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Hyrje 

Komitetet Konsultative themelohen nga Kuvendi i Komunës pas propozimit të marrë 

nga Kryetari i Komunës, nga Komitetet e përhershme në Komunë dhe nga grupi i 

Qytetarëve. 

 

Komiteti Konsultativ për Shëndetësi, Mirëqenie Sociale dhe Persona me Aftësi të 
Kufizuara është një hap i madh që paraqet një plan për ta ndryshuar këtë gjendje.  
 
Komitetet Konsultative kane për detyrë: 
- Dhënien e propozimeve për rregullore te ndryshme. 
- Hulumtime të ndryshme. 
- Shprehja e mendimeve dhe ideve rreth iniciativave të ndërmarra nga Kryetari i 
Komunës, Komitetet e përhershme apo Kuvendi i Komunës në fushën përkatëse.  
- Paraqesin pikëpamjet dhe mendimet e qytetarëve te Kryetari i Komunës dhe 
Kuvendi i Komunës. 
- Jep propozime për zgjedhjen e problemeve të identifikuara, Njerëzit dhe grupet e 
njerëzve nuk munden dhe nuk duhet të paragjykohen nisur nga një aspekt i veçantë i 
jetës së tyre, qoftë kjo nga raca, apo gjinia. 
 

Dëshira për të hequr pengesat që shkaktojnë aftësinë e kufizuar, dhe nevojat e tyre pёr 

shëndetësi lidhen ngushtë me idenë e të drejtave të njeriut, askush nuk mund të jetojë 

si qenie njerëzore me të drejta të plota, nëse mungojnë të drejtat dhe liritë e tyre. 

Komiteti konsultativ obligohet që të dorëzojë raporte vjetore për punën e vet pranë 

Kuvendit të Komunës. 
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Më poshtë është përshkruar plani i punës për mbledhjet e parashikuara: 
 
 
Tetor 2022 

OBJEKTIVAT Afati i procedimit  Shqyrtimi paraprak 
AKTIVITETI 

Afati kohor 
Hartimi i Planit te 

punës për vitin 2022 
Tetor 2022 

Shqyrtim paraprak 

në KKSHPSPAK 
31.10.2022 

 

Nëntor 2022 

OBJEKTIVAT Afati i procedimit  Shqyrtimi paraprak 
AKTIVITETI 

Afati kohor 

Shënim i ditës 

Botërore te Diabetit 

 

Nëntor 2022 

Shqyrtim paraprak 

në KKSHPSPAK 

14.11.2022 

Dita Botërore për 

Eliminimin e 

Dhunës ndaj Grave  

 

Nëntor 2022 

Shqyrtim paraprak 

në KKSHPSPAK 

25.11.2022 

  

Dhjetor 2022 

OBJEKTIVAT Afati i procedimit  
Shqyrtimi 

paraprak 

AKTIVITETI 

Afati kohor 

Dita Botërore e 

Luftës Kundër 

HIV/AIDS 

 

Dhjetor 2022 

Shqyrtim paraprak 

në KKSHPSPAK 

01.12.2022 

Dita Botërore e 

Personave me 

Aftësi te Kufizuar 

 

Dhjetor 2022 

Shqyrtim paraprak 

në KKSHPSPAK 

03.12.2022 

Dita Botërore e te 

Drejtave te Njeriut 

 

Dhjetor 2022 

Shqyrtim paraprak 

në KKSHPSPAK 

10.12.2022 

Raporti i punës së 
Komiteti 
konsultativ për 
shëndetësi, 
mirëqenie sociale 
dhe persona me 
aftësi të kufizuara. 
2020. 

 

 

 

Dhjetor 2022 

 

 

Shqyrtim paraprak 

në KKSHPSPAK 

 

 

 

30.12.2022 
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PËRFUNDIM 

Plani vjetor i punës së komitetit konsultativ, do të ndihmojë dhe lehtësoj punimet e 

mbledhjeve të komitetit, duke i’u ofruar anëtarëve të komitetit këtë plan, ata do të 

kenë një pasqyrë për punët dhe aktivitetet e parapara për vitin 2022 që kanë të bëjnë 

me interesat e qytetarëve. 

Me planin e punës janë paraparë 6 mbledhje të rregullta, por çështja e mbledhjeve 

mbetet e hapur, pasi që sipas nevojës mund të mbahen edhe mbledhje tjera, përfshirë 

mbledhjet e jashtëzakonshme, por gjithashtu mund edhe të ndryshoj diçka në planin e 

punës sa i përket pikave të rendit të ditës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kryesuese e komitetit: 

 Arberina HAJZERI 

_________________ 
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Mbledhja e parë: 
 

 
 
Në mbledhjen e parë të mbajtur më, 13.10.2022 ishte e pranishme Kryesuesja e 
Kuvendit znj. Vesa Broja e cila udhëhoqi mbledhje në tërësi. 

 
Gjatë kësaj mbledhje u zgjodhën Kryesuesja dhe nënkryetari i Komitetit për 

Shëndetësi, Mirëqenie Sociale dhe Persona me Aftësi të Kufizuara. 
 
Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja pasi theksoi se zgjedhja e Kryesuesit të 

Komitetit për Shëndetësi, Mirëqenie Sociale dhe Persona me Aftësi të Kufizuara është 
në kompetencë të këtij komiteti dhe i njëjti zgjidhet nga anëtarët e këtij komiteti 
kërkoi nga anëtarët e Komitetit që të fillojnë me propozimet.  

Arsim Mustafa: Për Kryesuese të Komitetit për Shëndetësi, Mirëqenie Sociale 
dhe Persona me Aftësi të Kufizuara propozoj znj. Arberina Hajzeri.  

Anëtarët e Komitetit për Shëndetësi, Mirëqenie Sociale dhe Persona me 
Aftësi të Kufizuara unanimisht votuan që Kryesuese e Komitetit për Shëndetësi, 
Mirëqenie Sociale dhe Persona me Aftësi të Kufizuara të jetë znj. Arberina 
Hajzeri.  

 
Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja kërkoi nga anëtarët e Komitetit që të 

fillojnë me propozimet për zgjedhjen e Zëvendës kryesuesit të Komitetit.  
Myrvete Hasani: Për Zëvendës kryesues të Komitetit për Shëndetësi, 

Mirëqenie Sociale dhe Persona me Aftësi të Kufizuara propozoj z. Edin Lahi.  
Anëtarët e Komitetit për Shëndetësi, Mirëqenie Sociale dhe Persona me 

Aftësi të Kufizuara unanimisht votuan që Zëvendës kryesues i Komitetit për 
Shëndetësi, Mirëqenie Sociale dhe Persona me Aftësi të Kufizuara të jetë z. Edin 
Lahi.  

Në fund të mbledhjes Udhëheqësi i Sekretarisë së Kuvendit z. Nazmi Jashari i 
njoftoi anëtarët e Komitetit për Shëndetësi, Mirëqenie Sociale dhe Persona me Aftësi 
të Kufizuara lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë e Komitetit si dhe iu ofroi 
bashkëpunimin e Sekretarisë së Kuvendit.  
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Mbledhja e dytë: 

Mbledhja e dytë është organizuar më date 31/10/2022. Në këtë mbledhje është bërë 
hartimi i planit të punës së Komitetit Konsultativ për shëndetësi, mirëqenie sociale 
dhe persona me aftësi të kufizuara. 

 
Në mbledhje ishin prezent të gjithë anëtarët e Komitetit, përveç z. Musa Pretenit.  

Mbledhjen e hapi kryetarja e këtij Komitetit Konsultativ znj. Arberina Hajzeri e cila i 

përshëndeti të gjithë të pranishmit në këtë takim, më pas prezantoi planin e punës, si 

dhe aktivitetet që mund të realizohen në të mirë të mirëqenies së qytetarëve nga ky 

Komunitet.  

Kryetarja, propozoi që të bëhet vizitë Qendrës për mbrojtjen e gruas dhe fëmijës 

“Raba Voca” në Mitrovicë. Po ashtu u diskutua për shënimin e ditës Botërore të 

Personave me Diabet. 

 
 
Mbledhja e tretë:   
 
Mbledhja e tretë u mbajt më, 08/11/2022  
 
Në këtë mbledhje u diskutua për shënimin e ditës së Diabetit, është rekomandoj 

hapjen e një çadre ambulantave në një pikë në qendër të qytetit ku do të bëhej matja e 

diabetit për qytetarët e Mitrovicës. Kjo me qëllim promovimin e rëndësisë së 

identifikimit të hershëm, po ashtu u rekomandua që të bëhet  shpërndarja e broshurave 

informuese rreth vetëdijesimit të kësaj sëmundje. 

Po ashtu u propozua që  të vendosen stikersa nga qytetaret me qëllim vetëdijesimin e 

tyre rreth kësaj dite. 

Në fund të takimit Kryesuesja i falënderon gjithë të pranishmit për pjesëmarrje 

gjithashtu bashkërisht dakordohen për takimin e radhës, dhe me këtë rast mbylli 

mbledhjen. 
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Mbledhja katërt është mbajtur më, 31.10.2022 për Anëtarët e Komitetit Konsultativ 

për Shëndetësi, Mirëqenie Sociale dhe Persona me Aftësi të Kufizuara: Në këtë takim 

është biseduar për gjendjen e të strehuarve, kushtet dhe numri i të strehuarve në 

Qendrën "Raba Voca" 

Në mbledhje u diskutua për vizitën që kishim bërë pak ditë më parë në këtë qendër, 

ku u pritem dhe morëm informacionet nga znj.Fidane Hyseni e cila u shpreh se kishte 

disa përmirësime sa i përket kushteve të përgjithshme të qendrës krahasuar me vitet 

paraprake. Ajo përmendi disa donacione të dhuruara nga Komuna e Mitrovicës së 

fundmi, si dhe projektet që aktualisht janë duke u implementuar. Menaxherja e 

qendrës shpjegoj edhe për parcelën e Qendrës “Raba Voca”  të premtuar nga Komuna 

e Mitrovicës e cila shihej si lehtësim i madh në ofrimin e shërbimeve dhe rritjen e 

cilësisë së tyre. Sidoqoftë, njëra nga rekomandimet e dalura ishte që znj.Fidane të 

përfshihej në tërë procesin e idejimit të objektit, për shkak të njohjes më të mirë të 

nevojave.  Një tjetër rekomandim ishte në lidhje me edukimin e fëmijëve të strehuar 

në qendër, ku u kërkua nga DKA të kompensoheshin financiarisht mësueset të cilat 

mund të ofrojnë mësimin brenda Qendrës, në rrethanat kur vlerësohet e nevojshme. 

Mbledhja e pestë: 
 
Mbledhja e pestë e Komitetit Konsultativ për Shëndetësi, Mirëqenie Sociale dhe 
Persona me Aftësi të Kufizuara, është mbajtur më, 02/12/2022.  
 
Në këtë mbledhje është diskutuar në lidhje me Shoqatën për Persona me Aftësi të 
Kufizuara “Handikos", dhe mundësit e përkrahjes së kësaj kategorie. 
 

Gjithashtu, në këtë mbledhje u diskutua për vizitën e cila ishte zhvilluar pak ditë më 

parë në Qendrën e Personave me Aftësi të Kufizuara “Handikos Mitrovica” dhe “Së 

bashku”. Kryesuesja shpjegoj për hulumtimin e Qendrës, duke filluar me vështirësitë 

që personat me aftësi të kufizuara i kanë pasur para renovimit të qendrës, duke treguar 

për objektet jo të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive. Sipas saj, aty tani 

zhvilloheshin një sërë veprimtarish, përfshirë shërbimet e qendrës ditore për fëmijët 

me aftësi të kufizuara, shërbimet për të rinjtë, fizioterapi dhe aktivitete të lira; grupi i 

grave me punë dore dhe veprimtari socializuese; etj. Myrvete Hasani tregoj për 

vështirësitë e përditshme që hasin personat me aftësi të kufizuara, përfshirë 

diskriminimet dhe paragjykimet, si dhe pamjaftueshmëria që vëmendja e 



9 
 

institucioneve të jetë vetëm më 3 Dhjetor, Ditës Ndërkombëtare të Personave me 

Aftësi të Kufizuara, duke dëshiruar që kjo vëmendje të jetë edhe më e madhe. Edin 

Lahi shpjegoj për mungesën e përkrahjes së Komunës së Mitrovicës për këto dy 

organizata, përkundër shërbimeve profesionale dhe të licencuara, duke bërë krahasime 

me Komunat e tjera të Kosovës ku organizatat financohen nga 15,000.00 € deri në 

35,000.00 € për vit. U bë thirrje për mbulimin e shpenzimeve komunale nga Komuna 

për këtë Qendër, por edhe për organizatat e tjera të aftësisë së kufizuar. Arsim 

Mustafa po ashtu u pajtua që në mënyrë urgjente të dërgohet një kërkesë tek 

institucionet komunale për mbulimin e të paktën shpenzimeve komunale, për shkak të 

periudhës së dimrit dhe rritjes së shpenzimeve. U bë thirrje për pjesëmarrje në 

Marshin që organizohet për nderë të Ditës Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të 

Kufizuara. Në fund të takimit Kryesuesja i falënderon gjithë të pranishmit për 

pjesëmarrje gjithashtu bashkërisht dakordohen për takimin e radhës, dhe me këtë rast 

mbylli mbledhjen.  

 
Mbledhaje gjashtë: 
 
Mbledhja gjashtë e Komitetit Konsultativ për Shëndetësi, Mirëqenie Sociale dhe 
Persona me Aftësi të Kufizuara u mbajt më, 08/12/2022. 
Në këtë mbledhje u diskutua për Caktimin i agjendës për vitin 2023. 
 
Në këtë mbledhje u diskutua dhe u ideua Projekti Ideor për takimin e parë nga 
KKSHMSPAK për vitin 2023. 
 
Mbledhjet e rregullta të planifikuara për vitin 2023 do t[ mbahen si vijon; 
 

1. Muaji shkurt, mbledhja e rregullt e parë:  

a. Hartimi i planit të punës për vitin 2023; 

2. Muaji Prill, mbledhja e rregullt e dytë:  

3. Muaji Maj, mbledhja e rregullt e tretë: 

4. Muaji Qershor, mbledhja e rregullt e katërt: 

5. Muaji Shtator, mbledhja e rregullt e pestë: 

6. Muaji Nëntor, mbledhja e rregullt e gjashtë: 

 
Kryesuesja e Komitetit  

       _________________ 
Arberina HAJZERI 
 

 



 

Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Juzna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South  

KUVENDI I KOMUNËS 

RAPORT I PUNËS SË KOMITETIT KONSULTATIV PËR ARSIM, KULTURË, RINI DHE SPORT 

 

 

Parathënie 
 

Në zbatim të Vendimit të Kuvendit të Komunës Nr.02-060/01-0057834/22-9.3 dt.29.06.2022 për emërimin 
e anëtarëve të Komitetit; Vendimit të kuvendit të komunës Nr. 02-060/01-0005769/22-7 dt. 31.01.2022 për 
formimin e komiteti konsultativ  që funksionon tani si:  Komitetit Konsultativ për Arsim, Kulturë, Rini dhe 
Sport.  

Fiilimisht gjithnjë kemi parashtruar kërkesë drejtuar Sekretarisë së Kuvendit Komunal për takimet dhe  
mbledhjet e rregullta të Komiteti konsulatativ përkatës përmes propozimit të rendit të ditës. Pas miratimit 
të rendit të ditës nga sekretaria e kuvendit komunal të Mitrovicës kemi pranuar thirrjen për mbajtjen e 
takimit dhe mbledhjes së rregullt sipas datës së përcaktuar në kuadër të udhëzimit administrative nr 
01/2016. 

Mbatja e mbledhjeve të rregullta sipas rendit të ditës të miratuara fillimisht nga sekretaria e kuvendit të 
komunës është realizuar me mbajtjen e takimit mbrenda orarit të planifikuar në të cilën është përgatitur 
edhe procesverbali ku janë identifikuar dhe evidentuar: qëllimet; objektivat, aktivtetet, organet përgjegjëse 
dhe afati i procedimit si dhe një koncept i rendit të ditës së realizuar.  

Komitetet Konsultative janë themeluar nga Kuvendi i Komunës pas propozimit të marrë nga Kryetari i 
komunës, nga komitetet e përhershme në komunë dhe nga grupi i qytetarëve. 

Anëtarësimi  në komitet është realizuar nga qytetarët dhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare të cilët 
njëherit duhet të jenë njohës të fushave përkatëse. Njohës i asaj fushe apo anëtar i organizatës e cila merret 
me atë fushë-veprimtari. 

Komiteti Konsultativ përbëhet së paku nga 5 anëtarë deri 7 anëtarë. Kryesuesi dhe zëvendës kryesuesi 
zgjedhën me shumicën e votave të anëtarëve të këtij komiteti. 



Mbledhjet e komitetit mbahen varësisht nga nevoja, por së paku gjashtë takime në vit. 

Vendimet për punën në komitet merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm. 

Komiteti Konsultativ obligohet që të dorëzoj raport vjetor për punën e vet pran Kuvendit të Komunës. 

Komiteti Konsultativ mund të dorëzoj propozime nga fushë-veprimtaria e vet në pajtim me statutin e 
komunës, përfshirë: 

I. Dhënien e propozimeve për rregullore të ndryshme; 
II. Hulumtime të ndryshme; 
III. Japin mendime dhe ide rreth iniciativave të ndërmarra nga Kryetari i Komunës, Komitetet e 

përhershme apo Kuvendi i Komunës në fushën përkatëse; 
IV. Paraqesin pikëpamjet dhe mendimet e qytetarëve te Kryetari i Komunës dhe Kuvendi i 

Komunës; 
V. Jep propozime për zgjidhjen e problemeve të identifikuara. 

 

Plani vjetor i punës se Komitetit Konsultativ, do të ndihmojë dhe lehtësoj punimet e mbledhjeve të 
Komitetit, duke iu ofruar anëtarëve të Komitetit këtë plan, ata do të kenë një pasqyrë për punët dhe 
aktivitetet e parapara për vitin 2023 që kanë të bëjnë me interesat e qytetarëve. 

Me planin e punës janë paraparë gjashtë mbledhje të rregullta, por sipas nevojës mund të mbahen edhe 
mbledhje tjera përfshirë mbledhjet e jashtëzakonshme. 

 

Përmbledhje e përgjithshme e punës së Komitetit Konsultativ për Arsim, 
Kulturë, Rini dhe Sport 
 
Komiteti Konsultativ për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport deri më tani ka mbajtur me sukses gjashtë 
mbledhje në të cilat ishin prezent të gjithë anëtarët e komitetit dhe ku vazhdimisht janë ngritur cështje në 
interes të fushës së arsimit, kulturës, rinisë dhe sportit në qytetin e Mitrovicës. Diskutimet dhe propozimet 
kanë qenë gjithmonë me substancë dhe të një rëndësie të vecantë, kjo për shkak të përvojës dhe bagazhit që 
secili nga pjesëmarrësit i komiteti posedon. Prandaj, unë si kryetare e këtij komiteti, konsideroj se komiteti 
për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport ka arritur rezultate mjaft të kënaqshme gjatë vitit që lam pas duke 
përgatitur bashkarisht një plan pune shumë konkret. 

Duke pasur parasysh që koha e fillimit të angazhimit vitin e kaluar ishte mjaft e shkurt deri në përfundim 
të vitit, komiteti nuk ka arritur që të mbajë takime me drejtorë/esha të drejtorive përkatëse, mirëpo kjo nuk 
e ka ndaluar asapak vullnetin dhe motivimin e gjithsecilit që të kontribuoj në hartimin e një plani në të cilin 
janë planifikuar shumë aktivitete, punë të ndryshme dhe takime me drejtorë/esha të drejtorive dhe shkollave 
të ndryshme në qytetin e Mitrovicës. 

 

 



Plani i punës për vitin 2023 
 

Komiteti Konsultativ për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport në Dhjetor të vitit të kaluar, me sukses ka dorëzuar 
planin e punës së komitetit për vitin 2023 pranë sekretarisë së kuvendit komunal të Mitrovicës. Fatkeqësisht 
nevojat për shumë ndryshime dhe ndërhyrje në këto fusha është goxha prezente, propozimet lidhur me 
cështje të ndryshme ishin të shumta. Mirëpo, në koordinimin me grupin ne kemi arritur që në këtë plan të i 
përmbledhim disa që i kemi konsideruar me prioritet më të lartë për momentin. 

Me shumë kënaqësi do t’ua listoj më poshtë disa nga aktivitetet/propozimet e planifikuara në këtë plan dhe 
bashkarsisht edhe me një arsyetim për gjithsecilin: 

 

1. Siguria në shkolla – Komiteti ka konsideruar se kjo është njëra ndër cështjet më të rëndësishme 
pvr momentin për të gjithë ne. Në këtë mënyrë, kemi menduar që të  arrihet një marrëvshje me një 
nga kompanitë e sigurimit që në cdo shkollë të mesme të ketë persona përgjegjës për rritjen e 
sigurisë në shkolla. I njëjti të jetë fizikisht në objektet e shkollës gjatë gjithë orarit mësimor. 

2. Ri-shikimi i rregulloreve të shkollave - Duke pasur parasysh që kjo rregullore është përpiluar 
dhe aprovuar në vitin 2013, shihet shumë e arsyeshme që të behet një ri-shikimi i kësaj rregullore 
sipas situatës aktuale. 

3. Prezenca e psikologëve në të gjitha shkollat e mesme në Komunën e Mitrovicës - Duke 
parë situatën nëpër shkollat e mesme dhe rastet e shumta negative që po ndodhin, konsiderohet se 
është jashtëzakonisht e nevojshme prezenca e së paku një psikologu në cdo shkollë të mesme, me 
c’rast i njëjti do të kontribuonte në zhvillimin pozitiv të gjithsecilit. 

4. Organizimi i aktiviteteve të notit në qendrën Omni Sport  - Shfrytëzimi i sallës së notit në 
qendrën Omni Sport, me c’rast propozohet që të organizohen orare dhe oferta për nxënësit e 
shkollave si pjesë e aktiviteteve për orët e edukatës fizike. 

5. Ligjërata dhe takime me profesionistë të fushave të ndryshme për nxënësitë e shkollave 
fillore dhe të mesme - Të organizohen ligjërata apo takime të llojeve të ndryshme me 
profesionistë të fushave të ndryshme, me c’rast do të trajtoheshin tema të ndryshme me interes për 
nxënësit e të gjitha moshave, (mjek, psikolog, sportist, artist, profesionistë të shkencave 
kompjuterike etj.) 

 

Si dhe shumë aktivitete të tjera të cilat janë planifikuar për vitin 2023, të cilat shpresojmë dhe besojmë 
shumë që do të gjejnë përkrahjen e nevojshme nga institucionet përkatëse. 

 

 
Kryesuese e Komitetit                                                                                                                                                                                           

_________________                                                                                                                                                                                                 
Gresa Maxhuni 
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PARATHËNIA 

 KOMITETIT KONSULTATIV PËR PËR SHËRBIME PUBLIKE, ZHVILLIM EKONOMIK, PLANIFIKIM 
URBAN DHE MBROJTJE TË MJEDISIT  -  PËR KOMUNËN E MITROVICË  

Në zbatim të Vendimit të Kuvendit të Komunës Nr.02-060/01-0057834/22-9.3 dt.29.06.2022 për 
emërimin e anëtarëve të Komitetit Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, 
Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit; Vendimit te kuvendit te komunës Nr. 02-060/01-
0005769/22-7 dt. 31.01.2022  Për formimin e komiteti konsultativ  që funksionon tani si:  
Komitetit Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të 
Mjedisit; 

Fiilimisht gjithnjë kemi parashtruar Kërkes drejtuar Sekretarisë së Kuvendit Komunal në kuadër 
të Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Kuvendit të Komunës së Mitrovicës  për takimet dhe  
mbledhjet e rregullta të Komiteti konsulatativ përkatës , përmes propozimit të rendit të ditës , 
dhe pasë miratimit të rendit të ditës nga sekretaria e kuvendit komunal të Mitrovicës atëher 
kemi pranue thirjjen nga sekretaria e kuvendit komunal për mbajtjen e takimit dhe mbledhjes së 
rregullt sipas datës së përcaktuar në kuadër të udhëzimit administrative nr 01/2016 . 

Mbatja e mbledhjeve të rregullta sipas rendit të ditës të miratuara fillimisht nga sekretaria e 
kuvendit të komunës është realizuar me mbajtjen e takimit mbrenda një ore te planifikuar në të 
cilën kohë është përgatitur edhe process verbali në të cilën janë identifikuar dhe evidentuar : 
Qëllimi Objektivat , aktivtetet , organet përgjegjëse dhe afati I procedimit si dhe një concept I 
rendit të ditës së realizuar  

 

Komitetet Konsultative është themeluar nga Kuvendi i Komunës pas propozimit të marrë nga 
kryetari i komunës, nga komitetet e përhershme në komunë dhe nga grupi i qytetarëve. 

Anëtarësimi  në komitet është realizue nga qytetarët dhe përfaqësuesit e organizatave 
joqeveritare të cilët njëherit duhet të jenë njohës të fushave përkatëse. Njohës i asaj fushe apo 
anëtar i organizatës e cila merret me atë fushë-veprimtari. 

Komiteti Konsultativ përbëhet së paku nga 5 anëtarë deri 7 anëtarë. Kryesuesi dhe zëvendës 
kryesuesi zgjedhën me shumicën e votave të anëtarëve të këtij komiteti. 

Mbledhjet e komitetit mbahen varësisht nga nevoja, por së paku gjashtë takime në vit. 

Vendimet për punën në komitet merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm. 

Komiteti Konsultativ obligohet që të dorëzoj raport vjetor për punën e vet pran Kuvendit të 
Komunës. 

Komiteti Konsultativ mund të dorëzoj propozime nga fushë-veprimtaria e vet në pajtim me 
statutin e komunës, përfshirë: 
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I. Dhënien e propozimeve për rregullore të ndryshme; 
II. Hulumtime të ndryshme; 
III. Japin mendime dhe ide rreth iniciativave të ndërmarra nga Kryetari i 

Komunës, Komitetet e përhershme apo Kuvendi i Komunës në fushën 
përkatëse; 

IV. Paraqesin pikëpamjet dhe mendimet e qytetarëve te Kryetari i Komunës dhe 
Kuvendi i Komunës; 

V. Jep propozime për zgjidhjen e problemeve të identifikuara. 
 

Plani vjetor i punës se Komitetit Konsultativ , do të ndihmojë dhe lehtësoj punimet e mbledhjeve 
të Komitetit, duke iu ofruar anëtarëve të Komitetit këtë plan, ata do të kenë një pasqyrë për 
punët dhe aktivitetet e parapara për vitin 2022 që kanë të bëjnë me interesat e qytetarëve. 

Me planin e punës janë paraparë gjashtë mbledhje të rregullta, por sipas nevojës mund të 
mbahen edhe mbledhje tjera përfshirë mbledhjet e jashtëzakonshme. 

 

  Mledhja  Konstituive të Komitetit Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim 
Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit . 

Mbledhja e e rregullt  e I-rë  

Mbledhja kishte këtë ; 

REND DITE: 

1. Zgjedhja e Kryesusesit te Komiteti , me prezencen e kryesis së kuvendit komunal 
, sekretarisë dhe stafit te Kuvendit  të Komunës   

2. Zgjedhja e zëvendëskryesuesit të Komitetit të lartë cekur  
3. Plani i punës se Komitetit Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, 

Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit  për vitin 2022 
 
Zgjedhja e Kryesuesit  dhe  zëvendëskryesuesit  të Komitetit konsultativ për 
Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të 
Mjedisit Mitrovicë , nga anëtarët ë komiteti konsultativ përkatës.  
 
Propozimi i Plani i punës se Komitetit konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim 
Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit 2022 
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Nga mbledhja konstituive e Komitetit Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim 
Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit 

Mbledhja e 1-të 
 
Nr. 02-060/01-0090541/22      dt. 13.10.20122 
Mitrovicë 
 
 
Koha:    13.10.2022 ora 10:00 

Vendi:   Salla Nr. 53 
Të pranishëm:  Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja   Anëtarët e Komitetit 

Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim  Ekonomik, Planifikim 
Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit: Alban Sinani, Fjolla Salihu, Veton 
Kerveshi, Vehbi Goxhuli, Arif Kadriu, Valentina Imeri Jetullahu 
dhe Teuta Abazi 

 
REND DITE: 
 

1. Zgjedhja e Kryesuesit të Komitetit  
2. Zgjedhja e Zëvendëskryesuesit të Komitetit  

 
Rendi i ditës u miratua unanimisht. 
Anëtarët e Komitetit për Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, Planifikim 

Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit unanimisht votuan që Kryesuesi  Komitetit për 
Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit 
të jetë z. Vehbi Goxhuli.  

 
Anëtarët e Komitetit për Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, Planifikim Urban 
dhe Mbrojtje të Mjedisit unanimisht votuan që Zëvendëskryesuese e Komitetit për 
Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit 
të jetë znj. Fjolla Salihu.  
 

Në fund të mbledhjes Udhëheqësi i Sekretarisë së Kuvendit z. Nazmi Jashari i 
njoftoi anëtarët e Komitetit për Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, Planifikim Urban 
dhe Mbrojtje të Mjedisit lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë e Komitetit si dhe iu ofroi 
bashkëpunimin e Sekretarisë së Kuvendit.  

Në vijim do i paraqesim në formë tabelare planifikimin vjetor për vitin e kaluar 
viti-2022, për projekt idet – tematikat të definuara sipas Objektivave qëllimit dhe 
aktiviteteve  të planifikuara për mundësin e implementimit dhe rpezentimit pranë 
sekretaris së kuvendit komunal të Mitrovicës së Jugut.  
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Komitetit konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, Planifikim 
Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit Mitrovicë 

Plani i punës se Komitetit konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim 
Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit , vitin 2022 

Planifimi vjetor për vitin :  2022 

2022 

OBJEKTIVAT            AKTIVITETET ORGANI  PËRGJEGJËS Takimet e 
komitetit  

Parësor Dytësor  
Hartimi i plani t të punës 
së KKSHPZHEPUMM 

Hartimi i planit të punës së 
SHZHPM 

Kryetari i 
Komunës 

Kuvendi i 
Komunës 

Tetor 2022 

Inicimi i rregullores per 
mbrojtjen e ambientit 
sipas planit lokal te 
veprimit në mjedis   

Diskutimi rreth mungesës 
se rregullores per mbrotjen 
e ambientit ne Komunen e 
Mitrovices 

Drejtoria e 
mjedisit 

Kuvendi I 
Komunes  

Nentor  2022 

Shtimi i E-
kioskave në 
Komunën e 
Mitrovicës 

 

Ofrimi i shërbimeve 
administrative komunale 
përmes digjitalizimit 
është më se i nevojshëm 
sepse ju krijon 
mundësinë qytetarëve që 
të mund të marrin 
shërbime më të shpejta 
dhe në shumë raste pa 
praninë e tyre fizike në 
objektin e komunës. 
 

Drejtoria per 
sherbime 
publike 

Zyra e kryetarit të 
komunës 

Nëntor 2022 

Projekti ideor per 
ndertimin e hartes e 
hartës turisitike për 
komunën e Mitrovicës  

Diskutimi i përfshirjes se 
shkollave dhe shoqeris 
civile , pergatitja e data 
bazes per te henat me vler 
turisitike ne nivelin e 
komunes   

Kuvendi i 
Komunës.   
Drejtoria per 
Ekonomi, dhe 
Urbanizem dhe 
mbrojtje te 
mjedisit  

Sekretariati i 
Kuvendit 

Dhjetor 2022 

 Diskutim për: 
Projekti ideor për 
digjitalizimin elektronik e 
Hartës Rajonale e 
Komunës  të Mitrovicës 

Pergatitja e databazes nga 
ekspertet e pa mavrun ne 
konsultimi me drejtorit 
perkatese komunale  

Kryetari I 
komunes  

Kuvendi I 
Komunes  

Dhjetor 2022 
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Plani I punës për vitin 2022 ka qenë si orientim per rendin e ditës të propozuar, mirpo në vijim të këtij 
raporti për planin e punës së realizuar për vitin 2022 , mundë të përmbledhen të gjitha mbledhjet e rregullta 
nga : Komitetit Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të 
Mjedisit Mitrovicë . 

ARSYETIM : Gjithnjë pasi që projekt idet janë propozuar fillimisht për miratim në sekretarin e Kuvendit 
komunal të Mitrovicës së Jugut, dhe pasë miratimit të rendit të ditës sipas projekt ideve të miratuara nga 
sekretaria e Kuvendit Komunal të Mitrovicës , mbrenda 10 diteve nga miratimi I rendit të ditës, i kemi 
pranuar thirrjet për mbajtjne e Mbledhjeve të rregullta  pastaj miratimi I rendit të ditës  sipas projek ideve 
të propozuara si vijon  në  përmbajtëjen e raportit vjetor të planit të punës për Komitetin përkatës të lartë 
cekur për vitin 2022, vijon në vazhdimsi sipas shqyrtimit tematik si ekip I komitetit Konsultativ  për qdo 
mbledhje të rregullt , janë pjesë e   raportit vjetor për vitin  2022. 

                                                                                                                                                                                          
                                                                Kryesuesi i Komitetit    
        

                                
                                                                Vehbi  Goxhuli  
                                                                                                                                                                                

 
 

 
Në formë koncepti në vijim do i raportojm Planin vejtor për vitin 2022, duke filluar 
me disa nga Objektivat dhe aktivitete që planifikohen të realizohen nga përmbajtëja 
projekt ideve të propozuara nga Komiteti Konsultativ  dhe tematikat sipas rendit të 
ditës të miratuara fillimisht nga sekretaria e Komunës së Mitrovicës së Jugut. 
Realizimi i praktik i projekt ideve të mbajtura në seanacat e përcaktuara sipas 
Komitetit Knsultativ të lartë cekur duke formuar edhe dokumentacionin tekniko-
investiv per tematikat e diskutuara dhe te shqyrtuara nga Komiteti konsultativ i 
lartë cekur, pra për implementimin e projekt ideve që do i përmbledhim në form 
koncepti në këtë raport vjetor për vitin 2022, do të m’varet pastaj nga prioretete 
Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Jugut , si dhe Vlerësimi tematikave të 
diskutuara sipas arsyeshemris qe janë përfshirë në Planin Vjetor 2022 nga Kryetari 
i Komunës së Mitrovicës së Jugut. 
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Nga mbledhja konstituive e Komitetit Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim 
Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit 

Mbledhja e 2-të  
 
 
Nr. 02-060/01-0090541/22 dt. 28.10.2022 
Mitrovicë 

 
E mbajtur në: 
HAPËSIRAT E KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT 
 
 
Koha:       28.10.2022  ora 10:00 deri ne 11h 

                  Mbledhja përfundoj punimet në ora 11:00 min.  Dt. 28.10.2022 

Vendi:   Salla Nr. 53 

Të pranishëm:  Kryesuesi i komitetit Vehbi Goxhuli Anëtarët e Komitetit 

Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim  Ekonomik, Planifikim 

Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit: Alban Sinani, Fjolla Salihu, Veton 

Kerveshi, Arif Kadriu, Valentina Imeri Jetullahu dhe Teuta Abazi.  

 
REND DITE: 

Diskutim për: Inicimin e rregullores për mbrojtjen e mjedisit në Mitrovicë 

Rendi i ditës u miratua unanimisht. 

Pika 1 

 

1. U diskutua për inicimin e  rregullores për mbrojtjen e mjedisit në Mitrovicë , mbrenda 

ligjit per mbrojtjen e mjedisit dhe Udhezimit administrativ per lejet mjedisore Nr 

01.2017 në kuadër të planit Zhvillimor Komunal  përmes kapaciteteve të konsoliduara 

vetanake duke u angazhuar vazhdueshëm edhe pjesmarrësit në proces .Menaxhimi i 

resurseve ujore me angazhimin gjithëpërfshirës përmes organizimit efikas dhe 

pjesmarrjes efikas të ekspertëve të fushës përkatëse , konkretisht mbrojtja e Pellgjeve 

lumore nga deponitë ilegale, shkarkimte kolektive dhe individuale bizneset që 

operojnë pranë lumenjve mundë të  ndotin në masë të madhe ujërat.  



 9 

Ndikimi i mbetjeve industriale të trajtuara dhe të pa menaxhuar sipas ligjit për 

mbeturina përfshir edhe parkun Industrial  është ende me  rrezikshmëri të 

vazhdueshme . 

Komitetit Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, Planifikim Urban 

dhe Mbrojtje të Mjedisit në kuadër të Komunës së Mitrovicës, propozojmë që të 

inicohet krijimi i një rregulloreje për mbrojtjen e mjedisit, e cila do të marrë parasysh 

propozimet e grupeve të interesit dhe krijimin e një dokumenti brenda korizës ligjore 

që është në fuqi , e që është në përputhje me dokumentin dhe legjislacionin nga 

MMPHI dhe Plani Zhvillimor Komunal Urbanisitik i Komunës së Mitrovicës dhe 

Udhëzimit Administrativ Nr.01.2017 për lejet mjedisore komunale për mbrojtjen e 

mjedisit dhe zhvillimit urban. Ligjin per mbrojtjen e mjedisit 03/L-025 .  

Bazuar në potencialet dhe kapacitet e arritshme , si dhe synimet realiste duke adresuar 

sfidat, nevojat dhe kërkesat zhvillimore nga kërkesat qytetare në fokus të zhvillimit të 

qëndrueshëm për mobilizimin edhe të palëve të interesit, në sigurin e cilësis së 

procesit zhvillimor krahas mbrojtjes se mjeisit  , zbatimin dhe monitorimin  e tij. 
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Nga mbledhja konstituive e Komitetit Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim 
Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit 

Mbledhja e 3-të 
 
Nr. 02-060/01-0100700/22 dt. 07.11.2022 
Mitrovicë 
 
Koha:    15.11.2022  ora 10:00  deri në ora 11 h 

Vendi:   Salla Nr. 53 

Të pranishëm:  Kryesuesi i komitetit Vehbi Goxhuli ,Anëtarët e Komitetit Konsultativ për 

Shërbime Publike, Zhvillim  Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje 

të Mjedisit: Alban Sinani, Fjolla Salihu, Veton Kerveshi, Arif Kadriu, 

Valentina Imeri Jetullahu dhe Teuta Abazi. Vehbi Goxhuli 

REND DITE 

1. Shtimi i E-kioskave në Komunën e Mitrovicës 
2. Të ndryshme 

 
Rendi i ditës u miratua unanimisht nga Komitetit Konsultativ për Shërbime Publike, 
Zhvillim Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit. 

Shtimi i E-kioskave dhe funksionalizimi i përdorimit të tyre në qytetin e Mitrovicës 

Qeverisja elektronike apo qeverisja është ofrimi i shërbimeve institucionale nëpërmjet 

teknologjisë informative, me anë të së cilës qytetarët, bizneset dhe vetë qeveria do të kenë 

shërbime më cilësore dhe më të shpejta. Në kuadrin e qeverisjes elektronike hynë edhe  

Kiosqet elektronike ose të njohura si E-kioskat që janë paisje teknologjike që ndihmojn 

qytetarët të nxjerrin dokumente të gjendjes civile përmes formës digjitale. 

Ofrimi i shërbimeve administrative komunale përmes digjitalizimit është më se i 

nevojshëm sepse ju krijon mundësinë qytetarëve që të mund të marrin shërbime më të 

shpejta dhe në shumë raste pa praninë e tyre fizike në objektin e komunës. 

Në mungesë të politikave të qarta qeveritare për racionalizimin e procedurave dhe 

digjitalizimin e shërbimeve, disa komuna në Kosovë e ndër to edhe komuna e Mitrovicës 

kanë ndërmarrë vetëiniciativ për racionalizimin e shërbimeve administrative,  në vitin 
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2014 u ndërmor një nismë e mirë për lehtësimin e marrjes së dokumenteve të gjendjes 

civile përmes aparateve elektronike – kiosqeve elektronike. Edhe pse kjo formë e dhënies 

së shërbimeve administrative nuk mund të klasifikohet si digjitalizim komplet i 

shërbimeve, ngase marrësi i shërbimit sërish duhet të paraqite fizikisht dhe shërbimi 

prapë merret në formë të letrës së printuar, prapë se prapë kiosqet elektronike paraqitën 

avancim në marrjen e shërbimeve administrative. Falë kiosqeve elektronike, për herë të 

parë qytetarët mund të merrnin shërbimet edhe jashtë orarit të punës së administratës, të 

shtunave dhe të dielave, të ju shmangënin radhës pranë sporteleve të komunave dhe 

shërbimi ishte dukshëm më i shpejtë. Përmes kioskut elektronik, u bë e mundur që të 

merren  dokumente të gjendjes civile si: certifikata e lindjes, ekstrakti i lindjes, certifikata 

e martesës, certifikata e vendbanimit e certifikata e shtetësisë.   

Përkundër premtimit se kiosqet elektronike do të punojnë 24 orë në ditë, shtatë ditë në 

javë përgjatë tërë vitit, pak nga kiosqet elektronike kanë funksionuar rregullisht.  Arsyet 

për mosfunksionimin e tyre kanë të bëjnë me problemet e mirëmbajtjes, teknologjia jo e 

përshtatshme e cila është instaluar në kiosqe elektronike, vendosja e tyre në hapësira 

publike pa mbikëqyrje, mos vendosja e instalimeve ndihmëse (siç është edhe krijimi i 

kushteve të përshtatshme ambientale për shmangien e mbinxehjes gjatë verës dhe 

ngricave gjatë dimrit) si dhe ka pasur raste kur qytetarët kanë futur monedhat në kiosqe 

elektronike, por nuk e kanë marr shërbimin. 

Mos funksionalizimi i kiosqeve elektronike, përveç se paraqet keqpërdorim të parasë 

publike, rrit edhe frustrimin e qytetarëve kundrejt administratës në nivel lokal. 

Në komunën e Mitrovicës janë të vendosura tri E-kioska dhe atë në:  ndërtesën e 

komunës, përballë shtatores së Heroit Mehë Uka dhe e treta në stacionin kryesor të 

autobusëve.  

Edhe në komunën e Mitrovices ka pasur mosfunksionim të E-kioskave dhe arsyet më të 

shpeshta për mos funksionimin e tyre kanë të bëjnë me ndërprerjet e shpeshta të 

internetit, vendosjen e kiosqeve elektronike në vende të hapura e të pa mbrojtura nga 

kushtet atmosferike dhe pa përkujdesje, mos furnizimin e tyre me rregull me material 

shpenzues, kapacitetet jo adekuate të komunës për të mirëmbajtur kiosqet elektronike, etj. 
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Para disa ditësh nga drejtoria e administrates së Komunës së Mitrovicës është bërë e ditur 

se është bërë zëvendësimi i E-kioskave të vjetra me të reja në mënyrë që të rritet 

efikasiteti i shërbimeve mirpo nuk është bërë shtimi në numër i tyre dhe vendet e 

vendosjes përkundër dëmtimit të të vjetrave kanë mbetur të njejta,  andaj ne si Komiteti 

Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të 

Mjedisit rekomandojm drejtorisë së administrates publike të komunës së Mitrovicës që: 

 Kiosqeve elektronike t’u sigurohet infrastrukturë adekuate përcjellëse për ti 

mbrojtur ato nga kushtet atmosferike dhe nga vandalizmi 

 Të shtohet numri i E-kioskave në komunën e Mitrovicës,  në 5 të tilla 

 Vendi i vendosjes së E-kioskave të jetë jo vetëm afër qendres por edhe jasht saj 

 Të obligohen kompanitë ofertuese për furnizim me kiosqe elektronike që të 

ofrojnë teknologji më të mirë të leximit të letërnjoftimeve, të vendoset një sistem 

automatik i informimit në rastet kur mungon letra e certifikatave apo probleme 

tjera teknike 

 Të vendoset një sistem më i mirë i mbajtjes së temperaturës optimale të 

hapësirave brenda kiosqeve elektronike me qëllim të funksionimit normal të tyre;  

 Të ofroj linjë stabile për internet për të shmangur mos funksionimin e kiosqeve 

elektronike. 

 Të bëhen shërbimet e ofruara në E-kioska pa pagesë në mënyrë që qytetarët të 

shfrytëzojn më shumë E-kioskat e jo shërbimet brenda komunës 

 Secila E- kiosk të jetë e paisur me agjent antibakterial në mënyrë që pastërtia të 

jetë në nivelin e duhur sidomos në këtë kohë paspandemike. 

-II- 

- Në fundë janë propozuar  të jenë të ndërtuara  si pika për shërbim të qytetarëve në 
mënyr online  E-Kioska në : 

- Shipolë sepse konsiderohet lokacion më i populluar në Komunën e Mitrovicës  

- Zhabar(Fushë Ibër) sepse po ashtu është si baashkësi lokale edhe një shkollë 
fillore dhe zyra e vendit ordinanca apo ambulanca lokale si dhe ndërtimi në këtë 
hapësir edhe një E-kioskë për shërbime online. 

- Në hapësirat e oborrit të stacionit kryesor te autobusave që më parë ka qenë në 
propozuam që përsëri të ndërtohet E-Kioskë për shërbime on line për të gjithë 
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qytetarët si dhe E-kioska që është në komunën apo në hapësirën e komunës së 
Mitrovicës të jetë në funksion edhe tani në vazhdimsi. 

-III- 

- Propozimi për të i njoftuar qytetarët edhe për opcionin funksional të shërbimeve 
on-line apo përmes e-internetit apo ne disa raste edhe  intranetit përmes 
platformës e-Kosova. 

-  IV- 

  Lidhurë me parashtrimin e një pyetje në formë kërkese nga zyrtarët e komunës së 

Mitrovicës se ne si: Komitetit Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim Ekonomik, 

Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit a pranojmë ndarjen e informatave për OSCB 

për adresatdhe të dhënat personale , në mënyrë që në të ardhmen të jemi pjes e ndonji 

seminari , trajnimi etj.  

Përgjigja është Po nga : Komitetit Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim 

Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit . 
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Rendi i ditës: 
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Rendi I ditës: 

Projekti Ideor për Digjitalizimin elektronik të hartës Rajonale të Komunës së Mitrovicës së Jugut  

 

Diskutim për: Projekti ideor për digjitalizimin elektronik e Hartës Rajonale e 

Komunës  të Mitrovicës 

Përshkrimi i projektit ideor  

Permes digjitalizimit tët hartave topografike dhe gjeografike e turisitike dhe harta 

topografike , permes digjitalizimit munde te kemi qasje ne te gjitha kohërat dhe në të 

gjitha lokacionit , natyrisht permes platformes elektronike. 

Objektivat e projektit Ideor  

Gjatë takimit të radhës takmi  i pestë , do të diskutohet dhe propozohet edhe 

menyra e digjitalizimit permes aplikacionit elektronik dhe softverit te avansuar qe munde 

te jete mjaft i perdorshem dhe i leht per te u aplikuar. 

1. Ne propozojme që të krijohet një aplikacion elektronik i avansuar elektronik e për 
zonën e Mitrovicës dhe rrethinës ne te cilin shfaqen: 

• Të gjitha Objektet relevante , Reperet gjeodezik , infrastruktura Urbanisitike dhe 
Objektet gjeomonumentet. 

• Komplekset Monumentale-Histore dhe museore . 
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• Shtigje te ecjes dhe çiklizmit. 
• Qendra Industriale Fshatra me potencial turistike. 
• Atraksione Turistike dhe sportive  të ndryshme.Etj. 

 
Aplikacioni mund të ketë edhe opcionin e navigimit për vendin të cilin 
shfrytëzuesi i aplikacionit hulumton si dhe propozon aplikacionet elektronike 
me te avansuara. 

2. Ne propozojme  si projekti Ideor që të krijohet nja databaz që mundë të ketë qasje 
në qdo kohë që disa nga aplikacionit mundë të veprojnë drejt përdrejt edhe 
permes rrjetave satelitore. 

3. Perveq përdorimit te vazhdueshem te platformes elektronike permes internetit.Po 
ashtu edhe permes platformes satelitore .  
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Nga mbledhja konstituive e Komitetit Konsultativ për Shërbime Publike, Zhvillim 
Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit 

Mbledhja e 6-të 
 
 
 
 
Rendi i ditës: 

 

 CAKTIMI I AGJENTËS  SË MBLEDHJEVE PËR VITIN 2023- SIPAS PLANI I PUNËS SË 
KOMITETI KONSULTATIV PËR SHËRBIME PUBLIKE, ZHVILLIM EKONOMIK,  

PLANIFIKIM URBAN DHE MBROJTJE TË MJEDISIT 

 

 

PËRMBAJTJA E PLANIT PËR VITIN 2023 TË PLANI I PUNËS SË KOMITETI KONSULTATIV 
PËR SHËRBIME PUBLIKE, ZHVILLIM EKONOMIK,  

PLANIFIKIM URBAN DHE MBROJTJE TË MJEDISIT 

 

 

Projekti i Ideor   për Agjendtën e mbledhjeve për vitin 2023 e planifikuar per takimin e 

parë nga KKSHPZHEPUMM 

Mledhjet e rregullta të planifikuara për vitin 2023 

1. Muaji shkurt , mbledhja e rregullt e parë – I - sipas rendit të  ditës :  

-Krijimi i hapësirave qytetare  dhe Parkingjet.  

2. Muaji Prill,  mbledhja e rregullt e dytë- II - sipas rendit të  ditës: 

- Propozimi per krijimin e rregullores ne kuader te Udhezimit Administrati nr 

01.2017 per lejet mjedisore komunale ne fokus per Objekte banesore afariste  

3. Muaji Maj, mbledhja e rregullt e tretë – III - sipas rendit të  ditës  :   

          - Digjitalizimi i arkivave të Komunës në Mitrovicë. 



 18 

4.Muaji Qershor, mbledhja e rregullt e katërta  sipas rendit të  ditës :    

          - Monitorimi i tokave bujqësore në komunën e Mitrovicës  

5. Muaji Shtator , mbledhja e rregullt e pesta  sipas rendit të  ditës:   

-  Monitorimi i ndotjes së ajrit përmes analizave fiziko- kimike te reshjeve atmosferike  

6. Muaji  Nëntor, mbledhja e rregullt e gjashtë  sipas rendit të  ditës:  

-  Ndikimi i mbetjeve industriale në ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore 

dhe tokës  

 

 

 

                                                                            Kryesuesi i Komitetit    
        

                                
                                                                Vehbi  Goxhuli  
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Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 
Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Juzna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 
 
 

KUVENDI I KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT 
Komisioni Komunal i Aksionarëve të NP “Tregu” 

 
 

DATË/A: 10.01.2023  
REFERENCË:  

PËR/ZA/TO: Anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa 
Anëtarët e Kuvendit të Komunës  

NGA/OD/FROM: 

 
Xhafer Preteni  - Kryetar i Komisionit Komunal të 
Aksionarëve të NP “Tregu” 
 

TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT: Raport Vjetor i Punës për vitin 2022 
 
 

 
Me datë 09.03.2022 është mbajtë Mbledhja e parë konstituive të Komisionit 

Komunal të Aksionarëve të NP “Tregu”  
Mbledhja u mbajt nga Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja  dhe Anëtarët e 

Komisionit Komunal të Aksionarëve të NP “Tregu” Xhafer Preteni, Sevdaim Uka dhe 
Igballe Islami dhe në këtë mbledhje Xhafer Preteni u zgjodh Kryetari i Komisionit 
Komunal të Aksionarëve të NP “Tregu”. 

Menjëher mbas zgjedhjes së kryetarit, me datën 12. 03.2022 ditën e shtune, që 
njëherit është ditë tregu në Mitrovicë, komisioni e viziton tregun dhe vërenë mjaftë 
parregullësi si në infrastrukturë ashtu dhe në veprimtari; nyjet sanitare jashtë funksionit, 
shumë shitës në treg pa tiketa për inkasim, sektori i shitjes së bylmetit i demoluar dhe me 
kushte jo të mira higjienike, një qebaptore mobile me kushte higjienike jashtë çdo 
standarti. 

Po të njejtën ditë komisioni i viziton edhe Bordin e Drejtorëve të ndërmarrjes dhe 
konstaton se; 

 Ndërmarrja asnjëher nuk ka pasur proces të auditimit.  
 Të gjitha kontratat e punëtorëve janë të skaduara, 
 Kryeshefi Ekzekutiv nuk e ka statutin e zgjedhur.  
 Statuti i Ndërmarrjes është i pa nënshkruar nga Komisioni i qeverisjes së 

kaluar.  
 Ndërmarrja ka obligime të prapambetura, dhe nuk gjeneron të hyra të 

mjaftueshme dhe ato nuk menaxhohen siç duhet.  
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 Nga inkasim i rregullt dhe qiratë në vitin 2021 ka pasur hyrje 47,371 euro.  
 Punëtorët marrin paga për vitin 2019, bazuar në pasqyrën e qarkullimit të 

bankës, e jo për vitin dhe muajin aktual. 
    
Me datën 12.05.2022 mbahet takimi i rradhes i Komisionit Komunal të 

Aksionarëve të NP “Tregu” së bashku me anëtarët e Bordit të Drejtorëve ku u analizua 
gjendja në të cilën gjendjet ndërmarrja.  

Me datë 31.05.2022 Komisioni Komunal të Aksionarëve të NP “Tregu shqyrtoi 
në detaje Raportin Financiar të NP “Tregu” për çka edhe konstatoi se gjendja në këtë 
ndërmarrje është jo e mirë, Ndërmarrja ka obligime të vjetra, rreth 40.000 euro borxhe,  
inkasim të ulët çka e bënë të vështirë punën në këtë ndërmarrje. Komisioni po ashtu 
diskutoi edhe mbi punën e Bordit të Drejtorëve dhe për hapat që duhet marrë tutje për të 
përmirësuar gjendjen në të cilën ndodhet ndërmarrja.  

Me datë 21.07.2022 Bordi i Drejtorëve të NP “Tregu” e njoftuan Komisionin 
Komunal të Aksionarëve “Tregu” se Kryeshefi i kësaj ndërmarrje Shukri Avdiu, në 
mënyrë të njëanshme duke u dorëhequr,  e ka përfunduar marrëdhënien e punës. 
Komisioni Komunal i aksionarëve të NP “Tregu” kërkuan nga Bordi i Drejtorëve që të 
zgjedhin një ushtrues detyre të kryeshefit deri sa të zgjidhet kryeshefi i ardhshëm i 
ndërmarrjes.  

Po të njejtën datë Komisioni Komunal i Aksionarëve të NP “Tregu” ka diskutuar 
lidhur me kërkesën e NP “Tregu” për ndihmë financiare për sajimin e dëmeve të 
shkaktuara nga erërat e forta më dt. 06.06.2022 dhe ka konstatuar se komuna nuk ka 
mundësi të ndihmojë financiarisht ndërmarrjen.  

Me datë 17.08.2022 Komisioni Komunal i Aksionarëve NP “Tregu” ka shpallë 
Konkurs për zgjedhjen e katër (4) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve për Ndërmarrjen 
Publike Lokale  “Tregu”, Mitrovicë në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet 
Publike, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-111 dhe Ligjin Nr. 05/L-009, pasi 
që anëtarëve aktual u skadonte mandati në fund të muajit Shtator të vitit 2022.  

Para përfundimit të afatit ligjorë të konkursit, për shkak të fillimit të grevës nga 
BSPK-ja disa prej kandidatëve të interesuar iu është pamundësuar aplikimi andaj është 
vendosur që konkursi të ri-shpallet duke ju dhënë mundësinë kandidateve të interesuar të 
aplikojnë.  

Komisioni po ashtu vendosi që kandidatët që kanë aplikuar më parë për këto 
pozita në konkursin e dt. 17.08.2022 nuk kanë nevojë të aplikojnë përsëri. 

Në përputhje me rregulloret me datë 20.09.2022 është ri-shpallë konkursi për 
zgjedhjen e katër (4) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve për Ndërmarrjen Publike Lokale  
“Tregu”. 

Me datë 11.10.2022 Komisioni Komunal i Aksionarëve të NP “Tregu” pasi 
shqyrtoi gjithësejt 14 aplikacionet e konkursit për përzgjedhjen e anëtarëve të Bordit të 
Drejtorëve të NP “Tregu” vendosi të shpallë listën preliminare me 7 anëtarë që i kanë 
plotsuar kriteret  

Pas përfundimit të afatit prej 3 ditësh pasi nuk ka pasur asnjë vërejtje eventuale 
lidhur listës nga Komisioni Komunal i Aksionarëve të NP “Tregu” si Komision 
përzgjedhës, me datë 31.10.2022 në Sallën e Mediave në objektin e Komunës së 
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Mitrovicës u mbajt testi me shkrim për pozitën anëtar i Bordit të Drejtorëve të NP 
"Tregu". 

Me datë 02.11.2022 Komisioni Komunal i Aksionarëve të NP “Tregu” pasi 
vlerësoi testet me shkrim të gjithë kandidatëve për pozitën anëtar i Bordit të Drejtorëve të 
NP "Tregu" të mbajtur më dt. 31.10.2022 vendosi të shpallë listën definitive të 
rezultateve të testit me  shkrim. 

Komisioni Komunal i Aksionarëve të NP “Tregu” gjatë afatit të ankesave ka 
pranuar Kërkesën Nr. 02-020/02-0100576/22 dt. 07.11.2022 për qasje në test në bazë të 
Njoftimit Nr. 02-060/01-0091288/22-3.2 dt. 04.11.2022, dhe pas shqyrtimit të vërejtjeve 
të kandidatit që ka bërë kërkesën, ka rivlerësuar të gjitha testet dhe në bazë të rezultateve 
ka shpallë listen përfundimtare me rezultatet nga testi me shkrim për pozitën anëtar i 
Bordit të Drejtorëve të NP "Tregu". 

Me datë 24.11.2022 në Sallën e Mediave në objektin e Komunës së Mitrovicës u 
mbajt intervista me të gjithë kandidatët për pozitën anëtar i Bordit të Drejtorëve të NP 
"Tregu" 

Me datë 25.11.2022 Komisioni Komunal i Aksionarëve të NP “Tregu” pasi 
vlerësoi rezultatet e testit me shkrim dhe intervistës të të gjithë kandidatëve për pozitën 
anëtar i Bordit të Drejtorëve të NP "Tregu" shpallë listën përfundimtare  për pozitën 
anëtar i Bordit të Drejtorëve të NP "Tregu". 

Gjatë periudhës së afatit ligjor të ankesave, Komisionit për shqyrtimin e ankesave 
në procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve në Bordet e Drejtorëve të NPL-ve, ka pasur një 
ankesë Nr.02-020/02-a107297/22 dt.01.12.2022. 

Me datë 15.12.2022 Komisioni Komunal i Aksionarëve të NP “Tregu” ka pasur 
një takim me Kryetarin e Komunës se Mitrovicës Bedri Hamza. Në këtë takim Kryetari 
Hamza ka kërkuar nga komisioni që së bashku me Bordin e Drejtorëve NP “Tregu” në 
fillim të vitit 2023 t’ia paraqes një plan-projekt të një tregu modern të cilin proceduralisht 
do ta financoi. 

Me datë 21.12.2022, Komisioni për shqyrtimin e ankesave në procedurën e 
përzgjedhjes së anëtarëve në Bordet e Drejtorëve të NPL-ve, pas shqyrtimit të ankesës 
Nr.02-020/02-a107297/22 dt.01.12.2022 e konstaton këtë ankesë si të pabazë dhe e 
refuzon me vendim Nr.02-60/01-0083111 dt. 21.12.2022 

Me datë 28.12.2022 bëhet emërimi i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të NP 
“Tregu”si në vijim: 

1. Eset Shaqir, 
2. Egzon Aliu, 
3. Agron Sejdiu dhe 
4. Rilind Kelmendi 
Me datë 31.12.2022 Bordi i Drejtorëve të NP “Tregu” ka mbajtur takimin e parë 

të bordit ku Eset Shaqiri është zgjedhë Kryetar i Bordit. 
Bordi i Drjtorëve me datë 09.01.2023 ka dërguar edhe Raportin e të Hyrave dhe 

Shpenzimeve për vitin 2022 të cilin e dërgojmë të bashkangjitur me këtë raport. 
 

Me respekt!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR VITIN 2022 “NP TREGU SHA”.-MITROVICË 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TË HYRAT PËR VITIN 2022 

 

 

MUJI INKASIMI NGA PAZARI QIRATË 

JANAR 721 50 

SHKURT 1049 5220 

MARS 1030 400 

PRILL 1489 5290 

MAJ 1435 100 

QERSHOR 1895 2630 

KORRIK 1619 4000 

GUSHT 1689 2710 

SHTATOR 1351 2810 

TETOR 2043 2880 

NENTOR 1575 2760 

DHJETOR 1442 5670 

 17338  34520 

 

 

 

 

 



 

                                               Të hyrat nga shërbimet dhe qiratë të shprehura në grafikon dhe krahasimi nga keto te hyrat për vitin 2022 

 

 

                                  Të hyrat nga shërbimet dhe qiratë të shprehura në grafikon dhe krahasimi nga keto te hyrat për vitin 2022 
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                                  Të hyrat nga shërbimet dhe qiratë të shprehura në participim për vitin 2022 

34%

66%

PARTICIPIMI NË PËRQINDJE I TE HYRAVE TË "NP TREGU " 
PËR VITIN 2022

INKASIMI NGA PAZARI

QIRATË



TË HYRAT PËR VITIN 2022 TË NDARA NË KUARTALE 
 

      

  SHËRBIMI QIRATË TOTAL   
TM1 2,800.00 5,670.00 8,470.00   
TM2 4,819.00 8,020.00 12,839.00   
TM3 4,659.00 9,520.00 14,179.00   
TM4 5,060.00 11,310.00 16,652.00   

      

TOTAL 17,338.00 34,520.00 51,858.00   

 

 

                                   . Të hyrat nga shërbimet dhe qiratë sipas periudhës tre-mujore për vitin 2022 
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SHERBIMI QIRAT Series 3



 

SHPENZIMET PËR VITIN 2022 
 

2022 Pagat 
Tatimi 

ne paga 
Kontributet 
pensionale 

Akontacion 
Borxhet e 
vjetera 
tatimore  

Rryme Telefon Derivate Uji 

Finance 
shpk –per 
sherbime 

te 
kontabilitet 

Material 
per zyre 

Komisione 
bankare 

dhe 
shpezime 

tjera 

JANAR 0.00 139.50 300.44 0.00 00.00 88.00 0.00 0.00 34.00 100.00 35.70 43.45 

SHKURT 6,139.12 139.50 300.44 0.00 00.00 80.00 0.00 0.00 40.00 0.00 82.00 43.45 

MARS 0.00 139.50 300.44 0.00 00.00 84.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 43.45 

PRILL 6,139.12 139.50 300.44 0.00 00.00 77.00 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 43.45 

MAJ 0.00 139.50 300.44 0.00 00.00 50.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 43.45 

QERSHOR 3,069.56 139.50 300.44 0.00 00.00 50.00 0.00 0.00 50.00 100.00 180.00 43.45 

KORRIK 3,669.56 139.50 300.44 0.00 00.00 50.00 0.00 30.00 40.00 0.00 10.00 57.82 

GUSHT 3,069.56 139.50 300.44 0.00 3700.00 42.00 0.00 0.00 58.00 0.00 00.00 43.45 

SHTATOR 2,838.36 133.20 275.44 0.00 00.00 43.00 0.00 0.00 47.00 100.00 44.00 43.45 

TETOR 5,676.72 133.20 275.44 0.00 00.00 38.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 43.45 

NENTOR 0.00 133.20 275.44 0.00 00.00 58.00 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00 43.45 

DHJETOR 5,676.72 133.20 275.44 0.00 3,700.00 70.00 0.00 0.00 62.00 100.00 0.00 43.45 

                         

TOTAL 36,278.72 1,648.80 3,505.28 00.00 3,700.00 730.00 0.00 0.00 563.00 400.00 351.70 535.77 

                         

             

2019 Pagat 
Tatimi 

ne paga 
Kontributet 
pensionale 

Akontacion 
Borxhet e 
vjetera 
tatimore 

Rryme Telefon Derivate Uji 

Finance 
shpk –per 
sherbime 

te 
kontabilitet 

Material 
per zyre 

Komisione 
bankare  

dhe 
shpezime 

tjera 

TM1 6,139.12 418.15 901.32 00.00 00.00 252.00 0.00 0.00 110.00 100.00 117.70 130.35 

TM2 9,208.68139 418.15 901.32 00.00 00.00 177.00 0.00 0.00 162.00 100.00 180.00 130.35 

TM3 9,577.48 407.03 876.32 00.00 3,700.00 135.00 0.00 0.00 145.00 100.00 54.00 144.72 

TM4 11,353.44 826.32 566.50 00.00 00.00 166.00 0.00 0.00 146.00 100.00 0.00 130.35 

TOTAL 36,278.72 1,648.80 3,505.28 00.00 3,700.00 730.00 0.00 0.00 563.00 400.00 351.70 535.77 



PASQYRA E TË ARDHURAVE PËR VITIN 2022 31-12-2022 

     

                                   31.12.2021                               
SALDO          Paraprake  714.98         

TË HYRAT NGA SHËRBIMET DHE QIRATË         51,858.00 

SHPENZIMET OPERATIVE         -47,713.27 

FITIMI OPERATIV          4,859.68 
 
 
 
 
 
 

 
 
Të ardhurat, shpenzimet dhe fitimi për vitin 2022 
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Janar, 2023 

MITROVICË 



 

Hyrje 

Komisioni Komunal i Aksionarëve i NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A - Mitrovicë është 

konstituar në fillimin e vitit 2022 nga asambleja komunale sipas Ligjit nr.03/L-087 mbi 

Ndërmarrjet Publike, plotësim-ndryshimet e Ligjit nr. 04/L-111 dhe Ligjit nr. 03/L-087. 

Përbërja e Komisionit Komunal të Aksionarëve të NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A - 

Mitrovicë ka përbërje prej: 

 Florina Çitaku - (kryesuese) 

 Kushtrim Zeneli (anëtar) 

 Elvis Feka (anëtar) 

Në mbledhjen e datës 10.03.2022, me votë unanime është vendosur që këtë komision ta kryesojw 

znj. Florina Çitaku.  

Në bazë të Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, komisionet e aksionarëve janë të 

obliguar të raportojnë për punën e ndërmarrjeve publike dhe në nenin 8.2 thotë se çdo Komision 

Komunal i Aksionarëve i përgjigjet Kuvendit Komunal mbi mënyrën e ushtrimit të 

kompetencave dhe përgjegjësive të cilat u janë dhënë me këtë ligj. Komisioni Komunal i 

Aksionarëve do t’i raportojë Kuvendit Komunal në bazë vjetore mbi performancën e këtyre 

kompetencave dhe përgjegjësive, si dhe mbi arritjen e objektivave të përcaktuara në politikën e 

pronësisë të përcaktuar në nenin 6.2 të këtij ligji. 

Bazuar në kompetencat dhe përgjegjësitë ligjore, paraqesim para kuvendit komunale raportin e 

punës për vitin 2022. 

 

 

 

 

 



Raporti narrativ i gjendjes  

Pas emërimit të Komisionit Komunal të Aksionarëve dhe konstituimit, kemi realizuar vizitë në 

NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A Mitrovicë dhe kemi parë për së afërmi gjendjen jo te mirë 

menaxheriale dhe funksionale të ndërmarrjes. 

Si komision komunal i aksionarëve ne kemi zhvilluar takime për të diskutuar hapat që  do të 

ndërmarrim për rimëkëmbjen e ndërmarrjes dhe zhvillimin e saj. Meqë  ndërmarrja ishte pa bord 

udhëheqës, hapi i parë që ne kemi ndërmarrë lidhur me këtë ka qenë  themelimi i bordit.  

Në takimet të para të bordit kemi marrë vendim të shpallim konkursin për anëtar të bordit sipas 

procedurave dhe kritereve ligjore ne fuqi. 

Procesi  i themelimit të bordit është zhvilluar në suaza të konkursit dhe ka këtë përërje: 

1. Naim Hajrizi – (kryesues) 

2. Naxhije Xhema – (anëtarë) 

3. Bislim Imeri – (anëtar) 

4. Djellza Uka – (anëtare) 

Bordi mori detyren me date 10.10.2022, me të cilit kemi realizuar vizitë në stacion dhe kemi 

prezantuar për së afërmi gjendjen aktuale dhe sfidat që na presin bashkarisht. 

Sipas obligimeve që burojnë nga nenit 20, paragrafi 2 i Ligjit nr.03/L-087 mbi Ndërmarrjet 

Publike, plotësim ndryshimet e Ligjit nr. 04/L-111 dhe Ligjit nr. 03/L-087, në mbledhjen e 

mbajtur më datën 31.12.2022 kemi marrë edhe vendimin për caktimin e lartësisë së  pagave të 

anëtarëve të  bordit, 

Ne si Komision Komunal i Aksionarëve, morëm vendim që pagesa e anëtarëve të Bordit të 

drejtorëve të jetë: 

 Pagesa maksimale mujore për Kryesuesin e bordit të jetë në lartësinë deri në 350,00 euro 

Bruto 

 Pagesa maksimale për anëtarët e bordit 300,00 euro Bruto, duke filluar nga data e 

emërimit.  

 



Gjatë vizitave në ndërmarrje jemi njoftuar me stafin dhe e  kemi parë gjendjen jo të mire edhe tw 

objektit, ku i mungonin edhe indikatorët bazikë për të funksionuar mirë dhe me rregull. Nga 

U.D. Kryeshefi ekzekutiv, i cili ishte me kontratë të skaduar, ne kemi pranuar raportin financiar 

për periudhën 2021, planin e punës për periudhën 2022, planin e biznesit për vitin 2022, raportin 

për të hyrat vetanake, të cilat nuk ishin në nivelin e duhur profesional pwr shkak të mungesave të 

shumta të stafit aty. NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A nuk kishte Kryeshef Ekzekutiv tw 

përzgjedhur sipas procedurave ligjore, nuk kishte sekretar dhe nuk kishte Zyrtar Kryesor 

Financiar gjë që tregon gjendjen reale tw këtij institucioni.  

Bordi i drejtorëve të  NP “Stacioni i Autobusëve” SH.A. është emëruar me vendim të Komisionit 

Komunal të  Aksionare në  bazë  të  konkursit publik. Bordi mori detyrën me datë  10.10.2022.  

Gjatë  kësaj periudhe ka mbajtur 5 takime, ku kanë  sjell vendimet për shpalljen e konkursit për 

Kryeshef Ekzekutiv, Sekretar dhe Zyrtar Kryesor Financiar. 

Nw bazw tw konkursit, pas intervistimit të kandidatwve që kishin konkurruar për pozitën e 

Sekretarit është  zgjedhur sekretari i ndërmarrjes, z. Migjen Voca, si dhe pas intervistave të 

mbajtura me kandidatet e qw kanë aplikuar për pozitën për Kryeshef sipas rezultateve tw 

shpallura nga Komisioni intervistues, për Kryeshef Ekzekutiv tw ndërmarrjes u zgjodh z. Esat 

Jusufi.  

Pas emërimit, sipas konkursit, të Kryeshefit Ekzekutiv dhe Sekretarit, bordit i mbetet që  nga 

fillimi i vitit 2023 të  plotësojë  edhe pozitën e Zyrtarit Kryesor Financiar, pasin që ka dështuar 

procesi i rekrutimit. Po ashtu bordi gjatw vitit 2023 sipas kompetencave ligjore i mbetet të 

monitorojë  ecuritë  e punës  dhe zhvillimin e  ndërmarrjes. 
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  HYRJE 

 

Ky raport përmban analizen e rezultateve, aktiviteteve dhe projekteve të Drejtorisë së Bujqësisë 

dhe Zhvillimit Rural lidhur me subvencionimin e fermerve nga Drejtoria e Bujqësisë dhe 

Zhvillimin Rural në bashkëpunim me MBPZHR, organiztat vendore dhe nderkombëtare në 

sektorin e bujësisë dhe zhvillimit rural në Komunën e Mitrovicës. Drejtoria e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural duke u bazuar në planifikimin e buxhetit për vitin 2022, në Planin e punës për 

vitin 2022, në kërkesat e qytetarëve, në bashkëpunim të ngushtë me organizatat përkatëse vendore 

dhe ndërkombëtare, në bashkëpunim me MBPZHR në këtë periudhë ka realizuar një numër të 

madh të aktiviteteve dhe projekteve ku nëpërmjet subvencioneve, granteve dhe shërbimeve 

këshillimore janë ndihmuar fermerët dhe ekonomit bujqësore në rritjen e produktivitetit për 

sektorët prioritarë, veçmas të blegtorisë, pemëve dhe perimeve.  

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural si drejtori e përbër nga një staf profesional angazhohet 

për të kontribuar në zhvillimin e kapaciteteve prodhuse bujqësore të fermerëve, ngritjen e fuqisë 

së tyre konkurruse në treg, të shpërndajë njohuri për praktikat më të mira të prodhimt bujqësorë 

duke zbatuar dhe lobuar poltika dhe projekte që i kontibojnë  zhvillimit rural në komunën tonë 

sipas standardeve të Bashkimit Evropian.  

Për DBZHR edhe më tutje mbetet prioritet ngritja e njohurive dhe furnizimi me pajisje të reja 

teknologjike tek fermerët dhe përfituesit e programeve tona me qëllim të ngritjes së 

prodhimtarisë, cilësisë, sasisë dhe uljes së kostos së prodhimit. DBRZH beson që me një 

bashkëpunim të ngusht të ekipit profesional të drejtorisë, fermerëve, MBPZHR si dhe partnëve 

ndërkombëtar do të arrijm të kontibojnë në zhvillimi rural dhe ekonomik  në komunën tonë dhe të 

kontribojmë në zvoglimin e importit dhe hapjen e vendeve të reja të punës. 
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PËRSHKRIMI I BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E 
MITROVICËS 

 
 

Pozita gjeografike dhe kushtet e volitshme klimatike kanë ndikuar në zhvillimin e bujqësisë, 

blegtorisë në këtë territor, duke u njohur si trevë në prodhimin e drithrave të bardha, perimeve dhe 

blegtorisë. Në tokat pjellore të komunës rreth viteve 50-ta ndërtohen objektet industriale të 

Trepçës, duke zënë hapsirë prej 150 ha  tokë e klasit të parë, kryesisht e kultivuar me perime. 

Sipërfaqja e gjithëmbarshme e Komunës së Mitrovicës është rreth 33.596 ha prej të cilve 5.600 ha 

tokë të punuar, ku 400 ha pas luftës së fundit janë tjetërsuar nga ndërtimet e egra dhe gjithësejt 

kanë mbetur 5.200 ha tokë e punuar. Brenda Komunës së Mitrovicës, ka ndryshime të 

konsiderueshme si në kultivimin e kulturave bujqësore po ashtu edhe në sipërfaqet e tokës 

(madhësia e fermës). Në disa pjesë ( Fshatra) të komunës së Mitrovicës ka dallime në zhvillimin e 

sektorëve të bujqësisë.  Mund të thuhet se një pjesa me e madhe e territorit të Komunës është 

mbuluar me toke pjellore dhe ka klime të përshtatshme, që garanton prodhimtari ekonomike dhe 

profitabile te drithërave, pemëve, perimeve dhe blegtorisë. Nga ekonomia bujqësore në Komunën 

e Mitrovicës rreth 15,000 banorë gjenerojnë të ardhura, ndërsa rreth 7,000 prej tyre janë aktivë në 

bujqësi. Karakteristikat e përgjithshme: pjellshmëria e tokës, kushtet klimatike, burime ujore, 

struktura e popullësisë, tregojnë se Mitrovica ka një potencial të favorshëm për zhvillimin e 

mëtutjetshëm të bujqësisë. 

 
Bazuar në klimë përbrenda Komunës, rajoni i Mitrovicës ndahet në dy zona agro-ekologjike-

prodhuse: 

• Rajoni blegtoral i cili përfshin territorin e Shalës 

• Rajoni i prodhimeve bimore bujqësore i cili shtrihet përgjatë dhe për rreth  pellgjeve të  

lumenjëve Ibër – Sitnicë – Lushtë 

 
Në  pjesë e Shalës me tepër është i zhvilluar sektori i blegtorisë ndërsa pjesa rreth pellgjeve të 

lumenjëve Ibër – Sitnicë – Lushtë me tepër është i zhvilluar sektori i prodhimtarisë bimore.  

Aktualisht, në fshatrat e komunës së Mitrovicës bujqësia është sektori më i rëndësishëm i 

ekonomisë. Megjithatë, prodhimi bujqësor në këtë rajon është i ulët në raport me kushtet 

agroekologjike që posedon dhe potencialeve të mundshme prodhuese dhe produktivitetit përkatës 

që haset në vendet e zhvilluara. Faktorët që ndikojnë në realizimin e rendimenteve të ulëta janë 

të shumtë, nga të cilët, për ketë regjion, mund t’i veçojmë: niveli i ulët i teknologjisë së zbatuar 

në prodhimtari, përdorimi i farërave dhe inputeve të tjera jocilësore 

 

 
PROJEKTET DHE AKTIVITETET E REALIZUAR NGA DREJTORIA PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM  
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Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural duke u bazuar në planifikimin e buxhetit për vitin 

2022, në Planin e punës për vitin 2022, në kërkesat e qytetarëve, në bashkëpunim të ngushtë me 

organizatat përkatëse vendore dhe ndërkombëtare, në bashkëpunim me MBPZHR në këtë 

periudhë ka realizuar një numër të madh aktiviteteve  dhe projekteve ku nëpërmjet subvencioneve 

dhe shërbimeve këshillimore të DBZHR, MBPZHR janë ndihmuar fermerët dhe ekonomit 

bujqësore në  rritjen e produktivitetit për sektorët prioritarë, veçmas të blegtorisë, pemëve dhe 

perimeve. DBZHR në bashkëpunim me Drejtoritë përkatëse Komunale dhe në bashkëpunim me 

MBPZHR në këtë periudhë një vjeqare ka kryer aktivitetet kryesore të Drejtorisë që kryesisht janë 

zhvilluar në këto drejtime: 

 

I. Fusha e aktiviteteve të rregullta të Drejtorisë 
II. Fusha e realizimit të projekteve 

III. Fusha e bashkëpunimit 
 
 

     
 I.  Fusha e aktiviteteve të rregullta të Drejtorisë 

 
1.    Sistemi i Identifikimit të Parcelave të Tokës (s LPI) 

Përmes këtij sistemi është bërë aplikimi për 27 kultura bujqësore (grurë, miser, pemë dhe perime) 

në vitin 2022, aplikimi fermerëve bëhet në zyrët komunale në DBZHR.



 

 

 

   

    2. Regjistrimi Elektronik i Fermerëve (eFR) 

 

Në Regjistrin Elektronik të Fermerëve (eFR) përfshihen të dhënat për fermerin, tokën në 

shfrytëzim, të dhënat për kafshë, mekanizmi bujqësor si dhe nënshkrimi i fermerit, Regjistrimi i 

fermerëve bëhet në zyrët komunale në Drejtoratet e Bujqësisë.  

 
 

3. Mbajtja e trajnimeve dhe dhënia e këshillave për fermerë të profileve të ndryshme nga ana 

e stafit të Drejtorisë dhe MBPZHR 

 
 

Edukimi dhe trajnimi i fermerve i fermeve në zonat rurale. Në kuadër të aktivitetit janë formuar  

module të trajnimeve si moduli i qumështit, perimeve dhe pemëve. Qëllimi i këtyre trajnimeve ka 

qënë që fermeret të trajnohen në të gjitha sektoret e bujqësisë. Janë trajnuar në këto module: 

Trajnime në modulin e qumështit, menaxhimit të fermes, mbrojtjes së pemëve, mbrojtjes së tokës 

bujqësore, përdorimit të pesticideve, mbrojtjes së bleteve, kultivimi i pemëve të imta, kultivimi i 

perimeve në fushë të hapur dhe të mbylluar etj.  

Rëndësi të veçantë  është kushtuar edhe organizimit të trajnimeve të ndryshme me fermerët tanë, 

duke bashkëpunuar me MBPZHR, me qëllim ngritjën e aftësive profesionale të tyre, si: 

 

• Punët në bletari;  
• Përgatitja e fidaneve;  
• Prodhimi i prodhimeve tradicionale;  
• Të ushqyerit e kulturave lavërtare; 
• Të ushqyerit e kulturave lavërtare;  
• Higjiena e qumështit;  
• Menaxhimi i fermave;  
• Mbrojtja e perimeve nga sëmundjet në serra; 
• Mbajtja e shënimeve në fermëfermer; 



 

 

 

 
• Mënyra e kultivimit të grurit me teknologji bashkëkohore; 
• Njoftim  i fermerëve për mënyrën e aplikimit të subvencioneve ; 
•  Mënyra bashkëkohore e të krasiturit të pemëve, mbrojtjes dhe ruajtjes së tyre etj. 

 

4. Hartimi  i propozim-projekteve dhe projekteve për donatorë  në sektorët e ndryshëm: 
 

• Sektorin e ujitjes (projekti i ujitjes në fshatin Pirq); 
• Sektorin e bletarisë (paisje për bletari); 
• Sektorin e pemëtarisë (ngritje të sipërfaqeve me pemë të imta ,pikat gumbulluse të pemëve); 
• Sektorin e perimtarisë  ngritja e serrave; 
• Sektorin e blegtorisë (pikat gumbulluse të qumështit); 
• Sektorin e mekanizimit bujqësorë paisje për të gjitha sektoret ); 
• Sektorin e bimëve mjeksore dhe aromatike (pikatgrumbulluse të bimëve mjeksore) etj 

 
 

6. Promovimi i bujqësisë dhe zhvillimit rural 
 
 Panairi i prodhimeve vendore; 
 Panairi i “Shpeztarisë”;  
 Hartimi i broshurave ; 
 Organizimi i konferencave;  
 Prezantimi i raportit vjetorë; 
 Organizimi i tryezave etj 

 

 

7. Aktivitetet e tjera të DBZHR: 

 

 Angazhime në Programin e Shërbimeve  Këshillimore të MBPZHR; 

 Mbledhje e shënimeve dhe statistikave për fermer dhe përcjellja e tyre në MBPZHR; 

 Planifikimi dhe realizimi i mbjelljeve pranverore; 

 Vlerësimi i dhënies së pëlqimit për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore; 

 Monitorimi i punës së therrtorës; 

 Aplikimi i fermere për subvencione për mbjelljet vjeshtore dhe pranverore  

nga MBPZHR; 

 Monitorimi sëmundjeve dhe dëmtuseve të bimet  bujqësore dhe bimet dekorative; 

 Monitorimi  femerve që  merren me prodhimin e perimeve në ambiente të mbrojtura; 

 Përgaditja e programeve për mbrojtjen e bimëve nga ADB; 

 Udhezime dhe ndihmë për fermerë për të  aplikuar  në grante të ndryshme etj



 

 

 

 

 

II.  PROJEKTET DHE AKTIVITETET E REALIZUAR NGA DBZHR  

 

Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural duke u bazuar në planifikimin e buxhetit për vitin 

2022, në Planin e punës për vitin 2022, në kërkesat e qytetarëve, ka realizuar një numër të madh 

të projekteve si: 

 

 

1. Përkrahje e sektorit të Perimtarisë-Subvencionimi i fermerëve me serra.  

 

DBZHR duke e parë interesimin e madh të fermerëve për ngritjen e serrave dhe gjendjen 

ekonomike jo të favorshme të fermërve, DBZHR në 

bashkëpunim me organizaten “Chatar Charity” ka 

përkrahur 70 përfitues /prodhues të perimeve  me nga 

një serrë të tipit tunel. Nga ky projekt kanë përfituar 70 

përfitues /prodhues nga një serrë me sip. 100 m2 dhe të 

tipit tunel nga plietileni. 

Projekt është realizuar si bashkëfinacim në mes të 

fermerit dhe komunës. Vlera e projektit  98,000.00 

euro. 

 

 

2.Përkrahje e sektorit të Lavërtarisë- Subvencione i fermerëve me 30.000kg pleh artificial.   

 
 
Kushtet klimatike dhe tokësore, gjendja e sektorit të 

bujqësisë ka bërë që DBZHR të përkrah sektorin e 

lavërtarisë duke i subvencionuar fermeret me pleh 

artificial. Dinamika e realizimit është bërë sipas planit të 

paraparë të drejtorisë. Numri i fermerëve që kanë 

përfituar nga ky projekt është 150 fermer  për sipërfaqe  

0.5 ha. Projekt i financuar dhe realizuar nga DBZHR. 

Vlera e projektit  29,550.00 euro. 



 

 

 

 

 
3. Përkrahje e sektorit të Bletarisë - Subvencione i bletarëve me shoqëri bletësh.  

 

DBZHR në kuadër të aktiviteteve në sektorin e 

bujqësisë rëndësi të veqantë i ka dhënë edhe sektorit 

të bletarisë, në kaudër të kësaj DBZHR në 

bashkëpunim me organizaten “ Chatar Charity” ka 

përkrahur 21  bletarë me nga 8 shoqëri bletësh dhe 

paisje për bletari . Projekt i  financuar nga DBZHR. 

Si kriter ka qenë numri i shoqërive të bletëve. 

Projekti është realizuar përmes aplikimit  në 

DBZHR. Vlera e  projektit  28,000.00 euro.  

 

4. Përkrahje e sektorit të bujqësisë - Subvencione i fermereve me mekanizem bujqësorë  

 

DBZHR në kuadër të aktiviteteve në sektorin e bujqësisë rëndësi të veqantë i ka dhënë edhe 

sektorit të mekaizimit bujqësorë, në kaudër të kësaj 

DBZHR në bashkëpunim me organizaten “Islamic 

Reief” ka përkrahur 94  fermerëme me paisje 

bujqësore ( motokultivator) . Projekt i  financuar nga 

“Islamic Reief dhe DBZHR. Si kriter ka qenë sip. e 

tokës bujqësore. Projekti është realizuar përmes 

aplikimit në DBZHR. Vlera e  projektit  50,000.00 

euro.  

 

 

 

5.Përkrahje e sektorit të Pemtarisë-Subvencionimi i fermerëve me fidane të arrës dhe 

lajthisë.  

DBZHR Në kuadë të aktiviteve  në sektorin e pemëtarisë, DBZHR rëndësi të veqantë i ka 

dhënë ngritjes së pemishteve të reja intenzive. Kushtet klimatike-tokësore dhe intresimi në 

rritje i fermerve për ta zhvilluar edhe me tej këtë prodhimtari e kanë shtyrë drejtorin e 



 

 

 

 

bujqësisë të ndihmoj fermeret me fidane të arre dhe 

lajthi.Në kuadër të kësaj DBZHR ka përkarhur 12 

fermerë me fidane të arres dhe lajthisë ,vlera e 

projektit ka qenë 9.5596.00  euro. I tërë procesi i 

ngritjes dhe përkujdesjes së pemishteve është 

mbikëqyrur nga stafi profesional i DBZHR me 

qellim që projekti të ralizohet sa ma mirë. Të gjithë 

fermeret janë trajnuar për ngritjen e pemishteve . 

 

 

6. Fondi për bashkëkfinancim të projekteve me 

IADK-në 

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në 

bashkëpunim dhe bashkfinancim me  IADK-në  ka 

realizuar projektin “Fondi për bashkëkfinancim 

të projekteve me IADK-në”. Në kuadër të këtij 

projekti janë përkarhur 22 me grante nga sektori i 

bujqësisë dhe zhvillimit rural. Vlera e projektit ka 

qenë 83.500.00€ euro, Projekti është mbikëqyrur 

nga stafi profesional i IADK-së dhe DBZHR me qellim që projekti të ralizohet sa ma mirë.  

 

7.Përkrahje e sektorit të Bletarisë - Subvencione i 

bletarëve koshere dhe centrifuga.  

 

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural duke u 

bazuar në planin saj të punës për vitin 2022 dhe në 

kuader të aktiviteteve të saj ka përkrahur bletarët 

me koshere dhe centrifuga. Vlera e projektit ka 

qenë 12,501.00 euro. Ky projekt është realizuar me 

qëllim që ti ndihmoj bletaret në komunën tonë. 

Numri i bletrëve të cilë kanë përfituar nga projekti 



 

 

 

 

janë 27. I tërë procesi i organizimit është mbikëqyrur nga stafi profesional i DBZHR me 

qellim që projekti të ralizohet sa ma mirë.  

 

8. Kompenzim i dëmeve për fermëre dhe ekonomi 

bujqësore nga DBZHR 

DBZHR në kuadë të aktiviteve  rëndësi të veqantë i ka 

dhënë edhe kompenzimit të dëmeve për fermerë të cilë 

kanë pësuar dëme në ekonomit e tyre bujqësore nga 

fatkeqësit natyrore brenda mundësive buxhetore. Në 

kuadër të kësaj DBZHR ka përkarhur 20 fermerë me 

mjete financiare për ta zhvilluar veprimtarin e tyre 

bujqësore, vlera e projektit ka qenë 3,750.00 euro. I tërë 

procesi i është mbikëqyrur nga stafi profesional i DBZHR me qellim që projekti të ralizohet sa ma 

mirë. 

 

9. Përkrahje e sektorit të bujqësisë - Subvencione 

i fermereve me mekanizem bujqësorë  

 

DBZHR në kuadër të aktiviteteve në sektorin e 

bujqësisë rëndësi të veqantë i ka dhënë edhe 

sektorit të mekaizimit bujqësorë, në kaudër të 

kësaj DBZHR ka përkrahur 34  fermerë me paisje 

bujqësore ( rotofreza, spërkatëse, kosë) . Projekt i  

financuar nga “DBZHR.  

Projekti është realizuar përmes aplikimit, vlera e  projektit  29,120.00 euro. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektet  që janë realizuar  nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

Nr.  Projektet Mënyra e 
pagesës 

Totali 
(€) 

Nr. i përfituesve Koment 

1.  Subvencionimi i fermerëve 
me pleh artificial 

DBZHR       
29,550.00 € 

150 E realizuar 

2.  Subvencionimi i fermerëve 
me mekanizim bujqësorë 
(motokultivator)  

DBZHR 
Islamic Reief  

50,000.00 € 94 E realizuar 

4.  Subvencionimi i fermerëve 
me serra  

DBZHR  
Chatar Charity  

98,000.00 € 70 E realizuar 

5.  Subvencionimi i fermerëve 
me shoqëri bletesh   

DBZHR 
Chatar Charity  

28,000.00 € 21 E realizuar 

7. Kompenzim i dëmeve për 
fermer  

DBZHR 3,750.00€ 20 E realizuar 

8. Grante për bujqësi IADK 
DBZHR 

83.500.00€ 22 E realizuar 

9. Mekanizim Bujqësor DBZHR 29,120.00€ 34 E realizuar 

10. Fidane të arrave dhe 
lajthive 

DBZHR 9,596.60€ 12 E realizuar 

11. Furnizim me koshere dhe 
centrifuga 

DBZHR 12,501.00€ 27 E realizuar 

12. Sistemi i ujitjes në fshatin 
PIRQ 

DBZHR 
MBPZHR 

350,000.00€ Të gjithë fermerët 
e fshatit 

Në proces 



 

 

 

 

 
 

Subvencionet në sektoret e bujqësisë të financuar nga MBPZHR të realizuara në 

bashkëpunim me DBPZHR 

 

Përkrahje e sektorit të Lavërtarisë - Subvencione për mbjellje të grurit. Projekt i financuar nga  

MBPZHR. Të drejt aplikimi kanë pasur fermerët që kanë mbjellur 2 e më shumë hektarë me 

grurë. Projekti realizohet përmes aplikimit. Aplikimi dhe digjitalizimi  me  eLPIS i parcelave 

është realizuar në DBRZH.  Numri i fermerëve që kanë aplikuar nga komuna e Mitrovicës 

është, subvencionimi për hektar është  mbi 400 euro.  

 

Përkrahje e sektorit të Lavërtarisë -Subvencione për mbjellje të   misërit. Projekt i financuar 

nga MBPZHR. Të drejt aplikimi kanë pasur fermerët që kanë mbjellur 1 e më shumë hektarë 

me misër. Projekti realizohet përmes aplikimit. Aplikimi dhe digjitalizimi me eLPIS i parcelave 

është realizuar  në DBZHR.   

 

• Përkrahje e sektorit të blegtorisë - Subvencione për lopë qumështore. Projekt i  financuar 

nga MBPZHR. Si kriter ka qenë numri i krerëve (minimumi 5 lopë qumështore). Projekti 

realizohet përmes aplikimit. Aplikimi dhe regjistrimi fermerit ne EFR është duke u realizuar  në 

DBZHR. 

 

• Përkrahje e sektorit të blegtorisë - Subvencione për kafshë të imëta (dele dhe dhi).  Projekt i  

financuar nga MBPZHR.  Si kriter ka qenë numri i krerëve (për dele 30, për dhi 20). Projekti 

realizohet përmes aplikimit. Aplikimi dhe regjistrimi fermerit ne EFR është duke u realizuar  në 

DBZHR.  

 

• Përkrahje e sektorit të bletarisë - Subvencione për shoqëri të bletëve .  Projekt i  financuar nga 

MBPZHR. Si kriter ka qenë numri i shoqërive të bletëve (mbi 30 shoqëri bletësh). Projekti 

realizohet përmes aplikimit. Aplikimi dhe regjistrimi fermerit ne EFR është duke u realizuar  në 

DBZHR. . 

13. Serra DBZHR 
IRK 

110,000.00€ 80 E realizuar 

 
Totali 

 
800,000.0€ 550 Përfitues  



 

 

 

 

 

• Përkrahje e sektorit të Perimtarisë–Subvencionimi i fermerëve  për njësi të sipërfaqes (hektar) 

së mbjellë me perime në fushë të hapur.. Projekt i financuar nga  MBPZHR. Të drejt aplikimi 

kanë pasur fermerët që kanë mbjellur 0.5 e më shumë hektarë me perime. Projekti realizohet 

përmes aplikimit. Aplikimi dhe digjitalizimi  me eLPIS i parcelave është realizuar  në DBRZH.  

 

Përkrahje e sektorit të Pemtarisë–Subvencionimi i fermerëve  për njësi të sipërfaqes (hektar) së 

mbjellë me perime në fushë të hapur. Projekt i financuar nga  MBPZHR. Të drejt aplikimi kanë 

pasur fermerët që kanë mbjellur 0.5 e më shumë hektarë me pemë. Projekti realizohet përmes 

aplikimit. Aplikimi dhe digjitalizimi  me eLPIS i parcelave është realizuar  në DBRZH 

      
 
 Fusha e Bashkëpunimit  
 
 
 
Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural  është duke bashkëpuar  mirë me MBPZHR, drejtorit 

komunale, organiztat vendore dhe nderkombetare rreth realizimit dhe implementimit te 

projketeve në sektorin e bujësisë dhe zhvillimit rural. Bashkëpunim i mirë ekziston edhe me 

OJQ-ët ku pritet të realizohen një sërë projektesh të përbashkta  në sektorin e bujqësisë dhe 

zhvillimit rural.  

Përveç këtyre projekteve, do të realizohen edhe projekte tjera  në sektoret e ndryshëm të 

bujqësisë nga buxheti i DBZHR  dhe nga donatoret tjera. Do të bashkëpunojmë ngusht me 

donatorë të ndryshëm me qëllim të realizimit të projekteve të tjera në sektorin e bujqësisë dhe 

zhvillimit rural . 

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të vazhdojë të bashkëpunoj ngushtë me të gjitha 

institucionet relevante, organizata të ndryshme qeveritare dhe joqeveritare për të qenë 

vazhdimisht në rrjedha dhe në shërbim të qytetarëve.  

 

 
 
 

Drejtori i Drejtorisë për Bujqësi dhe  
Zhvillim Rural  
 
Ferdi KADRIU 
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