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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 
Komiteti për Politikë dhe Financa 
Nr. 02-060/01-0109516/22 dt. 16.12.2022 
Mitrovicë 
 

P R O C E S V E R B A L 
Nga mbledhja e rregullte e 13-të Komitetit për Politikë dhe Financa 

 
Koha:        16.12.2022 ora 10:00 
Vendi:       Salla e Mediave 
Të pranishëm:  Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja 
 

Anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa: Fadil Veseli, Nazmije 
Sejdiu, Vesel Neziri, Hysen Muzliukaj, Shkurta Shosholli Musa, 
Muhamed Hoti dhe Xhyljeta Imeri.  
Anëtarët e Bordit të Drejtorëve 

Mungoi:   Erseka Barani  
  

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja e cila theksoi se në 
zbatim të nenit 52, paragrafi 1, të Ligjit Nr. 03/L-040 Për vetëqeverisjen lokale; nenit 11 
paragrafët: 1, 2 edhe 5 të Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr. 05/2020 Për procedurën e 
themelimit, përbërjen dhe kompetencat e Komiteteve të përhershme dhe komiteteve tjera në 
komunë; neni 62, të Statutit të Komunës së Mitrovicës; nenit 15, pika 2, të Rregullores 
Komunale për punën e komiteteve të Kuvendit të Komunës, për sot ka thirrur mbledhjen e 
trembëdhjetë të Komitetit për Politikë dhe Financa me rendin e ditës të paraparë me thirrje: 

Kryesuesja e mbledhjes hapi diskutimin rreth rendit të ditës. 
Meqenëse nuk ka të lajmëruar për diskutim Kryesuesja vuri në votim rendin e ditës: 
1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar  
2. Projekt rregullore Mbi kriteret për vendosje të objekteve të përkohshme në sipërfaqe dhe 

hapësira publike  
3. Projekt rregullore për kodin etik të stafit menaxherial, mësimdhënësve dhe personelit 

tjetër arsimor në Komunën e Mitrovicës së Jugut 
4. Propozim vendim për miratim të vendimit për publikimin e listës së përgjithshme të 

pronave të paluajtshme të komunës si dhe listën  e veçantë të pronave të cilat 
planifikohen për dhënien në shfrytëzim në vitin 2023 

5. Propozim vendim për inicimin e procesit të ndarjes së KRM “ UNITETI” SH.A mes tri 
komunave aksionare 
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6. Propozim–Plani për Integritet 2023-2026 
7. Raporti i punës të Kryetarit për vitin 2022 
8. Raporti vjetori i punës së Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturë 
Rendi i ditës u miratua unanimisht. 
 

Pika 1 
Procesverbali nga mbledhja e kaluar u miratua unanimisht. 
 

Pika 2 
Kryesuesja hapi diskutimin lidhur me Projekt rregulloren Mbi kriteret për vendosje të 

objekteve të përkohshme në sipërfaqe dhe hapësira publike.  
 Pasi nuk kishte të lajmëruar për diskutim, Kryesuesja vuri në votim Projekt rregulloren 

Mbi kriteret për vendosje të objekteve të përkohshme në sipërfaqe dhe hapësira publike. 
Rezultati i votimit: 
8-për, 0-kundër dhe 0- abstenime 
Kryesuesja e Kuvendit konstatoi: Projekt rregullorja Mbi kriteret për vendosje të 

objekteve të përkohshme në sipërfaqe dhe hapësira publike u miratua unanimisht dhe i 
procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe miratim.  

 
Pika 3 

Kryesuesja hapi diskutimin lidhur me Projekt rregulloren për kodin etik të stafit 
menaxherial, mësimdhënësve dhe personelit tjetër arsimor në Komunën e Mitrovicës së Jugut.  

Xhyljeta Imeri: Ky dokument është i mirëseardhur mirëpo janë disa fjalë që nuk u dihet 
kuptimi si p.sh fjala Dinjitoz tek neni 20, fjala dinjitoz përdoret shumë jo vetëm te ky dokument 
po në përgjithësi, e kam vërejt fjala dinjitoz është diçka e hijshme po ajo sjellja e hijshme duhet 
me pas diçka që të dihet se cila është ajo sjellja e hishme që konsiderohet si sjellje e hishme.  

Drita Kadriu: Unë besoj shumë tek dinjiteti profesional dhe fjala dinjitet dhe unë mendoj 
që kjo fjalë në këtë nen që e cekët ju e bën më të pasur Rregulloren sepse çdo ditë hasim 
mësimdhënës dhe staf tjetër arsimor posaçërisht menaxherial që sillen në mënyrë të pa 
dinjitetshme, që nga komunikimi me palë, nëse mundeni me gjet një sinonim tjetër të kësaj fjale 
mund ta ndërrojmë mirëpo si fjalë që e përcakton një fushë të gjerë të mësimdhënësve dhe stafit, 
besoj se është e pa ndryshueshme.   

Pasi nuk kishte të lajmëruar të tjerë për diskutim, Kryesuesja vuri në votim Projekt 
Rregulloren Për kodin etik të stafit menaxherial, mësimdhënësve dhe personelit tjetër arsimor në 
Komunën e Mitrovicës së Jugut. 

Rezultati i votimit: 
8-për, 0-kundër dhe 0- abstenime 
Kryesuesja e Kuvendit konstatoi: Projekt rregullorja për kodin etik të stafit 

menaxherial, mësimdhënësve dhe personelit tjetër arsimor në Komunën e Mitrovicës së 
Jugut u miratua unanimisht dhe i njëjti i procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim 
dhe miratim.  
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Pika 4 
Kryesuesja hapi diskutimin lidhur me Propozim vendim për miratim të vendimit për 

publikimin e listës së përgjithshme të pronave të paluajtshme të komunës si dhe listën e veçantë 
të pronave të cilat planifikohen për dhënien në shfrytëzim në vitin 2023. 

Fadil Veseli: Nga ekzekutivi kërkoj që të na sjellin më shumë informata se cilat janë 
pronat e komunës, cilat janë në shfrytëzim, po ashtu kërkoj që sa më shpejt të definohen pronat 
të cilat janë prona të komunës dhe ato prona pastaj të shfrytëzohen sipas Planit Rregullativ sipas 
kushteve dhe ligjeve dhe komuna ti ketë nën kontroll, sepse ne nuk kemi informata që ato prona 
a janë duke u shfrytëzuar apo jo. 

Kryesuesja Vesa Broja sa për sqarim nuk jemi duke folur për të gjitha pronat e Komunës 
mirëpo për ata prona që munden me qenë potencial dhe që do ti duhen ekzekutivit për vitin e 
ardhshëm për shfrytëzim apo këmbim. 

Edison Tërnava: Atë që e ceku z. Veseli te ne në drejtori kanë ardhur shumë kërkesa për 
vazhdim të kontratave që e kanë pronën në shfrytëzim andaj unë mendoj që do të ishte mirë që 
dikush në kuvendi te filloj këtë procedurë që të formohet  komisioni i veçantë për dhënien me 
ankand publik unë këtë e kam kërkuar edhe më herët po edhe sot po e kërkoj, fjalën e kam një 
komision për kërkesat të cilat kanë ardhur. 

Pasi nuk kishte të lajmëruar të tjerë për diskutim, Kryesuesja vuri në votim Propozim për 
miratim të vendimit për publikimin e listës së përgjithshme të pronave të paluajtshme të komunës 
si dhe listën e veçantë të pronave të cilat planifikohen për dhënien në shfrytëzim në vitin 2023. 

Rezultati i votimit: 
8-për, 0-kundër dhe 0- abstenime 
Kryesuesja e Kuvendit konstatoi: Propozim vendimi për miratim të vendimit për 

publikimin e listës së përgjithshme të pronave të paluajtshme të komunës si dhe listën e 
veçantë të pronave të cilat planifikohen për dhënien në shfrytëzim në vitin 2023 u miratua 
unanimisht dhe i procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe miratim.  

 
Pika 5 

Kryesuesja hapi diskutimin. 
Fadil Veseli: Sa i përket KRM “Uniteti” ne kem pasë telashe me menaxhim të “unitetit” 

dhe kemi kërkuar raport me vite të tëra dhe asnjëherë nuk na është ofruar një raport, iniciativa që 
është marr tash më duket se ka ardhur prej Kryetarit dhe është shumë e arsyeshme që ka ardhur 
sepse as atëherë gjendja nuk ka qenë mirë dhe as tash nuk është mirë, po mos të kishte donacione 
nga “Gizi” ajo kompani as nuk do të mund të ekzistonte ose kishte mbet barrë komplet e 
komunës. E ceka kemi kërkuar raport shumë herë dhe nuk është sjell andaj tash po shpresoj që të 
na sillen raporte, të dimë edhe numrin e punëtorëve se sa është aty dhe të gjitha detajet tjera pra 
mos të ketë neglizhencë si në vitet e mëparshme, të dihen aksionarët dhe të dimë se kujt ti 
drejtohemi ne. 

Kryesuesja Vesa Broja: Sa i përket raporteve të aksionarëve, kemi kërkua që raportet ti 
sjellin në muajin Janar, ndërsa sa i përket iniciativës që e theksuat është vetëm hapi i parë që 
iniciativa të votohet në kuvend e pastaj pasojnë hapat tjerë sipas procedurave. 

Elvis Feka: Për herë të par në komunën e Mitrovicës çështja e ndërmarrjeve publike është 
trajtuar me seriozitetin më të madh dhe jemi duke krijuar linjë institucionale rreth raportimit dhe 
funksionimit të ndërmarrjeve publike në Komunën e Mitrovicës. Në kuadër të drejtorisë së re në 
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bazë të sektorit për zhvillim si është me nivelin qendror siç është edhe në kuadër të Ministrisë të 
Ekonomisë, raportojnë ndërmarrjen e nivelit qendror në këtë rast ndërmarrjet e nivelit lokal do të 
raportohen në kuadër të sektorit për zhvillim të drejtorisë të ekonomisë, zhvillim dhe turizëm. 
Këta e kemi propozuar dhe me këtë do ecim para. Propozim vendimi që keni përpara ne e kemi 
konsultuar kompaninë e cila është e kontraktuar prej Komunës për pjesën e interpretimeve 
ligjore dhe përfaqësimit ligjor. Edhe ata bashkangjitur na kanë dhënë arsyeshmërinë dhe 
procedurat që duhet ndjekur si Komunë e Mitrovicës bashkërisht me komuna të tjera që t'a 
fillojmë këtë proces. Këtë proces po duam me e fillua për shkak të problematikave të mëdha që i 
ka ndërmarrja jonë në këtë rast, jo vetëm “uniteti” po kanë problematika edhe ndërmarrjet tjera 
lokale, mirëpo tek ndërmarrja “uniteti”, roli i komunës pasi që aksionare janë 3 komuna po është 
shumë më e vështirë me funksiono dhe me e sjell gjendjen në nivelin cilin është. Vetëm po u 
tregoj me shifra, që vetëm në ATK  NP “Uniteti” ka 4.5 milion € borxhe, kështu që potencialisht 
me e shikua në aspektin e buxhetit konsiderohet si kompani e falimentuar vetëm prej borxheve të 
ATK-së edhe për këtë e kemi ngrit si çështje e cila duhet diskutuar. Po ashtu ka edhe arsye të 
tjera përpos kësaj të cilat na kanë nxitë neve me e nis këtë hap, është edhe arsyeja e rregullimit 
dhe organizimit për shembull për normën e tarifave të mbeturinave. Secili kuvend komunal duhet 
me e marr vendimin për territorin e vet për tarifat të cilat i ofron. Sepse, e cekim e Vushtrria ka 
tjetër tarife, Mitrovica tarife tjetër dhe Skenderaj tjetër tarife, prandaj kjo pastaj po shkakton 
telashe edhe në organizimin e brendshëm të kompanisë edhe në funksionimin e saj. Pas inicimit 
të procesit në Mitrovicë inicimi do filloj edhe tek komunat e tjera, kryetari ka pasur takim me dy 
kryetarët e komunave të tjera që janë aksionar në ndërmarrje edhe do vazhdojmë procesin e 
ndarjes, normalisht nuk është proces i lehtë për shkak se të gjithë e dimë se ndërmarrja dy vitet e 
fundit ka pasur raport të kualifikuar të auditorit për shkak të mungesës së pasqyrave financiare 
dhe mungesës së regjistrimit të aseteve të ndërmarrjes. Kjo e bën shumë të vështirë këtë proces 
për shkak se fillimisht duhet t'a dimë se çfarë ka dhe pastaj çka duhet me nda, domethënë kjo 
është diçka shumë problematike në këtë rast, por po shpresoj se është një hap i mirë dhe po 
shpresoj se në aspektin ligjor do të procedojmë sa më shpejtë që është e mundur me u zhvillua si 
proces.  

Vesel Neziri: Ndërmarrjet publike duhet me i raportu kuvendit të komunës e jo drejtorisë. 
Është shumë shqetësues borxhi prej 4 milionë €, , dhe ne me i dërgua në procedurën për ndarje. 
A do te thotë që ne do të pranojmë atë borxh apo t'a marrim në bazë të proporcionit që kemi?  

Disa procedura janë shumë të vështira për me i realizua. Dhe problemet kanë lind dhe 
kanë me lind gjithmonë. Por nuk duhet me pas kësi probleme kur ne jemi 61% aksionare dhe ai 
që është 61 %  aksionar ai është që e vendos vet, shumë her ka ndodhë që ne si aksionar me 61%, 
e kemi pas kryesuesin e bordit nga komuna tjetër, e që nuk kanë pas drejt me pas hiç. Tash dy 
vite me raport të auditorit të  kualifikuar, dy vite ne nuk kemi ndërmarr asgjë. Kjo është mjaft 
shqetësuese për mua. Unë kam qen anëtarë 6-7 muaj në komisionin e aksionarëve, për atë 6-7 
muaj jam mundu me bërë diçka, po ka qen e pamundur me u bë, ka pas shumë raste të 
neglizhimit të punës që i kam shpreh, por nuk janë trajtuar. Unë mendoj që në këtë rast duhet të 
jemi sy hapur në të gjitha çështjet, sepse nuk po e shoh si një sfidë të lehtë për të gjithë neve.  

Hysen Muzliukaj: Meqenëse e kemi para vetes këtë dokument, është një hap i 
rëndësishëm që është filluar kjo punë, megjithatë unë i kam vërejtjet e mija sa i përket 
dokumentit. Arsyetimi mendoj se është paksa i thatë, besoj pajtoheni edhe ju. Nuk përmblidhet 
aq lehte kjo temë, në ATK është borxh, raporti nga Zyra kombëtare e auditimit. Kur përmenden 
të gjitha këto është mirë të listohen si dokumente që të jenë të bashkangjitura për kuvend dhe të 
jetë si opinion prej KPF-së, në mënyrë që ta kenë të qartë të gjithë asamblistët pasqyrën e kësaj 
kompanie. Realiteti është që kjo kompani nuk qëndron mirë ndoshta edhe me dekada, dhe kjo 
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nuk ka të bëjë me individin, sepse secili e ka meritën dhe përgjegjësinë. Prandaj mendoj që kur të 
plotësohet më mirë arsyetimi, të paktën të i kemi raportet për 5 vitet e fundit. Gjithashtu, po 
përmendet edhe borxhi në ATK, të sjellën më shumë specifika, nëse ndahet çka do të bëhet dhe a 
mendoni që duhet të jetë kompani lokale. Unë mendoj që këtu është dashur të inkuadrohet edhe 
zyra ligjore e komunës, për arsye se krejt po mbetet jashtë kjo zyrë, dhe është shumë më rëndësi 
opinioni ligjor dhe kjo duhet të na bashkëngjitet në arsyetim.   

Elvis Feka: Une jam dakord me atë që tha z. Muzliukaj, mirëpo nuk po dua të hy në atë 
se si ka qenë deri tash, por po duam të shikojmë vetëm rrugën përpara. Normalisht secila 
ndërmarrje publike i ka pasur borgjet e veta në ATK, për shkak se komisioni i aksionarëve dhe 
anëtarët e bordit nuk kanë funksionuar në nivelin e duhur, në këtë mënyrë kanë arritur që të 
krijohen këso zbrazëtira. Kemi pasur takime me të gjitha ndërmarrjet publike veç e veç, dhe 
secila prej tyre i ka shqetësimet dhe brengat e veta, me c’rast prej 1 Janarit jemi duke e bërë 
planin e detajuar të aktiviteteve dhe në baza mujore do të jemi në kontakt me ta që të shohim se 
si po ecin të gjitha proceset. Sa i përket propozim-vendimit, i njëjti është konsultuar me zyrën 
ligjore. Ndërsa sa i përket interpretimit, kompania e ka jep pas kërkesës sonë për pyetjen që e 
kemi adresuar lidhur me proceset për ndarjen e ndërmarrjes publike. Ndërsa për dokumentet të 
cilat doni të i bashkëngjitni, për neve nuk ka aspak problem, sepse i kemi të gjitha raportet dhe të 
njëjtat janë publike. Sa i përket kërkesës që të marrim një interpretim ligjor edhe nga zyra ligjore, 
ne edhe mund ta bëjmë këtë, mirëpo ne zyrën ligjore veçse e konsiderojmë si proces të 
brendshëm dhe realisht asnjë veprim që bëhet nga kryetari, nuk mund të bëhet pa konsultim nga 
zyra ligjore. Sa i përket përgjegjësisë së kompanisë sa i përket interpretimeve që jep, kemi pas 
shumë kujdes kur është kontraktuar kompania. Tek kushtet e veçanta të kontratës e kemi cekur 
në mënyrë decidive se të gjitha interpretimet që vijnë prej kompanisë, përgjegjësinë dhe barrën 
juridike e mban kompania për ato interpretime. 

Pasi nuk kishte të lajmëruar për diskutim, Kryesuesja vuri në votim Propozim vendimin 
për inicimin e procesit të ndarjes së KRM “ Uniteti” SH.A mes tri komunave aksionare, dhe 
theksoj se për Kuvend do të bashkangjiten dokumetet shtesë.  

Rezultati i votimit: 
8-për, 0-kundër dhe 0- abstenime 
Kryesuesja e Kuvendit konstatoi: Propozim vendimi për inicimin e procesit të 

ndarjes së KRM “UNITETI” SH.A mes tri komunave aksionare u miratua unanimisht dhe 
i procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe miratim. 

 
Pika 6 

Kryesuesja e mbledhjes para se të hapë diskutimin lidhur me Propozim–Plani për Integritet 
2023-2026 fjalën ia kaloi Drejtorit të Administratës-së z. Gëzim Stavileci.  

Pas arsyetimit të pikës nga ana e Drejtorit të Administratës-së, Kryesuesja e mbledhjes hapi 
diskutimin.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar për diskutim, Kryesuesja vuri në votim Propozim–Plani për 
Integritet 2023-2026. 

Rezultati i votimit: 
8-për, 0-kundër dhe 0- abstenime 

Kryesuesja e Kuvendit konstatoi: Propozim Plani për Integritet 2023-2026 u miratua 
unanimisht dhe i procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe miratim.  



6 
 

 
Pika 7  

Kryesuesja hapi diskutimin lidhur me Raportin e punës të Kryetarit për vitin 2022.  
Pasi nuk kishte të lajmëruar për diskutim, Kryesuesja vuri në votim Raportin e punës të 

Kryetarit për vitin 2022. Rezultati i votimit: 
8-për, 0-kundër dhe 0- abstenime 
Kryesuesja e Kuvendit konstatoi: Raporti i punës të Kryetarit për vitin 2022 u 

miratua unanimisht dhe i procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe miratim.  
  

Pika 8 
Kryesuesja e mbledhjes para se të hapë diskutimin lidhur me Raporti vjetori i punës së 

Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturë fjalën ia kaloi Drejtorit të Infrastrukturës-së 
z. Granit Tmava.  

Pas arsyetimit të pikës nga ana e Drejtorit të Infrastrukturës-së, Kryesuesja e mbledhjes hapi 
diskutimin.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar për diskutim, Kryesuesja vuri në votim Raporti vjetori i punës së 
Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturë. 

Raporti vjetori i punës së Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturë u 
miratua unanimisht dhe i njëjti i procedohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe 
miratim.  
 

Mbledhja përfundoi punimet në ora 11:15 min. 
 
 
 

Mitrovicë   Procesmbajtës:    Kryesuesja e Kuvendit  
  _________________   _________________ 

   Afërdita MAXHUNI   Vesa BROJA 
 























































































































Republika e Kosovds
Republika Kosova - Republic ofKosovo

Komuna e MitrovicEs
Opitina Mitrovica * Municipality of Mitrovica

PLAT{I VJETOR 2023
NjasinE e Auditimit ti BrendshEm

Dhjetor 2022



I. HYRJE

Ky Plan Vjetor eshre perpilum nd baz6 tE Planit Strategiik tC aktiviteteve tC auditimit te

brendshdm pbr periudhen 2023 dhe miratohet nga Kryetari i Komunds s€ Mitrovic€s. Ky Plan

p€rkufizon fush€veprimin, objektivat, kohEzgiatjen dhe burimet e nevojshme p€r kryerjen e

seciles detlre te auditimit.

Detfat e auditimit per vitin 2023 ndahen n€ bazE tE burimeve njer6zore qe ekzistojnd nd NJAB.

Bazuar nd Ligiin nr. 06lL-021 Pdr Kontrollin e Brendsh6m td Financave Publike , Ligjin mbi

Menaxhimin e Financave Publike dhe Pergiegiesite Nr.03/L-048, Udhzimet Administrative si

dhe nevojdn e Komunds p€r kryerjen e auditimit td brendsh6m pdr vitin kalendarik 2023 NJAB

do ta b6j€ auditimin e brendsh€m tE bazuar n€ standardet nddrkomb€tare me td perparuara sipas

planit dhe dinamik€s se parapare.

Plani Vjetor duhet te rishikohet rreguilisht giat6 vitit dhe td azhurohet sipas nevoj€s, n€ m€nyrd

qe t'i pasqyroj€ ndryshimet e rdnd€sishme qE ndodhin n€ organizatE apo n€ mesin e andtar€ve td

NJAB, dhe gdo detyr€ shtese qe propozohet nga udh€heq€si i organizat€s.
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II. AKTIVITETET E NJAB PER ARRITJEN E OBJEKTIVAVE STRATEGJIKE

Ne vitin 2023 NJAB i planifikon realizimin e detyrave dhe aktiviteteve nd vijim, pdr anitjen e objektivave te pershkruar nC Planin

Strategiik:

Nr Objektivat kryesore per vitin 2022 Aktivitetet piir permbushjen e objektivave Detyrat

I

Aktivitetet e KomunEs duhet tE ienu n€ harmoni

me legiislacionin nd fuqi p€r arritjen e

objektivave.

Sigurimi i menaxhmentit tE larte te Komunes

se aktivitetet jand ne p€rputhje me

legjislacionin nd fuqi.

Sigurimi dhe njohja e tE giitha ligleve

ni! fuqi.

2

Vle6simi i *;eaisit te kontrollit dhe ndarja e t€

drejtave. detyrave dhe p0rglegi€sive'

Sigurimi imenaxhmentit p6r vler€simin e

drejt te mjedisit dhe ndarjen e detyrave dhe

pergiegje s ive.

Prezentimi i vlersimit menaxhmentit

te lafte.

J

Funksionimi i sistemit te kontrollave tg

brendshme ne ti) giitha nivelet e Komun6s dhe

p0rmir€simi i tyre nE vazhdimEsi ne baze te

nevojave tE reja.

Funksionalizimi i sistemit te konfollave te

brendshme ekzistuese dhe sajimi ikontrollave

t€ reja sipas nevoj€s.

Analiza e kontrollave td brendshme

ekzistuese me qdllim td funksionimit

me te mire te tyre dhdnia e

propozimeve p6r kontrolla te reja .

4

Menaxhimi dhe analiiza e rezikut dhe vler€simi i

tij nga menaxhmenti i Komunes.

Sigurimi i menaxhmentit pdr r€ndesin e

analizimit dhe menaxhimit te raezikut ne te

giitha nivelet.

Vler€simi ishkall6s sE nezikut sipas

r€nd€sisE dhe analiza e k6saj shkalle.

5

Auditimi i sistemeve me rrezikshnrdri te lart6, t€

mes€m dhe t€ ult€ ne Komund.

Sigurimi imenaxhmentit te larte se i giith6

aktiviteti i kdtyre sistemeve eshte perfshire

dhe ka p6r qEllim arriden e objektivave t€

Komunds.

Auditimet e rregullta sipas planit

vjetor.



III. DETYRAT E AUDITIMIT

3,1, Detyrat e pa zbatuara nga viti e kaluar

Pdr vitin 2022 esh13 p€rmbush plani pdr 100 % dhe nuk ka pas auditime tjera me k€rkes€ t€

Kryetarit te Komunds.

3.2. Auditimet e nj6sive/sistemeve strukturore q0 janE duke u zhvilluar

Tc giitha Auditimet jan€ p€rfunduar ne koh€ dhe sipas Planit Vjetor 2022.

Auditimi i vetEm i cili eshte d€rguar si Draft por jemi nE pritje ti! komenteve para se te

dorezohet si Raport Final te Kryetari i Komun€s dhe Komiteti i Auditimit, dshte auditimi p€r

Zyrdn e Prokurimit.

Prandaj nuk do td na mbetet asnj€ auditim pEr tu bartur n6 Planin Vj etor 2023.
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3.3. Llojet e detyrave tE auditimit

pas analiz€s s6 b€r6 sistemeve nga NJAB nd Mitrovice jane p€rzgiedhur detymt me rrezikueshm0ri te lart dhe te mes€m pdr vitin 2023

sipas shkallEs s€ rrezikut.

pdrveg detyrave te planifikuara jane p€rcaktuar edhe objektivat, fush€veprimi dhe periudha kohore si dhe indeksi i nezikshmerisd.

Prioritetet p6r kryerjen e kdtyre auditimeve jand td paraqitura nE tabeldn nE vijim.

Indeksi i
rrezikut

Lloji i deryrEs
Objektivi i detyrEs

Periudha

2.55

ShErbim sigurie

Sh€rbirne k€shilluese

Kralasimi
V€zhgimi

Barazimi

P€rputhshm€ria

P€rcjellja e rekomandimeve

Drejtorit e ndryshme n€

KomunE ku kone tE hyra
vetenake.

Vler6simi i sistemit tE KB
Analiza e shkallEs sE rrezikut.

Planifikimi,shpenzimi i buxhetit n€

baze te planifikimit, realizimi i td

hyrave nE DFZHE dhe menaxhimi i
pasuris6.

TE hyrat vetanake
n0 Komuni

Janar, Shkurt

dhe Mars.

2,25

Shdrbim sigurie

Sh€rbime k€shilluese

Krahasimi

V€zhgimi
Barazimi
P€rputhshmEria

PErcjellja e rekomandimeve

Drejtoria e BujqsisE dhe
Zhvillimit Rurel.

Vlerdsimi i sistemit te KB
Analiza e shkall€s sC nezikut.

Shpenzimi i buxhetit ne bazE te
planifikimit, realizimi ite hyrave ne

kilt€ Drejtori dhe shpenzimet per

subvencjone.

Drejtoria e BujqsisE

dhe Zhvillimit
Rural,

Mars- Prill

r<(

Sh€rbim sigurie
Sh0rbime kiishilluese

Krahasimi

Vezhgimi

Barazimi
P6rputhshmEria

P0rcjellja e rekomandimeve

DreitorisE p6r Sh6rbime

Publike
Infrastrukturc

Vler€simi i sistemit t€ KB
Analiza e shkall6s sE rrezikut.

Shpenzimi i buxhetit n€ bazE te

planifikimit dhe menaxhimi i pasurisd

ne kete drejtori.

DrejtorisE p6r
Sh6rbime Publike
dbe Infrastrukture

Maj-Qershor

Nj€sie strukturore Fush€veprimi i
detyriis



2.00

Shiirbim sigurie
ShErbime k€shilluese,

Krahasimi, Viizhgimi,
Barazimi,

PErputhshmOria,

Piircjellja e rekomand imeve.

Drejtoda pir Mbrojtje td

Mjedislt dhe Pyjeve
td

Vler0simi i sistemit te KB
Analiza e shkall6s sE rrezikut.

Shpenzimi i burhetit nE

planifikimit ne kete Zyre.

Drejtorir p6r
Mbro.itje t€

Mjedisit dhe ffeve

Korrik-Gusht

2.15

Sh€rbim sigurie
Sh€rbime k€shilluese

V€zhgimi
Barazimi

P€rputhshm€ria

P€rcjellja e rekomandimeve

Dreitoria p€r Mbrojtje
dhe Shpdtim.

VlerSsimi i sistemit ti! KB
Analiza e shkallEs s€ rrezikut.

Respektimi i afateve kohore

Benefitet e Komun6s nga dh€nia nE

shfryt6zim i k€tyre pronave

Menaxhimi i kontratave nga p6rfituesit

Drejtoria
Mbrojtje
Shpdtim.

p€r
dhe

Shtator-Tetor

2,60

ShErbim sigurie

Sh€rbime k€shilluese

Krahasimi

Vtlzhgimi
Barazimi

P6rputhshm€ria

P€rcjellja e rekomandimeve

Zyra e Prokurimit Vler€simi i sistemit t€ KB
Analiza e shkall€s sd rrezikut.

Planifikimi i prokurimit
Respektimi i procedurave t€ prokurimit

me ligjet n€ fuqi
Dosjet e prokurimit
Raportet e prokurimit.

Zyra e prokurimit.
Drejtoria pEr

Buxhet dhe

Financa.

Nentor -

Dhjetor
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IV. RADHITJA E DETYRAVE TE PLANIF'IKUARA TT AUDITIMIT ME STRATEGJINE E AUDITIMIT

Detyrat e auditimit te planifikuara nE Pianin Strategiik dhe Planin Vjetor p6r NjAB-n0 jand si vijon :

Detyrat e auditimit te planif*uara per vitin 2023 p6rputhen me strategiind e aprovuar te auditimit.

Nuk ka ndonj€ devijim nga plani strategiik.

f
I TC hyrat vetrnake nE Komun6 2.55 L I I

, Drejtoria e BujqsisE dhe Zhvillimit Rural. 2.25 M 1 2

3 Drejtorisd p6r Sh6rbime Publike dhe

Infrastrukture.

2.5s L I -t

4 Drejtoria p€r Mbrojtje t€ Mj€disit dhe Pyjeve 2.00 M I 4

5 Drejtoria p6r Mbrojtje dhe Shp6tim 2.15 M I 5

6 Zym e Prokurimit 2.60 L I 6

Sipas k6rkesBs x

Nr. NJ€sia e synuar e euditimit Indeksi i rrezikut Priorited
E plenifikuar

p0r vitin 2023

Nr. i detyrEs s€

nuditimit

a b c d

7 I 7



V. PROKURIMI I BURIMEVE DHE NDARJA E DETYRAVE Tii AUDITIMIT

5.1. Koha efektive e punis

Koha efektive e pun6s kalkulohet per secilin auditor nga NjAB nd pajtueshm€ri me strategiine e auditimit si vijon:

5.2. Orari kohor p6r detyrat e ruditimit dhe ndarja e punonjGsve t€ NjAB n6 detyrat e auditimit.

Tre
mujori

Prioriteti i nj0sls0

I

TE hyrat vetanake n6

Komund

I TA hyrat nga tatimi n0 pron0
35

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

2 Te hyrat nga nga taksat

komunale

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

3 Td hyrat nga lejet e ndefiimit
per banim dhe alarizdm

kolektiv dhe destinimi i tokes

ndetimore.

Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

4 te nyrat nga shfrytezimi i

siperfaqeve publike dhe

reklamat

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

5 Te hyrat per objektet afariste

dhe banesore me qira.

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

6 Te hyrat tjeta n€ Komun6. Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

I

Tr€-mujori

Detyra e Auditimit

Proceset

Dite p€r
person

Udhgheq6si i
Ikiplt Anetar€t € €kiPit

Rrezik i mes0m

Rrezik i mesEm

Rrezik i larte

Rrezik i mes0m
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ll
Drejtoria e Bujqsis6 dhe

Zhvillimit Rural.

l Shpenzimi i buxhetit nE baz€

te planifikimit.
Rrezik i mesdm

25

Nexiat Berani Mexhit Beka Gani Shala

2 Shpenzimi i Subvencjoneve

dhe Transfereve.

Rrezik i mesEm Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

J Td hyrat vetanake td kOsaj

Drejtorie.

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

II
DrejtorisE p6r Sh6rbime

Publike dhe

Infrastrukture

I Shpenzimet Kapitale. Rrezik i lart€ 25 Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

2 Shpenzimet p€r mallra dhe

shdrbime.

Rrezik i mes€m Nexlat Berani Mexhit Beka Cani Shala

3 TC hyrat vetanake td kdsaj

Drejtorie.

Rrezik i mes€m Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

tIl
Drejtorie p6r Mbrojtje ta

Mjedisit dhe Pyjeve

I Shpenzimi i buhetit nE bazd

te planifikimit.
Rrezik i mes€m

25

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

2 TE hyrat vetanake tE kdsaj

Drejtorie.

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

tv

Drejtoria piir Mbrojtje
dhe Shpbtim.

I Menaxhimi i pasurisE. R.rezik i mes€m

20

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

2 Shpenzimi i buxhetit ne bazE

te planifikimit.

Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

Zyra e Prokurimit lnicimi i k€rkesave Rrezik i mes€m Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Plani i Prokurimit Rrezik i mes€m Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala
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IV Zotimet dhe deklamtat pgr

{:e9,,f:Uryryr.rcr9-
Kontratat dhe menaxhimi i tyre

25 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Nexhat Bemni Mexhit Beka Gani Shala

-Nj€ 
auditim sipas kErkeses nga Menaxh..ti i_!u.t€ l5 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

l'.70

eergatitja e Plurit strategiik dhe vietor 20 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Hetimet e mashtrimit l0 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

D"tyrrpffi
etlrcjellja e imple mentimit te rekomandimeve nga ZKA dhe NiAB

l5 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

l6 Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

Tajnimet e planifikuara 25 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Pushimi Vjetot 26 Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

Pushimi mjek€sor

@t"f. lpe.Njae-
20 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

52 Mexhit Beka Cani Shala

ll Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
Festa zlrtare

ffitenevojshem 0

10

Piter. pf"r;i**t" pe, erairi,

30 N€xhat Bemni Mexhit Beka Cani Shala

Nexhat Berani

ffifr*+tffis$Hfp1.i*f# €r#$;



Plani vjetor eshte pergatitur ne harmoni me Planin Strategiik 2023'2025.

Vleresoj se ky plan do t€ realizohet nd t0rdsi gjat6 vitit 2023. ndse gdo gie do td je16 nd negull. N6 rast se kemi ndonj6 dukuri td

papritur, k€rkohen auditime shtes€ nga menaxhmenti ose edhe n6se do td kemi trainime te shtuara atdherd ekziston mund€sia qd plani

te mos realizohet i plote por vetem pjes€risht.

Pdr td giitha ndryshimet gjat€ vitit 2023, ne do ta azhurojmd kdtd ptan vazhdimisht dhe do ta njoftojm€m menaxhmentin pdr

ndryshimet.

Aprovoi : Bedri Hamza

Kryetar i KomunEs sE Mitrovic€s

08.t2.2022

,i.tll;'"i3.
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PLANI STRATEGJIK
2023 - 2025

Nj€sind e Auditimit tE Brendshdm

Republika e Kosov6s
Republika Kosota - Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovic6s
OpStina Mitrovica - Municipality of Mitrovics

Dhjetor 2022



I.HYRJE

1.1 Pasqyra

Ky plan strategiik prezenton objektivat kryesore, prioritetet dhe fush0veprimin e aktiviteteve te

auditimit te brendshem ne Komunen e Mitrovic6s p6r periudhEn 2023 - 2025. Ato jane nE

pajtueshmeri me q€llimet dhe planet e organizates t€ pcrcaktuara nE baze te Statutit te

Komun€s, Kornizes afatmesme buxhetore tri vjegare (2023-2025), Ligiit mbi financat publike,

Ligjin mbi prokurimin publik dhe rregulloret tjera , udhilzimet e aplikueshme te thesarit dhe tb

gieturat e auditimeve te ma hershme .

Plani strategiik eshte zhvilluar ne baze te vlersimit te rrezikut dhe n0 pajtim me Ligiin e

Auditimit te brendshiim, Standardet e Auditimit t€ brendshem, Kodin e etik6s se Auditoreve G

Brendsh€m, Statutin e Nj6sis€ se Auditimit t€ Brendsh€m dhe MetodologiinE pix Auditimin e

Brendsh€m ne Sektorin publik t€ p€rgatitur nga Njesia Auditimit tC BrenshEm ne Mitrovice ne

bashkpunim me NJQHAB nE Prishtine.

Ky Plan Strategiik siguron bazat per zhvillimin e Planeve Vjetore te aktiviteteve te Auditimit

tC Brendshem te cilat do te p€rkufrzojn€ tem€n, fushdveprimin, objektivat dhe kerkesat e

burimeve p€r implementimin e secil0s de$nE t€ auditimit.

Ky plan e zEvendeson Planin Strateglik paraprak te vifjt 2022-2024, e te aprovuar nga

Kryetari i Komunes .

1.2 Struktura, funksionet dhe fushdveprimi i Auditimit t€ Brendsh6m nE Komun6

Funksioni i Auditimit t0 BrendshEm nE Komune realizohet nga Njtisia e Auditimit td

Brendshem, e cila eshtE themeluar ne saje te Ligiit Nr.o2ll- -74 mbi Auditimin e Brendsh€m

dhe UA Nr. 2007/19, qE ka hp€ nd fuqi me 6.06.2007.

NJAB n€ Mitrovicd eshte themeluar me datd 07.05 te vitit 2008 me vendimin e Kryetarit t€

Komunes bazuar n€ Ligiin Nr 02lL-74 p r Auditimin e Brendshtsm nC Kosov6, neni 9.1 dhe

9.2.

Duke u bazuar nd Ligiin 06/L-021 pEr Kontrollin e Brendsh€m t€ financave publike Auditimi i

Brendshdm nenkupton aktivitetin kdshillEdhenits te pavarur dhe objektiv n€ ofrimin e siguris€

sC arsyeshme, qe synon shtimin e vler€s dhe p€rmirdsimin e funksionimit tE subjektit te sektorit

publik, e qE ndihmon subjektin n€ p€rmbushjen e objektivave, duke ofruar qasje sistematike, te



disiplinuar, p€r te vleresuar dhe pErmirEsuar efektshm€rinii e proces€ve te menaxhimit te

rrezikut, kontrollit dhe qeverisjes;

Njesia e Auditimit te BrendshEm, 6shte pergiegiese per kryerjen e auditimeve td brendshme tts

te gjitha Drejtorive, njesive strukturale, programeve, aktiviteteve dhe proceseve ne Komune

bazuar n€ metodologjind e vleresimit tE nezikut si dhe :

r ndihmon qeverind te jetd llogaridhdn€se ndaj publikut, duke matur zbatimin e ligiit,

udh€zimeve adminisfative, rregulloreve dhe kontrolleve te vendosura si dhe

efi kasitetin, ekonomizimin dhe efektivitetin e operacioneve;

o ofron siguri objektive p€r te mbikeqyrur organet rreth besueshmeris€ dhe kredibilitetit

te raporteve te p€rformanc€s dhe atyre financiare te pergatitura nga menaxhmenti;

o mund tE ndihmoj menaxhmentin e Komun€s t€ arrii q€llimet dhe objektivat e tija duke

p€rmirdsuar sistemet dhe shcrbimet organizative;

. prezenca e rregullt e auditorEve mund te ndihmoj mbrojtjen e aseteve t€ qeveris€ duke

fienuar mashtrimin, humbjen dhe keqp0rdorimin; dhe

o kontributi nga auditimet mund te ndihmoj punonjesit qe te permir6sojn€ performanc€n e

pdrgiithshme t0 punes dhe t6 zbatojne kontrollet e vena.

1.3. Azhurimi i Planit Strategiik

Ky Plan strategiik duher te rishikohet dhe azhurohet gdo vit per te reflektuar gdo ndryshim q6

ndodhd n0 objektiva! prioritetet dhe aktivitetet e Komunes s€ Mitrovicds dhe n€ baze td

vleresimit te rrezikut.

Pas skadimit td periudhes pr€j /,,e vitesh te mbuluar nga ky plan Strategiik, duhet te kryhet nje
ri-vlerEsim giith€p6rfshires i rrezikut.

Drejtoria e Njesise sE Auditimit t€ BrendshEm mund ta azhurojd m€ shpesh planin strategiik
nga nevoja dhe giykimit duke pasur pcr baz€ ndryshimet n6 faktor€t e nezikut dhe ti'ndesin€ e

tyre. Qdo ndryshim i Planit strategiik duhet tc miratohet nga Kryesuesi i organizatEs
Buxhetore.

tr. TT KUPTUARIT E AKTIVITETEVE TT KOMUNES
NJAB ka filluar procesin e planifikimit straregiik duke b.r€ nj€ rishikim t€ Drejtorive,
qEllirneve, njesive strukturale dhe aktiviteteve rc Komuncs. Rishikimi 6sht6 bazuar n€
informacionet e gnrmburluara permes takimeve dhe intervistave me menaxlmentin e drejtorive



komunale, zyrtarit tE ndrysh€m komunal dhe nga analizat e rezultateve tg dalura nga auditimet

e mdparshme, inlormacionet dhe burime tjera.

2.1. Q6llimet e Komun€s

Statuti i Komuniis, korniza afatmesme bugietore.

Komuna rregullon dhe udheheq gdshtjet publike, brenda territorit t6 saj te percaktuar me ligi,

per te siguruar kushte p€r jet€ normale dhe te qete per te giithe qy'tetaret. Komuna gjithashtu

kujdeset p€r g€shtjet me interes te ptsrglithshdm, qd ndOrlidhen me Komun6n dhe qd nuk jan€

obiekt shqyrtimi apo rregullimi t€ institucioneve qendrore.

Komuna p€rmes statutit rregullon kompetencat dhe aktivitetet ; menyrcn e vendosjes se puneve

publike , organet komunale dhe sh€rbimin civil , tC drejtat dhe detyrat e anetareve tg Kuvendit ,

administrimin financiar, konfliktet e interesit, aktet ndryshme , dokumentet zyrtare etj.

Komuna Esht[ pErgiegjiise p6r aktivitetet si vijotr :

a) Ofrimi i kushteve themelore pEr zhvillim te qendruesh€m ekonomik;

b) P€rgatitjen e Buxhetit

c) Planifikimin urban dhe t€ fshatit dhe shfr)tezimin e tok€s;

d) LEshimin e lejeve p6r nd6rtim ;

e) Mbrojtjen e ambientit;

f) Implementimin e Rregullave tE nddrtimit dhe kontrollimin e standardeve te ndertimit;

g) ofrimin e sh€rbimeve publike lokale dhe infiastruktures, duke p€rfshirE fumizimin me

ujE, ujesjellesin dhe kanalizimin, pdrpunimin e uj€rave te 7Ez4 rruget lokale, transportin

lokal dhe planet p0r ngrohje lokale,larjen dhe pastrimin e rrugeve;

h) P€rkujdesje emergiente, duke p€rfshir€ sh€rbimin e zjarrfikEsve dhe te emergiences;

i) Udheheqien e prones se Komunes;

j) Shkollimin parashkollor, fillor dhe te mesem;

k) Kujdesin primar sh€ndet€sor;

l) Shdrbimin social dhe td banimit;

m) Mbroitjen e konsumatorit dhe sh6ndetin publik;

n) L€shimin e lejeve p€r sh€rbime dhe pajisje, duke p€rfshirE argdtimin, ushqimin' tregiet.

shitjet nd rrugE, transportin lokal publik dhe sherbimet e taksisteve, giuetinE dhe

peshkimin, restaurantet dhe hotele! panairet dhe tregiet;



o) Emertimin dhe riem€rtimin e rrugeve, shesheve,fshatrave, vendbanimeve dhe vendeve

tE tjera publike ;

p) Sigurimin dhe mirEmbajtjen e parqeve publike, hapEsirave tE hapura dhe varrezave;

q) Aktivitete tjera tC ngiashme dhe te r€ndesishme F,r administrimin adekuat te territorit te

Komunds qE nukjane tO percaktuam gjetiu me ligje.

Komuna nd kuad€r te kompetencave tC percal(uara me nenin 3.1 tE Rregullores dhe

p€rgleglEsive q€ u pOrmend€n m0 lart mund te nd€rmerr edhe aktivitete tjera, lidhur me

gdshtjet me interes te Komungs.

KAto aktivitete pErfshijn€ veprimtaritd vijuese:

a) turizmin;

b) aktivitetetkulturore;

c) sportet dhe aktivitetet e lira;

d) aktivitetet e rinis€;

e) Zhvillimi ekonomik;

f) avancimi kulturor apo i vlerave qltetare.

Kuvendi Komunal nuk mund t0 delegoj€ pergjegiesin€ e vet per marrjen e vendimeve lidhur

me:

a) miratimin e buxhetit;

b) miratimin e geshtjeve tE tjera financiare te cilat sipas Statutit dhe Rregullores se

pun€s i jan€ l6nE Kuvendit;

c) Kompensimet per keshilltaret e zgjedhur;

d) raportin vjetor;

e) miratimin, ndryshimin dhe anulimin e rregulloreve komunale

f) krijimin e komiteteve q€ kdrkohen me k€t6 Rregullore;

g) lartesin€ e tarifave dhe ngarkesave;

h) krijimin dhe p€rdorimin e simboleve,dekorimeve dhe titujve te nderit ne

p0rputhje me ligiin n€ fuqi;

i) emCrtimin dhe riemErtimin e rrugicave, mrg€ve dhe vendeve tE tjera publike.



2.2. Ndryshimet e pritura ne Komun6

Decentralizimi i disa niveteve organizative te pushtetit lokal'

2.3. Niveli i kontrollit nE Komun6

Niveli i kontrolleye tE brendshme nE KomunE 6sht€ nB rend tE parE i porcaktuar me : :

Aktet ligiore tE cilat rregullojnE aktivitetet e Organizatave Buxhetore tC Komun€sjan€;

o Ligii p6r Procedur€n Administrative

o Ligii p€r Veteqeverisjen Lokale

o Ligii mbi Menarhimin e Financave Publike dhe Per$egjesitii

o Ligii i Financave p€r Pushtetin Lokal

. Ligii p6r Sh€rbyes Civil

. Ligii p€r Prokurimin Publik

o Ligii iPun€s

o Ligji - Nr.06/L - 114 - Pet zyftar€t Publike ;

. Ligji nr.06/L-092 per Dh€nien ne Shfrytezim dhe K€mbimin e Prones se Paluajtshme te

Komunes

. Ligji nr.04lL-144 per Dhenien ne ShfMezim dhe Kembimin e Prones se Paluajtshme te

Komunes

r Ligji nr.04/L-159 p€r Zonat Ekonomike

. Rregullore QRK nr.23/2013 per Percaktimin e Procedurave te Dhenies nC Shfrytezim

dhe Kembimit te Prones se Paluajtshme te Komunes

. Rregulloren QRK nr.09/2020 per Percaktimin e Procedurave te Dhenies ne Shfrytezim

dhe Kembimit te Prones se Paluajtshme te Komunes

. Ligii p€r Kadast€r

. Ligii mbi Planifikimin Hap6sinor

o Ligii per Ndertim

. Ligii mbi Rrugiit

. Ligii mbi Toktin Buiqesore

o Ligii pcr Shdndetesi

r Ligli mbi Shqyrtimin e Mardh€nj€ve Pronesoro-Juridike te krijuar me uzurpim arbitrar

tC tokes me ne pronesi shoq€rore

o Ligii mbi Mardhgnjet Themelore Juridiko- PronEsore

. Ligii mbi Eksproprijimin



. Ligii i Procedur€s Penale

o Ligii mbi Procedurat e Permbarimit

o Ligii pdr Mbrojtjen e Konsumatoreve

. Ligji - Nr.04/L - 032- P€r Arsimin Paraunivezitar ne Republiken e Kosov€s ;

. Ligji - Nr.03iL - 068 - Per Arsimin ne Komunat e Republik€s se Kosoves ;

o Ligji - Nr.04lL-143 - Per Arsimin dhe Aftesimin per te Rritur ne Rep. e Kosoves;

o Ligji - Nr.04/L- 138 - Per Arsimin dhe Aftesimin Profesional ;

. Ligjil - Nr.osil - 018 - Per Provimin e Matures Shtetrore ;

. Ligji - Nr.02/L - 52 - Mbi Edukimin Parashkollor ;

. Ligii i Py"lltarisd

. Ligji mbi GjuetinE

. Ligii mbi Veterinarin€

. Ligii mbi Ble$orine

o Ligii mbi UjErat

o Ligii mbi Mbrojtjen e Natyr0s

o Ligii mbi Mjedisin

o Ligii mbi lnspekcionin e Tregut

o Ligji mbi Inspekcioni Sanitar

. Ligji Nr.20o4l4 per Shendetesi ;

o Ligji Nr.04/L-125 per Shcndetesi ;

. Statuti i KomunEs

o Udhezimi Administrativ MPMS - Nr:0712O17 - P6r Rregullimin e Procedurave te

Konkursit ne Sektorin Publik ;

. Rregullorja Nr.022010 P€r Procedurat e Rekrutimit ne Shcrbimin Civil:

o Rregullorja (aRK)- Nr 1712018 P$ Procedurat e Emerimit ne Pozita te Larta Drejtuese
ne Sherbimin Civil te Republikes se Kosov€s ;

. Rregullorja- Nr.01/2011 Per Nderprerjen, Pezullimin dhe P€rfundimin e Mardhenjes se
Punes ne Sh€rbimin Civil ;

. Rregullorja- Nr.022011 Per Punen Provuese te Nepunesve Cuvil ;

o Rregullorja (MAP) - Nr.02l2020 P€r Planifikimin e Personelit ;

. Rregullorja MAP - Nr.02/2014 Per Planifikimin e Personelit ne Sherbimin Civil ;

o Rregullorja- Nr.03i2010 Per Pershkrimin e Vendeve te Punes :

. Rregullorja (MPB)- Nr.01/2020 Per Permbajtjen, Administrimin dhe Perdorimin e
Dosjes se Personelit ne Sistemin lnformativ te Menaxhimit te Burimeve Njerezore ;

. Rregullorja - Nr.03/201 'l Mbi Dos.iet dhe Regjistrin Qendror te Nepunesve Civile ;



. Rregullorja - Nr.15/2020 Per Pranimin, Vbresimin dhe Disaplinen e Nepunesve te Larte
Drejtues ;

. Rregullorja - Nr.04/2011 Per Procedurat Disiplinore ne Sherbimin Civile ;

. Rregullorja - Nr.05/2010 E Orarit te Punes ;

. Rregullorja (QRK) - Nr.11/2020 Per Disiplinen dhe Ankesat e Zyrtareve Publike;

. Rregullorja - Nr.05/201 1 Pdr Procedurat e Zgjedhjes se Kontesteve dhe Ankesave;

. Rregullorja (QRK) - Nr.1al2020 P€r Transferimin e Nepunesve Civile ;

o Rregullorja - Nr-06/2010 P€r Transferimin e N€pun6sve Civil6 ;

o Rregullorja (QRK) - Nr.12l2020 Per Orarin e Punes dhe Pushimet e Zyrtareve Publike ;

o Rregullorja - Nr.06/201 1 Per Pushimet e N€pun€sve Civile ;

. Rregullorja (QRK) - Nr.16i2020 P€r Pranimin dhe Karrieren ne Sherbimin Civile te
Republikes se Kosoves :

. Rregullorja (QRK) - Nr.26/2020 Per Klasifikimin e Vendeve te Punes ne Sherbimin
Civile ;

. Rregullorja (QRK) - Nr.10/2020 Per Deklarimin e Statusit te Zyrtareve Publike ;

. Rregullorja - Nr.08/2012 Per N€punesve Civile Teprice ;

. Rregullorja (ORK) -Nr.13i2020 P€r Lirimin dhe Pensionimin e Parakohshem ne
Sh6rbimin Civil€ ;

. Rregullorja -Nr.1312012 Per Pensionimin e Parakohsh€m 1e Nepunesve Civile ;

o Rregullorja - Nr.2112020 Per Proceduren e Vbresimit te Rezultateve ne Pune te
Nepunesve Civile ;

. Rregullorja - Nt.1912012 Per Vleresimin e Rezultateve ne Pune te Nepunesve Civile
dhe Nepunesve te Sherbimeve Publike ;

. Rregulloria - Nr.2'l l2O'12 P€r Avancimin ne Kaniere te Nepunesve Civile :

. Rregulloren Komunale Nr.O2l2O12 p€r Organizimin, Kompetencat dhe Pergjegjesit e
Organeve te Administrates Komunale ;

. Rregullorja - Nr.05/2011 P€r Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve te
Ku[ures dhe Punonjesve Profesional te Trashegimise Kulturore ;

r UA.Nr.08/2017 - Organizimi, Struktura, Percaktimi i Sh€rbimeve dhe Veprimtarise se

lnstitucioneve te Kujdesit Paresor Shendetesor ;

o UA.Nr.07/2017- per Rregullimin e Procedurave te Konkursit n€ Sektorin Publik ;

. UA.Nr.04/2020 Kujdesi Primare Shendetesor

o Udh€zim Administrativ MASHT Nr: 10/2018 Per Normativin mbi Kuadrin Profesjonal te

Arsimit te Pergjithshdm ;

o Udhezim Administrativ Nr: 1712012 - Numri Maksimal I Nxenesve per Klase dhe

Rapodi Mesimdhenes - Nxenes ;

. Udhezim Administrativ MPMS Nr:07/2017 - Per Rregullimin e Procedurave te

Konkursit ne Sektorin Publik ;

o Udh€zimi Administrativ i MASHT Nr.15/2019 - Per Detyrat dhe Pergjegjesit e Drejtorit,

Zevendes Drejtorit te lnstitucionit Publike Edukativo - Arsimore ;



. Udhezimi Administrativ i MASHT Nr.151/2020 - Per Detyrat dhe Pergjegjesit e
Drejtorit, Zevendcs Drejtorit te lnstitucionit Publike Edukativo - Arsimore dhe Aftesues
Pa,Iaunivetzilat ne Rep.e Kosoves, Procedurat e Pezgjedhjes dhe Emrimit,
Perfundimit te Kontrates dhe Emrimit td Perkoheshem ;

. Udhdzimet e ndryshme administrative

o Rregulloreve Komunale dhe

o Vendimeve t€ Kuvendit Komunal

Komuna ne lidhje me kushtet e kontrollit t€ brendshEm ka objektiva t€ p€rkufizuar n0 menyrd

specifike, politika dhe plane pEr arritjen e t)Te, por nuk ka nj6 strategii per menaxhimin e

rrezikut dhe procedura tE shkruara

III. OBJEKTTVAT STRATEGJIKTT, X.TT,STST, SI, EUOITIMIT TE BRENDSI{T,M

Ne baze te te kuptuarit tonE t€ objektivave, prioriteteve, aktiviteteve dhe nivelit te kontrollit n€

Komune giate periudhds 2023 - 2025, NJAB ka identifikuar objektivat strategiik ne vijim :

Objektivat kryesore td planit strategiik jan6 :

o Permir0simin e Kontrollit t0 BrendshEm te Komunes duke ofruar vlerdsim objektiv dhe

rekomandimet p€r pErmirdsim ;

o Ndihmc t€ Organizatds Buxhetore per formimin e procesit t€ menaxhimin tE rrezikut;

o Ngfitjen e vetedijes pEr menaxhimin e rrezikut n€ KomunE

o funksionimi efikas i sistemit te Kontrollit te BrendshEm dhe menagiimi i nezikut,

o Zbatimi i ligishm0ris€

o Rishikimi i shfrltczimit te mjeteve publike ne m€nye efikase dhe efektive.

o P€rcaktimi i 'universit te auditimit' q€ p€rfshin€ t€ glitha fushat/aktivitetet ne Komun€

tc cilat mund t'i n€nshtrohen auditimit tc brendshem;

o Lidhjet nc mes te sistemeve, fiala €shte p€r pikat e kontaktit ku sistemet shkdmbejnE

informatat;

. Sistemet horizontale q€ mund tC mbulojne disa struktura organizative (departamente,

drejtori, agienci, etj.); dhe

r Opinionin e menaxhmentit mbi atti se cilat fusha apo faklor t€ vegantO konsiderohen si

me rrezik mg tC madh.
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Det)Tat dhe aktivitetet specifike te NJAB (p€r secilin vit te mbuluar nga ky plan) te cilat

reflektojnc k€to objektiva strategiike do tE prezantohen n€ Planet vjetore te aktiviteteve te

auditimit te brendsh€m.

IV. T]MVERSI I ATJDITIMIT

4.1 Universi i Auditimit 6shtd pdrcaktuar p€r qasje te kombinuar -funksionale dhe strukturore.

Rishikimi i proceseve t€ administrates dhe personelit ,rishikimi i proceseve tC udhilheqjes s€

buxhetit, rishikimi i proceseve G inkasimit te te hyrave, rishikimi i proceseve tC shpenzimit

te parave publike, rishikimi i proceseve tc prokurimit, rishikimi i proceseve te menagiimit

tE pasurisE, rishikimi iproceseve llogarive bankare, rishikimi i proceseve te raportimeve,

krahasimi i raporteve kontabdl me evidencen e free balancit.

4.2 Pdr realizimin efikas te puneve dhe detyrave te percaktuara me ligiet dhe aktet tjera

normative ofiojm€ qasjen strukturore te aprovuar te skemes organizative tc drejtorive ne

Komundn e Mitrovicds :

Drejtoria e Administrates dhe Personelit
o Burimet njerEzore
. Z),ra p6r fumizim dhe pranim td mallit
o Gjendja civile dhe regiistrimi i votuesve
. Sherbimet e pErbashkdta dhe logjistika
. Zyra p€r ankesa
r Zyra pEr informim
. Z)T a pritese

Drejtoria p6r Buxhet dhe Financa
. Buxheti dhe administrimi i financave
r Regf istrimi dhe licencimi i bizneseve
. Tatimet dhe taksat
. Thesari dhe kontabiliteti

Drejtoria e Arsimit
. Arsimi fillor
r Arsimi para shkollor
o Arsimi imesEm

Drejtoria p€r Kultur6, Rini dhe Sport
r Kultura
o Rinia

' Sporti

t0



Drejtoria p€r Planifrkim dhe Urbaniz6m
o Planifikimi urban
. Lejet e ndErtimit
o Shfrl,tezimi i siperfaqeve publike

Drejtoria per Gieodezi ,Kataster dhe Pron6
o Gjeodezi
. Kadaster
o Prona komunale

Drejtoria p€r Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve
o Mbrojtja lokale e mjedisit
. Mbrojtja e pyjeve
o Menaxhimi i mbeturinave

Drejtoria p6r Mirqenie Socjale
o Shdrbimet sociale dhe strehimi
. lntegrimet Europjane

Zyra e Prokurimit
o Planifikimi i Prokurimit
o Zhvillimi i procedurave t€ prokurimt

Drejtoria p€r Sh€ndet€si
o Ku.idesi primar shendetesor

Drejtoria p€r Sh6rbime Publike dhe Infrastrukture
r ShErbimet Publike
o Nd€rtimi i infrastrukturds s0 Komunds dhe organizimi i ransportit lokal

Drejtoria pEr Zhvillimi Ekonomik dhe Turiz6m
r Planifikimi dhe Zhvillimi Ekonomik

Zyra Lokale p€r Komunitete dhe Kthim
o Kujdesi ndaj Komuniteteve

Drejtoria e Bujq6sis€ dhe Zhvillimit Rural
. BuiqEsia
r Blegtoria

Drejtoria p€r Mbrojtje dhe Shp6tim
. Planifikimi emergient
o Reagimi emergjent
o Njdsia e zjarrfikesve

Drejtoria e Inspekcionit
o Inspekcioni i Ndertimit
. Inspekcioni iTregut
o Inspekcioni Komunal

II



. Inspekcioni Sanitar

. Inspekcioni p€r Komunikacion

V. !'LERTSIMI I RREZIKUT

Eksiton nj6 num€r metodash pdr td menaxhuar rrezikun, si pranimi i rreziku! shmangia e tij,

transferimi itij apo kontrollimi. Kontrollet e Brendshme jand metod€ e zakonshme p€r

reduktimin e ndodhies apo ndikimit G rrezikut ndaj te cilit eshta ekspozuar Organizata.

Cjate p€rpilimit tc ketij Plani Strategiik i kemi analizuar te giitha rreziqet dhe faktoret qe

ndikojn€ nd k€to rreziqe per sistemet te cilet jane t€ mundshme t€ ndodhin giate rruges per

anitjen e objektivave nE Grdsi .

Keta faktor te rrezikut mund dhe do t0 ndryshohen ne rast se identifikojmd faktor te tjere giate

kryerjes sE auditimeve.

Jemi fokusuar nC disa kategori te nezikut tE cilet janE me relevante per tb qen6 mE tE analizuata

dhe vler0suar glatti auditimit :

o Cil€sia e Kontrolleve t0 Brendshme;

. ndryshimet amendamgnteve te rregulloreve statutore

. Kompleksiteti i sistemil dhe madhEsia e operacioneve;

. 
_ 

Struktura e shpEmdar€ e drejtorive dhe njtisive ;

o Buxheti

o Ndikimi financiar;

o Koha e angazhimit te fundit tii auditimit;

o Rregullat ligiore ;

o Nd€nimet e fundit ne aktivitet os€ proceset

. Kompetenca e menaxhmentit dhe

o Niveli profesional i NJAB dhe kapacitetet njerezore t€ saje.

5.1 Faktor6t e rrezikut dhe rdndBsia e tyre

Nga k€to kategori tE mundshme t€ rreziqeve tC cilatjan€ evidente nC sistemin n€n auditim do te

b€jmE specifikimin dhe kategorizimin e faktor€ve te mundsh6m tE rrezikut per objektivat.

sislemet dhe operacionet ne Komune.
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KEta faktor t€ identifikuar giate hartimit te Planit Strategjik i kemi ndar€ sipas r6nd0sis€ sb

tyre ne vijim :

Nr

1

Rreziku par

reput8cionin

Deshtl*l t p-jeke"e m" te.de.il€ madhe publike.

Vonesa ose Oestrtlrni per te implementuar masat nga plogrami i qeve s€ ose masat tjera

qe janE t€ rendesishme ;Er organizatdn.

Rredku i

operimit

TG.hfrt;fiErdi;--tF,rkiviteti te organizates qe perfshine dhenien e nje

sherbimi te r6ndEsishem pcr publikun

Rideslinimi i mjeteve tE buxhetit.

@peisonelit.
Organizimijo i drejrc i funksioneve te organizates.

3
Rreziku

strrtegiik

OU;elriyat " funtsionimit dhe programimit nuk jane detajuara mire me objektivat e

organizalds.

Rezuttatet nuk permbushit objektivat e para-percaktuara,

Menaxhimi jo efikas.

4
Rreziku

legiislrtiv

Mungesa e legjislacionit dhe legiislacioni ekzistuesjo adckuat

Mungesa e n'eguttare te brendshme adekuate.

Mosnjohja e legjislacionit nga zldarel e Komunes.

Mos oliimi i legjislacionit tC giithe zyrtareve re Komun€.

5
Rreziku

koDtraktud

Kompleksiteti i kontratave.

Numri i njesive organizative dhe personave tC perfsh e ne zbatimin € kontratave.

6 Buxheti

Dcri 1.000.000.00 Euro

Nga I ,000,00 I .00 EuIo deri ne 3,000,000.00 Euro

Mbi 3,000,000.00 Euro

7
Rreziku

fiBanciar

Shuma e buhctit.

V€llimi i transaksioneve mujore.

Shuma e shp€nzimeve kapitaie pdr vit,

Bazajo adekuate e te dhenave.

E
Rreziku

Nlenarherial

Komunikimi dhe tinjat e raportimit.

Kompetenca e menaxhmentit.

Te k ptua.tt er.".lkut dhe Kortr eve te Brendshme nga meruxhmenti.

Menaxhmenti me pergatitje adekuate ne vend adekuat.

9 Rreziku i Tl
Baza jo te mira e te dhenave.

Baza jo s integruar e te dhenave nC Komune'

l3

Kat€goria e

rrczikut

Fsktori i Rrczikut



5.2 Shkalla e Gradimit

Kemi bdr€ analizen e faktor€ve i€ nezikut me qtsllim t0 rangimit dhe gradimit te rrezikut per te

gjitha sistemet dhe njesitE te cilatjane tc perfshira nE k€t€ Plan Strategjik.

Shkalla e gradimit p€r faktore te rrezikut ne Phnin Strategjik2023-2025 do t€jetO prcj I deri

nE 3.

Faktoret e

Rrczikut

Kriteri i Gradimit Grada

Qarkullimi
(l6vizja) i

Personelit.

Nuk ka pasur nd€nime n€ personelin menaxherial apo te eksperteve giaG 3

viteve te fundit.

I

Nje qarkullim prej m€ pak se l0% te personelit n€ nivel ekspertesh dhe

asnjE ndryshim n€ personelin menaxherial giate 3 viteve td fundit.

2

Ndryshim n€ personelin menaxherial dhe qarkullim (levizje) i m€ shum€ se

l0% n€ personelin ekspert giate 3 viteve te fundit.

3

Nuk ka pasur ndryshime strukturors ose ndryshime ne aktivitetet apo

funksionet giat€ 3 viteve t€ fundit.

t

Ndryshime nE

aktivitete dhe

strukturE[ e

OrganizatEs.

Nuk ka pasur ndryshime nd aktivitete ose funksione, por nj€ numer i

ndryshimeve tE vogla (G parandesishme) strukturale gjate virit te fundit.

)

Ka pasur ndryshime ne aktivitetet, caktim te funftsioneve tg reja ose

ndryshime t€ rendesishme struklurale giate vitit te fundit.

3

Nuk ka pasur amendamente ne rregu,loren statutore giatg vitit G fundit. I

Ahet statuiore jan€ ndryshuar glat€ dy viteve tg fundit por nuk jan€

adaptuar kerkesa tg reja specifike ose akte.

2

Amcndametrtet €

rregu lloreve

statutore

Ekzistimi i amendamenteve te rg-ndesishme t€ rregulloreve statutore dhe

jane prezantuar kerkesat e reja q€ afektojne njesit€ e synuara te auditimit

3

Rregulloret statutore Flermbajne kerkesal strilde dhe te qarta dhe jani, tg

aplikueshme pdr nje numcr te madh te organizatave ne sel:lorir publik.

I

Rregulloret statutore permbajne kushb qe i p€rkasin ne menyre specifike

njesis€ se s)"nuar te auditimit.

1

Aktet statutore permbajn€ rregullore komplekse qg nderrohen shpesh.

Te giitha komponentet c Kontrollit te Brendshem ekzistojn€ ne organiza$

dhe menaxhmenti eshte i vetgdijshem per gCshtjet e Kontroltit te Brendshem

dhe kupton esencen dhe rendesine e Kontrolleve te Brendshme.

I

Nuk ekzistojng te giitha komponentet e Kontrollit t€ Brendsh€m n€

OrganizaiC por menaxhmenti kupton mir€ esenc€n e Kontrollit le

2
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Brendshdm dhe ka ta permiresoj dhe avancoj ate.

Kontrolli i BrendshEm eshtE i dobct dhe menaxhmenti nuk e kupton

esencbn, rendesine ose nevojEn per te vendosur mekanizrnat e Kontrollit te

BrendshEm.

5.3 KuIijtE e Prioritizimit

Ndse indeksi p€r rrezikun minimal Esht0 I dhe indeksi p6r rrezikun maksimal EshtE 3, Drejtori i

NjAB mund te zgiedh pragiet e m€poshtme :

l. Sistemet me indeksin e rezikut prej 2.31 deri nE 3.00jan€ rreziqe te larta;

2. Sistemet me indeksin e rrezikut prej t.71 deri nE 2.30jan€ rreziqe mesatare;

3. Sistemet me indeksin e rrezikut prej 1.00 deri nE 1.70janii rreziqe te uleta.

VlerEsimi i Rrezikut
. Ndi*imi i Rrezihut - pasojat aktuale qE mund td ndodhin, ndse ndodh nezikut ndikimi

qC mund te klasifikohet si i lartE, i mesEm, i ulEt

. GJasa e Rrezikut - ncnkupton se sa ka gjasa qit ajo ngiarje me rrezik do td ndodh6,

gjasa e rrezikut mund te klasifikohet si e lart€, mesme, e ulEt

. Ekspozimi i pargiithshcm ndaj nedkut (niveli i rrezikw) - fitohet duhet shum€zuar

klasifikimin e ndikimit me gjasEn

I lart0 3

a

a

KCrcEnim direkt per zbltim tU suksessh6m te

projekteve/aktiviteteve.

Rrezikshm6ri p€r realizimin e objektivave kryesore t€

Organizates Buxhetore.

Shkaktim i demtimit serioz p6r pal6t e interesuara t€ OB

(qytetar6ve, Qeveris€ sE Kosovits, Komisionit Evropian,

furtritor6ve, etj).

Shkelje e ligieve dhe rregulloreve.

Humbje financiare tB vlerave materiale.

Ndikim serioz n6 reputacionin e OB.

Ndikimet e rrezikut
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I mes€m

Gjasa e Rrezikut

E lart€

E mesme

E ulEt

Vonesa n€ zbatimin e projekteve/programeve tC r6nd€sishme

D6mtim tC pasurisE.

Humbje financiare td vlerave t€ vogla.

Ilumbje tE pjesshme te besim publilt" publicitet negativ.

Shkelje e efateve t€ fundit p€r projekte/sh€rbime mE pak tC

Humbje t€ pasuri$ (vlera t€ vogla).

Q€ndrim pjestrisht negativ i publikut.

Ngirrja pritet t€ ndodh6 n€ shumic6n e rasteve

Ngiarja mund tE ndodh€.

Ngjarja mund tE ndodhE,por nuk pritet tE ndodh€.

ME posht6 do ta paraqesim skemEn e menaxhimit t€ rrezikut

ia

a

a

I

SEtu . tufldhihfu ri ,'rslat

P6r'.nktimi i \_le! SsirDi i
ra-ezlqe1'e dhe i
efekterc l\1'e

\

l6

,

I ul€t



Prioritet pEr auditim do tE ken6 organizatat buxhetore me shlrall€ t€ lart€ dhe te mesem te

rrezikut

Nr Ni€sit€ e sytruam t€ sldltimit
lndcri i
rrqzikut

Prioritcti T€
plarlifrkuare

Numri i
detyraYe
.uditucsc

a c l) f, I

I Zyra e Kryetarit
Zyra e personelit J E lartE

Shpenzimet p€r paga dhe meditje. E larte

Shperzimet pgr mallra dhe sh€rbime- 2 E mesme

Shpenzimet e mikpritjes- 2 E mesme

ShpeDzimet per udhetime zyrtare . ) E mesme

Shpenzimet p€r subvencione dhe transfere. 2 E mesme

Shpenzimet tjera- I E ulet

Implementimi i rekomandimeve tE dh€na ma par€. E larte
,' Zyra e Kuvendit

Shpenzimet per paga dhe meditje. 2 E mesme

Shpenzimet per mallra dhe sh€rbime. 2 E mesme

Shpenzimet p6r udhgtime zyrlare . 2 E mesme

Shpenzimet tjera. I E ulet

3 Drejtori, e AdministratEs dhe Perronelit
Shpenzimet per paga dhe m€ditje. E larte

Shpenzimet per mallra dhe shdrbime. 1 E mesme

Shpenzimet e karburanteve. z E mesme

Shpenzimet Komunale I E ulet

Shpenzirnet e Telefonis€. 2 E mesme

Menaxhimi i Autopaxkut. 2 E mesme

Shpenzimet tjera- I E ul€t

[e hyrat vetanale nga kjo Drejtori. 2 E mesme

4 Drejtoria e Prokurimit. x

Procedurat e prokurimit J E larte

5 Drejtoria p€r Buxhet dhe Financa,

Menaxhimi i pasurisE. E lartg

Shpenzimet kapiale E larte

Shpenzimet per mallra dhe sh€rbime 2 E mesme

Parategatshme-Arka 2 E mesme

Te hyrat nga Tat.no Prone. E larte

Te hyrat tjera nga kjo Drejtori, J E lartE

6 DrejtorisG p€r Planif, dhe UrbanizEm.

Ldshuarja e lejeve te ndertimit p€r banim dhe

afariz6m kolektiv.

E lafie

L€shuarja e lejeve tjera nga kjo Drejtori. 2 E mesme

Te hyrat nga lejet e ndertimit p6r banim dhe

afarizem kolektiv dhe destinimi i tokes ndcrtim.

2 E mesme

Te hyrat nga shfrytezimi i sip6rfaqeve pubiike dhe 2 E mesme
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reklamat.

Te hyral per objektet afadste dhe banesore me qira. J E larte

Tii hyrat tjera nga kjo Drejtori. 2 E mesme

Shpenzimi i buxhetit ne bazd planifikimit. 2 E mesme

7 Drejtoria per Gjeodezi, Kadast€r dhe PmnE
Shpenzimi i buxhetit ne baze te planifikimit. 2 E mesme

TE hyrat nga kjo Drejtori. I E ul€t

8 Drcjtori. e Arsimit x

Regrutimi i personelit n€ k€t6 Drejtori. 3 E larte

Shpenzimet p€r paga dhe meditje. E larte

Shpenzimet Kapilale. 1 E mesme

Shpenzimet per mallra dhe shdrbime. 2 E mesme

Shpenzirnet Komunale. I E ula
Shpenzimet tj era- 1 E ulet

Te hyrat vetanake te kesaj Drejtorie. 2 E mesme

I Drejtoria p€r Shdndet6si x

Regrutimi i personelit ne kete drejtori. E lafie

Shpenzimet p€r paga dhe m€ditje. E larte

Shpenzimet Kapitale. 2 E mesme

Shpenzimet p€r mallra dhe sh€rbirne. 2 E mesme

Shpenzimet Komunale. I E ul€t

Shpenzimet tjera I E ulet

Te hyrat vetanake td k€saj Drejtorie. 2 E mesme

l0 Drejtoris€ ptir Sh6rbime Publike dhe
lnfrastrukture.
Shpenzimet Kapitale. J E larte

Shpenzimet pdr mallra dhe sh€rbime. E lafle

Te hyrat vetanake tE k€saj Drejtorie. 2 E mesme

tl Drejtoria pEr KulturG, Rini dh€ Sport
Shpenzimi i buxhetit ne baze t€ planifikimit. E mesme

Shpenzimi i Subvencjoneve dhe Transfereve. 2 E mesme

Te hyrat vetanake tE k€saj Drejtorie- E larte

t2 Drejtoria pgr Mirqenje Sociale.

Shpenzimi i buxhetit ne baze t€ planifikimit. 1 E mesme

Shpenzimi i Subvencjoneve dhe Transfereve. 1 E mesme

l3 Drejtoria e Bujqesis6 dhe Zhvillimit Rural.
Shpenzimi i buxhetit ne baze t€ planifikimit. 2 E mesme

Shpenzimi i Subvencjoneve dhe Transfereve. 2 E mesme
'Ie hyrat yetanake t€ kEsaj Drejtorie. I E ulet

l4 Drejtoria p6r Mbrojtje tE Mjedisit dhe fueve.
Shpenzimi i buxhetit ne baze te planifikimit. 2 E mesme

Te hlrat vetanake te kdsaj Drejtorie. 2 E ulet

l5 Drejtoria e Inspeksionit.
Shpenzimi i buxhelit nd bazd te planifikimit. 2 F mesme

TC hyrat vetanake te kdsaj Drejtorie. I E ulet

t6 Drejtor.p€r Mbrojtje dhe shp6tim
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St p."riml i buxhetit ne baze t€ planifrkimit. E larte

l7 Drejtoria p€r Zhvillim Ekonomik dhe Turiz6m

Shpenzimi i buxhetit n€ baze te planifikimit. 1 E ulet

t8 Zyra per Komunitete.
Shpenzimi i buxhetit ne baze td planifikimit. I E ulet

l9 Trajnime profesionale p6r auditor E lafte x

5,4 Rezultatet nga vler€simi i rrezikut

I kemi analizuar t€ g.iitha dokumentet e vlerdsimit tg shkalles sE rrezikut ne drejtorite dhe

sistemet te organizimit ne Komunen e Mitrovic€s, kjo rezulton se nuk ka ndonjE analiz€ tE

vegante te vler€simit te shkalles se ffezikut nga drejtorit€. Jemi td bindur se kemi bdre nje

vleresim real p€r giitha drejtorite e Komunes s€ Mitrovic6s nC sistemet dhe proceset e

ndryshme .

VI. QASJA E AIJDITIMIT

Strategiia e auditimit p€rkufizon qasjen e NJAB p€r mbulimin e universit te auditimit per

periudhen kohore 2023 -2025.

Ne kete pjese te Planit Strategiik do t'i definojm€ fiekuencdn e auditimit dhe kohezgiatjen per

sistemet qe jane identifftuar, pEr te siguruar mbulim t0 mjaftueshem per ofruar nje vlerEsim tE

p6rgjithshem mbi sistemet e menaxhimit financiar dhe Kontrollit qe ekzistojn€. Kjo qasje n€

nj€sit e synuara p€r auditim eshte b0r€ ne baz6 tC analiziis s€ shkallEs s€ rrezikut t€ njEsive

organizative operacioneve dhe proceseve tg cilat zhvillohen n€ kEto nj6si:

6.1. Shpeshtibia

o Proceset e vlerEsuara me shkalle td nezikshmerise se lart0 jane t€ pampara te auditohen gdo

vit.

. hoceset e vleresuara me shkall€ t€ rrezikshmEris€ s€ mesme parashihen te auditohen gdo te

dytin vit.

o Proceset e vler6suara me shkall€ t€ rrezikshmerise sE ulEt parashihen t€ auditohen gdo tri

vite.
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6.2. Koh6zgiatja e detyrave t6 auditimit

Detyrat e ,uditimit p€r shErbime sigurie - kohezgia{a standarde duhet te percaklohet ne

dit6 pune p6r person varEsisht nga vleresimi i rrezikut. Koh€zhgiatja e detyrave td auditimit

tE implementuara nga NJAB n0 periudhat e m0parshme, duhet po ashtu te menet parasyshe

kur pOrcaktohet kohEzgjatja.

Vendimi p€r qasjen e auditimit

> Per te pErcakhrar numrin e ditdve td punds qe nevojiten p6r auditimin e sistemeve td

identifi kuara piir shembull

. sistemet me rrezik te larte - 30 dite ng vit

. sistemet me rrezik te mesgm * 25 ditd p€r vit

. sistemet me rrezik te ulet - 20 dite per vit

Praktikisht, menyra me e thjeshte Eshte qe te kakulohet numri i diteve te auditorit ne

dispozicion duke p€rdorur personelin ekzistues p0r t€ realizuar auditimet

Numri i ditEve te auditorit n0 dispozicion: numrin e pergiithshem tC dit€ve te punes

(302) - pushimet/festat/trajnimet/pushimet mjekdsore.

Pdrcjellja e rekomandimeve - njE koh€zgjatje standarde e l0 dit6ve te punes p€r person

eshte percaktuar per p6rcjelljen e implementimit t€ rekomandimeve.

Llojet e tjera t€ pun€s sC auditimit - kohdzgiatja standarde e llojeve te tjera te punes sd

auditimit, si veprimet e veganta te percjelljes,dhe auditime tE paparishikueshme, auditimi i

kualitetit tE punes, konsultimi dhe hetimi i mashtrimit, duhet t€ p€rcaktohen vardsisht nga

specificiteti dhe nd€rlikueshmeria e deryres specifike mbeten 10 dit6 pune per nje vit per

person.
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6.3. Ndarja e detyrave pEr Auditor6

Detyrat e lidhura me aktivitetet e auditimit te brendsh€m per secilin pundtor tE NJAB giatd vitit

perkates duhet te ndahen si vijon:

1'II. NEVOJAT E AUDITIMIT PIR PERSONEL

7.1. Koha efektive e punih (KEP)

Nga numri i ditEve tE pergiitheshem te punes prej 302 dhe pErllogaritjes se diteve te punes pEr

p€rcjelljen e rekomandimeve, punEve administrative dhe trajnimeve p€r auditim mbeten ne

disponim dite efektive te punes pra per Auditim 170 dite. Kjo na shpie tek rezultati se n€

Komun€n e MitrovicEs per permbushjen e detyrave te cilat dalin nga plani vjetor dhe plani

strategiik i NJAB , jane t€ nevojsh€m 3 zyrtar€ nE NJAB.

Ne NJAB ka personel td mjaftuesh€m pEr p€rmbushjen e objektivave tE Planit Strategjik dhe

Planit Vjetor.

7.2. Ndarja e detyrave tE auditimit p6r 3 vite dhe ditd pdr person, tE nevojshme p6r

implementimin e tyre

Detyrat e auditimit dhe ditEt e nevojshme janG ndare pEr 3 vite nE pajtim me strategiin€ e

auditimit dhe jan6 si vijon :

Duke krahasuar nevojat per personel me personelin ekzistues ne Nj6sine e Auditimit te

Brendsh€m : ne baze ft Planit Strategjik 2023-2025 verejme se nuk kemi nevoje p1r plozsimin

e NJAB me auditor tC brendshem nA mCnyre qe rc permbushet Planifkimi Vjetor nE Komundn e

Mitrovic€s.

Ditet e pla ifikuara p€r Auditim 170 56.79o/o Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Pergalitja e Planit strategjik dhe vjetor 20 6.630/o Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Hetimet e mashtrimit 10 3.31o/o Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Deqra p6r sh6rbime k€shilluese l5 4.970/o Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

PErcjellja e implementimit te

rekomandimeve nga ZKA dhe NjAB
l6 5.300/, Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Tajnimet e planifikuara 25 8.27o/o Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala
Pushimi Vjetor 26 8.61vo Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Pushimi mjekBsor 20 6.630/o Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Numri i pagiithshem i diteve p€r

aktivitetet e auditimit pCr NjAB 302 t0a% Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
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Shpenzimet e Telefonise. 2 z I 2
,)

2 1.80

Menaxhimi i Autoparkut. 2 2 I 2 ? 3 1.95

Shpenzimet tjera. I I I I 2 3 r.55

Te hyrat vetanake nga kjo Drejtori. 2 2 .,
2 2 2 2.00

zvra e Prokurimit.

Procedurat e prokurimit 3 2 3 2 J 2 2.60

Drejtoria pEr Buxh€t dhe Financa

Shpenzimi i buxhetit ne baze te planifikimit. 3 2 3 ? 3 2 7.60

Menaxhimi i pasurisg. 3 2 3 ? 3 2 2.60

Te hlrat nga Tat.ne Prone, 3 2 2 2 3 2 2.40

Td hyrat tjera nga kjo Drejtori, 3 I 2 2 ) 3 2.45

Parat e gatshme Arka. 2 I 2 2 ) 3 2.05

Drejtoriso p0r Planifikim Hapsinor dhe Urbanistik

L€shuarja e lejeve t€ ndertimit per banim dhe afarizem kolektiv. 2 2 2 2 3 2,30

L€shuarja e lejeve tjera nga kjo Drejtori. 2 I 2 2 2 3 2.0s

Te hyrat rya lejet e ndefiimit per banim dhe afarizcm kolektiv dhe

destinimi i tokes ndertim.

'l 2 z 2 3 2 2.25

Tg hyrat nga shfrytezimi i siperfaqeve publike dhe reklamat. 3 2 I I 3 3 2.20

Te hyrat per objektet afariste dhe banesore me qira. 3 2 2
.,

3 3 2.55

Te hyrat tjera nga kjo Drejtori. 2 2 2 2 2 3 2.15

Drejtoria p€r Kadast€r, Gjeodezi dhe Prone.

Shpenzimi i buxhetit ne baze tc planifikimit. 2 2 2 2 2 2 ?.00

Te hyrat nga kjo Drejtori. 2 I 1 2
,)

2 1 .70

Drejtoria ptr Arsim dhe Shkenc€

Menaxhimi i pasufise. 3 2 J 2 3 2 2.60

Regrutimi i personelit ne kae Drejtori. 3 2 2 2 ) 3 2.55
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3 2 2 3 2 3 2.45

Shpenzimet Kapitale. 2 2 2 2 2 2 2.00

Thpdffi per mallra dhe sh€rbime.

Shpenzimet Komunale.

Shpenzimet tjera

2

2

2 2 2 ) 3 2.15

I 1 I 2 J 1,70

! I I I 2 3 1,55

fe tryrat vetanut e te kEsaj brejtorie. I I 2 2 2 2 1.7 5

t\4"r,axhtr l I Pas,r.lse.

Drejl

,--l
loris p€r She*-2-1 ndetesi

3-1--r-l 21 2.60

Regxutjml i personelit ne kete drejtori. 3 2 z 2 3 3 2.55

Shpeffiel pet paga dtle;Eailt

Shpe*i*"tKapGlc 

-

J 2 2 3 2 3 2.45

2 2 2 2 1 2 2.00

Shpenzimet per mallra dhe shdrbime. 2 2 2 2 2 3 2.ls

@
ffi
@

2 I I I 2 J 1,70

,l
I I I 2 3 I,55

I I , 2 2 2 1.7 5

Drejtor

Shpenzimet Kapitale.

@

'is€ p6r Sh€r

f3
rbime Publik

f- z-
c dhe Infrr

f2-_l
rstruktur€

,2 -_=------'lItl r--T----l 2.55

2 ) 2 2 2 2.15

tg tryrar 
"etarat 

: te kesaj Drejtorie. I 2 2
,>

3 L90

tr,tenthi6t tnasu.ts6.

Drejtoria p

r--i-
er Krltur€, tr

T-z
lini dhe Sp

T3
orL

l-'T- f-3 lz 7 z.oo

Strpeflzimi i buxhetit ne baze te planifikimit 3
,.) 1 2 3 2 2.40

Shpenzimi i Subvencjoneve dhe Transfereve. 3 I I 2 3 7 2. 10

Te hyrat /etanake E k€saj Orejtorie. 3 I 2 I 3 3 2.30

Drejtor

2

ia per Mirqe
l't

nie Sociale

f2 r----r-T-- 2 r-, T-,- n5T-
ffirrzimi i Uu*t etit ne Uare te pt'aninfcimit.
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Shpenzimi i Subvencjoneve dhe Transfereve. 2 I I 2 2 3 1.85

Drejtoria e Bujqsis€ dhe Zhvillimit Rural.

Shpenzimi i buxhetit ne baz€ te planifikimit. 2 2 2 2 2 2 2.00

Shpenzimi i Subvencjoneve dhe Tmnsfereve. 3 I I 2 ) 3 2.75

Tc hyrat vetanake te k€saj Drejtorie. 2 I I I 3 2 I .80

Drejtoria pEr Mbrojtje t6 Mjedisit dhe Pyjeve

Shpenzimi i buxhetit n€ baze te planifikimit. 1 2 2 2 , 2 2.00

fe lyat *tanat<e te kgsaj Drejtorie. I I i 1 2 2 1.40

Drejtoria e Inspeksionit

Shpenzimi i buxhetit ne baze te planifikimit. 2 2 2 2 2 2 2.00

Te hyrat vetanake te kesaj Drejtorie. 3 I I 1 , 2 1.70

Drejtor.p€r Mbrojtje dhe Shpatim.

Menaxhimi i pasuris€. 3 2 2 2 2 2 2.ts

Shpenzimi ibuxhetit nc baze te planifikimit. 3 ", 2 2 2 2 2.15

Drejtoria ptr Zhvillim Ekonomik dhe Turidm.

Shpenzimi i buxhetit ne baze te planifikimit. 3 I I 2 2 L70

TE dh€nat e faktorit tE Rr€zik[t P€rshkrimi i frktor€ve t€ pErkufizusr tg rrczikul

FRRI Qarkullimi i Personelit

FRR2 Ndryshimet € aktivitet€ve dhe strukturen e organizates

FRR3 Amendamentet e rregulloreve statusore

FRR4 Kompeksiteti i rregulloreve statusore

FRR5 Buxheti

FRR6 Kontrolli i Brendshem
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PERCAKTIMI I KoHiiS EFEKTIVE

Tabela nr.2

PLANI STRATEGJIK PTR PERIUDHEN 2023-2025

Ndarja e detyrave p6r vitet 2023,2024 dhe 2025 n€ pajtim me strategiin e auditimit dhe pdrcaktimi i dit€ve tE nevojshme t6 punEs p0r

person.

Tabela nr.4

Auditor6t

Gjithscj dit€ tS

vitit 202t jnn6

Pushimi

Vjetor

Pushim

mjek6sor

Trajnimi dhe

kualifikimi

Implementi

detyrave tE

auditimit

I , 3 4 5 6 7 8

Drejtori i , NjAB 26 20 25 231

Auditori I 63 26 20 23 231

Auditori 2 53 26 20 25 231

GJITHSEI 1095 rE9 78 60 7S 693

Titulli i grafikut : Ndarja e KEP
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Rreziku KuIijtE e prioritizimit

I mes6m t.7l 2.30

I ul€t 1.00 1.70



NJEsITt E SyNUARA ptn.lunrrrNl c.l.qrE vITIT 2023

Tre
mujori Tre-mujori

Detyra e Auditimit

Proceset

Prioriteti i nj€sisc

s€ synuar t€
auditimit

DltB per
person

Udh€heqesi i
Ekipit Anetsrtt e ekipit

I

Te hyrat vetsnake nt
KomuIl€

I TE hyrat nga tatimi ne prone
35

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

2 Te hyrat nga nga taksat komunale Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

3 Te hlrat nga lejet e ndefiimit Per

banim dhe alarizem kolektiv dhe

destinimi i tokes ndetimore.

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

4 Te hyrat nga shfr)'tezimi i

siperfaqeve publike dhe reklamat

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

5 Te hyrat per objektet afariste dhe

banesore me qira.

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

6 Te hyrat tjera ne Komung. Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

7

II
Drejtoria e Bujqsis8 dhe

Zhvillimit Rural,

I Shpenzimi i buxhetit n€ baze te
planifikimit.

Rrezik i mes€m

25

Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

1 Shpenzimi i Subvencjoneve dhe

Transfereve.

Rrezik i mesgm Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

3 Tc hfat vetanake tg kesaj

Drejtorie.

Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

I

II
Drejtoris€ pcr Shorbime

Publike dhe lnfrastrukiure.

I Shpenzin]et Kapitale. Rrezik i larte 30 Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

2 Shpenzimet p6r mallra dhe

sh€rbime.

Rrezik i mes€m Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Te hyrat velanake tg kcsaj

Drejtorie.

Rrezik i mes€m Nexhat Berani M€xhit Beka Gani Shala

27

E

Rrezik i mes€m

Rrezik i mesom

Rr€zik i lade

Rrezik i mes€m





Dit€t e planifikuara per Auditim
pF.o,ririr e Planif strater,iik dhe vietor

170

20 Nexhat Berani Mexlit Beka Gani Shala

HFrimct e mAshtrimif l0 Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

neh/r, nFr (hArhime kE(hilhrese l5 Nexhat Berani Mexlrit Beka Gani Shala

I6 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
Percjellja e implementimit te rekomandi*tl: nguZ54 ih. tri4P
Taihimpi P hlenifi krlara 25 Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

lo Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala
PushimiVjetor

Fushlnt mjekesor 20 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Mexhlt .B€ka uanl snala

Fundiava 52 Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

Numri shtese i Auditorgve te Brendshem tu nevoishem 0

Bedri HamzaP6rgatiti : Nexhat Berani

Drejtor i

08.t2.2022

29

302 Nexhat Berani

i]963i..': r04-i,q&hi,
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3. Bashkëpunimet me akterë vendor dhe ndërkombëtar 

 

4. Të arriturat dhe sfidat  

 

5. Konkluzionet dhe Rekomandimet 
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1. RRETH KOMITETIT: 

Komiteti për komunitete përfshinë në radhët e veta shumicen e thjeshtë nga anëtarët e kuvendit të komunës, anëtarët tjerë janë përfaqësuesit e 
komuniteteve. Çdo komunitet që jeton në komunë përfaqësohet nga, së paku një përfaqësues në komitetin për komunitete. Përfaqësuesit e komuniteteve 
joshumicë në komunë e përbëjnë shumicën e anëtarëve të komitetit të komuniteteve.  
 
Komiteti i komuniteteve është përgjegjës për shqyrtimin e përputhshmërisë së autoriteteve komunale me ligjin në zbatim dhe për shqyrtimin e të gjitha 
politikave komunale, praktikave dhe aktiviteteve për t’u siguruar se të drejtat dhe interesat e komuniteteve respektohen plotësisht. Komiteti gjithashtu i 
rekomandon kuvendit të komunës masat që duhet të ndërmirren për të siguruar jetësimin e dispozitave që kanë të bëjnë me nevojën e komuniteteve për t’u 
avancuar, shprehur, mbrojtur dhe zhvilluar identitetin e tyre etnik, kulturor, fetar dhe gjuhësor, si dhe për të siguruar mbrojtje adekuate të të drejtave të 
komuniteteve brenda komunës. 

 

DETYRAT KRYESORE THEMELORE TË KOMITETIT PËR KOMUNITETE 

 

SHQYRTIMI I LEGJISLACIONIT KOMUNAL  

− Shqyrtimi i të gjitha praktikave, politikave dhe aktiviteteve komunale Paraqitja e legjislacionit dhe mbledhjes e KK ofron udhëzime për organet 
komunale mbi kornizën ligjore dhe institucionale për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve.  

− Shqyrton dhe përcjellë respektimin e formave, procedurave dhe kushteve për përfshirjen dhe pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve në proces 
vendimmarrjeje dhe planifikimi, si dhe siguron që rekomandimet e KK-së zbatohen.  

− Raporton të paktën dy herë në vit në kuvendin e komunës dhe tek kryetari i komunës për veprimet, aktivitetet dhe rekomandimet e KK-së.  
− Monitoron zbatimin e rekomandimeve të nxjerra. 

 

SHQYRTIMI I TË GJITHA PRAKTIKAVE, POLITIKAVE DHE AKTIVITETEVE KOMUNALE 

− Rishikon projektbuxhetin vjetor të komunës dhe avokon për përfshirjen e mjeteve dhe fondeve për aktivitetet që synojnë promovimin e të drejtave 
të komuniteteve.  

− Rritë kapacitetet e autoriteteve komunale për të arritur tek komunitetet dhe për t'iu përgjigjur nevojave të tyre.  
− Siguron që komuniteteve t’u mundësohet t’i shprehin nevojat e tyre dhe që të njëjtat të përfshihen në planet e reagimit/veprimit nëse ka interes që 

kjo të bëhet për komunitetet.  
− Monitoron dhe i raporton në baza të rregullta kuvendit të komunës për zbatimin e projekteve për komunitetet dhe këshillon/konsulton ZKKK-në 

dhe, nëse është e nevojshme, kryetarin e komunës për zbatimin e projekteve të tilla nëse kërkohet. 
− Konsulltohet me ZKKK-në për përzgjedhjën e projekteve me prioritet për komunitetet. 
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PARAQITJA E LEGJISLACIONIT DHE MBLEDHJES E KK 

− Formulon dhe diskuton rekomandimet me kryetarin, kuvendin komunal dhe komitetet e tij si dhe drejtoritë komunale.  
− Çdo akt, plan, strategji dhe buxhet vjetor komunal i propozuar i paraqitet komitetit në fazën fillestare.  
− Rekomandimet e bëra nga komiteti të përfshihen në materialin që u dorëzohet anëtarëve të kuvendit të komunës.  
− Nëse rekomandimet e komitetit nuk përfshihen në rregulloren e propozuar komunale nga kuvendi i komunës brenda dy javësh, KK kërkon 

arsyetim me shkrim nga kuvendi. 
− Komiteti duhet të mblidhet të paktën një herë në muaj.  
− Kreu ose i deleguari i ZKKK-së informon komitetin për raportin e tij të punës tremujore, të kryer nga ajo zyrë. 

 

PËRBËRJA E KOMITETIT PËR KOMUNITETE ËSHTË: 

1. Jeton Rrahmani,përfaqësues i  Komunitetit Egjiptian ( Kryesues) 

2.  Elidiana Budini Haziri, përfaqësuese e VV -së ( zv.Kryesuese)  

3. Gazmend Asllani, përfaqësues i LDK-së 

4. Xhafer Preteni, përfaqësues i PDK-së 

5. Majlinda Kurti , përfaqësuese e PDK-së 

6. Ardita Latifi Aliu, përfaqësuese e AAK-së 

7. Xhevrije Bahtiri, përfaqësuese e VV-së 

8. Nermina Mullic , përfaqësuese e Komunitetit Boshnjak 

9. Esat Krasniqi, përfaqësues i Komunitetit Ashkali 

10. Agron Jashari përfaqësues i Komunitetit Turk  

11. Habib Hajdini, përfaqësues i Komunitetit Rom 
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                                                                  1.1 PLANI I PUNËS PËR VITIN 2022 

 

 

Objektiva 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektiva 2:  

 

Objektivat operacionale Aktivitetet Treguesit e 
verifikueshëm 

Supozimet Afati kohor 

Objektivat operacionale Aktivitetet 
Treguesit e 

verifikueshëm 
Supozimet Afati kohor 

Mbikëqyrja në mënyrë të 
drejtpërdrejtë në realizmin e 
plotë të të drejtave, lirive dhe 

interesave të bashkësive etnike 
të cilat jetojnë në territorin e 

Komunës së Mitrovicës. 

 Përfaqësuesit të 
komuniteteve jo shumicë, 
antëtart e KK-ve të 
raportojnë regullisht për 
gjendjen aktuale të 
komunitetit qe e 
perfaqësojnë gjatë 
mbledhjeve të rregullta 

 Të ftohen sipas nevojës 
përfaqësues të tjerë të 
komuniteteve jo shumicë 
për plotësim informatave 
lidhur me përditshmërinë. 

 Procesverbalet e 
mbledhjeve 

 Ftesat qe i 
dërgohen 
perfaqësuesve të 
komuniteteve jo 
shumicë 

 Krijimi i 
kushteve te 
përshtatshme 
për  
realizimin e 
mbledhjeve 
të rregullta 

Sipas  nevojës 
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Angazhim në ruajtjen dhe 
mbrojtjen e identiteteve dhe 

vlerave etnike , kulturore, fetare , 
mendimit politik  dhe çfarëdo 

mendimi tjetër pavarësisht nga 
përkatësia etnike. 

 

 Komunikimi dhe realizimi 
i bashkëpunimit me 
përfaqësuesit e 
komuniteteve jo-shumicë 
si dhe OJQ-ve nga këto 
komunitete 

 Procesverbalet 
e mbledhjeve 

 Ftesat qe i 
dërgohen 
perfaqësuesve 
të 
komuniteteve 
jo shumicë si 
dhe OJQ-ve 

 Krijimi i 
kushteve te 
përshtatshme 
për  
realizimin e 
mbledhjeve 
të rregullta 

Janar- Dhjetorë 
2020 

 

 
Objektiva 3:  

 

Objektivat operacionale Aktivitetet Treguesit e 
verifikueshëm 

Supozimet Afati kohor 

Shqyrtimi i të gjitha kërkesave  
dhe ankesave të cilat i drejtohen 

këtij Komiteti.  
 

 Kërkesat dhe ankesat 
pranohen dhe shqyrtohen 
në mbledhjet e rregullta të 
KK 

 Procesverbalet 
e mbledhjeve 
të mbajtura 

 Konluzionet të 
drejtohen te 
organet 
kompetente 
Komunale 

 Konkluzion
et të 
shqyrtohen 
nga ana e 
organeve 
kompetente 
te të cilat 
janë 
adresuar. 

Gjatë 
mbledhjeve të 

rregullta të KK-
së 

 

Objektiva 4:  

 

Objektivat operacionale Aktivitetet Treguesit e Supozimet Afati kohor 



7 
 

verifikueshëm 

Shqyrtimi i raporteve vjetore të 
Zyrës komunale për komunitete 

dhe kthim. 

 Zyrtari i ZKKK-së 
raporton rregullisht gjatë 
mbledhjeve të KK_së 

 Procesverbalet 
e mbledhjeve 
të mbajtura 

 

 Rekomandi
me ZKKK-
së për 
kompletimi
n e 
raporteve 
me të dhëna 
statistikore 

Raporti në fund të 
vitit kalendarik 

Objektiva 5:  

 

Objektivat operacionale Aktivitetet 
Treguesit e 

verifikueshëm 
Supozimet Afati kohor 

Vizitë komuniteteve më qëllim 
informimi për gjendjen në të 

cilën jetojnë, dhe krahasimin e 
gjendjës se vitit 2019. 

 Komuniteti Shqiptarë 
 Komuniteti Boshnjak 
 Komuniteti Turk 
 Komuniteti Romë, 

Ashkali dhe Egjiptas 
 Komuniteti Serb 

 Infarmatat në 
mbledhje të 
rregullta për 
vizitat e 
realizuara 

 Dëshimtë ë 
mundshme 
(fotografiteë, 
inqizimet etj) 

 Të 
vizitohen të 
gjitha 
komunitetet 
pa dallim 
etnik nga 
antarë të 
KK-së 

Shtator-Dhjetor 

 

Objektiva 6:  

 

Objektivat operacionale Aktivitetet 
Treguesit e 

verifikueshëm 
Supozimet Afati kohor 
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Identifikimi i nxënësve të 
komuniteteve pakicë të cilët e 

kanë ndërprerë shkollimin dhe 
ndërmarrja e veprimeve për 

përfshirjen e tyre në procesin 
mësimor  

 

 Të vizitohen shkollat në 
pjesën jugore 

 Raportimi i 
përfaqësuesve të 
komuniteteve lidhur me 
gjendjen reale për 
realizimin e procesit 
mësimor 

 Të bisedohet me DKA 
 Të gjendet mundësia e 

bashkëpunimit më KK-
në e pjesës veriore 

 Raportet nga 
takimet 

 Procesverbalet 
nga mbledhjet 
e KK-së 

 Shkëmbim 
e përvojave 

Qershor 

Dhjetor 
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2. AKTIVITETET E REALIZUARA 

 

Përgjatë kesaj periudhe, Komiteti për Komunitete ka realizuar këto aktivitete: 

10 Mars 2022  

Takimi Konsilidues i Komitetit për Komunitete i cili u kryesua nga Kryesuesja e Asamblesë Komunale znj, Vesa Broja  në të cilin takim pas propozimeve 
nga antarët, kryesues me vota unanime u zgjodh Jeton Rrahmani ndërsa zëvendëskryesuese, Elidiana Budini Haziri 
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15.03.2022  

U mbajt mbledhja e 2 te e Komitetit për Komunitete, në të cilën pas miratimit të proces verbalit nga mbledhja e kaluar janë shqyrtuar pikat :  
2. Diskutim, përfshirja e komuniteteve në ndarjen bursave për studentë, Komiteti për Komunitete konstatoi se me Rregulloren Komunale për ndarjen e 
bursave për studentë, të gjithë studentët janë të barabartë nuk ka dallime etnie apo ndonjë dallim tjetër. 
 
3.Njoftim i gjendjes të përgjithshme të komuniteteve,  Përfaqësuesi i ZLKK-së në Mitrovicë z. Enes Kacapor i njoftoi anëtarët e Komitetit për Komunitete në 
pika të shkurtra lidhur me Raportin e punës për vitin 2021, dhe u premtoi anëtarëve të Komitetit se këtë raport në formë të shkruar do ta dërgojë në 
Sekretarinë e Kuvendit dhe anëtarët e Komitetit do ta kenë të gatshëm për shqyrtim në mbledhjen e radhës. 

 

28 Prill 2022 

Kryesuesi i Komitetit për Komunitete z.Jeton Rrahmani, u mirëpritë në zyrë nga kryesuesja e Kuvendit Komunal në Mitrovicë  znj.Vesa Broja, ku 
diskutuan për bashkëpunimin e ngushtë në mes të Komitetit për Komunitete dhe Kuvendit dhe shumë tema të tjera rreth përfaqësimit të komuniteteve në 
nivel lokal. 
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28 Prill 2022 

Është mbajtur mbledhja e tretë për këtë vit e Komitetit për Komunitete e Kuvendit të Komunës.  
 
Pas shqyrtimit të procesverbalit nga mbledhja e kaluar, , Zyrtari i Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim, Enis Kacapori  ka raportuar rreth punës së 
kësaj zyre në përgjithësi dhe në veçanti për vitin 2021. Ndër të tjera, ai ka thënë se në vitin që lam pas ka pasur numër më të vogël të të kthyerve. Gjithashtu, 
ka raportuar edhe për projektet e realizuara në periudhën në fjalë, të cilave ai deklaroi se i është dhënë shumë rëndësi. 
 
 
 
 
 
 
31.Maj 2022 
 
U mbajt mbledhja e katërt e Komitetit për Komunitete , Pas shqyrtimit të procesverbalit nga mbledhja e kaluar në pikën 2 ,kryesuesi i Komitetit për 
Komunitete Jeton Rrahmani, propozoi që të i rekomandohet DSHPI që të bëjë pastrimin e kanalizimit në lagjën “2 Korriku “ sepse pas të rreshurave rruga 
bëhet e pa kalueshme dhe kundërmon, Rekomandimi u përkrah unanimisht nga antarët e Komitetit. Në pikën 3,kryesuesi Rrahmani potencoi që në bazë të 
nenit 5,paragrafi 2 të UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MPL) Nr.02/2020 PËR PROCEDURËN E EMËRIMIT TË NËNKRYETARËVE NË KOMUNA KJO 
Çështje mbetet në vullnetin politik të kryetarit të Komunës,andaj është e rëndësishme të mbahet një takim në mes të Komitetit për Komunitete dhe Kryetarit të 
Komunës për të diskutuar rreth kësaj teme dhe temave të tjera me interes të komuniteteve jo shumicë në Mitrovicë.  
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29 Qershor 2022 
  
Është mbajtur mbledhja e pestë e Komitetit për Komunitete i Kuvendit të Komunës 
, gjatë të cilit u miratuan të gjitha pikat e rendit të parapara për këtë mbledhje. Si fillim u miratua procesverbali i mbledhjes së fundit të KK-së. 
Lidhur ne pikën e dytë të rendit të ditës u rekomandua për ekzekutivin që të nxjerrë planin e ri të veprimit për integrimin e komuniteteve Rom,Ashkali dhe 
Egjiptian në Komunën e Mitrovicës. Rekomandimi u miratua unanimisht. Në pikën 3 , u rekomandua për DMS që të i dilet në ndihmë për përmisimin e 
kushteve të banimit familjës Radonqic nga Komuniteti Boshnjak.  
 

22 Korrik 2022  
Kryesuesi i Komitetit për Komunitete,Jeton Rrahmani i shoqëruar nga antarja Nermina Mulic ishin të ftuar në takim nga drejtoresha  e drejtorisë së 
Miëqenjes Sociale dr.Drita Ibrahimi. Me drejtoreshën që të i dilet në ndihmë për përmisimin e kushteve të banimit familjës Radonqic, por edhe shumë 
probleme të tjera socio-ekonomike me të cilat përballen komunitetet në Mitrovicë, në veçanti komunitetet Rom Ashkali dhe Egjiptian. U dakordua që në të 
ardhmen të ketë bashkëpunim shumë të ngushtë, për përmisimin e mirëqenies të komuniteteve. 
 

                                                        
 

19.Gusht.2022 

Mbahet mbledhja e gjashtë e Komitetit për Komunitete ,pas miratimit të rendit të ditës dhe miratimit të proces verbalit të mbledhjes së kaluar u hartua dhe 
miratua,plani i punës së Komitetit për Komunitete për vitin 2022. Në pikën 3, u rekomandua për DSHPI,që të bëjë ndriqimin në lagjen “2 Korriku”  

 
 

 
 

https://www.facebook.com/KomunaeGjakoves/posts/pfbid0zYHFb1Vf1SihUDeAaPUTSe71LcjYWaoTm3wkVygy4qsDfygaj5P9uEUxwkd4jJGBl?__cft__%5b0%5d=AZU9oeolmJfZQnfpGtMB_2qhUV9w8psa1omHIwVh98a1MrRKrp9AwD52b0fPzoItreaQ7HpZcsaH9bC0sRfCRQ_E8itBafM5pvz1zNys4EUdXDA1Hak5Yc8tYQeOnJWt1OtZxlxNEJvqQIkk89tJhlE_1JcYirIO1d3CLeJSeKM6VGEcWTl5WPZw9689SNWlme5FEqQQ8mLuHlmPts3iURRR&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/KomunaeGjakoves/posts/pfbid0zYHFb1Vf1SihUDeAaPUTSe71LcjYWaoTm3wkVygy4qsDfygaj5P9uEUxwkd4jJGBl?__cft__%5b0%5d=AZU9oeolmJfZQnfpGtMB_2qhUV9w8psa1omHIwVh98a1MrRKrp9AwD52b0fPzoItreaQ7HpZcsaH9bC0sRfCRQ_E8itBafM5pvz1zNys4EUdXDA1Hak5Yc8tYQeOnJWt1OtZxlxNEJvqQIkk89tJhlE_1JcYirIO1d3CLeJSeKM6VGEcWTl5WPZw9689SNWlme5FEqQQ8mLuHlmPts3iURRR&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=184584743956151&set=pcb.184584763956149&__cft__%5b0%5d=AZWnny08zTewdn6h7ASsqKPvpD05YiT_U5pQxCDgd9U6LftovUhcTaVtFJdiHd5lGgI1SpqqbZ5Bfx7H-ud7Ga7O4qzu-byXKOiFd-4MWIvECVazWn9QM8XSe7DbHaMRzhLGYtZsU3JoJZd4K8wdyGNKfQH-nv3kzPA2nr6oG4XuTkzeHmmV-XETU9cwyPT6w1o6b4zsVxRw1abCKnvzGnrh&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=184584743956151&set=pcb.184584763956149&__cft__%5b0%5d=AZWnny08zTewdn6h7ASsqKPvpD05YiT_U5pQxCDgd9U6LftovUhcTaVtFJdiHd5lGgI1SpqqbZ5Bfx7H-ud7Ga7O4qzu-byXKOiFd-4MWIvECVazWn9QM8XSe7DbHaMRzhLGYtZsU3JoJZd4K8wdyGNKfQH-nv3kzPA2nr6oG4XuTkzeHmmV-XETU9cwyPT6w1o6b4zsVxRw1abCKnvzGnrh&__tn__=*bH-y-R
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12.Shtator 2022 
 
Është mbajtur mbledhja e shtatë për këtë vit e Komitetit për Komunitete e Kuvendit të Komunës. Fillimisht, u shqyrtua procesverbali nga 
mbledhja e kaluar.në pikën 2 u diskutua për miratimin e agjendës për vizita të përbashkëta në terren.  Anëtarët e komitetit pas disa 
propozimeve u dakorduan që vizita e parë të bëhet me dt. 18.10.2022 në SHFMU “Bedri Gjinaj” e më pas vizita në lagje, e pas vizitës të thirret 
mbledhja e radhës që të diskutojmë dhe të caktojmë vizitën e radhës. 
 
 
 
18 Shtator 2022  

Komiteti për Komunitete realizon vizita në terren Komiteti për Komunitete  ka zhvilluar vizita në komunitet me qëllim të informimit për 
gjendjen në të cilën jetojnë. Komiteti për komunitete i kryesuar nga z. Jeton Rrahmani, u mirëpritën në takim nga drejtori i shkollës fillore "Bedri 
Gjinaj", z. Enis Kelmendi.  Nga diskutimi me drejtorin Kelmendi u nxorën konkluzione të cilat do të diskutohen në mbledhjen e radhës të 
Komitetit për Komunitete.  Komiteti për Komunitete, vizitën e vazhdoi në lagjen “2 Korriku”, ku nga afër shikuan rrezikun që i kanoset banorëve 
nga vërshimet e lumit Sitnica, gjithashtu u hasën problematika të ndryshme si ndriçimi publik, shtyllat elektrike të vjetruara, probleme me 

kanalizim      
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  21.Shtator.2022 

Komiteti për Komunitete, të kryesuar nga z. Jeton Rrahmani, priten në takim nga Kryetari i Komunës së Mitrovicës së Jugut z.Bedri Hamza. Në 
këtë takim kanë diskutuar një sërë çështjesh që kanë të bëjnë me mirëqenien e komuniteteve në qytetin e Mitrovicës. Disa nga pikat kryesore 
në të cilat u fokusuan anëtarët e Komitetit për Komunitete ishin parandalimi i rrezikut të vërshimeve nga lumi Sitnica, rregullimi i ndriçimit publik 
në disa lagje të “2 Korrikut”, përfaqësimi lokal (emërimi i nënkryetarit për komunitete), si dhe punësimi i një zyrtari/e nga komunitetet në Zyrën 
për Komunitete dhe Kthim. Me këtë rast, kryetari z. Hamza pasi ka dëgjuar me vëmendje kërkesat e parashtruara është shprehur i gatshëm për 
bashkëpunim të përbashkët rreth përmirësimit të gjendjes aktuale dhe tejkalimin e problemeve me të cilat përballen komunitetet, si dhe për 
realizimin e projekteve konkrete të cilat do të përmirësonin cilësinë e jetesës së banorëve. 
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28.Tetor 2022 
Mbahet mbledhja e tetë e Komitetit për Komunitete 
 pas miratimit të rendit të ditës, në pikën 1 u miratua procesverbali i mbledhjes së kaluar. Në pikën 2 ishte Raporti i ZKKK-së për periudhën janar-
qershor 2022. Kryesuesi i Komitetit z. Jeton Rrahmani lidhur me Raportin Raporti i ZKKK-së për periudhën janar-qershor 2022, fjalën ia kaloi z. Enes Kacapor 
nga ZKKK-ja. Pas informatave të shkurtra për Raportin e ZKKK-së për periudhën janar-qershor 
2022 nga z. Enes Kacapor, Kryesuesi i Komitetit thekson se në raport figuron se 80 persona kanë aplikuar për themelimin e planit të biznesit, 42 vetave ju 
është miratuar plani i biznesit dhe janë në pritje të pranimit të mjeteve të punës për të filluar me punë. A mundesh me na tregu më hollësisht lidhur me këto 
përfitime. Enes Kacapor: Unë nuk jam shef i zyrës, informatat ma të hollësishme për sektorin për riatdhesim unë nuk i kam po nëse doni mundeni me bë 
kërkesë për  informatat më të hollësishme dhe në mbledhjen e radhës besoj se do të vije zyrtarja kompetente. Në pikën 3 Rezultatet e gjetura gjatë vizitës në 
terren dhe planifikimi i vizitës së ardhshme në terren  u dakorduam që vizita e radhës të jetë në lagjen Adem Voca, në ora 14:00 takohemi dhe në lagjen 
Adem Voca do të na pres anëtari i KPK z. Habib Hajdini për të na treguar problemet e asaj lagje. 
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10.Nëntor 2022 
Mbahet mbledhja e nëntë e Komitetit për Komunitete, 
Pas miratimit të rendit të ditës, në pikën 1 unanimisht u miratuar proces verbali i mbledhjes së kaluar, ndërsa në pikën 2 ishte Raporti i ZKKK për periudhën 
Korrik-Shtator 2022. Në pikën 2: Kryesuesi i Komitetit z. Jeton Rrahmani lidhur me Raportin e ZKKK-së për periudhën korrik-shtator 2022, fjalën ia kaloi znj. 
Snezhana Nestoroviq shefes së ZKKK- së. Pas informatave të shkurtra për Raportin e ZKKK-së për periudhën korrik-shtator 
2022 nga znj. Snezhana Nestoroviq, Kryesuesi i Komitetit hap diskutimin. Kryesuesi i Komitetit thekson se raporti është një raport i vjetër d.m.th. ka vite që 
përsëritet ky raport, përveç datave që ju ndryshohen, tjetër ka gabime që nuk tolerohen si p.sh. lagja RAE gjë që është ofenduese aty duhet të shënohet lagja 
“Adem Voca”, pastaj shkruan TMK të cilën të gjithë e dimë se është një gabim po ashtu i pa tolerueshëm se në Republikën e Kosovës termi TMK nuk figuron 
më askund por është FSK, pastaj shkruan SHPK ne do të dalim me një rekomandim dhe do të kërkojmë që ky raport të përmirësohet dhe të na sillet 
mbledhjen e radhës, raporti pa këto gabime të cilat janë raciste dhe të pa pranueshme . Ndërsa në pikën 3 Rezultatet e gjetura nga vizita në terren 
Kryesuesi i Komitetit z. Jeton Rrahmani sa i përket Rezultateve të gjetura gjatëvizitës në terren dhe planifikimit të vizitës së ardhshme në 
terren, në takimin që kem iqenë në Lagjen “Adem Voca”, kjo lagje i ka disa probleme, por tash problem kryesorështë kanalizimi dhe ndriçimin e 
rrugës në lagje. Kryesuesi i Komitetit hedh në votim Rekomandimin si në vijim:Komiteti për Komunitete i rekomandon Drejtorisë së DSHPI-së të 
bëjë pastrimin e kanalizimit dhe ndriçimin e rrugës në Lagjen “Adem Voca”. Me këtë rekomandim të njoftohet Kryetari i Komunës. 
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29 Nëntor 2022 
Mbahet mbledhja e dhjetë e Komitetit për Komunitete, 
pas miratimit të rendit të ditës, në pikën 1 u miratua proces verbali i mbledhjës së kaluar unanimisht. Në pikën 2 të rendit të ditës ishte Rishqyrtimi i Raportit të 
ZKKK-së për periudhën korrik-shtator 2022. Kryesuesi i Komitetit z. Jeton Rrahmani lidhur me Raportin e ZKKK-së përperiudhën korrik-shtator 2022 të 
përmirësuar sipas rekomandimeve të KPK, fjalën ia kaloi znj. Snezhana Nestoroviq shefes së ZKKK-së. Snezhana Nestoroviq: Raportin e ZKKK-së për 
periudhën korrik-shtator 2022 e keni të përmirësuar faji nuk ka qenë në ZKKK por tek përkthyesit. Kryesuesi i Komitetit Jeton Rrahmani: Në këtë periudhe ka 
pasur të hapura konkurs për themelim plan biznesi ku kane aplikuar edhe rrethe themelimit të plane biznesit, përfitim për mjete te punës, pra më intereson të 
dimë se a ka pasur konkurrentë prej komuniteteve të ndryshme. Bedri Sadiku: Po kanë pasur të drejtë të aplikimit ku kanë përfituar rreth 55 vetë 
nga qyteti i Mitrovicës në veprimtari të ndryshme. Të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian nëse nuk gaboj janë 12 persona. 
 

 

 

 
14.Dhjetor.2022 
 Mbahet mbledhja e njëmbëdhjetë e Komitetit për Komunitete, 
Pas miratimit të rendit të ditës ku në pikën 1 unanimisht u miratua procesverbali i mbledhjës së fundit,në pikën 2 diskutua që Qendra në lagjën 
“Adem Voca” që është pronë komunale të i ipet në shfrytëzim Komuniteteve Rom,Ashkali dhe Egjiptian në të cilën do të kenë akses edhe 
komunitetet e tjera jo shumicë në Mitrovicë të Jugut. Në takim ishte prezent edhe drejtori i Administratës së përgjithshme z.Gëzim Stavileci i cili 
theksoi së është i gatshëm të ndihmojë në këtë proces deri në finalizim. Komuna e Mitrovicës me qellim që komunitetet Rom Ashkali dhe 
Egjiptian të kenë një hapësirë ku të zhvillojnë aktivitete kulturore,takime,njoftime,evente të ndryshme është e gatshme që të e jap në 
shfrytëzim. Sfidë mbetet gjetja e një donatori i cili do ta rinovonte atë qendër ndërsa invertari i nevojshëm do të mund të sigurohet nga Komuna 
e Mitrovicës së Jugut 
 
 

 
 

 

 

 

3. BASHKËPUNIMET ME AKTERË VENDOR DHE NDËRKOMBËTAR 

Si Komitet për Komunitete kemi arrit që të krijojmë bashkëpunim të mirëfilltë me akterët vendor dhe ndërkombëtarë për realizimin dhe zbatimin edhe të 
aktiviteteve sipas planit të punës mirpo edhe për të përmirësuar kapacitete tona si komitet. 
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Ndër to do ti veçoja: 

 Misioninin e OSBE-së në Kosovë 

 Misionin UNMIK në Kosovë 

 Zyrën Komunale për Komunitete dhe Kthim 

 Zyrën e Kryesuesës së Asamblesë Komunale znj. Vesa Broja 

 Drejtoritë e Drejtorive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TË ARRITURAT DHE SFIDAT  

4.1 Të arriturat: 

− Bashkëpunimi me perfaqesues te lagjeve 

− Bashkëpunimi me ZKKK 



19 
 

− Hartimi i Planit të punës për vitin 2022 

− 9  rekomandime të derguara tek Drejtorit dhe Kryetari 

− Vizitat në teren dhe identifikimi i nevojave nga pjesëtarët e komuniteteve jo-shumicë. 

 

4. 2 Sfidat: 

                             - Rrezikimi nga vershimet e lumit Sitnica ,tash qe kemi hyre ne kohe me mot te lige  
 
                                -  Ndriqimi publik ne disa rruge te lagjes 2 Korriku  
 
                                -  Perfaqesimi lokal ( ceshtja e nenkryetarit per komunitete) 
 
                                -  Punesimi i nje zyrtari / zyrtareje ne ZKKK nga rradhet e komuniteteve Rom,Ashkali dhe Egjiptian  
 
                                -  Ndihma institucionale per Qendren e Komuniteteve (mbrapa restaurant Va Piano) 
  
                                 - Te ndryshme  
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5 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

5.1 Konkluzionet: 

- Qendra e komuniteteve mbrapa Restaurant “Vapiano” të bartet në kompetencë të Komunës së Mitrovicës, konkretisht të zgjidhet 
statusi i asaj Qendre dhe të rregullohet çështja e mirëmbajtjes së saj. Me këtë konkluzion të njoftohet Kryetari i Komunës dhe 
Kryesuesja e Kuvendit dhe kërkojmë që për këtë çështje të diskutohet në mbledhjen e radhës të Kuvendit. 

- Kryetari i Komunës ta shqyrtoj mundësinë e emërimit të Nënkryetarit për Komunitete, si dhe përfaqësimin e komunitetit Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian në Zyrën lokale për komunitete dhe kthim në të cilën nuk kanë përfaqësim tash e sa vite. Me këtë konkluzion 
të njoftohet Kryetari i Komunës dhe Kryesuesja e Kuvendit dhe kërkojmë që për këtë çështje të diskutohet në mbledhjen e radhës të 
Kuvendit. 

5.2 Rekomandimet: 

- Komiteti për Komunitete i rekomandon,kryetarit të Komunës që në rishikim të buxhetit për vitin 2022 të ketë rritje të buxhetit për 
ZKKK 

- Komiteti për Komunitete i rekomandon DSHPI që të kërkojë nga ujësjellësi regjional,që të bëjë pastrimin e kanalizimit në lagjen 
“2Korriku” 

- Komiteti për Komunitete unanimisht rekomandon që të organizohet takim në mës të Komitetit dhe Kryetarit dhe të diskutohet për 
ceshtjen e emrimit të nënkryetarit të komuniteteve 

- Komiteti për Komunitete unanimisht rekomandon ekzekutivit të komunës që të hartojë planin e (ri) të veprimit për integrimin e 
komuniteteve Rom,Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Mitrovicës 

- Komiteti për Komunitete unanimisht rekomandon ekzekutivit dhe DMS që të i del në ndihmë për përmisimin e kushteve të banimit 
familjës Radonqic nga komuniteti Boshnjak 

- Komiteti për Komunitete unanimisht i rekomandon DSHPI  lidhur me ndriqimin publik në lagjen “2Korriku” 

- Komitetit për Komunitete unanimisht vendosën që t’i rekomandohet Drejtorisë së Administratës së Përgjithshme për lirimin 
ekomuniteteve jo shumicë nga pagesat për certifikatat e gjendjes civile. 
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- Komiteti për Komunitete i rekomandon Shefes së ZKKK-së, që të përmirësoj Raportin për periudhën Korrik-Shtator, përmendet 2 
here akronimi RAE  i cili është term po ashtu fyes e qe i drejtohet komuniteteve Rom, Ashkalinjë dhe Egjiptian, ky akronim duhet të 
fshihet.  Raporti i ZKKK, periudhe pas periudhe është i njëjti dhe i ndryshon vetëm data, ky raport te përmirësohet dhe të lekturohet 
dhe të vije përsëri në Komitet për Komunitet në mbledhjen e radhës. Me këtë rekomandim të njoftohet Kryetari i Komunës. 

- Komiteti për Komunitete i rekomandon Drejtorisë së DSHPI-së të bëjë pastrimin e kanalizimit dhe ndriçimin e rrugës në Lagjen 
“Adem Voca”. Me këtë rekomandim të njoftohet Kryetari i Komunës. 

 

 

Mitrovicë                                             Kryesuesi i Komitetit   
                _________________ 
               Jeton RRAHMANI 
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Përmbajtja e raportit vjetor 2022 
 

1. Mbledhja e parë e Komiteti për Barazi Gjinore 

• Zgjedhja e Kryesuesit të Komitetit  

• Zgjedhja e Zëvendëskryesuesit të Komitetit  

2. Mbledhja e dytë e Komiteti për Barazi Gjinore 

• Harmonizimi i aktiviteteve me Zyren për Barazi Gjinore 

3. Mbledhja e tretë e Komiteti për Barazi Gjinore 

• Informatë lidhur me punën Mekanizmit Koordinues Kundër Dhunës në Familje 

4. Mbledhja e katërtë e Komiteti për Barazi Gjinore 

• Partneriteti me OJQ-të vendore dhe ndërkombëtare 

• Sigurimi i mjeteve për zbatimin e Mekanizmit Koordinues Kundër Dhunës në Familje 

      (Vendimi i Kuvendit të Komunës 02-060/01-0053168/19-8 dt. 04.07.2019) 

5. Mbledhja e pestë e Komiteti për Barazi Gjinore 

• Raporti analitik i buxhetimit të përgjegjshëm gjinor 2020-2022 dhe parashikimi për vitin 2023 

6. Mbledhja e gjashtë e Komiteti për Barazi Gjinore 

• Raport i punës gjatë vitit 2022 

• Caktimi i agjendës së mbledhjeve për vitin 2023 



3 
 

 
 

1. Mbledhja e parë e Komiteti për Barazi Gjinore (11.02.2022) 

 

Zgjedhja e Kryesuesit të Komitetit për Barazi Gjinore 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. Anëtarët e Komitetit për Barazi Gjinore 

unanimisht votuan që Kryesuese e Komitetit për Barazi Gjinore të jetë znj. Albulena Gashi, ndërsa Zëvendëskryesuese e 

Komitetit për Barazi Gjinore znj. Ajshe Uka. 

  

2. Mbledhja e dytë e Komiteti për Barazi Gjinore (22.04.2022) 

 

Kryesuesja e Komitetit znj. Albulena Gashi theksoi se në mungesë të përfaqësues së zyrës për Barazi Gjinore për të diskutuar 

rreth harmonizimeve të aktiviteteve me Zyren për Barazi Gjinore, u bënë propozim/pyetje nga anëtari i Komitetit z. Faruk 

Mujka; Ku për 3 vite me radhe (të kaluarën) kishte ekzistuar mekanizmi për mbrojtjen e grave viktima të dhunës në familje. 

A ekziston ende ky mekanizëm? Si dhe Gjetja e një mekanizmi për një objekt të ri të Strehimores së Mitrovicës?! 

 

Gjithashtu pyetje për subvencionimin për aktivitetet Nr. 11 nga cili buxhet është parashikua? 

 

Mbledhja përfundoi edhe me një konkluzion që takimin e radhës ta Vizitojmë Strehimoren e Mitrovicës. 
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3. Mbledhja e tretë e Komiteti për Barazi Gjinore  31.05.2022 

1. Në mbeldhjen e tretë të Komitetit për Barazi Gjinore, kemi ftuar zyrtarën për barazi gjinore znj. Besa Veseli e cila na 

njoftoi në detaje rreth Mekanizmit koordinues kundër dhunës në familje i cili ishe miratuar nga Kuvendi i Mitrovicës 

04.07.2019 dhe vlente deri në vitin 2022 ku qëllimi strategjik i tij është mbrojtja e viktimave të dhunës në familje, 

riintegrimin, parandalimin, po ashtu realizimin e disa aktiviteteve nëpër Qendrat e Mjeksisë Familjare dhe në shkolla.  

Për realizimin e këtij plani nuk kishe buxhet të vecantë (kod), mirëpo ministri i mantatit të kaluar z. Naim Qelaj kishe 

premtuar se do të ndahej buxhet për relizimin e këtij plani. 

2. Pikë tjetër diskutimi ishin kushtet jo të mira të strehimores “Raba Voca”, sigurimi i një objekti të përshtashem për 

zhvendosjen e kësaj strehimore u potencua si qëllim kryesor i Komisionit për Barazi Gjinore. 

 

4. Mbledhja e katërtë e Komiteti për Barazi Gjinore   (28.06.2022) 

Në mbledhjen e katërt z. Mujka kërkoi nga zyra për barazi gjinore informata rreth projekteve dhe aktiviteteve në mënyre që mirren 

vemime dhe të dërgohen në kuvend. Gjithashtu informat rreth ndërtimit të dy cerdheve, në Bair dhe në Ilirid afër shkollës teknike. 

Nga do të sigurohen mjetet. 

 KONKLUZION:  Komisioni për barazi gjinore është e gatshme të ftoj për takim OJQ-të dhe të bashkëpunojë në 

projekte të ndryshme. 

Zyra për barazi gjinore është takuar me kryetarin për të diskutuar në lidhje me ndërtimin objektit të strehimores ‘Raba Voca’, 

komisioni i barazis gjinore kërkon informata për strehimoren dhe gjithashtu në muajin korrik së bashku me zyrtarët e barazis gjinore 

të shkojn për vizite në strehimoren e Zubin Potokut.  

Po ashtu komisioni për barazi gjinore është i gatshëm të ofroj ndihmë rreth sigurimit i mjeteve për zbatimin e mekanizmit para 

afatiit të skadimit. 
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5. Mbledhja e pestë e Komiteti për Barazi Gjinore  (09.11.2022) 

Komisioni në mbledhjen e pestë është informuar nga zyrtarja e barazis gjinore znj. Besa VESELI rreth raportit analitik të buxhetimit. 

Znj. Veseli tregon se raporti së bashku me buxhetin e komunës është votuar për herë të parë. Viti 2020-2023 përfshin demografin 

e komunës duke e përfshir administratën arrihet të nxirret totali. Tek secila drejtori janë zgjedh objektivat, aktivitetet dhe indikatorët.  

Znj. Ajshe Uka shtron pytje rreth aktivitetit 16 ditë aktivizëm kundër dhunës në baza gjinore. Zyrtarja e barazis gjinore znj. Veseli 

thot se na njofton me kohë këtë vitë rreth aktitetit. 

 

 

6. Mbledhja e gjashtë e Komiteti për Barazi Gjinore  (12.06.2022) 

Në mbledhjen fundit të Komitetit për Barazi Gjinore diskutohet raproti vjetor dhe jepen disa ide rreth planit për vitin 2023. 

Plani vjetor i punës së komisionit për barazi gjinore 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. 

Më posht janë të cekura disa propozime nga antarët e komisionit: 

- Të jemi të informuar rreth projektit të strehimores ‘Raba Voca’. 

- Si Komision për Barazi Gjinore të kemi ftesa nga institucionet dhe organizata ndryshme.    

- Bashkpunimi me OJQ-të tjera. 

- Trajnime per burrat e keqtrajtur duke bashkëpunuar me policinë. 
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PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME 

 

 

 

Në këtë raport do të diskutojmë për mbledhjet e mbajtura të Komitetit për Shërbime Publike, Mbrojtje 
dhe Shpëtim , rekomandimet e dërguara, pjesëmarrja jonë në terren. Ne si komiteti gjatë vitit 2022 kemi 
mbajtur me sukses gjashtë mbledhje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mbledhja e parë - Në mbledhjen e 1-rë u zgjodh Kryesuesi dhe e Zëvendëskryesuesi i 
Komitetit. 

Në këtë mbledhje  prezente ishte edhe Kryesuesja e Kuvendit znj.Vesa Broja, ku Kryesues u 
zgjodh z.Fisnik Suma dhe Zëvendëskryesues z.Jeton Ujkani. 

 

 

Mbledhja dytë -  Në këtë mbledhje u diskutua për  ndriçimin publik në rrugët me rrezikshmëri 
për kombësorë. 

Gjatë kësaj mbledhje ne i dërguam disa rekomandime; 

 Të vendoset ndriçimi public në fshatin Zhabar I Epërm deri në fshatin Koshtovë. 

Propozuam të bëhet një rreth rrotullim tek "Udhëkryqi Nëne Tereza", ku në këtë rrugë shpesh 
ndodhin edhe aksidente të rënda. I propozuam DSHPI-së të kërkojë leje nga Ministria pasi të 
njejtën e ka bërë edhe Komuna e Vushtrrisë  në hyrje dhe dalje të qytetit  kanë vendosur rreth 
rrotullim. 

Propozuam  ndriçimin e rrugës "Nermin  Vlora" pjesë e cila e lidhë rrugën e Zhabarit me rrugën e 
Shipolit. 

 

 

Mbledhja tretë – Në këtë mbledhje u diskutua poashtu për ndriçimin public në disa fshatra 
dhe vendosjen e policëve të shtrirë në rrugët me rrezikshmëri për kombësorë. 

Propozuam që ne fshatin Zasellë të vendoset ndriçimit publik nga restuauranti deri tek pjesa e 
epërme e fshatit. 

Gjithashtu në fshatin Bare propozuam  vendosjen e rrjetit të ri të ndriçimit publik. 

I propozuam DSHPI-së vendosjen e policëve të shtrirë ne disa zona të qytetit 

Poashtu kërkuam që të jemi të ftuar në shtabin emergjent një apo dy anëtarë nga KSHPMSH, me 
qëllim që të propozojmë masa adekuate për ndihmë të qytetarëve të rrezikuar nga fatkeqësiteë 
natyrore (termetet, vershimet, zjarret etj) 

 

 

 



Mbledhja e katërtë – Në këtë mbledhje u diskutua për përgaditjen për sezonin dimëror, 
mungesën e shportave të mbeturinave në shumë pjesë të qytetit si dhe mungesa e hapësirave për 

këmbësorë në trotuare. 

Gjatë kësajë mbledhje dërguam rekomandime edhe Drejtorisë së Inspektoriatit, kërkuam të lirohet 
hapësira e këmbësorëve më saktësishtë trotuari në rrugën "Çlirimi" nga qendra e deri tek 
Universiteti "Isa Boletini”. Për arsye se kemi pasur shumë ankesa nga banorët dhe studentët ku të 
dyja anët e trotuarit janë të bllokuar nga veturat e bllokuara në atë pjesë. 

I dërguam Komitetit për Politikë dhe Financa propozim-vendimin për ndalimin e mjeteve 
piroteknike, blerjen, shitjen, posedimin dhe përdorimin e tyre. 

Kryesuesi i Komitetit z.Fisnik Suma në mbledhjen e rradhës të Kuvendit Komunal e propozoi edhe 
në Kuvend, ku kaloj me shumicë votash. 

 

 

Mbledhja e pestë – Në këtë mbledhje u diskutua për mirëmbajtjen e parqeve të qytetit, për 
rrugët e rrezikuara nga shembjet. 

Gjatë kësaj mbledhje ne pranuam përgjigjien nga Drejtoria e Inspektoriatit ku u tha se duhet një 
bashkëpunim dhe kordinim edhe me DSHPI dhe DU sepse problemi i njejtë po vazhdon të 
përsëritet edhe pas shqiptimit të gjobave. 

Poashtu dërguam rekomandim Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim – propozojmë  vendosjen e 
një murit mbrojtës në rrugën ”Kadri Bistrica”. I cili ishte gati duke u shembur ku edhe rrezikonte 
banorët pasi që edhe kemi dale në teren dhe e kemi vërtëtuar këtë gjendje. 

 

 

Mbledhja e gjashtë - Gjatë kësaj mbledhje diskutuam për përgaditjen për sezonin dimërorë  
nga të reshurat. 

Kërkuam nga DSHPI të jenë të përgaditur me kripë dhe me mjete për zhbllokimin e rrugëve dhe 
posaqërishtë  të kemi kujdes më të shtuar në regjionin e Shales së Bajgorës. 

 

Mitrovicë                                         Kryesuesi i Komitetit  
       _________________ 
       Fisnik SUMA  
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MITROVICËS. 

 

  



   Përmbledhje e përgjithshme      
             
 Komiteti për planifikim urban ,kadastër ,prone dhe mbrojtje të ambientit gjatë vitit 2022 
mbajti gjithsej gjashtë mbledhje në të cilat u diskutua për tema të ndryshme : ndotjen e 
ambientit ,transporti publik, legalizimet e të tjera.      
 Nga këto mbledhje nxorëm rekomandime të cilat shpresojmë që do të shqyrtohen e do 
të jenë në të mirë të qytetarëve të Mitrovicës. 

  



Mbledhja e parë.                      
- U mbajt mbledhje konstituive e Komitetit meqë rast u zgjodh Kryesuesi dhe 
zëvendëskryesuesi i Komitetit.         
                           
Mbledhja e dytë.                     
- U diskutua për ndërrimin e vendeve të disa kontejnerëve në disa zona të caktuara urbane me 
frekuentim të madh të qytetarëve.         
                       
Mbledhja e tretë.                     
- U diskutua për transportin publik në përgjithësi ,dhe poashtu u diskutua për ndotjen e lumit 
Sitnica një dukuri shumë shqetësuese.        
                                   
Mbledhja e katërt.                    
- U diksutua për pastrimin dhe mirëmbajtjen e varrezave të dëshmorëve.    
                      

Mbledhja e pestë.                          
- U diskutua rreth temës së legalizimit të ndërtimeve pa leje në theks të veçantë shtëpive të 
banimit.            
                     
Mbledhja e gjashtë.                     
- U diskutua për planin e punës për vitin 2023 dhe poashtu për ndotjen e hapësirave përreth 
xhamisë qëndrore .           
    

  



1. Mbledhja e parë e komitetit për planifikim urban ,kadastër , pronë dhe mbrojtje të 
ambientit.           
                                    
- Në mbledhjen e mbajtur më 11.02.2022 filloi punën komiteti për planifikim urban 
,kadastër, pronë dhe mbrojtje të ambientit ,në këtë mbledhje u zgjodhën kryesuesi dhe 
zëvendëskryesuesi i komitetit.        
                     
2. Diskutim për ndërrimin e kontejnerëve në disa zona të caktuara urbane.  
                       
- Në këtë mbledhje të mbajtur me datë 25.05.2022  u  diskutua për mundësinë e 
ndërrimiti të vendeve të disa Kontejnerëve në disa zona në qytet sepse ka shumë ankesa 
nga qytetarët që në ato zona ku janë shumë të frekuentuara nga qytetarët e ku edhe 
janë disa biznese të gastronomisë i kanë shumë afër kontejnerët dhe aroma e keqe që 
ndihet përreth ndikon negativisht tek ta poashtu diskutua për mirëmbajtjen e parqeve 
rekreative por në theks të veçantë u diskutua për mbeturinat e shumta që shihen në 
pjesën tek liqeni akumulues dhe mundësinë e pastrimit më të shpeshtë të asaj pjese 
sidomos gjatë muajve të verës ku ajo pjesë është e shumë frekuentuar ,si mundësi u 
diskutua edhe rreth qështjes së vetdijësimit të qytetarëve për mbajtjen e një ambienti 
sa më të pastër.          
            
                      
3. Diskutim për transportin publik dhe ndotja e lumit Sitnica.    
                        
- Në këtë mbledhje të mbajtur me datë 12.10.2022  u diskutua për mundësinë e 
zgjidhjes së qështjes së transportit publik në qytetin e Mitrovicës ,pasiqë qyteti është 
mjaft I ngarkuar na taksitë privat e poashtu edhe nga ata ilegal që punojnë pa leje e me 
automjete në gjendje shumë të keqe që rrezikojnë direkt jetën e qytetarëve. 
 U diskutua rreth ndotjes së Lumit Sitnica e po ashtu edhe të gjithë lumenjëve në 
qytetin e mitrovicës. Por lumi sitnica është në një gjendje të mjerueshme ,kjo pasi që 
ndotet nga persona të papërgjegjshëm  e po ashtu edhe nga bizneset që gjenden 
përreth lumit Sitnica.           
            
      



4. U diskutua për pastrimin e varrezave të dëshmorëve.      
                         
- Në mbledhjen e mbajtur me datë 24.11.2022 u  diskutua për pastrimin e varrezave të 
dëshmorëve pasi që ishte koha e mbledhjes në prag të festës së 28 Nëntorit u diskutua mundësia 
që sa më parë të bëhet pastrimi i gjithë varrezave të dëshmorëve ,sidomos në fshatrat e shalës ,u 
diskutua edhe mundësia që në ato pjesë të ketë persona që do të merreshin me mirëmbajtjen e 
tyre e po ashtu largimin e përditshëm të mbeturinave.      
          

5. U diskutua për legalizimet e objekteve të banimit.      
                         
-  Ne si Komitet për Planifikim Urban ,Pronë dhe Mbrojtje të Ambientit në mbledhjen e 5-të të 
mbajtur me datë 08.12.2022 diskutuam rreth temës së legalizimit të ndërtimeve pa leje ,dhe 
nga ky diskutim nxorëm propozime konkrete në të mirë të qytetarëve të qytetit të 
Mitrovicës.Afati i fundit për legalizim ishte 4 shtator 2022 por një numër i madh i qytetarëve 
nuk kanë aplikuar disa nga mos informimi i duhur e disa duke qenë të kufizuar nga pagesa që 
është kërkuar e kanë pasur të pamundshme të aplikojnë për legalizimin e objektit të tyre që e 
shfrytëzojnë për banim. Gjithashtu të organizohen kampanja vetdijësuese për legalizimin e 
objekteve pa leje dhe informim i duhur për qytetarët rreth procedurave ,mirëpo këto kampanja 
të zhvillohen edhe në zona periferike të qytetit jo vetëm në qendër pasiqë gjatë periudhës së 
kaluar kur ishte i hapur afati për aplikim për legalizim të ndërtimeve pa leje ishin vetëm dika 
pika informuese të koncentruara vetëm në qendër të qytetit!    
 Të propozohet që të organizohen takime të shpeshta me qytetarët ,duke i njoftuar me 
rëndësinë e legalizimit të ndërtimeve pa leje të cilat i posedojnë , përpos legalizimit të 
ndërtimeve pa leje rëndësi të veçantë kanë edhe parcelat në të cilat janë këto ndërtime sepse 
shumica e atyre  i takojnë komunës ,do të kishte qenë e rëndësishme që Drejtoria për Gjeodezi 
dhe Katastër të tregoj gjerësisht çfarë do të ndodh me këto parcela a do të kenë të drejtë të 
gjithë qytetarët të aplikojnë për legalizimin e tyre dhe sa do të jetë vlera monetare që duhet 
qytetarët të paguajnë ,apo ndoshta në disa zona të caktuara do të jetë e pamundshme që të 
legalizohen për shkak të planit strategjik për zhvillimin urban të qytetit.   
 Në këtë mbledhje patëm mundësi të njihemi me disa statistika të përgjithëshme të 
Komunës së Mitrovicës rreth temës së legalizimit.       
        

  



6. U diskutua për planin e punës për vitin 2023 dhe poashtu për mbeturinat e shumta përreth 
hapësirës së xhamisë qëndrore.         
                                      
- Ne si Komitet për Planifikim Urban ,Pronë dhe Mbrojtje të Ambientit në mbledhjen e mbajtur 
me datë 19.12.2022 diskutuam rreth planit të punës për vitin 2023 ,se sa mbledhje do të 
mbahen gjithsej e cilat tema janë në interes të qytetarëve të Mitrovicës që ne si komitet do të 
kemi mundësi të ndikojmë në përmirësim e tyre e të njejtat do të diskutohen gjatë vitit të 
ardhshëm. U planifikua që gjitsej të mbahen gjashtë mbledhje e që çdo dy muaj të mbahet nga 
një.  Si tema primare që do të diskutohen në vitin e ardhshëm do të jenë legalizimet dhe ndotja 
e ambientit ,e të tjera në varësi të ngjarjeve që do të zhvillohen.    
 Poashtu diskutuam për dukurinë e shëmtuar që ka vite që po ndodh në hapësirat e 
jashtme rreth xhamisë qëndrore në qytet ,ndotja e madhe mbeturina të shumta të bien në sy 
sapo kalon në atë pjesë.        
 Pastrimi i asaj pjese bëhet vetëm kur qytetarë të shumtë ankohen në shumicën e 
rasteve në rrjete sociale e më pas organizohen kompanitë e pastrimit për largimin e 
mbeturinave ,por fatkeqësisht ato largohen vetëm për një ditë sepse të nesërmen të shikosh 
pothuajse është gjendja e njejtë me një ambient të ndotur në qendër të qytetit! Në oborrin e 
xhamisë është një pjesë e mbushur me ujë pa rrjedhje e që është shumë i ndotur i mbushur me 
mbeturina e që pastrohet shumë rrallë ose thuajse asnjëherë, të propozohet që ajo hapësirë që 
është menduar me ujë të mbushet me dicka tjetër e që e mirë do të ishte të zëvendësohet me 
një hapësirë të gjelbërt ,do të ishte një zgjedhje adekuate.      
             
             
             
             
             
             
            
 Mitrovicë       Kryesuesja e Komitetit
 Janar,2023        Marigona Myrtaj  
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