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

Nga mbledhja e 15-të e rregullt e Kuvendit të Komunës 
  
 Koha:     27.12.2022 ora 10:00 
 Vendi:    Salla e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës 

Të pranishëm: Anëtarët e Kuvendit: Vesa Broja, Shkëlqim Ibrahimi, Fisnik Suma, Majlinda Kurti, 
Xhafer Preteni, Lavdim Zeneli, Fadil Veseli, Mentor Vinarci, Florina Çitaku, Nazmije Sejdiu, Fisnik 
Krasniqi, Egzon Hamza, Hamdi Hasani, Nafije Rexha, Hysen Muzliukaj, Naser Muja, Kushtrim Zeneli, 
Jeton Zeneli, Ekrem Sadiku, Armend Begu, Shkurta Shosholli Musa, Elidiana Budini Haziri, Erseka Barani, 
Xhevrije Bahtiri Ademi, Xhyljeta Imeri, Sevdaim Uka, Gazmend Asllani, Muhamed Hoti, Oltion Ahmeti, 
Jeton Ujkani,  Ardita Aliu, Vesel Neziri dhe Gjergj Beka  

Kryetari Bedri Hamza  
Nënkryetari Arian Tahiri 
Përfaqësues të Shoqërisë Civile  
Mediat  
Mungoi: Faruk Mujka dhe Flutura Beka Kamberaj 
 
Mbledhjen e hapi dhe kryesoi Kryesuesja Kuvendit znj. Vesa Broja, e cila fillimisht përshëndeti 

Kryetarin e Komunës, anëtarët e Kuvendit, mediat dhe të pranishmit tjerë. Kryesuesja Kuvendit znj. Vesa 
Broja në vazhdim theksoi se zbatim të nenit 43, të Ligjit Nr. 03/L-040 Për vetëqeverisje lokale; nenit 3, 
paragrafi 1, nënparagrafi 1.2, dhe nenit 5, të Udhëzimit Administrativ (MAPL) Nr. 02/2015 për mbajtjen e 
mbledhjeve të Kuvendit të Komunës; nenit 50, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2, dhe nenit 52, paragrafi 1, të 
Statutit të Komunës ka thirrur mbledhjen e 15-të të rregullt të Kuvendit të Komunës me rendin e ditës të 
paraparë me thirrje. 

Kryesuesja në vazhdim theksoi se më dt. 21.12.2022 nga MAPL ka ardhur një shkresë për rishqyrtim të 
dy vendimeve të Kuvendit të Komunës të miratuara në mbledhjen e kaluar, fjala është për Vendimin për 
lejimin e pagesës së shujtave për të punësuarit e Administratës Komunale dhe Vendimi për miratim të 
bashkëfinancimit të fermerëve, prandaj propozoj që në rend dite të hyjë edhe rishqyrtimi i këtyre dy 
vendimeve.  

Në vazhdim hapi diskutimin lidhur me rendin e ditës.  
Kushtrim Zeneli: Në mbledhjen e kaluar pata kërkuar raport nga Drejtoria e Arsimit lidhur me konkursin 

për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë në shkollat fillore të mesme të ulëta dhe shkollat e mesme të larta, për 
arsye se konkursi në fjalë ka dështuar për shkak të mos aplikimit për këto pozita, DA a e ka analizuar këtë 
gjendje, ankesat e palëve për pozitën drejtor në shkollën e Mjekësisë si dhe Drejtoresha e zgjedhur në këtë 
shkollë a i ka plotësuar kriteret. Lidhur me këtë çështje pata marr zotimin se për këtë mbledhje do të hyjë në 
rend dite kjo pikë dhe nuk ka hyrë, këtë e shoh si mos respekt ndaj anëtarëve të Kuvendit.  

Kryesuesja Vesa Broja: Drejtoresha e Arsimit znj. Drita Kadriu është prezent në mbledhje dhe është e 
gatshme t’iu informoj lidhur me konkursin për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë në shkollat fillore të mesme të 
ulëta dhe shkollat e mesme të larta, prandaj këtë pikë mund ta fusim në rend dite sot.  

Xhevrije Bahtiri Ademi: Kam një shqetësim të banorëve të fshatit Kçiq i Madh, sa di unë është bërë edhe 
një ankesë në Drejtorinë e Arsimit lidhur me drejtoreshën e kësaj shkolle e cila hynë në orë mësimore dhe e 
pengon procesin mësimor, a ka të drejtë ta bëjë këtë?  
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Kryesuesja Vesa Broja: Këtë çështje do ta diskutojmë ku të diskutohet Raporti i Drejtorisë së Arsimit.  
Ekrem Sadiku: Plani i punës së Kuvendit për vitin 2022 nuk është respektuar, nga drejtorët e drejtorive 

shumë pak është raportuar, DBZHR është dashur që gjatë këtij viti të raportojë për gjendjen në bujqësi, për të 
të mbjellat pranverore, raporti për përmbushjen e planit etj., gjatë një viti nuk ka raportuar asnjëherë kjo 
drejtori, cila është arsyeja?  

Kryesuesja Vesa Broja: Drejtori i DBZHR-së është në pushim mjekësor, ai ka thënë se në janar të vitit 
tjetër do të raportoj para Kuvendit për punën e bërë.  

Hysen Muzliukaj: Në mbledhjen e kaluar kemi sjellë konkluzion lidhur me Projekt-rregulloren për 
fillimin dhe mbarimin e orarit të punës së veprimtarive afariste dhe veprimtarive tjera në Komunën e 
Mitrovicës së Jugut, kemi pritë që Komisioni ta kryej punën e vet dhe për këtë seancë të na vije Projekt-
rregullorja për shqyrtim, pse nuk është në rend dite projekt-rregullorja, nuk është korrekte ta zvarrisim këtë 
punë.  

 Kryesuesja Vesa Broja: Kryetarja e Komisionit është jashtë vendit, prandaj komisioni nuk është takuar 
asnjëherë pas mbledhjes së fundit të Kuvendit, presim që sapo të kthehet kryetarja Komisioni ta vazhdojë 
punën.  

Gjergj Beka: Propozoj që Kuvendi të mbajë një minutë heshtje për vdekjen e futbollistit mitrovicas Erion 
Kajtazi.  

Kuvendi i Komunës mban një minutë heshtje për vdekjen e futbollistit mitrovicas Erion Kajtazi. (Lavdi) 
 
Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim lidhur me rendin e ditës Kryesuesja vuri në votim 

propozimin që Rishqyrtimi i Vendimit të Kuvendit për lejimin e pagesës së shujtave për të punësuarit e 
Administratës së Komunës të hyjë në rend dite si pikë e 7.  

Rezultati i votimit: 30 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoi se me vota unanime është miratuar propozimi që Rishqyrtimi i Vendimit të 

Kuvendit për lejimin e pagesës së shujtave për të punësuarit e Administratës së Komunës të hyjë në 
rend dite si pikë e 7.  

Kryesuesja hedh në votim propozimin që Rishqyrtimi i Vendimit për miratim të bashkëfinancimit të 
fermerëve të hyjë në rend dite si pikë e 8.  

Rezultati i votimit: 30 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoi se me vota unanime është miratuar propozimi që Rishqyrtimi i Vendimit për 

miratim të bashkëfinancimit të fermerëve të hyjë në rend dite si pikë e 8.  
Kryesuesja hedh në votim propozimin që Raporti nga Drejtoria e Arsimit lidhur me konkursin për 

drejtorë dhe zëvendësdrejtorë në shkollat fillore të mesme të ulëta dhe shkollat e mesme të larta, të hyj si 
pikë e 10-të e rendit të ditës.  

Rezultati i votimit 30 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoi se me vota unanime është miratuar propozimi që Raporti nga Drejtoria e 

Arsimit lidhur me konkursin për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë në shkollat fillore të mesme të ulëta 
dhe shkollat e mesme të larta, të hyj si pikë e 10-të e rendit të ditës.  

 
Në vazhdim Kryesuesja vuri në votim këtë rend dite:  
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 listës së 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 

6. Propozim Plani për Integritet 2023-2026 
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7. Rishqyrtimi i Vendimit të Kuvendit të Komunës për lejimin e pagesës së shujtave për të punësuarit e 
Administratës së Komunës 

8. Rishqyrtimi i Vendimit të Kuvendit të Komunës për miratim të bashkëfinancimit të fermerëve 
9. Raporti i punës të Kryetarit për vitin 2022 
10. Raporti vjetori i punës së Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturë 
11. Raporti nga Drejtoria e Arsimit lidhur me konkursin për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë në shkollat 

fillore të mesme të ulëta dhe shkollat e mesme të larta 
12. Pyetje dhe përgjigje 
Rezultati i votimit: 30 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoi se me vota unanime është miratuar rendi i ditës.  

 
Pika 1 

Kryesuesja Vesa Broja e hap diskutimin. 
Pasi nuk kishte të lajmëruar për diskutim Kryesuesja vuri në votim procesverbalin nga mbledhja e kaluar.  
Rezultati i votimit: 30 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoi se me vota unanime është miratuar procesverbali nga mbledhja e 14-të e 

Kuvendit të Komunës.  
 

Pika 2   
Kryesuesja Vesa Broja para se të hapë diskutimin lidhur me Projekt rregulloren mbi kriteret për vendosje 

të objekteve të përkohshme në sipërfaqe dhe hapësira publike, për ta arsyetuar të njëjtën fjalën ia kaloi 
Drejtorit të DPU-së z. Edison Tërnava.  

Pas arsyetimit të Projekt-rregullores nga ana e Drejtorit të DPU-së z. Edison Tërnava, Kryesuesja e hapi 
diskutimin.  

Florina Çitaku: Personalisht mendoj që kjo rregullore është një hap i rëndësishëm në funksion të 
vendosjes se rendit komunal në qytetin e Mitrovicës, dhe e çmoj shume edhe përpjekjen e propozuesit të 
kësaj projekt rregulloreje, të cilët sigurisht që janë munduar të bëjnë më të mirën, por megjithatë referuar 
materialeve që na janë dërguar zbatim në praktikë nuk mund të gjejnë nëse nuk bëhen përmirësimet e 
nevojshme në mënyrë që të evitohen mangësitë. Do të parapëlqeja të jepja disa rekomandime. Fillimisht tek 
neni 2, Përkufizimet, të shtohen përkufizimet qartë e saktë për zonat 1, 2, 3. Të specifikohet se cilat segmente 
rrugore përfshijnë zonën 1, cilat atë 2 dhe cilat atë 3. Po ashtu mendoj që në nenin 14.3 të hiqet fjala “zonë 
pedestriane” ngase nuk është e nevojshme, ose e njëjta të përshtatet me terminologji adekuate në gjuhen 
shqipe. Neni 16.1 – kemi gabim formulimi sepse ndër të tjera thotë që “…. Sipërfaqe që janë të gjelbëruara 
si: bari, lulet, drunjte etj. Bari, lulet… nuk gjelbërohen. Bëjeni me bari, me lule etj. Përveç kësaj mendoj qe 
për sipërfaqet dhe hapësirat gjelbëruese është përgjegjës DSHPI-ja. Në nenin 17, paragrafët 17.5.1, 17.5.2 
dhe 17.5.3 ku bëhet fjalë për sheshet dhe shëtitore mendoj që duhet  hiqet nga përmbajtja e dispozitës  në 
fjalë termi “trotuare” kjo për faktin se e tërë hapësira publike në sheshe dhe shëtitore llogaritet si zonë për 
lëvizje të këmbësorëve, prandaj edhe e konsiderojmë të tepërt si “fjalë”. Po ashtu mendojnë që hapësira e 
lejuar për shfrytëzim deri ne ½ e hapësirës së sheshit për shfrytëzim nga ana e bizneseve të zëvendësohet me 
1/3 e bizneseve në mënyrë që sheshet të jenë më të lira për lëvizje për qytetarë ngase mendoj që ½ e kufizon 
dukshëm  hapësirën për lëvizje të lirë. Dhe kjo pra është mirë të vendoset si standard për të gjitha shëtitoret 
dhe sheshet. Rrjedhimisht edhe bie në kundërshtim me nenin 23.5, i cili thotë se vendosja e këtyre terasave 
lejohet deri në 4 m gjatësi për bizneset tregtare në përgjithësi. Neni 20.1 në mes tjerash thotë se për 
vendosjen e kushteve në lokacion për pajisjet për shitje të artikujve kujdeset (i përcakton) Drejtoria e 
Urbanizmit dhe pëlqimin duhet marre nga DI për plotësimin e kushteve higjieno-sanitare. Këtu është e 
nevojshme të qartësohet fakti nëse kemi të bëjmë me pëlqimin për kushtet minimale teknike, për të cilat 
pëlqim lëshon DI apo për pëlqim higjeno-sanitar, nëse është fjala për këtë të dytën, me sa kam unë 
informacion kjo kompetencë ka kaluar në kuadër të AUVK që nga viti i kaluar, prandaj është e nevojshme të 
qartësohet mirë edhe në këtë rast roli i institucioneve kompetente. Edhe te neni 23 flitet për tri zonat e qytetit, 
por ato për neve janë enigmatike akoma. Nuk e dimë ku janë. Ne nenin 24 ku bën fjalë për lodrat e fëmijëve 
të specifikohet qartë ndalimi i të njëjtave në sheshet e qytetit. Tek neni 26, (për ekspozim të veturave) 
rekomandoj që tek pika 2 të shtohet fjalia “me përjashtim të shesheve dhe trotuareve” kjo të bënte te 
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kuptohet që ekspozimi i veturave me qellim promocioni do të mund të bëhet vetëm në parkingjet e qendrave 
tregtare, sepse nëse lihet siç është tani po nënkuptohet që në të gjitha zonat e qytetit ato mund të ekspozohen, 
çka nuk mendoj që do të ishte në harmoni me logjikën parimisht. Citoj nenin 29.5: objektet e sekuestruara do 
të vendosen në depot në menaxhim të Komunës deri në përfundim të procedurës gjyqësore. Sa unë kam info, 
Komuna nuk ka depo që menaxhon, ose nëse ka, pyes komisionin se ku janë ato. Do të propozoja që të 
thuhet: “në depot e kompanive me të cilat ka kontratë Komuna”. Tek neni 30 (Dispozitat ndëshkuese) 
mendoj që më mirë do të ishte fjalën “prej” ta zëvendësoni me “deri”. Jo të flitet për gjobat prej 150 euro, kjo  
për arsyen e thjesht se dispozita sipas drafit aktual e obligon inspektorin të shqiptoje gjobë vetëm 150 euro, 
që mendoj që ne aspektin human është e lartë pasur parasysh gjendjen e disa bizneseve në qytet, për faktin se 
evitimi i parregullsive mund të arrihet edhe me gjoba më të ulëta dhe në aspektin ligjor të jemi në rregull. Një 
rekomandim edhe për nenin 31, ta përmirësoni tek Drejtoria e Financave dhe Zhvillimit Ekonomik, ato 
tanimë janë të ndara. Edhe tek neni 31 që flet për përgjegjësitë për mbikëqyrje, aty po përmenden 4 drejtori. 
Përveç Drejtorisë së Urbanizmit dhe të Inspeksionit, edhe Drejtoria per Financa dhe Zhvillim Ekonomik. A 
merret me këtë punë edhe Drejtoria për Zhvillim Ekonomik apo vetëm ajo e Financave. E qe unë mendoj që 
është kjo e fundit e jo ajo për Zhvillim Ekonomik. Këto janë të ndara tanimë, kështu që keni parasysh 
formulimet. 

Majlinda Kurti: Në draft-rregullore te neni 3 dhe neni 18 përmenden lojërat e fatit, ne e dimë që lojërat e 
fatit janë të ndaluara me ligj, prandaj të largohen nga këto nene.  

Edison Tërnava: Gabimet teknike që kanë mundur të përvidhen do t’i përmirësojmë.   
Pasi nuk kishte të lajmëruar tjetër për diskutim Kryesuesja Vesa Broja vuri në votim Projekt rregulloren 

mbi kriteret për vendosje të objekteve të përkohshme në sipërfaqe dhe hapësira publike, me specifikim të 
zonave dhe përmirësimin e gabimeve të cekura.  

Rezultati i votimit: 27 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesja konstatoi se unanimisht është miratuar Rregullorja mbi kriteret për vendosje të 

objekteve të përkohshme në sipërfaqe dhe hapësira publike. 
 

Pika 3 
Kryesuesja Vesa Broja hapë diskutimin lidhur me Projekt rregulloren për kodin etik të stafit 

menaxherial, mësimdhënësve dhe personelit tjetër arsimor në Komunën e Mitrovicës së Jugut. 
Shkurta Shosholli Musa: Marrë parasysh që arsimi parauniversitar është i rregulluar mirë ligjërisht, nëse 

marrim dhe analizojmë ueb faqen e MASHT-it ne vërejmë një numër të konsideruar të udhëzimeve 
administrative pjesë të të cilave vetëm janë reflektuar te rregullorja në fjalë për të cilën po diskutojmë. 
Vërejtja ime e dytë është te disa nene, numërohen disa prej specifikave apo atributeve përmbajtësore, ndërsa 
fjalia, pika apo neni vazhdohet me fjalën “e të tjera”, gjë që kjo fjali në një rregullore mbi bazën e të cilës 
munden me u marrë vendime të rëndësishme karshi mësimdhënësve të ndryshëm len shumë vend për të 
dëshiruar, prandaj ose të definohen saktësisht këto atribute ose të largohet fjala “të tjera”. E respektoj punën 
dhe djersën e secilit që ka bërë për të na ardhur neve kjo rregullore, e respektoj edhe idenë që kjo rregullore 
të jetë pjesë e dokumentacionit të Komunës së Mitrovicës, mirëpo mendoj se specifikat karshi kësaj 
problematike e cila tenton të zgjidhet, mendoj se mund të zgjidhet vetëm me një vendim e jo të mblidhej 
gjithë ky grup, gjitha ato takime, vetëm për të ardhur te një rregullore që mbanë pjesë nga Ligji i arsimit 
parauniversitar dhe nga udhëzimet e ndryshme, si p.sh. Udhëzimi Administrativ për vlerësim, për pranimin e 
nxënësve dhe një mori udhëzimesh tjera administrative.   

Florina Çitaku: Unë parimisht e vlerësoj shumë iniciativën për hartimin e një rregulloreje për kodin etik 
për personelin arsimor të qytetit tonë. Një ide e tillë është për t’u përshëndetur dhe për t’u vlerësuar. 
Megjithatë, personalisht mendoj se duhet evituar edhe këtu disa mangësi. Unë do të jap tani disa 
rekomandime edhe këtu. Unë e shoh këtë draft-rregullore shumë të përgjithësuar. Flet për vlera pozitive – 
nuk specifikon cilat vlera pozitive (nëse diçka për një mësimdhënës konsiderohet vlerë, për tjetrin mund të 
mos konsiderohet e tillë). Nuk specifikon detyrat kur flet për detyrat. (cilat) Thekson metodologji te reja te 
mësimdhënies dhe mësimnxënies – cilat janë ato? Në një prej paragrafëve thotë: ‘duhet të mbrohet nga 
bullizmi’- si të mbrohet? Dhe rekomandoj që fjalën bullizëm ta zëvendësoni me terminologji adekuate 
shqipe. Neni 15 (Konfidencialiteti). Çka është konfidencialiteti? Cilat veprime, informata janë konfidenciale 
sipas kësaj rregulloreje? Çka është konflikt interesi sipas këtij drafti? (Neni 16) Neni 17, çka janë praktikat e 
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pandershme, korruptime? Cilat janë është mirë të ceket. Neni 18 thotë mësimdhënësit nuk duhet të pranojnë 
asnjë lloje dhurate. Ju lutem, keni parasysh që Ligji për dhuratat, neni 23 i tij, përcakton se personat zyrtar 
mund të pranojnë dhuratë deri në vlerë prej 50 eurosh. Këtu jeni në kundërshtim me ligjin, e rrjedhimisht, 
sipas kësaj mësuesit as për 7 Mars nuk kanë të drejtë të pranojnë as lule, praktikë e cila nuk mund të evitohet 
logjikisht dhe përveç kësaj e lejon ligji. Ju rekomandoj që të thoni “ndalohet dhuratë në formë të vlerës 
monetare ose metalit të çmuar, çka edhe e ndalon ligji në paragrafin 3 të ligjit të lartcekur. Nëse të gjitha këto 
nuk janë përmendur sepse rregullohen me legjislacionin në fuqi, të tregohen referencat (ligjet, nenet.. ku janë 
marrë).  

Xhyljeta Imeri: Disa pika veç u folën nga parafolëset, ndërsa unë do të ndalem tek neni 20 që edhe në 
KPF e kam ngritur këtë çështje: “Mësimdhënësi duhet të jenë personalitet dinjitoz që mund të shërbejnë si 
model i denjë për nxënësit dhe gjithë të tjerët.” Unë mendoj që fjala “dinjitoz” duhet të largohet, sepse kjo 
fjalë nuk është e matshme, nuk është e definuar, nëse unë konsideroj se diçka është e mirë, ju mund të 
konsideroni se ajo nuk është e mirë. Unë propozoj që kjo fjalë të largohet gjithsesi dhe të këshilloheni me 
ndonjë gjuhëtar që kjo fjalë të zëvendësohet. 

Elidiana Budini Haziri: E kam shfletuar Ligjin për Arsim të Republikës së Kosovës me Nr. 03/L-68, 
përkatësisht pikën 1 të nenit, dhe në atë ligj decidivisht thuhet: “Drejtoria bënë përgatitjen, miratimin dhe 
implementimin e Rregullores së Punës për shkollat, duke përfshirë Kodin e Mirësjelljes për stafin 
menaxherial, mësimdhënësit, personelin tjetër dhe nxënësit, si dhe masat disiplinore”. Askund nuk kam parë 
kritere të grupit punues, prandaj pyetje ime është: në bazë të cilave kritere u përzgjodh ky grup punues? Po 
ashtu janë formuar edhe grupe tjera punuese si: për plotësim të stafit të mësimdhënësve, për hartimin e 
rregullores për mësimdhënësin e dalluar në nivel komunal, etj., pra janë formuar disa grupe punuese nga 
Drejtoria e Arsimit, prandaj pyetje ime është: si po zgjidhen këto grupe punuese, çfarë kriteresh të vlerësimit 
profesional po duhet të plotësojnë kandidatët që të jenë pjesë e këtyre grupeve punuese? Në draft-rregullore 
që del nga diskutimi publik, dhe pjesëmarrja është zero pjesëmarrës, unë e kuptoj që ekzekutivi nuk është 
fajtor pse ka zero pjesëmarrës, por ka çka të diskutohet, arsimi ka një staf të madh mësimdhënës dhe 
menaxhmenti. Është kërkuar nga znj. Besa Veseli, Zyrtare për Barazi Gjinore, vlerësimi në lidhje me 
integrimin e komponentit gjinor dhe harmonizimin me Ligjin për barazi gjinore. Nuk e gjeta askund 
përgjigjen e zyrtares në fjalë, po ashtu është kërkuar vlerësim të ndikimit financiar nga ZKA z. Adem Fazliu, 
as ky zyrtar nuk ka një përgjigje. Në nenin 3 të Kodit të veshjesh citoj: “Mësimdhënësit duhet të vishen në 
përputhje me normat pedagogjike-arsimore dhe janë të obliguar të bartin uniformën e shkollës.” Kush duhet 
ta sigurojë uniformën e shkollës, mësimdhënësi me mjete vetanake apo duhet ta ofrojë institucioni përkatës. 
Në momentin që thuhet janë të obliguar, atëherë duhet institucioni t’ua sigurojë uniformën sikurse te 
institucionet tjera, policia, zjarrfikësit. Duhet ta keni parasysh se në shkollat e komunës është një numër i 
konsiderueshëm i mësimdhënësve dhe nuk na është dhënë asnjë shifër e përafërt e kostos që do ta bartë kjo 
draft-rregullore me rastin e pajisjes me uniforma. Ne nuk mund dhe nuk duhet ta miratojmë këtë draft-
rregullore që bartë implikim financiar por që nuk e dimë se sa do të jetë ky implikim financiar. Ne e kemi 
miratuar buxhetin për vitin 2023 dhe nuk kemi asnjë shifër të përafërt dhe as nuk e dimë se çka do të ndodhë 
me këtë kosto financiare, rregullorja ka edhe gabime drejtshkrimore, gabime teknike, pra ka nevojë një 
përmirësim total, prandaj lus Kryetarin ta rishikojë këtë çështje dhe Drejtorinë që ta tërheqë pikën deri në një 
rishqyrtim të detajuar të gjendjes faktike të rregullores.   

Majlinda Kurti: Kam vetëm një vërejtje, neni 21 nuk korrespondon me nenin 35, ngase në të parin thuhet 
se personeli i arsimit obligohet që ta ruaj nivelin e komunikimit brenda institucionit dhe jashtë tij, ndërsa në 
nenin 35 thuhet se gjykohen rastet të cilat lidhen vetëm me fushën e arsimit.   

Nafije Rexha: Te neni 16, Parimi i shmangies nga konflikti i interesit, thuhet: “Stafi menaxheria, 
mësimdhënësit dhe personeli tjetër i shkollës duhet të mos lejojnë që interesat e tyre private të bien ndesh me 
pozitën e tyre publike dhe që mund të krijojnë konflikte interesi.”, këtu duhet marrë masa se siç po e shihni 
po lulëzojnë kurset private, nxënësit nga shkollat po shkojnë në kurset private e kur dihet se ne në ditarët tanë 
kemi edhe mësimin plotësues, prandaj Drejtoria dhe Inspektorati i Arsimit të marrin masa në këtë drejtim 
sepse janë duke përfituar në kurrizin e nxënësve dhe prindërve, dhe janë duke na sjellë shumë telashe neve 
mësimdhënësve tjerë, prandaj duhet të merren masa serioze dhe këto gjëra të largohen nga procesi edukativo 
arsimor.  
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Kryetari Bedri Hamza: Nga diskutimet e juaja u pa se kjo draft-rregullore ka nevojë për përmirësim, u 
morën propozimet dhe sugjerimet që u dhanë nga ju, u ngritë edhe çështje e kostos financiare, ju tregoj se me 
rastin e vendimit për bartjen e të hyrave vetanake ka mundësi të mbulohet kostoja financiare e cila nuk mund 
të përfshihet brenda buxhetit aktual, prandaj me mirëkuptimin e Drejtoreshës së Arsimit, jam që kjo pikë të 
tërhiqet dhe e njëjta të plotësohet dhe korrigjohet sipas vërejtjeve dhe sugjerimeve të anëtarëve të KK-së, dhe 
e njëjta e korrigjuar të vie në seancën tjetër për miratim.  

Kryesuesja Vesa Broja konstatoi se Projekt rregullorja për kodin etik të stafit menaxherial, 
mësimdhënësve dhe personelit tjetër arsimor në Komunën e Mitrovicës së Jugut tërhiqet nga rendi i 
ditës.  

 
Pika 4 

Kryesuesja Vesa Broja hapë diskutimin lidhur me Propozim vendimin për miratim të vendimit për 
publikimin e listës së përgjithshme të pronave të paluajtshme të komunës si dhe listës së veçantë të pronave 
të cilat planifikohen për dhënien në shfrytëzim në vitin 2023, kjo pikë është obligim ligjor dhe ky propozim-
vendim duhet të miratohet më së largu deri më 31 dhjetor.  

Fadil Veseli: Nga propozimi shihet se janë 77 prona që do të ipen me qira, kjo po ndodhë çdo vit, është 
mirë të formohet një Komision që të vlerësojë pronat që janë dhënë me qira, të kontrollohen kontratat, 
çmimi, vlera, afati, dhe nëse çmimi nuk është i favorshëm për Komunën të caktohet një çmim real. Po ashtu 
të na sillet një raport për të gjitha pronat e dhëna që të dimë a i kanë përmbushë kriteret e kontratës.  

Gjergj Beka: Parcela kadastrale me numër rendor 23, Zona Kadastrale Kçiq i Madh, është pikërisht ajo 
hapësira që bëhet fjalë për gurthyes, prandaj të largohet nga lista, sepse si fshat kemi bërë protesta dhe jemi 
kundër këtij qëllimi.  

Kushtrim Zeneli: E dimë që publikimi i listës së përgjithshme të pronave të paluajtshme të Komunës si 
dhe listës së veçantë të pronave të cilat planifikohen për dhënien në shfrytëzim në vitin 2023 është obligim 
ligjor, prandaj ato prona që janë në dëm të qytetarëve të rishikohen. Te Raporti i punës së Kryetarit, te 
Drejtoria e Inspeksionit e kemi një pikë ku thotë e kemi ndërprerë shfrytëzimin e pronës komunale të 
eksploatimit të gurit të bluar nga operatorë ekonomik pa autorizim, pra këtu bëhet fjalë për gurthyes dhe e 
njëjta pikë është futë në listë dhe na ka ardhur sot për miratim, a po i bie se hidhet poshtë ndërprerja e 
dhënies në shfrytëzim për këtë qëllim, kur dihet se është ndërprerë për shkak kërkesës së qytetarëve sepse ka 
qenë në dëm të tyre, prandaj futja në listë e kësaj parcele po më duket e pakuptimtë dhe jo logjike.  

Vesel Neziri: Jam që të miratohet publikimi i listave, sepse mund të kemi një ofertues që është në interes 
të Komunës e do të jetë vonë nëse se kemi të miratuar listën.  

Gjergj Beka: Qëndroj prapa asaj që thash sepse në atë parcelë nuk ka interesim tjetër përveç për gurthyes 
dhe për këtë ne banorët e fshatit jemi kundër.  

Naser Muja: Kërkoj raport nga drejtoria përkatëse për të gjitha pronat që janë dhënë a po i përmbahen 
kontratës së nënshkruar apo jo.  

Sevdaim Uka: e mbështes propozimin e Gjergjit, mbi 1000 banorë të fshatit jemi kundër, prandaj të 
largohet kjo pikë nga lista, dhënia në shfrytëzim e kësaj prone për gurthyes do të hasë në rezistencë të 
banorëve të fshatit.  

  Kryetari Bedri Hamza: Miratimi i vendimit për publikimin e listës së përgjithshme të pronave të 
paluajtshme të Komunës si dhe listës së veçantë të pronave të cilat planifikohen për dhënien në shfrytëzim në 
vitin 2023 është obligim ligjor, por nuk do të thotë që të gjitha këto prona do të ipen në shfrytëzim gjatë vitit, 
varet prej situatave dhe interesit të Komunës, vendimin final e merr Kuvendi dhe asnjë pronë që është në 
dëm të qytetarëve nuk do të ipet në shfrytëzim.  

Kryesuesja Vesa Broja vuri në votim propozimin e z. Gjergj Beka që pika 23) Parcela kadastrale P-
71202012-00009-1 me sipërfaqe prej S=50000 m2, “Fisha”, Zona Kadastrale Kçiq i Madh, Mitrovica e Jugut 
të largohet nga lista.  

Rezultati i votimit 11 për, 16 kundër dhe 0 abstenime.  
Kryesuesja konstatoi se nuk u miratua propozimi i z. Gjergj Beka.  
Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim, Kryesuesja vuri në votim Propozim vendimin për miratim 

të vendimit për publikimin e listës së përgjithshme të pronave të paluajtshme të Komunës si dhe listës së 
veçantë të pronave të cilat planifikohen për dhënien në shfrytëzim në vitin 2023.  
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Rezultati i votimit 26 për, 0 kundër dhe 0 abstenime.  
Kryesuesja e konstatoi të miratuar Vendimin për publikimin e listës së përgjithshme të pronave të 

paluajtshme të Komunës si dhe listës së veçantë të pronave të cilat planifikohen për dhënien në 
shfrytëzim në vitin 2023.  

 
Pika 5 

Kryesuesja Vesa Broja para se të hapë diskutimin lidhur me Propozim vendimin për inicimin e procesit 
të ndarjes së KRM “Uniteti” SH.A mes tri komunave aksionare, për ta arsyetuar të njëjtin fjalën ia kaloi 
Drejtorit të DEZHTIE-së z. Elvis Feka.  

Pas arsyetimit të Propozim-vendimit Kryesuesja e Kuvendit hapi diskutimin.  
Kryetari Bedri Hamza: Qëllimi për inicimin e këtij procesi është për të ardhmen, si të konsolidohen këto 

kompani të jenë financiarisht të vet qëndrueshme, të jenë në gjendje të kryejnë shërbimet për të cilat janë 
themeluar. Kam qenë pjesë e procesit kur është bërë bashkimi i tyre me disa rregullore të UNMIK-ut, disa 
kanë kaluar në kompani regjionale. Kompania “Uniteti” ofron shërbime në tri komuna dhe kjo është vështirë 
edhe për ne edhe për kompaninë, nëse negociojmë dhe na ofrohet ndonjë donator ne ato asete po na duhet t’i 
shpërndajmë edhe në komunat tjera, pastaj ka edhe interferim të kompetencave prandaj mungon edhe 
suksesi, pra qëllimi është që të kemi ndërmarrje të konsoliduar dhe të vet qëndrueshme. Ky proces është i 
gjatë dhe jo i lehtë, por i domosdoshëm.  

Hysen Muzliukaj: Lidhur me inicimin e këtij procesi më intereson të di: a ka dokument me të cilin 
vërtetohet se janë pajtuar kryetarët e dy komunave tjera për ndarjen e “Unitetit”, a ka studim të fizibilitetit 
për koston e ndarjes dhe efektin në terren që mund ta prodhojë kjo ndarje, hartuesi i dokumentit a e ka 
vizituar nga afër kompaninë për t’i parë nga afër sfidat me të cilat ballafaqohet kjo kompani, për me e ndarë 
kompaninë ATK-ja nuk lejon pa u kryer borxhet, nëse e keni këtë dokument është mirë t’ia bashkangjitni 
materialit. Sa i përket opinionit ligjor që na e keni sjellë, veç opinion ligjor nuk është, është konkluzion, 
paragrafi 4 thotë: “Meqë çështja e shoqërisë aksionare është shumë e komplikuar dhe procedurale dhe 
përfshinë çështje paraprake të cilat duhet të definohen, si të drejtat nga borxhet e pa arkëtuara, ndarja e 
aseteve të ndërmarrjes, punëtorët e ndërmarrjes, obligimet e ndërmarrjes ndaj palëve të treta, ne ju 
propozojmë që së pari të shihni rregullimin e kësaj marrëveshje me komunat tjera aksionare...”, po dal te 
pyetje që e bëra më herët a keni dokument të shkuar që jeni dakorduar me kryetarët e dy komunave tjera?, 
“dhe pastaj vendosim se cilën formë të ndarjes ta ndjekim tutje. RZZ Law...”, këtu është dashur të kemi 
opinion të Zyrës Ligjore të Komunës e jo të kompanisë së kontraktuar. Konkluzioni thotë: “Komuna mund të 
kërkoj ndarjen e shoqërisë aksionare nga komunat tjera, sidomos që ato kanë krijuar ndërmarrjet publike 
lokale për të njëjtin mision, mirëpo fillimisht është e nevojshme që në negociata me aksionarët e tjerë të 
arrihet marrëveshje për atë se si do të ndahet shoqëria aksionare mbi bazën e të cilës do të ndiqen tutje 
procedurat ligjore.”, këtë dokument ne nuk e kemi para vetës.  

Kryetari Bedri Hamza: Nuk mundet dhe nuk duhet Kryetari i Komunës të nënshkruaj marrëveshje me 
komuna pa e marrë miratimin nga Kuvendi që është aksionar i kompanisë. Ky është hapi i parë, pa miratim të 
Kuvendit është anashkalim i Kuvendit, Kuvendi vendosë a është më mirë ta kemi një kompani publike veç 
për Mitrovicën që merret me ofrimin e këtyre shërbimeve dhe në të ardhmen në mënyrë procedurale ta 
përkrahë, kjo punë do të zgjasë përafërsisht 5-10 vjet, po flasim për perspektivën, një proces që e ka një 
rrugëtim me çështje sfiduese, ndërmarrja ka obligime në çështjen e tatimeve, do të shohim si do të veprohet, 
çështja tjetër është tarifa për amvisëritë dhe bizneset, edhe për këtë do të vendosë Kuvendi. Unë mendoj se 
në perspektivë ky inicim i procesit të ndarjes është më e favorshme për Mitrovicën.  

Naser Muja: Pasi kemi hyrë te ndarja a është menduar për deponinë e mbeturinave, si do të funksionojë, 
dhe ku do t’i vendosin dy komunat tjera ato mbeturina, pasi ajo deponi edhe është me afat të kaluar, të 
sqarohen të gjitha çështjet pastaj të votojmë.  

 Kryetari Bedri Hamza: Çështja e deponisë është problem për tërë Mitrovicën, ne duhet të kemi një 
qendër të grumbullimit të mbeturinave në nivel të Kosovës, ne do t’i drejtohemi Qeverisë për këtë çështje, ne 
duhet të marrim vendime kah perspektiva, çështja e deponive klasike nuk duhet të diskutohet më.  
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Shkurta Shosholli Musa: Arsyeshmërinë e dha Kryetari, nëse jetësohet kjo ide ne do t’i gëzojmë këto të 
mira, shqetësimi im është se nëse jetësohet kjo ide dhe në Mitrovicë do të mbetnin disa dëme të 
pariparueshme në mjedis, kur dihet se disa deponi veç se janë krijuar në Mitrovicë, prandaj paralel me 
procesin e ndarjes së KRM “Uniteti” a do të bëhet edhe trajtimi i mbeturinave të natyrave të ndryshme të 
grumbulluara në Komunën tonë.  

Kushtrim Zeneli: Te çështja e deponisë unë mendoj se duhet të punohet për jetëgjatësinë dhe fatin e asaj 
deponie, deponia është regjionale, Vushtrria dhe Skenderaj hedhin mbeturinat aty, ndërsa banorët i bartin 
pasojat. Ne duhet të kemi një proces të integruar të menaxhimit të mbeturinave, po ashtu më intereson të di 
sa do të zgjasë inicimi i procesit të ndarjes së kompanisë, në parim unë jam për ndarjen e Kompanisë, por 
gjatë procesit të ndarjes a do të mendohet për rritjen e pagave të punëtorëve të kompanisë si dhe kontributi në 
ATK.  

Kryetari Bedri Hamza: Ky proces do të ketë të panjohura dhe sfida, unë nuk mundem me folë qysh do të 
vendosin Kuvendet e Vushtrrisë dhe Skenderajt, pastaj çështja e kontraktimit të një kompanie të specializuar 
për ndarje, pastaj çështja e aseteve, etj., e thash është proces i gjatë dhe jo i lehtë, por duhet të iniciohet 
ndarja pavarësisht sfidave.  

Jeton Ujkani: Unë jam pro procesit të ndarjes së KRM “Uniteti” SH.A mes tri komunave aksionare, 
arsye se Mitrovica ka 61% të aksioneve ndërsa dy komunat bashkë 39%, ne jemi mazhoranca që i kemi kryer 
shërbime këtyre dy komunave, deponia është 100% e Mitrovicës, kemi fabrikën e riciklimit që është vlerë e 
shtuar, që do t’i ndihmojë Komunës me gjeneruar të hyra, prandaj ky proces duhet të fillojë sa më shpejtë, 
sepse jemi vonuar.  

Hysen Muzliukaj: Propozoj që kjo pikë të shtyhet për seancën e janarit, presim edhe Raportin e 
Komisionit Komunal të Aksionarëve të KRM “Uniteti”, Kryetari tha se është proces i gjatë, prandaj t’i kemi 
të gjitha informatat.  

Xhevrije Bahtiri Ademi: E përkrahi këtë iniciativë, vërtetë si Komunë kemi qenë të dëmtuar për shkak të 
deponisë që e kemi këtu, më intereson të di sa është dallimi i borxheve në mes dy menaxhmenteve, sepse 
borxhi është fjala kyçe në procesin e ndarjes.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim, Kryesuesja e mbledhjes e vuri në votim Propozim 
vendimin për inicimin e procesit të ndarjes së KRM “Uniteti” SH.A mes tri komunave aksionare. 

Rezultati i votimit 29 për, 0 kundër dhe 0 abstenime.  
Kryesuesja e konstatoi të miratuar Vendimin për inicimin e procesit të ndarjes së KRM “Uniteti” 

SH.A mes tri komunave aksionare. 
 
Kuvendi i Komunës shkoi në pauzë një orësh. 
Mbledhja filloi punimet në ora 13:40.  
 

Pika 6    
Kryesuesja Vesa Broja para se të hapë diskutimin lidhur me Propozim Planin për Integritet 2023-2026, 

për ta arsyetuar të njëjtin fjalën ia kaloi Drejtorit të DAP z. Gëzim Stavileci.  
Pas arsyetimit të Propozim Planin, Kryesuesja e Kuvendit hapi diskutimin.  
Pasi nuk kishte të lajmëruar për diskutim, Kryesuesja e Kuvendit vuri në votim Propozim Planin për 

Integritet 2023-2026. 
Rezultati i votimit 24 për, 0 kundër dhe 0 abstenime.  
Kryesuesja e konstatoi të miratuar Planin për Integritet 2023-2026. 

 
Pika e 7 

Kryesuesja Vesa Broja: Kuvendi i Komunës së Mitrovicës së Jugut në mbledhjen e rregullt të mbajtur 
më 30.11.2022 ka miratuar Vendimin për lejimin e pagesës së shujtave për të punësuarit e administratës 
komunale. Në zbatim të nenit 81, të Ligjit Nr. 03/L-040 Për vetëqeverisjen lokale në afatin ligjor vendimi i 
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është dorëzuar MAPL-së për shqyrtim të detyrueshme të ligjshmërisë. Më datë 21.12.2022 nga Ministria e 
Financave, Punës dhe Transfereve, dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal kemi marrë kërkesën për 
Rishqyrtimin e Vendimit të Kuvendit të Komunës për lejimin e pagesës së shujtave për të punësuarit e 
administratës komunale, Ministria pas shqyrtimit të përmbajtjes së Vendimit të Kuvendit ka dhënë 
konstatimet ligjore bazuar në këndvështrimet: Në shkresën e Ministrisë thuhet se: në kuptim të shpenzimit të 
rregullt të parasë publike, neni 17 të LMFPP precizon qartë se paratë publike do të përdoren vetëm për 
qëllime të miratuara publike, si dhe do të shpenzohen nga fondet e ndara dhe të alokuara). Ndërsa Vendimi i 
lartcekur i Kuvendit të Komunës bazohet në buxhetin e paraparë për vitin 2023. Me buxhetin për vitin 2023 
janë të parapara (planifikuara) fondet për ndarjen e shujtave për punëtorët e Komunës, në kategorinë 
buxhetore paga dhe mëditje, kodi ekonomik shtesat dhe kompensimet tjera (vendim). Konstatimi i dytë i 
Ministrisë: Ministria ka konsultuar Ligjin për ndarjet buxhetore për buxhetin e republikës së Kosovës për 
vitin 2022, si dhe strukturat përgjegjëse të ministrisë për buxhetin e Komunës së Mitrovicës, ku është 
evidentuar se organizata buxhetore nuk i ka të planifikuara shpenzimet e përcaktuara me aktin komunal. 
Ndërsa Komuna e Mitrovicës me vendimin e lartcekur ka miratuar kërkesën e Sindikatës duke u bazuar në 
buxhetin e planifikuar për vitin 2023, buxhet me të cilin janë të planifikuara në tërësi shpenzimet e 
përcaktuara me këtë vendim. Ministria në këtë rast thirret në buxhetin e vitit 2022, kurse vendimi i Kuvendit 
përcakton qartë se mjetet do të shpenzohen gjatë vitit 2023 dhe me buxhetin e miratuar për vitin 2023. 
Konstatimi i Ministrisë: për më tepër, neni 12 i Ligjit për buxhetin 2022 përcaktohet se shpenzimi i parave 
publike nga kategoria mallra dhe shërbime nuk është e lejuar për pagesën e punonjësve, qoftë në formë të 
shtesave apo si kontribute në mall, përfshirë këtu shujtat apo dhuratat.... Ndërsa mjetet për zbatim të vendimit 
të Kuvendit janë mjete të kategorisë buxhetore paga dhe mëditje kodi ekonomik shtesat dhe kompensimet 
tjera (vendim), e jo siç pretendon Ministria kategori tjetër. Po ashtu konstatimi i Ministrisë: në paragrafin 6 të 
nenit 15 të Ligjit për buxhetin 2022 përcaktohet se asnjë transfer i ndarjeve buxhetore nuk mund të bëhet në 
kategorinë "paga dhe shtesa" nga ndonjë kategori tjetër e shpenzimeve pa aprovim nga Kuvendi. Ndërsa 
mjetet për zbatim të vendimit të Kuvendit janë mjete të planifikuara në kategorinë ekonomike paga dhe 
mëditje, kodi ekonomik shtesat dhe kompensimet tjera (vendim), dhe si të tilla janë miratuar me rastin e 
miratimit të buxhetit të komunës për vitin 2023. Prandaj unë propozoj që ky vendim të mbetet në fuqi, sepse 
konstatimet e Ministrisë nuk qëndrojnë. Prandaj hapi diskutimin. 

Kryetari Bedri Hamza: Ministria ka pasur ngarkesat e veta këtë fund vit dhe ka lëshuar këto gabime, do 
të flas direkt me ta në mënyrë dhe t’ua sqaroj se është i zbatueshëm ky vendim, prandaj edhe unë jam që të 
mbete në fuqi Vendimi për lejimin e pagesës së shujtave për të punësuarit e administratës komunale.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar për diskutim, Kryesuesja e Kuvendit vuri në votim propozimin që të mbetet 
në fuqi Vendimi Nr. 02-060/01-0104125/22-7 Për lejimin e pagesës së shujtave për të punësuarit e 
administratës komunale. 

Rezultati i votimit 27 për, 0 kundër dhe 0 abstenime.  
Kryesuesja e konstatoi se mbetet në fuqi Vendimi i Kuvendit të Komunës Nr. 02-060/01-

0104125/22-7 Për lejimin e pagesës së shujtave për të punësuarit e administratës komunale. 
 

Pika 8  
Kryesuesja Vesa Broja: Kuvendi i Komunës së Mitrovicës së Jugut në mbledhjen e rregullt të mbajtur 

më 30.11.2022 ka miratuar Vendimin e bashkëfinancimit të fermerëve. Po ashtu në zbatim të nenit 81, të 
Ligjit Nr. 03/L-040 Për vetëqeverisjen lokale në afatin ligjor vendimi i është dorëzuar MAPL-së për shqyrtim 
të detyrueshme të ligjshmërisë. Më datë 21.12.2022 nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe 
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal kemi marrë kërkesën për Rishqyrtimin e Vendimit të Kuvendit 
të Komunës, sepse sipas Ministrisë, Komuna nuk ka specifikuar ndarjen e shumës së mjeteve e cila do të 
bëhet nga Komuna, por vetëm participimin e qytetarëve. Prandaj Ministria i rekomandon Komunës që të 
plotësojë-ndryshojë vendimin duke specifikuar shumën e ndarjes së mjeteve për fermerë, kategorinë e 
shpenzimeve dhe burimet e fondeve. Prandaj hapi diskutimin.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar për diskutim, Kryesuesja e Kuvendit vuri në votim plotësim-ndryshimin e 
Vendimit për miratim të bashkëfinancimit të fermerëve duke specifikuar shumën e ndarjes së mjeteve për 
fermerë, kategorinë e shpenzimeve dhe burimet e fondeve.  
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Rezultati i votimit 27 për, 0 kundër dhe 0 abstenime.  
Kryesuesja e konstatoi të miratuar plotësim-ndryshimin e Vendimit për miratim të 

bashkëfinancimit të fermerëve duke specifikuar shumën e ndarjes së mjeteve për fermerë, kategorinë 
e shpenzimeve dhe burimet e fondeve. 

 
Pika 9 

Kryesuesja Vesa Broja para se të hapë diskutimin lidhur me Raportin e punës të Kryetarit për vitin 2022, 
për ta arsyetuar të njëjtin fjalën ia kaloi Kryetarit të Komunës z. Bedri Hamza.  

Pas arsyetimit të Raportit të punës nga ana e Kryetarit të Komunës, Kryesuesja e Kuvendit hapi 
diskutimin.  

Xhevrije Bahtiri Ademi: Citoj: “Konsolidimi financiar ka qenë njëra ndër sfidat më të mëdha të 
qeverisjes brenda këtij viti, kur kemi arritur të paguajmë mbi 6 milion € borxhe, duke përfshirë urdhërata 
përmbarimor, faturat në financa dhe obligimet e pa deklaruara për punët e kryera.” Nuk dua ta mohoj këtë 
por dua ta argumentoni me fatura të paguara, prandaj kërkoj raport me faturat e paguara. Ka qenë kërkesë e 
imja dhe e familjes sime në fillim të mandatit që faturat e padeklaruara t’ia kaloni prokurorisë, këtë nuk e 
keni bërë. Në raport të punës nuk e gjeta premtimin tënd Kryetar që të gjitha klubet sportive kolektive të 
qytetit do të ndihmohen me nga 50.000 € brenda vitit, ky premtim nuk është përmbushë.   

Kryetari Bedri Hamza: Po e nderuar, konsolidimi financiar ka qenë domosdoshmëri pavarësisht kush 
kish qeverisë, nuk kish mundur me shkuar tutje, ndërsa sa i përket borxheve ku dhe kur janë paguar janë të 
dhëna të gjeneruara prej sistemit të free balancit që është sistem i shtetit ku të gjithë i gjenerojnë këto të 
dhëna, pra janë zyrtare, dhe në çdo pozicion në këtë sistem që futen të dhënat e pagesë së faturës 
bashkangjitet edhe dokumenti, kjo shumë e cekur kalon sepse mungojnë shumat nga ekzekutimet dhunshëm 
përmes Thesarit. Ndërsa sa i përket premtimit tim për klubet sportive, unë kam thënë se klubet sportive 
varësisht prej ligës dhe sukseseve kanë me qenë të subvencionuara me nga 50.000 €, është përmbushje e 
pjesshme e premtimit për shkak të kufizimeve financiare, nuk kam thënë qysh në vitin e parë as për ndihmën 
për familjet me asistencë sociale me nga 200 €, edhe këtu është përmbushje e pjesshme e premtimit. Mos të 
mendon ndokush që e themelon një klub dhe garon në një ligë të dobët dhe do t’i marr 50.000 €, me këtë 
shumë do të subvencionohen klubet që janë në superligën e Kosovës në futboll, në ligat më të ulëta më pak 
subvencionohen, po ashtu njëjtë edhe në basketboll, le të garojnë, le t’i plotësojnë kriteret, unë do t’i përkrah. 
Programi im është katërvjeçar, prandaj një pjesë e imja e premtimeve ende nuk kanë filluar në zbatim, nuk 
do të thotë që të gjitha të përmbushen në vitin e parë. Kam bërë përpjekje që të realizohen top projektet, çka 
është e pa mohueshme dhe e pa kontestueshme, që klubet sportive kanë pasur një përkrahje jashtëzakonisht 
të madhe se sa gjatë gjithë viteve dhe mandateve që nga paslufta. 

Florina Çitaku: Kryetar, në emër te qytetarëve të Mitrovicës dua t’ju shpreh falënderime dhe mirënjohje 
të thellë për kujdesin e treguar përgjatë vitit të parë të mandatit tuaj ndaj çdo komuniteti, ndaj çdo kategorie, 
ndaj çdo moshe e gjinie të qytetarëve të Mitrovicës, sidomos ndaj potencialit më human, më të nevojshëm që 
ka vendi ynë, që është rinia. Unë po ndihem mirë (e lumtur) që kur keni marrë vendim për t’i dhënë gjithë ato 
bursa për studentët e qytetit tonë, kam bashkë ndjerë çdo ditë pothuajse kënaqësi, lehtësi, shprese më shumë 
nga ata studentë të cilët e prisnin më me entuziazëm se asnjëherë më parë dhe veçse kanë filluar aplikim. 
Janë më të bindur se kurrë më parë edhe se do të ketë një proces përzgjedhës korrekt dhe meritorkatik. U ke 
kthyer shpresat të rinjve të Mitrovicës kryetar, edhe me marrjen e vendimit për të ndarë një buxhet prej 270% 
më të lartë për këtë aset të vendit, gjithashtu edhe me organizimin e shumë aktiviteteve kulturore e sportive 
(përfshirë shfaqjet teatrale e festivalet e ndryshme) duke i dhënë gjallëri dhe pozitivitet qytetit. Andaj unë 
sot, nga kjo foltore, dua të shpreh falënderimet e panumërta dhe mirënjohjen e thellë në emër të nxënësve të 
mi, ish-nxënësve, studentëve dhe të të gjithë qytetarëve të Mitrovicës për vendimin e marrë për rritjen e 
bursave për studentë, dhe rritjen e buxhetit në përgjithësi për rininë e Mitrovicës, si dhe përkrahja financiare 
që po u behët nxënësve të SHMLT “A.Sinani” është hap i duhur në këtë kohë duke e pasur parasysh gjendjen 
deficitare në atë shkollë. Megjithatë, këtu (jam skeptike) do të shtoja diçka lidhur me rregulloren që 
përcakton kriteret për aplikim. Unë mendoj që është një rregullore e cila po i amniston studentët të cilët 
studiojnë jashtë vendit. Ata nuk kanë të drejtë marrje burse. Në vendet ku studiojnë, kryesisht këto të rajonit, 
nuk kanë të drejtë aplikimi se konsiderohen si student jo vendas, e edhe në qytetet e tyre të mos kenë të drejtë 
për shkak se konsiderohen jo student vendas, është e padrejtë për mendimin tim. Andaj unë do të 
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rekomandoja dhe të kërkoja që për vitin tjetër të shikohen mundësitë ligjore për plotësim-ndryshimin e kësaj 
rregulloreje, në mënyrë që edhe studentëve që studiojnë jashtë vendit në universitet publike tu mundësohet të 
marrin burse nga qyteti i tyre. Ne po e shohim që çdo ditë e më tepër që planet qeverisëse të programit tuaj 
kryetar po jetësohen në format dhe mënyrat e duhura. Keni thënë se do ta rimëkëmbni arsimin, po e bëni. 
Infrastruktura shkollore po rinovohet vazhdimisht. Shkollat, si “H.Prishtina”, “E.Qabej”, salla në 
“Skënderbe” etj., disa janë përfunduar dhe disa veç se janë në përfundim të procesit të renovimeve. 
Rregullimi i infrastrukturës rrugore veçse ka filluar. Rruga më e frekuentuar e qytetit, “Mbretëresha Teutë”, 
është në proces të rikonstruimit. Rruga “Lah Nimani” filloi së ndërtuari, nënshkrimi, për rrugën me shumë 
sfida, “Ali Zeneli”, është bërë projekti dhe shpronësimet veçse kane përfunduar sa e di unë shumë shpejt do 
të mundësohet fillimi i ndërtimit të saj. Disa rrugë në Shalë të Bajgorës janë ndërtuar dhe unë këtu do të 
kërkoja që edhe ato kërkesat për ujë të pijshëm dhe të tjera infrastrukturore të procedohen sa më shpejt që 
është e mundur dhe t’u ofrohen kushtet dhe mirëqenia e nevojshme banorëve të asaj ane. Ne si qytetarë e 
vlerësojmë edhe qasjen me shumë profesionalizëm ndaj donatorëve. Nënshkrimi i memorandumit me Qatarin 
për vazhdimin dhe finalizimin e fazës së fundit për projektin në Frashër, si dhe për mbështetjen e dhënë në 
realizimin e shumë projekteve në sferën e mirëqenies sociale dhe përmirësimin e kushteve të jetës për 
qytetarët e Komunës së Mitrovicës. Për herë të parë janë ndihmuar rreth 1900 familje me nga 100 euro në 
sezonin e vjeshtës. Ndërtuat shtëpinë e peshkatarëve. Ura te liqeni e dimë që shpejt do të ndërtohet. Këtu do 
të rekomandoja dikasterin përkatës, ose më mirë disa dikastere që të jenë të obliguar që ta rrisin intensitetin e 
punës, në mënyrë që sa më shpejt të kontraktohet ndonjë kompani, apo është kontraktuar?, edhe për 
mirëmbajtjen e liqenit, gjithashtu edhe për rritjen e sipërfaqeve gjelbëruese atje. Mendoj që janë këta 
indikatorë të rëndësishëm dhe do të ndikonin shumë pozitivisht në rritjen e imazhit dhe atraksionit në atë 
pjesë të qytetit. Përgjatë një viti pamë shumë vënie gurthemelesh dhe përurimesh të institucioneve të 
ndryshme, sidomos në sektorin e shëndetësisë. Është fjala për AMF-të në Shipol, Rashan, Zabergj, Vllahi, 
Stari Tërg. Së fundmi keni përfituar edhe një donacion për rinovimin e ambulantes edhe në Iliridë. E për këto 
beneficione të atyre komuniteteve atje kontribuues i drejtpërdrejt është Komuna e Mitrovicës. Këto janë 
vetëm disa nga punët e mira që i ka bërë kjo qeverisje përgjatë vitit të parë qeverisës, e që e them me 
përgjegjësi se i kanë tejkaluar edhe pritshmëritë që i kemi pasur për vitin e parë. Edhe një here shpreh 
mirënjohjen time për gjithë kabinetin e kryetarit Hamza dhe gjithë ekzekutivin.  

Lavdim Zeneli: I nderuar Kryetar i Komunës së Mitrovicës, drejtorë komunal, asamblistë, të nderuar 
qytetarë të Mitrovicës; Qyteti ynë, po lë pas vetës një vit sa të vështirë dhe jo pa arsye, duke pasur parasysh 
rrethanat me të cilat po përballet si hallka më e ndjeshme e një zingjiri të gjatë politikash me të cilat Kosova 
përballet në arenën Rajonale e Ndërkombëtare, aq edhe të përmbushur me qëllimet e vëna nga kryetari 
Hamza të cilat u kurorëzuan brenda këtij viti me shumë sukses. Para nesh kemi një raport që në vete përmban 
premtimet elektorale tashmë të jetësuara nga z. Hamza dhe stafi i tij i palodhshëm, projekte këto që sot 
qytetari i Mitrovicës mund t’i sheh, vlerësojë dhe të marrë shërbime efikase qoftë administrative, 
shëndetësore, edukative etj. Nisur nga Zhvillimi Ekonomik dhe punësimi, rezultatet e qeverisjes së mirë 
komunale janë të dukshme dhe atë: Themelimi i Drejtorisë për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm, promovimi i 
bizneseve të reja, bashkë me këto edhe promovimi i vendeve të reja të punës, mbështetja e pakursyer per 
start-up biznese, si dhe startimi i projekteve tjera si inkubatori i bizneseve, parku i biznesit dhe njëherit janë 
marr veprime lidhur me pronat komunale. Sa i përket Arsimit, Komuna e Mitrovicës në vitin që po lëmë pas 
ka punuar mjaft mirë si për nga cilësia e arsimit ashtu edhe në infrastrukturë arsimore duke ndërtuar e 
renovuar shkolla e çerdhe dhe njëherit edhe përkrahjen e nxënësve dhe studentëve me bursa të cilat 
planifikohet të rriten edhe më shumë në vitet e ardhshme. Rinia, Sporti dhe Kultura kanë qenë kryefjalë e të 
arriturave në Mitrovicë për vitin që po lëmë pas. Kemi qenë nikoqir të ngjarjeve më të rëndësishme sportive 
përfshirë këtu Ligen Unike të Basketbollit dhe Kualifikimet për 2025, po ashtu panairin e sportit. Mitrovicës 
i është kthyer Arti, Kultura, funksionimi i teatrit dhe festivalet. Shëndetësia si prioritet jo vetëm Komunal por 
edhe Nacional është vënë si ndër prioritetet e para dhe premtimet e para elektorale; Rezultatet tashmë janë të 
dukshme, nisur nga renovimi dhe rifunksionalizimi pas shumë kohësh i AMF-ve nëpër fshatrat e Mitrovicës, 
pastaj furnizimi me barna dhe materiale mjekësore duke e rritur kështu dukshëm buxhetin për këtë dikaster.  

Janë punësuar të gjithë mjeket e përgjithshëm në Komunën e Mitrovicës. Vlen të përmendet projekti 
kryesor, ndërtimi nga themeli i QKMF-së në bashkëpunim me shoqatën “Jetimat e Ballkanit”. Mirëqenia 
Sociale ka qenë po ashtu ndër prioritetet e para të kësaj qeverisje, me ç‘rast është punuar me të gjitha 
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kapacitetet e mundshme në këtë drejtim. Falë përkrahjes së madhe nga shoqata “Jetimat e Ballkanit” dhe 
Qatar Charity, në vitin 2022 janë ndërtuar 80 shtëpi për rastet sociale. Krahas kësaj është bërë edhe 
shpërndarja e 3500 pakove ushqimore dhe higjienike për familjet në nevojë, si dhe janë ndarë nga 100 euro 
për familjet me asistencë sociale. Digjitalizimi i Administratës që të evitohen pritjet e paarsyeshme për 
pajisje me dokumente është një ndër lehtësirat me të mëdha që komuna e Mitrovicës ua ka ofruar qytetareve, 
ku këto shërbime mund ti kenë 24/7. Zhvillimi rural, mjedisi dhe turizmi si faktor shumë të rëndësishëm kanë 
pasuar me rritje te buxhetit në krahasim me vitin paraprak, dhe përkrahja komunale ka qenë mjaft e madhe 
për fermerë ku janë shpërndarë pajisje bujqësore, sera e makineri të tjera bujqësore, dhe janë ngritur hapësira 
të mëdha me pemishte. Gjithashtu, është investuar edhe në mirëmbajtjen e mjedisit, ku komuna e Mitrovicës 
është pajisur me kamion për mbeturina, ka shpërndarë komposter, ka zëvendësuar pothuajse të gjithë 
kontejnerët e vjetër me të rinj në qytet, janë larguar afro 20 deponi ilegale të mbeturinave si dhe janë 
mbjellur hapësira gjelbëruese. Këtu vlen të përmendet se ambienti dhe mirëmbajtja e tij nuk është vetëm 
përgjegjesi komunale por përgjegjësi e secilit prej nesh dhe ndërgjegje kolektive. Problematika më e madhe e 
qytetit tonë ka qenë asfaltimi dhe kubëzimi i rrugëve, andaj edhe në këtë fushë kemi rezultate të dukshme në 
shumë fshatra e lagje të Mitrovicës. Është bërë sanimi i problemeve të kanalizimit në shumë raste dhe 
njëherit është shtrirë rrjeti i tij në shumë fshatra të Mitrovicës. Gjithashtu, komuna e Mitrovicës gjatë vitit 
2022 ka punuar me të gjitha kapacitetet e saj në mirëmbajtjen e hapësirave gjelbëruese. Vlen të përmenden 
edhe investimet në  infrastrukturë në rrugën “Lah Nimani”, rrugën “Ali Zeneli” për të cilat është nënshkruar 
kontratë dhe janë të gatshme projektet për këto rruge, si dhe punime në rrugët kryesore të qytetit  me qëllim 
të standardizimit të tyre sipas standardeve europiane. Pa u thelluar mëtej në këtë raport, nga këndvështrimi i 
përgjithshëm jo vetëm si Këshilltar Komunal nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe si 
qytetar, këto rezultate i shohim çdo dite, jemi pjesë e tyre dhe presim të tilla çdoherë. Për gjithë këtë raport 
dhe punë për të cilat qyteti ynë ka pas nevoja imediate, në emër të qytetarëve të Mitrovicës të them; 
Faleminderit Zotëri Kryetar Hamza për punën dhe përkushtimin. 

Naser Muja: Te fleta e parë e raportit shuma prej 6 milion eurosh të ceket se është shuma edhe pagave 
dhe mëditjeve, shpenzimeve që kanë qenë edhe faturat para mandatit që kemi qenë ne, pra të përfshihen të 
gjitha obligimet që kanë qenë, si auto shkolla “Agroni”, kontrata me Ministrinë për “Lirigzonin” etj., kanë 
mbetur obligim mbi 1 milion €, sipas një raporti që e kemi pasur në muajin e gjashtë del se na kemi obligime 
totale 1.147.000 €, po kur i shtohen pagat dhe mëditjet dhe faturat e reja del kjo shumë. Te shëndetësia dhe 
mirëqenia sociale, thuhet se keni shpërnda 80 shtëpi, këto shtëpi kanë qenë gati të përfunduara mandatin e 
kaluar dhe pjesa më e madhe e tyre janë shpërnda mandatin e kaluar, për keqardhje është se përse nuk janë 
vendosur ende aty për shkak të problemeve me energji elektrike dhe ky problem duhet të zgjidhet sa më 
shpejtë. Ndriçimi i urës së Ibrit, ura e Ibrit ka qenë e ndriçuar në total, ndoshta ka pasur ndonjë renovim, 
riparim, te ura e re po është bërë dhe e ka zbukuruar atë pjesë. Kamionët për mbeturina, kanë qenë donacion 
nga GIZ-i në vitin 2020-2021, kjo duhet të sqarohet se këto 400.000 € janë donacion dhe Komuna e 
Mitrovicës ka dalë Komuna më e pastër. Mbjellja e fidanëve, mbi 10000 fidanë në Shalën e Bajgorës, 
Komuna apo Ministria? Te shtëpia e peshkatarëve është mirë që është aktivizuar, në media diku lexova se ka 
filluar të shkatërrohet. Apeloj që të bëhet një mbikëqyrje e parqeve, vend parkingjeve që po ndërtohen, se sot 
janë në gjendje të mjerueshme, parku te DES-i, ai në Lagjen e “Romëve” i cili veç sa është ndërtuar dhe 
menjëherë është shkatërruar. Te rruga “Ali Zeneli” nuk e kuptova mirë a janë zhvilluar apo jo procedurat e 
tenderimit, nëse po nuk është dashur të zhvillohen, pasi që ende ka kontest pronësor. Te “Mbretëresha 
Teutë”, ka filluar të ndërtohet një projekt, ka dëmtime të mëdha, komplet rruga po dëmtohet, kubëzimi i tyre 
është bërë qe 5-6 vite, prandaj të formohet një komision dhe të verifikohen dëmet. Te liqeni, pse është 
zhvendosur ura më poshtë, pse është hequr pjesa që ka qenë për kalim të automjeteve dhe pse janë hequr 300 
parkingje të parapara me projekt. Plani ka qenë shumë i mirë, kosto më e madhe po jo për një vit. Renovimi i 
ambulancave është një punë e mirë por mirëmbajtja e tyre është e vështirë, nëse nuk mirëmbahen më mirë 
mos të ndërtohen fare.  

Kryetari Bedri Hamza: I gëzohem dhe i vlerësoj të gjitha të arriturat gjatë mandateve të kaluara kush do 
që ka qenë në pushtet. Shtëpitë në Frashër kanë qenë në masë të madhe të përfituara, komisionet i kanë 
përzgjedhë përfituesit, ka pasur punë shtesë që janë lidhur me infrastrukturë, me furnizim me ujë rrymë etj. 
Pjesa e shtëpive që ka qenë prej Komunës dhe “Jetimave të Ballkanit” kanë qenë të kryera dhe të mobiluara, 
i kanë të gjitha kushtet për jetesë. Te pjesa e shtëpive që janë me Qatar Charity, është në përfundim 
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mobilimi, uji është përfunduar, do të rriten kapacitetet e trafos për rrymë dhe pritet që në fillim të vitit të 
ardhshëm të vendosën ato familje. Te çështja e obligimeve financiare të prapambetura po flas për ato 
obligime të prapambetura të Komunës në periudha të ndryshme kohore, që pjesa më e madhe e këtyre 
obligimeve i referohet mandatit të fundit qeverisës. Nuk i specifikova në kategori, pjesa më e madhe janë 
investime kapitale, ka edhe mallra e shërbime, ka edhe fatura të mëhershme, që do të thotë që nuk lidhjen me 
mandatin e kaluar. Te çështja e donacionit të GIZ-it e kam cekë më herët që ka qenë donacion i mëhershëm, 
ka vazhduar prapë dhe çmoj dhe respektojë punën e mirë të secilit. Te rruga “Ali Zeneli”, duke i ditur 
pengesat në shpronësim kemi modeluar zgjidhje pronësore që të fillohet me punën përpos në ato pjesë ku ka 
pengesa, te ambulancat një pjesë e tyre janë renovim, një pjesë ndërtim i ri.   

Elidiana Budini Haziri: Ne si qytetarë të Komunës së Mitrovicës mund të vërejmë që është punuar, dhe 
që ende ka shumë nevojë me u punuar. Është bërë një punë e mirë edhe mandatin e kaluar edhe këtë vit është 
bërë punë e mirë. Çështja e çerdhes është një realitet i hidhur, e di që është duke u rinovuar dhe është 
donacion i Bankës Botërore, është me një trajtë kredie por jo totalisht, ndërsa nga zvarritjet në punimet aty 
shumë prindër kanë dilemën se ku do t’i dërgojnë fëmijët nëpër çerdhe, është ende problematikë. Te Sholla 
Ekonomike është duke u bërë një investim, në raport thuhet investim i tërësishëm, ndërsa në të vërtetë është 
vetëm renovim i jashtëm, a e dini se në sallën e arsimtarëve neve na duhet të mbajmë çadër në ditët që bie 
shi, ka edhe shumë e shumë probleme tjera. Pra është punuar por kemi nevojë për të punuar të gjithë për të 
arritur te më e mira, por nuk është arritur perfeksioni dhe nuk mund të arrihet brenda një viti.  

Kryetari Bedri Hamza: Perfeksionin nuk e pretendoj, nuk arrihet, do të vijnë edhe tjerë që do të punojnë 
më mirë se ne, po na dalin pengesa gjatë punëve nga më të ndryshmet, p.sh., te Shkolla Ekonomike që ju e 
përmendet ne fillojmë me renovim dhe na dalin probleme pronësoro-juridike, kjo është absurde. Janë bërë 
punë të mira, do të bëhen edhe në vazhdim, në vitin në vijim do të punojmë më shumë.  

Vesel Neziri: Raporti është paraqitur në mënyrë të detajuar, më gëzon fakti se nuk ka fryrje, është 
paraqitur vetëm ajo që është punuar, a ka mundësi të punohet më shumë, po ka, por nuk ka pasur hapësirë, 
kur dihet se e keni marrë Komunën në kushtet më të rënda, e dimë të gjithë se Thesari vetëm se nuk e pat 
falimentuar Komunën tonë, prandaj nuk pritet më shumë me u punuar. Raport më të mirë nuk kemi pasur 
prej që jam në Kuvend. Më e rëndësishmja është e të gjitha planifikimet që i bën po i bën me mbulesë, sepse 
kjo i ka kushtuar Komunës shumë, për projektet jo të planifikuara mirë një shumë të konsiderueshme të 
mjeteve financiare na i ka marrë përmbaruesi, prandaj lutem kjo mos të përsëritet më. Më intereson të di kur 
do të fillojë procesi i ndarjes së bursave për nxënësit e Shkollës Teknike.  

Kushtrim Zeneli: Kam disa pyetje: Tek Drejtoria e Inspeksionit në raport thuhet se kemi ndërprerë 
ndërtimet pa leje të objekteve banesore, a mundemi me ditë cilat janë ato ndërtime që janë ndërprerë? Te 
pika 4 thuhet se janë liruar hapësirat publike, unë e kam një pyetje se a po vazhdon ende shitja në hapësirat 
publike nga shitësit ambulantë?, jo të bëhet vetëm një aktivitet i drejtorisë e prapë të kthehet qysh ka qenë. 
Te procesi i legalizimit, a ka të dhëna sa shtëpi janë legalizuar dhe sa kanë mbetur pa u legalizuar. Te 
Drejtoria e Mjedisit është mirë të rritet buxheti, është një dikaster mjaftë i rëndësishëm, prerja ilegale e 
pyjeve është prapë duke vazhduar, ndotja prej veprimtarive industriale prapë është duke vazhduar e këto 
zgjidhen vetëm kur kemi rritje të buxhetit. Pyetje për këtë drejtori: pse nuk po funksionalizohen kontejnerët 
nëntokësorë?, dihet se në komunën tonë janë 4-5 pika statike ku janë vendosur kontejnerët nëntokësorë, aty 
është edhe procesi se si klasifikohen, kur do të funksionalizohen?  

Kryetari Bedri Hamza: Në fillim të mandatit në disa pjesë ka filluar ndërtimi pa leje dhe ne i kemi ndalë, 
le t’i ndjekin procedurat ligjore. Hapësirat publike janë liruar në disa vende, ka pasur edhe rrënim të 
objekteve të caktuara. Te procesi i legalizimit ka qenë një mundësi ligjore, disa e kanë shfrytëzuar e disa jo, 
është në procedurë në Kuvendin e Kosovës Ligji për legalizim, te kontejnerët nëntokësorë Drejtori do të 
përgjigjet në ndonjë prej seancave të radhës.  

Hamdi Hasani: Kryetar faleminderit për raportin, nuk ka qytetar i Mitrovicës që nuk është i lumtur me të 
gjitha këto të arritura, gjitha këto punë të mira që janë bërë dhe vazhdojnë me u bë, nuk ka si më mirë. Ju 
përgëzoj.  

Erseka Barani: E përgëzoj Kryetarin dhe ekzekutivin për këtë raport, shumë i detajuar dhe i qartë, neve si 
qytetarë na duhen raporte edhe më shumë të detajuara, Kryetari e përmendi ecurinë e punime në objektin e 
QKMF-së, QMF-së në Stantërg dhe tha se nuk është i kënaqur me AMF-në në Koshtovë, është mirë ne si 
anëtarë të Kuvendit ta dimë se deri ku kanë shkuar këto punime, njëkohësisht na duhet edhe një raport mbi 
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dhënien e shërbimeve duke i ndarë sektorët në forma tabelare, duke i klasifikuar shërbimet shëndetësore, 
para disa muajve e kemi pasur një raport nga DSH-ja, mirëpo nuk ka qenë shumë i detajuar asht siç e kemi 
kërkuar. Në raportin e paraqitur sot është raport i punës së Kryetarit dhe jo raport i drejtorive në veçanti, këtu 
ceket ofrimi i vizitave shtëpiake përmes kontraktimit të shërbimeve shëndetësore, çka është me rëndësi të 
ceket në raportin e kësaj kontrate të ofrimit të vizitave shtëpiake, cilët janë pacientët që përfitojnë nga kjo 
kontratë dhe a përfshihen këtu kujdesi dhe vizitat sistematike për nënat lehona dhe fëmijë. Po ashtu desha ta 
di a ka pasur kosto shtesë vazhdimësia e punimeve në çerdhen publike apo a do të jetë Komuna e Mitrovicës 
ajo që do ta shtojë pjesën e nevojshme të kostos, meqë është zvarritur dhe tej zgjatur renovimi i çerdhes. E 
përmendi Kryetari ndërtimin e QMF-së në Iliridë, më intereson ta di a do të jetë lokacioni i njëjtë dhe a është 
konstatuar se QMF-ja ekzistente nuk mundet me u rinovuar.  

Kryetari Bedri Hamza: Tek ambulanca në Koshtovë ka qenë një kontratë e lidhur në mandatin e kaluar, 
kanë vazhduar punimet, dinamika nuk ka qenë e duhura dhe këtë vit pritet të përfundojnë punët e vrazhda, 
ndërsa pjesa tjetër nuk përfundon këtë vit dhe afati kohor ka skaduar, ndërse tash duhet me filluar në 
procedurë të re. Te ambulanca në Stantërg është duke u punuar me dinamikë të shkëlqyer, këtë vit pritet të 
përfundojnë punët e vrazhda, përfshirë edhe kulmin, ndërsa pjesa tjetër pritet të përfundojë brenda afatit të 
paraparë me kontratë. Te QKMF-ja ka përfunduar kaldaja dhe besoj që brenda këtij viti ose fillimin e vitit 
tjetër të përfundojë përdhesa, ndërsa te AMF-ja në Iliridë, lokacioni është i njëjti, kemi projektin e gatshëm, 
42% është financim nga Komuna e Mitrovicës, ndërsa pjesa tjetër prej donatorit. Sa i përket çerdhes kemi 
bërë punime shtesë, ka qenë e domosdoshme, nuk i ka plotësuar më kushtet, renovimi po ndodhë brenda 
afatit, brenda kontratës, do të jetë e gatshme të fillohet javën e parë të janarit.  

Xhevrije Bahtiri Ademi: Ka qenë një marrëveshje ndërmjet “Jetimave të Ballkanit” dhe disa familjeve që 
kanë prona të veta, kanë qenë përfitues të ndërtimit të shtëpive, ku është ajo marrëveshje, a është duke u 
zbatuar, a është në proces? 

Kryetari Bedri Hamza: Faleminderit për çështjen që e ngrite, unë nuk e kam parë atë dokument, po e 
marrë për obligim dhe do ta kërkoj atë dokument, do t’i hulumtoj faktet dhe të jap përgjigje zyrtare.  

Shkurta Shosholli Musa: Raporti është shumë real i cili nëpërmjet punëve të kryera pasqyron aktivitetin 
rreth drejtorive, janë gjëra që me të vërtetë kanë ndodhur, e kanë prekur mirëqenien e qytetarëve, ka ende për 
t’u dëshiruar. Nga kjo seancë do të dalë më e pasur sepse mora raportin për pagesën e borxheve të 
prapambetura. Nuk patë nevojë të diskutohet aq shumë për raportin e punës së Kryetarit sepse arsyetimi nga 
ana e tij ke shumë i qartë.  

Kryetari Bedri Hamza: Është edhe një listë zyrtare të cilën unë e kam të faturave të cilat presin me u 
paguar, nëse i pranojë detyrimet e prapambetura i pranojë edhe të arriturat me shumë qejf, ka vendime të 
gjykatave afro 4 milion që do të na e prishin strukturën e buxhetit, praj shuma e paraqitur në raport ka të bëjë 
për faturat e paguara nga data 26.11.2021 deri në datën kur kemi raportuar. Fatura të vitit 2022 që i kanë 
plotësuar kushtet formalo juridike nuk ka që presin, i kemi paguar të gjitha. 

Gazmend Asllani: Faturat qenkan shumica të muajit 11 të vitit të kaluar, pra para se ne të marrim 
mandatin, përfituesi është i njëjti ndërsa data e ndryshme.  

Nafije Rexha: Për punët e mira që janë bërë janë ofruar fakte dhe dokumente e që është dëshmia më e 
mirë për punët që janë kryer për një kohë kaq të shkurtër dhe me një raport kaq të detajuar, shihet se është 
punuar në secilën lami dhe në secilin dikaster, kjo do të thotë shumë.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim, Kryesuesja e Kuvendit për shkak të raportit të 
performancës vuri në votim Raportin e punës së Kryetarit për vitin 2022.  

Rezultati i votimit 25 për, 0 kundër dhe 1 abstenim.  
Kryesuesja e konstatoi të miratuar Raportin e punës së Kryetarit për vitin 2022.  

 
Pika 10 

Kryesuesja e Kuvendit para se të hapë diskutimin lidhur me Raportin vjetor të punës së Drejtorisë së 
Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës për ta arsyetuar të njëjtin fjalën ia kaloi Drejtorit të DSHPI-së z. 
Granit Tmava.  

Pas arsyetimit nga ana e Drejtorit të DSHPI-së z. Granit Tmava, Kryesuesja e mbledhjes hapi diskutimin.  
Fsinik Suma: E përgëzoj Drejtorin e DSHPI-së për raportin e ofruar ky pasqyrohet puna e tij, shumë 

projekte të reja, rrugë të rregulluara, shtrirja e ndriçimit publik në shumë lagje dhe në shumë fshatra, pastaj 
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hapja e rrugës “Ali Zeneli” rrugë në qendër të qytetit, të gjithë e dimë rëndësinë e saj për qarkullim, ju 
përgëzojë për këtë iniciativë që të zgjidhet ky problem.  

Kushtrim Zeneli: Te pika për mirëmbajtjen e varrezave dhe lapidarëve të qytetit, kam marrë disa 
mesazhe se janë në gjendje të mjerueshme ato që janë në zonat rurale, prandaj cili është plani yt konkret që të 
merresh edhe me pjesën rurale më shumë.  

Granit Tmava: Punën e parë që e kam bërë në fillim të mandatit është përmirësimi i varrezave të 
dëshmorëve në qytetin e Mitrovicës, të gjitha bustet në Mitrovicë nuk janë në gjendje të mirë, nuk 
mirëmbahen, as varrezat në tërë territorin e Mitrovicës nuk janë mirëmbajtur për shkak se operatori nuk e ka 
pasur të specifikuar në kontratë. Me procedurat e reja me kontratën e re që jemi afër nënshkrimit, të gjitha 
varrezat në territorin e Mitrovicës do të mirëmbahen.  

Shkëlqim Ibrahimi: Nga natyra njerëzore të gjithë duhet jemi të kënaqur me punët e bëra, unë vij nga 
fshati Shupkovc ku në shumë lagje është prekur zgjerimi i rrjetit të kanalizimit, po ashtu edhe zgjerimi i 
rrjetit të ndriçimit publik, kam edhe dy kërkesa: njëra është sanimi i problemeve në rrugës kryesore në 
fshatin Rahovë, sepse ata po përballen me probleme të mëdha, prandaj ta keni parasysh këtë rrugë. Ndërsa 
çështja tjetër ka të bëjë me shkollën e Shupkovcit, sa herë që ka vërshime bodrumin e kësaj shkolle e merr 
uji, kërkoj nga DSHPI dhe DA ta keni parasysh sepse nuk besoj se do të ketë kosto të lartë.  

Armend Begu: Rruga Zhazhë-Vllahi nuk është e asfaltuar, është në mes dy komunave, drejtoria 
përkatëse ta merr si iniciativë që të kryhen disa parapërgatitje, ose t’i adresohen Ministrisë gjegjëse ose 
Komunës së Zveçanit dhe të zgjidhet ky problem, kushdo që e merr përsipër të kërkohet që kjo të jetë rrugë 
standarde.   

Granit Tmava: Ne në kuadër të përgjegjësive tona do të bëjmë gjitha përpjekjet që rruga Zhazhë-Vllahi të 
hyjë në procedurë nga Ministria si bashkëfinancim me ne, si Komunë kemi intervenuar me zhavorr.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim Kryesuesja e mbledhjes kërkoi të vazhdohet me pikën e 
radhës.  

 
Pika 11 

Kryesuesja e Kuvendit para se të hapë diskutimin lidhur me Raportin nga Drejtoria e Arsimit lidhur me 
konkursin për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë në shkollat fillore të mesme të ulëta dhe shkollat e mesme të 
larta, fjalën ia kaloi Drejtoreshës së DA-së znj. Drita Kadriu. 

Drejtoresha e DA-së znj. Drita Kadriu në pika të shkurtra i njoftoi anëtarët e Kuvendit për rrjedhën e 
konkursit të hapur më dt. 25.08.2022 për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë në shkollat fillore të mesme të ulëta 
dhe shkollat e mesme të larta, dhe në çerdhen e qytetit.  

Në vazhdim Kryesuesja e mbledhjes hapi diskutimin.  
Xhevrije Bahtiri Ademi: E ceka edhe më herët problemi që është duke ndodhur në Shkollën “Bislim 

Imeri” në Kçiq. Mësimdhënësit e asaj shkolle kanë bërë ankesë qe 2-3 herë tek ju, apo një lloj peticioni sepse 
drejtoresha e shkollës futet në orët e mësimit para nxënësve dhe bënë debat me mësimdhënës para nxënësve 
e kjo nuk është e lejuar. Prandaj pyetje ime është se cila ka qenë kërkesa e mësimdhënësve të asaj shkolle e 
cila iu është drejtuar juve personalisht? 

Kushtrim Zeneli: Kam pritur raport më të detajuar rreth këtij konkursi, mirëpo është në rregull, kam disa 
pyetje rreth konkursit: dihet se Mitrovica numëron kuadro dhe profesionistë të shumtë të cilët munden me 
kontribuar, ndoshta keni bërë analizë, cila është arsyeja e moskandidimit për drejtorë të shkollave?, a është 
respektuar Udhëzimi Administrativ i MASHT-it?, a ka pasur ndërhyrje politike në konkurs, në veçanti në 
Shkollën e Mesme të Mjekësisë “Xheladin Deda”? Sipas disa kandidatëve që i kam parë kanë thënë se nëpër 
intervista janë shkelë disa nene të udhëzimit, si neni 8, paragrafi 2, nënparagrafi 2.7.3 i Udhëzimit 
Administrativ Nr. 151/2020 ku thotë se informimi bëhet përmes faqes zyrtare. Këto janë çështjet që më 
interesojnë mua si qytetarë dhe që të arriturat në arsim janë interes i të gjithë qytetarëve. Po ashtu kërkoj 
përgjigje se kandidatja që është pranuar drejtoreshë në SHMM “Xheladin Deda” a i plotëson të gjitha kushtet 
dhe a ka shkuar gjithçka sipas normativit të ligjeve të arsimit?  

Ekrem Sadiku: Po ndërlidhem në dy çështje, e para me pyetjen e znj. Xhevrije lidhur me shkollën e 
Kçiqit, unë kam qenë mësimdhënës në atë shkollë dhe e njoh gjithë stafin, problemi ka filluar që nga mandati 
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i kaluar, atëherë ka filluar ankesa e parë, pastaj ka edhe ankesa tjera, ideja pse e kemi ngritur këtë çështje 
është që disponimi të kthehet në punë, nxënësit mos të humbin mësim sepse ne e dimë se për shkak të disa 
problemeve në disa klasë javën e kaluar nxënësit janë liruar prej orës së mësimit. Ne nuk kemi qasje te 
ankesat, çështja nuk ka të bëjë vetëm me një mësimdhënës por te pjesa dërmuese e mësimdhënësve të atij 
lokaliteti, të shikohet epilogu i problemit dhe të zgjidhet kjo. Çështja tjetër ka të bëjë me nxënësit e 
mjekësisë, disa më kanë shkruar, nuk e di a është e saktë, sipas tyre në disa lëndë nuk është mbajtur fare 
mësim, lënda Ndihma e Parë, Etikë Mjekësore dhe Farmakologji, për shkak të mungesës së mësimdhënësve 
të këtyre lëndëve. Të hulumtohet se nëse ka ndodhur kjo, përse ka ndodhur.  

Elidiana Budini Haziri: Kam vetëm një pyetje të thjeshtë për Drejtoreshën e Arsimit, tek drejtoria juaj 
janë krijuar disa grupe: p.sh. Grupi punues për draft-rregulloren që e diskutuam më herët, Grupi punues për 
përzgjedhjen e mësimdhënësit më të mirë në bazë të vlerësimeve, pyetje është: cilat janë kriteret për 
përzgjedhjen në grup punues? Ne e dimë që numri i mësimdhënësve në Komunë është shumë i madh, mirëpo 
zgjidhen 5 apo 6, a ka kritere që janë përzgjedhë, cilat janë ato kritere, dikush e ka si përvojë jetësore 
hartimin e një draft rregulloreje, pse mos me u zgjedhë, pra cilat kritere? 

Shkëlqim Ibrahimi: Në shkollat e Mitrovicës duhet t’i kushtojmë rëndësi angazhimit të psikologëve 
shkollor, Drejtoria të gjejë formën e angazhimit të tyre, kjo është kërkesë e nxënësve, prindërve, mësuesve 
dhe profesorëve në çdo takim që kemi mbajtur me ta. Dihet se me Udhëzim Administrativ është përcaktuar 
që në 1000 nxënës të jetë një psikolog, me angazhimin e psikologëve në shkolla do t’i kontribuonte shumë 
sigurisë emocionale, shëndetit mendor dhe mirëqenies në përgjithësi.  

Drita Kadriu: Sa i përket çështjes së e ngriti Shkëlqimi, ne kemi bërë një kërkesë në MASHT për 13 
psikologë, që përmes kësaj ministrie MF-ja të na i lejojë pozitat, ende nuk kemi marrë përgjigje, kërkesa ka 
të bëjë për 4 shkollat e mesme dhe 9 shkolla të mëdha fillore, po ashtu kemi bërë kërkesën edhe për 
ndërtimin e objektit të ri të shkollës “Abdullah Shabani”, nuk kemi marrë përgjigje për asnjërën kërkesë. Sa i 
përket orëve të humbura në mjekësi z. Ekrem kemi të drejtë, drejtorët e shkollave e kanë pasur obligim që të 
gjejnë kuadrot për plotësimin e orëve derisa të përfundojnë konkurset që me të vërtetë po zgjasin shumë. Sa i 
përket çështjes që e ngriti Kushtrimi, është e vërtetë se nuk ka pasur konkurrencë, edhe ne jemi brengosur, po 
planifikojmë që vitin e ardhëm ta ofrojmë një përkrahje për palët e interesuara ta nisin karrierën por edhe për 
ata që janë në karrierë të detyrës së drejtorit. Ndërsa s ai përket procedurave për përzgjedhjen e procedurave 
për drejtorë, janë respektuar të gjitha procedurat e përcaktuara me Udhëzimin Administrativ, kemi marrë 
mendime nga Zyra Ligjore e MASHT-it dhe zyrat tjera brenda MASHT-it, lidhur me procedurat. Sa i përket 
çështjes së drejtoreshës së zgjedhur Komisioni i zgjedhur me Vendim të Kuvendit ka marrë atë vendim duke 
i ndjekur procedurat. Ndërsa sa i përket çështjes së ngritur nga znj. Xhevrije, keni të drejtë plotësisht, çështja 
është brengosëse në shkollën e Kçiqit, është e vërtetë se kemi marrë një peticion nga 24 mësimdhënës të cilin 
e kemi shqyrtuar, i kam pritur në zyrë mësimdhënësit, kam shkuar disa herë në atë shkollë duke e parë të 
arsyeshme që udhëheqja ka nevojë për përkrahje. Sot Policia më ka thirrur në mëngjes dhe më ka thënë a jeni 
e njoftuar se sot do të ketë protestë në Kçiq, iu kam treguar se jo, pasdite ata do t’më sjellin një raport rreth 
situatës. Pra është e vërtetës se kemi pranuar peticion, edhe se në mënyrë demonstrative është lëshuar 
shkolla, dhe të enjten është njoftuar drejtoresha për peticionin, ne jemi duke e analizuar situatën dhe besoj se 
shumë shpejtë do ta marr rrugën e vet kjo çështje. Ndërsa sa i përket çështjes së ngritur nga znj. Elidiana 
rreth grupeve punuese rreth hartimit të legjislacionit në nivel komune për shkollat e Mitrovicës, ju njoftoj me 
kënaqësi të veçantë se si zgjidhen grupet punuese, ato delegohen nga shkollat, ato kanë të deponuara në DA 
CV-të e mësimdhënësve që kanë përvojë qoftë në trajnime, qoftë në udhëheqje apo si sekretarë në detyrat e 
punimit të dokumentit dhe krejt kjo punë bëhet vullnetare nga mësimdhënësit që janë pjesë e grupeve. Nëse 
dikush nga asamblistët shpreh vullnet me punuar në këtë drejtim jeni të mirëseardhur sepse kemi edhe 
rregullore tjera për të hartuar, por unë kam menduar se roli juaj do të jetë shumë më i madh në asamble për 
t’i dhënë vërejtjet që nuk i kemi parë ne si grup.  

Pasi nuk kishte të lajmëruar tjerë për diskutim Kryesuesja e mbledhjes kërkoi të vazhdohet me pikën e 
radhës. 
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Pika 12  
Armend Begu: Kërkoj nga Drejtori i DSH-së që ta përdorë autoritetin e vet dhe të bëjë një zgjidhje 

për ata pacientë që marrin infuzion sepse prej Shtëpisë së Shëndetit refuzohen edhe prej Emergjencës 
refuzohen, prandaj nëse ka mundësi të bëhet një zgjidhje permanente për këtë çështje.  

Fahri Shabani: Çështje e dhënies së infuzioneve në QKMF është ndaluar nga Ministria e 
Shëndetësisë me udhëzim të veçantë administrativ, infuzionet ipen vetëm në Spital.  
 

Kryesuesja e Kuvendit mbylli punimet e mbledhjes së Kuvendit të Komunës në ora 16.00 min. 
 
 
 Mitrovicë                         Procesmbajtëse:                                  Kryesuesja e Kuvendit 
   _______________                               ________________ 

    Merita PRETENI   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

8



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
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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
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. 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
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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.

l9



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
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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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2. TË HYRAT VETANAKE 
2.1. Planifikimi dhe realizimi i të hyrave vetanake komunale  

 Planifikimi i Të Hyrave vetanake për vitin 2022, është në shumën prej 2,525,766.00 Euro. 

 Ndërsa inkasimi deri në 31.12.2022, ka arritur vlerën prej 3,300.229.63 Euro.  

 Në krahasim me periudhën e njejtë të vitit të kaluar, inkasimi në vitin 2022 ka arritur 93.36%, gjegjësisht inkasimi është më i ulët për 6.64%. 

 Komuna e Mitrovicës në këtë vit fiskal ka tejkaluar planifikimin në inkasim të THV për 18.56%. 

 Dënimet në trafik dhe Gjobat e Gjykatave janë të hyra indirekte dhe alokohen nga Policia dhe Gjykata. Këto të hyra përfundimisht për vitin fiskal 

2022 janë alokuar në shumën prej 303,494.82 Euro. 
 

THV
Denimet / 

Gjobat
Gji thsej THV

Denimet / 

Gjobat
Gji thsej

a b c d e f g h i j k l

Janar        173,230.53 22,251.00         195,481.53 155,334.36            144,358.32 21,724.70         166,083.02 92.93% 83.33% 97.63% 84.96%

Shkurt        167,429.08 31,652.50         199,081.58 146,078.39            226,633.43 23,347.50         249,980.93 155.15% 135.36% 73.76% 125.57%

Mars        193,913.24 33,012.00         226,925.24 186,725.32            309,366.48 26,052.00         335,418.48 165.68% 159.54% 78.92% 147.81%

Prill        354,025.00 5,117.80           359,142.80 201,546.95            300,704.71 27,082.95         327,787.66 149.20% 84.94% 529.19% 91.27%

Maj        337,506.52 5,553.30           343,059.82 231,819.02            307,570.80 29,589.30         337,160.10 132.68% 91.13% 532.82% 98.28%

Qershor        256,514.19 37,216.88         293,731.07 223,590.66            233,524.65 31,842.79         265,367.44 104.44% 91.04% 85.56% 90.34%

Korrik 477,252.65       6,161.00           483,413.65 252,751.70            220,007.36       21,445.00         241,452.36 87.04% 46.10% 348.08% 49.95%

Gusht 255,810.13       7,591.00           263,401.13 254,023.77            269,844.72       33,534.30         303,379.02 106.23% 105.49% 441.76% 115.18%

Shtator 246,790.20       96,635.50         343,425.70 238,206.03            106,141.60       24,756.18         130,897.78 44.56% 43.01% 25.62% 38.12%

Tetor 364363.63 3,770.00           368,133.63 231,148.70            174,245.01       22,367.50         196,612.51 94.27% 59.81% 593.30% 53.41%

Nëntor 199893.63 6,870.00           206,763.63 181,172.83            486,426.40       19,234.80         505,661.20 268.49% 243.34% 279.98% 244.56%

Dhjetor 183199.28 64,482.50         247,681.78 223,368.28            217911.33 22,517.80         240,429.13 97.56% 118.95% 34.92% 97.07%

Totali 3,209,928.08 320,313.48 3,530,241.56 2,525,766.00 2,996,734.81 303,494.82 3,300,229.63 118.65% 93.36% 94.75% 93.48%

h/d

 TË HYRAT VETANAKE

Muaji Planifikimi 2022
Realizimi 2022

f/e f/b g/c
Realizimi 2021

 

 Tabela 1. Shenim : Në totalin e pranimeve nuk janë të përfshira Donacionet e Brendshme dhe  ato të Jashtme 
Vërejtje : Për më shume informata nga kjo pasqyrë shikoni shpalosjen e shenimeve! 
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2.2. Paraqitja grafike e inkasimit të të hyrave vetanake komunale duke përfshirë edhe gjobat e gjykatave dhe denimet në trafik 
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2.3. Inkasimi i të Hyrave Vetanake sipas programeve buxhetore 
Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor TOTAL

1 Adminis trata 3,339.00     7,607.00     9,266.00     8,168.00     6,601.00     8,321.00     9,513.00     11,292.00   10,748.00   5,409.00     7,523.00     12,582.00   100,369.00     

2 Inspeks ioni 515.00        1,160.00     3,247.00     1,195.00     1,158.00     1,505.00     305.00        265.00        200.00        380.00        1,285.00     350.00        11,565.00       

3 Buxhet dhe Financa 47,108.73   71,217.39   125,206.32 188,913.85 96,240.54   114,556.33 113,843.99 139,397.05 66,875.93   112,976.01 72,458.35   117,811.07 1,266,605.56  

4 Bujqës ia -              -              2,020.00     71.10          10.00          -              -              1,010.00     -              1,010.00     1,010.00     -              5,131.10         

5 Pyl l tari  dhe Inspeks ion36,770.00   31,108.04   34,713.10   30,814.05   29,124.50   34,865.01   21,510.04   20,132.00   1,680.90     9,724.90     24,861.72   6,158.35     281,462.61     

6 Zhvi l l imi  Ekonomik 1,070.00     3,015.00     2,708.00     1,822.50     3,300.00     460.00        3,675.00     1,355.00     1,590.00     1,400.00     1,080.00     3,525.00     25,000.50       

7 Gjeodezi  dhe Kadastër9,878.00     39,983.00   20,399.00   23,795.00   26,631.56   25,427.56   28,526.80   27,923.00   17,715.00   31,956.10   30,470.56   21,515.00   304,220.58     

8 Urbanizmi 23,362.59   57,304.50   104,706.06 37,775.21   134,278.70 18,236.25   37,787.53   64,584.67   1,207.77     8,258.00     344,662.27 50,147.91   882,311.46     

9 Kulturë, Rini  dhe Sport 408.00        246.00        317.00        191.00        207.00        126.00        114.00        380.00        154.00        66.00          158.00        361.00        2,728.00         

10 QKMF 1,778.00     1,760.50     2,281.00     1,797.00     2,653.50     2,591.50     2,882.00     2,888.00     5,417.00     2,899.00     2,675.50     4,287.00     33,910.00       

11 Mirëqenia  Socia le -              232.00        216.00        415.00        244.00        217.00        392.00        236.00        454.00        164.00        242.00        995.00        3,807.00         

12 Çerdhja  e Fëmi jëve 5,656.00     6,108.00     3,956.00     5,720.00     6,956.00     8,660.00     392.00        80.00          -              -              -              -              37,528.00       

13 SHMT Arki tekt Sinani13,203.00   282.00        6.00            6.00            16.00          11,668.00   216.00        2.00            4.00            2.00            -              8.00            25,413.00       

14 SHME Hasan Prishtina 570.00        6,610.00     320.00        -              -              6,591.00     850.00        -              90.00          -              -              171.00        15,202.00       

15 SHMM Xheladin Deda 700.00        -              5.00            21.00          150.00        300.00        -              300.00        5.00            -              -              -              1,481.00         

16 Agjens ioni  i  Pyjeve 55.20          -              -              85.95          33.30          572.79        -              33.30          264.18        22.50          55.80          55.80          1,178.82         

17 Denimet në Trafik 17,819.50   18,742.50   21,692.00   24,277.00   23,671.00   23,170.00   18,255.00   26,776.00   20,091.00   16,510.00   15,605.00   18,882.00   245,491.00     

18 Gjobat nga Gjykatat 3,850.00     4,605.00     4,360.00     2,720.00     5,885.00     8,100.00     3,190.00     6,725.00     4,401.00     5,835.00     3,574.00     3,580.00     56,825.00       

166,083.02 249,980.93 335,418.48 327,787.66 337,160.10 265,367.44 241,452.36 303,379.02 130,897.78 196,612.51 505,661.20 240,429.13 3,300,229.63  

Drejtoria

TOTALI

 Tabela 2 
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2.4. Shpalosja e të hyrave vetanake sipas programeve buxhetore 2022  
 

Administrata dhe personeli 

Realizimi 2021 Planifikimi 2022 Realizimi 2022
Krahasimi me 

planifikimin

Krahasimi                             

2021 / 2022

9,365.10                      5,000.00                      10,342.00                    206.84% 110.43%

5,259.00                      5,000.00                      3,933.00                      78.66% 74.79%

5,300.00                      1,000.00                      4,975.00                      497.50% 93.87%

66,291.00                    50,000.00                    71,270.00                    142.54% 107.51%

Verifikim I dok të ndryshme 13,075.00                    12,000.00                    9,849.00                      82.08% 75.33%

99,290.10                    73,000.00                    100,369.00                 137.49% 101.09%

Pranimet (Të Hyrat)

Çertifikatat e lindjes

Gjithsej PRANIMET

Çertifikatat e kurorëzimi

Çertifikatat e vdekjes

Çertifikata tjera ofiqare

                                                                                                                                                                                                   Tabela nr. 3 

Të hyrat vetanake të realizuara nga Drejtoria e Administratës dhe Personelit në vitin 2022 janë më të larta  për 1.09% në krahasim me realizimin e të 

hyrave vetanake të vitit 2021. 

Ndërsa, nëse e krahasojmë realizimin e të hyrave vetanake për vitit 2022 të kësaj drejtorie me planifikimin shihet se kemi pasur një realizim të 

kënaqshëm të të hyrave vetanake nga kjo drejtori duke tejkaluar planifikimin për 37.49%.  

 

Sqarim: Grafiku paraqet pjesëmarrjen e zërave në totalin e inkasimit   të THV të programit për vitin 2022 

 

10% 4% 5% 
71% 10% 
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Çertifikatat e lindjes Çertifikatat e kurorëzimit Çertifikatat e vdekjes Certifikat tjera ofiqare Deklarata, Verifikimi dok.
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Inspekcioni 

Realizimi 2021 Planifikimi 2022 Realizimi 2022
Krahasimi me 

planifikimin

Krahasimi                             

2021 / 2022

1,470.00                      2,000.00                      3,520.00                      176.00% 239.46%

2,545.00                      4,000.00                      7,985.00                      199.63% 313.75%

4,313.00                      7,000.00                      60.00                            0.86% 1.39%

8,328.00                      13,000.00                    11,565.00                   88.96% 138.87%

Pranimet (Të Hyrat)

Gjithsej PRANIMET

Pranimi teknik i lokalit

Inspekt. veteri. brenda vendit

Gjobat mand. nga Inspekcioni

                                                                                                                                        Tabela nr. 4 

 

Të hyrat vetanake të realizuara nga Drejtoria e Inspekcionit në vitin 2022 janë më të larta për 38.87 % në krahasim me të hyrat e inkasuara nga kjo 

drejtori në vitin 2021.  

 

Ndërsa krahasuar me planin për vitin 2022, inkasimi ka realizuar 88.96% të planifikimit. 

 

 

 
 

Sqarim: Grafiku paraqet pjesëmarrjen e zërave në totalin e inkasimit   të THV të programit për vitin 2022 
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Buxheti dhe Financat 

 
1,002,543.46 1,186,345.00          1,073,382.40 90.48% 107.07%

129,440.00              112,000.00              138,885.00              124.00% 107.30%

947.50                      2,000.00                  172.00                      8.60% 18.15%

61,126.64                5,000.00                  49,354.16                987.08% 80.74%

-                             3,500.00                  -                             0.00% #DIV/0!

8,421.00                  6,000.00                  4,812.00                  80.20% 57.14%

1,202,478.60          1,314,845.00          1,266,605.56         96.33% 105.33%

Tatimi në Pronë

Gjithsej PRANIMET

Taksa e regj. të automjeteve

Verifikimi i dok. të ndryshme

Taksa për ushtrimin e veprim.

Qiraja nga objektet publike

Konfiskimi - Deponimi autom.

                                                                                                                                        
Tabela nr. 5 

 
 
Të hyrat vetanake të realizuara nga Drejtoria për Buxhet dhe Financa në vitin 2022 janë më të larta për 5.33% në krahasim me të hyrat e 

inkasuara nga kjo drejtori në vitin 2021 

.  

Ndërsa planifikimi i THV për vitin 2022  nga Drejtoria për Buxhet dhe Financa, është realizuar  96.33%. 



 

 
                  

                      Komuna e Mitrovicës 
               Drejtoria për Buxhet dhe Financa  

                  

  

 10 

 
Sqarim: Grafiku paraqet pjesëmarrjen e zërave në totalin e inkasimit   të THV të programit për vitin 2022 

 

Bujqësia 

 

Realizimi 2021 Planifikimi 2022 Realizimi 2022
Krahasimi me 

planifikimin

Krahasimi                             

2021 / 2022

6,060.00                      6,060.00                      5,131.00                      84.67% 84.67%

-                                 -                                 -                                 0.00% 0.00%

6,060.00                      6,060.00                      5,131.00                      84.67% 84.67%

Pranimet (Të Hyrat)

Gjithsej PRANIMET

Qiraja nga objekti - Thertorja

Destinimi Tokës

                                                                                                                                        Tabela nr. 6 

 

Të hyrat vetanake të inkasuara  nga Drejtoria e Bujqësisë në vitin 2022  janë realizuar 84.67%   e planifiimit.  
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Pylltaria dhe Inspekcioni 

 

Realizimi 2021 Planifikimi 2022 Realizimi 2022
Krahasimi me 

planifikimin

Krahasimi                             

2021 / 2022

358,467.74                  350,000.00                  244,329.05                  69.81% 68.16%

4,777.26                      1,000.00                      1,936.80                      193.68% 40.54%

52,627.33                    20,000.00                    35,196.76                    175.98% 66.88%

415,872.33                 371,000.00                 281,462.61                 76% 67.68%

Pranimet (Të Hyrat)

Menagjimi i mbeturinave

Gjithsej PRANIMET

TH nga konfiskimi

Leje mjedisore Komunale

Tabela nr. 7 

Të hyrat vetanake të realizuara nga Drejtoria e Pylltarisë dhe Inspekcionit në vitin 2022 janë më të ulëta për 32.32% në krahasim me realizimin e të 

hyrave për vitin 2021. Ndërsa plani për 2022 është  realizuar  për 76%. 

 

Sqarim: Mos realizimi i THV të planifikuara për vitin 2022 nga Drejtoria e Pylltarisë dhe Inspekcionit është reflektim i Vendimit të Kuvendit 

Komunal për bartjen e konpetencave për inkasimin e pagesave të shërbimeve për largimin e mbeturinave  KRM”Uniteti” -Mitrovicë. 
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Sqarim: Grafiku paraqet pjesëmarrjen e zërave në totalin e inkasimit   të THV të programit për vitin 2022 

 

Drejtoria e Infrastrukturës dhe Shërbimeve Publike 

 

Realizimi 2021 Planifikimi 2022 Realizimi 2022
Krahasimi me 

planifikimin

Krahasimi                             

2021 / 2022

15,402.50                    25,615.00                    20,630.50                    80.54% 133.94%

17,566.12                    5,000.00                      4,370.00                      87.40% 24.88%

32,968.62                    30,615.00                    25,000.50                    81.66% 75.83%

Pranimet (Të Hyrat)

Parkingu Publik

Gjithsej PRANIMET

Taksat tjera administr. Merem

                                                                                                                                        
Tabela nr.8 

 

Të hyrat vetanake të realizuara nga Drejtoria për Zhvillim Ekonomik në vitin 2022 janë më të ulëta  për 24.17% në krahasim me vitin 2021.  

Ndërsa, krahasuar me planifikimin e vitit 2022, inkasimi është realizuar  74.64 %. 
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Sqarim: Grafiku paraqet pjesëmarrjen e zërave në totalin e inkasimit   të THV të programit për vitin 2022 

 

 

Kadastër dhe Gjeodezi 

 

Realizimi 2021 Planifikimi 2022 Realizimi 2022
Krahasimi me 

planifikimin

Krahasimi                             

2021 / 2022

139,706.00                  90,000.00                    121,479.00                  134.98% 86.95%

33,861.00                    30,000.00                    22,286.50                    74.29% 65.82%

-                                 -                                 19,396.00                    #DIV/0! #DIV/0!

954.00                          5,000.00                      -                                 0.00% 0.00%

8,208.20                      30,000.00                    141,059.08                  470.20% 1718.51%

182,729.20                  155,000.00                  304,220.58                 196.27% 166.49%

Pranimet (Të Hyrat)

Regjistrimi i trashëgimisë

Gjithsej PRANIMET

Verifikimi i dok. Të ndryshme

Dalja në teren për matje

Tax. për fletpost. dhe kopje plani

Shfrytëzimi i hapsirës publike

                                                                                                                                        Tabela nr. 9 

Të hyrat vetanake të realizuara nga Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi në vitin 2022  janë më të larta për 66.49 % në krahasim me vitin 2021.  

Ndërsa, krahasuar me planin për vitin 2022, inkasimi ka tejkaluar për 96.27%.  
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Sqarim: Grafiku paraqet pjesëmarrjen e zërave në totalin e inkasimit  të THV të programit për vitin 2022 
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Urbanizmi 

 

Realizimi 2021 Planifikimi 2022 Realizimi 2022
Krahasimi me 

planifikimin

Krahasimi                             

2021 / 2022

886,160.57                  240,000.00                  742,994.06                  309.58% 83.84%

17,922.50                    10,000.00                    49,636.93                    496.37% 276.95%

5.00                               1,000.00                      -                                 0.00% 0.00%

1,115.00                      2,000.00                      10,586.81                    529.34% 949.49%

54,721.90                    22,131.00                    30,597.52                    138.26% 55.91%

10,203.28                    10,000.00                    24,467.35                    244.67% 239.80%

3,149.42                      20,000.00                    13,528.79                    67.64% 429.56%

10,000.00                    -                                 0.00% #DIV/0!

134,542.86                  -                                 10,500.00                    #DIV/0! 7.80%

4,123.20                      -                                 -                                 0.00% 0.00%

1,111,943.73              315,131.00                  882,311.46                 279.98% 79.35%

Pranimet (Të Hyrat)

Lejet e ndërtimit

Gjithsej PRANIMET

Destinimi i Tokës

Verifikimi i dok. Të ndryshme

Qiraja nga objektet publike

Shitja e pasurisë së banesave

Reklamat

Shfrytëzimi i hapsirave Publike

Qiraja nga lokalet afariste

Legalizimi i Objekteve

Taksa për fletëkërkesa

                                                  
                                                                                                                                        Tabela nr. 10 

Të hyrat vetanake të inkasuara nga Drejtoria e Urbanizmit në vitin 2022  janë më të ulëta 20.65%  në krahasim me vitin 2021.  

Ndërsa krahasuar me planifikimin e këtij viti THV janë tejkaluar për 179.98% .  
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Sqarim: Grafiku paraqet pjesëmarrjen e zërave në totalin e inkasimit   të THV të programit për vitin 2022 
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Kulturë, Rini dhe Sport 

 

 

Realizimi 2021 Planifikimi 2022 Realizimi 2022
Krahasimi me 

planifikimin

Krahasimi                             

2021 / 2022

2,418.00                      8,000.00                      1,942.00                      24.28% 80.31%

Participim nga teatri 248.00                          3,000.00                      457.00                          15.23% 184.27%

210.00                          5,000.00                      329.00                          6.58% 156.67%

2,876.00                      16,000.00                    2,728.00                      17.05% 94.85%

Pranimet (Të Hyrat)

Participimi nga biblioteka

Gjithsej PRANIMET

Qiraja nga objektet sportive

 

                                                                                                                                     Tabela nr. 11 

 

Të hyrat vetanake të realizuara nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në vitin 2022  janë më të ulëta për 5.15%  në krahasim me vitin 2021.  

Ndërsa, krahasuar me planifikimin e vitit 2022, DKRS ka arritur të inkasoj  17.05 % të planit. 
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Sqarim: Grafiku paraqet pjesëmarrjen e zërave në totalin e inkasimit   të THV të programit për vitin 2022 
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Arsim dhe Shkencë 

Realizimi 2021 Planifikimi 2022 Realizimi 2022
Krahasimi me 

planifikimin

Krahasimi                             

2021/ 2022

59,525.00                   104,000.00                 37,528.00                   36.08% 63.05%

31,832.00                   31,500.00                   25,413.00                   80.68% 79.83%

20,024.00                   30,000.00                   15,202.00                   50.67% 75.92%

1,269.00                     2,115.00                     1,481.00                     70.02% 116.71%

112,650.00                 167,615.00                 79,624.00                  47.50% 70.68%

Pranimet (Të Hyrat)

Çerdhja e fëmijëve "Gëzimi Ynë"

Gjithsej PRANIMET

SH.M.T. "Arkitekt Sinani"

SH.M.E. "Hasan Prishtina"

SH.M.M. "Xheladin Deda"

                                                                                                                        Tabela nr. 12 

Të hyrat vetanake të realizuara nga Arsimi dhe Shkenca gjatë vitit 2022 janë më të ulëta për 29.32% në krahasim me vitin 2021.  

Ndërsa duke krahasuar  me planifikimin për vitin 2022, inkasimi ka arritur të realizoj  47.50%  të planit.  

 

 
Sqarim: Grafiku paraqet pjesëmarrjen e zërave në totalin e inkasimit   të THV të programit për vitin 2022 
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Shëndetësia – Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) 

 

Realizimi 2021 Planifikimi 2022 Realizimi 2022
Krahasimi me 

planifikimin

Krahasimi                             

2021 / 2022

30,445.50                    60,000.00                    33,910.00                   56.52% 111.38%

111.38%

Pranimet (Të Hyrat)

Gjithsej PRANIMET

Participimi në Shëndetësi 30,445.50                    60,000.00                    33,910.00                    56.52%

                                                                                                                       Tabela nr. 13 

 

Të hyrat vetanake të realizuara nga Drejtoria për Shëndetësi  - QKMF në vitin 2022  janë më të larta për 11.38% në krahasim me vitin 2021.  

Ndërsa, krahasuar me planin për vitin 2022, inkasimi është realizuar për 56.52%  nga vlera e planifikuar. 

 

Të gjitha të hyrat e realizuara nga ky program janë nga participimi i qytetarëve në shëndetësi nga : 

 Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare  

 Qendrat e Mjekësisë Familjare  

 Ambulancat. 
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Grantet e Përcaktuara të Donatorëve 

 
Grantet pranohen nga donatorë të ndryshëm të cilët në mënyrë specifike tregojnë qëllimin e shfrytëzimit të granteve të përcaktuara nga ana e tyre. 

Në vijim janë paraqitur detajet e Granteve të vitit 2021  dhe vitit 2022 sipas burimeve të fondeve nga donatorët, si dhe krahasimi në mes tyre. 

Realizimi 2021 Planifikimi 2022 Realizimi 2022
Krahasimi me 

planifikimin

Krahasimi                             

2021 / 2022

349,965.96               -                              459,370.23               #DIV/0! 131.26%

378,268.76               -                              477,906.55              #DIV/0! 126.34%

18,536.32                 65.49%

Pranimet (Të Hyrat)

Granti donatorëve të Brendshëm

Gjithsej PRANIMET

Participimi i qytetarëve

Granti donatorëve të Jashtëm

28,302.80                 -                              #DIV/0!

                                                                                                                                                                                          Tabela nr. 14   

Nëse bëjmë krahasimin në mes të përfitimit të Granteve të donatorëve në vitin 2021 dhe atyre të vitit 2022, shohim që përfitimet në vitin 2022 kanë 

qenë më të larta për 26.34 %.  

 

 
Sqarim: Grafiku paraqet pjesëmarrjen e zërave në totalin e inkasimit   të THV të programit për vitin 2022 
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Të Hyrat Indirekte 
Në kuadër të të hyrave të përgjithshme të Komunës së Mitrovicës, marrin  pjesë edhe të hyrat indirekte të cilat realizohen përmes Policisë së Kosovës 

që vijnë nga denimet në trafik  si dhe Gjobat të cilat ekzekutohen përmes Vendimeve të Gjykatave. Në vazhdim janë të paraqitura të hyrat indirekte 

për vitin 2022  si dhe krahasimi me vitin paraprak :  

Realizimi 2021 Realizimi 2022
Krahasimi                             

2021 / 2022

252,749.50                             245,491.00                             97.13%

71.10                                        1,178.82                                  1657.97%

67,492.88                                56,825.00                                84.19%

320,313.48                             303,494.82                             94.75%

Pranimet (Të Hyrat)

Denimet në Trafik

Gjithsej 

Denimet e gjykatave nga trafiku

Agjensioni i Pyjeve

                                                                                                                                         
Tabela nr. 15 

 

 
Sqarim: Grafiku paraqet pjesëmarrjen e zërave në totalin e inkasimit  të të hyrave indirekte për vitin 2022 
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3. BUXHETI  DHE  SHPENZIMET 

3.1. Shpalosja e Buxhetit për periudhën Janar-Dhjetor 2022 

 
 

Buxheti 

Fillestar - 

Granti 10

Buxheti Fillestar - 

THV 21 

Bartja e THV 

2021/2022
Huamarrja

 Grantet e 

Donatorëve

Harmonizimi 

i Buxhetit
Buxheti Final  

a b c d f k

12,414,907.00 67,450.00              -                            179,613.85 8,205.52       16,358.48      12,686,534.85       

2,493,098.00   837,744.00            300,000.00         -              17,079.80     -                 3,647,921.80         

480,008.00      8,000.00                -                            -              -                -                 488,008.00            

68,500.00        568,000.00            532,224.74         -              15,231.80     -                 1,183,956.54         

3,544,434.00   1,044,572.00        500,000.00         -              482,553.53   -                 5,571,559.53         

-                  -                               -                            -              -                -                 -                         

19,000,947.00 2,525,766.00           1,332,224.74        179,613.85 523,070.65   16,358.48      23,577,980.72       Gjithsej

Rezerva

KATEGO RITË 

Paga dhe Shtesa

Mallra dhe Shërbime

Shpenzime Komunale

Subvencione dhe 

transfere

Invesime Kapitale

  
Tabela nr. 16 

 

 
 

 Buxheti fillestar i aprovuar  ishte në shumën prej 21,526,713.00 €. Granti qeveritar ishte në 19,000,947.00 € dhe  2,525,766.00 € nga THV të 

planifikuara për vitin 2022.  

 Ndarjet buxhetore fillestare për buxhetin e vitit 2022, arrijnë  shumën  totale prej  21,526,713.00  € . 

 Buxheti nga barjta e të  Hyrave Vetanake ( Fondi 22) në vitin 2022 është rritur  në shumën  prej 1,332,224.74 € . 

 Buxheti i Komunës ka pasur rritje pas financimit nga Huamarrja në shumën prej 179,613.85 Euro në kategorinë ekonomike Paga dhe Shtesa. 



 

 
                  

                      Komuna e Mitrovicës 
               Drejtoria për Buxhet dhe Financa  

                  

  

 24 

 Grantet e Donatorëve të Brendshëm  (duke përfshirë edhe donacionet ) kanë rritur buxhetin për 51,649.13  €, si në vijim : 

 14,542.94 € -   Mallëra dhe Shërbime 

 15,231.80 € – Subvencione dhe Transfere. 

 21,874.39 € – Investime Kapitale. 

 

 Grantet e Donatorëve të Jashtëm  kanë rritur buxhetin për 471,421.52 Euro, si në vijim: 

 8,205.52  €    – Paga dhe Shtesa 

 2,536.86  €    – Mallëra dhe Shërbime 

 460,679.14 € – Investime Kapitale. 

 Në total Grantet e Donatorëve të jashtëm dhe të brendshëm kanë rritur buxhetin e Komunës së Mitrovicës për 523,070.65 Euro. 

 Të Hyrat Vetanake të bartura nga viti 2021, në vitin 2022 janë në shumën prej 1,332,224.74 Euro.  

 Gjatë vitit 2022 kemi pasur rritje të buxhetit në kategorinë ekonomike Paga dhe Shtesa në shumën prej 16,358.50 € 

 Buxheti për vitin 2022 përfundimisht për Komunën e Mitrovicës arrinë shumën 23,577,980.72 Euro. 
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3.2. Ekzekutimi i Buxhetit për vitin 2022  

 
 

Nr Përshkrimi Shpenzimi  2021 Buxheti Final 2022 Shpenzimi 2022
% e Realizimit

  e/d

Krahasimi

e/c
a b c d e f g

1 Paga dhe Shtesa 13,614,018.36 12,686,534.85 12,230,685.35 96.41% 89.84%

2 Mallra dhe Shërbime 3,047,292.91 3,647,921.80 3,480,367.89 95.41% 114.21%

3 Shpenzime Komunale 466,332.26 488,008.00 486,757.34 99.74% 104.38%

4 Subvencione dhe Transfere 956,418.06 1,183,956.54 1,153,131.74 97.40% 120.57%

5 Investimet Kapitale 4,310,034.26 5,571,559.53 4,469,637.04 80.22% 103.70%

Rezerva 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

22,394,095.85 23,577,980.72 21,820,579.36 92.55% 97.44%Shpenzime  Totale

Tabela  17 
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3.3. Pjesëmarrja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike në totalin e buxhetit për vitin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Paga dhe Shtesa 
56.05% 

Mallra dhe Shërbime 
5.95% 

Shpenzime Komunale 
2.23% 

Subvencione dhe Transfere 
5.25% 

Investime Kapitale 
20.48% 
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3.4. Paraqitja grafike e shpenzimeve të buxhetit nga granti sipas programeve buxhetore 

  

Zyra e Kryetarit 
0.91% 

Auditorët e 
Brendshëm 

0.31% 

Administrata 
4.75% 

Çështje Gjinore 
0.09% 

Integrime Evropiane 
0.23% 

Inspeksioni 
0.81% 

Prokurimi 
0.19% 

Kuvendi Komunal 
1.15% 

Buxhet dhe Financa 
5.59% 

Zjarrfikësit 
1.92% 

Mxh.Fatkeqësive 
1% 

ZLKK 
0.22% 

Bujqësia 
0.37% 

Pylltari dhe Inspeksion 
0.48% 

Zhvillim Ekonomik9.30% 

Gjeodezi dhe Kadastër 
0.56% 

Urbanizëm 
2.28% 

Administrata Shëndetësisë 
0.44% 

QKMF 
14.51% Shërbime 

Sociale 
0.72% DKRS 

2.4% 
Teatri i Qytetit 

0.93% 

Administrata  
Arsim3.74% 

Arsimi ParaFillor 
1.31% 

Arsimi Fillor 
34.22% 

Arsimi Mesëm  
12.03% 
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3.5.  Shpenzimet e buxhetit të vitit 2022 sipas fondeve burimore 

 
Kodi Fondet burimore Buxheti Final Alokimi Shpenzimi Salldo (c-e) e/c e/d

a b c d e f g h

04 Financimet nga Huamarrja 179,613.85               179,613.85               179,613.85               -                          100.00% 100.00%

10 Granti Qeveritar 19,017,305.48          18,640,938.39          18,275,865.39          741,440.09               96.10% 98.04%

21 Të hyrat vetanake 2,525,766.00            2,477,763.15            1,886,661.29            639,104.71               74.70% 76.14%

22 Të hyrat vetanake 2021 1,332,224.74            1,332,224.74            1,326,326.23            5,898.51                  99.56% 99.56%

31 Donatorët e brendshëm 51,649.13                51,649.13                10,686.95                40,962.18                20.69% 20.69%

32 Grante tjera te jashtme 3,160.17                  3,160.17                  -                          3,160.17                  0.00% 0.00%

46 Save the Children 12,290.27                12,290.27                6,873.46                  5,416.81                  55.93% 55.93%

60 UN-HABITAT 29,691.60                29,691.60                29,685.32                6.28                        99.98% 99.98%

61 Qeveria Zvicrane 416,538.97               416,538.97               104,866.87               311,672.10               25.18% 25.18%

79 UNMIK 6.00                        6.00                        -                          6.00                        0.00% 0.00%

84 Qeveria e Shqipërisë 0.11                        0.11                        -                          0.11                        0.00% 0.00%

93 Council of Europe 9,734.40                  9,734.40                  -                          9,734.40                  0.00% 0.00%

Totali 23,577,980.72       23,153,610.78       21,820,579.36       1,757,401.36         92.55% 94.24%  
                     Tabela nr.19 

 

  Gjatë vitit fiskal 2022 buxheti është shpenzuar në shumën prej 21,820,579.36 €.  

 Nga Granti Qeveritar janë shpenzuar 18,275,865.39 €.  

  THV gjatë vitit 2022 janë shpenzuar  1,886,661.29 € dhe kanë mbetur për bartje 1,349,448.24 ndërsa nga THV të fondit burimor 22 (të bartura) 

janë shpenzuar 1,326,326.23 € dhe kanë mbetur të barten në vitin 2023 shuma prej 5,898.51 €. 

 Të hyrat indirekte nga denimet në trafik, gjobat e gjykatave dhe agjensioni i pyjeve arrijnë shumën  303,494.82 € 

 Në total për bartje nga viti 2022 në vitin 2023 nga THV ka mbetur shuma prej 1,419,466.85 €. 

 Donacioni nga Granti i Performancës - Qeveria Zvicrane në këtë vit fiskal është alokuar në shumën prej  416,538.97 € dhe shpenzuar 104,866.87 € 
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3.6. Raporti i përgjithshëm i shpenzimeve të automjeteve zyrtare gjatë vitit 2022 

Nr 
Lloji i 

Automjetit 
Targat 

Kilometrat e kaluara gjate vitit 2022 
Kilometrat e kaluara 
gjate vitit 2022(km) 

Litrat gjate vitit 2022 
(Liter) 

Normativi ne 100 km - 
Testim (Liter) 

Mesatarja e 
shpenzimeve 100 km/l 

(Liter) 
Sqarime Gjendja fillestare 

Janar/2022 (km) 
Gjendja perfundimtare 

Dhjetor/2022 (km) 

1 TOYOTA..L 02Z-35-11                      238,033                          248,509                      (10,476)                          1,094                            13.40                              10.00    

2 OPELL INS 02Z-14-11                      125,405                          137,331                      (11,926)                             937                              7.80                                8.00    

3 SYZUKI 02Z-26-11                      108,652                          116,606                        (7,954)                             596                              6.00                                7.50    

4 TOYOTA-R 02Z-33-11 199842 207,649                       (7,807)                          1,180                            11.80                              15.00    

5 TOYOTA-R 02Z-31-11                      273,029                          279,120                        (6,091)                             883                            11.80                              15.00    

6 TOYOTA-R 02Z-27-11                      196,620                          201,360                        (4,740)                             659                            11.80                              13.90    

7 TOYOTA-R 02Z-29-11                      244,086                          248,524                        (4,438)                             440                            11.80                              10.00    

8 TOYOTA-R 02Z-28-11                      344,086                          351,399                        (7,313)                             789                            11.80                              10.70    

9 TOYOTA-R 02Z-32-11                      332,972                          341,646                        (8,674)                          1,005                            11.80                              11.50    

10 TOYOTA-R 02Z-34-11                      304,104                          315,444                      (11,340)                          1,352                            11.80                              12.00    

11 NISAN.P 02Z-20-11                      249,699                          256,179                        (6,480)                             916                            13.40                              14.00    

12 TOYOTA-R 02Z-30-11  Defekt   Defekt   Defekt   Defekt                            11.80   Defekt   Defekt  

13 HYNDAJ 1.6 02Z-05-11                      153,939                          167,139                      (13,200)                             862                              7.00                                6.50    

14 GOLF-VI 02Z-12-11                      172,207                          188,988                      (16,781)                          1,214                              7.00                                7.50    

15 GOLF-IV 02-616-CM                      281,874   Defekt   Defekt   Defekt                              7.00   Defekt   Defekt  

16 HYNDAJ1.2 02Z-07-11                      102,971                          109,647                        (6,676)                             505                              7.00                                7.50  \ 

17 HYNDAJ1.6 02Z-08-11                      163,247                          151,596                        11,651                           1,082                              7.00                                9.00    

18 HYNDAJ1.6 02Z-09-11                      150,976                          165,396                      (14,420)                             857                              7.00                                6.00    

19 RENO KOMBI 02Z-23-11                      195,192                          197,407                        (2,215)                             233                            13.50                              11.00    

20 GOLF IV 02Z-17-11                      206,465                          211,316                        (4,851)                             472                              7.00                                9.00    

21 DACIJA 02Z-41-11                               50                            16,025                      (15,975)                          1,091   /                                7.00    

22 NISAN.TERAN 02Z-13-11  Defekt   Defekt   Defekt   Defekt                            13.40   Defekt   Defekt  

23 NISSAN 02Z-42-11                        79,613                            86,902                        (7,289)                             808   /                              11.00    

TOTALI                   4,123,062                       3,998,183                    (156,995)                        16,975                          210.90                              10.00    

                   Tabela nr. 20 
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         3.7. Shpalosja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike 
 

Paga dhe Shtesa 

Përshkrimi 2021 2022 Krahasimi %

Pagat neto përmes listës së pagave 10,086,928.67                 9,857,612.08                   97.73%

Pagesat për Sindikatë 50,766.84                        35,429.94                        69.79%

Oda e infermierve të Kosovës 4,560.00                          4,334.72                          95.06%

Oda e mjekëve të Kosovës 2,240.00                          2,080.00                          92.86%

Tatimi në të ardhura personale 597,221.67                      575,255.68                      96.32%

Kontributi pensional Punëtori 569,047.79                      548,193.18                      96.34%

Kontributi pensional Punëdhënësi 569,047.79                      548,193.18                      96.34%

Pagesa për Vendime Gjyqësore 1,613,866.59                   659,586.57                      40.87%

TOTALI 13,493,679                      12,230,685                      90.64%
 

                                                                                                                                        Tabela nr. 21 
                         

Financimi nga Huamarrja për Paga dhe Shtesa  / Buxheti 179,613.85 Euro  -  Shpenzimi 179,613.82Euro  

Granti Qeveritar për Paga dhe Shtesa  / Buxheti 12,431,265.48  Euro  -  Shpenzimi 12,020,821.5  Euro  

Të Hyrat Vetanake për Paga dhe Shtesa  / Buxheti 67,450.00 Euro – Shpenzimi 30,250.00 Euro  
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   Mallrat dhe Shërbimet 

Përshkrimi 2021 2022 Krahasimi %

Shpenzimet e udhëtimit -                                  30,045                            #DIV/0!

Shërbimet e telekomunikimit 38,976.82                       24,245.61                       62.21%

Shpenzimet për shërbime 72,304                            116,299                          160.85%

Mobile/paisje më pak se 1000 € 29,864.00                       61,688.93                       206.57%

Shpenzime kontraktuese tjera 382,536.51                     652,521.55                     170.58%

Derivate dhe lënde djegëse 286,095.52                     457,143.95                     159.79%

Paisje tjera 87,154.39                       143,030.00                     

Avanset -                                  -                                  #DIV/0!

Furnizimet 281,444.69                     511,643.34                     181.79%

Shërbimet e regj. dhe sigurimeve 7,908.51                         18,675.83                       236.15%

Mirëmbajtja 693,233.75                     1,109,548.89                  #REF!

Shpenzimet e marketingut 245.00                                       -                                              452877.10%

Shpenzimet për teknologji informative 6,103.00                                    37,453.00                                 

Shpenzimet e përfaqësimit 5,255.20                         16,416.20                       312.38%

Vendimet e gjykatave 1,095,377.16                  301,656.04                     27.54%

Pagesa - Neni 39.2 LMFPP 60,794.40                                 -                                              

TOTALI 3,047,293                       3,480,367.89                  114.21%
 

                                                                                                                                 Tabela nr. 22 

 Granti Qeveritar      nga buxheti  2,493,098.00 € - janë shpenzuar 2,439,030.25   €   

Të hyrat Vetanake Alokuara  nga buxheti  837,744.00 € - janë shpenzuar  742,694.87   €  

Të hyrat Vetanake 22 nga buxheti  300,000.00 €-  janë shpenzuar   297,252.77   €   

Donatorët e Brendshëm nga buxheti   14,542.94 € janë shpenzuar   1,390.00   € 

Donatorët e Jashtëm  nga buxheti   2,536.86 €   janë shpenzuar   0   €  
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Shpenzimet Komunale 
 

Përshkrimi 2021 2022 Krahasimi %

Rryma 204,646.87                              336,767.86                              164.56%

Ujë 49,949.65                                90,508.77                                181.20%

Mbeturina 19,378.29                                37,891.91                                195.54%

Ngrohja Qëndrore -                                         -                                         0.00%

Shpenzimet Telefonike 15,895.77                                21,588.80                                135.81%

Pagesa - vendime gjyqësore 176,461.68                            -                                         0.00%

TOTALI 466,332                                 486,757                                 104.38%
 

 

                                                                                                                                        Tabela nr. 23 

 

 
Granti Qeveritar     nga buxheti janë  480,008.00 Euro - janë shpenzuar 479,538.92  Euro  

Të hyrat Vetanake Alokuara  nga buxheti janë 8,000.00 Euro - janë shpenzuar  7,218.42  Euro  
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Subvencionet dhe Transferet 
 

Përshkrimi 2021 2022 Krahasimi %

Subvencione - Entite Publike 164,733.70                      164,470.00                      99.84%

Subvencione - Entite Jo Publike 78,652.16                        474,856.02                      603.74%

Subvencione- Sektori I Blektorisë 1,600.00                         3,446.08                         215.38%

Subvencione për fermer 87,511.33                        112,373.71                      128.41%

Vendime gjyqësore 98,526.28                        -                                 0.00%

Pagesat për përfitues individual 525,394.59                      397,985.93                      75.75%

TOTALI 956,418                         1,153,132                      120.57%
 

                                                                                                                                        Tabela nr. 24 

 

 

          
  

Granti Qeveritar nga buxheti janë  68,500.00 Euro - janë shpenzuar  68,350.00 Euro   

Të hyrat Vetanake Alokuara nga buxheti janë  568,000.00 Euro- janë shpenzuar  546,411.33 Euro  

Të hyrat Vetanake 22 nga buxheti janë  532,224.74 Euro - janë shpenzuar  529,073.46 Euro   

Donatorët e Brendshëm nga buxheti janë  15,231.80 Euro- janë shpenzuar   9,296.95 Euro  
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Investimet Kapitale 

 

Përshkrimi 2021 2022 Krahasimi %

Ndërtesat dhe objektet memoriale,arsimore dhe shëndetësore 

dhe fusha sportive
208,659                            443,573                            212.58%

Ndërtimi i rrugëve, kanalizimeve, trotuareve dhe ujësjellësve 2,129,716                         559,994                            26.29%

Furnizime me rrymë, gjenerator dhe transmision 268,869                            69,582                              25.88%

Paisje me vlerë më shume se 1000 € 46,997                              214,067                            455.49%

Kapitale tjera -                                  4,800                               #DIV/0!

Toka (Rregullimi lumenjteve) 6,810                               -                                  0.00%

Vendime gjygjësore 1,357,100                         2,654,367                         195.59%

Mirëmbajtja investive 110,426                            130,615                            118.28%

Investime në vijim 181,456                            392,639                            216.38%

TOTALI 4,310,033                       4,469,637                       103.70%
 

Tabela nr.25 

 

                                                       
Granti Qeveritar   nga buxheti janë  3,544,434.00 Euro    - janë shpenzuar  3,268,124.72 Euro  

THV 21   nga buxheti janë  1,044,572.00 Euro   - janë shpenzuar  560,086.67Euro  

THV 22   nga buxheti janë  500,000.00 Euro   - janë shpenzuar  500,000.00 Euro 

Donacionet të Brendshme   nga buxheti janë  21,874.39 Euro   - janë shpenzuar  0 Euro  

Donacionet të Jashtme   nga buxheti janë  430,987.54 Euro   - janë shpenzuar  141,425.65 Euro . 
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4. INVESTIMET KAPITALE 
4.1. Raporti i realizimit të Investimeve Kapitale për periudhën Janar – Dhjetor 2022 

 

Raporti i shpenzimeve per Investime Kapitale (Janar-Dhjetor 2022) 

Drejtoria 

  

Emri i projektit 
Fondi 

Burimor 

 Plani i zotimeve  
Realizimi i 
Buxhetit 

   TM2  Shpenzimi 

16322 
Administrata e 
Pergjithshme 

51921 Digjitalizimi i sistemit të pritjes në radhë nga qytetarët 

GQ                    10,000.00              9,996.00  

THV                                -                           -    

51922 Blerja e dy e-kiosqeve 
GQ                    20,000.00            20,000.00  

THV                                -                           -    

51923 Renovimi i Objektit të Komunës 
GQ                  105,000.00          104,999.99  

THV                    31,273.48                         -    

16922 Zyra e Kuvendit 

50202 Rikonstruimi i salles se Kuvendit Komunal 

GQ                    20,000.00            19,940.00  

THV                                -                           -    

51924 Blerja e paisjeve të teknologjisë informative per Zyren e Kuvendit Komunal 
GQ                    25,000.00            24,730.20  

THV                                -                           -    

17522 
Buxhet dhe 

Financa 
90161 Bashkfinancim me donator të mbrenshem dhe të jashtëm 

GQ                  814,000.00          814,000.00  

THV                  120,572.00          120,571.24  

THV 22                  500,000.00          500,000.00  
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51925 Software- Sistemi i Menaxhimit Komunal 
GQ                                -                           -    

THV                          -    

18310 Zjarrfikësit 

51926 Kamiona përcjellës për fikjen e zjarrit 

GQ                    70,000.00            70,000.00  

THV                                -                           -    

51927 Paisje per fikjen e zjarrit 
GQ                                -                           -    

THV                    20,000.00            18,989.00  

18466 Emergjenca 51928 Ndërtimi, rregullimi dhe riparimi i pjesëve të dëmtura të rrugëve dhe objekteve në qytet dhe rrethinë 

GQ                    40,000.00            39,999.90  

THV                                -                           -    

47102 Ambienti 51929 Ndërtimi i hapësirave për kontinjerë të mbeturinave 
GQ                    20,000.00            16,673.90  

THV                                -                           -    

48022 
Sherbimet 

Publike 

45797 Ndertimi i rrugve ne fshatin Kqiq 
GQ                    50,000.00            36,000.32  

THV                                -                           -    

45818 Ndertimi i rrugve ne fshatin Bare 

GQ                    35,000.00            34,989.60  

THV                    30,000.00            29,993.25  

45945 Asfaltimi,rregullimi dhe riparimi i rrugve 

GQ                    50,000.00            50,000.00  

THV                    27,498.48            27,448.47  

90193 Shenjzimi i rrugve 
GQ                    30,000.00            29,999.99  

THV                    20,000.00            20,000.00  

46941 Zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publike 

GQ                    50,000.00            49,581.74  

THV                    20,000.00            20,000.00  
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47084 Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësve, statcionit të pompimit, furnizim me material për ujësjellës, rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësve 

GQ                    30,000.00            30,000.00  

THV                    20,000.00                         -    

47097 Ndërtimi dhe riparimi i rrugëve dhe trotuarëve në qytet 

GQ                    30,000.00            30,000.00  

THV                    41,228.04            19,397.54  

48532 Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Vërrnicë 

GQ                    40,000.00            39,960.00  

THV                                -                           -    

51930 Ndërtimi i rrugës Ali Zeneli 

GQ                  220,000.00          100,000.00  

THV                  120,000.00                         -    

51931 Rregullimi, riparimi i rrugës Mbretëresha Teutë 

GQ                    70,000.00            70,000.00  

THV                  100,000.00            18,228.76  

51932 Ndërtimi i Sistemit Automatik të Hidrantit në Qytet 
GQ                    30,000.00            30,000.00  

THV                                -                           -    

51933 Rregullimi, rivitalizimi i shesheve të qytetit 

GQ                    90,000.00            90,000.00  

THV                    60,000.00                         -    

51934 Paisje motorike per Liqenin Artificial ne Mitrovicfe 
GQ                  100,000.00            32,892.80  

THV                                -                           -    

51935 Ndërtimi i rrugës Lah Nimani dhe Evlia Qelebia 
GQ                  300,000.00          297,400.41  

THV                                -                           -    

51936 Pjerrtësore për Persona me aftësi të kufizuara në institucione GQ                    20,000.00            20,000.00  
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THV                                -                           -    

51941 Ndërtimi dhe debllokimi i rrjetit të kanalizimit 

GQ                    60,000.00            60,000.00  

THV                    40,000.00            40,000.00  

51942 Ndërtimi i parqeve në hapsirat publike 

GQ                    30,000.00            30,000.00  

THV                    10,000.00            10,000.00  

51943 Blerja e semaforëve , paisjeve sinjalizuese dhe ndriquese në qytet 

GQ                    30,000.00            28,957.78  

THV                    20,000.00    

66115 Urbanizmi 

51944 Rregullimi i shtëpisë së Peshkatarëve 

GQ                    45,000.00            41,917.57  

THV                                -                           -    

51945 Rregullimi i Hapesirave ne Treg 

GQ                                -                           -    

THV                                -                           -    

51946 Hartat Zonale, Planet Hapsinore PZHK dhe Hartimi i Projekteve per Investime Kapitale 

GQ                  190,000.00          190,000.00  

THV                    50,000.00            49,603.18  

51947 Blerja e Kiosqeve në Shesh 

GQ                    30,000.00                         -    

THV                                -                           -    

51948 Ndertesat e banimit në Vaganicë, Rahovë, Vidimriq, Koshtovë dhe lokacione tjera në qytet dhe rrethinë 

GQ                  130,000.00          115,000.00  

THV                    70,000.00            25,088.25  

73031 
Administrata e 

Shendetsisë 
51949 Invertar dhe mobilje - QMF - KOSHTOVE 

GQ                    31,000.00            30,900.00  

THV                                -                           -    
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51950 Pajisje të teknologjis informative shendetesore 
GQ                    10,000.00            10,000.00  

THV                                -                           -    

74300 QKMF 

48621 Renovimi i objekteve shendetesore 
GQ                    75,000.00            74,999.97  

THV                    75,000.00            74,999.97  

48630 Automjet per teren 
GQ                      5,000.00              4,800.00  

THV                                -                           -    

51953 Instalimi i ngrohjes qendrore ne QKMF, QMF dhe AMF 
GQ                    35,000.00            34,255.54  

THV                                -                           -    

51954 Ndertimi i QMF-se ne Stan Terg 

GQ                  100,000.00          100,000.00  

THV                    40,000.00            39,999.11  

51955 Pajisje speciale mjekesore 

GQ                    38,500.00            37,185.00  

THV                                -                           -    

51956 Ndërtimi i QMF në Koshtovë Faza II 

GQ                  100,000.00          100,000.00  

THV                    25,000.00                         -    

85022 
Kulturë, Rini dhe 

Sport 

51958 Renovimi i palestres Sportive 

GQ                    20,000.00            20,000.00  

THV                                -                           -    

51959 Renovimi i objektit per Kulture Rini dhe Sport 

GQ                    20,000.00            19,560.00  

THV                                -                           -    

92110 
Administrata e 

Arsimit 
48851 Ndërtimi i Çerdhes për fëmijë 

GQ                    50,000.00            50,000.00  

THV                    50,000.00            14,738.72  
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51735 Renovimi i objektit të shkolles fillore - Skenderbeu 
GQ                  100,000.00          100,000.00  

THV                                -                           -    

51961 Inventar dhe mobilje në Institucione Arsimore 
GQ                    70,934.00            54,383.98  

THV                                -                           -    

51962 Kabinete për Shkolla 
GQ                    30,000.00            30,000.00  

THV                    30,000.00            27,270.18  

51963 Renovimi i objektit të SHMLT Arkitekt Sinani 

GQ                    15,000.00            15,000.00  

THV                    10,000.00              3,759.00  

51964 Instalimi dhe montimi i kalldase ne SHFMU Harun Beka -Gushavc 
GQ                    25,000.00            25,000.00  

THV                                -                           -    

51965 Digjitalizimi i sistemit arsimor - Faza I 

GQ                    35,000.00            35,000.00  

THV                    14,000.00                         -    

        TOTALI               5,089,006.00       4,328,211.36  

 

 
Sqarim: Në tabelën e Investimeve Kapitale mungojnë të hyrat nga donacionet. 

Tabela nr. 26 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                  

                      Komuna e Mitrovicës 
               Drejtoria për Buxhet dhe Financa  

                  

  

 41 

 

 

5. OBLIGIMET E PAPAGUARA  (BORXHET) 
5.1. Gjendja e obligimeve të papaguara deri më 31.12.2021 

 

Në tabelën e mëposhtme kemi paraqitur borxhet e bartura nga viti 2020 në vitin aktual 2021, si organizatë buxhetore dhe atë të specifikuara në 

kategori ekonomike. 
 

Kodi 

organizativ

Emri i 

Organizatës 

Buxhetore

Paga dhe 

Meditje

Mallra dhe 

Shërbime

Shpenzime 

Komunale

Subvencione dhe 

Transfere
Investime Kapitale Gjithsej

642
Komuna e 

Mitrovicës
                           -                  748,267.95                   73,279.81                141,991.40            1,194,035.36         2,157,574.52 

% 0.79% 34.68% 3.40% 6.58% 55.34% 100.79%

                                                                                      Tabela nr. 27 

5.2. Gjendja e obligimeve të papaguara deri më 31.12.2022 
Ndërsa gjendja e tanishme e obligimeve në nivel të Organizatës Buxhetore, sipas kategorive ekonomike përfundimisht deri më 31 Dhjetor 2022. 

Kodi 

organizativ

Emri i 

Organizatës 

Buxhetore

Paga dhe 

Meditje

Mallra dhe 

Shërbime

Shpenzime 

Komunale

Subvencione dhe 

Transfere
Investime Kapitale Gjithsej

642
Komuna e 

Mitrovicës
                           -                  222,813.38                   18,095.78                     2,380.00                856,993.59         1,100,282.75 

% 0.00% 20.25% 1.64% 0.22% 77.89% 100.00%

                 Tabela nr. 28 
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5.3. Gjendja e obligimeve kontraktuale deri më 31.12.2022 
Gjendja e obligimeve kontraktuale në nivel të Organizates Buxhetore, sipas kategorive ekonomike përfundimisht deri më 31 

Dhjetor 2022. 
 

Pershkrimi  Vlera gjithsej e kontratave  
Vlera e realizuar e 

kontratave 

Vlera e mbetur e 

kontratave 

Kontratat valide 14,549,237.83 € 9,712,929,90 € 7,836,307.93 € 

Tabela nr. 29  
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5.4. Gjendja e detyrimeve kontigjente deri më 31.12.2022 

 

 

Nr Përshkrimi 
Kompenzim per paga percjellese dhe 

jubilare 
Paga dhe Meditje Kompenzim prone dhe sherbimi 

1 Page Jubilare                               50,503.00      

2 Page me rastin e pensionimit                               19,530.00      

3 Inflacion                                   9,024.80    

4 Kompenzim page                               208,262.00    

5 Kompenzim te ardhura personale                               137,691.00    

6 Kontrate pune                                   1,743.00    

7 Licence                               218,737.00    

8 Shujta                                 77,261.28    

9 Borxh - Procedura permbarimore                              1,423,706.00  

10 Kompenzim Demi                                 242,886.00  

11 Prone                              3,035,985.00  

12         

                                70,033.00                              652,719.08                           4,702,577.00  

  
      

  

  Totali                              5,425,329.08          

 

                                                                                                                                                                                   Tabela nr.30 
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6. LËNDËT E EKZEKUTUARA NGA MFPT– DEPARTAMENTI I THESARIT 
6.1. Ekzekutimi i pagesave nga MFPT - Departamenti i Thesarit deri më 31.12.2022 

 

Shpenzimet e ekzekutimeve të pagesave direkte nga Thesari i Kosovës gjatë vitit 2022   janë në shumën prej 3,615,609.20  Euro. 

EKZEKUTIMI I PAGESAVE NGA MINISTRIA E FINANCAVE - Sipas Vendimeve të Gjykatës dhe Nenit 39.2 të LMFPP - 2022 

Nr Përfituesi Obligimi Përmes Drejtoria Ekzek. Kat.Ekonomike Projekti Ekzekutimi Fondi Data 

1 VENDIM GJYQI 5,357.73 GANI T.REXHA BI ADMINISTRATA KOMUNALE Paga dhe shtesa 
 

6,066.61 10 31.01.2022 

2 VENDIM GJYQI 552.00 AVOKAT FESTIM SHALA BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

832.00 10 31.01.2022 

3 SPECIFIKACION-VGJ 28,163.06 AVOKAT LEUTRIM ADEMI SHPK ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

34,399.76 10 28.01.2022 

4 SPECIFIKACION-VGJ 22,566.28 SHEREMET ADEMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

27,001.68 10 28.01.2022 

6 SPECIFIKACION-VGJ 1,096.20 FITIM A.VOKSHI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

2,203.20 10 03.02.2022 

7 VENDIM GJYQI 830.00 GAZMEND N. ISMAJLI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,265.00 10 03.02.2022 

8 SPECIFIKACION-VGJ 6,875.96 ISA H HYSENI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

9,912.36 10 03.02.2022 

9 VENDIM GJYQI 370.00 MUHARREM B. RAMADANI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

846.00 10 03.02..2022 

10 SPECIFIKACION-VGJ 4,732.00 NAMON MEROVCI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

6,389.60 10 03.02.2022 

11 SPECIFIKACION-VGJ 4,844.00 TAHIRI LAW SHPK ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

6,861.80 10 03.02.2022 

12 SPECIFIKACION-VGJ 2,194.00 UVEJS GASHI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

3,074.00 10 03.02.2022 

13 SPECIFIKACION-VGJ 10,820.74 VALDRIN B. ISLAMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

13,154.94 10 03.02.2022 

14 SPECIFIKACION-VGJ 8,852.83 AVOKAT FESTIM SHALA BI QKMF Paga dhe shtesa 
 

12,440.24 10 03.02.2022 

15 Kthim I mjeteve - ISA H HYSENI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

(1,257.00) 10 14.02.2022 

16 VENDIM GJYQI 466.00 AVOKAT BESART KADRIU BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

802.00 10 04.02.2022 

17 SPECIFIKACION-VGJ 

2,354.06 

HALIL DERGUTI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

708.00 10 14.02.2022 

18 SPECIFIKACION-VGJ HALIL DERGUTI BI QKMF Paga dhe shtesa 
 

2,872.06 10 14.02.2022 
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19 SPECIFIKACION-VGJ 1,050.00 AVOKAT BESART KADRIU BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,505.00 10 18.03.2022 

20 SPECIFIKACION-VGJ 3,140.07 AVOKAT FESTIM SHALA BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

6,319.52 10 18.03.2022 

21 SPECIFIKACION-VGJ 42,727.83 AVOKAT LEUTRIM ADEMI SHPK ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

49,103.83 10 18.03.2022 

22 SPECIFIKACION-VGJ 2,348.65 BERAT PECI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

3,258.65 10 18.03.2022 

23 
DONJETA REXHA 

BAJRAMI 
1,038.00 PERMES THESARIT ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 

 
1,118.00 10 21.03.2022 

24 ADNAN FAZLIU 251.60 FITIM A.VOKSHI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

510.60 10 18.03.2022 

25 DESHIRA MUSTAFA 248.45 FITIM A.VOKSHI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

623.45 10 18.03.2022 

26 OSMAN OSMANI 432.00 HALIL DERGUTI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

768.00 10 18.03.2022 

27 HYSEN BEQIRI 2,125.12 ISA H HYSENI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

2,580.12 10 18.03.2022 

28 SHAKE BERISHA 542.30 JETULLAH I.BERISHA BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

977.30 10 18.03.2022 

29 LEONIDA IMERI 1,004.00 LUTFI TAHIRI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,190.00 10 18.03.2022 

30 SHUME KREDITOR - NAMON MEROVCI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

2,205.68 10 18.03.2022 

31 SPECIFIKACION-VGJ 43,152.00 SHEREMET ADEMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

47,300.00 10 18.03.2022 

32 SPECIFIKACION-VGJ 9,124.18 UVEJS GASHI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

11,319.78 10 18.03.2022 

33 SPECIFIKACION-VGJ 18,297.57 VALDRIN B. ISLAMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

21,332.37 10 18.03.2022 

34 GAFURR JASHARI BI 2,774.00 HAKIF HASI BI BUXHET DHE FINANCA Mallera dhe Sherbime 
 

3,325.00 10 18.03.2022 

35 SPECIFIKACION-VGJ 1,086.00 AVOKAT FESTIM SHALA BI QKMF Paga dhe shtesa 
 

1,541.00 10 18.03.2022 

36 SPECIFIKACION-VGJ 933.98 BERAT PECI BI QKMF Paga dhe shtesa 
 

1,369.98 10 18.03.2022 

37 PERIHANE ABRASHI 1,348.11 HIDAJETE MAZHIQI BI QKMF Paga dhe shtesa 
 

1,803.11 10 21.03.2022 

38 SPECIFIKACION-VGJ 44,787.06 AVOKA BESART KADRIU BI ADMINISTRATA KOMUNALE Paga dhe shtesa 
 

48,687.06 10 18.03.2022 
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39 VENDIM GJYQI 1,638.66 BAHTIR UKA ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,638.66 10 13.04.2022 

40 VENDIM GJYQI 1,072.54 ELVIR IMERI BI QKMF Paga dhe shtesa 
 

1,527.54 10 13.04.2022 

41 VENDIM GJYQI 1,028.00 NEVZETA BERISHA QKMF Paga dhe shtesa 
 

1,328.00 10 13.04.2022 

42 VENDIM GJYQI - ZENEL ADEMI BI QKMF Paga dhe shtesa 
 

455.00 10 13.04.2022 

43 VENDIM GJYQI - ZENEL ADEMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

455.00 10 13.04.2022 

44 LIRIGZONI SHPK 750,000.00 
AUTORITETI PERMBARUES 

ALEA SHPK 
BUXHET DHE FINANCA Investime Kapitale 90161 762,232.45 10 11.05.2022 

45 HAXHA COM 

296,027.05 

SHOQERIA PERMBARIMORE 
METAJ LAW SHPK 

BUXHET DHE FINANCA Investime Kapitale 90161 51,767.55 10 11.05.2022 

46 HAXHA COM 
SHOQERIA PERMBARIMORE 

METAJ LAW SHPK 
ADMINISTRATA E ARSIMIT Investime Kapitale 51965 16,746.88 10 11.05.2022 

47 HAXHA COM 
SHOQERIA PERMBARIMORE 

METAJ LAW SHPK 
ADMINISTRATA E ARSIMIT Investime Kapitale 51961 20,000.00 10 11.05.2022 

48 HAXHA COM 
SHOQERIA PERMBARIMORE 

METAJ LAW SHPK 
SHERBIMET E ZJARREFIKESVE Investime Kapitale 51926 2,710.89 10 11.05.2022 

49 HAXHA COM 
SHOQERIA PERMBARIMORE 

METAJ LAW SHPK 
DSHPI Investime Kapitale 51930 100,000.00 10 11.05.2022 

50 HAXHA COM 
SHOQERIA PERMBARIMORE 

METAJ LAW SHPK 
DSHPI Investime Kapitale 51935 96,824.27 10 11.05.2022 

51 HAXHA COM 
SHOQERIA PERMBARIMORE 

METAJ LAW SHPK 
DSHPI Investime Kapitale 51935 3,175.73 10 11.05.2022 

52 HAXHA COM 
SHOQERIA PERMBARIMORE 

METAJ LAW SHPK 
ADMINISTRATA KOMUNALE Investime Kapitale 51923 10,000.00 10 11.05.2022 

53 NSH.AGRONI 

77,664.00 

ATIP MUSTAFA B.I. ADMINISTRATA E ARSIMIT Investime Kapitale 51965 18,253.12 10 11.05.2022 

54 NSH.AGRONI ATIP MUSTAFA B.I. ADMINISTRATA E ARSIMIT Investime Kapitale 51962 30,000.00 10 11.05.2022 

55 NSH.AGRONI ATIP MUSTAFA B.I. DSHPI Investime Kapitale 51948 40,000.00 10 11.05.2022 

56 NSH.AGRONI ATIP MUSTAFA B.I. URBANIZEM Investime Kapitale 51933 40,000.00 10 11.05.2022 

57 EURONDERTIMI SHPK 

160,350.00 

ATIP MUSTAFA B.I. ADMINISTRATA E ARSIMIT Mallera dhe Sherbime 
 

20,000.00 10 11.05.2022 

58 EURONDERTIMI SHPK ATIP MUSTAFA B.I. DSHPI Mallera dhe Sherbime 
 

63,546.14 10 11.05.2022 

59 EURONDERTIMI SHPK ATIP MUSTAFA B.I. BUXHET DHE FINANCA Mallera dhe Sherbime 
 

20,000.00 10 11.05.2022 
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60 EURONDERTIMI SHPK ATIP MUSTAFA B.I. ARSIMI FILLOR Mallera dhe Sherbime 
 

60,000.00 10 11.05.2022 

61 EURONDERTIMI SHPK 

88,861.90 

ATIP MUSTAFA B.I. DSHPI Mallera dhe Sherbime 
 

1,130.14 10 12.05.2022 

62 EURONDERTIMI SHPK ATIP MUSTAFA B.I. ARSIMI FILLOR Mallera dhe Sherbime 
 

20,000.00 10 12.05.2022 

63 EURONDERTIMI SHPK ATIP MUSTAFA B.I. ARSIMI I MESEM Mallera dhe Sherbime 
 

50,000.00 10 12.05.2022 

64 EURONDERTIMI SHPK ATIP MUSTAFA B.I. ADMINISTRATA KOMUNALE Mallera dhe Sherbime 
 

20,000.00 10 12.05.2022 

65 
ALBAKOS SAFETY 

SHPK 
971.25 AFET MJEKU BI DSHPI Mallera dhe Sherbime 

 
1,487.21 10 12.05.2022 

66 MALIQE BALIU 1,132.98 AVOKAT FAIK JASHARI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,422.98 10 18.05.2022 

67 FETIJE PIRQI 1,727.13 AVOKAT FESTIM SHALA BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

2,182.13 10 18.05.2022 

68 SPECIFIKACION-VGJ 4,134.60 AVOKAT LEUTRIM ADEMI SHPK ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

5,203.60 10 18.05.2022 

69 HAMIDE SHALA 299.23 BEDRI MIFTARI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

674.23 10 18.05.2022 

70 LIRIDONA PECI 4,050.00 BERAT PECI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

4,660.00 10 18.05.2022 

71 SPECIFIKACION-VGJ 1,246.90 FITIM A.VOKSHI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

3,389.95 10 18.05.2022 

72 MUHAMET PECI 5,429.30 GANI T. REXHA BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

6,502.30 10 18.05.2022 

73 SPECIFIKACION-VGJ 2,098.00 ISA H HYSENI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

3,189.40 10 18.05.2022 

74 GETOARA VDISHIQI 800.00 JASHARI HERTICA SHPK ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,235.00 10 18.05.2022 

75 ALBINA FAZLIU 994.00 SABIT A. RAMA B.I ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,429.00 10 18.05.2022 

76 GRUP KREDITORESH 10,280.00 SHEREMET ADEMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

11,317.00 10 18.05.2022 

77 SPECIFIKACION-VGJ 3,264.00 TAHIRI LAW SHPK ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

4,371.00 10 18.05.2022 

78 SPECIFIKACION-VGJ 754.00 UVEJS GASHI BI QKMF Paga dhe shtesa 
 

1,189.00 10 18.05.2022 

79 SPECIFIKACION-VGJ 16,828.63 UVEJS GASHI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

21,341.23 10 18.05.2022 

80 SPECIFIKACION-VGJ 13,917.69 VALDRIN B. ISLAMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

17,240.49 10 18.05.2022 
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81 ZEJNIJE BEKTESHI 392.05 VALDRIN B. ISLAMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

729.45 10 18.05.2022 

82 VETON IBRAHIMI 435.00 VALON A MEHMETI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,015.59 10 18.05.2022 

83 
AVOKAT BESART 

KADRIU BI 
- AVOKAT BESART KADRIU BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 

 
268.00 10 20.05.2022 

84 GANI HALITI 1,621.02 AVOKAT ZENEL ADEMI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,621.02 10 20.05.2022 

85 
AVOKAT ZENEL 

ADEMI 
- AVOKAT ZENEL ADEMI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 

 
455.00 10 20.05.2022 

86 NTSH INFRATEK 237,278.75 ATIP MUSTAFA B.I. BUXHET DHE FINANCA Investime Kapitale 90161 250,649.78 22 03.06.2022 

87 IGBALLE  ILJAZI 1,520.04 IGBALLE KURSHUMLIU ILIAZI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,520.04 10 08.06.2022 

88 ZENEL ADEMI BI - ZENEL ADEMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

465.00 10 08.06.2022 

89 VALMIRA KACIKU 1,080.00 EDITA KOLIQI B.I ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,525.00 10 16.06.2022 

90 SHEFQET SELMANI 452.00 ISA H HYSENI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

788.40 10 30.06.2022 

91 SPECIFIKACION-VGJ 11,668.65 NYSRET R.ISLAMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

13,672.65 10 30.06.2022 

92 ATIKA Ccd 23,061.44 PERMB.FLAMUR GOGAJ DSHPI Mallera dhe Sherbime 
 

26,811.57 10 30.06.2022 

93 SHEFQET SELMANI - ISA H HYSENI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

(788.40) 10 30.07.2022 

94 SPECIFIKACION 858.00 AMIR BUNJAKU BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,510.00 10 19.08.2022 

95 SPECIFIKACION 3,130.54 AV.LEUTRIM ADEMI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

7,487.14 10 19.08.2022 

96 SPECIFIKACION 2,366.29 VALDRIN B. ISLAMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

4,366.03 10 19.08.2022 

97 LEONIDA IMERI 134.00 TAHIRI LAW SHPK ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

271.00 10 22.08.2022 

98 
VALENTINA MALIQI, 

DILEK GJAKA 
1,468.00 DINAJ ASSOCIATES SHPK ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 

 
2,120.00 10 22.08.2022 

99 YLL SAHATCIU 214.00 UVEJS GASHI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

566.00 10 22.08.2022 

100 SPECIFIKACION VGJ 21,187.21 GANI T.REXHA BI ADMINISTRATA KOMUNALE Paga dhe shtesa 
 

32,524.80 10 22.08.2022 
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101 SHKEMBI 1,366.00 HAKIF HASI BI DSHPI Investime Kapitale 51942 1,931.00 10 23.09.2022 

102 SPECIFIKACION 11,371.45 ILMI MIFTARAJ SHPK DSHPI Investime Kapitale 51942 12,522.85 10 23.09.2022 

103 TERMOMONTIMI 

81,275.10 

METAJ LAW SHPK URBANIZEM Investime Kapitale 51946 24,748.42 10 26.09.2022 

104 TERMOMONTIMI METAJ LAW SHPK DSHPI Investime Kapitale 47084 30,000.00 10 26.09.2022 

105 TERMOMONTIMI METAJ LAW SHPK DSHPI Investime Kapitale 51932 30,000.00 10 26.09.2022 

106 M-GR-SECURITY 

6,921.84 

ATIP MUSTAFA B.I. DSHPI Mallera dhe Sherbime 
 

6,000.00 10 26.09.2022 

107 M-GR-SECURITY ATIP MUSTAFA B.I. ZJARRFIKESAT Mallera dhe Sherbime 
 

1,757.13 10 26.09.2022 

108 TERMOMONTIMI 1,591.20 METAJ LAW SHPK DSHPI Mallera dhe Sherbime 
 

2,183.94 10 26.09.2022 

109 VENDIM GJYKATE 1,987.41 AGIM LUSHTA BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

2,173.41 10 30.09.2022 

110 VENDIM GJYKATE 758.00 AMIR BUNJAKU BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,426.00 10 30.09.2022 

111 VENDIM GJYQI 1,063.02 AVOKAT BESART KADRIU BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,895.14 10 30.09.2022 

112 VENDIM GJYKATE 815.00 AVOKAT FESTIM SHALA BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,563.68 10 30.09.2022 

113 VENDIM GJYKATE 29,398.84 AVOKAT LEUTRIM ADEMI SHPK ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

35,734.84 10 30.09.2022 

114 VENDIM GJYKATE 344.00 BEDRI MIFTARI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

681.00 10 30.09.2022 

115 VENDIM GJYKATE 1,080.00 EDITA KOLIQI B.I ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,525.00 10 30.09.2022 

116 VENDIM GJYQI 1,156.08 IGBALLE GJOSHAJ ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,216.08 10 30.09.2022 

117 VENDIM GJYKATE 10,638.00 SHEREMET ADEMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

11,675.00 10 30.09.2022 

118 VENDIM GJYKATE 2,982.00 UVEJS GASHI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

3,888.00 10 30.09.2022 

119 VENDIM GJYKATE 8,993.72 VALDRIN B. ISLAMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

13,888.72 10 30.09.2022 

120 ALFA SHPK 

97,320.57 

ATIP MUSTAFA B.I. URBANIZEM Investime Kapitale 51946 87,834.18 10 30.09.2022 

121 ALFA SHPK ATIP MUSTAFA B.I. URBANIZEM Investime Kapitale 51946 16,602.18 21 30.09.2022 
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122 VENDIM GJYKATE 377.00 UVEJS GASHI BI QKMF Paga dhe shtesa 
 

713.40 10 30.09.2022 

123 SHEFQET SELMANI 1,735.56 JETULLAH I.BERISHA BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

2,190.56 10 14.10.2022 

124 NPSH BAGERI 

551,678.80 

MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK ADMINISTRATA KOMUNALE Investime Kapitale 51923 95,000.00 10 25.10.2022 

125 NPSH BAGERI MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK DSHPI Investime Kapitale 51931 70,000.00 10 25.10.2022 

126 NPSH BAGERI MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK DSHPI Investime Kapitale 51936 20,000.00 10 25.10.2022 

127 NPSH BAGERI MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK DSHPI Investime Kapitale 51942 15,546.15 10 25.10.2022 

128 NPSH BAGERI MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK DSHPI Investime Kapitale 51933 50,000.00 10 25.10.2022 

129 NPSH BAGERI MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK DSHPI Investime Kapitale 51942 10,000.00 21 25.10.2022 

130 NPSH BAGERI MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK BUXHET DHE FINANCA Investime Kapitale 90161 116,771.24 21 25.10.2022 

131 NPSH BAGERI MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK URBANIZEM Investime Kapitale 51946 30,000.00 10 25.10.2022 

132 NPSH BAGERI MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK QKMF Investime Kapitale 51954 100,000.00 10 25.10.2022 

133 NPSH BAGERI MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK ADMINISTRATA E ARSIMIT Investime Kapitale 51962 27,270.18 21 25.10.2022 

134 NPSH BAGERI MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK DSHPI Investime Kapitale 51931 18,228.76 21 25.10.2022 

135 VENDIM GJYKATE - EDITA KOLIQI B.I ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

(1,525.00) 10 27.10.2022 

136 
QENDRESA 

HAJREDINI,VGJ 
3,789.00 AVOKAT FESTIM SHALA BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 

 
4,244.00 10 03.11.2022 

137 KRANER MURSELI,VGJ 830.00 AVOKAT LEUTRIM ADEMI SHPK ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,266.00 10 03.11.2022 

138 SPECIFIKACION VGJ 10,988.51 AVOKAT LEUTRIM ADEMI SHPK ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

13,528.51 10 03.11.2022 

139 HAMDI SHALA,VGJ 520.00 BEDRI MIFTARI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

955.00 10 03.11.2022 

140 LIRIJE SADIKU,VGJ 1,080.00 BEDRI MIFTARI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,516.00 10 03.11.2022 

141 NASER OSMANI, VGJ 1,400.10 BERAT PECI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,856.16 10 03.11.2022 

142 ENVER SELIMI,VGJ 1,672.32 FESTBARDHE ISMAJLI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,859.32 10 04.11.2022 
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143 NYSRET MALIQI,VGJ 725.66 HIDAJETE MAZHIQI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,161.66 10 04.11.2022 

144 NYSRET MALIQI,VGJ - HIDAJETE MAZHIQI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

(1,161.66) 10 04.11.2022 

145 SPECIFIKACION VGJ 7,535.63 ISA  H HYSENI  BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

10,579.72 10 04.11.2022 

146 SPECIFIKACION VGJ 1,280.00 ISA H HYSENI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

2,071.00 10 04.11.2022 

147 SPECIFIKACION VGJ 11,974.11 SHEREMET ADEMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

14,255.11 10 04.11.2022 

148 EMIR SMAKOLLI, VGJ 1,088.00 TAHIRI LAW SHPK ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,543.00 10 03.11.2022 

149 SPECIFIKACION VGJ 4,165.65 TAHIRI LAW SHPK ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

5,926.25 10 04.11.2022 

150 SPECIFIKACION VGJ 8,124.33 TAHIRI LAW SHPK ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

11,437.73 10 04.11.2022 

151 DAFINA ISMAJLI, VGJ 929.00 UVEJS GASHI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,364.00 10 03.11.2022 

152 SPECIFIKACION VGJ 3,376.76 UVEJS GASHI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

5,766.76 10 04.11.2022 

153 SPECIFIKACION VGJ 3,396.79 VALDRIN B. ISLAMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

4,714.79 10 04.11.2022 

154 SPECIFIKACION VGJ 2,295.95 VALDRIN B. ISLAMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

4,096.95 10 04.11.2022 

155 FATMIRE HAMITI, VGJ 1,466.34 ZENEL ADEMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

1,921.34 10 03.11.2022 

156 Kthim I mjeteve - SHEREMET ADEMI BI ARSIMI FILLOR Paga dhe shtesa 
 

(714.92) 10 23.11.2022 

157 NYSRET MALIQI,VGJ 725.66 HIDAJETE MAZHIQI BI QKMF Paga dhe shtesa 
 

1,161.66 10 04.11.2022 

158 
IBRAHIM SHABANI, 

VGJ 
938.43 VALON A MEHMETI BI QKMF Paga dhe shtesa 

 
1,238.43 10 03.11.2022 

159 VENDIM GJYKATE 3,000.00 HAKIF HASI BI MJEDISI DHE AMBIENTI Mallera dhe Sherbime 
 

4,799.00 21 25.11.2022 

160 FEHMI JONUZI 280.91 VALDRIN B. ISLAMI BI ARSIMI I MESEM Mallera dhe Sherbime 
 

615.91 21 25.11.2022 

161 NPSH BAGERI 

344,383.98 

PERMBARUES PRIVAT 
MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK 

ADMINISTRATA KOMUNALE Investime Kapitale 51923 45,231.68 10 09.12.2022 

162 NPSH BAGERI 
PERMBARUES PRIVAT 

MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK 
DSHPI Investime Kapitale 51935 108,155.07 10 09.12.2022 

163 NPSH BAGERI 
PERMBARUES PRIVAT 

MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK 
SHERBIMET E ZJARREFIKESVE Investime Kapitale 51926 59,700.00 10 09.12.2022 
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164 NPSH BAGERI 
PERMBARUES PRIVAT 

MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK 
ADMINISTRATA E ARSIMIT Investime Kapitale 48851 50,000.00 10 09.12.2022 

165 NPSH BAGERI 
PERMBARUES PRIVAT 

MUBARAK S.SHUMOLLI SHPK 
QKMF Investime Kapitale 51956 82,225.57 10 09.12.2022 

166 GANI HAJRA 375.00 ISA H HYSENI BI DSHPI Investime Kapitale 51934 711.00 10 20.12.2022 

167 GRUP KREDITORESH - NYSRET R.ISLAMI BI DSHPI Investime Kapitale 51934 450.00 10 20.12.2022 

168 XHYLA UKA 1,427.49 OSMAN HALITI BI DSHPI Investime Kapitale 51934 1,882.49 10 20.12.2022 

169 GRUP KREDITORESH 23,850.05 SABIT A. RAMA B.I DSHPI Investime Kapitale 51934 25,754.05 10 20.12.2022 

170 ZAHIT LATIFI 677.29 SHEREMET ADEMI BI DSHPI Investime Kapitale 51934 854.29 10 20.12.2022 

171 AGIM MUSTAFA 1,004.00 TAHIRI LAW SHPK DSHPI Investime Kapitale 51934 1,190.00 10 20.12.2022 

172 SHUKRIJE KELMENDI 1,595.97 ZENEL ADEMI BI DSHPI Investime Kapitale 51934 2,050.97 10 20.12.2022 

173 NSH LIRIU 

76,199.71 

ZYRA PERMBARIMORE ELSA-H 
SHPK 

ADMINISTRATA E ARSIMIT Investime Kapitale 51964 917.15 10 22.12.2022 

174 NSH LIRIU 
ZYRA PERMBARIMORE ELSA-H 

SHPK 
ADMINISTRATA E ARSIMIT Investime Kapitale 51735 24,896.80 10 22.12.2022 

175 NSH LIRIU 
ZYRA PERMBARIMORE ELSA-H 

SHPK 
DSHPI Investime Kapitale 51943 23,942.78 10 22.12.2023 

176 NSH LIRIU 
ZYRA PERMBARIMORE ELSA-H 

SHPK 
SHERBIMET E ZJARREFIKESVE Investime Kapitale 51926 7,589.11 10 22.12.2024 

177 NSH LIRIU 
ZYRA PERMBARIMORE ELSA-H 

SHPK 
DKRS Investime Kapitale 51958 20,000.00 10 22.12.2025 

178 
      

82,225.57 
  

Totali i borxhit kryesor 3,361,872.86 
  

111     Paga dhe Shtesa 659,586.57 
  

     
130     Mallra dhe Shërbime 301,656.04 

  

     
132     Shpenzime Komunale - 

  

     
200     Subvencione dhe Transfere - 

  

   
300     Investime Kapitale 2,654,366.59 

  

   
TOTALI 3,615,609.20 
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7. Raport për pasurinë jo financiare  

 
7.1. Pasuritë jo financiare (me vlerë mbi 1000 Euro)  

 
  KLASIFIKIMI I PASURISE  JANAR -  DHJETOR - 2022 

Vetem viti 2022   me Amortizim         

            

NR PERSHKRIMI  KATEGORIA  2022 Amortizimi  TOTALI ME AMORTIZIM 

            

1 NDERTESAT SPORTIVE  31124                              -                             -                                   -    

2 TOKA  32100                              -                             -      

3 OBJEKTET ARSIMORE  31121             294,396.62               1,242.76                293,153.86  

4 OBJEKTET SHENDETSORE 31122             207,773.51                  574.04                207,199.47  

5 OBJEKTET KULTURORE  31123                              -                             -                                   -    

6 PAISJE MOBILE 133551-31690             297,808.31               5,838.39                291,969.92  

7 NDERTIMI I RRUGEVE  31200                              -                             -                                   -    

8 NDERTIMI I RRUG.REGJIONALE 31220                              -                             -                                   -    

9 NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE 31230          1,214,523.25               6,933.38             1,207,589.87  

10 NDERTIMI I TROTUAREVE  31240               41,800.44                  705.27                   41,095.17  

11 NDERT.JO REZIDENC.NDERT.AFARISTE 31120             110,433.31                  385.62                110,047.69  

12 NDERTESAT E BANIMIT 31110               37,560.00                  156.50                   37,403.50  

13 STRUKTURA TJERA  31130             763,127.61               3,172.40                759,955.21  

14 FURNIZIM RRYME  31510             150,856.84               2,479.49                148,377.35  

15 INSTALIME HIDROSANITARE (KANALIZIMET) 31250-31300             246,133.50               1,400.00                244,733.50  

16 AUTOMJETET -MAKINERIT 31700               89,174.59             10,557.65                   78,616.94  

17 UJSJJELLSI  31400             190,475.10                  724.40                189,750.70  

18 KAPITAL TJETER  31900                              -                             -                                   -    

19 INVESTIMET NE VIJIM  32500             414,056.78                           -                  414,056.78  

 

  
 

       4,058,119.86             34,169.90      4,023,949.96  

Tabela nr. 30 

 

 

7.2. Pasuritë jo financiare (me vlerë nën 1000 Euro) – Komuna e Mitrovicës 
 

Klasifikimi i pasurive Totali 2022 ...2021

Pajisjet dhe mobiljet 853,265.64           56,024.98 797,240.66
 

Tabela nr. 31 
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8. Raport mbi numrin e të punësuarëve  
 

8.1. Raport për numrin e punëtorëve sipas listës së pagave 

 

  
Pozitat e 
aprovuara  

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor 

Zyra e Kryetarit 22 14 14 14 14 14 15 15 16 16 16 17 18 

Auditimi i 
Brendshem 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Administrata  62 58 56 56 56 56 56 55 56 56 56 57 57 

Qeshtjet 
Gjinore 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Integrimet 
Evropiane 

9 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 

Inspektimet 27 21 21 21 21 20 20 19 19 19 19 19 19 

Prokurimi 7 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

Zyra e Kuvendit 
Komunal 

0 116 121 132 92 95 97 97 96 96 96 114 114 

Buxhetimi  35 30 30 30 29 29 29 29 28 28 30 31 31 

Zjarrefiksit dhe 
Inspektimit 

42 38 37 37 37 36 36 36 36 35 35 34 33 

Menaxhimi i 
Katastrofave 
Natyrore 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

Zyra e 
Komuniteteve 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Bujqesia  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Pylltaria dhe 
Inspekcioni 

18 13 13 13 13 13 12 12 14 14 14 14 14 

Planifikim i 
Zhvillimit 
Ekonomik 

13 10 10 10 10 12 11 11 11 11 11 11 11 

Kadastra dhe 
Gjeodezia 

19 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 

Planifikimi 
Urban dhe 
Inspeksioni 

13 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 

Administrata 
(SH) 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

Sherbimet 
Sociale 

25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Sherbimet 
Kulturore 

58 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 49 49 

Administrata 
(A) 

10 6 6 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 

QKMF-
Mitrovice 

297 241 240 238 238 238 236 232 231 253 272 270 268 

Arsimi 
Parafillor 

44 41 41 41 41 41 44 44 44 41 41 41 41 

Arsimi Fillor 927 869 865 861 860 854 893 904 907 908 921 929 926 



 

 
                  

                      Komuna e Mitrovicës 
               Drejtoria për Buxhet dhe Financa  

                  

  

 55 

Arsimi I Mesem 311 302 301 300 300 298 296 295 295 295 295 296 297 

Teatri i qytetit 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 

Totali I 
punetoreve 

1989                         

                                                                                                                               Tabela nr.32 

 
 

 Numri i të punësuarëve të cilët paguhen nga kategoria ekonomike Paga dhe Shtesa, të cilët nuk 

janë në listë të pagave në vitin 2022 është zero (0). 

 Numri i të punësuarëve të angazhuar me kontrata për shërbime të veçanta përmes Njësisë së 

Burimeve Njerëzore në vitin 2022 është zero (0). 
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Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo  
  
                                        Komuna e Mitrovicës së Jugut 

             Opština Juzna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 
                             

                  

 
 

 
RAPORTI I PUNËS SË KOMITETIT PËR  

KOMUNITETE TË KOMUNËS SË MITROVICËS SË 
JUGUT PËR PERIUDHËN MARS – DHJETOR 2022 

 

 

 

 

 

Mitrovicë e Jugut , Dhjetor 2022 
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PËRMBAJTJA 

 

1. Rreth Komitetit për Komunitete 

1.1 Plani i punës  

 

2. Aktivitetet e realizuara 

 

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 
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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 
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− 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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Raporti i punës së Komitetit për Barazi Gjinore  
për vitin 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dhjetor, 2022 
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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 
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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. 

 
 



 

Republika e Kosovës 
 – Republic of Kosovo 

 
Komuna e Mitrovicës së Jugut 
 – Municipality of Mitrovica South 

 
 

KUVENDI I KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT 
Komiteti për Shërbime Publike,  Mbrojtje dhe Shpëtim 

 
  
 
 
 

RAPORTI VJETOR I PUNËS SË KOMITETIT PËR SHËRBIME PUBLIKE, MBROJTJE DHE 
SHPËTIM  

 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2022 NË KUADËR TË KOMITETI PËR 
SHËRBIME PUBLIKE, MBROJTJE DHE SHPËTIM-   

PËR KOMUNËN E MITROVICËS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janar - 2023 



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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RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2022 NË KUADËR TË KOMITETI PËR PLANIFIKIM 
URBAN, KADASTËR, PRONË DHE MBROJTJE TË AMBIENTIT NË KOMUNËN E 

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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DATË/A: 10.01.2023  
REFERENCË:  

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

NGA/OD/FROM: 

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

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

 
Me datë 09.03.2022 është mbajtë Mbledhja e parë konstituive të Komisionit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Me respekt!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TË HYRAT PËR VITIN 2022 

 

 

MUJI INKASIMI NGA PAZARI QIRATË 

JANAR 721 50 

SHKURT 1049 5220 

MARS 1030 400 

PRILL 1489 5290 

MAJ 1435 100 

QERSHOR 1895 2630 

KORRIK 1619 4000 

GUSHT 1689 2710 

SHTATOR 1351 2810 

TETOR 2043 2880 

NENTOR 1575 2760 

DHJETOR 1442 5670 

 17338  34520 

 

 

 

 

 



 

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

34%

66%

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

INKASIMI NGA PAZARI

QIRATË



TË HYRAT PËR VITIN 2022 TË NDARA NË KUARTALE 
 

      

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

      

TOTAL 17,338.00 34,520.00 51,858.00   

 

 

                                   . Të hyrat nga shërbimet dhe qiratë sipas periudhës tre-mujore për vitin 2022 
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SHPENZIMET PËR VITIN 2022 
 

2022 Pagat 
Tatimi 

ne paga 
Kontributet 
pensionale 

Akontacion 
Borxhet e 
vjetera 
tatimore  

Rryme Telefon Derivate Uji 

Finance 
shpk –per 
sherbime 

te 
kontabilitet 

Material 
per zyre 

Komisione 
bankare 

dhe 
shpezime 

tjera 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                         

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

                         

             

2019 Pagat 
Tatimi 

ne paga 
Kontributet 
pensionale 

Akontacion 
Borxhet e 
vjetera 
tatimore 

Rryme Telefon Derivate Uji 

Finance 
shpk –per 
sherbime 

te 
kontabilitet 

Material 
per zyre 

Komisione 
bankare  

dhe 
shpezime 

tjera 

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

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

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

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

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



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

     

                                   31.12.2021                               
SALDO          Paraprake  714.98         

TË HYRAT NGA SHËRBIMET DHE QIRATË         51,858.00 

SHPENZIMET OPERATIVE         -47,713.27 

FITIMI OPERATIV          4,859.68 
 
 
 
 
 
 

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

MITROVICË 



 

Hyrje 

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

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

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

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

Mitrovicë ka përbërje prej: 

 Florina Çitaku - (kryesuese) 

 Kushtrim Zeneli (anëtar) 

 Elvis Feka (anëtar) 

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

znj. Florina Çitaku.  

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

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

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

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

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

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

pronësisë të përcaktuar në nenin 6.2 të këtij ligji. 

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

punës për vitin 2022. 

 

 

 

 

 



Raporti narrativ i gjendjes  

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

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

menaxheriale dhe funksionale të ndërmarrjes. 

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

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

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

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

procedurave dhe kritereve ligjore ne fuqi. 

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

1. Naim Hajrizi – (kryesues) 

2. Naxhije Xhema – (anëtarë) 

3. Bislim Imeri – (anëtar) 

4. Djellza Uka – (anëtare) 

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

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

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

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

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

anëtarëve të  bordit, 

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

drejtorëve të jetë: 

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

Bruto 

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

emërimit.  

 



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

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

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

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

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

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

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

Financiar gjë që tregon gjendjen reale tw këtij institucioni.  

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

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

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

Kryeshef Ekzekutiv, Sekretar dhe Zyrtar Kryesor Financiar. 

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

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

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

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

Jusufi.  

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

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

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

monitorojë  ecuritë  e punës  dhe zhvillimin e  ndërmarrjes. 
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