapet konkurs a? Le të na tregon Drejtoresha si po i zgjedh këto telashe 

sot? 

Çështja A7 – Përfitimi i paligjshëm i tatimpaguesve i  zbritjes për vendbanim parësor. Kjo ka të bëj 

kryesisht me ndërtuesit e banesave ku deri në shitjen dhe bartjen e tyre tek blerësi evidentohen në emrin e 

ndërtuesit, plus që akoma ekziston problem ligjorë i përkthimit të këtyre banesave në pronësi nëpërmes 

zyres së Pronës. 

 Përfundimisht ky raport është i pasens dhe i padrejtë në kohën kur Komuna e Mitrovicës ka qenë në 

top renditje edhe për nga performanca edhe për nga transparenca. 

Sidoqoftë është udhërrëfyes për funksionim më të mirë të Komunës dhe rritjen e cilësisë së 

shërbimeve për operatorë ekonomik dhe qytetarët e Mitrovicës. 

 Ekrem Sadiku: Unë kam dy shqetësime sa i përket këtij raporti. Shqetësimi i parë është që ka ardhur 

raporti i kualifikuar dhe shqetësimi i dytë është edhe më i madh për mos reagimin në disa çështje. Unë do 

të fokusohem më shumë në argumentimin dhe të gjeturat në sektorin e bujqësisë. Z. Krasniqi me siguri 

bëri një lëshim kur tha se është bërë subvencionimi i traktorëve mirëpo u tha në një mënyrë tjetër që nuk e 

kuptova shumë mirë. Mirëpo po besoj që e keni pasur fjalën për të gjeturat. Sa për informatë në disa gjetje 

që janë në sektorin e bujqësisë ka pasur hapësirë që të reagohet dhe mos të vijnë si të gjetura. E para një 
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sqarim, nuk është bërë shpërndarja e traktorëve në atë kohë, dhe nga zyra e auditorit thotë se nuk kanë 

ofruar fermerët dëshmi për posedim të traktorit. Kjo ka mundur të argumentohet shumë thjeshtë për shkak 

se fermerët e Komunës së Mitrovicës dhe të gjithë Kosovës nuk i kanë të regjistruar traktorët e tyre, 

ndoshta i kanë të regjistruar vetëm një pjesë shumë e vogël. Mirëpo evidentimi është bërë nga komisioni 

përzgjedhës ku gjatë inspektimit në terren është bërë fotografimi dhe është konstatuar se traktori ka kaq 

kuaj fuqi në bazë të kritereve. E dyta, një ndër kriteret bazë të dokumentacioni është lista poseduese dhe 

tatimi në pronë. Ka shumë raste që pas reagimit tonë kur ka ardhur drafti është ndryshuar raporti dhe janë 

gjetur disa dokumentacione, në këtë rast lista poseduese për X fermerin, sepse mua me të vërtetë më vjen 

keq nga zyrtarët komunal. 

Kryesuesja e Kuvendit Vesa Broja thekson se mbledhja të ndërpritet dhe të shkojmë në pauzë 

deri në ora 14:00. 

Pauza 12:51 

Mbledhja fillon 14: 15  

25 anëtarë të kuvendit të pranishëm në mbledhje. 

Shkëlqim Ibrahimi: Unë paraprakisht dua të flas për disa tema që u përmendën, ishte për gjetjen e 

Aseteve, që e përmendi njëri nga asamblistëve opozitar i cili tha se si është pranuar nga Ekzekutivi, unë 

konstatoj, se kjo gjetje është gjetje e përsëritur nga auditori dhe radhitët numër 10-të, tek gjetjet e auditorit, 

ku u tha sikur të jetë tendencioze, ku 80% e komunave, kanë raport të kualifikuar. Unë, sa kamë informata, 

21 komuna nga 38, kanë arritur të përfitojnë te grandi i Performancës, gjë që, nëse e pjesëtojmë 21 me 38, i 

bie që 55 % të Komunave, do të kenë pjesë te grandi i Performancës. Dëshiroj, të flas për disa nga gjetjet e 

Auditorit, dhe efektet ose pasojat e tyre, që do t’a përcjellin institucionin e Komunës së Mitrovicës. Gjatë 

zhvillimit të auditimit, zyra kryesore e Auditorit, ka rezultuar të i ketë 17 rekomandime, ku 10 

rekomandime janë të reja, 6 të përsëritura dhe 1 pjesërisht e përsëritur. Pas auditimit, auditori ka konstatuar 

që ky auditim ka bazë të jetë I kualifikuar, ku janë zbuluar keq deklarime dhe mos pajtueshmëri të shumta. 

Duke parë që raporti i Auditorit është i kualifikuar, ne si Komunë e Mitrovicës, me automatizëm e humbim 

të drejtën e aplikimit për Grandin e Performancës, sepse njëri nga 5 kushtet minimale që duhet plotësuar 

për këtë grand, i cili thotë: Opinion i Auditorit duhet të jetë të paktën i pamodifikuar me theks (thelb) të 

çështjes, që ne nuk i përmbushim. Si pasojë e kësaj, Komuna jonë do të i humbë të paktën 1 milon € për 

vitin e ardhshëm, Po ashtu, të gjithë jemi në dijeni, në qoftë se për dy vite radhazi nuk e kemi Raportin 

pozitiv nga Auditori, e humbim të drejtën për aplikim te fondeve ose kredive për dy vite. Po i përmendi 

disa nga gjetjet apo rekomandimeve të auditorit, edhe pse shumë prej tyre u përmendën më herët: d.m.th, të 

keq klasifikimet e ekzekutuara nga thesari, ku njëri nga fajet kryesor është që si pasojë Komuna e 

Mitrovicës ka bërë mos planifikim të mirë të shpenzimeve, dhe mos pagesave me kohë, gjë që kanë 

rezultuar që shumë prej këtyre shpenzimeve të ekzekutohen përmes procedurave gjyqësore përmbarimore, 

me vlerë afër 4,341,000€. Po ashtu është edhe mos regjistrimi i aseteve të Komunës, që ndër to është edhe 

Qendra Multifunksionale me vlerë prej 20,000,000.€. Kjo gjetje apo rekomandim i auditorit, është edhe 

rekomandim i viti të kaluar, gjë që nuk është adresuar, e keni të evidentuar edhe te pika nr, 10. Po ashtu, 

mangësi të parashikuar me vlerë në kontratë kornize, për transporte të shkollave fillore, në dy destinacione, 

ku kjo kontratë është dhashur të shikohet dhe të nënshkruhet në vlerë të 45.280 euro, dhe është nënshkruar 

gjëja gabimisht në vlerë të 144.000 €, që do të thotë, që ai zyrtar që e ka nënshkruar këtë faturë, ka bërë 

gabim për afër 98.712 €. Cili është rekomandimi i Auditorit që ne tash me ftuar kontraktorin dhe me i 

kërkuar mirëkuptim, gjë që është e palogjikshme, po besoj që këtë punë është dashur më përfunduar zyrtari 

ose menaxheri i Kontratës i cili është përgjegjës për këtë kontratë. Po ashtu te angazhimi për njerëzit e 

arësimit pa procedura të rekrutimit dhe mos raportimi i tyre, ne si institucion i Komunës së Mitrovicës,  

faktikisht nëse e analizojmë, pretendohet që borxhit që është 11.000.000€, i shtohet edhe një shumë prej 

111.600 €, vetëm nëse e shikoni një vlerë prej një mesatareje këtyre 62 punonjësve, auditori na ka 

rekomanduar që në vitin e ardhshëm me i përfshi pasqyrat financiare, gjë që i bie se nëse e marrim një 

arsimtar që paguhet mesatarisht 600 € dhe e shumëzojmë me 62 të punësuar të cilët kanë punuar përmbi 6 

muaj, atëherë ne si Komunë na rigjenerohet edhe një borxhi prej 190,600 €. Unë mendoj që e kemi obligim 

si ekzekutiv që vitin e ardhshëm me e përfshi në pasqyrat financiare, përndryshe na përsëritët edhe vitin e 
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ardhshëm. Çështje tjetër e auditorit, është edhe nënshkrimi i kontratës përtej vlerës së parashikuar të 

buxhetit, gjë që është një prej gjetjeve më të mëdha dhe më të dëmshme për Komunën tonë, ku vlera e 

parashikuar ka qenë 72.000 €, kurse është nënshkruar për 427.000 €, përmbi, afro gjysmë milioni € , Unë 

kërkoj nga ju, ekzekutiv i nderuar, që menjëherë të hartohet Plani i veprimit dhe të adresohet në gjetjet e 

auditimit. 
Erseka Barani: Desha me u ndërlidhur me çështjen A6, ku thuhet se ka mangësi në procedurën e 

Prokurimit, për përcaktimin e çmimit të vlerës së kontratës. Këtu bëhet fjalë për një kontratë “ furnizim me 

barëra dhe material mjekësor” si çmimi i kontratës ku do të duhej të vendoseshin çmimet e peshuar për 

(llotin e parë dhe llotin e dytë). Desha të bëjë pyetje se kur është lidhur kjo kontratë, sepse derisa kemi 

qenë dhe e kemi bërë betimin, nuk ka pasur kontratë për furnizim me barëra dhe material mjekësor, kështu 

që i bie, se kjo kontratë është bërë pasi që ne e kemi dorëzuar mandatin dhe është gjetur për mandatin e 

tanishëm, e ndjej obligim moral për thënë këtë pasi ka të bëjë me shëndetësi, njëkohësisht është dashur, që 

Drejtoria për shëndetësi dhe drejtoria e Prokurimit, me iu treguar auditorëve të jashtëm se këtu, ka enë një 

gabim, nuk ka të bëjë aspak me tejkalimin e kësaj shume, thjeshtë është dashur me pas reagime, unë 

kërkova edhe në KPF, le të mbetet si pyetje, a keni reaguar te auditorët e përgjithshëm dhe a e kanë marrur 

për bazë reagimin e juaj gjatë draftimit të këtij raporti. 

Hamdi Hasani: Me qëllim dëgjova duke folur rreth këtij raporti, dhe si këta zotërinjtë që kanë qenë në 

pushtet dhe e kanë bërë punën kështu, e kanë gjetur një formë të sulmojnë, mbrojtja më e mirë është sulmi, 

por në këtë rast, sikur të isha në vendin e tyre, sidomos sikur të kisha qenë pjesë e atij ekzekutivi, e aq më 

tepër numri 2 i atij ekzekutivi, jo marre me i thënë dikujt, por mua personalisht më kish ardhur marre  me 

dal dhe me e marrë fjalën lidhur me këtë, duke e pasur parasysh, se ç’farë katrahure ka gjetur ky raport. 

Çështja e ekzekutivit të kaluar, unë nuk mundem ta marr me mend, a keni pasur ndonjë njeri aty që din 

diçka, se për ta bërë një gjendje të tillë, me të vërtetë nuk di se si mundet njeriu me e bë më keq. Mandej 

del dhe thotë: “Auditori po e din që keni punuar keq, tmerrësisht keq, qytetari e din që keni punuar keq, ua 

ka treguar vendin me 53%, dhe të gjithë jeni fajtorë”, prapë ju e keni mirë, që ju e keni mirë, qytetarët, 

auditori të gjithë e kanë keq, përveç jush. Me të vërtetë, edhe në politikë duhet të ekzistoj një pikë, etika. 

Që kur gabojmë me kërkuar falje. Çështja tjetër që është më me rëndësi, po më brengos ajo se ku janë 

institucionet tjera në këtë rast, gjithë këto shkelje, si mundet me kaluar kështu, dhe me qenë kaq komod në 

pozitat e tyre. Unë, i inkurajoj, ekzekutivin, të gjitha drejtoritë, kryetarin, nënkryetarin dhe të gjithë, mos 

hezitoni, të gjitha shkeljet me i dërguar në vendin përkatës. Përndryshe po e amnistuat ju, po latë diçka 

keq, atëherë jeni bashkëpërgjegjës me ta. Dhe për këtë, do t’iu mbajmë edhe ju përgjegjës. Çdo shkelje 

ligjore që e kanë bërë me adresuar të vendi, kushdo që e ka bërë, qoftë me qëllim apo pa, duhet me dhënë 

llogari, nuk mundet kjo me shkuar para qytetarit në këtë formë, me katandisur qytetin në këtë mënyrë, dhe 

me ardhur e me fol me krenari këtu në Kuvend, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Kjo është kërkesa ime për 

ekzekutivin, të gjithë drejtorët: Shkeljet ligjore adresoni tek vendi. 

Faruk Mujka:  Unë prap qëndroj, edhe pse z. Shkëlqim Ibrahimi ndoshta po i ngatërron vitet, por nuk 

ka lidhje, - Raporti nuk është ndarë për të gjitha Komunat për këtë vit, por prapë po e them 80 – 90 % e 

Komunave do ta kenë të njëjtin raport. Shqetësim për ne është, se me të vërtetë, nuk i keni adresuar pyetjet 

prej auditorit, për versionin final, dhe në këtë mënyrë përndryshe nuk kishin dalur ato përgjigje të cilat i 

theksova më herët, po ashtu as zyrtarët nuk do të dilshin keqë, sepse ata janë menaxherë të projekteve, 

normal që unë e thash, personat politik vinë e shkojnë. Mirë, mund të përdoret kjo për ta sulmuar opozitën, 

gjithçka është në rregull. Z.Fadil Veseli tha: “këta e kanë marrur dënimin për të cilin po flitet tash”, por 

mos të harrojmë, ashtu si e theksoja edhe znj. Elidiana. Në vitin, 2013 ka qenë Raporti i kualifikuar, edhe 

atëherë borxhi të cilin e ka trashëguar ekzekutivi, ka qenë 1.3 milion €, me 13 milion € buxhet të 

Komunës, d.m.th, 10 % buxhet i Komunës, ka qenë borxh. Dhe tash, mbi 2.2 milion €, asnjë raport 

financiar, borxhi nuk po del ma shumë. Plus, 1 milion €, ende nuk i keni futur në vepër këto të hyra 

vetanake. Për tjetërsimin e pronës të viti 2013, e për këto procedurat gjyqësore që i përmendët 10 milion €, 

po harroni që kryetari po ua rikujton nganjëherë, që 10 milion €, janë duke u përfshi pronat cilat janë 

dhënë, si: Stacioni i Policisë, objekti i IBSM, ai i Hotelit Adriatik, të gjitha janë në ato borxhe. Pjesa e 

përmbaruesit, edhe këtë e kemi diskutuar, nuk po them që nuk ka pasur problem me operatorin ekonomik, 
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por zanafilla e problemeve ka filluar së pari te rritja e pagave në vitin 2014/15, kur janë, ngarkuar 

Komunat që të bëhet rritja nga fondi i Komunave, dhe pastaj nga kontratat kolektive, e cila përmendet 

edhe aty, ku punëtorët e administratës, shëndetësisë, arsimit, shkojnë nëpër gjykata, gjykata i dërgon te 

Komuna, e komuna ku ka vijë buxhetore për t’i paguar këto mjete, andaj, i merr përmbaruesi. E kur t’i 

merr përmbaruesi për të i paguar pagat dhe mëditjet e arsimtarëve, dhe punëtorëve shëndetësor, normal që 

do të trazohen edhe projektet e infrastrukturës, edhe ato prej mallrave dhe shërbimeve, dhe vije deri te keq 

klasifikimi. Kjo do të zgjas, por deri sa të ekziston ky legjislativ, kështu si është, ky problem ka me u 

trashëguar edhe në Komunën tonë edhe në Komunat e tjera e edhe në Ministritë tjera. Po, tash është një 

iniciativë që në mes të asociacionit të komunave, me kërkuar që Qeveria me i mbuluar këto borxhet e 

akumuluara për paga dhe mëditje për punëtorë shëndetësor dhe arsimorë. Gjithçka është në rregull, por më 

në rregull kish me qenë sikur të ishte kërkuar edhe para dy tri viteve, ose kur është sjell vendimi për tu 

paguar, me u paguar edhe vija buxhetore për komuna. 

Skëlqim Ibrahimi:  Shkurtimisht, z. Mujka më tha: “se ndoshta, Shkëlqimi po i ngatërron vitet”. Unë 

këtu para e kam raportin e Grandit të Performancës ku thotë: “21 nga 38 Komuna i kanë përmbushur 

kushtet për të aplikuar për Grandin e Përforeancës” faktikisht nuk po kuptoj se çfarë të dhënash janë që 

thua se “80%”, se nëse janë 38 Komuna, dhe 80%, i bie që 30 Komuna e kanë raportin e Auditimit të 

kualifikuar. Ne po flasim për vitin 2019, ju e dini që ai proces është ndërprerë, me tërheqjen e MAPL-se, 

thash, është për t’u vlerësuar një pjesë të punës që është bërë, por nuk është për t’u krenuar, për shkak se 

renditemi,  por pa marr parasysh, ne kemi mundur me fituar si Drenasi, një pjesë shumë më të madhe, 

d.m.th, edhe që e kemi fituar Grandin e performancës, jemi Komuna e 10-të, me renditje. i kemi vetem 59 

pikë, nga indikatori total. 

Nenkryetari i Komunës Arian tahiri: Për ta diskutuar, se a është Raporti Pozitiv apo negativ, ose me 

tentuar të gjejmë arsye pse është ose pse nuk është, mendoj që kjo nuk don koment. Këtu, ka aq shumë të 

gjetura, aq shumë keq menaxhim, aq shumë veprime negative saqë definitivisht, mua më vjen shumë keq 

dhe ndjej dhimbje. Më vjen shumë keq për gjendjen e institucionit, në të cilën sot, në vitin 2022 është 

Komuna e Mitrovicës. Asnjë arsyem dhe nuk e di se si mundet dikush me u arsyetuar duke thënë: “Unë i 

kam marrë 65 veta në punë”, në sektorin privat me qenë, nuk mundesh me i punësuar 65 veta ashtu si i 

kanë marrë në arsim. Atyre iu është ndërpre, ato kontrata që ju i keni lënë, ne në atë vend i kemi gjetur. 

Por si e arsyeton: Një intelektual, një Kabinet Qeverisës, me i marr 65 veta në punë dhe me thënë, “ky 

bënë, ky nuk bënë, hajde ti, hajde ti”, kjo jo që është vepër penale, por është tmerrësisht e rëndë. Kjo është 

shkelje e të drejtave të Njeriut. Mandej, keqmenaxhim të pasqyrave finaciare, keq menagjim të parasë 

publike, mos raportimin e deklarimeve, jo pranim i punëve në mënyrën e duhur, mandej nënshkrime përtej 

kompetencave, pa autorizim, me autorizime fallcifikuara e forma të ndryshme. Këtu ka aq shume, sa mua 

sinqerisht e them, më vjen keq, që në vitin 2022, Institucioni i Komunës në Mitrovicës me pas një 

menagjim të till. Kjo është tmerr, 22 vite pas luftës! 14 vita, pas themelimit të institucioneve të Republikës 

së Kosovës, si Shtet i pavarur dhe Sovran. Këtu, nuk ka arsye, këtu ka kërkimfalje. Pra ne e bëjmë punën 

tonë, ky është raport i Pamvarur, është i zyrës kombëtare të auditimit, nuk e njohim as ne e as ju, e bëjnë 

punën e vet të auditimit. 

Zyra Kombëtare e auditimit ka marrëveshje, ka memorandum me prokurorinë e shtetit me i qetësuar 

rastet, janë punë e tyre, ne nuk përzihemi, po, me arsyetu edhe me shit moral, është e pandershme është 

jokorrekte dhe këtu duhet me reaguar, nuk mundem me toleruar. Plot elemente të tjera, dhe mandej me 

vazhduar dhe me bërë betejë politike. Përtej kësaj, në vitin 2018, plotë shkelje, vitin 2019, edhe më të 

rënda, 2020-en, 2021-en, d.m.th. jo vetem një vit, por ne po flasim që ndër vite ka shkelje, përndryshe, viti 

2021, është viti, ku prej zyrës kombëtare të auditimit, raporti i auditimit është në nivelin më të tmerrshëm, 

që ka pasur ndonjëherë Komuna e Mitrovicës. Është Raport i kualifikuar, fatkeqësisht për të gjithë ne së 

bashku, dhe për qytetarin e Mitrovicës, se më së shumëti ndëshkohet dhe e pëson qytetari I Mitrovicës. Ne 

si qeverisja, na e vështirëson shumë punën për shkak se thot: këtu, jo që nuk është punuar asgjë, por është 

shkatërruar, Janë ndërtuar ngadal ose është e shkatërruar. Nuk janë 2,2 milion borgje, por janë 10 milion 

borgje, ne 5 milion borgje vetëm deri tash i kemi përfunduar. Këtë 2.2-shin e kanë marr përmbaruesit 

vetëm këtë vit, çka kanë qenë të trashëguara. qka po du të them në fund, ne jemi të gjithë të këtij qyteti, 
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dhe është krejt në rregull, shumë e shëndosh të kemi mendime ndryshe, po Ligjin, Shtetin dhe Institucionet 

duhet t’i kemi të përbashkëta dhe me i trajtuar të përbashkëta. Sa është i imi, është i yti, është i secilit 

qytetarë njëjtë. Këtu, ne nuk duhet të kemi kompromis, për te mendimet, për te qasja, për te kontributet, 

për te angazhimet, për te aktivitetet, për sa i kemi ndryshe, kjo është krejt vlerë. Po këtu, nuk kemi nevoje 

të kemi kompromis, këto janë shkelje, këto janë vepra të rënda, këto janë gabime të medha, më vjen keq, 

na vie keq së bashku, nuk dua ta gjykoj askënd, as nuk jam prokurori, as gjykatësi, gjithsecili e bënë punën 

e vet, ne e bëjmë punën tonë, Ne, na u ka vënë barrë e madhe, kërkohet energji e madhe, përkushtim i 

madh, që me jep maksimumin dhe me tentuar që me i vendos gjërat në binarët e duhur, me e ngritur 

përformancën e Komunës së Mitrovicës, me ia rregulluar imazhin Institucionit të Mitrovicës. Fatkeqësisht, 

për vitin e ardhshëm e kemi me e humbur një Grand 7 – 800 mijë €, ndoshta del 1 milion, përtej kësaj, 

imazhi i Komunës së Mitrovicës është i rrënuar, por duhet me pas kujdesë që kurdo që flasim, të flasim, 

saktë, konkret, pa tendenca, edhe të bardhen edhe të zezën me e pranuar ashtu si është. 

Igballe Islami : Me fillimin e kësaj pike të rendit të ditës, meqenëse edhe si drejtoreshë e Drejtorisë për 

Financa dhe zhvillim ekonomik, e ndjej obligim që të marr fjalën dhe të përgjigjem në disa pyetje të cilat u 

parashtruan nga asamblistët. Me të vërtetë kam pritur, që me fillim të kësaj pike të rendit të ditës, ata që 

ishin pjesë e Ekzekutivit, do ta marrin fjalën, e jo vetëm atëherë kur i përmendet emri, Po më vjen shumë 

mirë, që po e pranojnë që Raporti i auditimit është i tillë. Unë dhe Kryetari, me të vërtetë po më befasojnë 

aq shumë që më shumë kishte kritika pse e kemi pranuar, aq shumë kishte kritika ndaj kryetarit, sa ndaj 

jush që vet e keni qenë pjesë e kësaj qeverisje. U përmend që “Nuk jeni ankuar, nuk keni bërë kthim me 

dhënë përgjigje”, çka kemi mundur ne, si ekzekutiv dhe Kryetari të themi, kur ata kanë potencuar se janë 

pranuar 62 punonjës pa procedura të rekrutimit. Ku janë faktet që ka pasur procedura të regrutimit? Ishim 

shumë me fat dhe do të jemi, sikur t’i kishim dhe ti potenconim. Meqenëse jam shumë e vetëdijshme se ne 

si ekzekutiv, jemi të dëmtuar nga ky raport i auditimit, Po lidhem aty, ku është drejtoria ime në përgjithësi, 

te Tatimi në pronë, u përmend që në muajin tetor kanë qenë 6 mijë e disa inspektime, dhe me të vërtetë, në 

fund të vitit 2021 janë vetëm 5800 objekte të cilat janë verifikuar dhe janë vetëm 180 objekte të 

regjistruara. Çka po e potencoj, se zyra e tatimit në pronë, ka qenë zyre ku thjeshtë është neglizhuar, ka 

qenë zyre ku janë lëshuar vërtetimet për regjistrim të veturave në atë kohë, dhe thjeshtë nuk është marr 

askush me atë punë. Po ndalem te Raporti financiar, Në seancën e kaluar, është diskutuar Raporti 

financiar, edhe pse nuk aprovohet, janë përmendur detyrimet kontigjente, të gjithë ata që e dinë, se si 

raportohen obligimet financiare e dinë që raportohen obligimet financiare, faturat e papaguara dhe 

obligimet kontraktuale. E obligimet kontingjente janë krejt diçka tjetër, ato raportohen vetëm në pasqyra 

vjetore finaciare. Mirëpo, unë prapë se prapë e kam modifikuar dhe e gjeni në faqen zyrtare të Komunës, 

dhe i kam përfshirë edhe obligimet kontingjente. Edhe pse nuk është e nevojshëm, sepse me ligj, 

menaxhimin e financave publike, nuk jemi të obliguar me i raportuar, dhe nuk raportohen obligimet 

kontingjente. Çdo tre mujor ose gjashtë mujorë, raporteve financiare. 

 
Elvis Feka: Vetëm për të mos iu mbetur borxh disa pyetjeve, d.m.th, çështjeve të Prokurimit, çështja e 

parë, Mangësi në vlera të parashikuara të kontratës” Ç’farë përgjigje me kthye ne!? Unë po ua bëjë këtë 

pyetje ju që keni qenë ekzekutivë më herët, kur a me iu thënë: që këta nuk kanë ditur matematikën? nuk 

kanë ditur me kalkuluar, Çka me ju thënë? Po flas për çështjen A 2, mangësi në vlerën e parashikuar të 

kontratës, Është fjala për çështjen e shërbimit të transportit të nxënësve. Çka me ju thënë? Atyre që s’kanë 

ditur me kalkuluar? Në rregull, ju kemi thënë s’kanë dit me kalkuluar por është e gjetur. Po nuk guxon me 

ndryshuar kontratën. Çështja tjetër, A6, mangësi në procedurën e prokurimit dhe përcaktimi i vlerës së 

kontratës, ato që i ngriti ish drejtoresha e shëndetësisë. Sa i përket kësaj çështje, ne e kemi diskutuar me, 

auditorët, dhe në bazë të ligjit të prokurimit, çmimi i peshuar, merret vetëm si bazë për me e përcaktuar se 

cila kontratë është me çmim më të ulët. Ndërsa në këtë rast, çmimi i peshuar është vendosur si çmim i 

kontratës. Edhe kjo është shkelje, për shkak se çmimi i kontratës pastaj duhet me u respektuar. Çka po dua 

me ju thënë edhe këtë: Nuk kanë ditur me e dalluar çmimin e kontratës me vlerën e poentueshme? E Njejta 

përgjigje. Çështja B3 (ose D3 nuk po e kuptoj) Nënshkrimi i kontratës përtej vlerës, Po mbeta borxh, është 

nënshkruar në fund të mandatit të juaj Nënshkrimi I kontratës përtej vlerës së kontratës, vlera e 
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Parashikuar e kontratës është 72.000 €, është nënshkruar 499.864 €dhe a din se cka keni bërë, e keni 

respektuar një rekomandim të auditorit të vitit 2020, ku thotë: Kontratat duhet të nënshkruhen nga kryetari 

i Komunës, kontratat e mëdha, dhe cka keni bë ju, ia keni hjekur disa euro qaty, dhe e keni lënë 499.000€. 

D.m.th. vetëm mos me lejuar me nënshkruar kryetari. Dhe keni bërë tejkalim të kontratës për 42.7864€, 

d.m.th. kjo është çka me i thënë unë auditorit. Dhe në nënshkrim të kontratave, ka vonim në nënshkrim të 

kontratave, ku ka skaduar sigurimi i ofertës, kur skadon sigurimi i ofertës, kompania mundet me thënë: 

“Nuk ta ofertoj çmimin e njëjtë për kontratën që e ke nënshkruar” Nuk guxojnë me u bë, për shkak se para 

nënshkrimit të kontratës është pjesa e tretë, e dokumentacionit për disponimin e mjeteve ku duhet me 

nënshkruar zyrtari i Prokurimit, ZKF-ja dhe ZKA-ja. Këtë rast, kryetari i Komunës. Nuk guxon me u 

nënshkruar kontrata pa e nënshkruar këta të tre. Dhe kjo është arsyeja pse është shkelje në gjetjen e 

auditorit. Këto janë çështjet sa i përket çështjes së prokurimit, por desha mos me iu mbetur borxh.  

Faruk Mujka: Hetuesia mundet me u marr me këto cështje, a po kupton, secili mandej matemi në atë 

kanarë, mirëpo edhe një hërë, vec për arsim, se të gjithë kanë më ardhë në këtë cështje, të gjithë kena me 

diskutu këtë cështje edhe ne. Për këto 62 emëra që u përmenden, se nuk janë këto me lloto që janë 

zgjedhur, po ti, e ti jo, se ata kanë punuar, edhe kur ka skaduar atëhere e dinë, ka qenë që me punuar deri 

në konkursin e ardhshem. Konkursi i ardhshëm nuk ka qenë, dhe normal që mos me humb nxënësit, kanë 

vazhduar arsimtarët, por prap se prap unë po them, në qoftëse ka qenë shkelje, në rregull ka qenë shkelje, 

por pse keni vazhduar me këtë shkelje? Pse se keni hapur mennjëherë në Janar konkursin dhe me i 

akomoduar njerëzit? 

Kryeseusja e Kuvendit znj. Vesa Broja thekson se meqenëse nuk votohet kjo pikë kalojmë në pikën e 

radhës. 

 
 

Pika 8 

Kryesuesja Vesa Broja: Sa i përket Rishqyrtimi i Planit komunal për menaxhimin e mbeturinave 2022-

2027. Hap diskutimin nëse ka dikush ndonjë sugjerim ose është kundër. 

Kryesuesja meqenëse nuk ka të lajmëruar për diskutim atëherë hedh në votim Planin komunal për 

menaxhimin e mbeturinave 2022-2027. 

Rezultati i votimit: 25 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 

Kryesuesja Vesa Broja konstatoj se unanimisht u miratua Plani komunal për menaxhimin e 

mbeturinave 2022-2027. 

  

Pika 9 

Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Brojahap diskutimin. 

Kryesuesja e Kuvendit pasi hedh në votim Kuvendi i Komunës në mbledhjen e mbajtur më dt. 

10.06.2022 sjellë këtë Rekomandim: 

I rekomandohet Kryetarit të Komunës që në pajtim me Rregulloren e MF-së Nr. 02/2013 Për 

menaxhimin e pasurisë jo financiare në organizatat buxhetore të ndërmerr veprime ligjore, të bëjë 

vlerësimin e lloptopëve të anëtarëve të Kuvendit në mandatin 2017/2021 dhe pas vlerësimit nga komisioni i 

rekomandohet Kryetarit të Komunës që duke u bazuar në nenet 4 dhe 9 të Rregullores, si pasuri e 

papërdorshme dhe jashtë funksionit llaptopët t’i dhurohen ish anëtarëve të Kuvendit të Komunës.  

 

Rezultati i votimit: 24  për, 0 kundër dhe 1 abstenime. 

Kryesuesja Vesa Broja konstatoj se unanimisht u votua rekomanidimi 

 

     Pika 10 

 

 

Elidiana Budini Haziri: Pyetje për Drejtorinë e Inspekcionit ( pyetje me shkrim) 
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Në lokacionin pranë lulishtes “Demi”, respektivisht pranë zonës të njohur si “Desi”, ditët e fundit 

është ndërtuar dhe funksionalizuar një aktivitet (shërbim) Autolarje. A është drejtoria juaj në dijeni për 

këtë? Operatori në fjalë a është duke funksionuar sipas rregulloreve ne fuqi? (sip. Tokësore a është 

pronë publike dhe a ka leje të punës) 

2.  Deri ku kane shkuar procedurat për largimin e rrethojës  dhe lirimin e trotuarit për këmbësorë të 

objektit  ish-shkolla “Nena Terezë” dhe që tani në shfrytëzim e ka OJQ “Sindrom Down Kosova”? 

3.  Pyetje për Drejtorinë për Mirëqenie Sociale dhe Integrime Evropiane 

Kam informacion prej qytetareve që te objekti nën menaxhimin e  komunës i dhënë në shfrytëzim 

për raste sociale i njohur si “te Desi” ka disa hapësira në katet e para të pashfrytëzuara. A ka drejtoria 

juaj statistika: Cila familje cilën hapësirë e shfrytëzon? A ka realisht hapësira boshe që do të mund të 

shfrytëzoheshin për qëllime të caktuara nga drejtoria juaj? A keni bërë rishqyrtim të kontratave të 

banimit? (nëse afatet kohore për banim kanë kaluar, rishqyrtim të gjendjes ekonomike sociale të 

familjeve banuese, a ka ndonjë familje që nuk banon aty dhe do të mund të vendosnit familje të tjera në 

nevojë).   

Një shqetësim tjetër i banoreve të atij lokacioni është zhurma e krijuar në orë të vona 20:00-

24:00  nga shfrytëzimi i një cesme të asaj ndërtese “Te Desi” për të pastruar auto vetura. Shpenzimet e 

ujit kuptohet që i faturohen drejtorisë suaj. 

Tjetër shqetësim i banoreve familjare është shfrytëzimi i atyre hapësirave (ndërtesave të vjetra) për 

veprimtari të pakontrolluara dhe të dyshimta.   

 Ju lutem të caktoni një zyrtar përgjegjës për shqyrtimin e këtyre shqetësimeve dhe gjetjen e 

zgjidhjeve në të mirë të banorëve . 
 

 

Mbledhja përfundoi punimet në ora 14:53min. 

   

 

Mitrovicë                         Procesmbajtës:                                        Kryesuesja e Kuvendit 

10.06.2022                        _______________                                    ________________ 

  Afërdita MAXHUNI                             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. 

 

 

 



6 

 

 

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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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,673,370.00  

 3,830,363.00  

 3,999,207.00  

 3,500,000.00

 3,600,000.00

 3,700,000.00

 3,800,000.00

 3,900,000.00

 4,000,000.00

 4,100,000.00

Të Hyrat Vetanake 2023 Të Hyrat Vetanake 2024 Të Hyrat Vetanake 2025



14 

 

 

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. 

 

 



22 

 

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 
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ZJARRFIKËSIT DHE INSPEKTIMET 

Komandant i njësisë :  z. Tahir  Mikullovci 

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

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

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

largimin e pasojave të shkaktuara nga zjarri. 

Deklarata e Qëllimit :  

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 
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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. 

 

 



41 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 











































































 

                                         Komuna e Mitrovicës 

           Opština Mitrovica– Municipality of Mitrovica 

Drejtoria për Shëndetësi  

DATË/A: 17.06.2022 

PËR: 
  Komiteti për Politikë dhe Financa  

  Kuvendi Komunal i Mitrovicës  

CC: Znj.Vesa Broja ,kryesuese e Kuvendit Komunal  

NGA: 
Drejtoria për Shëndetësi  

Drejtori Fahri Shabani 

SUBJEKTI:  Raport për gjendjen në Shëndetësi  

 

Hyrje  

      Gjendja në Shëndetësi dhe konkretisht në Kujdesin Parësor Shëndëtësor (më tutje KPSH) të Komunës së 

Mitrovicës , aktualisht dhe në kushtet e rënies së dukshme  të rasteve të reja pozitive me pandeminë Covid 19 

dhe masat e ndërmarra nga Drejtoria për Shëndetësi,menaxhmenti i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare 

(QKMF) dhe angazhimi i të gjithë punëtorëve shëndetësorë të KPSH-së  është në përmirësim e sipër.  

     Operimi dhe funksionalizimi i shërbimeve shëndetësore i është rikthyer normalitetit dhe aktiviteteve 

rutinore në të gjitha sektorët dhe njësitë  e  QKMF- së .  

      Sigurimi i kontinuitetit të qëndrueshëm të furnizimit me medikamente dhe material të nevojshëm për 

punë ka lehtësuar ofrimin e shërbimeve, ka mundësuar sigurimin e kushteve për punë të personelit si dhe 

knaqshmërinë e pacienteve me shërbimet e ofruara.  

      Furnizimi me inventar dhe pajisje mjekësore ka ndikuar në ngritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimeve por 

edhe krijimin e kushteve për punë për personelin shëndetësor. 

      Çdo ditë e më shumë po vërehet rritja e numrit të shërbimeve shëndetësore  në të gjitha sektorët e 

QKMF- së , në Qendrat e Mjekësisë Familjare (QMF) dhe Ambulancat e Mjekësisë Familjare (AMF) ,ato që 

janë funksionale.  

     Gjithsesi se mungesa  e personelit mjekësor  ka ndikim  në funksionalizimin e plotë si dhe arritjen e 

objektivave të parashtruara.  

      Personeli i cili ka ardhë si ndihmë nga Ministria e Shëndëtësisë (MSH) sado pak e ka lehtësuar punën dhe 

ka ndikuar në zvogëlimin e ngarkesës së personelit shëndetësor , si dhe në rritjen e efikasitetit dhe cilësisë së 

shërbimeve shëndetësore  me theks të veqantë në sektorin e Mjekësisë Familjare (MF) .  

     Por këtyre profesionistëve shëndetësorë , të cilët përbejnë një personel prej 18 puntorësh shëndetësor(  3 

mjekë të përgjithshëm dhe 15 infermierë ) më 15.06.2022 iu skadon kontrata me MSH- në dhe largimi i tyre 



nga puna në Kujdesin Parësor Shëndetësor do të vështirësëoj jo pak punën në shëndetësinë primare të 

komunës tonë.  

       Kemi bërë kërkesë MSh-së  që këtyre profesionistëve shëndetësorë të iu vazhdohen kontratat të paktën 

edhe për një periudhë 6 mujore mirëpo deri më tash nuk kemi marrë kurrfarë përgjigje. 

       Në anën tjetër proceduat e tej zgjatura administrative na kanë vonuar në  administrimin e rekrutimit të 

personelit shëndetësor dhe plotësimin e mungesës së stafit shëndëtësor ( mjekëve familjarë,mjekëve të 

përgjithshëm infermierëve etj.)  në QKMF, QMF- të dhe AMF-të e Kujdesit Parësor Shëndetësor. 

   Edhe infrastruktura e dëmtuar shëndetësore dhe mungesa afatgjate e investimeve në mirëmbajtjen dhe 

renovimin e objekteve shëndetësore e ka pamundësuar ofrimin e shërbimeve shëndetësore në disa 

Ambulanca të Mjekësisë Familjare  me theks të posaqëm në Rajonin e Shalës së Bajgorës  . 

    Edhe përkundër vështirësive me mungesën e personelit me theks të veqantë atij mjekësor dhe infermieror 

(si pasojë e shkuarjes së mjekëve në specializim, në emigracion, pensionimit etj.) si dhe shfrytëzimeve të 

pushimeve vjetore të cilat për shkak të pandemisë nuk janë shfrytëzuar me heret ,janë bërë  dhe po bëhen 

përpjekje maksimale që të mbahen kontinuiteti i ofrimit të shërbimeve në të gjitha sektorët dhe njësitë. 

 

Situata me pandeminë Covid 19  

  Natyrisht sfida kryesore e institucioneve shëndetësore në dy vitet e fundit ka qenë përballja me 

pandeminë Covid 19. 

 Për fat të mirë sistemi shëndetësor i Kosovës në përgjithësi dhe Kujdesi Parësor i Shëndetësor i Komunës 

së Mitrovicës e ka përballuar me sukses këtë sfidë mbarëbotërore të shëndetit dhe jo vetëm të shëndetit. 

 Në Komunën e Mitrovicës prej fillimit të pandemisë kemi patur gjithsej 11 625 raste pozitive më Covid 

19 , ,prej tyre 11 453 janë shëruar, 168 kanë vdekur  , 4 qytetarë aktualisht janë të infektuar më Covid 19 

dhe për fat të mirë gjendja e tyre shëndetsore është e mirë. 

Fatmirësisht trendi i rasteve ka rënë shumë dhe po shpresojmë që po shkojmë drejt fundit të pandemisë 

Covid 19. 

Në fillim të vitit është rifunksionalizuar qendra antiCovid në kuadër të QKMF–së ku është ofruar terapi 

ditore me infuzione dhe injeksione intramuskulare të gjithë pacientëve të infektuar me Covid 19 , që kanë 

pasur nevojë për marrjen e kësaj terapie . Kjo qendër ende funksionon edhe pse fatmirësisht javët e fundit 

dhe aktualisht nuk po parqityet asnjë qytetarë që ka nevojë për terapi të tillë. 

Vaksinimi i popullatës me vaksinën anti Covid ka vazhduar në mënyrë të panderprerë në shërbimin e 

imunizimit dhe Vaksinimit të QKMF-së  

Furnizimi me vaksina ka  qenë i mirë , vaksina ka ne sasi te mjaftueshme por ka rënë shumë interesimi i 

qytetareve per vaksinim. 

 

        Ofrimi i shërbimeve shëndëtësore   

        Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “ Dr.Nexhat Çuni “ ofron shërbime shëndetësore në të gjitha 

sektorët dhe njësitë e saj . 

        Sektori i Mjekësisë Familjare në QKMF aktualisht ofron në shërbime në ndrrimin e paraditës në 4 

ordinanca të mjekësisë familjare në QKMF, dhe në ndrrimin e pasdites në dy ordinanca, ku gjatë ofrimit 

të  shërbimeve shëndetësore aplikohen parimet e Konceptit të Mjekësisë Familjare . 

         Sektori i Mjekimit Urgjent ofron shërbime 24 orë në ditë  dhe frekuentohet nga një numër mesatar 

të rasteve që kërkojnë shërbime. Është vërejtur një fluks i zvogëluar i rasteve gjatë nderimit të natës me 

një mesatare rreth 60 pacient. Tani më ky sektor është furnizuar me medikamente, material mjekësor  

pajisje dhe inventar të mjaftueshme për përgjigje adekuate ne ë menaxhimin e rasteve urgjente por edhe të 

gjithë atyre të cilët kërkojnë shërbime në këtë sektor. 



       Sektori i Shëndetit Oral - ofron shërbime të përgjithshme stomatologjike,shërbimet specialistike të 

protetikës stomatologjike  dhe shërbimet specialistike të  pedodoncicë (stomatologjisë së fëmijëve ). Në 

këtë sektor është i organizuar dhe funksionon ofrimi i shërbimeve e 24 orë përmes kujdestarisë. 

       Pas një kohe të gjatë të mungesës ,ky sektor është furnizuar me medikamente,material mjekësor, 

instrumente dhe inventar të nevojshëm duke përmirësuar në mënyrë të dukshme kushtet e punës për 

personelin shëndetësor. 

     Në kuadër të reformimit dhe riorganizimit të këtij sektori  që nga data 1 Qershor është funksionalizuar 

Shërbimi i Stomatologjisë së Fëmijëve që do të ofrojë shërbime specialistike stomatologjike pedodontike  

për fëmijët 0 deri në 14 vjeq. Me funksionalizimin e këtij shërbimi synohet që të ndikojmë në 

përnmirësimin ë gjendjes së shënditit oral tek moshat e reja , që në bazë të statistikave dhe hulumtimeve 

të institucioneve shëndetësore relevante nuk është as për së afërmi në nivelin e dëshiruar.  

 

     Sektori Diagnostikës - Laboratori i analizave  vazhdon me kryerjen e analizave laboratorike. 

Furnizimi me material dhe reagjensë ka shtuar dukshëm fluksin e pacientëve sepse është rritur dhe është 

zgjeruar numri i shërbimeve të analizave laboratorike . Aktualisht janë duke u kryer të gjitha analizat,që 

janë në mandatin e KPSH-së por edhe disa te tjetra të cilat janë aktuale duke ju referuar situatës me 

COVID 19.   

      Terminët për analiza caktohen deri ne 7 ditë.  

       Rastet urgjente, rastet e pediatrisë , rastet që kryejnë analiza të nevojshme për intervenime kirurgjike, 

si dhe rastet që janë banorë rezidentë të fshatrave të rrajonit të Shalës së Bajgorës kryhen brenda ditës me 

prioritet dhe nuk kanë nevojë për termine . 

       Edhe në Laboratorin e analizave ashtu si në të gjithë sektorët e QKMF-së ,është siguruar kontinuiteti i 

furnizimit me material mjekësor, reagjensa dhe artikuj të tjerë të nevojshëm për punë. 

        Pas një kohe të gjatë në Kabinetin e Rëntgenit kanë filluar edhe shërbimet radiologjike .Kjo është 

mundësuar përmes  paijsjes me një aparat rentgeni në formë donacioni nga UNMIK-u i cili ka mundësuar  

orfrimin e këtij shërbimi shumë të nevojshëm.    

       Për shkak të karakteristikeve teknike të kësaj aparature nuk mund të kryhet fotografimi 

rentgënologjik i pjesës abdominale megjithatë po kryhen shumë fotografime të pjesëve të tjera të trupit . 

Aktualisht në këtë kabinet po kryhen rreth 300 fotografime rentgenologjike në muaj.  

        Në kabinetin e rëngenit ofrohen edhe shërbimet e mamografisë , shpresojmë që në të ardhmen të 

ofrohen edhe shërbimet e ultrasonografisë. 

       Njësia e imunizimit dhe vaksinimit e QKMF-së, përveç aktiviteteve intensive  të vaksinimit kundër 

COVID, ofron shërbime të imunizimit dhe vaksinimit të  rregullt të  fëmijëve me të gjitha vaksinat sipas 

kalendarit të vaksinimit. Prej lindjes e deri tek moshat shkollore . 

        Poashtu kjo njësi ka kryer edhe vaksinimin kundër gripit sezonal. 

       Barnatorja Qendrore pas furnizimit me barna ofron rreth 900 shërbime në javë . Përveq furnizimit 

me insulina dhe barna të tjera nga lista esenciale prej Ministrisë  së Shëndetësisë.meqenëse ky furnizim 

nga MSH është i pamjaftueshëm , përmes buxhetit komunal kemi rritur furnizimin me barna në nivel të 

kënaqshëm, me kontinuitet të sigurtë dhe  të qëndrueshëm. 

       Edhe njësitë e tjera të QKMF-së si p.sh Njësia e Intervencës, Komiteti për ngritjen e Cilësisë së 

Shërbimeve Shëndetësore , Departamenti i Administratës , Njësia e Sistemit Informativ 

Shëndetësor, Kartoteka, Njësia e autotransportit, Shërbimet teknike etj. po e kryejnë punën e tyre me 

përkushtim dhe profesionalizëm duke ndikuar direkt në rritjen e performancës së QKMF-së . 

       Duke ditur rëndësinë e madhe që  kanë masat preventive në mbrojtjen e shëndetit të popullatë, Njësia 

e Edukimit dhe Promovimit Shëndëtsor ka realizuar disa fushata senzibilizuese më qëllim të  

vëtëdijësimit të grupeve të ndryshme të popullatës për çështje më rëndësi për shëndetin publik.   

      Kanë vazhduar aktivitetet në Këshillimore, për  pacientët me diabet dhe hipertension  si dhe  grupet e 

tjera  që tu ofrohet këshillimi motivues rreth përkujdesjes ndaj shëndetit të tyre si dhe menaxhimin e 

faktorëve të rrezikut.   

       Po ashtu janë duke u realizuar edhe vizitat shtëpiake për nëna dhe fëmijë, në kuadër të programit të 

MSH dhe UNICEF –it. 



      Gjatë gjithë kohës zhvillohen edhe aktivitetet dhe trajnimet në kuadër të Zhvillimit të Vazhdueshëm 

Profesional të punëtorëve shëndetësor . Programi i këtyre trajnimeve harmonizohet me Drejtorinë për 

Shëndetësi,menaxhmentitn e QKMF-së , Odat e Profesionistëve Shëndetsorë  si dhe organizatat partnere e 

donatore.  

 

      Funksionimi i rrjetit të QMF-ve dhe AMF-ve  
    Në kuadër të kujdesit parësor shëndetsor një rol të rëndësishëm e kanë edhe QMF-të dhe AMF-të të 

cilat ofrojnë shërbimet shëndetsore më afër qytetrëve duke zbatuar konceptin e Mjekësisë Familjare. 

    QMF – Iliridë – punon aktualisht vetëm në ndërrimin e  paradites (7.00 – 14.00)  dhe ofron shërbimet 

shëndetsore të mjekësisë familjare, stomatologjike, laboratorike , shërbimet e intervencës dhe vaksinimi.  

     QMF- të në Bair 2,Shipol,Bare,Tunel i Parë dhe Vaganicë  dhe AMF në Gushavc ofrojnë shërbime të 

mjekësisë familjare, të intervencës dhe shërbime stomatologjike ,çdo ditë pune gjatë ndrrimit të parë  

         QMF- të në Bair 1,Zhabar , Shupkovc dhe AMF në Kqiq të Madh ofrojnë shërbimet e mjekësisë 

familjare dhe të intervencës çdo ditë punëe në ndrrimin e paradites. 

         QMF – në Stan Tërg ofron shërbime të mjekësisë familjare 3 ditë në javë , ndërsa shërbimet e 

intervencës çdo ditë pune gjatë ndrrimit të paradites 

        Në AMF –të, në Fidanishte dhe në Broboniq për shkak të mungesës së mjekëve ofron vetëm 

shërbimet e intervencës. 

        Në QMF – Koshtovë , objekti është duke u ndërtuar dhe nuk ofrohen shërbime shëndetsore  

        AMF-të në Vllahi ,Selac,Zabergj, Rashan, Kaqanoll, Rashan Bajgorë  për shkak të gjendjes së 

objekteve të ambulancave nuk ka kushte për ofrimin e shërbimeve shëndetsore 

         Shërbime shëndetsore ofrohen edhe në Ambulancën e Mjekësisë Familjare në Kodrën e Minatorëve, 

aktualisht aty punon një infermier sipas mundësisë QKMF ka dërguar herë pas here edhe mjekun 

familjar,gjë që aktualisht për shkak të mungesës së stafit mjekësor është e pamundshme . 

       Aktualisht QKMF e furnizon AMF-në në Kodrën e Minatorëve me të gjitha barnat,materialet 

mjekësorë dhe artikujt tjerë që i posedon vetë QKMF. 

 

       Vështirësitë kryesore dhe masat e marra për tejkalimin e tyre 

       Jemi të vetëdijshëm se gjendja në shëndetësi në përgjithësi në Kosovë dhe në Komunën e Mitrovicës 

nuk është ajo që e dëshirojmë dhe ajo që kemi nevojë . 

      Në Kujdesin Parësor Shëndetësor të Mitrovicës , të cilin e menaxhon Komuna e Mitrovicës përmes 

Drejtorisë për Shëndetësi  e i cili përfshin Qendren Kryesore të Mjekësisë Familjare ( Shtëpinë e 

Shëndetit)  dhe Qendrat e  Mjekësisë Familjare dhe Ambulancat e Mjekësisë Familjare në lagjet e qytetit 

dhe nëpër fshatra, në këta 5 muaj e gjysmë të mandatit tonë ne kemi ndërmarrë masa  dhe veprime 

konkrete për të përmirësuar situtatën në shëndëtësinë primare  

      Puna e parë që kemi bërë ka qenë rritja e buxhetit për shëndetësi  
 

Buxheti për shëndëtësi në vitin 2021 ka qenë  2 663 303.00  € 

Në vitin 2022 është 3 185 100 .00 € 
 

Për investime kapitale në vitin 2021 ka qenë të planifikuara  30 103.00 € 

Në vitin 2022 e kemi rritur në 534 000 €  

 

   Ka pasur mungesë të theksuar të barnave dhe materaileve mjekësore në të gjitha sektoret dhe 

njësitë e QKMF-së  

  

     Kemi arritur që të fillojmë furnizimin me barna, materiale mjekësore , instrumente ,pajisie mjekësore 

dhe inventar në të gjitha sektoret e QKMF-së : Mjekësinë familjare, Emergjencë , Laboratorin e 

Analizave  , stomatologji dhe të gjitha ambulancat funksionale në terren . 

         Ajo që është më e rëndesishme është fakti që kemi siguruar vazhdimësinë e këtij furnizimi jo vetëm 

për këtë vit por edhe në vitet në vazhdim . 



 

       Pas tri vitesh mungesë kemi rikthyer shërbimin e fotografimit me Rentgen në QKMF . 

      Kemi hasur dhe ende e kemi problemin e mungesës së stafit shëndëtsor veqanarisht mjekëve , të cilat 

ose kanë shkuar në specializim ,ose kanë shkuar jashtë vendit ,ose kanë kaluar në sektorin privat, ose janë 

pensionuar e që ne aktualisht kemi  rreth 60 mjekë dhe infermierë më pak sesa numri i punëtorve 

shëndetësor që na nevojitet për të mbuluar nevojat e Kujdesit Parësor Shëndetësor të Mitrovicës . 

      Situatën e mungesës së mjekvëve dhe infermierve e ka rënduar edhe mosvazhdimi i kontratave nga 

ana Ministrisë së Shëndetësisë të 3 mjekeve dhe 15 infermierve , të cilët janë angazhuar nga Ministria e 

Shëndetësisë dhe kanë punuar në QKMF e Mitrovicës. Këtyre punëtorve iu ka skaduar kontrata me 15 

qershor dhe Ministria e Shëndetësisë  nuk ka shprehur gatishmëri që tua vazhdojë , pavarësisht se të gjithë 

drejtorët e shëndëtësisë nga të gjitha komunat e Kosovës kemi bërë kërkesë të përbashkët zyrtare ku kemi 

kërkuar që këtij kontigjenti të punëtorve të ju vazhdohet kontrata të paktën edhe për 6 muaj për shkak të 

nevojave që kanë të gjitha komunat e Kosovës për punëtorë shëndetësorë. 

   Natyrisht ne jemi angazhuar edhe për zgjidhjen e këtij problemi dhe kemi shpallur konkursin për 

punsimin e 44  punëtorve shëndetësorë (mjekë ,stomatologë , infermierë ,laborantë ,asistentë të 

stomatologjisë etj.) .Ky konkurs është në zhvillim e sipër dhe me punësimin këtyre do të kemi mundësi të 

ofrojmë shërbime shëmndetësore në gjithë rrjetin e ambulancave edhe në terren. 

     Pastaj do të vazhdojmë edhe me plotësimin e vendeve të tjera të lira që kanë mbetur dhe vendeve të 

lira që janë krijuar gjatë këtij viti., në mënyrë që deri në fund të vitit ta zgjidhim përfundimisht problemin 

e mungesës së mjekëve,infermierëvedhe punëtotve të tjerë shëndetësorë. 

 

    Infrastruktura e dëmtuar shëndëtsore 

     Një problem shumë i madh që e kemi hasur është fakti i infrastrukturës së dëmtuar shëndëtsore . 

Përvëq Qndres Kryesore të Mjekësisë Familjare që është një ndërtesë e vkjetër dhe e amortizuar  edhe 

shumë objekte të Qendrave të Mjekësisë Famijlare dhe Ambulancave etë Mjekësisë Familjare  janë në 

gjendje të mjerueshme dhe nuk ofrojnë as kushte minimale për ofrimin e shërbimeve shëndetsore.Kështu 

në AMF-të në Vllahi, Selac,Zabergjë,Rashan,Kaqanoll,Rashan,Bajgorë,Koshtovë për shkak të gjendjes së 

objekteve të ambulancave nuk mund të ofrohen shërbime shëndetsore  edhe po të kishim staf të 

mjaftueshëm.  

 

    Situatë e ngjashme është edhe në Stan Tërg ku po ofrohen shërbime shëndetësore  edhe pse ambulanca 

është e dëmtuar nga rrëshqitja e dheut.  

   Ne kemi punuar për të zgjidhur këtë problem : 

   Jemi në rrugë të mirë që të  ndërtojmë QKMF-në e re.  

       Është Planifikuar buxheti dhe posedojmë mjetet për vazhdimin e ndërtimit të  QMF-së në  Koshtovë, 

Operatorit ekonomik i është vazhduar kontrata dhe pritet që brenda ditësh të fillojnë punimet. 

      Është planifikuar buxheti dhe posedojmë mjetet për ndërtimin e QMF- në Stan Tërg, janë përfunduar 

procedurat për bartjen e parcelës së marrë në shfrytëzim nga Trepça. SH.A. dhe kemi inicuar procedurat e 

tenderimit.  

       Është planifikuar buxheti dhe posedojmë mjetet pë renovimin total të 4 aambulancave në Vllahi, 

Zabërgjë, Rashan dhe Shipol. 

       Ambulancat në Bare dhe Bajgorë janë të planifikuara të rinovohen meprojektin e eficiencës së 

energjisë. 

         Në një program të Ministrisë së Shëndetësisë për renovimin e ambulancave të Kujdesit Parësor 

Shëndetsor ne kemi aplikuar për renovimin e AMF së në Selac dhe QMF-së në Shypkovc ,ku ende nuk na 

është kthyer përgjigja . 

        Jemi në bisedime me donatorë për renovimin e AMF-ve në Fidanishte  dhe në Kqiq të Madh  si dhe 

për ndërtimin e ambulancës në Tunel të parë , por ende jemi në proces të bisedimeve.       . 

        Problem tjetër shqetësues kemi patur mos mosfunksionimin e ashensorit në QKMF , i cili tash është 

riparuar dhe është siguruar mirëmbajtja teknimke për vitet në vazhdim. 



         Mungesa e furnizimit me gaz medicinal apo Oksigjen ka qenë problem shumë i madh  më të cilin 

jemi ballafaquar. Tash kanë përfunduar percedurat e tenderimit është përzgjedhur kompania për furnizim 

dhe brenda ditësh do të nënshkruhet kontrata . 

 

 

         Vizioni  

    Drejtoria për Shëndetësi ,menaxhmenti i QKMF-së dhe të gjithë punëtorët e Kjdesit Parësor 

Shëndetësorë të Mitrovicës  janë të përkushtuar për rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore , 

lehtësimin e qasjes së qytetarëve në marrjen e shërbimeve dhe ofrimin e mundësisë për marrjen e 

shërbimeve shëndetësore sa më afër qytetarit. 

 

Mitrovicë 17 qershor 2022 
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