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Bahtiri Ademi, Xhyljeta Imeri, Flutura Beka Kamberaj, Sevdaim Uka, Gazmend Asllani, Muhamed Hoti, Oltion 
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Mediat  

Mungoi:  

 

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 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 16-të të 

rregullt të Kuvendit të Komunës me rendin e ditës të paraparë me thirrje. 

Për shkak se mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit është mbajtur me 31 Janar ku janë shqyrtuar informata 

e kryetarit për gjendjen në Komunë pas vërshimeve dhe raporti financair për periudhën  janar-dhjetor 2022, pika 

2 dhe 13 hiqen nga rendi i ditës.  

Kryesuesja i njoftoj anëtarët e Kuvendit se para vetës kanë një formularë për plotësim me të dhënat 

personale formular të cilin pasi ta plotësoni dhë ta nënshkruani e dorzoni në sekretarinë e Kuvendit. 

Kemi edhe një informatë tjetër, më duhet të marr nga ju një pëlqim, projekti Demos, në vazhdimësi të punës 

dhe aktiviteteve me anëtarët e Kuvendeve Komunale, ka paraparë që në vitin 2023 të vlerësoj aktivitetet dhe 

punën e anëtarëve të Kuvendeve Komunale në tri fusha të përgjegjësisë: Përfaqësimi i qytetarëve dhe angazhimi 

në Komunitet; Vendimmarrja dhe Mbikëqyrja. Andaj, paraprakisht kanë kërkuar konfirmimin nga ana e 

Kuvendit që keni interesim për këtë aktivitet.  

Kryesuesja e Kuvendit hedh në votim miratimin e pëlqimit që projekti Demos ta monitoroj punën dhe 

aktivitet e anëtarëve të Kuvendit. 
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Anëtarët e Kuvendit unanimisht u pajtuan që Demos ta monitoroj punën dhe aktivitet e anëtarëve të 

Kuvendit të Komunës. 

Kryesuesja Kuvendit znj. Vesa Broja: Me anëtarët e KPF-së e kemi pasur edhe një mbledhje të 

jashtëzakonshme të KPF-së, dhe pikat që u miratuan propozohet të hynë në rend të ditës të kësaj mbledhjeje; 1. 

Kërkesa për bartjen e të hyrave vetanake të Komunës së Mitrovicës së Jugut pjesa e parë dhe 2. Propozim-

vendim për lejimin e mjeteve financiare nga subvencionet për familjet e prekura nga vërshimet në qytetin e 

Mitrovicës. Po ashtu në rend të ditës, propozoj që të futet edhe propozim vendimi për plotësim-ndryshimin e 

vendimit për formimin e komisionit për zgjedhjen e këshillave lokale, ku anëtarja e këtij komisioni nga shoqëria 

civile është zgjedhur Donika Pllana e cila pas konsultimit me komision dhe pas mbajtjes së mbledhjes së parë 

vendbanimi i saj ishte Komuna e Vushtrrisë, dhe si e tillë ajo e ka dorëzuar edhe dorëheqjen dhe me këtë rast 

duhet të bëhet zëvendësimi i saj.  

Hap diskutimin rreth rendit të ditës. 

Elediana Budini-Haziri: Kërkoj formimin e një komisioni për vlerësimin e marrëveshjeve për dhënien në 

shfrytëzim të pronave Komunale me operatorët ekonomik. Arsyetimi është si në vijim, në mandatin e kaluar, 

Kuvendi ka dhënë në shfrytëzim disa prona të paluajtshme për operatorët ekonomik. Mendoj se ka ardhur koha 

se për ato marrëveshje që janë nënshkruar, ndërmjet një komisioni të vlerësojmë se sa janë përmbushur kriteret e 

atyre marrëveshjeve, nëse operatorët ekonomik momentalisht janë duke i shfrytëzuar pronat e paluajtshme 

Komunale dhe nuk i kanë plotësuar obligimet e tyre, ka ardhur koha që ne të marrim masa, ose ndoshta edhe të i 

rishikojmë ato marrëveshje se a mbeten apo jo valide. Sepse duhet të jemi shumë transparent me të gjithë 

qytetarët e Mitrovicës. 

Kryesuesja e Kuvendit: Ky propozim është i ngjashëm më propozimin e z. Hasani të cilin e ka dhënë para 

disa seancave. Mirëpo përgjigja jonë ka qenë se si Kuvend nuk e di se a kemi të drejtë formimin e një komisioni 

të tillë. Ndërsa ekzekutivi është i obliguar nëse ne e kërkojmë një raport sa i përket kësaj çështje. Por mund ta 

diskutojmë edhe njëherë. 

Hamdi Hasani: Para disa seancave unë kam kërkuar formimin e një komisioni jo vetëm për pronat që janë 

dhënë në shfrytëzim, por një komisioni i cili do të bënte vlerësimin dhe verifikimin e të gjitha pronave, që kjo 

Komunë të di saktë se cilat janë pronat e saj, cilat janë në shfrytëzim ilegal e cilat në shfrytëzim të rregullt. Ka 

mbetur sekretaria me na dërgua një sqarim për sa i përket çështjes ligjore, mirëpo nuk kemi marr ndonjë 

përgjigje, mirëpo mirë do të ishte që bashkërisht të formojmë një komision gjithëpërfshirës dhe jo vetëm për 

pronat që veçse janë dhënë në shfrytëzim. 

Kryesuesja e Kuvendit: Sipas sekretarisë, si e tillë na kthehet e paligjshme, kështu që mos të ngutemi të 

bëjmë një veprim të tillë që do të na kthehet si i paligjshëm, unë propozoj që ekzekutivi të na sjell raportin, e pas 

shqyrtimit të raportit nëse ne e shohim që është i domosdoshëm formimi i komisionit të tillë, atëherë edhe ta 

bëjmë atë.  

Elediana Budini Haziri: Mua po më duket pak e papranueshme me idenë që kur ka nevojë me dhënë një 

pronë në shfrytëzim për operatorë ekonomik, duhet patjetër miratimi i Kuvendit, ndërsa kur është puna që ne të 

vlerësojmë atë punë apo sa janë përmbushur ato kritere, në atë rast neve nuk kemi të drejtë. Pasi që kolegu e 

paska bërë këtë kërkesë më herët, dhe nuk ka ende një përgjigje, atëherë në një afat kohor sa më të shkurtër 

ekzekutivi të na sjell raportin e thuktë lidhur me këtë çështje. Sepse nëse ka dikush që nuk po e respekton 

marrëveshjen, ne duhet të marrim masa dhe jo ta lejojmë të vazhdojë pa ndëshkim.  

Xhevrije Bahtiri Ademi: Kërkoj që të hyjë pikë re rendit të ditës Plotësim ndryshimi i rregullores për 

Çmimin “Lah Nimani” unë disa herë e kam cekur edhe në Kuvend, dhe kërkoj që të bëhet një komision dhe të 

bëhet plotësim ndryshimi i kësaj rregullore sepse gjithmonë po ka përçarje në mes komisionit. Ndoshta për sot 

ka shumë pikë në rend të ditës, mirëpo kërkoj që në seancën e ardhshme të jetë si pikë e rendit të ditës. 
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Faruk Mujka: Sa i përket dy pikave të fundit të propozuara për mbledhjen e sotme, sinqerisht mendoj se janë 

me shumë rëndësi, për të cilat as unë nuk jam i sigurt që janë në harmoni me ligjin. Nuk e di a është mirë që si 

Kuvend do të mbahemi në mend që ka mbajtur seance të jashtëzakonshme për raportin financiar dhe për të 

dhënë një deklaratë për dëmet nga vërshimet e cila nuk ka as raport, dhe pastaj pas tri ditëve do të mbahet 

mbledhja e rregullt, unë mendoj që kjo nuk na ka bërë nderë askujt. Çështja e dytë është lidhur me një kërkesë 

për rend të ditës. Insistoj që të futet në rend të ditës sot falja e tatimit në pronë deri në vlerën 100 €për qytetarët e 

Komunës së Mitrovicës. E di z. Kryetar që do të thoni që kjo varet nga niveli qendror, mirëpo ne jemi këtu të 

shprehim gatishmërinë tonë për ta ndihmuar qytetarin, dhe kjo pastaj le t’i mbetet Kuvendit dhe Qeverisë për të 

vendosur. Mendoj që ne duhet të dalim me një propozim, dhe të ja dërgojmë Qeverisë dhe Kuvendit. 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Çështja e parë, mbledhja e rregullt e Kuvendit ka qenë e ftuar dhe ju 

keni bërë një kërkesë që e njëjta të shtyhet për shkak se keni kërkuar që të jetë afati kohor më i gjatë, rregulloret 

e specifikojnë se kur do të thirret mbledhja e rregullt, dhe unë gjithmonë janë në përkrahje të asaj që kur dikush 

kërkon që strikt të mbahen afatet, të respektohen. Dhe mbi bazën e atij emaili tuaj zyrtar, është reflektuar dhe 

është shtyrë mbledhja e rregullt e asamblesë Komunale me datën e sotme, ku realisht janë plotësuar edhe të 

gjithë kushtet ligjore. Jam i bindur që askush këtu nuk ka dëshirë që Komuna e Mitrovicës të penalizohet në pikë 

për performancë në rast të mos-miratimit në kohë të një raporti. Mosmiratimi në kohë i raporteve financiare, 

nënkupton në minus pikë në vlerësimin e performancës së Komunës së Mitrovicës. Unë besoj dhe vlerësoj që 

Komuna e Mitrovicës do ta ketë opinionin e auditimit të tillë që neve do të na mundësoj me u kualifikua për 

grantin për performancë. Edhe mbledhjet e jashtëzakonshme janë të parapara edhe me rregullore, prandaj kjo 

është në dobi edhe të Komunës. Sa i përket çështjes së dytë, me u deklarua dhe me thënë që tatimi në pronë i 

takon Komunave, është e saktë. Por kjo nuk është e mjaftueshme të sqarohet situata e cila është, e kemi biseduar 

edhe në seancën e kaluar, ka hierarki të akteve juridike, kushtetuta, ligjet, aktet nënligjore, dhe nuk ka praktikë, 

dhe nuk mundet me akt nënligjor me u ndërrua ligji. Ligji i tatimit në pronë është i qartë, ka ndodhur vlerësimi 

dhe ri-vlerësimi i pronave, ka ndodhur ndryshimi i çmimit të patundshmërive, ka ndodhur dhe është shtuar 

vlerësimi edhe për pjesën e tokës për pronat rezidenciale, kjo ka shkaktuar dëm dhe konfuzitet, dhe Komunat do 

të kenë vështirësi në inkasimin e tatimit në pronë për dy arsye: e para, është rritur shuma të cilën tatim paguesit 

janë të detyruar ta paguajnë, dhe e dyta për shkak se njerëzit do të hezitojnë të paguajnë për shkak së është 

krijuar një konfuzitet tek të gjithë sepse nuk e din se çka do të ndodhë, a do të hyj vlerësimi në fuqi, apo do të 

ketë mundësi që të prolongohet për një vit tjetër, apo do të zvogëlohet norma tatimore etj. Prandaj, ligjërisht 

mundësia është, pres me u procedua. Janë dy mundësi ligjore, ose vlerësimi me u shty dhe me u prolongua për 

një vit tjetër ose ligji të procedohet dhe pragu i poshtëm që është vendosur me qëllim që Komunat të mos 

shkojnë në minimum. Dhe prandaj me një nen të plotësim-ndryshimit të ligjit për tatimin në pronë, dhe normës 

tatimore prej 0.15 le të jetë në 0.08. A nëse mendoni me bë politike, e bëjmë edhe atë, jo me 100€, por 120€, por 

nuk është aty çështja. Gjithashtu, besoj shumë që asamblistët do t’a përkrahin vendimin për ndarjen e shujtave 

për punëtorët e Komunës, kjo sepse janë të buxhetuara në kodin adekuat, dhe këto mjete janë të ndara kur ka 

qenë e lejuar. Me siguri do të kthehet prapë mbrapa, mirëpo sa herë të kthehet unë do të vazhdoj përsëri të besoj 

që kjo duhet të realizohet. Unë ju siguroj që ne nuk kemi me rezistua, sepse edhe shkresë zyrtare i është dërguar 

ministrisë së financave për të nxjerrë një opinion ligjor. Prandaj po ju lus që kjo pikë e propozuar të shtyhet deri 

në mbledhjen e parë të asamblesë Komunale, pasi që të dal opinion ligjor, dhe nëse i njëjti thotë që po, neve na 

mbulon, përndryshe, për me marr vendim që sot e di që ka ende dilema shumë të mëdha sa i përket interpretimit 

dhe çështjes ligjore, mendoj që nuk jemi në këtë nguti. 

Faruk Mujka: Ky ligj i cili ka filluar të zbatohet, është hartuar në kohën kur ju keni qenë Ministër i 

Financave, d.m.th veç po zbatohet ligji të cilin e keni hartuar, pra nuk ka qenë e drejt krejt ky sulm me u drejtua 

diku tjetër. Unë pres që në seancën e ardhshme kjo pikë të jetë pikë e rendit të ditës, e  hartuar nga Kryetari dhe 

nga kryesuesja. Dhe sa i përket seancës së kaluar, nuk ka qenë se kam dashur unë, sepse ligji e thotë 7 ditë, dhe 
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po me vjen keq kryesuese dhe ekzekutiv, e kemi në rend të ditës sot dhe nuk e di pse po e diskutojmë, orarin e 

mbledhjeve të KPF-së dhe seancave të Kuvendit për 16 seanca unë nuk e di që dy herë i kemi mbajtur në orarin 

e caktuar, e tash pse mbahet KPF-ja me 21/22 të muajit, dhe pastaj seanca e Kuvendit të mbahet me datë 27, nuk 

është faji jonë.  

Kryesuesja e Kuvendit: Vetëm sa për sqarim, KPF-ja për shkak të gjendjes emergjente është shtyrë për 

datën 25, dhe e kemi pritur përfundimin e mbledhjes së këtij komiteti në mënyrë që të thërrasim seancën e 

rregullt.  

Kryetari i Komunës z.Bedri Hamza: Mbledhjet janë mbajtur aq sa kanë qenë të parapara dhe pak më shumë. 

Është mirë që maksimalisht më ju përmbajt planit, mirëpo nuk do të thotë që nën rrethana të caktuara objektive 

nuk mundet me pas ndryshime. Kështu që nëse ka ndonjë ndryshim, gjithmonë do të njoftoheni në kohë si dhe 

materialet do të i merrni në kohë. Mirëpo plani do të jetë vetëm një orientim se si do të i mbajmë seancat gjatë 

vitit aktual. Ndërsa sa i përket ligjit që u përmend nga z. Mujka, po shumë e vërtetë kam qenë pjesë e draftimit, 

sponzorizimit të këtij ligji, dhe mendoj që është bërë punë e mirë sepse nuk ishin bërë as autostradat dhe as 

Rrugët.  

Flutura Kamberaj Beka : Propozoj që pasi që ka shumë pika për t’u diskutuar në këtë seancë, të ndahen 

pikat në dy seanca të ndryshme, sepse do të ishte shumë më efektive. Pra, deri në pikën 10 të diskutohen sot, 

prej 11 e tutje në seancën e ardhshme. 

Hysen Muzliukaj: Sot me datë 3 Shkurt, para 23 viteve në pjesën veriore të Mitrovicës ka ndodhur një 

masakër, ku kanë qenë dhjetëra të vrarë, prandaj në shenjë respekti kërkoj nga ju një minutë heshtje që t’i 

nderojmë të vrarët.  

Kryesuesja i fton të gjithë të pranishmit për të mbajtur një minutë heshtje.  

Kuvendi i komunës me një minutë heshtje nderoj të vrarët në masakrën ndaj shqiptarëve të datës 3 dhe 4  

shkurtit të vitit 2000. 

(Lavdi) 

Hamdi Hasani: Sa i përket çështjes që u diskutua për faljen e 100 €, asnjëherë nuk e kam menduar me u tall 

me qytetarët, mendoj që kjo është tallje me qytetarët, nëse diskutojmë për vendimet e qeverisë se si ndikojnë ato 

ok, mirëpo jo këso lloj tallje. 

Armend Begu: Në seancën e 14-të një ndër pikat e rendit të ditës ka qenë Projekt-Rregullorja për fillimin 

dhe mbarimin e orarit të punës në veprimtarinë afariste dhe veprimtaritë e tjera në Komunën e Mitrovicës së 

Jugut. Dhe kjo është një gabim që vazhdimisht po përsëritet, sepse nuk janë dy qytete pra e Veriut dhe e Jugut, 

mirëpo është vetëm një qytet, mirëpo janë dy Komuna Mitrovica Jugore dhe ajo Veriore. Kjo pikë u diskutua 

për me qenë ditë pushimi për bizneset e qytetit të Mitrovicës, është shtyrë për seancën tjetër të radhës për shkak 

që të diskutohet me zyrën ligjore nëse është gjithçka në rregull në aspektin ligjor. Tash a do të futet përsëri si 

rend të ditës kjo varet prej informacionit që keni nga zyra ligjore për këtë çështje, sepse kuptohet që kemi 

presion nga qytetarët vazhdimisht për një përgjigje. 

Kryesuesja e Kuvendit: Sa i përket Rregullores mundet me na dhënë një përgjigje kryetarja e komisionit znj. 

Kamberaj Beka, ndërsa ne jemi duke pritur një draft nga komisioni dhe si të vije do të procedohet në Kuvend në 

seancë të rregullt.  

Flutura Kamberaj Beka: Komisioni ka mbajtur një mbledhje, ku i kemi marr rekomandimet që kanë dal nga 

Kuvendi, të njëjtat janë shqyrtuar dhe janë dërguar në zyrën ligjore prapë që të ipet versioni i fundit edhe pse 

fillimisht këtë Draft-Rregullore në e kemi dorëzuar në zyrën ligjore, paraprakisht para se të sjellët në Kuvend 

dhe ka qenë në ekzekutiv. Besoj që për seancën e ardhshme do të jetë e përfunduar kjo Draft-Rregullore. 
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Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: z. Begu ka shumë të drejtë që po e ngrit këtë çështje, por dua ta 

falënderoj znj. Beka dhe anëtarët e tjerë të komisionit për punën e tyre. Por edhe një informacion shtesë me 

qëllim që të kontribuojmë. Ka indikacione që disa Komuna janë paditur për këtë çështje, dhe nëse Komuna të 

caktuara përballen me padi, ne jemi në favor të asaj që këtë çështje ta rregullojmë. Nuk mundemi me paragjykua 

cili do të jetë verdikti në lidhje me këto padi, por nëse një Komunë mund të ndëshkohet dhe përballet me pasoja 

juridike për shkak të vendimit të tillë, mendoj që ne si Komunë duhet të kemi kujdes dhe të mësojmë nga këto 

raste dhe jo të përballemi me të njëjtën si Komuna të tjera.  

Armend Begu: Kjo kërkesë ka lindur si nevojë e shkeljes së të drejtave të punëtorëve, sepse janë pikërisht 

këto kompani të cilat nuk paditen as nuk dënohen edhe pse i shkelin këto të drejta. Pra kërkesa është nga 

punëtorët.  

Vesel Neziri: Me siguri Kryetarja e komisionit harroj ta përmend, mirëpo neve si komision na ka ardhur 

edhe një kërkesë nga bizneset në të cilën thuhet se në bazë të nenit 40 nëse ne e bëjmë ditën e diele ditë pushimi, 

do të paditemi në gjykatë, dhe për këtë e kemi dërguar vlerësimin në zyrën ligjore.  

Kryesuesja e Kuvendit: Lexon pikat shtesë të rendit të ditës, sa i përket propozimit për  heqjen e 100 € nga 

tatimi u dakorduam që po presim opinionin ligjor. Sa i përket pikës së profesoreshës u dakorduam që të na vij 

një raport nga ekzekutivi sa më shpejtë. Propozimi i znj. Xhevrije, por shpresoj që edhe për këtë pikë do të na 

vije një propozim nga ekzekutivi. Ndërsa pikat tjera po i shtoj në pikat e rendit të ditës. Pasi që pika e 2 dhe e 13 

janë diskutuar në seancën e kaluar, po largohen nga rendi i ditës.  

Hedh në votim që si pikë e 9 e rendit të ditës të shtohet. Kërkesa për bartjen e të hyrave vetanake të 

Komunës së Mitrovicës së Jugut (pjesa e parë).   

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

Hedh në votim që të futet si pikë e 10-të, propozim-vendimi për lejimin e mjeteve financiare nga 

subvencionet për familjet e prekura nga vërshimet në Komunën e Mitrovicës së Jugut  

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

 Hedh në votim që të futet si pikë e 11-të, propozim vendimi për plotësim ndryshimin e vendimit për 

formimin e komisionit për zgjedhjen e këshillave lokale. 

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

Sa i përket propozimit të znj. Kamberaj Beka që pikat e diskutimit të seancës së sotme të ndahen në dy 

seanca. Pra, propozimin që deri të pika e 12-të të mbahet sot seanca, ndërsa prej pikës tjetër të thirret seanca e re 

e Kuvendit për ditën e hënë, unë po e hedh në votim krejt pikat e rendit të ditës, dhe nëse e shohim që po zgjatet 

shumë, atëherë bashkërisht vendosim se për kur të shtyhet. 

Kryesuesja vuri në votim këtë rend dite:  

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar  

2. Rishqyrtimi i Projekt rregullores mbi kriteret për vendosje të objekteve të përkohshme në sipërfaqe dhe 

hapësira publike  

3. Rishqyrtimi i Vendimit të Kuvendit të Komunës për lejimin e pagesës së shujtave për të punësuarit e 

Administratës së Komunës 

4. Propozim-vendim për caktimin e orarit të mbajtjes së mbledhjeve të rregullta të Kuvendit të Komunës 

për vitin 2023 

5. Propozim-vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme në 

pronësi të personit fizik Enis Hakaj  

6. Propozim-vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme në 

pronësi të personit fizik Ali Emini 
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7. Propozim-vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme në 

pronësi të personit fizik Gëzim Mikullovci  

8. Propozim-vendimin për formimin e Komisionit për evidentimin dhe verifikimin e banesave të banimit 

social 

9. Kërkesë për bartjen e të hyrave vetanake të Komunës së Mitrovicës së Jugut (pjesa e parë) 

10. Propozim-vendim për lejimin e mjeteve financiare nga subvencionet për familjet e prekura nga vërshimet 

në Komunën e Mitrovicës së Jugut 

11. Propozim-vendim për plotësim-ndryshimin e Vendimit të Kuvendit të Komunës Nr. 02-060/01-

0095268/22-4 dt. 26.10.2022 Për formimin e Komisionit për zgjedhjen e këshillave lokale 

12. Projekt Statuti i Qendrës për Punës Sociale  

13. Plani vjetor i Njësisë së Auditimit të Brendshëm për vitin 2023  

14. Plani strategjik i Njësisë së Auditimit të Brendshëm për vitin 2023-2025 

15. Raporti financiar për periudhën janar-dhjetor 2022 

16. Raporti i punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2022 

17. Raporti i punës së Komitetit për Komunitete për vitin 2022 

18. Raporti i punës së Komitetit për Barazi Gjinore për vitin 2022 

19. Raporti i punës së Komitetit për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim për vitin 2022 

20. Raporti i punës së Komitetit për Planifikim Urban, Kadastër, Pronë dhe Mbrojtje të Ambientit për vitin 

2022  

21. Raporti i punës së Komitetit për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport për vitin 2022 

22. Raport i punës së Komisionit Komunal të Aksionarëve të NP “Tregu” për vitin 2022 

23. Raport i punës së Komisionit Komunal të Aksionarëve të NP “Stacioni i Autobusëve” – SH.A., për vitin 

2022 

24. Pyetje dhe përgjigje 

 

Rezultati i votimit: 27 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 15-të e 

Kuvendit të Komunës.  

 

Pika 2   

Kryesuesja e Kuvendit lidhur me Rishqyrtimin e Projekt Rregullores mbi kriteret për vendosje të objekteve 

të përkohshme në sipërfaqe dhe hapësira publike, fjalën ia kaloi drejtorit z. Edison Tërnava. 

Edison Tërnava e arsyeton në pika të shkurta kërkesën për Rishqyrtimin e Projekt rregullores mbi kriteret 

për vendosje të objekteve të përkohshme në sipërfaqe dhe hapësira publike, si dhe rregulloren e ndryshuar dhe 

harmonizuar ne baze te kërkesës së ministrisë.  

Faruk Mujka: Unë një arsyetim që e kam lexuar është krejt ndryshe nga kjo që po thuhet. Aty thuhet që në 

objekte të përkohshme në zonën e ndërtimit, pra kur të bëhet një objekt ndërtimi, aty ka objekte të tjera 

ndihmëse, dhe ky ligj i propozuar, është thirr në atë që nuk ka të bëjë me të përkohshmen në pronë publike të 
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qytetit, d.m.th është thirr vetëm me një specifik të objekteve ndërtimore që është e përkohshme për me e 

ndihmua ndërtimin e atij objekti.  

Edison Tërnava: Ashtu është, dhe për atë arsye na kanë obliguar që ta ndërrojmë titullin, sepse nuk ka lidhje 

më ndërtim, mirëpo për objekte të përkohshme në materialet të cilat janë të përfshira në rregullore.  

Xhyljeta Imeri: Pra Draft-Rregullorja që është dërgua dje është e plotësuar me këtë pikë. Të pika 11.4, që 

është organizatat e ndryshme jo-profitabile të cilat vendosin përkohësisht pllakat përmes të cilave organizojnë 

manifestime të ndryshme për qëllime humanitare lirohen nga pagesa e tarifës për vendosjen e tyre. Unë propozoj 

që të caktohet kohëzgjatja dhe dimensionet e këtyre reklamave. 

Edison Tërnava: Për organizatat e tilla nuk japim afat sa sepse gjithmonë i referohemi kërkesës së 

organizatës e cila na referohet neve me kërkesë për kohën që ajo kërkon. 

Kryesuesja e Kuvendit meqenëse nuk kemi të lajmëruar të tjerë për diskutim e hedh në votim  Projekt 

Rregulloren për shfrytëzimin e përkohshëm të sipërfaqeve dhe hapësirave publike.  

Rezultati i votimit: 27 për, 1 kundër dhe 0 abstenime. 

Kryesuesja e konstatoi të miratuar Rregulloren për shfrytëzimin e përkohshëm të sipërfaqeve dhe 

hapësirave publike 

 

Pika 3  

Kryesuesja e Kuvendit: Sa i përket sqarimit të Rishqyrtimi të Vendimit të Kuvendit të Komunës për lejimin 

e pagesës së shujtave për të punësuarit e Administratës së Komunës fjalën ia kaloi Kryetarit të Komunës z. 

Bedri Hamza. 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Sigurisht që ka nevojë për sqarime shtesë, dhe unë kërkoj nga drejtoria 

e financave që vendimin që e miraton Asambleja të jetë me arsyetimet e nevojshme duke përfshirë edhe kodin 

dhe kategorinë. Nëse realisht edhe kësaj radhe nuk e kemi përgjigjen pozitive, mua me mbetet vetëm të i 

falënderoj anëtarët e asamblesë për mbështetjen, mirëpo përtej kësaj nuk kemi mundësi tjetër ligjore me bërë.  

Faruk Mujka: Ne mundemi edhe njëherë ta konfirmojmë vullnetin e asamblistëve që të paguhen këto shujta 

ashtu siç është paraparë. Procedurat e tjera varen nga ekzekutivi, dhe mendoj që komuna e Mitrovicës nuk është 

e vetmja që e ka ndërmarrë një hap të tillë, dhe në qoftë se janë procedurat e njëjta me komunat e tjera, nuk ma 

merr mendja që ish dashtë të marrim një përgjigje tjetër nga ata. 

Kryesuesja meqenëse nuk ka të lajmëruar për diskutim. e hedh në votim propozimin që Vendimi i Kuvendit 

të Komunës për lejimin e pagesës së shujtave për të punësuarit e Administratës së Komunës të mbetet në fuqi.  

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

Kryesuesja konstatoj se kuvendi unanimisht vendosi që Vendimi i Kuvendit të Komunës për lejimin e 

pagesës së shujtave për të punësuarit e Administratës së Komunës të mbetet në fuqi.  

 

Pika e 4 

Kryesuesja e Kuvendit hapi diskutimin lidhur me Propozim vendimin për caktimin e orarit të mbajtjes së 

mbledhjeve të rregullta të Kuvendit të Komunës për vitin 2023. 

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

caktimin e orarit të mbajtjes së mbledhjeve të rregullta të Kuvendit të Komunës për vitin 2023. 

Rezultati i votimit: 32 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 

Kryesuesja konstatoj se unanimisht u miratua Vendimi për caktimin e orarit të mbajtjes së 

mbledhjeve të rregullta të Kuvendit të Komunës për vitin 2023. 

 

Pika e 5  

Kryesuesja e Kuvendit: Sa i përket Propozim vendimit për këmbim të pronës së paluajtshme të komunës me 

pronën e paluajtshme në pronësi të personit fizik Enis Hakaj, këtu bëhet fjalë për tri prona për të njëjtën 
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lokacion. Për sqarime fjalën ia kaloj drejtorit z. Artan Berisha dhe pastaj e hap për diskutim për 3 pika 

bashkërisht ndërsa votimi bëhet ndaras. 

Artan Berisha: Duke e parë të arsyeshme dhe etike hapjen e Rrugës “Ali Zeneli” si njëra nga Rrugët më me 

prioritet në Komunë, ne kemi sjell propozim-vendimet për hapjen e kësaj rruge. Në këtë propozim-vendim do të 

këmbehen tri pronat në emrat e tre pronarëve të ndryshëm. Parcela e cila do të bëhet ndërrim është Parcela në 

vendin e quajtur Kej-Lushta e cila ka 898 m
2
 dhe do të këmbehet me pronën me numër 0.1289/2 me gjithsej 249 

m
2
; parcela me numrin 1286/3 me 93 m

2
 dhe parcela 1287 me gjithsej 159 m

2
 në vendndodhjen sheshi i tregut, 

zona kadastrale Mitrovicë, në këto prona ekzistojnë edhe objekte banimi dhe  afarizmi. Këto parcela në total 

bëjnë 457 m
2 
 që do të këmbehen, dhe ku pjesa tjetër e mbetjes është 441 m

2
.  Në bazë të ligjit për këmbim të 

pronave ne kemi vepruar konform rregullave ligjore për këmbim. 

Kryetari Bedri Hamza: Këtu po flitet për një Rrugë që realisht i ka kaluar të gjitha përmasat e nevojave të 

banorëve të asaj lagje, një Rrugë pa infrastrukturë, me kushte goxha të vështira për të gjithë banorët aty. Unë 

shfrytëzoj rastin me shpreh respekt edhe për punën e qeverisjes paraprake për gjithë pjesën e Rrugës të cilën e 

ka shpronësuar, mirëpo ka mbetur edhe një pjesë me të cilën ne jemi marr dhe kemi arritur që ta zhbllokojmë si 

problem dhe tash realisht janë këtu edhe dy pengesa. Pengesa në hyrje, dhe për numrat dhe parcelat kadastrale 

që u ceken, dhe në mes të Rrugës është një problem tjetër që është edhe problem legal sepse njerëzit i kanë 

shtëpitë, e gëzojnë pronën, kanë dokumentacione, lëndët janë në procedurë gjyqësore, mirëpo pronat udhëhiqen 

në kadastër, pra mbi bazën e asaj qysh unë jam i informuar, ende janë pronë komunale dhe komuna nuk mund të 

hyj në marrëveshje për pronat të cilat janë në evidencë si pronë komunale, të paktën derisa të përfundohet 

procesi gjyqësor dhe mbi bazën e vendimeve gjyqësore, do të ecim tutje. Pronat të cilat janë në fillim janë tri 

prona dhe po kërkohet këmbimi i tyre me pronën tjetër komunale e cila është tek “Kej-Lushta” përballë Muzeut. 

Janë dy Rrugë ligjore, ose këmbimi i pronave ose me shkua me ligjin e shpronësimit, me e shpall zonë të 

interesit publik duke respektuar të gjitha procedurat. E para ka mundësi që të këmbehet prona me pronë, dihet që 

vlerësimin e pronave nuk e bënë komuna pra komuna nuk është organ vlerësues. Me rëndësi është që ajo Rrugë 

të hapet se po flasim për një Rrugë ku jetojnë rreth 700 familje, prandja kërëkoj që të jetë gjithçka transparente 

dhe ligjore. 

Elidiana Budini Haziri: Mendoj që shumica e mbani mend seancën e muajit dhjetor në atë seancë kam 

pyetur se çka ju ka rrok kjo euoforia e vitit të ri sepse shprehimisht ka thënë që Rruga “Ali Zeneli” me mandatin 

një vjeçar të këtij pushteti veç është hapur dhe ja ku jemi dhe ende nuk është hapur ajo Rrugë. Pyetja ime është, 

sa prona janë shpronësuar në Rrugën “Ali Zeneli” nëse i ke numrat të individëve të veçantë sepse e dimë që çdo 

person pa marr parasysh sipërfaqen ka një procedurë deri të arrihet te shpronësimi ose në përqindje pra për 

informim edhe sa prona kanë mbetur për shpronësim për gjatë këtij mandati. 

Hysen Muzliukaj: Për çdo këmbim vlerësimin e bënë Ministria e financave dhe asnjëherë nuk ka vlerësuar 

komuna e Mitrovicës. I kam cekur mangësitë e këtyre këmbimeve edhe në mbledhjen e KPF-së dhe mendoj që 

si procedurë nuk është në rregull për arsye se këtu i kemi tri këmbime që maten vetëm metrat e tokës, por në të 

njëjtat prona ka objekte, dhe kur ne e marrim këtë vendim a do të shkojë në MAPL, e cila do ta vlerësojë 

ligjshmërinë. Nëse thuhet së është në pajtim me dispozitat ligjore ministria thotë: Rekomandohet komuna e 

Mitrovicës që të shkoj në vlerësim të pronës në Ministrinë e Financave, e cila pasi që ta bëjë vlerësimin do ta 

bëjë edhe për objektin që është mbi pronën e jo vetëm për metrat që po këmbehen. Pyetja ime është çfarë do të 

bëjmë me objektet duke e ditur që komuna e Mitrovicës nuk ka kod të shpronësimit, cila është zgjidhja e kësaj, 

çka nëse na duhet të paguajmë për ato objekte, e që e dimë se objektet në atë pjesë shkojnë me çmim deri mbi 

100.000€.  

Kryetari Bedri Hamza: Sa i përket çështjes së kompensimit, me qëllim që të lihen më shumë mjete 

financiare për realizimin e projekteve, por e mira do të ishte të ndodhte këmbimi pronë me pronë. Ne sot kemi 
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diskutuar për bartjen e 500.000 € të hyra vetanake nga viti 2022. Në total ne kemi mundësi të bartim rreth 

1.400.000 € nga viti 2022 në vitin 2023. Pra mbeten edhe mbi 900.000 € të hyra vetanake të vitit 2022 të pa 

destinuara dhe të pa bartura në vitin 2023. Pastaj ka edhe mundësi të tjera ligjore, siç është edhe ri-destinimi deri 

në 5% të totalit të kategorisë vetëm me vendim të asamblesë, 15% më vendim të asamblesë komunale që e 

nënshkruan ministri, dhe mbi këtë përqindje duhet të ketë vendim të qeverisë. Unë besoj që të gjithë ne kemi 

interes të asaj që brenda ligjit që kjo çështje të adresohet dhe zgjidhet.  

Hysen Muzliukaj: Kur të vlerësohen të dy pronat do të vije vlera për të dyja, a kemi kod të shpronësimit si 

komunë? Ku do ta bëjmë pagesën për atë diferencën që do të vijë, sepse kjo është e sigurt? 

Kryetari Bedri Hamza: Ne nuk po paragjykojmë në këtë moment që nuk ka mundësi të këmbehet prona me 

pronë, në këtë rast edhe vlera e objektit të konvertohet në vlerë të tokës për të cilën po flasim. 

Faruk Mujka: Siç ka ndodhur edhe më herët, në rastet konkrete kur vlerësimin e ka bërë Ministria e 

financave, ndërsa shumë portale e njerëz kanë drejtuar gishtin drejt komunës duke thënë që komuna i ka shitur 

lirë tokat. Pra, edhe pse po dihet që vlerësimin e këtyre parcelave e bënë Ministria e Financave. Ndërsa sa i 

përket shkëmbimeve në arsyetim shkruan metër për metër. Këtu është problemi, sepse lokalet që punojnë në atë 

pjesë kanë të hyra dhe kurrë nuk do të mund të jetë ë barabartë toka që po merret me atë tokën që i ipet. Kjo do 

të jetë ajo diskrepanca që do të vij menjëherë në pyetje.  

Hysen Muzliukaj: Unë mendoj që është dashtë që të rritet hapësira e parcelës e cila do të ipet, pra të mos 

jetë e barabartë me parcelën që merret, në mënyrë që komuna mos të ketë nevojë të shtoj pastaj mjete financiare, 

për arsye se shkëmbimi i metrave saktësisht i njëjtë nuk është i mundur në këtë rast.  

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Pyetje për drejtorët e drejtorive për të qenë më e qartë për të gjithë, a 

jemi të detyruar në këtë vendim me i qit metrat edhe në tokën që e shpronësojmë dhe në atë që e këmbejmë.  

Artan Berisha: Sa i përket çështjes juridike, ne jemi komplet në vij me ligjin. z. Muzliukaj, ju e dini shumë 

mirë që nuk mund të bëni paragjykim dhe me bë një lloj pazari me personin për pronën. Nuk mund të i japësh 

më shumë pronë kur nuk ke mbështetje ligjore. Në bazë të dispozitave ligjore që ne i kemi kjo është e ligjshme 

sepse është duke u bërë ndërrim metër për metër, dhe në propozim-vendim në fund shkruan që kompensimi i 

pronës të personit fizik që është objekt i këmbimit do të bëhet me pronë komunale. Pra pjesa e cila mbetet prej 

vlerësimit që e bënë me pagesë atëherë do të i kompensohet me atë parcelë komunale. Për këtë e kemi edhe 

konfirmimin e zyrës ligjore.  

Hysen Muzliukaj: Në propozim-vendim jeni të obliguar të tregoni se sa metra me sa metra do të këmbehen. 

Por askund nuk e ndalon ligji që këmbimi të bëhet në mes metrave të ndryshme. Gjithashtu, nuk mundeni që 

vlerësimin tepricë ta këmbeni me pronë, e atëherë e bëni këtë shitjen që është përfolë.  

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Qëllimi jonë nuk është më dëmtua askënd. Por jemi këtu me e mbrojt 

edhe pronën komunale, për çka edhe jemi të thirrur. Në rast se ne paragjykojmë që për një ari tokë që marrim, e 

kthejmë 1.5 ari tokë, mendoj që kemi paragjykuar. Prandaj, e kam edhe një pyetje, a kemi me ardhur ne edhe 

njëherë me një vendim për këtë çështje në asamble.  

Artan Berisha: Po, do të vijmë edhe me një propozim-vendim për kompensimin e pjesës së mbetur me 

vlerësimin e Ministrisë së Financave.  

Kryetari i Komunës z.Bedri Hamza: Pra, sot do të marrim një vendim për këmbimin e pronave, pasi që të 

vijë konfirmimi i ligjshmërisë për këtë vendim për këmbim të pronave, shkon në Ministrinë e Financave për 

vlerësim, nëse MF thotë këmbehet baraz ne nuk kemi nevojë të shtojmë asgjë. Mirëpo, nëse MF thotë që toka 

shkon kjo sipërfaqe me këtë sipërfaqe, vlera e objekteve është X shuma dhe komuna ngelet në obligim financiar 

për një shumë të caktuar, atëherë duhet me ardhur prap më një propozim – vendim në procedurë ligjore që vlera 
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e tejkaluar me u kompensua me një sipërfaqe ekstra të tokës ose vlerë financiare. Pra, kjo çështje pa dy vendime 

në asamble nuk përfundon. 

Hysen Muzliukaj: Nëse vjen vlerësimi nga Ministria që vlera e objektit është 100.00€ (shembull), si do të 

paraqitet propozim-vendimi për dhënien e një prone komunale për këtë vlerë. 

Kryetari i Komunës z.Bedri Hamza: Nëse kemi dilema ligjore ne mund të kërkojmë sqarime vazhdimisht. 

Mirëpo, kjo ligjërisht mund të bëhet. E dyta, komuna ka mundësi të paguajë edhe prej kodit të projektit kapital. 

Vesel Neziri: Ne po kërkojmë ligjshmëri, dhe në qoftë se neve Ministria na jep çmimin për ari ose për m
2
, 

atëherë e mira është që ne kemi hapësirë të tokës aty afër që ne veçse e dimë vlerën e tokës sa e ka vlerësuar 

Ministria. 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Unë propozoj që këto pika të tërhiqen nga rendi i ditës dhe të shtyhen 

për seancën e radhës. Dhe publikisht po e them që secili drejtor që sjell propozim-vendim në kuvend duhet me 

pas sigurinë juridike që secili prej nesh çdo çështje që e ngritin, me pas një përgjigje dhe jo të mbeten dilema. 

Kryesuesja e Kuvendit: Pasi që Kryetari i komunës  është propozues i këtyre pikave, dhe po vendos 

që këto pika të tërhiqen nga rendi i ditës, konstatoj se pikat 5, 6 dhe 7 shtyhen për shqyrtim për seancën e 

ardhshme të Kuvendit të Komunës. 

 

Pika 8  

Kryesuesja e kuvendit Vesa Broja fillimisht theksoj se sa i përket Propozim-vendimit për formimin e 

Komisionit për evidentimin dhe verifikimin e banesave të banimit social, Komisioni përbëhet nga 5 anëtarë, pra 

dy anëtarë nga kuvendi dhe tre nga ekzekutivi, dhe kërkoj të fillohet me propozimet nga G.P. i PDK-së. 

Shkëlqim Ibrahimi: Për anëtarë Komisionit për evidentimin dhe verifikimin e banesave të banimit social 

nga radhët e PDK-së propozoj: znj. Nazmije Sejdiu. 

Flutura Beka Kamberaj: Për anëtarë të Komisionit për evidentimin dhe verifikimin e banesave të 

banimit social nga radhët e LDK-së propozoj z. Muhamed Hoti. 

Kryesuesja: Nga ekzekutivi anëtare të Komisionit për evidentimin dhe verifikimin e banesave të banimit 

social  Kryetari ka propozuar z. Artan Berisha, znj. Drita Ibrahimi dhe z. Edison Tërnava. 

Kryesuesja: Meqenëse nuk kemi propozime të tjera, atëherë hedh në votim propozim vendimin për 

evidentimin dhe verifikimin e banesave të banimit social me këtë përbërje:  

1. Nazmije Sejdiu, 

2. Muhamed Hoti  

3. Artan Berisha 

4. Drita Ibrahimi dhe 

5. Edison Tërnava. 

Rezultati i votimit: 33 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 

Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht Vendimin për formim të Komisionit për evidentimin 

dhe verifikimin e banesave të banimit social. 

 

Pika e 9  

Kryesuesja e Kuvendit: Sa i përket kësaj pike, Propozimi është që pjesa e parë e bartjes të jetë në vlerë prej 

500.000 € në kategorinë subvencioneve dhe transfere në nën-programin shërbimet sociale.  

Flutura Beka Kamberi: Nëse bën, dua një sqarim lidhur me bartjen e mjeteve prej vitit të kaluar, unë e di që 

ato duhet të barten kryesisht në projektet ekzistuese, në investime kapitale, dhe a është e pranueshme që me qenë 

në subvencione. 
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Igballe Islami: Duke u bazuar në nevojën e paraqitur me rastin e fatkeqësisë natyrore nga vërshimet, kemi 

marr vendim që të subvencionohen ekonomitë familjare për dëmet që janë shkaktuar nga këto vërshime. Duke u 

bazuar në Ligjin Për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë si dhe duke u bazuar në ligjin për 

buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023 të gjitha bilancet e pa-shpenzuara barten në vitin vijues në 

buxhetin e komunës. Ndërsa sa i përket pyetjes se a kemi të drejtë, po kemi të drejtë sepse e kemi tejkaluar 

planin e të hyrave vetanake për 18%,  ku një pjesë e tyre do të dedikohen për subvencione.  

Faruk Mujka: Këto 500.000 € nga të hyrat vetanake, a jeni të sigurt që është krejt në rregull? Se më duket se 

janë disa kufizime në shuma se sa % munden me u nda në subvencione e sa në kategori të tjera. Dhe po me 

intereson a ka një xhirollogari komuna ku munden të interesuarit të ndihmojnë dhe mjetet të vendosen në 

komunën e Mitrovicës, dhe më këtë bartje të 500.000€, po japim një sinjal të gjithë atyre që dëshirojnë të 

ndihmojnë, që ne nuk kemi nevojë se krejt këto i mbulojmë vet. 

Hamdi Hasani:  Ndarja e 500.000 € nga ekzekutivi është për tu përshëndetur, sepse për të ndarë një shumë të 

tillë nga qyteti jonë me një buxhet të tillë, është shumë mirë.  

Igballe Islami: Buxheti i vitit 2022 është draftuar dhe aprovuar duke respektuar të gjitha udhëzimet e 

Ministrisë së Financave dhe duke respektuar maksimalisht Qarkoret Buxhetore 01/2022 dhe 02/2022. Këto 

Qarkore kanë ardhur në kohën e qeverisjes së kaluar të cilët e kanë draftuar buxhetin, mirëpo nuk ka arritur që të 

aprovohet në afatin e rregullt ligjor, dhe me Qarkore caktohet edhe plani i të hyrave vetanake komunale. Për 

dallim nga buxheti i vitit 2022, në buxhetin e vitit 2023 më Qarkoret ne obligohemi që planin e të hyrave 

vetanake e kemi 3.6 milion €. Bazuar në ligjin e buxhetit të Republikës së Kosovës, të hyrat e tejkaluara, i 

lejohet organizatës buxhetore të i dedikoj sipas nevojave dhe kërkesave të qytetarëve.  

Elediana Budini-Haziri: Sa i përket kësaj çështje, Kuvendi ka ndarë të holla të konsiderueshme edhe gjatë 

mandatit të kaluar për familjet që kanë pasur persona të infektuar me virusin Covid-19. Pra është mirë që të 

tregojmë unitet dhe ta votojmë edhe këtë pikë. 

Kryesuesja meqenëse nuk ka të lajmëruar për diskutim atëherë e hedh në votim Kërkesën për bartjen e të 

hyrave vetanake të Komunës së Mitrovicës së Jugut (pjesa e parë). 

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

Kryesuesja konstatoj se u miratua unanimisht Vendimi për bartjen e të hyrave vetanake të Komunës 

së Mitrovicës së Jugut nga buxheti i vitit 2022, në buxhetin e vitit 2023  (pjesa e parë). 

 

Pika e 10 

Kryesuesja e Kuvendit hapi diskutimin. 

Flutura Beka Kamberi: Unë kisha dashtë të kemi një raport ku do të evidentohet numri i familjeve të 

dëmtuara nga vërshimet. Pastaj nëse komisioni është formuar, dhe ka dal në vend të ngjarjes për të evidentuar 

vlerat konkrete për dëmet në secilën familje, sepse nuk besoj që është në rregull të ndahet shuma e njëjtë e 

mjeteve për të gjitha familjet, sepse ka familje që është përballur me më shumë dëme, dhe ka të tjera me më pak 

dëme.  

Kryesuesja e Kuvendit: Dëshira e kryetarit ka qenë që këto të holla të arrijnë sa më shpejtë tek qytetarët në 

mënyrë që me arrit ata të kthehen në shtëpitë e tyre. Në bazë të rezultateve preliminare që i posedojmë, kemi 

ardhur që nuk shkon numri mbi 200 shtëpi të vërshuara, marrë për bazë këtë është marr vendimi që të gjitha të 

subvencionohen me 2.500 € dhe për ata që kjo shumë nuk ia zgjedh të gjithë problemin e dëmtimit të plotë, po 

shpresojmë që edhe Qeveria do e zgjasë dorën për ndihmë. Sa i përket raportit, i njëjti do të vij i detajuar në 

seancën e ardhshme. 

Hysen Muzliukaj: A mundet Drejtoresha e financave të tregoj se nga ku po merren këto 500.000 €, sepse 

nëse ne votojmë për këtë pikë, dhe na kthehet pika e parë e jashtëligjshme, atëherë ne hyjmë në obligime për 



12 
 

këtë kod. Kjo për shkak se neve ende nuk na është kthyer ligjshmëria për pikën e parë që e patëm lidhur me këtë 

çështje.  

Hamdi Hasni: Çdo shtëpi e dëmtuar, aty minimalja e dëmit është mbi 5.000 €. Për këtë arsye me 2.500 € 

nuk mund të bëhen ndarje në mes familjeve. Kështu që kjo shifër e cekur mendoj që është një ndarje e barabartë 

për të gjithë. 

Elediana Budini Haziri: Po mendoj që ana ligjore është ajo që tha z. Hysen, mirëpo edhe gjendja 

emergjente, është emergjencë. Edhe nëse kthehet negativ ky vendim, i marrim mjetet nga një linjë tjetër dhe e 

gjejmë një Rrugë tjetër diku për të u ndihmuar këta njerëz që sot janë në vështirësi. 

Kryesuesja meqenëse nuk ka të lajmëruar të tjerë për diskutim atëherë e hedh në votim Propozim-vendimin 

Për lejimin e mjeteve financiare nga subvencionet për familjet e prekura nga vërshimet në Komunën e 

Mitrovicës së Jugut. 

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

Kryesuesja konstatoj se u miratua unanimisht vendimi për lejimin e mjeteve financiare nga 

subvencionet për familjet e prekura nga vërshimet në Komunën e Mitrovicës së Jugut. 

 

Pika 11 

Kryesuesja e Kuvendit sa i përket Propozim-vendimit për plotësim-ndryshim të Vendimit të Kuvendit të 

Komunës Nr. 02-060/01-0095268/22-4 dt. 26.10.2022 Për formimin e Komisionit për zgjedhjen e këshillave 

lokale propzoj që znj. Donika Pllana të zëvendësohet me znj.Valbone Sadiku.  

Rezultati i votimit: 28 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 

Kryesuesja konstatoj se unanimisht u miratua vendimi për plotësim-ndryshimin e Vendimit të 

Kuvendit të Komunës Nr. 02-060/01-0095268/22-4 dt. 26.10.2022 Për formimin e Komisionit për 

zgjedhjen e këshillave lokale dhe znj. Donika Pllana zëvendësohet me znj.Valbone Sadiku.  

 

 

Kryesuesja e Kuvendit mbylli punimet e mbledhjes së Kuvendit të Komunës në ora 14:35 min. 

 

 

 Mitrovicë                         Procesmbajtëse:                                  Kryesuesja e Kuvendit 

   _______________                               ________________ 

    Afërdita MAXHUNI   Vesa BROJA 
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Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Juzna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT 

Nr. 02-060/01-0007095-1/23  dt. 31.01.2023 

Mitrovicë 

 

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

Nga mbledhja e 17-të e jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës 

  

Koha:     31.01.2023 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, Flutura Beka Kamberaj, Sevdaim Uka, Gazmend Asllani, Muhamed 

Hoti, Oltion Ahmeti, Jeton Ujkani,  Ardita Aliu, Vesel Neziri dhe Gjergj Beka  

Kryetari Bedri Hamza  

Përfaqësues të Shoqërisë Civile  

Mediat  

Mungoi: Faruk Mujka   

 

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 zbatim të nenit 44, të Ligjit Nr. 03/L-040 Për vetëqeverisje lokale; nenit 6, të Udhëzimit 

Administrativ të MAPL-së Nr. 02/2015 Për mbajtjen e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës; nenit 50, 

paragrafi 1, nënparagrafi 3, të Statutit të Komunës së Mitrovicës; respektivisht nenit 12.4 dhe nenit 13, të 

Rregullores Komunale për punën e Kuvendit të Komunës së Mitrovicës, ka thirrur mbledhjen e 

jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës me rendin e ditës si në vijim:  

1. Informatë e Kryetarit të Komunës lidhur me gjendjen në Mitrovicë pas vërshimeve 

2. Raporti financiar për periudhën janar-dhjetor 2022 

Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja theksoi se pasi është mbledhje e jashtëzakonshme nuk mund të 

plotësohet hapi diskutimin. 

Shkurta Shosholli Musa: Çështja për të cilën unë dua të diskutoj nuk ka të bëj fare me rendin e ditës 

mirëpo është një çështje që në vazhdimësi po interferon në punimet e Kuvendit, pra unë e kam një kërkesë 

për Kryetarin e Komunës, të na e sigurojë konsistencën e shprehjes së qëndrimit të lirë gjatë punimeve të 

Kuvendin Komunal, kërkesa është shumë miqësore, unë pres që miqësisht të zgjidhet kjo se jam në dijeni për 

anën ligjore mirëpo nuk e shoh si opcionale  për rregullimin e raporteve kolegjiale d.m.th mes nesh.   

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Gjithmonë para Kuvendit dhe juve asamblistë do të bëj përpjekje 

maksimale brenda kapaciteteve të mija nga ana profesionale, njerëzore e institucionale të jem korrekt dhe 

unë në raport me ju flas si asamblist shumë të respektuar nga ana ime. Ju garantoj dhe ju siguroj se për 

mbarëvajtjen e punës në asamble ne ekzekutivi do të jemi të përgjegjshëm dhe unë si Kryetar po e marr si 

obligim që jo me u cenuar, jo me u kufizuar fjala e lirë dhe ngritja e çështjeve nga asamblisti dhe për çdo 
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lëshim dhe defekt, gabim apo veprim i qëllimshëm apo i pa qëllimshëm e marr përgjegjësinë me kërkua edhe 

falje publike ndaj të gjithë atyre që në momente të caktuara kanë mundur të ndihen jo të respektuar, prandaj 

kërkim falja është njerëzore dhe është korrekte dhe sigurisht që në mënyrën më të mirë, në respektin 

maksimal duhet të kemi qasjen dhe qëndrimin në raport me të gjitha ato që i thonë anëtarët e asamblesë, 

qofshin edhe kritika të mira apo jo, ne duhet të gjitha ti pranojmë se për atë jemi këtu, e kuptova substancën e 

çështjes të cilët e ngritët ju znj. Shosholli Musa andaj edhe unë po e kam këtë shqetësim ndaj çdo kujt në çdo 

moment që mundet me u ndje i kufizuar apo i cenuar në diskutimin e vet me i kërkuar falje. 

Kryesuesja znj. Vesa Broja: Është mirë nëse dikujt i cenohet e drejta e fjalës ta reagoj menjëherë në 

kohën reale. Kryetari e mori si obligim që do të reagoj menjëherë. 

Hysen Muzliukaj: Sa ai përket pikës së parë, Informatë e Kryetarit të Komunës lidhur me gjendjen në 

Mitrovicë pas vërshimeve, unë kam pritur që do të na ofrohet një draft me të dhënat për të cilën do të 

bashkëbisedojmë.  

Kryesuesja znj. Vesa Broja: Për këtë seancë e kemi kërkuar vetëm si informatë të na vije nga Kryetari 

pasi që jemi shumë afër ngjarjes e cila ndodhi e në seancat e radhës do të sjellim raportet. 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Ju premtoj që në një nga mbledhjet e ardhshme do të jetë një raport 

i detajuar, ndërsa sot vetëm një informatë të shkurtë lidhur me gjendjen. 

Flutura Beka Kamberaj: Kërkoj një sqarim sa i përket pikës së dytë pra Raporti financiar për periudhën 

janar-dhjetor 2022, pse ka hy si pikë në mbledhjen e jashtëzakonshme kur e kemi mbledhjen e cila do të 

mbahet pas tri dite, pra pse nuk ka hy si pikë në mbledhjen e rregullt por ka hy sot si pikë në mbledhje 

urgjente. 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Ka disa çështje që janë ligjore, seanca e rregullt ka qenë e thirrur të 

mbahet sot mirëpo ka pasur kërkesë që e njëjta të shtyhet dhe të jetë në përputhje me afatet ligjore, mirëpo 

raportet financiare janë detyrim ligjor dhe i kanë afatet e tyre të shqyrtimit, nëse njëri prej tyre nuk aprovohet 

brenda datës të paraparë atëherë në vlerësimin për performancë ne humbim pikë, pra që mos të humbim pikë 

për vlerësim të performances si Komunë e kemi thirrur në bashkëpunim me Kryesuesen e Kuvendit për sot 

mbledhjen e jashtëzakonshme që ne sot ta diskutojmë dhe që të jemi brenda afateve ligjore. 

Kryesuesja e hedh në votim rendin e ditës. 

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

Kryesuesja konstatoi se me vota unanime është miratuar rendi i ditës.  

 

Pika 1 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Gjendja në Mitrovicë pas vërshimeve ka qenë shumë serioze. Na 

gëzon fakti që nuk po flasim për viktima, sepse ka qenë e mundur, nëse vërshimet kishin ndodhur gjatë natës, 

gjendja do të ishte edhe më e rëndë. Momentin që e kemi vërejtur që Ibri ka vërshuar dhe po rritet niveli i ujit 

e kemi ditur që Lushta do të na shkaktojë probleme. Menjëherë me ekipet kemi dalë në terren dhe e kemi 

vërejte se po rritet niveli i ujit dhe ka qenë më se e qartë se tuneli nëpër të cilin kalon Lushta ka me qenë e 

pamundur për me e kapërdi gjithë atë ujë prandaj edhe kemi marrë vendime të duhura dhe në kohë reale. 

Përveç zjarrfikësve, policëve, Klubit të Zhytjes të cilën i falënderojë shumë, edhe operatorët ekonomik dhe 

ekipe vullnetare kanë dalë në ndihmë. Kemi qenë të detyruar t’i evakuojmë dhjetëra familje për shkak se uji 

ka depërtuar shpejtë. Momentin që është vërejtur se nuk ka humbje të jetëve është dashur të merremi me 

çështjen tjetër urgjente, njerëzit kanë ngelur pa shpija, pa kulm mbi kokë. Vërshimet kanë filluar prej 

Broboniqit, Koshtovës, disa shtëpi në Vaganicë, Bair, pjesa përtej kanalit, janë numër i konsideruar i 

shtëpive që janë goditur shumë, pjesa te Ilirida prapa Stadiumit, Lagjen “Fidanishte”, Rrugët “Adem Voca”, 

“2 Korriku” dhe Fshatin Lisicë. Numri i familjeve që kanë pësuar nga përmbytjet është afro 200 shtëpi. 

Gjendja më e vështirë ka qenë në pjesën ku jetojnë komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, ka edhe nga 

komuniteti shqiptar, familjet nga komuniteti shqiptar janë strehuar tek të afërmit e tyre, ne kemi kontaktuar 

ata që komuna tua mbulojë shpenzimet e qirasë, ndërsa te komuniteti rom gjendja ka qenë më alarmante 

sepse lagja është përmbytur, ata nuk kanë lidhje familjare në pjesët tjera të qytetit, kemi marrë vendim që t’i 

strehojmë në objektet hoteliere, afro 40 familje, mbi 100 anëtarë, që janë vendosë në objekte hoteliere. I 
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vlerësoj maksimalisht të gjithë ata që kanë ofruar ndihmë, ne personave të evakuuar është dashur t’u 

sigurojmë ushqim të gatshëm 3 herë në ditë, sepse nuk kanë pasur kur ta përgatisin ushqimin, kemi 

kontaktuar objektet hoteliere, restorantet, gjellëtoret, etj., dhe të gjithë na janë përgjigjur, pra ju kemi siguruar 

ushqimin, shtrojën dhe ngrohjen. Kjo ka qenë faza e parë, e pastaj kemi filluar me fazën tjetër me ndihmat e 

ofruara që janë të mjaftueshme për këtë fazë. Jemi koordinuar me donatorë që të kemi ndihma të 

domosdoshme, pra të na sillen ato që ne kemi nevojë më së shumti për to, batanije, jorgan, jastëk. I kemi 

trajtuar të gjitha familjet, kemi ndihmuar edhe familjet në lagjet veriore të Mitrovicës, pa dallim.  

Janë mbi 100 biznese të dëmtuara. Në infrastrukturë, janë të dëmtuara dhe shkatërruara 9 ura, Rrugë dhe 

trotuare të dëmtuara, “Omni Sporti” është shumë i dëmtuar. Në seancën e radhës së kuvendit në procedurë të 

rregullt do të propozojmë ndarjen e 500.000 € për ndihmë familjeve që kanë pësuar prej vërshimeve, unë 

besoj në përkrahjen e juve dhe secila familje që është dëmtuar nga vërshimet të ndihmohet me nga 2,500 €. 

Edhe në aspektin shëndetësor kemi vepruar, kemi ofruar ekipet mjekësore dhe medikamentet e nevojshme që 

të trajtohen të gjithë ata që kanë pasur nevojë.  

I falënderoj të gjithë donatorët në grup, kanë qenë të shpejtë, korrekt, dhe me ndihma të nevojshme dhe 

kualitative. Në mënyrë institucionale do të merremi me ndihmat dhe donatorët, do t’i orientojmë aty ku është 

më  e nevojshme. Disa shtëpi janë më të pabanuara, sigurisht do të gjejmë formën se si do t’i rindërtojmë. 

Lindrit Misini me “Djemtë e Mitrovicës” kanë marrë përsipër renovimin e 5 shtëpive në Lagjen e 

“Boshnjakëve”. Kemi edhe donatorë që kanë marrë përsipër rindërtimin e dy urave mbi lumin Lushtë si 

“Techno Burimi”, pres edhe donatorë që do të marrin përsipër renovimin e disa shtëpive, si dhe jam në 

kontakt me disa shoqata dhe donatorë që do të rindërtojnë shtëpitë që janë të pabanuara. Ne do t’i orientojmë 

donatorët edhe që duan të rinovojnë shtëpi ne ua propozojmë familjet me emër e mbiemër dhe lokacionin se 

ku ndodhet shtëpia. Çështja e fondeve është që sjell telashe, ne do të veprojmë si Shtet, si institucion.  

Ditën e parë të vërshimeve Komunën tonë e ka vizituar Ministri i MAPL-së z. Elbert Krasniqi, po atë 

ditë në orët e vona jam takuar me Ministrin e MPB z. Sveçla, më pas ka qenë në vizitë Ministri i MB z. 

Mehaj. Pastaj në vizitë ka ardhur edhe Presidentja e vendit, Kryeministri Kurti ka ardhur po ashtu bashkë me 

ministrat Krasniqi dhe Mehaj, pres përkrahjen e tyre.  

Ne do të punojmë që shumë shpejtë ta tejkalojmë këtë gjendje, jemi duke punuar që qytetit t’ia kthejmë 

normalitetin, të gjithë operatorët ekonomik i falënderoj se e kanë kryer punën e vet, ekspertët do ta kryejnë 

punën e tyre, ne do të veprojmë. Zjarrfikësit edhe pse kanë qenë të pajisur ne duhet edhe më shumë t’i 

pajisim me pompa për pastrimin e bodrumeve të ndërtesave, duhet të përkrahen edhe nga niveli qendror, në 

të ardhmen njësia e zjarrfikësve duhet të pajiset me të gjitha mjetet e nevojshme. Jemi duke u marrë me të 

gjitha ndihmat që kanë ardhur, pjesa më e madhe e tyre ka përfunduar te familjet që kanë nevojë, po ashtu 

edhe pjesa tjetër sa më shpejtë të shpërndahen sepse janë artikuj ushqimor dhe u skadon afati. Thash se 

gjendjen në Mitrovicë e ka rënduar edhe më shumë sepse pjesa më e madhe e familjeve që u janë përmbytur 

shtëpitë janë nga komuniteti rom, ata e kanë pasur më të vështirë të sistemohen, ata siç e ceka i kemi 

vendosur në objektet hoteliere ku ende qëndrojnë aty. U jam mirënjohës secilit veç e veç, gjithë drejtorëve që 

kanë qenë të angazhuar, stafit të Komunës, mendoj se deri në këtë fazë është menaxhuar mirë. Burimi se ku 

do t’i marrim këto 500.000 € është prej të hyrave vetanake të bartura nga viti 2022, pra ka tepricë të të hyrave 

që është si rezultat i tejkalimit të planit të të hyrave që e arrin shumën prej 800.000 € dhe prej tyre 500.000 € 

do të shkojnë në përkrahjen e familjeve që kanë pësuar nga vërshimet. Çdo donatorë që ka vullnet dhe 

dëshiron të ndihmojë në renovimin e shtëpive e bënë direkt, ne u jemi mirënjohës dhe falënderues, shumicën 

prej tyre i kam pritur dhe e kam vlerësuar ndihmën e tyre.  

Po e përmbylli me konstatimin se kjo gjendje është trajtuar dhe vazhdon të trajtohet në mënyrë 

institucionale, sepse kemi detyrim ndaj qytetarëve tanë, dhe ne do të gjemë formën si do t’u dalim në 

ndihmë. Raportin e detajuar deri në atë masë që nuk cenohet privatësia e askujt ne do t’ia dërgojmë secilit 

anëtar të Kuvendit për hir të transparencës dhe me qëllim që të dihet se nuk kemi harruar asnjë, nëse e 

harrojmë ndonjë ne do ta trajtojmë gjithsesi.  

Kryesuesja e mbledhjes Vesa Broja hapi diskutimin.  

Armend Begu: Në diskutimin tim në lidhje me vërshimet e ditëve të fundit që e kapluan qytetin tonë dhe 

rrethinat, do të flas për disa probleme që kanë dalë në pah, të cilat nuk kanë qenë të panjohura, mirëpo që na 
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kanë dal mbi sipërfaqe sikur fluska. Përmbytjet kanë qenë nga lumi Lushta, dhe nga Lumi Ibër, Lumi Sitnicë 

kësaj radhe për çudi nuk ka vërshuar. Tash të kërkojmë fajtorë për nivelin e ujit, besoj se nuk është korrekte 

dhe nuk është e drejte, sepse fatkeqësitë natyrore ndodhin kudo dhe kurdoherë, dhe faktori njeri nuk mund ti 

ndalë, mirëpo veprimet e faktorit njeri po ndikojnë shumë dhe po e rritin dëmin e përmbytjeve dhe 

fatkeqësive natyrore. Para dy viteve kur hyra për herë të parë në Asamble në çerekun e fundit të mandatit si 

asamblist, pata bërë kërkesë eksplicite për ekzekutivin e Komunës që të ndërmarr hapa konkret në dy gjëra” 

të kërkoj memorandum bashkëpunimi me Policinë e Kosovës për ti ndaluar prerjen masive të pyjeve, si dhe 

memorandum tjetër po ashtu me Policinë e Kosovës që të shqiptohen gjoba për hedhjen e mbeturinave 

gjithandej, mirëpo këto kërkesa as që janë marrë në konsideratë. Edhe në këtë mandat, kam kërkuar që të 

ndërmerren hapa konkret që të ndërpriten prerjet ilegale dhe masive të pyjeve në Rajonin e Shalës por edhe 

ne rrethinat tjera të Regjionit tonë, pasi që prerja masive e pyjeve dhe drunjëve, dihet saktësisht se ka 

impakte negative në ambient, gjegjësisht në përmbytje, në vërshime, në shembje dheu, dhe në gërryerje që 

vërshimet shkaktojnë. Prerjet masive të pyjeve, djegiet e pyjeve, shkatërrimi i shtretërve të lumenjve, si dhe 

hedhja e mbetjeve ndërtimore dhe e gjësendeve, si pajisjeve shtëpiake kudo në natyrë dhe në lumenj e ka 

përkeqësuar katastrofën natyrore të vërshimit te ujerave, e që në rastin tonë si pasojë daljen e lumenjve Ibër 

dhe Lushtë nga shtrati. Edhe kur nuk ka vërshime, veprimet dhe pasojat e dëmshme të faktorit njeri na 

shfaqen kudo, dhe pasojat e këtyre veprimeve po i vuajmë çdo ditë, siç është rasti në Liqenin Artificial të 

Mitrovicës, ku investimi qe është bërë, edhe ekzekutimi i punimeve nga kompania tenderuese që është bërë, i 

është vjedhur zhavorri, dhe tashme Liqeni i bukur, i shtrenjtë në investime, është shndërruar nga Liqen 

Artificial në “Moçal Natyral”, kjo është dukuri që ne përballemi edhe pa pasur vërshime, hedhja e 

mbeturinave kudo ne Liqe, në Lumenj dhe në hapësira buzë Rrugëve jashtë qytetit pos qe i jep imazh të 

ndyrë qytetit dhe rrethinës, po na shpërfaq edhe papastërtinë tonë si shoqëri, mos edukatën për ambientin, 

dhe papërgjegjësinë edhe shoqërore por edhe institucionale. Si arsyetohet që nga nëntoka e kanalit  të lumit 

Lushta, janë nxjerrë më tepër se 10 kamion mbeturina, rroba të hedhura, pajisje elektro shtëpiake të prishura, 

si dhe fotele e krevate, jogi, shpuza, dhe çka tjetër jo?! Këto nuk janë gjëra të imta sa gogla qe dikush mund 

ti hedh dhe mos të vërehen, por janë gjëra të mëdha, të dukshme dhe që për ti hedhur në lum, duhet mjete 

transporti, ngarkim, shkarkim. Dhe ata që e kanë hedhur, nuk e kanë pasur as frikën më të vogël të përballjes 

me Ligjin. As sot nuk e kuptoj pse ne thirremi në vlera, në rend, në ambient, por nëpër shkolla fillore dhe të 

mesme akoma rreth tyre në oborre ka papastërti dhe mbeturina, dhe stafi arsimor, e qe njëkohësisht thirret 

edhe ne staf edukativ, as që e lodhë kokën, dhe as qe e merr mundin më të vogël që të bejë një organizim të 

një aktiviteti të lirë të nxënësve, për ti mbledhur të paktën ato mbeturina rreth shkollave dhe në oborre të 

shkollave, e kjo do të kishte impakt pozitiv tek një pjesë e nxënësve që të edukohen rreth ruajtjes së 

ambientit, njëkohësisht ambienti rreth shkollave do te ishte i pastër dhe do të mund të thoshim se ekzistojnë 

parakushtet për të ecur tutje me proces mësimor. Edhe neper ambiente të institucioneve publike gjendja dhe 

pastërtia nuk është pothuajse aspak më e mirë se nepër shkolla, gjithandej mund të gjejmë mbeturina 

organike dhe inorganike të hedhura pa kurrfar përgjegjësie dhe askujt nuk i pengojnë. Kjo tregon se kemi 

probleme të mëdha si shoqëri, do të thotë se ne nuk po mund ta menaxhojmë bërllokun, e lëre më të bëjmë 

diçka tjetër si shoqëri. Papërgjegjësia kolektive për shkatërrimin e drunjve, pyjeve, hedhja e bërllokut pa 

kurrfarë frike nga Ligji, dhe pa kurrfarë turpi nga të tjerët, si dhe problemi  i uzurpimit të pronave shoqërore 

në qytet, dhe nepër fshatra pa kurrfarë frike nga Ligji dhe institucioni përkatës, e ka vështirësuar jetën tonë të 

përditshme, dhe kjo reflektohet tek çdo fatkeqësi natyrore që mund të na shfaqet sikur kjo e fundit. Andaj a 

duhet si shoqëri, dhe si institucione qe te merremi me këto dukuri, apo duhet të mbyllim sytë dhe të na 

mbuloje bërlloku, të na përsëriten gjerat si përmbytjet, vërshimet, humbja e pasurive, dëmet në bujqësi, e 

mbase edhe humbjet e jetëve siç është rasti i disa fëmijëve të mbytur në Liqenin Artificial për shkaqe të 

ndryshme e ndër to edhe “moqalimi” i liqenit, pasi qe i është vjedhur zhavorri apo rëra.  

Kërkoj urgjentisht nga qeverisja lokale dhe nga ne këtu si asamblistë që ta ndihmojmë Kryetarin nëse 

ndërmerr iniciativa për të përmirësuar gjendjen e ambientit, nëse fillohet, të fillohet paraprakisht me gjobitjen 

e atyre qytetarëve të papërgjegjshëm, gjobat të jenë të rënda, të jenë obligative, dhe mos të lihen pas dy 

javëve anash, sikur plot ligje tjera që nuk zbatohen (p.sh moszbatimi i Ligjit për duhanin) pos gjobave, të 

kërkohet që keqbërësit e papërgjegjshëm dhe te pandërgjegjshëm të dënohen edhe me punë të detyruar te 

komunitetit, siç është kudo në botën perëndimore. Gjobat të mos jenë vetëm në trafik sa për ta mbushur 

xhepin e dikujt, dhe buxhetin komunal por të kalohet në gjobitjen e ashpër për të gjithë ata që hedhin 
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mbeturina, mbetje ndërtimore, pajisje të prishura e deri edhe letra, të gjithë këta te gjobiten. Gjobitja për 

dëmtim të ambientit të bëhet prioritet i prioriteteve.  

Një dukuri tjetër është edhe shkatërrimi i pronës publike dhe shoqërore, kemi rastin tek Liqeni që vidhen 

rregullisht kockat e shtruara, dëmtohet ndriçimi, dëmtohen ulëset, kontejnerët e mbeturinave si dhe drunjtë. 

Duhet të fillojmë ti mirëmbajmë dhe ti ruajmë investimet dhe asetet, e jo vetëm të shpallim tenderë për ti 

ndërtuar dhe mandej kthejua shpinën. Këto janë dukuri jo gjithherë natyrore, por të shumtën e rasteve nga 

faktori njeri, dhe nga papërgjegjësia jonë shoqërore.  

Flutura Beka Kamberaj: Në mesin e disa komunave të Kosovës edhe Mitrovica u godit nga vërshimet pas 

reshjeve të dendura të shiut, pyetjet tona për sqarim rreth dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në qytetin tonë 

janë: A kanë bërë drejtoritë sipas sektorëve vlerësimin e dëmeve si dhe a e kanë përgatitur raportin me vlera 

të dëmit dhe të njëjtat a janë përcjellë në ministritë përkatëse për kompensim të dëmeve? Gjithashtu, a jeni në 

gjendje të na prezantoni sot një raport të dëmeve të shkaktuara nga vërshimet sipas: dëmeve në ekonomit 

familjare, numri i familjeve, numri i shtëpive të dëmtuara, numri i pronave te dëmtuara; dëmet e shkaktuara 

në biznese, emrat e bizneseve, dëmet individuale në biznese, dhe vlerat e dëmeve të tyre të vlerësuara; dëmet 

në infrastrukturën publike: si shtretërit e lumenjve, Rrugët, trotuaret, objektet publike, dëmet në vetura dhe 

makineri të tjera të cilat janë dëmtuara në qytet?  

Ne kemi dëgjuar në media se dëmi në Komunën tonë është rreth 12.000.000 €, po kjo vlerë para 

llogaritare nuk ka qenë e shpalosur në kategoritë e lartpërmendura dhe ne si Kuvend nuk kemi pranuar asnjë 

informacion Zyrtar se a janë adresuar këto kërkesa për kompensim të dëmeve, përveç takimeve që janë 

mbajtë në Komunë dhe vizita në terren, por që nuk ka ndonjë zotim konkret për përkrahje nga qeveria apo 

donator potencial. Raportet e kësaj natyre tashme do të duhet të ishin të përfunduara dhe të adresuara si 

kërkesa tek institucionet përkatëse. Kurë munden me prite qytetarët, ekonomitë familjare dhe bizneset për 

ndonjë kompensimet të mundshëm të dëmeve te vlerësuara. Ju keni deklaruar vlerën prej 500.000 € përkrahje 

nga buxheti i komunës për kompensim te dëmeve që në raport më demet totale të cilat i keni përmend 12 

milion, i bie vetëm 4% kompensim të dëmeve, andaj si do të kompensohet pjesa tjetër e dëmit, duke pas 

parasysh se shumë familjeve i është vështirësuar jetesa dhe shume bizneseve i është rrezikuar vazhdimi i 

punës. 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Ne e kemi të evidentuar ekzakt, me vlera parallogaritare po flas 

sepse është vlerësim preliminar edhe shtëpitë, edhe bizneset, madje i kemi edhe me emër bizneset edhe me 

emër të objekteve në infrastrukturë edhe të objekteve publike, por unë nuk desha me shkuar sot deri në ato 

detaje. Sipas një vlerësimi preliminar llogaritet që dëmi në një familje mund të sillen diku rreth 80.000 €, 

është një numër i shtëpive që komplet janë të rrënuara, e për me e ndërtua tani një shtëpi me kushtet të gjitha 

që i duhen një shtëpie, në rrethanat e sotme ekonomike dhe të tjera, duhen diku rreth 40-50 mijë euro për një 

prej tyre. Pastaj dëmet në bujqësi dhe dëmet në biznese janë në atë pjesën para llogaritare. Duhet ta 

mendojmë të ardhmen si shoqëri, kur flasim për bizneset dhe çështjet tjera, nga pak duhet menduar edhe 

sigurimet. Në anën tjetër dëmet në infrastrukturë do t’i adresojmë, aty ku ka mundësi me financim jashtë 

buxhetit mirë se sa do kemi përkrahje prej nivelit qendror mbetet me u pa, por sigurisht se një pjesë do të 

jemi të detyruar që me hyra të bartura ose me një ri-rregullim të projekteve brenda buxhetit ekzistues t’i 

adresojmë sepse janë ca situata emergjente që njerëzit kanë nevojë me i kaluar, domethënë duhet bërë më me 

urgjencë siç e ceku edhe z. Begu. Kanalet edhe pse janë pastruar vitin e kaluar duhet prapë të pastrohen, 

është kosto shtesë por duhet pastruar, edhe dëmet që janë shkaktuar tek liqeni. Janë disa pjesë që do jenë 

goxha sfiduese, goxha problem, sidomos tek pjesa ku bashkohen 3 lumenjtë, Ibër-Lushtë-Sitnicë. Por znj. 

Beka, disa vende duhet rregulluar e marrë përgjegjësi menjëherë për shkak se janë më urgjente, e disa të tjera 

duhet lënë në proces brenda mundësive por që shuma parallogaritare e totalit, po flas për dëmet në shtëpi 

ekonomi familjare, biznes, infrastrukturë, bujqësi del se komuna e Mitrovicës pa e bërë ndonjë fryrje por me 

një vlerë bukur reale, del se janë diku rreth 13,400,000 €, këto janë dëmet. Ne disa mundemi me i absorbuar 

brenda buxhetit të vitit aktual, disa duhet parë vitet në vijim, dhe është diskutabile se sa do të marrim 

përkrahje nga niveli qendror për trajtimin e këtyre dëmeve.  

Florina Çitaku: Si popull nuk ka qenë asnjëherë kontestuese që ne jemi solidar dhe human, kjo është parë 

në kontinuitet gjithmonë, ne pamë një mobilizim të organeve komunale për tu dalë n ndihmë familjeve të 

prekura nga vërshimet po ashtu pamë shprehje të gatishmërisë edhe për përkrahje të bizneseve. Në emër 
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timin dhe të qytetarëve dua ti falënderoj të gjithë ata të cilët kanë dhënë kontributin e tyre karshi këtij kaosi 

të shkaktuar po ashtu është parë gatishmëria e Kryetarit dhe gjitha drejtorive për angazhimin e tyre gjatë 

gjithë kohës, po ashtu dua t’i veçojë  Drejtorinë e Mirëqenies Sociale dhe Drejtorinë e Inspekcionit të cilët 

kanë qenë të gatshëm tu përgjigjen të gjitha kërkesave të qytetarëve me gjëra ushqimore e me gjera 

higjenike. Dua ti bëj thirrje organeve kompetente nga niveli qendror Qeverisë të Kosovës që tu dalin në 

ndihmë qytetit të Mitrovicës po dhe qyteteve tjera të cilët janë të prekura nga vërshimet në mënyrë që ti 

përballojnë sa me më lehtësi humbjet materiale të shkaktuara. Meqenëse qyteti jonë u vizitua nga krerët e 

shtetit pas 4 ditëve që ndodhën ngjarjet nga vërshimet dhe nuk dëgjuam që morëm ndonjë zotim nga ana e 

tyre se ata do të ofrojnë përkrahje. Një pyetje për Kryetarin meqenëse është takuar me Presidenten dhe 

Kryeministrin, ju lutem Kryetar na tregoni në qoftë se ata kanë ofruar ndonjë përkrahje apo janë zotuar që t’i 

ndihmojnë familjet e dëmtuara apo bizneset. 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Këtu ka qenë një koordinim mes nivelit qendror dhe lokal në 

tejkalimin e situatës emergjente dhe normalisht që ka rezultuar edhe me efekte konkrete në terren që ka të bëj 

me punën që duhet të kryej Policia, me punën që duhet të kryej FSK-ja. Presidentja e ka pa gjendjen, ajo i ka 

kompetencat dhe përgjegjësitë e veta, dhe brenda tyre pres përkrahjen e saj, gjithashtu edhe ministrat edhe 

Kryeministri, domethënë nuk e kanë të panjohur gjendjen, kanë qenë në kohën kur vërshimet kanë qenë 

ende, kur shtëpitë kanë qenë të përmbytura, tash jemi në fazën ku presim përkrahjen financiare, atë që ne e 

pranojmë nëse e ka në destinacion me i përkrahë ekonomitë familjare ne do i drejtojmë rreth ekonomive 

familjare, nëse ka destinacion përkrahjen e bizneseve do e drejtojmë tek bizneset, dhe nëse ka destinacion 

përkrahjen e infrastrukturës publike do e drejtojmë aty.   

Naser Muja: Shqetësimi dhe pyetja e cila është nga ana e qytetarëve është se a kanë qenë portat e hapura 

tek liqeni artificial dhe nëse jo, si pasojë mundet me qenë ajo që e ka vërshuar atë pjesë dhe pyetja tjetër se 

pse nuk ka hapur xhirollogari Komuna e Mitrovicës që ishte përmes TV-së për ndihma, ka pasur shumë 

bashkatdhetarë na kanë pyetur se pse Komuna e Mitrovicës nuk ka xhirollogari, ne nuk kemi pasur përgjigje. 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Niveli i reshjeve ka qenë i atillë që e keni pa edhe ju vet, e them se 

niveli i Lumit Ibër ka qenë i rritur më shumë se 2 m dhe te ura nuk ka pasur porta, pra nuk ka të bëj fare me 

portat në Koshtovë, u ngrit si çështje si dilemë dhe është, por portat tek liqeni i madh kanë qenë të hapura, 

kam qenë prezent kur janë hapur, uji ka vërshuar prej pjesës së liqenit të madh, tek Ujëvara, tek shtëpia e 

peshkatarit, tek restoranti Diamond, dhe ka përmbysur domethënë atë pjesën e Iliridës. Të jemi të sinqertë tek 

tema e shtëpive aty që në emër apo pronë të kujt janë të ndërtuara, por gjithsesi portat të jenë të hapura dhe 

në funksion sepse është e domosdoshme. Kam pyetur persona më të moshuar që kanë lindur e janë rritur në 

Mitrovicë dhe kanë treguar se Ibri nuk ka vërshuar asnjëherë, Lushta e Sitnica po ndërsa Ibri asnjëherë, por 

kësaj radhe Ibri, dhe fillova të vërej një rritje drastike të Ibrit, kam kërkuar me shkuar tek Lushta dhe kam 

qenë i bindur që nuk ka teori Lushta të mos dal. Tek çështja e xhirollogarisë, po bëj lutje publike, të gjithë ata 

donatorë serioz që kanë gatishmërinë me ndihmuar, përmes juve përmes neve do t’ua mundësojmë me i 

ndihmuar familjet në Mitrovicë, kemi fondet e ri-ndërtimit të shtëpive në veri 5 milion € të premtuara, 

faktikisht 250.000 € kanë ardhur, ne vlerësojmë çdo ndihmë, por nuk lejoj që Komuna e Mitrovicës të bëhet 

vend i përfoljeve dhe çështjeve të caktuara, prandaj do të jetë e koordinuar në mënyrë institucionale, vetëm 

dy donatorë në Mitrovicë, e kanë dhënë shumën konkrete, ndihmën konkrete sa krejt ato premtime që janë 

folur nëpër komuna, prandaj si brenda vendit si jashtë, kushdo të ndihmoj dhe të jetë konkret do ndodhë, unë 

jam falënderues ndaj të gjithëve, kanë ardhur rreth 2190 pako ushqimore dhe i’u kemi dhënë të gjitha 

familjeve në nevojë rreth 4 herë, dhe gjithashtu kemi ndihmuar edhe në pjesën veriore, gjithashtu një pjesë 

do i trajtojmë edhe rastet sociale për shkak se nuk është mirë që këtyre artikujve të iu skadon afati. Dua të 

them edhe një gjë, kur tejkalohet sasia nuk mundem me lejuar që donatorët të abuzojnë me ndihma, nuk 

mundemi me e lejuar situatën ku përfituesit abuzojnë me ndihma, prej 2190 pakove janë shpërndarë rreth 

1600 e pjesa tjetër është në proces, por do t’a lirojmë shpejtë sallën e shkollës “Ismail Qemaili”, e para nuk 

duam të pengojmë procesin arsimor pasi që “Omni sporti” e dimë gjendjen, tash kemi arrit që t’i 

shpërndajmë në “Ismail Qemail”, sallën “Minatori”, dhe sallën “Skënderbeu”.  

Xhevrije Bahtiri Ademi: Në mungesë të drejtoreshës të arsimit po ju drejtohem juve z. Kryetar, Drejtoria 

e Arsimit nuk e ka bërë lajmërimin e ndërprerjes së mësimit me kohë, të shihet se është vërshuar qyteti dhe 

mos të ipet një urdhër që të ndërpritet procesi mësimor me të vërtet ka qenë jo e arsyeshme, i vetmi 
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institucion që e ka bë lajmërimin me kohë ka qenë çerdhja. Sa i përket aplikimeve të qytetarëve cilët janë të 

dëmtuar materialisht nga vërshimet, kërkoj që të jetë sa më transparente dhe të ndihmohen më shumë ata që 

janë të dëmtuar materialisht më shumë dhe që kanë ofruar dëshmi edhe me foto, e jo të ju ndihmohet të 

gjithëve njësoj. U përmend disa herë ardhja e Kryeministrit, kur është gjendja emergjente, për këtë punë janë 

institucionet, siç e ceku edhe Kryetari janë Policia, Ushtria, qytetarët e jo Kryeministri. Kërkoj që pagën e 

mëditjes të kësaj mbledhje ta ndajmë si ndihmë për familjet e prekura nga vërshimet. 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Gjithmonë është mirë me nxjerrë mësime dhe në dokumente të 

shkruara, nëse ballafaqohemi si shoqëri si shtet me një ngjarje që të ardhmen mos me humb kohë dhe me u 

hamendësua, të gjithë e thatë dhe e kishit me shumë të drejtë se vërshimet kanë qenë të shpejta, ndoshta kanë 

ndodhur brenda 30 minutave, në raste të tilla të shkruhet që ose të veprohet në preventivë ose në kohë reale, 

çdo veprim pastaj pasojat do të jenë më të mëdha. Në ato vërshime fatkeqësisht u deshtë me e ndërpre 

mësimin për 1 ditë, po fatmirësisht nuk na u kanë dëmtua objektet shkollore. Presidentja, Kryeministri kanë 

qenë, kanë parë gjendjen, është Presidente e jona, Kryeministër i yni pa asnjë dallim, Mitrovica ka nevojë, 

nuk po them që është e pa mundur të tejkalohet por ndihmë kemi nevojë.  

Xhyljeta Imeri: Së pari jua përgëzoj secilin që ka kontribuar për t’iu dal në ndihmë qytetarëve gjatë 

vërshimeve. Vërshimet pastruan lumenjtë por shkaktuan dëme të mëdha në ekonomitë familjare, biznese, 

infrastrukture, toka bujqësore e tjera. Vërshimet ndodhen, kanë ndodhur dhe do të ndodhin. Për mbrojtjen 

nga përmbytjet institucionet duhet të kenë plan afatgjatë për parandalimin e vërshimeve me masa të 

ndryshme. Së pari duhet të bëhet zgjidhje për mbeturinat e ngurta, të caktohen disa pika për grumbullimin e 

tyre ku qytetaret mund t’i hedhin ato, si dhe të stimulohen ata që i mbledhin ato. Të bëhet rregullimi i 

shtretërve të lumenjve, kanaleve kulluese, përroskave, dhe të bëhet pastrimi i vazhdueshëm i tyre në mënyrë 

që të pengohet dalja e lumenjëve nga shtretërit e pastaj të shkaktojnë vërshime. Të ndalohet ndërtimi i 

shtëpive, Rrugëve dhe urave në vende që janë të rrezikuara nga vërshimet, si dhe të kontrollohen dhe të 

ndalohet prerja e pyjeve në afërsi të zonave vërshuese. Inspekcioni duhet të shqiptoj gjoba menjëherë të 

ekzekutueshme për qytetarët të cilin ndotin ambientin. 

Hysen Muzliukaj: Në raste të tilla duhet të tejkalojmë vetën e pozicionin, kjo fatkeqësi që ka ndodh 

mund të themi se kemi pasur fat që nuk ka pasur viktima në njerëz. Pas kësaj situate ne duhet të gjithë së 

bashku ta gjejmë planin se si do ta tejkalojmë këtë situatë, secili nga ne duhet të kërkojë ndihmë nga organet 

gjegjëse. E vërteta e kësaj situate është se mund të kemi edhe kritika po edhe lëvdata. E vërteta është se 

gjendja ka ndodh hajde të bëhemi të gjithë së bashku e ta bëjmë një plan pas raportit që vjen, se si të dilet nga 

kjo gjendje sepse kjo gjendje do të na përcjell jo vetëm këtë vit por edhe vitet pasuse, ne si Kuvend 

bashkërisht të gjejmë Rrugën, nëse është nevoja të formojmë edhe komisione vlerësuese, inspektuese lidhur 

me dëmet që janë bërë si dhe ndihmat që vijnë a po shkojnë në vendin e duhur, nga këtu po ju them se 

ndihmën time e keni kurdo për ta tejkaluar këtë sfidë.  

Kushtrim Zeneli: Së pari shpreh falënderime dhe mirënjohje për gjitha dikasteret dhe institucione lokale 

për kujdesin dhe ndihmën e bërë gjatë vërshimeve në Mitrovicë. Edhe pse vërshimet janë si rezultat natyror, 

por nuk mundemi me anashkaluar një pjesë që u përmend që i atribuohet edhe faktorit njeri, e kemi parë 

gjendjen e lumit Lushta që ka dalë nga shtrati, ngushtimit, por edhe si pasojë e mospastrimit me kohë. Një 

çështje shumë me rëndësi dhe përgjegjësi është lëshimi i digave te liqeni akumulues, në bazë të portaleve e 

kemi kuptuar se edhe pas vërshimeve ato nuk janë të lëshuara, mendoj se është mirë të hetohet si rast dhe të 

dihet fajtori dhe arsyeja se pse nuk është hapë, kemi ndarë mjete për “Shtëpinë e peshkatarëve”, a janë më 

me rendësi peshqit a njerizimi, nuk po dua ndoshta edhe me besua që dikush nuk ka dashur me shku me e 

hap digën, por nuk dua edhe me e besua qe dikush mundet edhe me shkua me i saldu vetëm që të mund të 

bëjë peshkim. Prandaj unë ftoj organet kompetente te merren dhe të hetojnë këtë rast. I kam edhe disa pyetje: 

Çfarë do të ndodh me personat e evakuuar? Deri kur do të qëndrojnë ata në hotele dhe a janë ende duke 

qëndruar?  

E  kam një kërkesë direkt për juve z.Kryetar, bashkë me Drejtorinë e arsimit dhe atë të  Mjedisit. E kam 

parë vendimin e Drejtorisë e arsimit që në orën e parë të flitet për lumenjtë dhe rëndësinë e Mjedisit. Është 

mirë me fillua ndonjë projekt bashkë me OJQ-të që nëpër shkollat tona së paku një herë në javë të flitet për 

rëndësinë e Mjedisit. Kjo rritë ndërgjegjësimin dhe edukimin mjedisor edhe tek nxënësit por edhe tek të 

rriturit. 
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Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Faleminderit të gjithëve që mundoheni të ndihmoni, në fund të ditës 

Mitrovica është e të gjithëve, dhe çdo ndihmë për të bërë më të mirën është e mirëpritur. Personat e evakuuar 

vazhdojnë ende të qëndrojnë në objektet hoteliere, janë një numër i shtëpive që janë të pabanuara dhe duhet 

vendosur se ku të vendosen me qira se realisht nuk kanë ku të kthehen. Sa i përket pjesës së ushqimit, realisht 

kanë qenë të furnizuar 3 herë në ditë me ushqim. Kemi edhe kërkesë prej objekteve hoteliere që në afatin më 

të shkurtë të mundshëm te i’u lirojmë objektet sepse thënë të drejtën nuk e kanë bërë këtë shumë që kanë 

pasur ndonjë interes ekonomik, më tepër e kanë bërë në aspektin human, por nuk është e lehtë. 

Jeton Ujkani: U thanë të gjitha nga parafolësit, unë meqenëse të gjithë e dimë që klima ka ndryshuar dhe 

kësi lloj vërshimesh munden të ndodhin sepse janë të paparashikueshme pra të gjithë jemi që të ndihmojmë 

por që të mos na ndodh përsëri e njëjta situatë unë i kam dy rekomandime: Kërkoj që të bëhet një projekt për 

lumin Lushta që të hapet dhe të pastrohet mirë lumi, besoj  do të jetë më atraktiv për qytet dhe do të jetë më i 

menaxhueshëm prej institucioneve. Të krijohet një ndërrmarrje publike për menaxhimin, p.sh. menaxhimi do 

të jetë edhe prej ujërave, mirëmbajtje, pastrim po ashtu të kujdesen e ulëseve të cilat po degradohen. 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Siç e keni parë unë kam qenë prezent kur ka vërshuar lumi Lushta, 

dhe është karakteristike se ka ecur Rrugës së vet natyrore. Sa i përket mirëmbajtjes te liqeni, një formë duhet 

të gjendet, a do të jetë kjo përmes ndërmarrjes publike, apo përmes shërbimeve kontraktuale, komunës do të i 

kushtoj gjithsesi. Mirëpo edhe kur të paguhen kompanitë për këto shërbime, realisht shërbimet duhet të jenë 

të kryera, e jo vetëm të sjellën fatura pa shërbime të mirëfillta. 

Vesel Neziri: Pas kësaj që ka ndodhë, mundësia ka qenë e madhe që të dalim me propozime dhe ide, ne 

të rregullojmë jetën në shoqërinë tonë. A po e bëjmë këtë? Jo. Unë kam pritë nga anëtarët e VV-së që çdo 

ditë të jenë para derës së kryeministrit dhe të kërkojnë ndihmë për qytetarët e Mitrovicës. Është shumë e 

lehtë që sot të flasim për ndihmë, mirëpo rezultatet janë zero, sepse nuk ka pasur asnjë reagim nga Qeveria 

tash e dy javë pas asaj që ka ndodh në qytetin e Mitrovicës. 

Ekrem Sadiku: Dëmet në “Omni Sport” janë të mëdha, tash dua ta di për pagat e punëtorëve të “Omni 

Sportit” a ka fonde që të kryhen pagesat e atyre punëtorëve, nëse nuk ka, a kemi ne mundësi tua ndajmë një 

shumë për shkak se kthimi i kësaj qendre në normalitet merr kohë.  

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza:: Është fakt që njëri nga objektet publike që ka pësuar dëmet më të 

mëdha është “Omni Sporti”, është një vlerë goxha e madhe e dëmit. Vlerësimet janë që dëmi deri tash shkon 

mbi 1 milion €, përtej kësaj, pothuajse të gjitha Ndërmarrjet Publike e kanë gjendjen jo të mirë financiare, 

mjafton me ju referuar raporteve të auditimit, ballafaqohen me vonesa sidomos në pagesën e obligime 

tatimore dhe ato janë një barrë ligjore. Si komunë e kemi diskutuar që në raport me “Omni Sportin” i kemi 

disa detyrime, e para është që të i paguhet një kapital fillestar kësaj kompanie prej 10.000 € dhe nuk ju është 

paguar asnjëherë. E dyta, aty është vendos biblioteka e qytetit, dhe pavarësisht që kjo e ka statusin e 

Ndërmarrjes Publike, prapë se prapë ne jemi në ekonominë e tregut të lirë dhe duhet të veprojmë në bazë të 

raporteve kontraktuale. Në një moment ne edhe Aksionarët e kompanive të caktuara do t’i pyesim se cilat 

veprime i kanë bërë në raport me konsolidimin e Ndërmarrjeve Publike. Përveç këtyre dyjave edhe me pasë 

mjete financiare, sa i përket pagave është problem ligjor, sepse nuk keni të drejtë të bëni subvencionimin e 

pagave të Ndërmarrjeve Publike, mund të ndihmosh në investime, po jo në paga. Prandaj kjo duhet të jetë e 

qartë për ndërmarrjet publike, që të mobilizohen, të kenë plan të mirë biznesi, me i ditë kapacitet financiare, 

në të kundërtën, nuk jemi tu vepruar sepse shumë Ndërmarrje Publike kanë vështirësi në afarizmin e tyre. Ne 

do të bëjmë përpjekje të u jemi afër, dhe do të shikojmë që sa më shpejtë të jetë e mundur të bëhet sanimi në 

këtë qendër. Mirëpo është fat i madh që nuk ka pasur viktima në “Omni Sport”, aty ka qenë një grup dhe për 

pak minuta është përmbytë dhe kanë qenë shumë e vështirë të nxjerrën nga aty. Prandaj është mirë që nuk po 

flasim për viktima, mirëpo vetëm për dëme financiare.  

Elediana Budini Haziri: Unë mendoj që barra emocionale që ka ndjerë ekzekutivi këto ditë, ka qenë 

shumë e madhe, kurse barra e përgjegjësisë së punës mendoj që e kanë në hak. Unë si nënkryetare e 

Komitetit për komunitete, kemi pasur një takim me ju në zyrën tuaj për një bankinë të mundshme të ndaljes 

së lumit Sitnica tek lagja “2 Korriku”. Përsëri kërkoj me ngulm, pasi që kjo lagje është gjithmonë e 

kërcënuar, e di që shtrati i lumit Sitnica është projekt i Ministrisë përkatëse dhe që është ndaluar. Por për 

ndërtim të bankinës kërkon një emergjencë që ajo lagje të shpëtohet nga vërshimet. Kërkesa e dytë, në emër 
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të qytetarëve të Mitrovicës shpesh po vërehet që Ujësjellësi po ka probleme jo vetëm këto ditë por edhe sado 

pak shi të ketë, po mendoj që Ujësjellësi nuk është duke u sjell me një përgjegjësi korrekte. Kërkoj 

angazhimin tuaj personal, edhe pse e di që Ujësjellësi është një ndërmarrje publike dhe nuk është në 

kompetencë të komunës, gjithsesi duhet të bisedohet me ta dhe të gjendet një zgjidhje. 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza:: Probabiliteti që në të ardhmen me vërshuar Ibri dhe Lushta janë 

shumë më të vogla sesa Sitnica. Pat filluar një projekt i mirë dhe shumë i domosdoshëm për rregullimin e 

shtretërve të lumenjve Ibër dhe Sitnicë. Unë jam falënderues juve si asamble që ne kemi nda mjete buxhetore 

për vitin aktual si dhe vitet vijuese që brenda kapaciteteve tona financiare t’i trajtojmë shtretërit e këtyre dy 

lumenjve, mirëpo tek Lumi Sitnica situata është emergjente. Ne brenda kapaciteteve tona duhet të vendosim 

ato bankina që e goditin atë pjesën e fundit të Lagjes “2 Korriku”, ku një pjesë e madhe e asaj Lagjeje janë të 

komunitetit Ashkali dhe të tjera, është rekomandim shumë i drejtë nga ana juaj dhe do të trajtohet më shumë 

seriozitet.  

Sa i përket çështjes së ujësjellësit, para disa kohe që ka pas mungesë të ujit ka pasur një defekt i 

përmasave bukur serioze. Sepse nuk ka pasur të bëjë me turbullirat, mirëpo me sistemin e klorit, dhe është 

menaxhuar dhe kemi qenë me fat që nuk ka pasuar defekte më të mëdha. Ndërsa sa i përket turbullirave tash, 

ma kanë sqaruar sepse kam pyetur, pra 3 fabrika janë që realisht e marrin ujin nga kanali i Ibrit. Për shkak se 

të reshurat e shiut kanë qenë aq të mëdha, saqë uji nuk ka ardhur nga diga por ka ardhur nga vërshimet dhe 

ka ra në kanal. Kemi qenë vazhdimisht në kontakt me Kompaninë “Ujësjellësi”, dhe në çdo mbledhje të 

shtabit emergjentë kanë qenë prezent. E dimë që mungesa e ujit ta pamundëson jetën, mirëpo uroj që në të 

ardhmen të mos kemi mungesë fare por të paktën mos të kemi ndërpritje kaq të gjata. 

 
Pika 2   

Kryesuesja e Kuvendit lidhur me Raportin financiar për periudhën janar-dhjetor 2022, fjalën ia kaloi 

drejtoreshës znj. Igballe Islami. 

Igballe Islami e arsyeton në pika të shkurta Raportin financiar për periudhën janar-dhjetor 2022.  

Naser Muja: Përshëndetje për të gjithë, desha të ndërlidhem tek investimet kapitale. Tek ndërtimi i 

Rrugës “Ali Zeneli” nga granti qeveritar 220.000 €, 100.000 € janë të shfrytëzuara. Kisha dashtë me n’a 

tregu se çfarë  është punuar në Rrugën Ali Zeneli dhe se si ka shkuar forma. Te rregullimi i Rrugës 

“Mbretëresha Teutë”, granti qeveritar 70.000 € – 70.000 € të realizuara. Te pajisja motorike dhe liqeni 

artificial 100.000 €, 32.000 të realizuara, a nuk ka pasur mundësi me u realizua më shumë që mos të arrinim 

deri tek vërshimet apo çfarë ka ndodhë tek Liqeni artificial. Edhe tek ndërtimi i Rrugëve “Lah Nimani”, 

“Evlia Qelebia” 300.000 €, 297.000 € të realizuara. Këto ishin ato pikat më kryesore që mua më interesonin 

me i ditë se çfarë ka ndodhë dhe deri ku kanë shkuar punimet.  

Fadil Veseli: Do mundohem në pika të shkurta që njëkohësisht si kolegu në fjalë të gjej hapësirën dhe 

përgjigjën rreth pyetjeve që i parashtroj drejtoreshës. Po fillojmë prej të hyrave vetanake, për vitin 2022 sipas 

raportit që n’a është dhënë, kemi tejkalim të hyrave vetanake nga planifikimi për 18.6 %, kjo nëse merret për 

bazë planifikimi, kurse nëse merret për bazë krahasimi i vitit 2022 me vitin 2021 atëherë kemi një rënie të 

vogël për 6.5 %, arsyeja e rënies është edhe për shkak se Kompania “Uniteti” prej 6 mujorit të dytë nuk bën 

të hyrat siç ka qenë e paraparë me rregullore dhe buxhet, pastaj kemi ekzekutimin e buxhetit, janë disa 

faktorë këtu që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe: Është buxhet i miratuar me vonesë. Organi mbikëqyrës i 

prokurimit ka startuar shumë me vonesë, diku në muajin e 6 ose më vonë. Është shume e madhe barra e vitit 

të kaluar. Nëse i marrim këta 3 faktorë dhe i studiojmë, atëherë në brendi del se vetëm një profesionist ka 

mundur t’a nxjerr këtë buxhet në këtë formë. Siç shihet buxheti diku deri 96% është realizuar dhe t’i kesh 

këto defekte dhe t’a realizosh këtë buxhet është goxha e vështirë.  

Tek investimet kapitale, tek këto investime sipas tabelave që n’a janë ofruar realizimi është 82%, dhe 

nëse prapë studiohen ato defekte dhe shikojmë mundësinë, atëherë kjo përqindje është goxha e vështirë me u 

arrit. Tek obligimet 2.100.000 € janë bartur prej vitit të kaluar që me shikua në aspektin profesional është 

edhe si reale për shkak se kontratat kornizë barten, obligimet e faturat barten dhe është kriteri normal, kurse 

çfarë paraqet bazë dhe shqetësim është në lëndët e ekzekutuara. Pastaj, një defekt tjetër i cili me një goditje 
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ka sjellë dy të zeza, e para është se shuma që i’u ka shkuar 3.600.000 € mes Ministrisë dhe përmbaruesve, në 

njërën anë domethënë e ka goditë buxhetin dhe projektet e këtij vitit për shkak se hiç më pak se 2.500.000 € 

vetëm për investime kapitale, që janë të parapara këtë vit është dashur të paguhet barra e vitit të kaluar, 

vetëm investimet kapitale kanë shkuar 2.500.000 €, këtu shtrohet pyetja, pse shuma është kaq e madhe dhe 

projektet ende të pa realizuara. E dyta është se me vonesën nga përmbaruesi dhe ministria e financave ka 

sjellë defekt që nëse e shohim tabelën e fundit, 250.000 €  janë vetëm taksa, taksa shtesë dhe nëse i 

kushtojmë vëmendje sa herë kemi shprehur kritika ose pakënaqësi asnjëherë asnjë hap nuk është marrë dhe 

askush nuk është ndikuar që buxheti komunal është dëmtuar vetëm në vitin e kaluar me 250.000 € vetëm me 

taksa shtesë.  

Erseka Barani: Përshëndetje, unë kam vetëm disa pyetje tek investimet kapitale, është inventar dhe 

mobile për QMF-në në Kushtove në vlerë prej 30.900 €, dua me ditë meqenëse objekti është ende në ndërtim 

e sipër ku janë këto mobile të kësaj AMF-je, njëkohësisht automjeti për terren dhe instalimi i ngrohjes 

qendrore në QKMF, QMF dhe AMF janë dy projekte të cilat janë të përfunduara në vitin 2020 dhe vitin 2021 

dhe ende figurojnë si investime kapitale në këtë tabelë, njëkohësisht më intereson të di tek pajisjet speciale 

mjekësore ku realizimi i këtij projekti kapital është 37.185 €, çka konkretisht janë këto pajisje speciale 

mjekësore.  

Xhylieta Imeri: Përshëndetje. Unë në bazë të këtij raporti tek të hyrat vetanake do të flas në përgjithësi. 

Planifikimet ishin disa të tejkaluara por në krahasim me vitin 2021 janë shumë të ulëta në vitin 2022. Do të 

ndalem tek shpenzimet komunale, gjë që më ka shqetësuar shumë është shpenzimet që janë rritur shumë, 

duke marr shembull mbeturinat që janë rritur gati dyfish në vitin 2021 janë 19.378 € ndërsa në vitin 2022 

janë 37.089€. Gjithashtu tek shpenzimet telefonike, për mua është e pa pranueshme, duke marrë parasysh që 

ne jemi në kohën e digjitalizimit dhe faktikisht këto shpenzime janë duke u zvogëluar edhe në ekonomitë 

familjare. Për shembull në shkolla ka internet, përgjithësi në institucione, e kjo rritje e shpenzimeve 

telefonike është e papranueshme. Dua të ndalem edhe tek investimet kapitale, me bë krahasimin me vitin 

2021 janë shumë më të ulëta investimet kapitale, gjithashtu diçka që mua po më intereson t’a di është tek 

“pajisje me vlerë në shumë më shumë se 1.000 €”, po më intereson me e ditë se çka është investuar se çka 

është jap në këtë shumë sepse është një diferencë e madhe, në vitin 2021 janë 46. 997 € kurse për vitin 2022 

janë 214.000 €.  

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza: Çka e karakterizon këtë raport? E para që e përmendi edhe z. Veseli 

për shkak të zgjedhjeve komunale është sjellë buxheti me vonesë për miratim. Duke u bazuar në pasqyrat 

financiare të vitit paraprak kemi bërë zgjedhje me e dizajnuar edhe buxhetin e vitit 2022, mirëpo ka dalë 

problem shtesë, për shkak se obligimet kanë qenë të pasakta edhe pasqyrat financiare të komunës për vitin 

2021 kanë paraqitur një gjendje të pasaktë dhe të pavërtetë, për shkak se obligimet janë paraqitur vetëm për 

atë pjesë, për të cilat drejtoria e financave ka pas evidencë, dhe kanë dalë obligime shtesë, borxhe të 

ndodhura të pa paraqitura në pasqyrat financiare, përtej kësaj burimi i tretë i borxheve kanw qenë urdhërat 

përmbarimor dhe vendimet gjyqësore të cilat kanë qenë në departamentin e thesarit në Ministrinë e 

financave, dhe ky borxhi prej 2.500.000 € i prezantuar në pasqyrat financiare ka qenë shumë më i lartë, dhe 

kur ka ardhur me u bë pagesa e obligimeve ato që kemi paraqitur si pjesën e madhe sipas gjendjes që e kemi 

pa faktike te bashkëfinancimi me donator ka qenë shumë e pa mjaftueshme për me i kryer obligimet e 

prapambetura, dhe nëse i shikojmë disa projekte që i ngrite me të drejtë z. Muja, ka disa projekte të tjera që 

del aty se janë realizuar e faktikisht nuk janë realizuar sepse paratë prej atyre projekteve kanë shkuar në 

pagesën e obligimeve të prapambetura nga periudha paraprake sepse përmes urdhrave përmbarimor janë 

marrë mjete edhe në projektin e Rrugës “Ali Zeneli” edhe në tjera investime kapitale duke e përfshirë edhe 

këtë pajisjen për pastrimin edhe mirëmbajtjen e liqenit, ndërsa tek rruga “Lah Nimani” është paguar avancë 

dhe asgjë më tepër kaq ndërsa të tjerat janë përdorur për kryerjen e obligimeve të prapambetura. Znj. Barani 

e ngriti çështjen e inventarit t, mobileve, besoj që drejtori do ti jap përgjigje më specifike, mirëpo duke e 

ditur se ne duhet me e përfundua ambulanten në Kushtovë, është bërë investimi me inventar dhe mobile për 

atë ambulantw, invertari ndodhet në depot e shëndetësisë dhe momentin kur të përfundohet objekti ato do të 

vendosen ndërsa për disa specifika të tjera drejtori do të përgjigjet. Znj. Imeri, të hyrat vetanake në raport me 

vitin paraprak kanë një tejkalim signifikant, nga 2.500.000 € janë inkasuar 3.300.000 € domethënë i kemi 

diku rreth 800.000 € më tepër që në përqindje del diku rreth 18%, ka pasur çrregullim në burimin e të hyrave 
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apo inkasimin në raport me planin. Në raport me vitin paraprak ka një diferencë rreth 200.000 € më pak por 

kjo vjen edhe si rezultat apo shkak se të hyrat të cilat kanë qenë të grumbulluara nga komuna por të 

dedikuara për Ndërmarrje Publike “Uniteti”, në pjesën e dytë të vitit domethënë kanë kaluar në përgjegjësi 

tw vet ndërmarrjes. Sa i përket shpenzimeve komunale, janë të rritura për shkak se kemi trashëguar obligime 

të papaguara nga viti paraprak dhe ne kemi arrit që t’i kryejmë ato obligime, obligimet kanë qenë edhe për 

ndriçimin publik edhe ndaj Kesko-s edhe ndaj Ujësjellësit edhe ndaj kompanive të cilat merren me 

menaxhimin e mbeturinave dhe shpenzimeve të tjera që janë të kategorizuara në shpenzimet komunale, 

domethënë këto janë borxhe të prapambetura nga viti 2021 dhe të gjitha faturat të paguara në kohë të kryera 

si obligime në vitin 2022. Te Shpenzimet e telefonit, është kjo situatë, pra është e njëjta situatë sepse ka 

pasur fatura të pa paguara dhe ne jemi detyruar t’i paguajmë ato fatura. Tek shpenzimet kapitale besoj që 

kemi afërsisht ekzekutim të njëjtë me vitin paraprak. Një çështje u ngrit me shumë të drejtë, kur po na 

caktohet një çështje për të hyrat vetanake ministria e financave për shkak të sigurisë ajo nuk të ndalon ty për 

të mbledhur të hyra më shumë, po për shkak të sigurisë e merr zakonisht vitin paraprak, dhe viti 2022 

Ministria e financave ka dhënë kufirin që ke me i mbledhë 2.500.000 €, kjo nuk pengon ti me i mbledh 

3.300.000 e sa ke potencial, mirëpo ajo thotë përtej kësaj kur ti t’i mbledhësh, vjen kërkon dhe unë ty t’i 

aprovoj projektet e reja. Ne e kemi pasur limitin të caktuar që mundemi me i mbledh 2.500.000 € dhe ti 

brenda 2.500.000 € sigurisht se e ka pasur pritje dhe mundësi reale që te lejet e ndërtimit me qenë një shumë 

tjetër mirëpo për me qëndruar brenda limitit atëherë tek të hyrat nga lejet e ndërtimit është planifikuar shuma 

rreth 240.000 €, në fakt janë mbledhur diku rreth 740.000 € në vitin 2022 që është pak më e vogël se sa në 

vitin 2021 që ka qenë rreth 800.000. Mendoj se në përgjithësi kam arritur t’i jap sqarimet e nevojshme a për 

specifike e kisha lut drejtorin sepse janë ca çështje specifike që i ngriti znj. Barani.  

Armend Begu: S ai përket ndërtimit të Qendrës së mjekisë familjare në Stanterg, në fillim dua të theksoj 

se kam falënderuar publikisht Kryetarin dhe Drejtorin e shëndetësisë për investimet që kanë bërë, sidomos në 

fshatin Vllahi, mirëpo desha t’a di se kush e ka vlerësuar se ai objekt duhet të ndërtohet i ri kur objekti është 

në gjendje shumë të mire, ka kulmin, dritaret, muret, ku aty ka mundur të bëhet vetëm një investim, renovim 

i brendshëm madje ndoshta edhe mendoj se ishin kursyer mjetet se është vend bukur i madh objekti në 

Stantërg, në rregull është por mendoj se objekti i vjetër është shumë më i destinuar për këtë punë sesa i riu që 

ishte menjëherë në Rrugë dhe goxha më i vogël.  

Fahri Shabani: Qendra e mjekësisë familjare ka funksionuar në objektet e ish mjekësisë së punës, i cili 

nuk i plotëson nevojat dhe kërkesat e funksionimit të një qendre të mjekësisë familjare, përveç kësaj objekti 

është i dëmtuar për shkak të punimeve që bëhen në minierë. Qasja e pacientëve në objektin e ri, është shumë 

më e mirë më e lehtë se sa në objektin e vjetër, këto janë përgjigjet dhe konstatimet tona, gjithashtu hapësira 

e qendrës është e mjaftueshme ku ka hapësirë për infermierinë, laboratorin, stomatologjinë dhe të gjitha 

prandaj nuk ka qenë e arsyeshme te jetë hapësira ende më e madhe.  

Kryesuesja znj.Vesa Broja: Raporti votohet vetëm për vlerësim të performancë, po ashtu dua ti them 

komisionit që janë duke e hartuar Planin e punës të Kuvendit që muaji Korrik mos të jetë pushim por muaji 

Gusht për shkak të raportit financiar. 

Kryesuesja hedh në votim Raporti financiar për periudhën janar-dhjetor 2022. 

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

Kryesuesja e konstatoi të miratuar unanimisht Raportin financiar për periudhën janar-dhjetor 

2022. 

 

 

Kryesuesja e Kuvendit mbylli punimet e mbledhjes së Kuvendit të Komunës në ora 12:40 min. 

 

 

 Mitrovicë                         Procesmbajtëse:                                  Kryesuesja e Kuvendit 

   _______________                               ________________ 
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Parathënie 

 

Komuna e Mitrovicës Jugore është njësi administrative në pjesën veriore të Kosovës. Komuna e 

Mitrovicës shtrihet në fushën në mes të lumenjve Ibër, Sitnicë, Trepça dhe Lushtë. Qyteti i Mitrovicës 

është një nga shtatë qendrat më të mëdha në Kosovë me 71.601 banorë sipas statistikave të vitit 2011. 

Mitrovica është një ndër komunat me densitet të lartë të popullsisë (208 banorë për kilometër 

katrorë) dhe  radhitet e teta si komuna me numrin më të madh të diasporës.  

Komuna e Mitrovicës gjatë vitit 2022 ka fituar çmimin evropian për qeverisje të shkëlqyer. 

Buxheti i planifikuar i Komunës së Mitrovicës për vitin 2023 është 25 milionë euro, i ndarë në 

50%  në paga dhe mëditje, 27% investime kapitale, 15% mallra dhe shërbime, 5% subvencione 

dhe transfere dhe 3% shpenzime komunale.  

Në administratën komunale të Mitrovicës janë të punësuar 324 shërbyes civil, apo një shërbyes 

për 251 banorë. Nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në shërbimin civil në Mitrovicë, 127 

janë gra e vajza apo 39.1 % e shërbyesve civil. 

Në Komunën e Mitrovicës brenda vitit 2022 ka pas rritje 35% të bizneseve të regjistruara te reja 

dhe ulje për 17% të shuarjes së bizneseve. 

Brenda periudhës Janar - Dhjetor 2022 ka pas rritje për 63% të biznesve të udhëhequra nga gratë 

në raport me 2021. 
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Hyrje 

 

Plani i punës paraqet prioritetet kryesore qeverisëse për vitin 2023 si dhe njëkohësisht liston të 

gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e parapara ligjore, institucionale dhe organizative. Plani i punës 

është zhvilluar në bazë të prioriteteve qeverisëse 2022-2025 dhe kërkesave të qytetarëve.  

Kryetari i Komunës është organi më i lartë ekzekutiv i Komunës i cili e udhëheqë Ekzekutivin e 

Komunës dhe administratën e saj dhe mbikëqyrë administrimin financiar të Komunës.  Kryetari i 

ushtron detyrat dhe funksionet të përcaktuara me nenin 58 të Ligjit Nr. 03/L-040 për 

vetëqeverisje lokale, me nenin 48 të Statutit të Komunës dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore.  

Nënkryetari i Komunës i ndihmon Kryetarit në ushtrimin e funksioneve ekzekutive të përditshme 

dhe vepron në emër të Kryetarit në mungesë të tij.  

Nënkryetari i Komunës për komunitete i ndihmon Kryetarit duke i ofruar këshilla dhe udhëzime 

për çështjet që  kanë të bëjnë me komunitetet pakicë. 

Plani i punës së zyrës së kryetarit paraqet prioritetet kryesore për vitin 2023, ndërsa plani i 

zbërthyer mund të gjendet në planet e punës së drejtorive përkatëse me objektiva dhe aktivitete 

specifike, të publikuara në faqen zyrtare të Komunës së Mitrovicës së Jugut. 
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Prioritetet e programit qeverisës 2022 – 2025 
 

1. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe punësimi; 

2. Arsimi, kultura, rinia e sporti 

3. Shëndetësia dhe mirëqenia sociale 

4. Digjitalizimi, administrata transparente dhe efikase 

5. Zhvillimi rural, mjedisi dhe turizmi 

6. Zhvillimi urban, shërbimet publike, infrastruktura dhe emergjencat 

Bazuar në këtë program, kemi marrë besimin qytetar për implementimin e tij në periudhën 2022 

– 2025 

Parimet e qeverisjes lokale 2022-2025 

 

• Pjesëmarrje e gjerë për qeverisje të mirë 

Pjesëmarrja e grave dhe burrave, të moshuarve dhe të rinjve në proceset vendimmarrëse është 

synimi kryesor i qeverisjes së mirë në Komunën e Mitrovicës së Jugut. Të gjithë që dëshirojnë të 

kontribuojë në dhënien e ideve, pjesëmarrjen aktive në proceset institucionale mund ta bëjë këtë, 

nëpërmjet mënyrave të drejtpërdrejta, duke qenë në të vërtetë pjesë e procesit të vendimmarrjes 

ose përmes dhënies së mendimeve përfaqësuesve të tyre. 

• Qeverisje lokale efektive dhe efikase 

Qeverisja lokale e cila zbaton objektivat e premtuara dhe bën më të mirën e mundshme të 

kapacitetit njerëzor, burimeve dhe kohës në dispozicion për të siguruar rezultatet më të mira të 

mundshme për komunitetin, duke vlerësuar punët dhe angazhimin në intervale të rregullta 

përmes sistemit të menaxhimit të performancës. 
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• Përgjegjshmëria 

Qeverisja lokale e cila përpiqet gjithmonë t'i shërbejë nevojave të gjithë komunitetit, shërbimet 

publike të cilat duhet ofruar në kohë, si dhe përgjigje sa më të shpejtë kërkesave dhe ankesave të 

qytetarëve. 

• Llogaridhënia 

Të gjithë vendim-marrësit individ apo kolektiv, marrin përgjegjësinë për veprimet e tyre. 

Përgjegjësia e tyre zbatohet me masa efektive kundër keqadministrimit dhe kundër veprimeve të 

organeve të qeverisjes lokale që shkelin të drejtat. 

• Respektim i sundimit të ligjit 

Qeverisja e mirë lokale e cila zbaton ligjet, respekton vendimet gjyqësore dhe juridike. Interesi 

publik do të jetë përpara interesit individual. 

• Qeverisje lokale kompetente 

Zyrtarët publik kompetentë, dhe investim të nevojshëm e të vazhdueshëm në ngritje të 

kapaciteteve, përmes trajnimeve profesionale, që të siguroj rezultatet e pritshme.  

• Menaxhimi i shëndoshë financiar 

Planet vjetore të buxhetit zhvillohen në konsultim me publikun. Procedurat e prokurimit bëhen 

me maturi, duke vlerësuar nevojat, kërkesat dhe të ardhurat. Shërbimet publike jenë të 

përballueshme dhe tarifat për to nuk duhet të tejkalojnë koston e shërbimit të ofruar. Shpenzimet 

llogariten dhe vlerësohen me profesionalizëm të lartë. 

• Të drejtat e njeriut dhe diversiteti 
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Brenda sferës së ndikimit të institucioneve lokale, të drejtat e njeriut respektohen, mbrohen dhe 

zbatohen, ndërsa luftohet diskriminimi për çfarëdo arsye. Zyrtarët publik respektojnë të drejtat 

dhe liritë e secilit qytetar, pa dallim. Diversiteti kulturor trajtohet si një pasuri dhe qeverisja 

lokale bën përpjekje për t'u identifikuar me të. Zonat e pazhvilluara integrohen në vazhdimësi. 

• Transparente 

Qeverisje e hapur me qasje në të gjitha dokumentet publike, vetëm në rast se ato janë të 

klasifikuara me ligj. Informacionet mbi vendimet, zbatimin e politikave dhe rezultatet e 

aktiviteteve të komunës, do të jenë në dispozicion të publikut. Qytetari do të ketë mundësi që të 

ndjekë zhvillimet në komunë dhe të kontribuojë në mënyrë efektive në punën e institucioneve 

lokale. 

• Qeverisje inovative dhe e hapur ndaj ndryshimeve 

Krijimi i një klimë e favorshme për të arritur rezultate sa më të mira, ndërsa idetë e reja janë të 

mirëpritura për t’u bërë realitet. Gjithmonë kërkohen teknologji dhe zgjidhje të reja dhe efikase. 

• Zhvillimi i qëndrueshëm 

Vendimet merren me qëllim të kërkimit të përmirësimeve afatgjata, ndërsa nevojat e gjeneratave 

të ardhshme merren parasysh në politikat aktuale. Kostot, problemet dhe tensionet e vendimeve 

të sotme nuk duhet të jenë barrë që transferohet tek gjeneratat e ardhshme 

Prioritetet kryesore për vitin 2023 

• Fillimi i ndërtimit të rrugës Ali Zeneli 

• Rregullimi dhe riparimi i rrugës Mbretëresha Teutë 

• Fillimi i ndërtimit të rrugës Lah Nimani dhe Evlia Qelebia 

• Rregullimi dhe riparimi i rrugës Shemsi Ahmeti 

• Rregullimi i sheshit dhe vendosja e shtatores Adem Jashari 

• Ndërtimi i Parkut Panoramik dhe shtegut të ecjes në fshatin Zasellë 

• Rregullimi i shtratit të lumit Ibër 
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• Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica 

• Rregullimi i trotuareve me kabëza betoni ne Qytet, Zhabar, Koshtove, Vinarce dhe tek 

Liqeni Akumulues 

• Ndërtimi i infrastrukturës në zonën e lire ekonomike - Frasher 

• Ndërtimi i Urës te Liqeni Artificial 

• Ndërtimi i Shkollës së Muzikës 

• Ndërtimi i rrugës Dëshmoret e Kombit –Shipol 

• Ndërtimi i rrugëve ne lagjen Ilirida 

• Ndërtimi i rrugëve ne lagjen Shipol 

• Ndërtimi i rrugeve ne fshatin Vaganice 

• Ndertimi i rrugeve ne fshatin Broboniq 

• Ndërtimi i rrugës Mazhiq-Tërrstenë-Rashan 

• Kamionë përcjellës për fikjen e zjarrit 

• Blerja e Sistemit Gps per vetura zyrtare 

• Blerja e E-Koiskeve në Shipol, Tavnik Qendër 

• Blerja e Platformes për shërbime digitale ne Komunën e Mitrovicës 

• Rregullimi i objektit të Komunës 

• Bashkëfinancim me donator të mbrëmshëm dhe të jashtëm 

• Blerja e aparateve për matjen e cilësisë së ajrit 

• Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kçiq 

• Ndërtimi i rrugëve ne fshatin Bare 

• Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësve, stacionit të pompimit, furnizim me material për ujësjellës, 

rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësve 

• Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Vërrnicë 

• Ndërtimi i rrjetit te ujitjes te Liqeni Artificial 

• Rregullimi i sheshit Mehë Uka dhe Agim Hajrizi 

• Ndërtimi i Urës te lagjja Pllana në Bair 

• Punimi dhe vendosja e shtatoreve 
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• Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe pusetave në Shale te Bajgores, Koshtove, Broboniq, 

Zhabar, Iliride, Shipol, Bajr, Vinar, Gushavc, Vaganice, dhe ne zonen e qytetit 

• Zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në Shale te Bajgores, Vinarc, Zhabar, Koshtove, 

Vaganice, Shipol, Qender, Bair, Iliride, Suhodoll 

• Shënjëzimi i rrugëve në të gjitha rrugët e qytetit : Qender, Iliride, Bair, 2Korriku, Shipol, 

Vaganice, Zhabar, Koshtove 

• Blerja e semaforëve, pajisjeve sinjalizuese dhe ndriçuese në Shipol, Zhabar, Iliride, Qender, 

2 Korrik dhe Bair 

• Asfaltimi dhe rregullimi i rrugëve ne Vllahi, Melenice, Bajgore, Stan Terg, 2Korriku, 

Shupkovc, Vinarc, Bair, Iliride dhe Qendër 

• Blerja e Kiosqeve në Shesh 

• Softwer për menaxhimin e lejeve ndërtimore 

• Rregullimi i  Objekteve Shëndetësore - QMF Shupkovc, QMF Bair 1, AMF Fidanishte. 

• Pajisje speciale mjekësore - Autoanalizator për Laborator, Pajisje për Mjekesi Familjare 

• Kombi për dializ 

• Rentgen për Stomatologji 

• Rregullimi i rrethojave, parkingjeve dhe gjelbrimii oborreve te QMF-ve Bair 2, Bair 1, 

Shipol dhe AMF-se Kciq i Madh 

• Mobilja për QMF dhe AMF - QMF- Shipol AMF - Vllahi AMF - Rashan AMF - Zasbergj 

AMF – Koshtove 

• Ndërtimi i QMF në Koshtovë Faza II 

• Vazhdimi i ndërtimit të QKMF-së Dr. Nexhat Çuni – Mitrovicë 

• Vazhdimi i ndërtimit të QMF-së në Stan Tërg 

• Rregullimi i objektit për persona me të pame të dobësuar 

• Ndërtimi i shtëpisë për mbrojtjen e fëmijëve 

• Rregullimi i objektit te Qendrës se Kulturës "Rexhep Mitrovica" 

• Rregullimi i nyejve sanitare dhe zhveshtorës në Palestrën e Sporteve "Minatori" 

• Ndërtimi i bibliotekës së Qytetit "Latif Berisha" 
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• Rregullimi i fushave sportive në fshatin Kçiq 

• Blerja e inventarit për ekspozimin e eksponateve në Muzeun të qytetit 

• Blerja dhe vendosja e ringut të boksit në Palestrën e Sporteve 

• Kabinete për Shkolla - Jusuf Rexha, Eqrem Qabej, Shemsi Ahmeti, Frang Bardhi, Hasan 

Prishtina 

• Blerja e Tabelave Digjitale në Shkollat e Mesme: Gjimnazin Frang Bardhi, SHMLE Hasan 

Prishtina, SHMLT Arkitekt Sinani, SHMLM Xheladin Deda 

• Blerja e pajisjes CNC shkollore për përpunimin e Drurit dhe Metalit në SHMLT Arkitekt 

Sinani 

• Ndërtimi i Çerdhes për Fëmijë në Lagjën Ilirida 

• Rregullimi i objektit SHFMU "Bislim Imeri" - Kçiq i Madh 

• Ndërtimi i Infrastrukturës në oborr dhe pushimoreve në Çerdhen e Fëmijëve "Gëzimi Ynë" 

– Mitrovicë 

• Rregullimi i objektit Gjimnazit Frang Bardhi dhe SHMLE Hasan Prishtina 

• Rregullimi i objektit SHFMU "Fazli Greiçevci" – Shipol 

• Rregullimi i objektit SHFMU "Elena Gjika" - Tunel i Parë 

• Rregullimi i objektit SHFMU "Xhevat Jusufi" – Bare 

• Rregullimi i objektit SHFMU "Ismail Qemajli" – Mitrovicë 

• Rregullimi i objektit SHFMU "Eqrem Çabej" – Mitrovicë 

• Pajisje speciale për pastrimin e Shkollave : Arkitekt Sinani,Xheladin Deda, Hasan, 

Prishtina, Migjeni, Eqrem Çabej, Fazli Greiçevci Musa Hoti Andon Z. Çajupi Harun Beka 

• Rregullimi i objektit SHMLM "Xheladin Deda" - Mitrovicë / Termoizolimi i Shkollës dhe 

rregullimi i Kulmit 

• Inventar dhe Mobilje - Institucione Arsimore - Çerdhet e Fëmijëve, Abdullah Shabani, Bedri 

Gjinaj, Jashar Begu. 
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Sfidat kryesore për vitin 2023 

• Realizimin e projekteve kapitale sipas planit dinamikë të punës. 

• Ekzekutimi i buxhetit të vitit 2023. 

• Zhvillimi i procedurave për lidhjen e kontratave dhe sigurimi i fondeve të mjaftueshme për 

financimin e projekteve. 

• Grumbullimi i të hyrave dhe mundësia e tejkalimit të këtyre të hyrave. 

• Rregullimi i çështjeve dhe mundësia e krijimit të kushteve më të mira të shpronësimit. 

Organizimi dhe përbërja e Zyrës së Kryetarit të Komunës 

Në kuadër të Zyrës së Kryetarit do të funksionojnë këto njësi organizative të cilat për punën e 

tyre i përgjigjen drejtpërdrejt Kryetarit të Komunës:  

• Kabineti i Kryetarit të Komunës. 

• Njësia për menaxhimin e Burimeve Njerëzore. 

• Zyra për Komunikim me publikun. 

• Zyra Ligjore. 

• Zyra e Prokurimit. 

• Përfaqësuesi Ligjor i Komunës. 

• Sekretaria e Kuvendit të Komunës. 

• Njësia e Auditimit të Brendshëm. 

• Zyra Komunale për Kthim dhe Komunitete. 

• Zyra për mbikëqyrjen e zbatimit të kontratave të prokurimit, marrëveshjeve dhe 

memorandumeve. 
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Kabineti i Kryetarit të Komunës 
 

Në kuadër të Kabinetit të Kryetarit, si detyra dhe përgjegjës kryesore janë:  

• Harton plan-programin e punës së protokollit të Kryetarit. 

• Përgatitë takimet e Kryetarit me personalitete nga vendi dhe jashtë. 

• Përpilon programin e vizitës së Kryetarit në vend dhe jashtë. 

• Organizon ceremonialet zyrtare të Kryetarit. 

• Përcjell dhe pret Kryetarin në vendkalimet kufitare. 

• Koordinon punët e protokollit me stafin tjetër në kabinet. 

• Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës së Kryetarit.     

Njësia për menaxhimin e Burimeve Njerëzore  

Njësia për menaxhimin e burimeve njerëzore kryen detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim: 

• Harton politikat e personelit në Komunë në përputhje me dispozitat që e rregullojnë 

shërbimin civil. 

• Bashkërendon planifikimin e burimeve njerëzore dhe administrimin e punësimit. 

• Është përgjegjës për zbatimin e standardeve dhe procedurave për klasifikimin e vendeve të 

punës në shërbimin civil, në përputhje me legjislacionin për shërbimin civil.   

• Koordinon dhe mbikëqyrë punët dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me menaxhimin e 

personelit, lidhur me të drejtat dhe detyrat,  përgjegjësitë në zbatimin e detyrave punuese dhe 

funksionimin e kodit të mirësjelljes. 

• Udhëheqë, motivon dhe zhvillon ekipin e personelit duke përfshirë edhe trajnimet, për të 

dhënë shërbime sa më cilësore. 

• Udhëheqë me të gjitha procedurat e shërbimit civil dhe siguron që ato të jenë në harmoni me 

rregullat e shërbimit civil. 

• Është përgjegjës që të lidhet në mënyrë elektronike me Regjistrin Qendror të Nëpunësve 

Civil dhe të sigurojë përditësimin e rregullt të dhënave të nëpunësve civil.   
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• Kujdeset për të drejtat e të punësuarve në shërbimin civil, në pajtim me dispozitat që janë në 

fuqi, e që e rregullojnë marrëdhënien e punës. 

• Lëshon vërtetime për punëtorët e organeve të administratës komunale, në përputhje me 

dispozitat që rregullojnë procedurën administrative për realizimin e të drejtave të punëtorëve 

nga marrëdhënia e punës. 

• Kujdeset për komunikimin efektiv dhe bashkëpunimin me të gjitha funksionet në Komunë, 

në lidhje me burimet njerëzore. 

• Është përgjegjëse për përkrahjen e nëpunësve në periudhën provuese, caktimin e trajnimeve, 

respektimin e procedurave dhe afateve të vlerësimit të rezultateve në punë dhe konfirmim të 

nëpunësit nga eprori, si dhe këshillimin e eprorëve gjatë gjithë procedurës së periudhës 

provuese. 

• Mban regjistrat elektronik dhe fizik për të gjithë nëpunësit civil. 

• Shërben si sekretari për komisionin disiplinor dhe atë të ankesave. 

• Kujdeset për respektimin e Kodit të Mirësjelljes së nëpunësve civil. 

• Ndihmon drejtorët dhe të gjithë mbikëqyrësit në vlerësimin vjetor të nëpunësve. 

Objektivat kryesore të zyrës së personelit për vitin 2023 

• Hartimi i Planit të Personelit për të gjitha kategoritë e Zyrtarëve Publik. 

• Evidentimi i nëpunësve të cilët arrijnë moshën e pensionimit sipas Ligjit nr. 06/L-114 për 

Zyrtarët Publik, si dhe Ligjit nr.03/L-212 të Punës. 

• Hartimi i planit të trajnimit për zhvillimin profesional të personelin, ekzistues përmes 

trajnimeve në fusha të caktuara për vitin 2023.      

• Sigurimi dhe identifikimin i nevojave për trajnimin dhe arsimimin e burimeve njerëzore 

• Mbajtja aktive e Komisioneve; 1. Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave dhe Kontesteve për 

nëpunësit e shërbimit publik, si dhe 2. Komisionit Disiplinor. 

• Menaxhimi i dosjeve të personelit, në mënyrë fizike, dhe në atë elektronike SIMBNJ. 

• Hartimi i të gjitha akteve nënligjore për Zyrtarin Kryesor Administrativ, që kanë të bëjnë me 

të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga marrëdhënia e punës për të gjithë zyrtarët publikë, si 

dhe për funksionarët publikë. 
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• Procedimi i pagave. 

• Menaxhimi i vijueshmërisë në punë përmes sistemit elektronik, për të gjithë nëpunësit në 

Institucion. 

• Pranimi i të gjitha shkresave, si; kërkesa, ankesa e të tjera, të cilat i janë drejtuar Njësisë për 

Menaxhimin e Burimeve Njerëzore 

• Përgatitja e raporteve periodike për Ministrinë e Punëve të Brendshme, Departamenti për 

Menaxhimin e Zyrtarëve Publik. 

Zyra për komunikim me Publikun 

Zyra për komunikim me Publikun do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra: 

• Kujdeset për takimet e drejtpërdrejta të Kryetarit të Komunës, brenda dhe jashtë Komunës. 

• Përcjell mbledhjet e Këshillit të Drejtorëve, të komiteteve dhe të Kuvendit të Komunës. 

• Koordinon ndërlidhjen me shtypin vendor dhe atë ndërkombëtar përkitazi me çështjet që 

kanë të bëjnë me veprimtarinë e Kryetarit të Komunës dhe të gjitha organeve tjera drejtorëve 

të drejtorive dhe zyrave të tjera. 

• Koordinon zhvillimin dhe zbatimin e fushave komunale për komunikim me publikun. 

• Kujdeset për mirëmbajtjen dhe futjen e të dhënave në ueb-faqen zyrtare të Komunës. 

• Ofron informacione dhe informata për politikat e zhvillimit të Komunës. 

• Mbikëqyre zbatimin e Strategjisë për komunikim me qytetarë dhe administron Kodin e 

mirësjelljes të zyrtarëve për komunikim, për të mbajtur standarde të larta etike për zyrtarët 

për komunikim. 

• Siguron transparencë dhe qasje publike për punën e drejtorëve të Administratës Komunale, të 

institucioneve arsimore dhe shëndetësore dhe të ndërmarrjeve publike lokale, duke u ofruar 

informata dhe dokumente qytetarëve dhe mediave. 

• Informon publikun për vendimet e marra nga ana e Kuvendit, me anë të konferencave dhe 

lëshimit të kumtesave për shtyp. 

• Mban lidhje me shtypin lokal dhe mediat elektronike, për çështjet që i takojnë organeve të 

Komunës. 
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• Siguron informacione brenda Komunës, është në bashkëpunim të përhershëm me drejtorët e 

drejtorive dhe shërbyesit civilë të punësuar në drejtoritë e Administratës. 

• Bën shoqërimin e përfaqësuesve të mediave brenda Komunës dhe regjistron deklaratat e 

zyrtarëve komunal dhënë përfaqësuesve të mediave. 

• Përgatitë fletëpalosje, buletin, broshura etj. 

• Seleksionon dhe arkivon shkrimet e gazetave që kanë të bëjnë me Komunën. 

Objektivat kryesore të zyrës së informimit për vitin 2023   

• Zbatimi efikas i Planit të Veprimit për Transparencë 2019-2023. 

• Transmetimi i seancave të Kuvendit të Komunës nëpërmjet Ueb Faqes të Komunës dhe 

kanalit në YouTube. 

• Aplikimi i formave të reja/inovative të takimeve dhe konsultimeve publike në përputhje me 

Doracakun për Standardet Minimale për Organizimin e Konsultimeve Publike. 

• Organizimi i dëgjimeve buxhetore në përputhje me tiparet dhe karakteristikat e audiencave.   

• Takime të formateve bashkëkohore me organizatat e shoqërisë civile. 

• Përdorim i shtuar i mediave të reja dhe platformave sociale në funksion të informimit, 

komunikimit dhe promovimit të aktiviteteve të komunës. 

• Përgatitja dhe transmetimi televiziv mbi ngjarjet më të rëndësishme në komunë përmes 

marrëveshjeve kontraktuale me televizionin lokal. 

• Organizimi i konferencave për shtyp për prezantimin e raporteve periodike të Kryetarit të 

Komunës. 

• Publikimi i informatave për të drejtat e qytetarëve për qasje në dokumentet publike dhe 

shpërndarja përmes kanaleve në dispozicion të komunës. 
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Zyra Ligjore 

Zyra ligjore do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra: 

• Ofron ndihmë juridike, shërbime, këshillime dhe bashkëpunon me drejtori, zyra dhe sektorë 

të Komunës së Mitrovicës dhe institucionet e arsimit, shëndetësisë dhe ndërmarrjeve 

komunale të cilat menaxhohen nga Komuna e Mitrovicës. 

• Shqyrton të gjitha projekt-rregulloret që propozuesi ia dërgon për miratim Kryetarit duke 

garantuar pajtueshmëri me dispozitat ligjore dhe statutare. 

• Konsulton dhe bën harmonizimin paraprak të propozim-vendimeve dhe akteve tjera që i 

propozohen Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Kuvendit të Komunës për miratim. 

• Kujdeset për ruajtjen e dokumentacionit të zyrës ligjore dhe bën shtypjen e të gjitha 

materialeve dhe akteve të tjera nga fushëveprimi i kësaj zyre. 

• Bashkëpunon me zyrtarët e drejtorive dhe iu ndihmon atyre në hartimin e materialeve të 

caktuara. 

• Zyra ligjore kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së Kryetarit të Komunës. 

Objektivat kryesore të zyrës ligjore për vitin 2023   

• Shqyrtimi i lëndëve të cilat i drejtohen Zyrës Ligjore dhe dhënia e mendimeve profesionale 

në harmoni me dispozitat ligjore në fuqi. 

• Hartimi i shkresave sipas kërkesës së Kryetarit, përveç rasteve kur me ligj është paraparë që e 

njëjta të përgatitet dhe është përgjegjësi e ndonjërës drejtori. 

• Harmonizimi i akteve të komunës me aktet ligjore dhe nënligjore të cilat janë të miratuara 

nga niveli qendror, në bashkëpunim me drejtoritë komunale. 

• Ofrimi i këshillave profesionale për Drejtorët e Drejtorive dhe stafin e tyre, institucionet 

vartëse të komunës, Ndërmarrjet Publike Komunale, etj. 

• Pjesëmarrja në takime dhe grupe punuese të ndryshme që kanë të bëjnë me çështje juridike, 

dhe dhënia e kontributit në hartimin e akteve të ndryshme të komunës. 
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Zyra e Prokurimit  
 

Zyra  e Prokurimit do të jetë përgjegjëse për ushtrimin e detyrave dhe përgjegjësive si në vijim: 

• Të zbatoj ligjin dhe legjislacionin dytësor të Prokurimit Publik. 

• Te sigurojë që prokurimet publike të zhvillohen në mënyrën efikase, efektive, transparente 

dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve dhe burimeve publike. 

• Të sigurojë integritetin dhe përgjegjësinë e personave që kryejnë ose janë të përfshirë në një 

aktivitet të prokurimit publik. 

• Të promovojë trajtim të barabartë dhe një treg të hapur të prokurimit dhe krijimin e një 

kulture institucionale për organet publike të bazuara në profesionalizëm dhe të pandikuara 

nga interesat personale. 

• Te zbatojë rregullat e prokurimit publik të cilat tashmë janë të bazuara mbi parimet e 

transparencës, konkurrencës dhe trajtimit të barabartë jo-diskriminues. 

• Zhvillimin e transparencës si instrumentin më të rëndësishëm të kontrollit që duhet përdorur 

në mënyrë qe puna e institucioneve të përcillet nga jashtë. 

• Mban evidencë për tërë procesin e prokurimit, prej fillimit deri në dhënien e kontratës.  

• T'i ofroje palës së interesuar qasje të drejtpërdrejtë në të gjitha të dhënat, lidhur me një 

aktivitet të prokurimit, përveç informatave sekrete afariste. 

• Me kërkesën e cilitdo person, t'i siguron qasje të menjëhershme dhe të arsyeshme personit të 

tillë të interesuar që të ketë qasje në të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit 10 (dhjetë) ditë pas 

përfundimit të një aktiviteti të prokurimit, me përjashtim të informatave sekrete afariste të 

kërkuara nga vetë operatori ekonomik. 

• Kujdeset që gjatë ushtrimit të aktiviteteve të prokurimit të inkurajojë konkurrencën dhe të 

respektojë barazinë e pjesëmarrësve në procesin e prokurimit publik. 

• Të realizon kërkesat e drejtorive në pajtim me planifikimin e prokurimit. 

• Hartimin e planit të prokurimit për Komunën e Mitrovicës. 

• Raporton te Kryetari i Komunës në mënyrë periodike për punën e drejtorisë. 
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• Ndihmon dhe sipas nevojës përgatitë harmonizimin e Rregulloreve komunale që ndërlidhen 

me Ligjin e Prokurimit Publik. 

Objektivat kryesore të zyrës së prokurimit për vitin 2023 
 

• Pranimi dhe realizimi i kërkesave nga drejtoritë. 

• Përcaktimi i procedurës. 

• Përgatitjen e njoftimeve për KRPP dhe shtyp. 

• Përgatitjen dhe dorëzimin e dosjeve të tenderit. 

• Komunikimi me shkrim me palët. 

• Organizimi dhe zhvillimi i proceseve te hapjes dhe vlerësimit, si dhe përgatitja e raporteve. 

Përfaqësuesi Ligjor i Komunës 

Avokatit Publik komunal do të jetë përgjegjës veçanërisht për këto detyra: 

• Përfaqëson dhe mbron interesin e Komunës dhe të institucioneve që financohen nga 

Komuna, në procedurën civile,  penale,  përmbaruese dhe administrative në gjykatat e vendit 

në të gjitha nivelet. 

• Ndërmerr të gjitha veprimet procedurale për mbrojtjen e interesit pasuror dhe juridik të 

Komunës, në përputhje me përgjegjësitë e përcaktuara me ligj. 

• Kryen edhe punë të tjera si përfaqësues juridik i Komunës nga rrethi i përgjegjësive që janë 

përcaktuar me Ligjin e avokaturës publike. 

Objektivat kryesore të avokatit publik komunale për vitin 2023 

• Mirëmbajtja e regjistrit elektronik të seancave të caktuara; 

• Pjesëmarrja në seancat gjyqësore sipas ftesave të pranuara nga gjykata; 

• Përgatitja e lëndës për të marrë pjesë në seancë gjyqësore;  

• Përgatitja paraprake e materialit për mbrojtje dhe përpunimi i provave materiale për dorëzim. 

• Sigurimi i të dhënave dhe dokumentacionit nga drejtoritë përkatëse; 

• Kujdesi ndaj afateve ligjore dhe gjyqësore; 
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• Konsultimet të rregullta mbi bazën e përgjegjësisë së deleguar; 

• Takime informuese për lëndë dhe procedurën e caktuar; 

• Pranimi i shkresave gjyqësore, regjistrimi i shkresave dhe vendosja e shkresave në lëndë të 

referuara. 

Sekretaria e Kuvendit të Komunës 
Sekretaria e Kuvendit do të jetë përgjegjës veçanërisht për këto detyra: 

• Sekretaria e Kuvendit të Komunës në harmoni me detyrat dhe përgjegjësitë në dhënien e 

shërbimit profesional për Kryetarin e Komunës, Kryesuesen e Kuvendit, anëtarët e 

Kuvendit, komisionet, komitetet dhe trupat tjera të themeluar nga Kuvend i Komunës 

është fokusuar në objektiva si dhe aktivitete specifike për secilën objektivë, realizimi i të 

cilave është parashikuar përmes indikatorëve apo treguesve, me rezultate të matshme dhe 

të arritshme duke përcaktuar masa konkrete dhe afate për secilin aktivitet.  

• Sekretaria planin e saj të punës e ka fokusuar kryesisht në objektiva me prioritet si dhe 

objektiva që realizohen në vazhdimësi, me të cilat synon fuqizimin e Kuvendit të 

Komunës me qëllim të përmbushjes së plotë të misionit të tij të përcaktuar me 

Kushtetutën e Kosovës dhe Ligjin për vetëqeverisje lokale. 

• Organizimi i brendshëm i Sekretarisë, Sekretaria e Kuvendit ka të punësuar 3 zyrtarë, 

duke përfshirë udhëheqësin e Sekretarisë. Organizimi i brendshëm është i rregulluar me 

Rregulloren Nr. 01/2022 për Organizimin, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e 

Administratës Komunale.  

• Plani i punës i Sekretarisë është i organizuar në fusha dhe secili aktivitet ka titullin, 

përshkrimin e shkurtër të aktivitetit, duke përfshirë edhe periudhat kur do raportohet, 

treguesit e performancës dhe një vlerësim të përafërt resurseve (kostos dhe burimit të 

buxhetit) kudo që mund të zbatohet.  

• Plani i punës është i orientuar në aktivitete gjegjëse që do kontribuojnë në realizimin e 

mandatit të Kuvendit të Komunës: Plani i Punës është edhe operacionalizim i Planit të 

punës së Kuvendit të Komunës. 
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Objektivat kryesore e sekretarisë së kuvendit për vitin 2023 

Nr.  Afati   

 
OBJEKTIVAT 

DETYRAT E PUNES 
 AKTIVITETET 

 

Roli i Sekretarisë së 
Kuvendit është në dhënien 
e shërbimit profesional për 
anëtarët e Kuvendit, 
komisionet, komitetet dhe 
trupat tjera të themeluar 
nga Kuvend i Komunës. 
2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretaria e Kuvendit është 
një zyre profesionale që për 
kuvendin, komisionet, 
komitetet dhe trupat tjera të 
themeluara nga Kuvendi, 
kryen këto detyra 
 

 

a. Përgatitë ftesën dhe rendin e ditës për 
mbledhje në aspektin teknik, gjuhësor pas 
pranimit të pikave të propozuara nga Kryetari 
dhe Kryesuesi; 
b. Shpërndan materialin në mënyrë 
elektronike dhe ose fizike siq parashihet me 
rregulloren e punës së kuvendit të komunës; 
c. Mban procesverbal për mbledhje të 
Kuvendit, komiteteve të përhershme dhe grupet 
punuese të themeluara nga Kuvendi;  
d. Bën (siguron) përkthimin e dokumenteve 
në gjuhë zyrtare, lektorimin si dhe arkivimin e 
tyre; 
e. Jep këshilla profesionale në raport me 
temat që trajtohen; 
f. Bën hartimin e rregulloreve, statuteve, 
vendimeve, dhe akteve tjera juridike që 
miratohen ne kuvendin e komunes, komiteteve 
apo komisioneve, duke u kujdesur për teknikën 
e hartimit të tyre në bashkëpunim dhe konsultë 
me drejtorët e drejtorive dhe komisionet ose 
grupet punuese të emëruara nga Kryetari i 
Komunës apo Kuvendi i Komunës; 
g. Konstaton kuorumin e nevojshëm për 
fillimin e mbajtjes së mbledhjeve si dhe bën 
numërimin e votave gjatë çdo procesi 
vendimmarrës; 
h. Kujdeset që dërgimi i akteve të procedohet 
për shqyrtim të ligjshmërisë brenda afateve 
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Sekretaria e Kuvendit 
shërben edhe si zyre 
profesionale ndërlidhëse 
me ekzekutivin e Komunës, 
qytetarët dhe palët tjera të 
interesuara për kërkesa që 
adresohen në Kuvend, 
komitete, komisione apo 
trupa tjera të themeluar nga 

 
 

ligjore në Ministrinë e Administrimit të 
Pushtetit Lokal; 
i. Pas konfirmimit të ligjshmërisë së akteve të 
Kuvendit nga Ministria e Administrimit të 
Pushtetit Lokal, apo nëse brenda afatit ligjor 
prej 15 ditëve Ministria nuk kthen përgjigje 
bënë publikimin e tyre në gjuhët zyrtare në ueb 
faqen e Komunës. 
j. Koordinon pyetjet dhe kërkesat shtesë nga 
anëtarët e Kuvendit, komitetit, komisionit apo 
trupave tjera të themeluar nga Kuvendi për 
kërkesat që janë objekt shqyrtimi. 
k. Pranon kërkesat që dërgohen nga Zyra e 
Kryetarit të Komunës, drejtoritë, qytetarët dhe 
palët tjera të interesuar; 
l. Njofton palët për plotësimin e 
dokumentacionit dhe materialeve shtesë të 
nevojshme në harmoni me LVL-në; 
m. Njofton parashtruesit e kërkesave se kur do 
shqyrtohen kërkesat në Kuvend, komitete, 
komisione apo trupa tjera të themeluar nga 
Kuvendi; 
n. Njofton palët lidhur me afatin e dhënies së 
përgjegjës; 
o. Njofton palët se a është e nevojshme prania 
fizike në mbledhje për të dhënë sqarime; 
p. Njofton palët për epilogun e kërkesave si 
dhe ju dërgon përgjigjen në harmoni me LVL-
në. 
q. Pregaditë Raportin e punës së Kuvendit të 
Komunës dhe ia procedon Kuvendit të 
Komunës për miratim 
r. Pregaditë planin e punës së kuvendit dhe ia 
procedon Kuvendit të Komunës për miratim. 

Njësia e Auditimit të Brendshëm 

Njësia e Auditimit të Brendshëm do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra: 
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• Menaxhimi dhe mbikëqyrja e personelit dhe veprimtarive të NJAB-së. 

• Siguron shfrytëzimin produktiv, ekonomik dhe efikas të burimeve të NJAB-së. 

• Siguron zbatimin adekuat dhe respektimin e ligjeve, rregulloreve, politikave, udhëzimeve 

dhe doracakëve. 

• Siguron përgatitjen dhe dorëzimin me kohë të planeve të caktuara. 

• Organizon, kryen dhe mbikëqyrë ushtrimin e të gjitha aktiviteteve të auditimit të brendshëm 

të ndërmarrë nga NJAB, si dhe dorëzimin e rezultateve të auditimit para Komisionit të 

auditimit të organizatave buxhetore, apo ndërmarrjes autonome publike. 

• Përgatitë dhe dorëzon raporte tremujore dhe vjetore mbi të gjitha aktivitete e auditimit të 

NJAB-së te Komisioni i auditimit, i organizatës buxhetore apo ndërmarrjes autonome 

publike. 

• Kryen auditime të brendshme në pajtim me rregullat, politikat, doracakët, udhëzimet dhe 

standardet profesionale të nxjerra nga Ministria. 

• Merr dhe shqyrton pa kufizim të gjitha të dhënat teknike, ekonomike dhe financiare, si dhe 

informatat e dokumentit në posedim ose kontroll të subjektit të sektorit publik nën auditim. 

• Kopjon të dhënat, informatat apo dokumentet e tilla për qëllime të auditimit të brendshëm, 

dhe siguron që kopjet në fjalë të jenë origjinale ose të vërtetuara. 

• Kërkon nga cilido zyrtar, punonjës, këshilltar ose kontraktues i subjektit të sektorit publik 

nën auditim, që të ofrojë dëshmi fizike, shënime ose dëshmi gojore, ose informata të tjera 

mbi çështjet që kanë të bëjnë me auditimin, ose mbi aktivitet që janë në auditim. 

• Ka qasje pa pengesë në stabilimentet e subjektit të sektorit publik nën auditim, dhe verifikon, 

vlerëson vlerat materiale dhe monetare të subjektit të sektorit publik, në pajtim me rregullat 

dhe legjislacionin. 

• Propozon masat që duhet të ndërmerren nga subjekti përkatës. 

• Merr informata të certifikuara nga Thesari, BPK-së dhe cilado organizatë publike apo private 

në lidhje me xhirollogarinë aktuale apo të mbyllur. Për punën e vet i përgjigjet Kryetarit të 

Komunës. 
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Objektivat kryesore të njësisë së auditimit të brendshëm për vitin 2023   

• Vlerësimi i mjedisit të kontrollit dhe ndarja e të drejtave, detyrave dhe përgjegjësive. 

• Funksionimi i sistemit të kontrolleve të brendshme në të gjitha nivelet e Komunës dhe 

përmirësimi  i tyre në vazhdimësi  në bazë të nevojave të reja. 

• Menaxhimi dhe analiza  e rrezikut dhe vlerësimi i tij nga menaxhmenti i Komunës. 

• Auditimi i  sistemeve me rrezikshmëri të lartë, të mesëm dhe të ultë në Komunë. 

Zyra Komunale për Kthim dhe Komunitete 

Zyra Komunale për Kthim dhe Komunitete do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra: 

• Zyra bashkërendon dhe ofron këshilla për organet përkatëse të degës ekzekutive dhe 

përfaqësuese të Komunës, dhe ka përgjegjësi të: 

• Promovojë dhe mbrojë të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre. 

• Promovojë dhe mbrojë qasje të barabartë të gjitha komuniteteve në shërbimet publike. 

• Bashkërendojë procesin e kthimit dhe të promovojë krijimin e kushteve për kthim dhe ri-

integrim të personave të zhvendosur dhe të riatdhesuar në Komunë. 

• Përgatitë plan-veprimet përkatëse në pajtueshmëri me Qeverinë dhe prioritetet komunale, për 

t’i ndihmuar Komunës në përmbushjen e obligimeve të veta në lidhje me procesin e kthimit 

dhe të ri-integrimit. 

• Identifikon nevojat parësore të komuniteteve jo-shumicë, zhvillon, siguron dhe monitoron 

zbatimin e projekteve që avancojnë të drejtat e komuniteteve, qasjen e komuniteteve në 

shërbimet publike, si dhe krijimin e kushteve për kthim dhe ri-integrim të qëndrueshëm; 

• Bashkërendon të gjitha aktivitetet me institucionet komunale dhe me qeverinë qendrore, por 

duke mos u kufizuar, Zyrën e Kryeministrit (ZKM), Ministrinë për Komunitete dhe Kthim 

(MKK), Ministrinë për Administrim të Pushtetit Lokal (MAPL), Ministrinë për Punë të 

Brendshme (MPB) dhe Ministrinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale (MPMS). 

• Mbikëqyre dhe u dorëzon raporte të rregullta Kryetarit të Komunës dhe Kuvendit të 

Komunës dhe institucioneve të qeverisë qendrore për progresin e arritur në fushën e të 
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drejtave të komuniteteve, qasjes së tyre të barabartë në shërbimet komunale, kthim, 

riatdhesim dhe ri-integrim. 

• Në pajtim me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, Zyra mirëmban për 

qëllime statistikore dhe të politikave, të dhëna elektronike (një bazë të dhënave) për 

kategoritë e personave nën kujdesin e saj, përfshirë personat e që u takojnë komuniteteve jo-

shumicë, refugjatët, personat e zhvendosur, të kthyerit  vullnetarë dhe jo vullnetarë. Këto 

baza të dhënave duhet të jenë në përputhje me bazën e të dhënave të MKK-së, MPMS-së dhe 

MPB-së. Zyra po ashtu mbledh të dhëna në lidhje me personat që kthehen nga vendet e tjera 

në mënyrë vullnetare ose jo vullnetare. 

Objektivat kryesore të zyrës për kthim dhe komunitete për vitin 2023   

• Angazhimi në promovimin dhe respektimin e të drejtave të komunitetit 

• Ofrimi i qasjes në shërbimet publike 

• Kthimi i personave të zhvendosur jashtë dhe brenda vendit si dhe riatdhesimin e personave 

nga vendet e treta. 

• Sigurimi i akomodimit për familjet në nevoje nga komunitetet, pagesa e qeras deri 12 

muajve, shpërndarja e pakove ushqimore higjienike, medikamente, renovim të shtëpive, 

asistence dimërore etj. 

• Regjistrimi në data bazën e MPB-së i personave të kthyer nga shtetet e ndryshme. 

• Për mundësi e kthimit, zhvendosjes ne vendin e origjinës 

• Informimi dhe ndihma e personave të zhvendosur brenda vendit dhe shteteve të regjionit. 

Zyra për mbikëqyrjen e zbatimit të kontratave të prokurimit, marrëveshjeve dhe 
memorandumeve 
Zyra për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Kontratave, Marrëveshjeve dhe Memorandumeve kryen këto 
detyra dhe është përgjegjëse për: 
 

• Mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të implementimit të kontratave te prokurimit. 
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• Të sigurojë që të gjitha regjistrat e menaxhimit të kontratave të Përgatiten, mbahen dhe  

arkivohen në modulin për menaxhim të kontratës në sistem të prokurimit elektronik dhe 

atë fizik. 

• T’i dorëzojë raportet periodike mbi progresin dhe kompletimin e një kontrate siç kërkohet 

nga kryetari i Komunës. 

• Mbikqyrjen e plotë të kontratave, përfshirë çfarëdo ndryshimi eventual në kontrata.  

• Të sigurojë se ka kontroll adekuat të kostove, cilësisë, dhe kohës aty ku është e 

përshtatshme. 

• Të sigurojë që të gjitha obligimet janë përmbushur para mbylljes së dosjes së kontratës. 

• Rishikimin, aprovimin dhe procesimin e vlerësimit të përformancës së kontraktuesit –  

vlerësime të propozuar nga menaxherët e kontratave nën mbikëqyrjen e tij. 

• Të mbaj dosjen e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara nga kryetari i 

Komunës dhe drejtorët. 

• Të mbikëqyrë realizimin e pikave te marrëveshjeve dhe memorandumeve si dhe ta 

informon kryetarin e Komunës për ngecjet dhe rreziqet e mosrealizimit. 

• Të Përgatitë planin dinamik të realizimit te marrëveshjeve dhe memorandumeve për të 

lehtësuar përmbushjen e obligimeve. 

• Të sigurojë që palët në marrëveshje ose memorandume i kanë përmbushur obligimet e 

tyre me kohë dhe sipas marrëveshjes ose memorandumit. 

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme 
Drejtoria e Administratës së Përgjithshme, në mbështetje të dispozitave ligjore, nënligjore, 

statutare dhe të rregulloreve komunale, ushtron autorizimet dhe  përgjegjësitë si në vijim: 

 

• Zbatimin e dispozitave ligjore në organet e administratës komunale. 

• Planifikimin e buxhetit të drejtorisë dhe kujdesin për menaxhimin optimal të tij. 
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• Shërbimet që kanë të bëjnë me fushën e logjistikës dhe funksionimin e saj, ku përfshihet 

menaxhimi i parkut të automjeteve, kujdesi për mirëmbajtjen e automjeteve zyrtare, 

furnizimi me derivate etj. 

• Sigurimi i lektorimit dhe përkthimit të materialeve të organeve të Komunës në gjuhët zyrtare; 

• Regjistrimi dhe mbajtja e evidencës së materialit zyrtar, që pranohet dhe dorëzohet nga 

depoja e Komunës. 

• Ofrimi i komunikimit korrekt me qytetarë, vënia në dispozicion të qytetarëve të kërkesave, t’i 

këshillojë dhe jep ndihmë juridike – administrative për mënyrën e plotësimit të kërkesave, 

regjistrimi i të gjitha kërkesave të palëve, raportimi për lëndët e kryera gjatë secilit muaj, 

arkivimi i lëndës arkivore dhe kujdesi për ruajtjen e saj. 

• Kujdesi për shërbimet postare, shërbimet e sigurimit dhe mirëmbajtës së objekteve. 

• Mirëmbajtja e pajisjeve të teknologjisë informative etj. 

• Shërbimet e gjendjes civile që përfshijnë statusin civil të qytetarëve. 

•  Regjistrimin e  të lindurve, të kurorëzuarve dhe të vdekurve. 

• Lëshimin e certifikatave që dëshmojnë gjendjen civile të qytetarit, duke përfshirë edhe 

certifikatën e vendbanimit, si dhe ndërrimin e emrit personal. 

• Vërtetimin e origjinalitetit të dokumenteve të ndryshme. 

• Shërbimet që kanë të bëjnë me organizimin e qytetarëve nëpër lagje, fshatra, zyre të vendit, si 

dhe në bashkësi lokale. 

• Është përgjegjëse për vlerësimin dhe sigurimin e përputhshmërisë së politikave, legjislacionit 

dhe aktiviteteve të Komunës, me standardet e larta për të drejtat e njeriut, duke ofruar 

këshilla dhe rekomandime organeve të Komunës dhe qytetarëve lidhur me të drejtat e njeriut. 

• Sigurimin e barazisë së qytetarëve në realizimin e të drejtave dhe obligimeve të përcaktuara 

me ligj. 

Organizimi i Drejtorisë së Administratës së Përgjithshme 

Në  kuadër të drejtorisë së  administratës së përgjithshme, funksionojnë këta sektorë dhe njësi:  

1. Sektori i Gjendjes Civile. 

2. Sektori i Punëve të Përbashkëta. 

3. Qendra për Shërbime të Qytetarëve. 
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4. Njësia për të Drejtat e Njeriut. 

5. Njësia për Teknologji Informative.  

Sektori i  Gjendjes Civile 

• Mbajtja dhe ruajtja e librave amëz të lindurve, martuarve dhe vdekurve. 

• Regjistrimi i të porsalindurve në LAL. 

• Regjistrimi i të vdekurve në LAV. 

• Kurorëzimi i martesave brenda dhe jashtë Komunës dhe regjistrimi në LAM. 

• Ndryshimi dhe përmirësimi i emrit personal sipas kërkesës së palës. 

• Lëshon certifikatat (për faktet që mbajnë evidencë sipas detyrës zyrtare): certifikatat e 

lindjeve, jete, statusit martesor, martese, vendbanimit, vdekjes, bashkësisë familjare, 

shtetësisë, dhe deklaratën për mbajtjen e familjes. 

• Zhvillon procedurën për fitimin dhe humbjen e shtetësisë. 

• Të gjitha punët e tjera të bazuara në kompetencat e deleguara nga pushteti qendror. 

 

Qëllimi/Objektivat Aktivitetet/Detyrat 

1. Përditësimi dhe  administrimi i 

regjistrave themeltar ne forma 

elektronike dhe fizike. 

Përditësimi dhe administrimi i 

Regjistrit qendror te gjendjes civile 

dhe përditësimi,  dhe administrimi i 

librave të veçantë 

I .Verifikimi i qytetareve ne regjistrin themeltarë 

elektronik dhe unifikimi i të dhënave dhe  shënimeve  me 

regjistrit  themeltar fizik. 

Mirëmbajtja dhe kujdesi i regjistrave themeltar fizik 

dhe elektronik dhe te 

dokumenteve te arkivuara. 

Përditësimi i shënimeve dhe regjistrimi i shtetasve ne 

regjistrin themeltar dhe 

qendror, 

Përditësimi dhe regjistrimi i qytetareve sipas nenit 31 dhe 
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32 të ligjit për gjendjen civile. 

Përditësimi dhe regjistrimi ne regjistrin themeltar dhe 

qendror te vendbanimit dhe 

vendqëndrimit, 

Ri regjistrimi(Rikonstruksioni) i qytetarëve qe dëshmojnë 

qe kane qene te regjistruar me pare ne regjistrin 

themeltarë. 

Regjistrimi i shtetasve te huaj ne regjistrin qendror, 

Regjistrimi i personave tip natyralizuar sipas vendimit te MPB-

se, 

2.Perdorimi  dhe  respektimi  i 

akteve ligjore dhe nënligjore ne 

mënyre te drejte dhe te sakte. 

Përdorimi dhe zbatimi i ligjeve që kanë të bëjnë me gjendjen 

civile, 

Përdorimi dhe zbatimi i udhëzimeve  administrative që 

rregullojnë gjendjen civile, 

Zbatimi i udhëzuesve dhe manualeve qe kane të bëjnë me 

procedurat e regjistrimeve dhe lëshimit të certifikatave te  

gjendjes civile, 

3. Përdorimi dhe zbatimi i rregulloreve dhe manualeve që 

kane të bëjnë me aplikacionin e gjendjes civile, 

3.Regjistrimi i fakteve të 

gjendjes civile, shtypja , ruajtja 

dhe arkivimi i akteve dhe 

dokumenteve të tjera. 

1. Regjistrimi i fakteve të gjendjes civile (lindje, martesa, 

vdekje etj.) 

2. Regjistrimet e mëvonshme në baze te vendimeve, 

3. Regjistrimet   e veçanta(speciale), 

4. Kompletimi dhe ruajtja e dosjeve që kanë të bëjnë me 
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regjistrimet e fakteve të 

gjendjes civile, 

5. Shtypja dhe arkivimi i akteve  t ë  lindjeve, martesave d he 

vdekjeve, 

6. Gjenerimi i numrit personal, 

7. Regjistrimi i  fëmijëve të adoptuar në bazë te 

vendimit  të gjykatës, 

8. Regjistrim1 i personale të natyralizuar në bazë të 

vendimeve të MPB-së. 

9. Nxjerrja e vendimeve për korrigjime, ndërrime dhe 

regjistrime me vonesë. 

4. Zbatimi i vendimeve për 

ndërrimin, korrigjimin e te 

dhënave personale në mënyrë 

efikase në regjistrin elektronik 

dhe në librat fizik si dhe ruajtja 

dhe arkivimi i këtyre 

dokumenteve ne regjistrator. 

1 .Zbatimi i vendimeve për ndryshimin dhe korrigjimin e 

të dhënave personale dhe 

shënimeve të më vonshme ne librin fizik. 

2. Përcjellja e vendimeve për ndryshime dhe korrigjime 

te të dhënave personale ne 

regjistrin themeltar dhe qendror. 

3. Zbatimi i Aktgjykimeve të gjykatës për shkurorëzim,  

4. .Zbatimi i vendimeve për regjistrim, ndërrim, 

korrigjim,  

5. 5.Zbatimi  i raportit policor  për  dokumentet  e 

humbura, 

6. Zbatimi i deklaratës për kthimin e mbiemrit, 

7. Zbatimi i deklaratës së Atësisë Amësisë 

8. Zbatimi i vendimit të gjykatës mbi themelimin e 

adoptimit 
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Sektori i Punëve të Përbashkëta  

• Vërtetimin e origjinalitetit të dokumenteve të ndryshme. 

• Lëshon kopje të lëndëve arkivore për qytetarë dhe subjektet tjera në harmoni me ligjet në 

fuqi. 

• Bënë pranimin dhe arkivimin e lëndëve të përfunduara nga ana e drejtorive përkatëse dhe të 

njëjtat i arkivon në depon arkivore të Komunës, ose drejtpërdrejti në arkivimin ndër 

komunal. 

• Kryen edhe detyrat tjera që lidhen me arkivimin dhe lëndën arkivore në pajtim me ligjin. 

• Shërbimet që kanë të bëjnë me fushën e logjistikës dhe funksionimin e saj. 

• Menaxhimi i parkut të automjeteve. 

• Organizon transportin e zyrtarëve komunal në përputhje me agjendat zyrtare. 

• Kujdesi për mirëmbajtjen, servisimin dhe regjistrimin e automjeteve zyrtare. 

• Furnizimi me derivate dhe përcjellja e shpenzimeve ditore, mujore dhe vjetore. 

• Regjistrimi dhe mbajtja e evidencës së materialit zyrtar, që pranohet dhe dorëzohet nga 

depoja e Komunës. 

• Kujdeset për furnizimin me material të nevojshëm për organet e administratës, duke mbajtur 

evidencën e nevojshëm në librin e evidencës së shpenzimeve. 

• Kujdeset për shërbimet postare, dorëzimin dhe ekspeditivin e shkresave zyrtare. 

• Kujdeset për ruajtjen e objektit dhe autoparkut. 

• Kujdeset për mirëmbajtjen e objektit, riparimin e pjesëve të prishura, ndërrimin e tyre, si dhe 

mirëmbajtjen e aparateve për nxehje, ujësjellësit, kanalizimit dhe instalimeve të rrymës. 

• Kryen shërbimet e fotokopjimit të materialit sipas nevojave të organeve komunale. 

• Kujdesi për centralin telefonik, shpërndarja e thirrjeve përmes centralit telefonik, 

mirëmbajtjen e aparaturës telefonike dhe riparimin e tyre. 

 

Nr Objektivat Aktivitetet Bartësit e aktiviteteve 
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1 

Zbatimi i ligjit, kontratës 

së punës dhe  detyrave 

sipas përshkrimit të 

vendit të punës. 

 

 

Identifikimi i nevojave 

për trajnimin e zyrtareve. 

Identifikimi dhe 

propozimi për rekrutimin 

e stafit të ri kur mbeten 

pozita të lira. 

 

Implementimi i sistemit 

të brendshëm përmes 

intranetit të zyrës së 

furnizimit me drejtorit 

komunale për pranim-

dorëzimin e kërkesave 

blerje-furnizim me 

mallra. 

Organizimi, mbikëqyrja, ndarja e 

punëve, vlerësimi, përgatitja e raporteve 

për punën e sektorit në përgjithësi dhe 

atë individuale të secilit për organin 

mbikëqyrës-Drejtorin. 

 

 

 

Trajnimi i zyrtarit në sistemin e 

menaxhimit të E- pasuria në kuadër të 

programit E-Qeverisja.  

Shefi i Sektorit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zyrtari i furnizimit në 

bashkëpunim me  zyrën 

e TIK-ut 

2 

Ngritja e cilësisë, 

efikasitetit dhe 

efektivitetit në punë dhe 

llogaridhënia. Raportimi 

Kontaktimi i furnitorëve për furnizim 

me artikuj sipas cilësisë dhe vlerave të 

përcaktuara me kontratë, 

Kontrollimi i mallit, cilësia dhe sasia të 

Zyrtari për furnizim 
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në baza ditore ,javore,  

mujore dhe vjetore 

Ndërtimi i raporteve ndër 

njerëzore 

Ofrimi i shërbimeve për 

të gjithë, pa dallime mbi  

të çfarëdo baze. 

përcaktuara sipas kërkesës 

 

3 

Pranim-dorëzimi i 

kërkesave për 

blerje ,lëshim dhe pranim 

të mallit nga ana e 

organeve komunale dhe 

procedimi tek operatoret 

ekonomik duke u 

kujdesur në zbatimin e 

përpiktë të kontratës. 

Regjistrimi në librin e faturave hyrëse. 

 Protokollimi i lëndëve sipas arritjes, 

klasifikimi dhe ruajtja fizike e lëndëve 

në regjistrator. 

Kontimi i hyrje daljeve të mallit. 

futja e të dhënave dhe  ruajtja e tyre 

elektronike në sistemin e menaxhimit të 

E- pasuria në kuadër të programit E-

Qeverisja 

Zyrtari i furnizimit për 

futjen e të dhënave në 

programin E-pasuria 

dhe depoisti 

4 

Ngritja e cilësisë, 

efikasitetit dhe 

efektivitetit në punë dhe 

llogaridhënia. Raportimi 

në baza ditore ,javore,  

mujore dhe vjetore 

Verifikimi  për pensionist që janë në 

jetë për rregullimin e pensionit jashtë 

shtetit, lajmërimi,                        ç 

‘lajmërimi i vendqëndrimit,  certifikata 

të gjendjes ekonomike, certifikata 

mbajtës të familjes. 

Zyrtari për verifikimin 

e dokumenteve 
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5 

Shtëpiaku: Ngritja e 

përformancës dhe ruajtjen 

më  të mirë të pasurisë së 

komunës, uljen e 

shpenzimeve të 

mirëmbajtjes. Ngritja e 

efikasitetit dhe 

efektivitetit në punë. 

mirëmbajtja e objektit dhe hapësirave 

për rreth tij, Sanimi i prishjeve të 

shkaktuara në rrjetin e ujësjellësit, të 

kanalizimit, në pastrimin e pesetave, 

rrjetit elektrik, ngrohja qendrore,  

mirëmbajtja dhe kontrollimi i tyre, 

riparime të vazhdueshme në nyjat 

sanitare në objektin e komunës dhe në 

zyrat e vendit, riparimi i tavolinave , 

karrikave drerëve dhe dritareve etj. 

Shtëpiaku 

6 

 fotokopjim i materialit për shërbime të 

kuvendit dhe organeve të tij. Bën 

mirëmbajtjen-pastrimin në kontinuitet të 

fotokopjeve si dhe bën riparimin e 

prishjeve të vogla. 

  

Shpërndarja e postes sipas destinacionit 

në adresa të përcaktuara nga dërguesi 

përmes librit të dërgesave, në kohën dhe 

vendin e duhur, duke u kujdesur në 

veçanti në ruajtjen e afateve ligjore.  

 

Mirëmbajtja e kamerave të vëzhgimit, 

ndërrimi dhe riparimi i tyre, 

administrimi i acessit në përcjelljen e 

zhvillimeve brenda dhe jashtë  

Zyrtari 

 

 

 

 

Korrieri 

 

 

 

Zyrtari i kamerave 
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Qendra për Shërbime të Qytetarëve 

• Është përgjegjëse për qytetarët dhe bizneset. 

• Pranon kërkesat dhe ankesat e kompletuara nga qytetaret dhe subjektet tjera. 

• Përcjellë kërkesat e kompletuara në drejtoritë përgjegjëse për shqyrtim dhe vendosje. 

• Komunikon në mënyrë korrekte dhe transparente. 

• Njofton qytetarët me informacionet e nevojshme lidhur me kushtet, procedurat 

administrative, ligjore, afatet kohore të paraqitjes dhe trajtimit të kërkesave dhe parashtresave 

të qytetarëve. 

• Njoftimet, si në formën klasike ashtu edhe përmes formës elektronike (internetit). 

• Ofron shërbime të gjendjes civile, tatimit në pronë, regjistrimin e bizneseve, shërbimet 

kadastrale, përmes pranimit të kërkesave. 

• Përgatitë dhe vënë në dispozicion broshura dhe fletëpalosje informative për qytetarët si dhe i 

publikon në ueb-faqen zyrtare. 

• Këshillon dhe jep ndihma juridike për mënyrën e plotësimit të kërkesave dhe parashtresave. 

• Pranon dhe regjistron kërkesat dhe parashtresat. 

• Mban dosje, statistika të parashtresave dhe kërkesave të paraqitura nga qytetarët. 

• Shtyp librin e protokollit për kërkesat / parashtresat nga sistemi CMS/CSC. 

• Vëzhgon reagimin e qytetarëve dhe zyrtarëve të Komunës ndaj shërbimeve që ofron Qendra 

edhe përmes forumit dhe B-logut në ueb. 

• Shërbimet të tjera sipas detyrave të ngarkuara nga udhëheqësi i drejtpërdrejtë. 

• Lexon dhe përcjell lëndët e paraqitura përmes platformës CMS dhe CSC. 

• Përcjell në mënyrë elektronike lëndët tek drejtoritë përkatëse dhe merr përgjigjen. 

• Mundëson qasjen unike për qytetarët dhe bizneset përmes internetit dhe informimin e tyre 

lidhur me procedimin e lëndëve përmes internetit. 

hapësirave të objektit të komunës, 

vëzhgimi i hyrje-daljeve. 
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• Protokollon në shkrimore me numër unik të protokollit përmes sistemit të softuerit. 

Njësia për të Drejtat e Njeriut dhe Barazi Gjinore 

Koordinon dhe mbikëqyrë të gjitha aktivitetet që promovojnë barazinë gjinore në Komunë: 

• Kontribuon në formulimin e planeve dhe të politikave brenda Komunës, që ndërlidhen me 

barazinë ligjore. 

• Merr pjesë në panelin për rekrutimin e shërbyesve civilë në Komunë, për të siguruar 

respektimin e të drejtës gjinore. 

• Mbanë statistikë – bazë të shënimeve dhe i analizon ato nga perspektiva gjinore. 

• Harton programe dhe projekte për të përmirësuar përfaqësimin gjinor në Shërbimin Civilë 

në Komunë, duke përfshirë avancimin e pozitës së gruas në struktura të larta të Shërbimit 

Civil. 

• Merr pjesë në hartimin e akteve të nxjerra nga Komuna, duke siguruar që aktet të jenë në 

pajtim me parimet themelore të drejtave të njeriut, respektivisht të grave. 

• Bashkëpunon me të gjitha strukturat e nivelit lokal, për të promovuar, avancuar dhe mbrojtur 

të drejtat e grave. 

• Ndihmon dhe përkrah trajnimet e organizuara, që kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes për 

avancimin e barazisë gjinore në Komunë. 

• Këshillon dhe udhëzon organet e Komunës, lidhur me çështjet gjinore dhe respektimin e të 

drejtave të grave. 

• Ndërmerr të gjitha masat e nevojshme lidhur me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 

njeriut në nivel komunal, së bashku me zyrtarët tjerë të rekrutuar përbrenda Komunës. 

• Monitoron përputhshmërinë e respektimit të standardeve për të drejtat e njeriut në fushën: 

mundësitë e barabarta, kundër diskriminimit, barazia gjinore, të drejtat e fëmijëve, personat 

me aftësi të kufizuar, të drejtat e komuniteteve, përdorimin e gjuhëve dhe antitrafikimi me 

qenie njerëzore. 

• Këshillon për hartimin dhe monitorimin e zbatimit të politikave, rregulloreve dhe 

udhëzimeve të nxjerra nga Kuvendi i Komunës, konform standardeve për të drejtat e njeriut 

dhe legjislacioni vendor. 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

39 

• Monitoron aktivitetet e Komunës dhe në të njëjtën kohë, këshillon Kryetarin e Komunës 

lidhur me çështjet e të drejtave të njeriut. 

• Harton dhe zhvillon planet e veprimit, identifikon nevojat për ngritjen e kapaciteteve dhe 

planifikon buxhetin për zbatimin e aktiviteteve të NJDNJK-së. 

• Raporton në baza mujore, tremujore dhe gjashtë mujore, sipas kërkesës së Kryetarit të 

Komunës. 

• Zbaton ligjet, planet dhe strategjitë e miratuara nga Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës. 

• Bashkëpunon dhe koordinon me aktivitetet, strukturat e nivelit komunal dhe OJQ – të, në 

sferën e mbrojtjes dhe promovimin e të drejtave të njeriut. 

• Bashkëpunon, me qëllim të realizimit të përgjegjësive, me institucionet dhe agjencitë, duke 

përfshirë edhe institucionin e Avokatit të Popullit në Kosovë. 

• Përfaqëson Komunën në takimet që kanë të bëjnë me çështje gjinore. 

• Bashkëpunon me zyrtaren/in për barazi gjinore në MAPL dhe me Zyrën për Barazi Gjinore 

të Kosovës dhe me njësitet për të drejtat e njeriut. 

• Merr pjesë në koordinimin e OJQ–ve lokale dhe ndërkombëtare dhe punon drejt zhvillimit 

dhe avancimit të çështjeve gjinore. 

• Përgatitë raporte javore, mujore dhe vjetore mbi çështjet gjinore, e që janë në kompetencë të 

Komunës. 

 

Nr. Qëllimi i përgjithshëm Aktiviteti Stafi përgjegjës Afati  

1. Të rriten përmbushjet e 

përgjegjësive të 

komunës ndaj çështjes 

së largimit të fëmijëve 

nga rruga. 

a) Duke përdorur 

bazën e të dhënave të 

krijuar për largimin e 

hershëm të fëmijëve 

nga shkolla, të 

identifikohen rastet e 

braktisjes se hershme 

dhe atyre që janë në 

NJDNJ, Drejtoria e 

Arsimit drejtoret e 

arsimit dhe 

drejtoret e 

shkollave. 

Pune kontinuale 
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rrugë. 

b) Krijimi i grupit 

punues me të gjithë 

aktorët përgjegjës për 

dizajnimin e 

“veprimit pozitiv” në 

mënyrë që të 

korrigjohet fenomeni 

i fëmijëve në rrugë. 

2. 8 - Marsi Organizimi i një 

tryeze për nder te 

Ditës Ndërkombëtare 

të Gruas 

Zyrtarja për Barazi 

Gjinore. 

Mars 

3.  18 prilli dita kundër 

braktisjes së fëmijëve 

Aktivitete te 

ndryshme, broshura, 

tryeza, debate.  

NJDNJ Prill 

4. 9 Maj Dita e Evropës Aktivitete të 

ndryshme kulturore, 

sportive 

NJDNJ 9 Maj 

5. 15 Maj Dita 

Ndërkombëtare e 

familjes, javës së gruas. 

Aktivitete të 

ndryshme, tryeza 

Zyrtarja për Barazi 

Gjinore 

15 Maj 

6.  1 Qershori Dita 

Ndërkombëtare e 

Fëmijëve 

Shpallja e tregimit 

më të mirë për të 

drejtat e fëmijëve në 

NJDNJ dhe  

Asambleja e 

fëmijëve te 

Qershor 
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shkolla fillore                              komunës. 

7.  Puna  dhe mirëqenia 

Sociale  

Rritja e pjesëmarrjes së 

grave ne tregun e punës  

Ndërtimi i politikave 

dhe skemave për 

mbështetjen e grave me 

probleme sociale. 

Prezantimi i LBGJ 

dhe programeve për 

fuqizimin  e femrave  

Programe të trajnimit 

dhe ritrajnimit për ti 

përgatitë  për tregun 

e punës 

Njësiti për të drejtat 

e njeriut  

D. për Shëndetësi 

dhe mirëqenie 

Sociale 

Qendra për pune 

sociale  

Zyra komunale për 

punësim, Komiteti 

për Barazi Gjinore,  

OJQ-lokale 

Pune kontinuale  

8.  Ekskursion me gratë 

kryefamiljare, të 

dëshmorëve, të 

pagjeturve 

Bashkëpunimi dhe 

koordinimi i punëve 

me  OJQ e grave,  

Shoqatën e Familjen 

të dëshmoreve, 

shoqatën e të 

pagjeturve 

ZBGJ Shoqata e 

familjes së  

dëshmorëve, 

Shoqata e te 

pagjeturve.  

Korrik 

9.  Komunitetet Trajnime, seminare 

multietnike, 

ekskursion 

multietnik, vizita ne 

qendrat shkollore, 

organizimi i debateve 

NJDNJ, Zyrtari për 

komunitete 

Pune kontinuale 
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Njësia për Teknologji Informative 

Njësia për teknologji informative është përgjegjëse për këto detyra: 

aktivitete sportive 

10. 16 Tetori dita e 

personave me aftësi te 

kufizuara 

Punësimi i personave 

me aftësi të kufizuara 

për periudhë të 

caktuar në KK 

Kryetari i 

Komunës, NJDNJ 

Tetor 

11. 25- Nëntor, Dita kundër 

dhunës 

Shënimi i ditës 

ndërkombëtare 

kundër dhunës ndaj 

gruas dhe dhunës në 

familje 

ZBGJ, Komiteti për 

Barazi Gjinore, 

Policia, Qendra për 

Punë Sociale. 

Nëntor 

12.  1 Dhjetor Dita  kundër 

SIDES 

Organizimi i 

debateve, neper 

shkolla  

NJDNJ Dhjetor 

13. 03- dhjetor Dita e 

Ndërkombëtare e 

Personave me aftësi te 

kufizuar 

Organizimi i 

debateve takime, 

hulumtime. 

NJDNJ Dhjetor 

14. 10- Dhjetor Dita e të 

drejtave të njeriut 

Organizime dhe 

aktivitete te 

ndryshme 

NJDNJ Dhjetor 

15. Kujdesi për PAK Personat me aftësi te 

kufizuara 

Handakosi NJDNJ Dhjetor 
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• Kujdesi për pajisjet e teknologjisë informative. 

• Kujdeset për servisimin e pajisjeve dhe mirëmbajtjen e tyre. 

• Ndihmon nëpunësit për hapjen dhe përdorimin e programeve kompjuterike. 

 

Nr Objektivat Aktivitetet 
Bartësit e 

aktiviteteve 

1 

Menaxhon dhe mirëmban 

rrjetin , dhe proceseve te 

qeverisjes elektronike ne 

administratën e komunës . 

1.1. Menaxhon rrjetin ne objekt te 

komunës 

1.2. Menaxhon rrjetin ne DKRS 

1.3. Menaxhon rrjetin ne disa 

institucione tjera shtetërore 

Zyrtaret për TI 

2 Planifikon, dizajnon , integron 

, siguron (bazat e te dhënave ), 

barte , freskon , menaxhon dhe 

mbështet sistemet dhe kërkesat 

ne fushën e TI-se. 

2.1. Bënë planifikimin e buxhetit te 

sektorit, dizajnon dhe bënë ruajtjen e 

data bazave 

2.2. Freskon te dhënat 

2.3. Menaxhon dhe mbështetë kërkesat 

e zyrtarëve ne fushën e IT-së 

Zyrtaret për TI 

3 Udhëheq dhe koordinon 

procesin e freskimet dhe 

përpunimit te mëtutjeshëm te 

strategjisë ne nivel komunal 

me investimet ne e-Qeverisje , 

ne përputhje me nevojat dhe 

kërkesat e institucioneve 

komunale .Menaxhon dhe 

3.1. Planifikon dhe koordinon punët në 

harmoni me e-qeverisjen 

3.2. Ka strategji te investimeve ne 

përputhje me nevojat dhe kërkesat e 

institucionit 

3.3. Menaxhon pajisjet ne sallën e 

kuvendit dhe ne sallën e mediave, dhe 

Zyrtaret për TI 
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udhëheq me pajisjet e 

teleprezences . 

menaxhon pajisjen e teleprezences. 

4 Ndihmon ne implementimin e 

proceseve te e-shërbimeve dhe 

aplikacioneve ne komune 

si:(Intraneti, Ueb-faqja, e-

pasuria, GJC, Arka, etj.)Dhe te 

zhvilloj shërbimet e e-

qeverisjes ne institucionet 

komunale si dhe trajnon dhe 

mbështet  stafin ne përdorimin 

e aplikacioneve. 

4.1. Mirëmban aplikacionin e 

Intranetit, krijon llogari te reja dhe 

bane ndryshime sipas kërkesave 

4.2. Mirëmban Aplikacionin të tjera si 

dhe arkës elektronike krijon llogari te 

reja dhe bane ndryshime sipas 

kërkesave 

4.3. Trajnon stafin dhe mbështetë në 

implementimin e këtyre aplikacioneve 

Zyrtaret për TI 

5 Siguron dhe mbron te gjitha te 

dhënat qe ruhen ne serverët e 

komunës , menaxhon me 

llogarit zyrtare dhe krijon te 

reja. 

5.1. Është kujdesur për dhomën e 

serverëve dhe sigurinë e 

dokumentacionit 

5.2. Ka kryer punën me sukses te 

hapjes se e-mailave zyrtar për të gjitha 

kërkesat e tyre  

5.3. Freskon dhe ruan shënimet nga 

Outlook-u për lirimin  e hapësirës 

 

Zyrtaret për TI 

Drejtoria e Shëndetësisë 
Drejtoria e Shëndetësi do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në vijim: 

• Është përgjegjëse për sigurimin dhe zbatimin e  kujdesit parësor shëndetësor si dhe 

përcjelljen e gjendjes shëndetësore në Komunë, në pajtim me dispozitat ligjore. 
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• Inspektimin e qendrave private të përkujdesit parësor shëndetësor. 

• Organizon dhe zbaton  mbikëqyrjes profesionale dhe juridike të shëndetësisë primare. 

• Planifikon dhe menaxhon buxhetin e bazuar ne nevojat lokale, duke u mbështetur në 

udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë. 

• Kujdesin shëndetësor mendor të bazuar në bashkësi.  

• Mbikëqyrë situatat në raste të epidemive në nivel komunal. 

• Kujdeset për cilësinë e ujit të pijshëm dhe artikujve Higjenik. 

• Vlerësimin e nevojave lokale për shëndetësinë primare. 

• Vendosjen e objektivave për kujdesin primar shëndetësor. 

• Zbaton dispozitat ligjore dhe rregulloret komunale në fushën e shëndetësisë primare. 

• Zbaton normat, standardet e infrastrukturës dhe burimeve njerëzore të miratuara nga MSH-ja. 

• Përcaktimi i prioriteteve lokale dhe objektivave në bazë të informatave, konform strategjisë 

së kujdesit parësor shëndetësor. 

• Mbikëqyrë dhe koordinon Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare. 

• Zbaton vendimet e Kryetarit dhe vendimet e Kuvendit. 

• Ushtron edhe kompetencat tjera që dalin nga ligjet e veçanta, Statuti i Komunës, akte 

nënligjore dhe të deleguara nga pushteti qendror.  

Organizimi i Drejtorisë së Shëndetësisë 

Drejtoria e Shëndetësi  detyrat dhe përgjegjësit e veta i ushtron përmes: 

1. Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare. 

2. Sektorin për punë financiare, juridiko - administrative dhe mjekësore. 

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare është përgjegjëse për këto detyra: 

• Zbaton normat, standardet e infrastrukturës dhe burimeve njerëzore të miratuara nga MSH-ja; 

• Në kuadër të sistemit të QKMF veprojnë QMF dhe AMF të cilat kryejnë shërbime të kujdesit 

parësor shëndetësor. 

• Ruajtjen dhe përparimin e shëndetit publik, parandalimi, mjekimi, shërimi dhe rehabilitimi që 

kanë të bëjë me sëmundje çrregullime dhe me lëndime. 
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• Edukimin shëndetësor, imunizimi dhe vaksinimi. 

• Përcaktimi i diagnozës fillestare dhe kujdesi elementar shëndetësor përfshire edhe ndërhyrjet 

e vogla kirurgjike. 

• Promovimi i shëndetit oral dhe kujdesi themelor stomatologjik. 

• Zbulimi i hershëm i sëmundjeve ngjitëse. 

• Kryerja e shërbimeve specialistike dhe diagnostike, analizave laboratorike dhe 

rëntgenologjike në kujdesin parësor shëndetësor. 

• Koncepti i mjekësisë familjare konsiston që banorëve të Komunës t’u ofrojë kujdes 

shëndetësor gjithëpërfshirës, të bazuar në të dhënat shkencore përmes caktimit të mjekut 

familjar, i cili do të jetë portë hyrëse për pacientët në sistemin shëndetësor. 

• Qendra  Kryesore e Mjekësisë Familjare udhëhiqet nga Drejtori i QKMF-së. 

• Drejtori i QKMF-së zgjidhet dhe shkarkohet në pajtim me dispozitat ligjore. 

• Për kryerjen e punëve drejtori i QKMF-së i raporton drejtorit të drejtorisë për shëndetësi. 

Sektori për punë financiare, juridiko-administrative dhe mjekësore 

Punët në kuadër të këtij sektori do të përcaktohen sipas formularit për përshkrimin e detyrave të 

punës të përcaktuar nga ministria përkatëse. 

Nr 
Plani Strategjik 

Qëllimet/Objektivat 
Aktivitetet 

Gjasat dhe rreziqet Përgjegjësit Afati kohor Buxheti 

1. Përgatitja e raportit të punës 
për vitin 2022 

Gjasat reale për ta 
përpiluar DSH 01-15 

Janar 2023 - 

2. 

Krijimi dhe sigurimi i një 
politike kyçe të mbikëqyrjes 
dhe të monitorimit mbi punën 
dhe aktivitetet e QKMF-së, me 
qëllim të zbatimit të ligjit të 
shëndetësisë, akteve nënligjore 
dhe strategjisë sektoriale. 

Gjasat reale për ta zbatuar DSH 

Janar 
- 

Dhjetor 
- 

2023 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

3. Krijimi dhe zhvillimi i 
marrëdhënieve të mira me 

Gjasat reale për ti zbatuar 
projektet të ndryshme në 

DSH 
& 

Janar 
-  
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donatorët, OJQ-të e ndryshme  
dhe me partnerët tjerë të 
interesuar për të ndihmuar 
zhvillimin dhe avancimin e 
shërbimeve shëndetësore. 

partneritet OJQ-të 
& 

DONATORT 

Dhjetor 
- 

2023 

4. 
Ndihma momentale me mjete 
financiare personave qe vuajnë 
nga sëmundjet e ndryshme  

Gjasat reale për ta zbatuar DSH 

Janar 
- 

Dhjetor 
- 

2023 

130,000.00 

5. 

Harton akte normative si dhe 
aktet tjera juridike të cilat dalin 
nga fushë veprimtaria e 
drejtorisë  në bazë të 
procedurave të përcaktuara 
sipas legjislacionit në fuqi 

Gjasat reale për ta zbatuar DSH 

Janar 
- 

Dhjetor 
- 

2023 

 

6.  
Hartimi i paramasave dhe 
parallogarive për investimet 
kapitale dhe realizimi tyre 

Gjasat reale për ta zbatuar 
DSH 
DPU 
NJP 

Mars 
- 

Nëntor 
- 

2023 

3,000.00 

7. 

Bashkëpunon dhe komunikon 
me njësi të tjera Brenda dhe 
jashtë institucionit për 
aktivitetet që ndërlidhen me 
fushën e legjislacionit; 

Gjasat reale për ta zbatuar DSH 
 

Janar 
- 

Nëntor 
- 

2023 

 

8. Planifikimi i buxhetit për DSh 
Planifikimi buxhetor 

bëhet në bashkëpunim me 
DSh, QKMF 

DSH 
QKMF  
DBF 

15 maj -
31shtator  

2023 
- 

9. 

Vizitat të rregullta në 
QKMF,QMF,AMF, qëllimi i 

së cilave ka për rrjedhojë 
vënien në pah të dukurive dhe 
zhvillimeve që karakterizojnë 

natyrën e punës. 

Ky proces do të realizohet 
sipas orarit të  vizitave të 

rregullta nëpër pikat 
shëndetësore. 

 
 
 

DSH 
QKMF 
QMF 
AMF 

Gjatë tërë vitit - 

10. 
Bashkëpunim permanent me 

grupin e trajnerëve për edukim 
te vazhdueshëm infermieror. 

Programin ekzistues 
vazhdon, sipas nevojës do 

të inkorporohen dhe 
module tjera si p sh: 

moduli mbi edukimin 
seksual te adoleshentë. 

DSH 
QKMF 

Janar 
-. 

Dhjetor  
- 

2023 

- 

11. 

Bashkëpunimi me grupin e 
trajnuesve të QKMF-së në 
organizimin e  ligjeratave 

nëpër shkollat e mesme me 

Keto ligjërata do të 
mbahet nëpër te gjitha 

shkollat  dhe do të 
realizohet në 

DSH 
QKMF 
DKA 

Janar - Dhjetor 
2023 - 
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Drejtoria e Arsimit 
Drejtoria e Arsimit do të jetë përgjegjëse për kryerjen e detyrave si në vijim: 

• Menaxhimi dhe koordinimi  i arsimit parashkollor, fillor të mesëm të ultë dhe të mesëm të 

lartë në Komunë. 

qëllim të sensibilizimi të 
adoleshenteve mbi edukatën 
seksuale, hiv aids, higjena 

orale, perdorimi i dorgave, etj. 

bashkëpunim me 
Drejtorinë e Arsimit. 

12. 

Bashkëpunimi i vazhdueshëm 
me stafin menaxhues – 

Kryeinfermierin e QKMF-së. 

Takime të rregullta me 
kryeinfermierët me qëllim 
të zbatimit të strategjisë 

politike në Kujdesit 
Parësor Shëndetësor si 

dhe evidentimin e 
problemeve që mund të 

na kanosen. 

DSH 
QKMF 

Janar 
- 

Dhjetor  
- 

2023 

- 

13. 
Takimet e rregullta me 

menaxhmentin e QKMF-se, 
dhe shefat e sektorëve. 

Marrja e vendimeve për 
çështje të ndryshimeve si 
dhe  përcjellja e zbatimit 

të tyre. 

DSH 
QKMF Gjatë vitit 2023 - 

14. 

Kthimi i përgjigjeve dhe futja  
ne sistemin e Intranetit i te 

gjitha kerkesave drejtuar DSh-
së 

Gjasat reale për ta zbatuar DSH 

Janar 
- 

Dhjetor 
- 

2023 

 

15. 

Konsultimi me palët që kanë 
takim me drejtorin dhe e 
njoftoj atë paraprakisht. 

Shpjegimi i procedurave 
administrative për palët 

që kanë të bëjnë me 
kërkesat,ankesat 

sugjerimet ndaj DSH-së. 

DSH Gjatë tërë vitit 
 
 
- 
 

16. 

Vizitat sistematike per 
nxenesit e Shkollave te 
Komunes së Mitrovices 

Gjasat reale për ta zbatuar DSH 
QKMF  

Janar – Dhjetor - 

17. Hartimi i planit te punës për 
vitin 2024 

Gjasat reale për ta 
përpiluar DSH Dhjetor 2023 - 
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• Punësimi i mësimdhënësve dhe personelit tjetër të shkollave në pajtueshmëri me procedurat 

ligjore të rekrutimit, përzgjedhjes dhe punësimit të punësuarve publik. 

• Zgjedhja e drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve të institucioneve në pajtueshmëri me 

procedurat ligjore për rekrutim dhe kriteret ligjore të përcaktuara nga MASHT- i. 

• Planifikimi dhe koordinimi i zhvillimit të arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm në 

Komunë në konsultim me MASHT- in dhe komunat tjera. 

• Mbikëqyrja  e të gjitha institucioneve arsimore (parashkollore, fillore, të mesme të ultë dhe të 

lartë) në nivel komune. 

• Regjistrimi dhe pranimi i nxënësve në pajtim me respektimin e parimeve të mos 

diskriminimit. 

• Regjistrimi i të dhënave për nxënës, sipas formularit të miratuar nga MASHT në harmoni me 

ligjin. 

• Nxitë barazinë në mundësitë për të ndjekur arsimin parashkollor, arsimin e  obliguar, dhe të 

mesëm në Komunë. 

• Regjistrimi, inspektimi i shëndetit publik dhe sigurisë si dhe licencimi i institucioneve 

arsimore parashkollore në pajtim me ligjin. 

• Respektimi dhe afirmimi i të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre. 

• Identifikimi i nevojave për aftësim profesional të drejtorëve dhe mësimdhënësve dhe 

realizimi i tyre në bashkëpunim me zyrën Rajonale të Inspektimit, në pajtim me  ligjet 

aplikative. 

• Përgatitja, miratimi dhe implementimi i Rregullores së punës për shkollat, duke përfshirë 

Kodin e Mirësjelljes për stafin udhëheqës, mësimdhënësit, personelin tjetër dhe nxënësit si 

dhe masat disiplinore. 

• Merr vendim për ankesat ndaj organeve drejtuese të institucioneve arsimore të parapara me 

ligj. 

• Organizimin e transportit të sigurt dhe të efektshëm për nxënësit që ndjekin shkollimin e 

obligueshëm. 
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• Propozon rregulloret për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve në çdo institucion arsimor, pasi të 

ketë marrë më parë propozimet e Këshillit të shkollës dhe komentet e drejtorëve për këto 

rregullore. 

• Propozon rregulloren për organizimin e ekskursioneve të nxënësve, organizimin e 

mbrëmjeve të maturës dhe rregullore tjera nga fusha e arsimit në nivel komunal. 

• Në marrëveshje me MASHT-in, miraton rregulloret për themelimin shkrirjen, ndarjen dhe 

mbylljen e institucioneve arsimore me fonde publike të niveleve 0, 1, 2 dhe 3 në Komunë. 

• Nxitë bashkëpunimin midis mësimdhënësve, prindërve, nxënësve dhe institucioneve 

arsimore si dhe midis institucioneve arsimore dhe familjes. 

• Bashkëpunon me drejtoritë tjera të arsimit të komunave tjera në projekte  të  përbashkëta 

arsimore, në përdorimin e përbashkët të burimeve fizike dhe njerëzore, si dhe caktimin e 

fondeve për projekte dhe qëllime të tilla. 

• Kujdeset për mirëmbajtjen dhe renovimin e ndërtesave dhe pajisjeve të institucioneve 

arsimore me fonde publike si dhe bënë sigurimin e dispozitave për mirëmbajtje të 

shërbimeve mbështetëse për mirëqenien fizike të nxënësve, duke përfshirë ujin e freskët, 

ambiente banjash dhe shërbime shëndetësore. 

• Merr masa për të siguruar që ambienti rrethues urban apo rural, në të cilin është e vendosur 

shkolla, është në përputhje me të drejtën e nxënësve për të pasur një mjedis të sigurt  në 

oborrin e shkollës. 

• Arritja e objektivave të shëndetit publik, në bashkëpunim me MASHT-in nëpërmjet 

aktiviteteve shkollore dhe jashtëshkollore, duke përfshirë programe për sigurinë në rrugë, 

fusha, të nxisë shtimin e shëndetit për të shmangur përhapjen e sëmundjeve ngjitëse si dhe 

aksione kundër duhanit dhe formave të abuzimit me drogë. 

• Shqyrton vazhdimisht masat e marra për realizimin e arsimit special, në realizimin e kësaj 

detyre në atë masë që është e nevojshme ose e dëshirueshme, drejtoria konsultohet me 

MASHT-in dhe drejtoritë tjera Komunale për koordinimin e arsimit të fëmijëve që kanë 

nevojë për arsim special. 

• Bënë vlerësimin e nevojave speciale, siç përcaktohet me ligj. 

• Propozimi për themelimin e shërbimit këshillimor dhe shëndetësor për nevojat speciale. 
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• Ushtron edhe kompetenca tjera të cilat i bartën në bazë të ligjit ose nga pushteti qendror. 

Organizimi i Drejtorisë për Arsim 

Funksionimi Drejtorisë së Arsimit do të bazohet në këta sektorë:  

1. Sektori i arsimit. 

2. Sektori i administratës dhe financave.  

Sektori i Arsimit 

• Mbikëqyrja e procesit arsimor në pajtim me udhëzimet e caktuara nga MASHT. 

• Në bashkëpunim me MASHT-në planifikon zhvillimin e arsimit parashkollor, fillor dhe të 

mesëm në nivel komune. 

• Identifikon nevojat e mësimdhënësve dhe të drejtorëve të shkollave për zhvillimin dhe 

avancimin profesional të tyre. 

• Kujdeset për trajnimin, zhvillimin dhe aftësimin e mësimdhënësve dhe stafit tjetër 

profesional në pajtim me udhëzimet, parimet dhe standardet e shpallura nga MASHT-i. 

• Propozimi për arsim special për nxënës dhe dhënia e vlerësimit profesional. 

• Organizimin dhe nxitjen e barazisë në mundësinë për të ndjekur arsimin parashkollor, fillor 

dhe të mesëm në nivel të Komunës. 

• Respektimin dhe nxitjen e të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre në fushën e 

arsimit në përgjithësi. 

• Nxitjen dhe harmonizimin e bashkëpunimit midis mësimdhënësve, prindërve, nxënësve dhe 

institucioneve arsimore. 

• Mbledhjen, përpunimin dhe sistemimin e të dhënave për nxënësit në nivel komune, të cilat 

regjistrohen sipas një formati të miratuar nga MASHT-ja. 

• Siguron përfshirjen e të gjithë fëmijëve në institucionet e arsimit si dhe harton plane për 

përfshirjen e të gjithë semimaturantëve në arsimin e mesëm të lartë. 

• Përgatitë  propozim-rregulloret për funksionimin e shkollave në pajtim me Ligjin e Arsimit 

para universitar. 

• Mbledhja e të dhënave për shkollat e tri niveleve. 
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• Bashkëpunon me ZRI me qëllim të kontrollit dhe vlerësimit të punës në institucione arsimore 

të Komunës. 

• Përcjellë dhe vlerëson punën edukativo-arsimore të mësimdhënësve dhe jep sugjerime me 

qëllim të përmirësimit të procesit edukativo-arsimor dhe reformave në arsim. 

Sektori i Administratës dhe Financave 

• Planifikimi dhe administrimi i buxhetit vjetor për të gjitha institucionet arsimore në nivel 

komune në mënyrë të efektshme. 

• Kujdeset për menaxhimin e pagave të gjithë personelit të punësuar në institucionet arsimore; 

• Pagesa e stafit udhëheqës, stafit profesional dhe personelit tjetër të punësuar në institucionet 

arsimore të Komunës. 

• Përgatit shpërndarjen e buxhetit nëpër shkolla në bazë të numrit të nxënësve, prioriteteve dhe 

kritereve tjera. 

• Kontrollon shpenzimet e shkollave duke përgatitë raporte të rregullta për buxhetin. 

• Kujdeset që përzgjedhja dhe punësimi i personelit në institucionet arsimore të bëhet mbi 

bazën e kritereve profesionale të mbështetura në ligj. 

• Pjesëmarrja në përzgjedhjen e drejtorëve të institucioneve arsimore në bashkëpunim me 

MASHT-in. 

• Përgatitja e pushimeve lokale të shkollës, në përputhje me ligjin përkatës dhe miratimin e 

rregullave të shkollës. 

• Propozon rregulloret për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve në çdo institucion arsimor, pasi të 

ketë marrë më parë propozimet e këshillit të shkollës dhe komentet e drejtorëve për këto 

rregullore. 

• Planifikon adaptimet, renovimet dhe ndërtimet e reja të objekteve shkollore, duke u bazuar 

në kërkesat e komunitetit, analizave dhe të dhënave nga terreni. 

• Kujdeset  për  mirëmbajtjen teknike të gjitha objekteve shkollore në Komunë, infrastrukturën 

dhe pajisjet e institucioneve arsimore. 

• Harton projekte sipas nevojës për ndërtimin dhe riparimin e objekteve shkollore dhe 

hapësirave të jashtme shkollore. 
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• Përkujdeset për hartimin vjetor të raportit ku përfshihen gjendjen statistikore e inventarit të 

shkollave dhe gjendja fizike e objekteve shkollore. 

• Mbikëqyrja e  kryerjes së punëve teknike nëpër shkolla. 

• Marrjen e masave për të siguruar përdorimin pa pagesë të ndërtesave dhe ambienteve 

shkollore në nivel komune nga personeli arsimor dhe stafi mbështetës i institucioneve 

arsimore për qëllime të aftësimit profesional të tyre. 

• Sigurimin dhe respektimin e dispozitave për mirëmbajtjen e shërbimeve mbështetëse për 

mirëqenien fizike të nxënësve, duke përfshirë furnizimin me ujë, tualete, nxehje dhe 

shërbime tjera. 

Objektivat e Drejtorisë së Arsimit  
 

• Ngritja e strukturave profesionale në DKA 

Për realizimin e kësaj objektive janë planifikuar rekrutimi i 10-14 psikologë për të gjitha 

SHML dhe SHMU të mëdhe të qytetit. Gjithashtu janë planifikuar tre zyrtarë të cilët do të 

merren me zhvillimin dhe monitorimin e cilësisë në arsim për sektorin e arsimit si dhe 

personelit tekniko-profesiona në sektorin e administratës dhe financave. Me stafin aktual do 

të vazhdojmë monitorimin administrativ të shkollave. Gjithashtu do të ngritet sistemi i 

vetkontrollit dhe kontrollit duke e funksionalizuar e-shkollorin në nivel të menagjimit 

komunal. Disa nga masat e kësaj objektive janë: 

a. Rekrutimi i psikologëve në institucionet arsimore, i stafit në sektorin e arsimit dhe 

të administratës e financave 

b. Monitroimi i shkollave 

c. Funksionalizimi i e-shkollorit për menagjimin e sektorit të arsimit, administratës 

dhe financave në nivel komune për vetkontroll dhe kontrollë të sistemit 

 
• Fuqizimi i mekanizmave të cilësisë 

  Pas vlerësimit rapid të shkollave do të hartohet plani zhvillimor i arsimit të komunës sonë për 

vitin 2023-2027, ku viti i fundit paraqet reflektim dhe hartim të planit të ri. Një kujdes i veçantë 
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do ti kushtohet zhvillimit profesional të mësimdhënësve në të gjitha nivelet. Përderisa për me 

shkollat e mesme profesionale do të kërkohet ndohmë edhe nga partenreët strategjik dhe 

MASHTI, si për kurrikulat bërthamë ashtu edhe për zhvillimin e qendrave të karierës. Me partner 

do të fillojmë pilotimin e performancës së mësimdhënësve në shkollat vullnetare të paraqitura në 

projekt. Do të ndërmarrim hapa për trajnimin e kuadrit në udhëheqjen arsimore me qëllim të 

investimit në qeverisjen transparente dhe llogaridhënëse. Rritja e përfshirjes së fëmijëve në 

edukimin e hershëm ndikon në rritjen e cilësisë së arsimit andaj duke riorganizuar hapsirat dhe 

krijuar hapsira të reja kz element do të trajtohet me vëmendje të posaçme. Nga aspektet ligjore 

dhe rregullative do të vazhdojmë hartimin e rregulloreve për ta rritur performancën e sistemit 

arsimor.  

     Disa nga masat e kësaj obejktive janë: 

d. Vlerësimi rapid i sistemit dhe hartimi i Planit Zhvillimor të Arsimit të Komunës 
(2023-2026) 

e. Zhvillimi profesional i mësimdhënësve 
f. Vlerësimi i mbrendshëm i performancës së mësimdhënësve dhe udhëheqjse 

arsimore 
g. Rritja e përfshirjes së fëmijëve në edukimin e hershëm 
h. Monitorimi i punës së komisioneve funksionale të DKA-së 
i. Hartimi dhe aprovimi i rregulloreve dhe dokumentacionit tjetër 

 
• Krijimi i ambienteve miqësore dhe të sigurta për punën edukativo arsimore 

 Në dy obejtkivat e para, ndikimin më të madhë do ta ketë objektivi i krijimit të ambienteve 

miqsore dhe të sigurta për nxënës siç është përmirësimi i infrastrukturës shkollore dhe 

institucioneve të kopshteve dhe qerdheve. Përveç ndërtimit të shkollës së re të arteve “Tefta 

Tashko”, do të riparohen shkollat që kanë nevoja urgjente si të kulmeve, izolimeve, dritareve, 

rregullimi i nyjeve sanitare, rregullimi i ambienteve të jashtme dhe oborreve, krijimi i hapësirave 

për bibliotekat shkollore. E gjithë kjo do të realizohet duke e pasë masë ngritjen e transparencës, 

performancës dhe llogaridhënies. Gjithashtu do të fillojmë realizimin e paisjes së shkollave me 

tabela SMART si dhe me mjete tjera didaktike. 

Disa nga masat e kësaj objektive janë:   
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j. Përmirsimi i infrastrukturës së shkollore 

k. Ngritja e transparencës, performancës dhe llogaridhënies 

l. Paisja e shkollave me mjete didaktike dhe digjitale 

m. Sigurimi shëndetësor i nxënës ve në praktikat profesionale 

Drejtoria për Buxhet dhe Financa  

Objektivat e drejtorisë për Buxhet dhe Financa 
Përcaktimi i objektivave në Sektorin për Buxhet me Financa, lidhet ngushtë me ngritjen e 

transparencën financiare dhe sigurisë së respektimit të ligjeve dhe Rregullore financiare me 

qëllim të realizimit të objektivave të Drejtorisë për Buxhet dhe Financa, rrjedhimisht edhe të 

Organizatës Buxhetore – Komunës së Mitrovicës. 

Për vitin 2023 si objektiva kryesore ne kemi vendosur : 

1. Ngritjen e transparencës dhe performancës. 

2. Ngritjen e nivelit të kontrollit të brendshëm. 

3. Digjitalizimi dhe riorganizimi i arkës dhe arkivës financiare dhe 

4. Blerja e softwerit/serverit për nevoja të Drejtorisë për Buxhet dhe Financa. 

Objektivat e këtij plani janë të lidhura direkt me qëllimin e funksionimit të sektorit për Buxhet 

dhe Financa në kuadër të Drejtorisë për Buxhet dhe Financa. Organizimi dhe delegimi i detyrave 

të detajizuara ka për qëllim të ngritë performancën e SBF dhe dhe arritjen e objektivave për 

secilin zyrtar në vecanti.  

Realizimi i planit do të raportohet në baza tremujore dhe sipas arritjes së rezultateve do të 

azhurohet edhe ky plan. Në fund të vitit do të kemi mundësi të bëjmë vlersimin e performances 

dhe arritjen e objektivave, duke u bazuar në këtë plan. 

Respektimi i ligjeve dhe akteve nën ligjore në fuqi do të jetë aktiviteti kryesor i Drejtorisë për 

Buxhet dhe Financa. 
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Aktivitetet e Sektorit për Buxhet dhe Financa në vitin 2023 
 

      Gjatë vitit ky plan do të rishikohet disa here sipas nevojës dhe do të plotësohet me ndryshimet e 

kërkuara. Plani do të raportohet ne periudha tremujore për realizimin e tij. Realizimi i këtij plani do të 

ndikoj në performancën e Drejtorisë për Buxhet dhe Financa. Në vazhdim do të prezentojmë të gjitha 

aktivitetet dhe rezultatet e pritura të Sektorit për Buxhet dhe Financa në detaje për të gjitha punët për të 

cilat SBF është përgjegjës për planifikimin, përgatitjen, realizimin dhe raportimin e tyre. 

Muaji Aktivitetet/Detyr

at 

Përshkrimi i punëve Rezultati i pritur Afati Kohor 

 

 

 

 

 

 

 

Janar 

 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Dhjetor 2022 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin e 

barazimit dhe realizimit të 

Planit Vjetor 2022 të 

inkasimit të të hyrave 

vetanake. 

…09.01.2023 

Arka Barazimi i Arkës (Dorëzimi i 

mjeteve në bankë dhe verifikimi i 

gjendjes në SIMFK) dhe 

identifikimi i të gjitha avanseve të 

hapura nga viti paraprak. 

Raport detaj i pagesave të 

realizuara në Arkën e 

Komunës dhe mbyllja e 

PettyCash në përputhje me 

instruksionet nga MFPT. 

…09.01.2023 

Pasuria  Azhurimi i regjistrit të Pasurisë 

Komunale mbi/nën 1000 Euro, 

për të gjitha Drejtoritë. 

 

Azhurimi i regjistrit të invetarit 

duke u bazuar në raportin e 

Komisionit për Evidentim të 

Invetarit i emëruar nga ZKA. 

Raport detaj i regjistrimit 

të Pasurisë 

…09.01.2023 
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Azhurimi i regjistriit të vlerësimi 

dhe zhvlerësimit të Pasurisë 

Komunale duke u bazuar në 

raportin e Komisionit për 

vlerësim dhe zhvlerësim të 

pasurisë të emëruar nga ZKA. 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve 

si dhe raportimi i të gjitha lëndëve 

(Faturave) nga programi i 

kontabilitetit LOGO gjatë muajit 

paraprak, për Komunën e 

Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe ekzekutimit të 

lëndëve në SBF. 

…10.01.2023 

Takimi fillestar  Takimi me zyrtarët e SBF për të 

identifikuar kërkesat, detyrat dhe 

obligimet e tyre për vitin 2023. 

 

Organizimi punëve për 

vitin 2023  

11.01.2023 

Ndryshimet në 

Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe dorëzimi 

i tyre në Divizionin e Pagave të 

Ministrisë së Financave. 

Ekzekutimi i pagave me të 

gjitha ndryshimet ligjore 

dhe sipas kërkesave të 

pranuara. 

…12.01.2023 

Pushimet 

Vjetore 

Planifikimi i pushimit vjetor për 

vitin 2023 nga zyrtarët e SFB. 

Mungesat e zyrtarëve të 

mos ndikojnë në kryerjen e 

detyrave dhe obligimeve në 

SBF 

…15.01.2023 

Raporti Vjetor Mbledhja e raporteve nga zyrtarët 

e sektorit për punët e përfunduara 

gjatë muajit dhjetor 2022. 

Raportimi te Drejtori i  

DBF për të gjitha aktivitete 

e kryera në SBF gjatë vitit 

…15.01.2023 
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Përgatitjen e Raportit të punës për 

muajin dhjetor dhe RAPORTIT 

VJETOR 2022 

2022. 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen raporti të 

obligimeve të papaguara dhe 

bartja e tyre nga viti 2022 në vitin 

2023 sipas katgorive ekonomike 

dhe programeve buxhetore. 

Identifkimi i rreziqeve nga 

moskryerja e obligimeve ndaj 

OE. 

Raportimi i obligimeve 

(faturave) të papaguara të 

Komunës së Mitrovicës 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshem 

 

…15.01.2023 

Qasja në 

SIMFK 

Përgatitja e kërkesave për qasje 

në SIMFK.  

Njoftimi i organizatës 

buxhetore me të gjithë 

zyrtarët që do të kenë qasje 

në SIMFK. 

…31.01.2023 

Pasqyrat 

Vjetore 

Financiare 

Asistimi te Zyrtari Kryesor 

Financiar për përgatitjen e 

Pasqyrave Vjetore Financiare për 

vitin 2022. 

 

Vërtetësia e plotë e të 

dhënave të ofruara nga 

zyrtarët komunal për PVF. 

…31.01.2023 

Miratimi/Refuzi

mi i kërkesave 

Raporti detaj për të gjitha 

kërkesat e drejtorive tjera : 

Të Miratuara dhe të Refuzuara / 

Përveç faturave 

Për vitin 2023 

 

Analiza e miratimit dhe 

refuzimit të lëndëve 

…31.01.2023 

Alokimi i 

Buxhetit 

Njoftimi i të gjitha Drejtorive dhe 

Tri niveleve të Arsimit mbi 

Alokimin e Buxhetit për TM1. 

Informimi në kohë mbi 

alokimet buxhetore nga të 

gjitha fondet burimore 

Janar 
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Donacionet  

Participimet 

Azhurimi i listës së 

Donacionete/Participimeve për 

vitin paraprak dhe procedimi i 

kërkesës në MF për bartjen e 

mjeteve të pashpenzuara. 

Bartja e mjeteve të 

pashpenzuara nga projektet 

e papërfunduara gjatë vitit 

2022 

Janar 

Plani i Rrjedhës 

së parasë 

Përgatitja e CashFlow duke u 

bazuar në ndarjet buxhetore të 

ligjit të Buxhetit 2023 dhe 

prioritetet e Drejtorive. 

Alokimet e mjeteve në 

baza periodike në përputhje 

me prioritetet e 

përcaktuara. 

Janar 

Zotimet Raport detaj i kërkesave të 

proceduara në MFPT për anulim 

të zotimeve gjatë vitit 2022. 

Raport i zotimeve për pagesat 

elektronike të proceduara në 

MFPT. 

Shpalosje e raportit analitik 

të zotimit të mjeteve në 

nivel të Komunës. 

Janar 

Kthimi i 

mjeteve 

Raport detaj i pagesave të kthyera 

nga Thesari/MFPT gjatë vitit 

2022 

Shpalosje e raportit të 

kthimit të lëndëve dhe 

forcimi i kontrollit të 

brendshëm. 

Janar 

Pagesat e 

dyfishta 

Raport detaj i pagesave të 

dyfishta të 

proceduara/identifikuara gjatë 

vitit 2021. 

Raport i mjeteve nga OE për 

pagesat e dyfishta të identifikuara 

gjatë vitit 2022. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm 

Identifikimi i rreziqeve te 

procedimit të pagesave. 

Janar 

Pagesat e 

ekzekutuara 

Raporti detaj i pagesave nga 

Thesari/MFPT dhe analiza 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm Financiar 

Janar 
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nga Thesari/MF 

përmes PP dhe 

Nenit 39.2 

financiare mbi ekzekutimin e 

buxhetit përmes pagesave direkte. 

Ngritja e nivelit të 

komunikimit me Avokatin 

e Komunës 
Vlerësimi i Stafit Vlerësimi i stafit sipas kritereve 

të përcaktuara me Rregullore, për 

punët punët e realizuara gjatë vitit 

2022 

Performanca e stafit të SBF Janar 

 

 

 

 

 

 

Shkur

t   

Raporti i punës  

Janar 2023 
Mbledhja e raporteve të punës 

nga zyrtarët e SBF dhe përgatitja 

e Raportit Mujor për Drejtoren e 

DBF 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.02.2023 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve 

si dhe raportimi i të gjitha 

lëndëve (Faturave) nga programi i 

kontabilitetit LOGO gjatë muajit 

paraprak, për Komunën e 

Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe ekzekutimit të 

lëndëve në SBF. 

…10.02.2023 

Ndryshimet në 

Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe dorëzimi 

i tyre në Divizionin e Pagave të 

Ministrisë së Financave. 

Ekzekutimi i pagave me të 

gjitha ndryshimet ligjore 

dhe sipas kërkesave të 

pranuara. 

…12.02.2023 

Raporti 

Financiar 

Janar-Dhjetor 

2022 

Përgatitja e Raportit të 

Brendshëm Financiar për 

realizimin e Buxhetit Komunal 

gjatë vitit 2022 

 

Analiza financiare e 

ekzekutimit të buxhetit në 

krahasim me planifikimin e 

tij 

…15.02.2023 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri fund 

Raportimi i obligimeve 

(faturave) të papaguara të 

…15.02.2023 
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të muajit Janar 2023 Komunës së Mitrovicës 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji Janar  

Barazimet me Arkën e Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin e 

barazimit dhe realizimit të 

Planit Vjetor 2023 të 

inkasimit të të hyrave 

vetanake. 

Shkurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 
 

Raporti i punës 

Shkurt 2023 

Mbledhja e raporteve të punës 

nga zyrtarët e SBF dhe përgatitja 

e Raportit Mujor për Drejtoren e 

DBF 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.03.2023 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve 

si dhe raportimi i të gjitha 

lëndëve (Faturave) nga programi i 

kontabilitetit LOGO gjatë muajit 

paraprak, për Komunën e 

Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe ekzekutimit të 

lëndëve në SBF. 

…10.03.2023 

Ndryshimet në 

Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe dorëzimi 

i tyre në Divizionin e Pagave të 

Ministrisë së Financave. 

Ekzekutimi i pagave me të 

gjitha ndryshimet ligjore 

dhe sipas kërkesave të 

pranuara. 

..12.03.2023 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri fund 

të muajit Shkurt . 

Raportimi i obligimeve 

(faturave) të papaguara të 

Komunës së Mitrovicës 

…15.03.2023 

Tarifat për 

Biznese 

Faturimi dhe ngarkesa e 

bizneseve me tarifa komunale, 

sipas rregulloreve për taksa, tarifa 

dhe gjobave komunale.  

Mbledhja e borxheve nga 

taksapaguesit për ushtrimin 

e veprimtarisë biznesore 

duke perdorur edhe 

…31.03.2023 
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mbledhjen e detyruar 

Të hyrat 

Vetanake 22 

Përgatitja e raporti për mbetjen e 

të hyrave vetanake të pa 

shpenzuara gjatë vitit 2022 dhe 

procedimi i tij. 

 

Alokimi i të hyrave 

vetanake të pa shpenzuara 

gjatë vitit 2022. 

…31.03.2023 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Shkurt 

Barazimet me Arkën e Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin e 

barazimit dhe realizimit të 

Planit Vjetor 2023 të 

inkasimit të të hyrave 

vetanake. 

Mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prill  

Raporti i punës  

Mars  

Mbledhja e raporteve të punës 

nga zyrtarët e SBF dhe përgatitja 

e Raportit Mujor për Drejtoren e 

DBF 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.04.2023 

Rishikimi i 

Planit Vjetor të 

Punës 

Organizimi i takimit për të 

rishikuar PVP dhe për të 

analizuar implementimin e tij dhe 

ndryshimet e nevojshme. 

Realizimi i Planit Vjetor të 

Punës. 

    09.04.2023 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve 

si dhe raportimi i të gjitha 

lëndëve (Faturave) nga programi i 

kontabilitetit LOGO gjatë muajit 

paraprak, për Komunën e 

Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe ekzekutimit të 

lëndëve në SBF. 

…10.04.2023 

Raport mbi Raport mbi faturat e pranuara nga Analiza mbi punët dhe …10.04.2023 
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faturat e 

pranuara  

TM1 2023 

Drejtoria për Buxhet dhe Financa  shërbimet e pranuara nga 

DBF dha krahasimi i tyre 

Ndryshimet në 

Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe dorëzimi 

i tyre në Divizionin e Pagave të 

Ministrisë së Financave. 

Ekzekutimi i pagave me të 

gjitha ndryshimet ligjore 

dhe sipas kërkesave të 

pranuara. 

…12.04.2023 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri fund 

të muajit Mars  

Raportimi i obligimeve 

(faturave) të papaguara të 

Komunës së Mitrovicës 

…15.04.2023 

Miratimi/Refuzi

mi i kërkesave 

Raporti detaj për të gjitha 

kërkesat e drejtorive tjera : 

Të Miratuara dhe të Refuzuara / 

Përveç faturave 

Për TM1 

Analiza e miratimit dhe 

refuzimit të lëndëve 

…30.04.2023 

Alokimi i 

Buxhetit 

Njoftimi i të gjitha Drejtorive dhe 

Tri niveleve të Arsimit mbi 

Alokimin e Buxhetit për TM2. 

 

Informimi në kohë mbi 

alokimet buxhetore nga të 

gjitha fondet burimore 

Prill 

Raporti 

Financiar  

Përgatitja e Raportit të 

Brendshëm Financiar për 

realizimin e Buxhetit Komunal 

gjatë periudhës Janar – Mars 

2023. 

Analiza financiare e 

ekzekutimit të buxhetit në 

krahasim me planifikimin e 

tij 

Prill 

Pagesat e 

ekzekutuara 

nga Thesari/MF 

përmes PP dhe 

Nenit 39.2 

Raporti detaj i pagesave nga 

Thesari/MFPT dhe analiza 

financiare mbi ekzekutimin e 

buxhetit përmes pagesave direkte 

për TM1. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm Financiar 

Ngritja e nivelit të 

komunikimit me Avokatin 

e Komunës 

Prill 
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Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji Mars 

Barazimet me Arkën e Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin e 

barazimit dhe realizimit të 

Planit Vjetor 2022 të 

inkasimit të të hyrave 

vetanake. 

Prill 

Maj   Raporti i punës     

Prill 2023 

Mbledhja e raporteve të punës 

nga zyrtarët e SBF dhe përgatitja 

e Raportit Mujor për Drejtoren e 

DBF 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.05.2023 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve 

si dhe raportimi i të gjitha 

lëndëve (Faturave) nga programi i 

kontabilitetit LOGO gjatë muajit 

paraprak, për Komunën e 

Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe ekzekutimit të 

lëndëve në SBF. 

…10.05.2023 

Ndryshimet në 

Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe dorëzimi 

i tyre në Divizionin e Pagave të 

Ministrisë së Financave. 

Ekzekutimi i pagave me të 

gjitha ndryshimet ligjore 

dhe sipas kërkesave të 

pranuara. 

…12.05.2023 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri fund 

të muajit Prill 2023 

 

Raportimi i obligimeve 

(faturave) të papaguara të 

Komunës së Mitrovicës 

…15.05.2023 

Qarkorja 

Buxhetore 

2024/01 

Asistimi në përgatitjen e kufijve 

fillestar të Buxhetit 2024- 2026 

 

Njoftimi i Drejtorive 

Komunale me kufijt 

fillestar buxhetore 2024-

2026 

…30.05.2023 
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Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji Prill 

Barazimet me Arkën e Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin e 

barazimit dhe realizimit të 

Planit Vjetor 2023 të 

inkasimit të të hyrave 

vetanake. 

Maj 

 

 

 

 

 

 

Qersh

or 

 

Raporti i punës     

Maj 2023 

Mbledhja e raporteve të punës 

nga zyrtarët e SBF dhe përgatitja 

e Raportit Mujor për Drejtoren e 

DBF 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.06.2023 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve 

si dhe raportimi i të gjitha 

lëndëve (Faturave) nga programi i 

kontabilitetit LOGO gjatë muajit 

paraprak, për Komunën e 

Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe ekzekutimit të 

lëndëve në SBF. 

…10.06.2023 

Ndryshimet në 

Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe dorëzimi 

i tyre në Divizionin e Pagave të 

Ministrisë së Financave. 

Ekzekutimi i pagave me të 

gjitha ndryshimet ligjore 

dhe sipas kërkesave të 

pranuara. 

 

...12.06.2023 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri fund 

të muajit Maj 2023 

Raportimi i obligimeve 

(faturave) të papaguara të 

Komunës së Mitrovicës 

…15.06.2023 

Korniza 

Afatmesme 

Buxhetore 

Asistimi në përgatitjen e KAB 

Komunal dhe përcaktimi i 

nevojave të shpenzimeve sipas 

kategorive ekonomike për vitin 

Identifikimi i kufijve 

buxhetore për kategoritë 

ekonomike buxhetore 

2024-2026. 

…30.06.2023 

Dorëzimi MF 
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2024 dhe vlerësimet për 2025 dhe 

2026. 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji Maj 

Barazimet me Arkën e Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin e 

barazimit dhe realizimit të 

Planit Vjetor 2023 të 

inkasimit të të hyrave 

vetanake. 

Qershor 

 

 

 

 

 

 

 

Korri

k  

Rishikimi i 

Planit Vjetor të 

Punës 

Organizimi i takimit për të 

rishikuar PVP dhe për të 

analizuar implementimin e tij dhe 

ndryshimet e nevojshme. 

Analize - Realizimi i Planit 

Vjetor të Punës. 

01.07.2023 

Raporti i punës    

Qershor 2023 

Mbledhja e raporteve të punës 

nga zyrtarët e SBF dhe përgatitja 

e Raportit Mujor për Drejtoren e 

DBF  

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.07.2023 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve 

si dhe raportimi i të gjitha 

lëndëve (Faturave) nga programi i 

kontabilitetit LOGO gjatë muajit 

paraprak, për Komunën e 

Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MF 

Analiza financiare e 

pranimit dhe ekzekutimit të 

lëndëve në SBF. 

…10.07.2023 

Raport mbi 

faturat e 

pranuara  

TM2 2023 

Raport mbi faturat e pranuara nga 

Drejtoria per Buxhet dhe Financa  

Analiza mbi punët dhe 

shërbimet e pranuara nga 

DBF dha krahasimi i tyre 

…10.07.2023 

Ndryshimet në 

Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe dorëzimi 

Ekzekutimi i pagave me të 

gjitha ndryshimet ligjore 

...12.07.2023 
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i tyre në Divizionin e Pagave të 

Ministrisë së Financave. 

dhe sipas kërkesave të 

pranuara. 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri fund 

të muajit Qershor 2023 

 

Raportimi i obligimeve 

(faturave) të papaguara të 

Komunës së Mitrovicës 

…15.07.2023 

Qarkorja 

Buxhetore 

2023/02 

Asistimi në përgatitjen e kufijve 

fillestar të Buxhetit 2024 sipas 

QB 2024/02 

Njoftimi i Drejtorive 

Komunale me kufijt final 

sipas kategorive 

ekonomike buxhetore 

2024-2026 

Korrik 

Dëgjimet 

Buxhetore me 

qytetarë 

Organizimi i dëgjimeve 

buxhetore me qytetarë në kaudër 

të procesit të planifikimit të 

Buxhetit 2023-2025, në KK dhe 

në terren. 

 

Identifikimi i kërkesave 

financiare të qytetarëve për 

vitin 2023. 

Korrik 

Raporti mbi 

Dëgjimet 

Buxhetore  me 

qytetarë 

Filtrimi i kërkesave të qytetarëve 

gjatë dëgjimeve buxhetore, 

eleminimi i kërkesave të 

përsëritura dhe Përgatitja e 

Raportit mbi dëgjimet buxhetore 

me qytetarë 

Përmbledhja e kërkesave të 

qytetarëve dhe njoftimi i 

Kryetarit të Komunës 

perms raportit me shkrim 

…23.07.2023 

Miratimi/Refuzi

mi i kërkesave 

Raporti detaj për të gjitha 

kërkesat e drejtorive tjera : 

Të Miratuara dhe të Refuzuara / 

Përveç faturave 

Për TM2 

Analiza e miratimit dhe 

refuzimit të lëndëve 

…31.07.2023 

Alokimi i Njoftimi i të gjitha Drejtorive dhe Informimi në kohë mbi Korrik 
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Buxhetit Tri niveleve të Arsimit mbi 

Alokimin e Buxhetit për TM3. 

 

alokimet buxhetore nga të 

gjitha fondet burimore 

Raporti 

Financiar  

Përgatitja e Raportit të 

Brendshëm Financiar për 

realizimin e Buxhetit Komunal 

gjatë periudhës Janar – Qershor 

2023. 

Analiza financiare e 

ekzekutimit të buxhetit në 

krahasim me planifikimin e 

tij 

Korrik 

Pagesat e 

ekzekutuara 

nga Thesari/MF 

përmes PP dhe 

Nenit 39.2 

Raporti detaj i pagesave nga 

Thesari/MFPT dhe analiza 

financiare mbi ekzekutimin e 

buxhetit përmes pagesave direkte 

për TM2. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm Financiar 

Ngritja e nivelit të 

komunikimit me Avokatin 

e Komunës 

Korrik 

Pagesat e 

dyfishta 

Raport detaj i pagesave të 

dyfishta të 

proceduara/identifikuara gjatë 

TM1 dhe TM2 2023. 

Raport i mjeteve nga OE për 

pagesat e dyfishta të identifikuara 

gjatë vitit 2023. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm 

Identifikimi i rreziqeve te 

procedimit të pagesave. 

Korrik 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Qershor 

Barazimet me Arkën e Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin e 

barazimit dhe realizimit të 

Planit Vjetor 2023 të 

inkasimit të të hyrave 

vetanake. 

Korrik 

Gusht Raporti i punës    

Korrik 2023 

Mbledhja e raporteve të punës 

nga zyrtarët e SBF dhe përgatitja 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

…05.08.2023 
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e Raportit Mujor për Drejtoren e 

DBF  

raportimi i tyre  

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve 

si dhe raportimi i të gjitha 

lëndëve (Faturave) nga programi i 

kontabilitetit LOGO gjatë muajit 

paraprak, për Komunën e 

Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe ekzekutimit të 

lëndëve në SBF. 

…10.08.2023 

Ndryshimet në 

Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe dorëzimi 

i tyre në Divizionin e Pagave të 

Ministrisë së Financave. 

Ekzekutimi i pagave me të 

gjitha ndryshimet ligjore 

dhe sipas kërkesave të 

pranuara. 

...12.08.2023 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri fund 

të muajit Korrik 2023 

Raportimi i obligimeve 

(faturave) të papaguara të 

Komunës së Mitrovicës 

…15.08.2023 

Dëgjimet 

Buxhetore me 

Drejtor të 

Drejtorive  

Organizimi i Dëgjimeve 

Buxhetore me Drejtorët Komunal 

për Buxhetin 2024-2026, duke i 

njoftuar me kufijt final Buxhetore 

për vitet pasuese. 

Finalizimi i Draft-Buxhetit 

2024-2026 

Gusht 

Buxheti 2024-

2026 

Finalizimi i Draft-Buxhetit 2024-

2026 dhe procedimi te Kryetari i 

Komunës 

 

Aprovimi i Draft-Buxhetit 

2024-2026 nga ZKA 

Gusht 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Korrik  

Barazimet me Arkën e Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Njoftimi mbi procesin e 

barazimit dhe realizimit të 

Planit Vjetor 2023 të 

inkasimit të të hyrave 

Gusht 
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Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

vetanake. 

Shtator Raporti i punës    

Gusht 2023 

Mbledhja e raporteve të punës 

nga zyrtarët e SBF dhe përgatitja 

e Raportit Mujor për Drejtoren e 

DBF 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.09.2023 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve 

si dhe raportimi i të gjitha 

lëndëve (Faturave) nga programi i 

kontabilitetit LOGO gjatë muajit 

paraprak, për Komunën e 

Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe ekzekutimit të 

lëndëve në SBF. 

…10.09.2023 

Ndryshimet në 

Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe dorëzimi 

i tyre në Divizionin e Pagave të 

Ministrisë së Financave. 

Ekzekutimi i pagave me të 

gjitha ndryshimet ligjore 

dhe sipas kërkesave të 

pranuara. 

...12.09.2023 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri fund 

të muajit Gusht 2023 

 

Raportimi i obligimeve 

(faturave) të papaguara të 

Komunës së Mitrovicës 

…15.09.2023 

Buxheti 2024-

2026 

Regjistimi i të dhënave në 

sistemin BDMS dhe PIP 

 

Dorëzimi i Buxhetit në 

Departamentin e Buxhetit në 

Ministrinë e Financave 

 

Finalizimi i Buxhetit 2024-

2026 

25.09.2023 

 

30.09.2023 
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Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji Gusht 

Barazimet me Arkën e Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin e 

barazimit dhe realizimit të 

Planit Vjetor 2023 të 

inkasimit të të hyrave 

vetanake. 

Shtator 

Tetor Rishikimi i 

Planit Vjetor të 

Punës 

Organizimi i takimit për të 

rishikuar PVP dhe për të 

analizuar implementimin e tij dhe 

ndryshimet e nevojshme. 

 

Realizimi i Planit Vjetor të 

Punës. 

01.10.2023 

Raporti i punës    

Shtator 2023 

Mbledhja e raporteve të punës 

nga zyrtarët e SBF dhe përgatitja 

e Raportit Mujor për Drejtoren e 

DBF 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.10.2023 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve 

si dhe raportimi i të gjitha 

lëndëve (Faturave) nga programi i 

kontabilitetit LOGO gjatë muajit 

paraprak, për Komunën e 

Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe ekzekutimit të 

lëndëve në SBF. 

…10.10.2023 

Raport mbi 

faturat e 

pranuara  

TM3 2023 

Raport mbi faturat e pranuara nga 

Drejtoria për Buxhet dhe Financa 

Analiza mbi punët dhe 

shërbimet e pranuara nga 

DBF dha krahasimi i tyre 

…10.10.2023 

Ndryshimet në 

Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe dorëzimi 

i tyre në Divizionin e Pagave të 

Ekzekutimi i pagave me të 

gjitha ndryshimet ligjore 

dhe sipas kërkesave të 

...12.10.2023 
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Ministrisë së Financave. pranuara. 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri fund 

të muajit Shtator 2023 

Raportimi i obligimeve 

(faturave) të papaguara të 

Komunës së Mitrovicës 

…15.10.2023 

Miratimi/Refuzi

mi i kërkesave 

Raporti detaj për të gjitha 

kërkesat e drejtorive tjera : 

Të Miratuara dhe të Refuzuara / 

Përveç faturave 

Për TM3 

Analiza e miratimit dhe 

refuzimit të lëndëve 

…31.10.2023 

Mbyllja e Afatit 

të Zotimeve 

Njoftimi paraprak i Drejtorive 

Komunale për mbylljen e afatit të 

zotimeve për kategorinë 

ekonomike të Investimeve 

Kapitale. 

 

Efikasisteti i zotimit të 

mjeteve 

31.10.2023 

Alokimi i 

Buxhetit 

Njoftimi i të gjitha Drejtorive dhe 

tre nivelet e Arsimit mbi 

Alokimin e Buxhetit për TM4. 

Informimi në kohë mbi 

alokimet buxhetore nga të 

gjitha fondet burimore 

Tetor 

Raporti 

Financiar  

Përgatitja e Raportit të 

Brendshëm Financiar për 

realizimin e Buxhetit Komunal 

gjatë periudhës Janar – Shtator 

2023. 

Analiza financiare e 

ekzekutimit të buxhetit në 

krahasim me planifikimin e 

tij 

Tetor 

Pagesat e 

ekzekutuara 

nga Thesari/MF 

përmes PP dhe 

Nenit 39.2 

Raporti detaj i pagesave nga 

Thesari/MF dhe analiza 

financiare mbi ekzekutimin e 

buxhetit përmes pagesave direkte 

për TM3. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm Financiar 

Ngritja e nivelit të 

komunikimit me Avokatin 

e Komunës 

Tetor 
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Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Shtator 

Barazimet me Arkën e Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin e 

barazimit dhe realizimit të 

Planit Vjetor 2023 të 

inkasimit të të hyrave 

vetanake. 

Tetor 

Nënto

r 

Raporti i punës    

Tetor 2023 

Mbledhja e raporteve të punës 

nga zyrtarët e SBF dhe përgatitja 

e Raportit Mujor për Drejtoren e 

DBF  

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.11.2023 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve 

si dhe raportimi i të gjitha 

lëndëve (Faturave) nga programi i 

kontabilitetit LOGO gjatë muajit 

paraprak, për Komunën e 

Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe ekzekutimit të 

lëndëve në SBF. 

…10.11.2023 

Ndryshimet në 

Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe dorëzimi 

i tyre në Divizionin e Pagave të 

Ministrisë së Financave. 

Ekzekutimi i pagave me të 

gjitha ndryshimet ligjore 

dhe sipas kërkesave të 

pranuara. 

...12.11.2023 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri fund 

të muajit Tetor 2023 

Raportimi i obligimeve 

(faturave) të papaguara të 

Komunës së Mitrovicës 

…15.11.2023 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji Tetor 

Barazimet me Arkën e Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Njoftimi mbi procesin e 

barazimit dhe realizimit të 

Planit Vjetor 2023 të 

inkasimit të të hyrave 

Nentor 
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Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

vetanake. 

Mbyllja e Afatit të 

Zotimeve 

Njoftimi paraprak i Drejtorive 

Komunale për mbylljen e afatit të 

zotimeve për kategorinë ekonomike të 

Mallrave dhe Shërbimeve. 

Efikasisteti i zotimit të mjeteve 26.11.2023 

Dhjet

or 

Raporti i punës    

Nëntor 2023 

Mbledhja e raporteve të punës 

nga zyrtarët e SBF dhe përgatitja 

e Raportit Mujor për Drejtoren e 

DBF  

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.12.2023 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve 

si dhe raportimi i të gjitha 

lëndëve (Faturave) nga programi i 

kontabilitetit LOGO gjatë muajit 

paraprak, për Komunën e 

Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe ekzekutimit të 

lëndëve në SBF. 

…10.12.2023 

Ndryshimet në 

Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe dorëzimi 

i tyre në Divizionin e Pagave të 

Ministrisë së Financave. 

Ekzekutimi i pagave me të 

gjitha ndryshimet ligjore 

dhe sipas kërkesave të 

pranuara. 

...12.12.2023 

Mbyllja e afatit 

të Zotimeve 

Njoftimi paraprak i Drejtorive 

Komunale për mbylljen e afatit të 

të gjitha zotimeve për vitin 2023 

(përvec avanseve) 

Efikasisteti i zotimit të 

mjeteve 

12.12.2023 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri fund 

të muajit Nentor 2023 

Raportimi i obligimeve 

(faturave) të papaguara të 

Komunës së Mitrovicës 

…15.12.2023 

Mbyllja e afatit Njoftimi paraprak i Drejtorive Efikasisteti i zotimit të 24.12.2023 
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të Zotimeve Komunale për mbylljen e afatit të 

zotimeve për avancet e 

udhëtimeve zyrtare dhe parave të 

imta. 

mjeteve 

Mbyllja e vitit 

fiskal 

Njoftimi paraprak i Drejtorive 

Komunale për mbylljen e afatit të 

ekzekutimit të pagesave për vitin 

2023 

Efikasisteti i ekzekutimit të 

pagesave 

24.12.2023 

Takimi 

përmbyllës  

Organizimi i takimit përmbyllës 

të stafit SBF 

 

Analiza e realizimit të 

Planit Vjetor 2023 

24.12.2023 

Plani Vjetor i 

Punës 2024 

Mbledhja e PVP të zyrtarëve SBF 

dhe përgatitja e Planit Vjetor 

2024 

Përgatitja për vitin fiscal 

2024 

31.12.2023 

Barazimi i 

Arkës 

Barazimi final i Arkës Komunale 

 

Raportimi mbi barazimet 

2023.Raporti përgatitet nga 

komisioni që formohet nga 

ZKA.  

31.12.2023 

 

Parashikimet e Sektorit për Tatim në Pronë në vitin 2023 
 

• Për vitin 2023 parashihet lëshimi i afro 21.187 faturave tatimore aktive (në shumë prej 

855.924,39 €) , shpërndarja e tyre deri tek obliguesit tatimor do të bëhet për mes Postes 

në periudhën Janar-Mars, gjitha ashtu ne këta tre muaj do te orientohem ne azhurimin e 

bazës së të dhënave, futjes  se te dhënave te sapo pranuar  nga anketimi dhe ri-anketim 

me qellim të përgatitës të të dhënave për faturim.  

• Për periudhën Prill-Maj komisioni i ankesave administrative të TP-së i cili merr vendime 

për  ankesa të cilat bëhen nga ana e obliguesve tatimor, do të bëhen edhe ndryshime me 
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kohë në programin e TP-së me vendimet e komisionit të ankesave,si dhe do te vazhdohet 

ri-anketimi i pronave dhe korrigjimi i të njëjtave në bazën e të dhënave sipas ankesave të 

tatimpaguesve.  

• Lëshuarja e Certifikatave mbi objektet e Patundshmërisë për Qendrën për Punë Sociale 

(QPS ). 

• Shpërndarja  e vërejtjeve, do të bëhet edhe hulumtimi i llogarive bankare të tatimpaguesit 

dhe do të merret veprim i menjëhershëm për arkëtim të detyrueshëm duke përfshirë 

bllokimin e llogarive bankare bazuar në Ligjin për pronën e paluajtshme sipas neneve 

përkatëse. 

• Zbatimi i kushtëzimit në kryerjen e shërbimeve komunale për mospagesën e tatimit në 

pronë sipas udhëzimit administrativ 07/2011. 

• Pas shpërndarjes së faturave për vitin 2023 gjatë nëntë muajve tjerë, vazhdon regjistrimi i 

objekteve të reja dhe verifikimi i objekteve të vjetra sipas zonave: 

• Gjatë këtij viti, parashihet që të regjistrohen afërsisht 800 objekte të reja dhe verifikime të 

pronave ekzistuese si të personave fizik ashtu edhe juridik. 

Aktivitetet e Sektorit për Tatim në Pronë në vitin 2023 

Nr AKTIVITETI PLANIFIKIMI I 
REALIZIMIT 

BARTËSI I 
AKTIVITETEVE 

KOMENTE 

1 Përgatitja e Raporti vjetor 
për vitin 2022 

Muaji Janar Sektori i Tatimit në Pronë 

Shefi i Tatimit në pronë 

Raporti vjetor për 
Inkasimit e tatimit në 
pronë dhe Borxhet e 

mbetura  

2 Qasja ne Shtypjen dhe 
shpërndarja e faturave 
tatimore mbi tatimin në 
pronë   

Muaji Janar- Mars Sektori i Tatimit në Pronë  

3 Përgaditja e listës se 
Obliguesve të mëdhenj   

Muaji Janar-Shkurt Sektori i Tatimit në Pronë 

Zyrtari i Inkasimit 
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4 Dërgimi i vërejtjeve për 
obliguesit mbi 300 euro 

Muaji Mars-Prill Zyrtari i Inkasimit  

5 Përgatitja e lendeve e për 
ti dërguar në përmbarim 

Muaji Qershor-Shtator Sektori i tatimit në pronë 

Shefi i TP dhe Zyrtari i 
Inkasimit 

 

6 Verifikimi i 30% të 
objekteve të regjistruara 
tatimore 

Muaji Prill-Nëntor Sektori i tatimit në pronë 

Grupet e Anketimit 

 

7 Regjistrimi i Objekteve të 
reja Tatimore  

Muaji Janar-Dhjetor Sektori i tatimit në pronë 

Grupet e Anketimit 

 

8 Raporte mujor e mbi 
inkasimin e obligimeve 
tatimore 

Muaji Janar-Dhjetor Shefi i Sektorit të Tatimit në 
Pronë 

 

9 Lëshimi i faturave dhe 
verifikimi i gjendjes 

Muaji Janar- Dhjetor Sektori i tatimit në pronë 

Operatoret 

Sipas kërkesave të 
qytetarëve 

10 Lëshimi i vërtetimit dhe 
certifikatave të pronave 

Muaji Janar-Dhjetor Sektori i tatimit në pronë 

Operatoret 

Sipas kërkesave të 
qytetarëve 

 

11 

 

Trajtimi i Ankesave  

 

Muaji Janar-Dhjetor 

 

Sektori i tatimit në pronë 

Komiteti i Ankesave 

 

Sipas kërkesave të 
qytetarëve 

Drejtoria e Planifikimit dhe Urbanizmit 
Drejtoria e Planifikimit dhe Urbanizmit do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në 

vijim: 
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• Planifikon zhvillimin hapësinor dhe urbanistik, përcjellë dhe studion zhvillimin hapësinor të 

Komunës. (sipas metodologjisë bashkëkohore). 

• Harton programe, planin zhvillimor të Komunës, planin zhvillimor urban, dhe Planet 

rregulluese urbane të vendbanimeve dhe tërësive tjera. 

• Në procesin e hartimit të planeve hapësinore, bashkëpunon dhe sinkronizohet me të gjitha 

subjektet pjesëmarrëse në planifikimin dhe zhvillimin e qytetit dhe Komunës. 

• Përgatit plane të detajuara urbanistike, projektet urbanistiko arkitektonike për lagje dhe tërësi 

të caktuara të qytetit dhe Komunës. 

• Harton programe-detyra projektuese me ndihmën e ekspertëve të përzgjedhur për 

organizimin e konkurseve  urbanistiko – arkitektonike në nivel vendor dhe ndërkombëtar. 

• Përgatit dhe ofron informacione bazë dhe dokumente për përgatitjen, miratimin apo 

ndryshimin e planeve hapësinore, urbanistike, rregulluese dhe planeve të detajuara të qytetit 

dhe të Komunës. 

• Përcakton kushtet urbanistike dhe arkitektonike për hartimin e dokumentacioneve investivo-

teknike për ndërtimin e objekteve lidhur me realizimin e projekteve kryesore urbanistike dhe 

zgjedhjet e tyre arkitektonike. 

• Propozon dhe miraton kriteret për vendosjen e objekteve të përkohshme, pajisjeve dhe 

elementeve mikro-urbane në territorin e qytetit dhe Komunës. 

• Jep pëlqime për ndërtimin e objekteve të rëndësisë lokale dhe zhvillimeve të tjera. 

• Organizon dhe kontrollon dokumentacionin teknik. 

• Organizon dhe cakton grupin profesional për mbikëqyrje , pranime teknike   të        objekteve 

ndërtimore dhe shërbime tjera përkatëse.  

• Lëshon vërtetime për gjendjen e objekteve të ekzekutuara. 

• Konstaton dhe delegon informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet 

ndërtimore, standardet dhe dokumentacionet urbanistike në fuqi. 

• Jep leje për përdorimin e objekteve të përfunduara. 

• Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës ndërtimore.  

• Propozon krijimin e zonave të tokës së ndërtimit dhe përpunon lokacionet për   dhënien  e 

tokës për shfrytëzim.  
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• Përgatit propozimet e rregulloreve dhe akteve tjera nga lëmi i ndërtimit, 

planifikimit, projektimit dhe rregullimit hapësinor.  

• Udhëzon dhe orienton subjektet nga fusha e ndërtimit, bashkëpunon me subjektet udhëheqëse 

dhe personat juridik nga fusha e ndërtimit, ofron të dhënat dhe informata të tjera bazike 

profesionale të nevojshme, për punën e udhëheqjes komunale. 

• Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimit. 

• Harton projekt programin për vlerësimin e gjendjes ekzistuese të tokës ndërtimore të 

Komunës.  

• Propozon dhe zbaton programin e veçantë për rregullimin e gjendjes ekzistuese të tokës 

ndërtimore të Komunës. 

• Organizon dhe trajnon grupet profesionale dhe kapacitetet njerëzore për procedurën e 

legalizimit. Organizon dhe cakton grupin profesional për pranimin dhe shqyrtimin e 

kërkesave (dokumentacioneve) për legalizim. 

• Organizon dhe cakton grupin profesional për vlerësimin e objekteve ilegale. 

• Konstaton dhe delegon informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet 

ndërtimore, standardet, dokumentacionet urbanistike në fuqi dhe veçmas me rregulloren dhe 

manualin për legalizim.  

• Shqyrton – harton programe për ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve kapitale në tërësitë  

hapësinore ilegale. 

• Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës   ndërtimore 

dhe me të gjitha subjektet tjera përkatëse. 

• Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimeve ilegale.  

• Kryen detyra të tjera në pajtim me dispozitat ligjore,  akte nënligjore dhe rregullore 

komunale dhe të deleguara. 

Organizimi i Drejtorisë së Planifikimit dhe Urbanizmit 

Në  kuadër të  kësaj drejtorie do të funksionojnë këta sektorë:  

1. Sektori i Planifikimit. 

2. Sektori i Urbanizmit. 
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Sektori i Planifikimit 

• Koordinon punët në hartimin e Planeve të Rregullimit për lagjet urbane dhe jashtë urbane të 

hapësirës, me organet dhe subjektet e specializuara që merren me planifikimin dhe 

rregullimin e hapësirës. 

• Mbledh, përpunon dhe plotëson dokumentacionin e zhvillimit hapësinor, në harmoni me 

Ligjin për planifikimin hapësinor dhe dispozitat tjera të nxjerra në bazë të tij.  

• Përcjellë planifikimin urbanistik, projektimin dhe merret me zbatimin e tyre. 

• Propozon dhe zbaton rregullativën ligjore nga lëmi i planifikimit hapësinor: planit zhvillimor 

të Komunës, planit zhvillimor urban, planit rregullues urban, si dhe rregullativën nga lëmi i 

ndërtimeve investive. 

• Është kompetente për dhënien e lejeve për shfrytëzimin e sipërfaqeve publike, para lokaleve 

afariste, duke përfshirë hapësirat publike për vendosjen e tavolinave dhe karrigeve para 

dyqaneve të pavarura që ushtrojnë veprimtari hoteliere, foltoret publike, vendosja e 

gjeneratorëve statik, stendat lëvizëse për shitjen e librave, frigoriferëve për  akullore dhe pije 

freskuese, si dhe veprimtaritë tjera të lejuara në bazë të Ligjit, udhëzimit administrativ dhe 

rregulloreve komunale. 

• Është kompetente për dhënien e lejeve për pano reklamuese, bilborda, reklama ndriçuese,  

city-lightave etj. 

• Angazhohet në Komisionin për kontrollim teknik të punëve të ndërtimit, punëve teknike rreth 

ndriçimit publik dhe mirëmbajtjen e rrjetit publik dhe sinjalizimit. 

• Mban evidencë  dhe shënime për objekte të  djegura apo të shkatërruara gjatë luftës; 

• Angazhohet në mënyrë aktive në procesin e mbikëqyrjes profesionale gjatë ekzekutimit të 

punimeve të ndërtimit, rindërtimit, si dhe pranimit teknik të objekteve në bazë të Ligjit për 

ndërtimin. 

Sektori i Urbanizmit 

• Shqyrton kërkesat për lëshimin e lejeve ndërtimore, përcakton kushtet urbanistike për 

zbatimin e planit hapësinor, planit urbanistik, planit të rregullimit, planit të parcelimit, vijës 

së rregullimit dhe ndërtimit. 
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• Jep shënimet mbi madhësinë dhe destinimim e parcelave të caktuara ndërtimore apo 

kompleksit të tokës dhe karakteristikat e parashtruara të ndërtimit. 

• Përcakton pozitën e vijës së rregullimit dhe ndërtimit të objekteve të reja, pozitën e objekteve 

fqinjë, llojin dhe përmbajtjen e kapaciteteve të objekteve të planifikuara. 

• Kushtet për projektimin dhe ndërtimin e rrugëve, sipërfaqeve të gjelbëruara, kushtet për 

projektimin e objekteve të infrastrukturës komunale. 

• Kontrollon dokumentacionin teknik në harmoni me ligjet ndërtimore, standardet,  

dokumentacionet urbanistike në fuqi, si dhe me rregulloren dhe manualin për legalizim.  

• Përcakton kushtet për konservimin dhe ruajtjen e objekteve me vlera të posaçme (invalidëve, 

fëmijëve etj) dhe kushtet tjera për rastet e caktuara që janë me rëndësi për projektimin 

ndërtimin dhe shfrytëzimin e objekteve dhe hapësirave të planifikuara. 

• Zbaton programet e sektorëve të tjerë të Administratës Komunale në fushën e ndërtimit të 

infrastrukturës dhe objekteve kapitale si dhe rregulloret komunale nga përgjegjësia e kësaj 

drejtorie. 

• Përcakton lokacionet dhe kushtet urbanistike - teknike për vendosjen e objekteve të karakterit 

të përkohshëm dhe përhershëm. 

• Është pjesë aktive në procedurat e planifikimit të hapësirës dhe rregullimit të tokës 

ndërtimore, planeve dhe programeve nga kjo lëmi. 

• I koordinon punët e Komunës rreth përgatitjes dhe hartimit të planeve hapësinore, 

urbanistike, planeve të rregullimit dhe planeve tjera. 

• Mban evidentimin e të gjitha lejeve të lëshuara.  

Me qëllim të arritjes së objektivave institucionale, dhe për të siguruar se Komuna e Mitrovicës së 

Jugut funksionon në përputhje me kërkesat ligjore dhe sipas praktikave më të mira, Drejtoria e 

Planifikimit dhe Urbanizmit , për vitin 2023, ka në prioritet realizimin e këtyre objektivave: 

 

Nr. Objektivat Koha e 

implementi

mit  

Aktivitetet e planifikuara Partnerët 
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1. Do të vazhdohet me 

procedurat për Hartim të 

Hartës Zonale të 

Komunës sipas Ligjit  

për Planifikim 

Hapësinor 

T4 

 

• Të pajiset me 

Pëlqimin në MIA 

 

2. Lejet për shfrytëzimin e 

sipërfaqeve publike 

T1   

3. Trajnimi i Stafit  T1 • QGIS  

4. Trajnimet profesionale 

të stafit. 

T4   

5. Përgatitja dhe propozimi 

i lokacioneve për 

objekte të karakterit të 

përgjithshëm. 

T4 • UN-HABITATIN, 

MIA – në 

 

6. Shqyrtimi i kërkesave 

dhe udhëheqja e 

procedurës komplete për 

Leje Ndërtimi. 

T4 • Vazhdimi i procedurës 

për pajisje me leje 

ndërtimi për objektet e 

Ndërtuara nga 

donatorë vendorë dhe 

ndërkombëtar. 

 

7. Trajtimi i Ndërtimeve 

Pa Leje – Legalizimet 

Gjatë tërë 

vitit 2023 

Shqyrtimi i Lëndeve  

8.  Souftveri për 

digjitalizim të lejev 

ndërtimore 

T2 • Pregaditja e 

procedurave për 

tenderim 
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9. Planifikimi i Buxhetit të 

Drejtorisë së DPU të 

korrespondoj me 

realizim 

Përgjatë 

tërë vitit 

fiskal 

• Realizim i të gjitha 

kategoritë Ekonomike  

 

11 Vendosja e 8-kiosqeve 

në shesh 

T3-T4 • Pregaditja e 

procedurave për 

tenderim 

 

12 Realizimi i Investimeve 

Kapitale 

Përgjatë 

tërë Vitit 
• Të gjitha Projektet 

Kapitale të Drejtorisë 

 

13 Hartimi i projekteve në 

pronat komunale për 

nevojat e komunës 

Përgjatë 

tërë Vitit 
• Pregaditja e 

procedurave për 

tenderim 

 

14 Planifikimi i të hyrave 

vetanake të tejkaloj 

realizimin 

Përgjatë 

tërë vitin 

fiskal 

  

14. Inkasimi i të hyrave 

vetanake nga borgjet e 

akumuluara 

T4 • Me procedurat e 

përmbaruesit Privat 

 

15. Kontratave për 

Përfituesit Në  Frashër 

T3 • Përpilimi i Kontratave KEDS-i, PTK-ja, 

Ujësjellësi 

Rajonal, 

“UNITETI 

Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë 
Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë do të jetë përgjegjëse për performancën e 

detyrave si në vijim: 

• Planifikimin dhe menaxhimin e investimeve kapitale në infrastrukturën publike. 
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• Përcakton dhe mbikëqyrë ofrimin e shërbimeve publike lokale, duke përfshirë furnizimin me 

ujë, rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit dhe përpunimin e ujërave të zeza dhe trajtimin e 

mbeturinave. 

• Organizon mirëmbajtjen verore dhe dimërore, pastrimin e rrugëve dhe trotuareve të qytetit 

dhe rrugëve lokale. 

• Sigurimin e mirëmbajtjes se parqeve, hapësirave publike dhe varrezave; 

• Funksionimin e tregjeve. 

• Koordinon aktivitetet dhe jep pëlqimin për veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve 

dhe mallrave, me kompanitë publike dhe shoqatat e taksistëve individual dhe operatorëve 

juridik sipas rregulloreve. 

• Cakton linjat dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve. 

• Bën menaxhimin e shërbimit “Merimangë”, sipas rregullores, si dhe organizon procedurat 

për ankand publik për automjetet e konfiskuara, që kalojnë afatin e paraparë me ligj. 

• Siguron sinjalizimin vertikal dhe horizontal të rrugëve ekzistuese dhe rregullon 

komunikacionin në qytet. 

• Bën mbylljen e rrugëve për shfrytëzimin e tyre në raste të veçanta( festa shtetërore, punë të 

veçanta në interes të shtetit dhe Komunës dhe punë të ngjashme). 

• Bashkëpunon me kompanitë që ofrojnë shërbime rreth përcaktimit të çmimeve të ujit, të 

lidhjeve, ndërhyrjeve teknike dhe mbikëqyrjen e orarit të reduktimeve. 

• Kujdeset për  riparimin dhe mirëmbajtje e ashensorëve. 

• Është përgjegjëse për ndriçimin publik. 

• Merr pjesë në komisionin për pranim teknik të punëve të kryera – ndriçimin publik, 

mirëmbajtjen e rrjetit publik dhe sinjalizimin. 

• Bën konsultimet me nivelin qendror për ndërtimin, riparimin e shenjave apo ndryshimin e 

rrugëve ndër-komunale që ndikojnë në Komunë. 

• Është kompetente për lëshimin e lejeve që i përkasin Komunës për vendosjen e pengesave 

rrugore (policë të shtrirë). 

• Ushtron kompetencat tjera të përcaktuara me ligjet tjera me statut, aktet nënligjore  të 

deleguara nga pushteti qendror. 
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Organizimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës 

Në  kuadër të drejtorisë për  Shërbime Publike dhe Infrastrukturë do të funksionojnë këta 

sektorë:  

1. Sektori i Shërbime Publike. 

2. Sektori i Infrastrukturës. 

Sektori i Shërbimeve Publike 

• Zgjerimin dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbëruara. 

• Zgjerimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit publik. 

• Planifikimin dhe ndërtimin e parqeve dhe shesheve të Komunës. 

• Menaxhimin, kontrollimin dhe pastrimin e të gjitha shesheve që i përkasin Komunës. 

• Ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit. 

• Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve të kanalizimit atmosferik dhe ujërave të zeza. 

• Mbikëqyrë punët e ndërmarrjeve publike. 

• Rregullim të trafikut dhe transportit urban. 

• Mirëmbajtjen e pastërtisë së qytetit (fshirje-larja). 

• Shenjëzimi horizontal e vertikal i komunikacionit publik. 

• Kujdeset për mirëmbajtjen e autoparkingjeve publike.  

Sektori i Infrastrukturës 

• Planifikimin e investimeve kapitale në ndërtim. 

• Përpilon paramasa dhe parallogari lidhur me investimet kapitale. 

• Riparimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve publike. 

• Ndërtimin e rrugëve lokale në participim me qytetarët. 

• Zbatimi dhe monitorimi i projekteve të ndryshme varësisht nga kërkesat e drejtorive 

komunale. 

 

Prioritetet kryesore të drejtorisë për vitin 2023 

Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës ka ushtruar veprimtarinë konform detyrimeve 
dhe përgjegjësive që përcakton Statuti Komunal në realizimin e projekteve në disa rrafshe 
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komplekse dhe shumëdimensionale, me theks të veçantë në përmirsimin e infrastrukturës rrugore, 
duke intervenuar optimalisht konform pozicioneve të përcaktuara sipas buxhetit komunal. Hartimi i 
planeve e projekteve konkrete afatshkurtra dhe afatmesme duke përpiluar edhe Rregullore dhe 
Vendime adekuate të kësaj natyre, duke ofruar shërbime efektive dhe profesionale gjithnjë në të mirë 
të Komunës dhe qytetarëve të sajë ka qenë dhe mbetet objektiv parësor. Prioritetet e përcaktuara nga 
kjo drejtori për vitin 2023 janë:  

• Ndërtimi i rrugëve lokale e regjionale.  
• Ndërtimi i rrugëve lokale me kubëza betoni me participim me qytetarët.  
• Ndriçimi publik.  
• Shenjëzimi horizontal, vertikal e sinjalizues Autoparkingjet.  
• Ndërtimi i trotuareve, Shesheve dhe hapësirave të ngjashme.  
• Dhënia e hapësirave publike me qira apo me koncesion.  
• Licencimi i auto-taxive të qytetit.  
• Shërbime profesionale, inspektime, mbikëqyrje, pranime teknike.  
• Aktvendime, procedura kundërvajtës, procesverbale etj.  
• Zbatimi dhe monitorimi i projekteve të ndryshme ndërtimore në lëmin e infrastrukturës. 
• Zbatimi dhe monitorimi i projekteve të ndryshme të angazhuara nga drejtorit tjera në nivel 

Komunal. 
• Përgatitja e lëndëve të drejtorive përkatëse në të cilat ka nevojë për inxhinieri ndërtimore.  
• Pjesëmarrja në hapjen e tenderëve si dhe klasifikimin e ofertueseve.  
• Planifikimi i buxhetit 2020-2022 dhe përgatitja e projektpropozimeve të ndryshme.  
• Krijimi-ndërtimi i hapësirave të reja të gjelbërta.  
 

 

Lista e financimit të Investimeve 
Kapitale Komunale 2023 

  

Drejtoria 
DSHPI Emri i projektit 

Fondi 
Burim

or 

 Plani i zotimeve  

 TM  

48022 

Ndertimi i rrugve ne fshatin 
Kçiq 

GQ              80,000.00  
THV                           -    

Ndertimi i rrugve ne fshatin 
Bare 

GQ            135,000.00  
THV                           -    

Ndërtimi i rrjetit të 
ujësjellësve, statcionit të 
pompimit, furnizim me 
material për ujësjellës, 
rehabilitimi i rrjetit të 
ujësjellësit 

GQ              50,000.00  

THV                           -    
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Ndërtimi dhe asfaltimi i 
rrugëve në fshatin Vërrnicë 

GQ              55,000.00  
THV                           -    

Ndërtimi i rrugës Ali Zeneli GQ            175,789.00  
THV            174,211.00  

Rregullimi,riparimi i rrugës 
Mbretëresha Teutë 

GQ            170,000.00  
THV                           -    

Ndërtimi i rrugës Lah 
Nimani dhe Evlia Qelebia 

GQ              50,000.00  
THV            300,000.00  

Rregullimi i shtratit të lumit 
Ibër 

GQ            150,000.00  
THV                           -    

Rregullimi i shtratit të lumit 
Sitnica 

GQ            150,000.00  
THV                           -    

Ndërtimi i rrugës Dëshmorët 
e Kombit - Shipol 

GQ              50,000.00  
THV            250,000.00  

Ndërtimi i rrugëve në lagjen 
Ilirida 

GQ              50,000.00  
THV            250,000.00  

Ndërtimi i rrugëve në lagjen 
Shipol 

GQ              53,763.00  
THV                           -    

Ndertimi i rrugve ne fshatin 
Vaganicë 

GQ            150,000.00  
THV                           -    

Ndertimi i rrugve ne fshatin 
Broboniq 

GQ            100,000.00  
THV                           -    

Ndertimi i rrugës Mazhiq-
Tërrstenë-Rashan 

GQ              50,000.00  
THV            200,000.00  

Ndërtimi i rrjetit të ujitjes te 
Liqeni Artificial 

GQ            100,000.00  
THV                           -    

Rregullimi i sheshit Mehë 
Uka dhe Agim Hajrizi 

GQ            100,000.00  
THV                           -    

Ndërtimi i Urës te lagjia 
Pllana në Bair 

GQ              30,000.00  
THV                           -    

Rregullimi i shehsit dhe 
vendosja e shtatorës së 
Adem Jashari 

GQ            100,000.00  

THV                           -    

Zgjerimi i rrjetit të 
kanalizimit dhe pusetave në 
Shalë të Bajgorës, Koshtovë, 
Broboniq, Zhabar, Ilirid, 
Shipol, Bajr, Vinarcë, 
Gushafc, Vaganicë dhe në 
zonen e qytetit  

GQ            150,000.00  

THV                           -    

Zgjerimi i rrjetit të ndriqimit 
publik në Shalë të Bajgorës, 

GQ            100,000.00  
THV                           -    
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Vinarcë, Zhabar, Koshtovë, 
Vaganicë, Ilirid, Shipol, 
Bajr,Suhodoll 
Shenjëzimi i rrugëve në të 
gjitha rrugët e qytetit: 
Qender, Ilirid, Bair, 
2Korriku, Shipol, Vaganicë, 
Zhabar, Koshtovë 

GQ              60,000.00  

THV                           -    

Blerja e semaforëve, 
paisjeve sinjalizuese dhe 
ndriquese në Shipol, Zhabar, 
Ilirdi, Qender, 2 Korrik dhe 
Bair 

GQ              30,000.00  

THV                           -    

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si 

në vijim: 

• Në bashkëpunim me ministrinë përkatës dhe institucionet tjera relevante dhe në përputhje me 

objektivat e politikes bujqësore dhe zhvillimit rural harton plane dhe  programe për zhvillim 

të bujqësisë në nivel Komunal. 

• Përcjell dhe koordinon zbatimin e ligjeve në lëmin e bujqësisë duke përfshirë prodhimtarinë 

bimore, blegtorale, resurset natyrore, dhe merr pjesë aktive në hartimin e programeve-

politikave zhvillimore për zonat rurale.  

• Nxitë dhe inkurajon fermerët për të investuar në rritjen e kapacitete të tyre bujqësore. 

• Planifikimin, zhvillimin dhe kujdesin permanent të shfrytëzimit së tokës bujqësore për 

nevojat dhe interesat e Komunës. 

• Propozimin dhe hartimin e politikave komunale të zhvillimit së bujqësisë, blegtorisë, 

hortikulturës dhe agroturizmit. 

• Mbledh, përgatit dhe shpërndan tek fermerët dhe industria agro-përpunuese  informacionet 

për bujqësi dhe zhvillim rurale  nëpërmjet zyrës. 

• Siguron mbajtjen e statistikave bujqësore mbi sipërfaqet bujqësore, prodhimtarinë bujqësore, 

fondin blegtoral, mekanizmin bujqësor, kapacitetet përpunuese të prodhimeve bujqësore, 

tregjet etj. 
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• Angazhime në krijimin  dhe zbatimin e programeve - politikave  për mbrojtjen e shëndetit të 

kafshëve shtëpiake, në kuadër të programeve kombëtare. 

• Bashkëpunim dhe koordinim i punëve me të gjitha organizatat që zhvillojnë dhe ndihmojnë 

aktivitetet bujqësore dhe mjedisore si dhe ofron asistence për fermerë për të aplikuar në 

grante të MBPZHR dhe ne organizata te ndryshme. 

• Ndërrimin e përkohshëm ose të përhershëm të destinimit të tokës bujqësore në bashkëpunim 

me organin kompetent për planifikim hapësinor. 

• Ndihmon në gjenerimin e të ardhurave në zonat rurale përmes aktiviteteve bujqësore. 

• Përmirësimi i jetës së popullatës në zonat rurale. 

• Prezanton teknika moderne të shërbimeve këshillimore në zonat rurale.  

• Zhvillimi i agroturizmit rural në nivel komune. 

Organizimi i Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 

Në  kuadër të Drejtorisë së  Bujqësisë dhe Zhvillimit  Rural do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Bujqësisë. 

2. Sektori i Zhvillimit Rural. 

Sektori i Bujqësisë 

• Përpilon, implementon dhe monitoron projekte të ndryshme në bujqësi. 

• Mban evidencë për tokat bujqësore, llojet dhe sipërfaqet me kultura bujqësore, llojet 

kategoritë dhe numrin e krerëve të kafshëve shtëpiake, shoqëritë e bletëve etj. 

• Analizon potencialin e fermerëve, nevojat dhe mundësitë e zhvillimit të mëtejmë të tyre, 

rekomandon masat adekuate dhe hulumton mundësitë për mbështetje profesionale, 

administrative dhe materiale. 

• Organizon seminare, këshillime dhe trajnime me qellim të ofrimit të njohurive profesionale 

për fermerë. 

• Ndërmerr masa për mbrojtjen e prodhimtarisë bujqësore nga fatkeqësitë elementare 

(vërshimet, breshëritë, pandemitë etj). 

• Në rast fatkeqësie elementare bënë vlerësimin e dëmit dhe propozon rekomandime për masat 

e mëtejme. 
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• Propozimin dhe hartimin e politikave komunale të zhvillimit të bujqësisë, blegtorisë, 

pemëtarisë, hortikulturës dhe agroturizmit. 

• Mbrojtjen e kafshëve shtëpiake dhe bimëve bujqësore. 

• Ndërrimin e përkohshëm ose të përhershëm të destinimit të tokës bujqësore në bashkëpunim 

me organin kompetent për planifikim hapësinor. 

• Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore. 

Sektori i Zhvillimit Rural 

• Planifikimi i zhvillimit rural. 

• Përgatit raporte dhe informacione mbi ecurinë e zhvillimit rural dhe performancës  së 

shërbimeve këshillimor. 

• Në përputhje me procedurat e miratuara, koordinon identifikimin dhe implementimin 

projekte ne zonat rurale. 

• Ndihmon gjenerimin e të ardhurave rurale përmes aktiviteteve në bujqësi dhe punësimit në 

fermë, si dhe zhvillimit të financave rurale dhe mikrobizneseve. 

• Ndihmon në  përmirësimin e  jetës në zonat rurale dhe infrastrukturës rurale.  

• Ndihmon në gjenerimin e të ardhurave në zonat rurale përmes aktiviteteve bujqësore. 

• Përmirësimi i jetës së popullatës në zonat rurale. 

• Prezanton teknika moderne të shërbimeve këshillimore në zonat rurale. 

• Mbështet zhvillimin e agroturizmit rural.  

 

 
 

Prioritetet 

 
Koha dhe vendi i 
implementimit të 

aktiviteteve 

 
 

Aktivitetet e planifikuara 

 
 
Buxheti  € 
 

 
 

Partnerët 
implementue

s të 
 

 
Koha Vendi  
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I.  Hartimi i të   
gjitha propozim  
vendimeve, përgjig
jeve në kërkesa,  
marrëveshjeve  të 
mirëkuptimit dhe 
bashkëpunimit 
etj. 

 
 
 
 

Janar- 
Dhjetor 

 
 
 
 

 
 
 
 

Komuna e 
Mitrovicës 

• Hartimi i të gjitha akteve në 
kohë të duhur sipas shqyrtimit të 
kërkesave në afat brenda 
kornizave ligjore;  

• Zbatimi i Ligjit për Tokën 
Bujqësore duke bërë ndërlidhje 
me zbatimin e Ligjit për 
Planifikimin Hapësinor, Ligjit për 
Mjedis, Ligjit për Ndërtim dhe 
Ligjin për Trajtimin e ndërtimeve 
ilegale ; 

• Zbatimi i ligjeve dhe rregulloreve 
tjera për bujqësi dhe zhvillim 
rural etj. 
 

 
 
 

 
 
Drejtoria për 
Bujqësi dhe 

Zhvillim 
Rural/ 

Kryetari i 
Komunës 

 
 
II. Përgatitja e 
planeve, 
projekteve, 
aktiviteteve dhe 
raporteve për 
Drejtorinë e 
Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural 

 
 
 
 

Janar- 
Dhjetor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Komuna e 
Mitrovicë

s 

 
• Hartimi i propozim -projekteve të 

parapara në buxhetin e vitit 2023. 
• Regjistrimi i fermerëve  në 

sistemin e identifikimit dhe 
regjistrimit të fermave në EFR. 

• Aplikimi i fermerëve për 
subvencione të shpallura nga 
MBPZHR për  mbjelljet vjeshtore 
dhe digjitalizimi me ELPIS  i 
sipërfaqeve të kultivuara.     

• Monitorimi i punës së therrtorës. 
• Angazhimet në Programin e 

Shërbimeve   Këshillimore të 
MBPZHR për fermerë. 

• Angazhimet në programet e 
Statistikave Bujqësore të 
MBPZHR dhe DBRZH etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Drejtoria për 
Bujqësi dhe 

Zhvillim 
Rural/ 

Kryetari i 
Komunës/  
Drejtoritë 
përkatëse/ 
MBPZHR 
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Përgatitja e 
planeve, 
projektev, 
aktiviteteve 
dhe raporteve 

  

 

 

 

 

Janar - Dhjetor 

• Bashkëpunimi me OJQ rreth 
realizimit te projekteve në zonat 
rurale;  

• Përcjellja e korrje –shirjeve; 
• Planifikimi i mbjelljeve vjeshtore; 
• Mbajtja e trajnimeve me fermer; 
• Organizimi i trajnimeve për  

fermer; 
• Hartimi i raportit komunal mbi 

korrje –shirjet , bazuar në 
rregullorën komunale të korrje- 
shirjeve; 

• Aplikimi i fermerëve për 
subvencione të shpallura nga 
MBPZHR për bujqësi; 
 

  

 

 

Drejtoria për 
Bujqësi dhe 

Zhvillim 
Rural 

Kryetari i 
Komunës 

Drejtoritë 
përkatëse 

Partnerët 
tanë 

  

Janar/Prill 

Subvencionimi dhe furnizimi i fermerëve 
me serra të titpi tunel 

43,000.00€  

 

III 
Implementimi  
i projekteve  
(subvencionet) 
nga buxheti i 
DBZHR 

Janar/Qershor 1.Mekanizem Bujqesor 100,000.00 
€ 

 

Drejtoria për 
Bujqësi dhe 
Zhvillim 
Rural 

Kryetari i 
Komunës  

Drejtoritë 
përkatëse  

Partnerët 
tanë 

 

Mars /Dhjetor 3.Grante per ngritje te pemishteve me 
fidane të arrave dhe lajthive dhe me sistem 
të ujitjes në pemëtari. 

15,000.00€ 

Janar/ Qershor Grante per Blegtori, (Laktofriza)  

10,000.00 € 

Qershor /Gusht  4.Subvencionimi i Panairit të produkteve 
bujqësore gjate gjithe vitit  

2,000.00 

 

Janar/Dhjetor 

5.Subvencionimi i transportit për fermerët 
që bartin qumështin e tyre nga zonat e 
thella rurale 

 

5,000.00 € 
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Shkurt /Tetor  6.Grante per Bletari 20,000.00 €  

    

DBZHR   

200,000.00€ 

 

 DBZHR me 
Donatore 

Projektet te cilat kemi marrveshje 
bashkepunimi nga viti 2022, per aktivitetet 
te cilat do te realizohen gjate vitit 2023 

230,000.00€  

 TOTALI  430,000.00€  

 

 
 
V.Implementimi i 
projekteve nga 
buxheti MBPZH. 

 
 
Janar 
Dhjetor 

 
Gjatë orarit 
të punës, në 
Komunën e 
Mitrovicës  

• Subvencione për kafshë të imëta  
• Subvencione për pemë 
• Subvencione për perime  
• Subvencione për lopë 

qumështore 
• Grante për ngritjen e shtallave 

dhe infrastrukturës përcjellse në 
shtallë (lopeve, deleve dhe 
dhive) 

• Grante për ngritjen e serrave 
komerciale 

• Grante për ngritjen e 
pemëtoreve të reja 

• Grante për mekanizim 
bujqësorë 

• Grante për zhvillim rural etj 
 

 

  
 

 

 

 

Drejtoria 
për 

Bujqësi dhe 
Zhvillim 
Rural/ 

MBPZHR. 

 
 
VI.Promovimi    

Tetor/ 
Nëntor 

 
 
 

Në 
Komunën e 

 

• Panairi i prodhimeve vendore   
 
 

 
Drejtoria 

për 
Bujqësi dhe 

Zhvillim 
Rural. 

 

Nëntor/ 
Dhjetor 

 • Panairi “Unë konsumoj 
produkte vendore, Po ti”? 

Shkurt  • Panairi i “Shpeztarisë” 

Shtator  • Panairi “Dita e Mjaltit” 
Janar/ 

Dhjetor 
 • Hartimi i broshurave 

Janar/ 
Dhjetor 

 • Hartimi i fllajerave 
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Janar/ 
Dhjetor 

 • Vizita studimore jashtë dhe 
brenda vendit  

Janar/ 
Dhjetor 

 • Organizimi i konferencave 

Janar/ 
Dhjetor 

 • Organizimi i tryezave 

Dhjetor  • Prezantimi i raportit vjetorë etj 

 

 

 

 

Drejtoria e Inspekcionit  
Drejtoria e Inspekcionit do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në vijim: 

• Mbikëqyrjen dhe aplikimin e ligjeve dhe akteve tjera ligjore në fushën e ndërtimit, tregut, 

sanitarisë, veterinarisë, bujqësisë, mbrojtjes së ambientit, trafikut urban-komunikacionit, 

hidroekonomisë, rrugëve etj. 

• Implementimin e praktikave të inspekcionit të tregut duke përfshirë shitjen ilegale të mirave 

materiale, afatin e përdorimit të artikujve, ushtrimin e biznesit në pajtueshmëri me orarin e 

punës. 

• Të sigurojë mbrojtjen efektive të konsumatorit, fillimisht përmes inspektimit të artikujve 

ushqimor, mishit, shpezëve dhe prodhimeve të qumështit. 

• Të sigurojë standarde të larta në lëmin e mbrojtjes së ambientit, kushteve sanitare dhe 

higjienës publike ku përfshihen: inspektimi i cilësisë së ujit dhe metodat e hedhjes së 

mbeturinave. 

• Mbikëqyrë implementimin e Planit Zhvillimor të Komunës (PZHK), planeve zhvillimore 

urbane (PZHU), planeve rregulluese urbane (PRRU), kushtet e lokacionit dhe të ndërtimit, 

përkatësisht të rikonstruimit të objekteve industriale, të objekteve për prodhim dhe qarkullim 

të mallrave, të ndërtesave banesore dhe ndërtesave tjera, të varrezave, objekteve për furnizim 

me ujë, objekteve të komunikacionit. 
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• Të zbatojë inspektimin në lëmin e ndërtimit dhe rindërtimit, për të siguruar pajtueshmërinë 

me rregullat e ndërtimit dhe planifikimit, me theks të posaçëm në ndërtimin ilegal. 

• Të sigurojë inspektimin në lëmin e shërbimeve komunale, me theks të veçantë në transportin 

publik, duke inspektuar shërbimet e autobusëve, lejet e taksive dhe objektet transportuese 

publike. 

• Ekzekuton vendimet, përcjell, evidenton dhe ndërmerr masa ligjore ndaj subjekteve-

operatorëve që kryejnë veprimtari joligjore nga kompetenca e kësaj Drejtorie. 

• Përgatitë aksione konkrete për eliminimin e të metave që paraqiten në raste konkrete në 

bashkëveprim me organet tjera kompetente si dhe bashkëvepron me subjektet shtetërore si: 

policia, gjykata, prokuroria, etj. 

• Të kryejë detyrat dhe përgjegjësitë në bashkëpunim të ngushtë me drejtoritë tjera të 

Komunës. 

Organizimi i Drejtorisë së Inspekcionit 

Drejtoria e Inspekcionit fushëveprimin e vet e ushtron përmes këtyre sektorëve:  

1. Sektori i Inspekcionit të Tregut. 

2. Sektori i Inspekcionit të Ndërtimit. 

3. Sektori i Inspekcionit të Shërbimeve Komunale dhe Transportit Rrugor. 

4. Sektori i Inspekcionit Sanitar dhe Veterinarisë. 

Inspekcioni i Tregut 

• Kontrollimin e objekteve tregtare, industriale dhe depove. 

• Kontrollimin e  vendeve të punës dhe objektet tjera në të cilat produktet vihen në shërbim; 

• Organizime dhe kontrollime të rastit. 

• Kërkimin e të gjitha informatave të nevojshme në përputhje me ligjin dhe me aktet 

nënligjore të kësaj fushe. 

• Përcjelljen e çmimeve të artikujve, dhënien e bllokut paragon dhe të faturave të tregtisë me 

pakicë dhe shumicë. 
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• Organizimin, kontrollimin dhe respektimit e orarit të punës nga bizneset afariste, kontrolli 

mbi të dhënat e prejardhjes së mallit, kontrolli i vulosjes (zhigosjes) së peshoreve, 

kontrollimi i librave tregtare të shit-blerjes. 

• Kontrollimin dhe respektimin e obligimit të subjekteve afariste për vendosjen e 

mbishkrimit të firmës në lokalet e tyre. 

• Përcjelljen e subjekteve afariste që kanë sjellje monopoliste, për të mos lejuar 

konkurrencën jo lojale në tregti. 

• Konfiskimin e mallit, në përputhje me dispozitat e ligjit dhe të rregullores mbi tregtinë, në 

rastet kur: malli është pa dokumentacion përcjellës, pa faturë, pa fletë dërgesë, apo pa bllok 

paragon, pa numër të regjistrimit të biznesit dhe të blerësit, pa regjistrimin e faturës në 

librat e tregtisë dhe kur subjekti afarist nuk ka leje pune. 

• Zbatimin e të gjitha masave ndëshkuese të parapara me ligj, të inkasojë mjetet nga dënimet 

e shqiptuara në vendin e ngjarjes, të ushtrojë fletëparaqitje për kundërvajtje, të ushtrojë 

edhe detyra tjera të parapara me ligj dhe me akte tjera nënligjore. 

Inspekcioni i Ndërtimit 

• Inspektimin e ndërtimeve, instalimeve, renovimeve, zgjerimeve, ndryshimeve, shndërrimeve 

si dhe inspektimin e rrënimit të çfarëdo ndërtese apo strukture, përjashtuar punët e 

zakonshme për mirëmbajtjen e ndërtesave për të cilat nuk nevojitet leje ndërtimi. 

• Inspektimi i kushteve urbanistike-teknike. 

• Inspektimi i dokumentacionit teknik (projektet e ndërtimit, lejet e ndërtimit, inspektimi i 

lejeve të përdorimit të objekteve). 

• Mbikëqyrja e rrënimit të objekteve të ndërtuara pa leje, përpilimi i procesverbaleve dhe 

dhënia e vendimit për ndërprerjen e punëve ndërtimore. 

• Ushtron fletëparaqitje, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundërvajtës dhe të ligjit 

penal. 

• Inspekton kushtet dhe masat e sigurisë që kanë të bëjnë me sigurimin e objektit dhe të 

objekteve tjera përreth, si dhe masat për sigurinë e komunikacionit përreth këtyre objekteve. 

• vërtetimi i dokumenteve burimore, të cilat investitori duhet t’i këtë në dispozicion në vend 

ndërtim, në përputhshmëri me ligjin. 
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• Përpilimi i procesverbaleve për gjendjen e punimeve në vend ndërtim, për respektimin ose 

mosrespektimin e kushteve të përcaktuara për ndërtim, cilësinë e punimeve dhe të materialit 

ndërtimor. 

• Marrja e vendimeve për ndërprerjen (pezullimin) e punimeve, deri në evitimin e 

parregullsive tekniko – procedurale. 

• Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe me rregulloret e Komunës. 

Inspekcioni i Shërbimeve Komunale dhe Transportit Rrugor  

• Mbikëqyrin dhe parandalon keqpërdorimin e ujit të pijshëm për larjen e rrugëve, sipërfaqeve 

publike, autolarje, mbushjen e puseve, ujitjen e kopshteve, etj. 

• Mbikëqyrin ndërhyrjen (prerjen) e rrugëve publike pa leje, të trotuareve dhe të sipërfaqeve 

tjera publike dhe merr masa adekuate ligjore. 

• Mbikëqyrin mirëmbajtjen e rrugëve, trotuareve, shesheve, parqeve, varrezave, tregut të 

gjelbër, terreneve sportive dhe sipërfaqeve tjera publike, mbikëqyrin hedhjen e mbeturinave 

jashtë vendeve të caktuara, mbikëqyrin zbrazjen pa leje të materialeve (rërës, dheut, të 

materialit tjetër ndërtimor) që pengojnë qarkullimin e lirë të qytetarëve. 

• Mbikëqyrin ekspozimin e mallrave jashtë lokaleve afariste, ndalimin e shfrytëzimit 

(vendosjes) pa leje të hapësirave publike, mbikëqyrin vënien e mbishkrimeve, reklamave, 

vitrinave, objekteve publike dhe higjienike, hoteliere, sallave publike (WC-të). 

• Mbikëqyrin e vënies së panove dhe të reklamave. 

• Mbikëqyrin zbatimin e dispozitave ligjore nga lëmi i komunikacionit të mjeteve motorike në 

qarkullimin publik. 

• Mbikëqyrin kontrollimin dhe marrjen e masave të parapara ligjore kundër transporteve 

ilegale dhe të atyre që nuk respektojnë orarin e përcaktuar nga organi kompetent. 

• Kryejnë punë të tjera të ngjashme të përcaktuara me ligj dhe me rregulloret e Komunës. 

Objektivat dhe aktivitetet për vitin 2023 

Nr Objektivi/detyra e punës Aktivitetet 
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Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit 
Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit në kuadër të fushe veprimtarisë së vet përfshinë: 

• Harton planin për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, 

në pajtim me udhëzimet administrative të organit kompetent qeveritar. 

• Vlerëson rrezikshmërinë, duke u bazuar në të dhënat faktike për planifikim, ndërmerr masa 

parandaluese për pengimin, zvogëlimin dhe eliminimin e pasojave nga fatkeqësitë natyrore 

dhe nga fatkeqësitë e tjera. 

• Organizon formimin e njësive për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga 

fatkeqësitë e tjera, si dhe kryen plotësimin e tyre me obligues dhe kompleton ato me mjete 

adekuate për veprim në raste të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera. 

• Përgatit programet për aftësim, në pajtim me organin qeveritar. 

1  
Luftimi i Ekonomisë së Zezë 

1.1. Regjistrimi i biznesit; 
1.2. Verifikimi i kushteve minimale teknike dhe paisja e 

subjekteve me pelqim për të ushtruar veprimtari 
biznesore; 

1.3. Origjina e mallit dhe mbajtja e evidencës; 
1.4.Kontrollimi i qarkullimit te mallerave  në automjete 

transportese  etj. 
 

2  
Mbrotja e konsumatorit 

2.1. Vendosja e çmimeve dhe verifikimi i çmimit të 
deklaruar; 

2.2. Dhënja e faturave – kuponave konsumatorit; 
2.3. Respektimi i garancioneve; 
2.4. Kontrollimi i karakteristikave të produkteve përmes 

çertifikatave, deklarimit dhe etiketimit etj; 
 

 
2.5. Përmbushja e standardeve të mallrave pas vendosjes së 

tyre dhe të shërbimeve dhe  Pershtatëshmëria teknike e 
produktëve, etj; 

3  
Inspektimi i subjekteve 
shërbyese 

 3.1. Kontrollimi inspektues i veprimtarive turistike, hoteliere 
dhe zejtare; 
 3.2 Kontrollimi inspektues i Autoparkingjeve;         
 3.3 Autolarjeve, Automekanikëve. 
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• Kujdeset për sigurimin dhe mirëmbajtjen e rezervave të mjeteve materiale për raste të 

fatkeqësive natyrore dhe të fatkeqësive të tjera. 

• Organizon funksionimin e sistemit të vështrimit, lajmërimit dhe alarmimit. 

• Kryen edhe punë të tjera nga lëmi i mbrojtjes dhe shpëtimit nga fatkeqësitë natyrore dhe nga 

fatkeqësitë e tjera, në bashkëpunim me organet kompetente komunale dhe qeveritare. 

• Bashkëpunon me shërbimet emergjente: Forcën e Sigurisë së Kosovës, Policinë e Kosovës, 

Shërbimin Emergjent Mjekësorë, Shërbimin për Zjarrfikës dhe Shpëtim, KFOR-in, Policinë e 

EULEX-it, Kryqin e Kuq të Kosovës dhe me OJQ-të përkatëse. 

 

 

Organizimi i Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Shpëtimit 

Në kuadër të drejtorisë së  Mbrojtjes dhe Shpëtimit do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Parandalimit dhe Gatishmërisë. 

2. Sektori i Reagimit dhe Rimëkëmbjes. 

3. Shërbimi Zjarrfikës dhe i Shpëtimit. 

Sektori i Parandalimit dhe Gatishmërisë 

• Menaxhimi i programeve të destinuara për zvogëlimin e humbjeve në njerëz, në të mira 

materiale dhe mjedis. 

• Zhvillimi i projekteve dhe programeve për identifikimin, vlerësimin dhe zvogëlimin e 

rreziqeve permanente ndaj njerëzve, të mirave materiale dhe mjedisit. 

• Kujdes për hartimin e planeve të parandalimit ndaj të gjitha rreziqeve të identifikuara. 

• Të kujdeset për hartimin e planeve të vijimësisë së qeverisjes në koordinim me institucionet 

përkatëse. 

• Të vendos standarde dhe procedura për nivelin përkatës të gatishmërisë emergjente. 

• Të kujdeset për zhvillimin dhe menaxhimin e programeve të destinuara për gatishmërinë 

emergjente. 
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• Të koordinoj rishikimin e rezultateve të politikave të gatishmërisë së përgjithshme 

emergjente. 

• Të kujdeset për ndërtimin dhe fuqizimin e kapacitetit të agjencive të nivelit lokal dhe të 

sektorit privat në lëmin e parandalimit, mbrojtjes, reagimit dhe rimëkëmbjes nga fatkeqësitë 

natyrore, teknologjike dhe të shkaktuara nga faktori njeri. 

• Zbatimi i detyrave tjera të caktuara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë. 

Sektori i  Reagimit dhe Rimëkëmbjes 

• Të udhëheq, drejtojë dhe zhvillojë aktivitetet e sektorit dhe të sigurojë përmbushjen e 

objektivave strategjike të drejtorisë. 

• Të sigurojë dhe koordinojë të gjitha operacionet emergjente dhe planet e veprimit gjatë 

fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera. 

• Të sigurojë që menaxhimi emergjent është pjesë integrale e Sistemit të Integruar të 

Menaxhimit të Emergjencave në Kosovë. 

• Të kujdeset që Ekipi i Reagimit Emergjent të sigurojë raportin e shpejtë të gjendjes dhe 

vlerësimin preliminar të dëmeve. 

• Të ndërtojë dhe mbajë partneritet të fortë me strukturat emergjente publike, vullnetare dhe të 

sektorit privat. 

• Të ndërmerr projekte kërkimore brenda Sistemit të Integruar të Menaxhimit Emergjent dhe 

me institucionet tjera përkatëse, lidhur me çështjet e reagimit emergjent në nivel lokal. 

Shërbimi Zjarrfikës dhe i Shpëtimit  

• Menaxhimin e Shërbimit Zjarrfikës dhe Shpëtimit në territorin e Komunës. 

• Merr pjesë në hartimin e Planit të Mbrojtjes nga zjarri në Komunë. 

• Zbatimin e standardeve dhe legjislacionit për mbrojtjen nga zjarri, zjarrfikjen dhe shpëtimin, 

organizimin, aktivitetet, shtrirjen, pajisjen, personelin për SHZSH në nivelin komunal. 

• Përkujdeset për investime kapitale me pajisje teknike për këtë shërbim. 

• Edukimin dhe trajnimin e zyrtarëve të këtij sektori. 

• Formimi dhe zhvillimi i bibliotekës zjarrfikëse në kuadër të SHZSH. 
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• Të mbështesë planifikimin e buxhetit në Komunë për mbrojtje nga zjarri. 

• Të koordinojë bashkëpunimin me Sektorin për parandalim dhe gatishmëri dhe Sektorin e 

reagimit. 

• Të bashkëpunojë me drejtoritë dhe sektorët tjera në çështjet e mbrojtjes nga zjarri. 

• Të përgatisë trajnime dhe ushtrime praktike për zjarrfikësit dhe shërbimet vullnetare 

zjarrfikëse. 

 

 

Nr. Emërtimi i detyrave/ 
aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e realizimit 

 

 1 2 3 4 

 

01 
Hartimi i Plan-programit 
të punës së DSE-së për 
vitin 2023 

 

DSE Sektorët e DSE 

 

 

Janar 

 

 

02 

Përpilimi i raportit vjetor 
të punës për vitin 2022 

 

DSE Sektorët e DSE Janar 

 

 

 

03 

Ndërmarrja e masave të 
menjëhershme në ofrimin 
e ndihmës me rastin e 
shfaqjes së fatkeqësive 
natyrore dhe fatkeqësive 
tjra (elementare dhe 
aksidenteve). 

 

DSE 

Shërbimet Emergjente 
NJPZSH, SHM, PK-ës, 

FSK-ës, etj 

 

 

Janar- Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ 
aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e realizimit 

 

 1 2 3 4 

 

04 Konstatimi dhe evidentimi 
i dëmeve të shkaktuara 
nga fatkeqësitë natyrore 
dhe ndërmarrja e masave 
adekuate për sanimin e 
gjendjes. 

DSE Drejtoritë tjera Janar- Dhjetor 

05 Planifikimi i masave për 
mbrojtje, shpëtim dhe 
ndihmë në rast të 
fatkeqësive natyrore dhe 
fatkeqësive tjera. 
 

 

DSE 
 Janar- Dhjetor 

06 Azhurnimi  i Planeve për 
mbrojtje, shpëtim dhe 
ndihmë. 

DSE Sektorët e DSE Janar- Dhjetor 

07 Përpunimi i Planit për 
Mbrojtje nga Zjarri 

 

 

DSE 
Sektorët e DSE Janar- Dhjetor 

08 Rishikimi - Vlerësimi i 
rrezikshmërisë nga 
Fatkeqësitë Natyrore dhe 
Fatkeqësitë Tjera 

 

DSE 

 

Subjektet relevante 
Janar- Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ 
aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e realizimit 

 

 1 2 3 4 

09 Harmonizimi dhe 
përditësimi i planeve të 
reagimit emergjent me 
institucionet, ndërmarrjet 
dhe organizatat e tjera 
përkatëse të komunës në 
fushën e gatishmërisë 
emergjente. 

DSE 
Subjektet relevante 

 
Janar- Dhjetor 

10 Vlerësimi i dëmeve të 
shkaktuara nga fatkeqësitë 
natyrore dhe fatkeqësitë 

Tjera. 

 

DSE 
Drejtoritë tjera Janar- Dhjetor 

11 Formimi-aktivizimi i 
Qendrës Operative 
Emergjente Lokale për 
Mbrojtje dhe Shpëtim nga 
Fatkeqësitë Natyrore dhe 
Fatkeqësitë Tjera. 

 

DSE  
Janar- Dhjetor 

 

12 Themelimi i njësive për 
intervenime të 
përgjithshme në nivel 
komune. 

 

DSE 
 

Janar- Dhjetor 

 

13 Përcaktimi i një objekti 
për Depo dhe DSE Subjektet relevante Janar-  Dhjetor 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

104 

Nr. Emërtimi i detyrave/ 
aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e realizimit 

 

 1 2 3 4 

angazhimi për krijimin e 
rezervave materiale për 
çështje emergjente. 

 

14 Sensibilizimi i popullatës 
për mbrojtjen personale 
dhe reciproke për 
pengimin dhe zvogëlimin 
e pasojave nga të gjitha 
fatkeqësitë (natyrore, 
teknike etj.) 

 

DSE 

Përfaqësuesit e  
Bashkësive lokale dhe 

Shërbimet  informative të 
shkruara dhe e 

elektronike 

Janar- Dhjetor 

15 Organizimi i mbajtjes së 
ushtrimit më temën: 
Shpëtimi dhe evakuimi i 
nxënësve dhe personelit të 
një shkolle fillore, në 
situatën emergjente nga 
zjarri dhe tërmeti. 

 

DSE 

Drejtoria e Arsimit, 
Policia e Kosovës, 

Shërbimi Medicinal, 
Personeli i shkollës dhe 
NJPZSH dhe njësit tjera 

relevante 

Tetor 

 

16 Koordinimi i punëve rreth 
dhënies së pëlqimeve në 
dokumentacion investivo 
–teknik dhe në lokacion,  
respektimi i standardeve 
për raste emergjente, ato 
nën përgjegjësin e 
Komunës. 

DSE 
DSE-Komisionin 

adekuatë Janar- Dhjetor 

17 Angazhimi në Këshillin 
Komunal për Siguri në 

Drejtori- DSE Kryetarin e Komunës, Janar - Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ 
aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e realizimit 

 

 1 2 3 4 

Bashkësi, me vendim të 
Kryetarit. 

anëtarët e KKSB 

18 Evidentimi koordinimi 
dhe propozimi  i punëve 
dhe aktiviteteve, për 
parandalim-eliminimin e 
pikave emergjente të cilat 
paraqesin rrezik  në 
territorin e komunës 

DSE DSE dhe Drejtoritë tjera Janar -Dhjetor 

19 Koordinimi i punëve dhe 
aktiviteteve dhe 
Menaxhimi  i 
strehimoreve. 

 

DSE 
DSE dhe Drejtoritë tjera Janar -Dhjetor 

20 Puna dhe aktivitetet me 
subjektet komunale rreth 
zbatimit të Ligjit për 
mbrojtjen kundër Zjarrit. 

DSE 
-Subjektet relevante të 
involvuara sipas Ligjit 
për Mbrojtje  nga Zjarri 

Janar -Dhjetor 

21 

 

Ngritja e nivelit të 
gatishmërisë emergjente 
në komunë. 

 

DSE 

Drejtoritë dhe 
institucionet tjera të 

komunës 
Janar- Dhjetor 

22 Vetëdijesimi i qytetarëve 
– nxënësve të shkollave 
përmes ligjëratave nga 
lamia e mbrojtjes nga 
zjarri. 

 

DSE 

DSE, NJPZSH,                              
Drejtoria e Arsimit, 

 

Prill- Maj 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ 
aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e realizimit 

 

 1 2 3 4 

23 Përpilimi i raporteve dhe 
informatave të ndryshme 
nga lëmi i Mbrojtjes dhe 
Shpëtimit. 

DSE Sektorët e DSE Janar- Dhjetor 

24 Planifikimi, evidentimi 
dhe sistemimi i resurseve 
njerëzore dhe mjeteve 
materialo- teknike , për 
nevoja emergjente 

 

DSE 

Institucionet, kompanitë 
publike dhe private. 

Janar- Dhjetor 

25 Koordinimi i punëve dhe 
aktiviteteve të rregullta në 
mes të Shërbimeve 
Emergjente. 

DSE 

Shërbimet Emergjente 
mjeksore, kryqi i kuq,  

NJPZSH, PK-ës, FSK-ës, 
etj. 

Janar- Dhjetor 

26 Alarmimi dhe informimi i 
publikut  për rreziqet e 
mundshme dhe dhënien e 
udhëzimeve për mbrojtje, 
shpëtim dhe ndihmë. 

 

DSE 

Subjektet komunale, 
lokale, përfaqësuesit e 
fshatrave, QOER 112 

Janar- Dhjetor 

 

 

27 Ripërtëritja e licencës për 
frekuenca të 

telekomunikimit (nëse nuk 
është bërë) 

DSE Ministrinë e Punëve te 
Brendshme (MPB) Janar- Dhjetor 

28 Sigurimi i Dhomës 
emergjente (Qendra 

Operative Emergjente) 

 

DSE 
 Janar- Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ 
aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e realizimit 

 

 1 2 3 4 

dhe pajisja e saj me mjete 
të sofistikuara 
komunikuese. 

29 Mbajtja e evidencës së 
kërkesave dhe 

informatave të pranuara 
dhe shpërndarjes së tyre. 

 

DSE 
 Janar- Dhjetor 

30 Kontrollimi-inspektimi i 
institucioneve të 

larta arsimore, shkollave 
të mesme dhe fillore në 
komunë në sferën e 
mbrojtjes nga zjarri. 

DSE 
Zyrtarët e Preventivës- 

Inspektorët 
Janar- Dhjetor 

31 Kontrollimi dhe 
inspektimi i 

objekteve tregtare dhe 
sportive në komunë në 
sferën e mbrojtjes nga 
zjarri. 

 

DSE 

Zyrtarët e Preventivës- 

Inspektorët 

Maj 

 

32 Kontrollimi i objekteve 
bujqësore si dhe përcjellja 
e përgatitjeve të fushatës 
së korrje-shirjeve në 
komunë në sferën e 

DSE 
Zyrtarët e Preventivës- 

Inspektorët 

Qershor- Shtator 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ 
aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e realizimit 

 

 1 2 3 4 

mbrojtjes nga zjarri. 

33 Kontrollimi i objekteve të 
shtëpisë së shëndetit, 
ambulancave dhe Spitalit 

në sferën e mbrojtjes nga 
zjarri. 

 

DSE 

Zyrtarët e Preventivës- 

Inspektorët 

 

Tetor 

 

34 Planifikimi i pjesëmarrjes 
së zyrtarëve të 

DSE-së, në seminare, 
trajnime dhe punëtori me 
qëllim të ngritjes së nivelit 
profesional në realizimin e 
detyrave. 

DSE 
AME/MPB dhe të tjerë 

 

Janar- Dhjetor 

 

35 Pranimi dhe regjistrimi i 
lëndëve, distriboimi dhe 
arkivimi i tyre përmes 
internetit dhe njoftimi i 
palëve me vendimet e 
miratuara. 

 

DSE 
 Janar- Dhjetor 

36 Kontaktet permanente në 
relacionin DSE dhe 
AME/MPB të Kosovës 

 

DSE 
AME/MPB të Kosovës Janar- Dhjetor 

37. Përcjellja dhe evidentimi i 
pikave të prekura nga 
përmbytjet dhe marrja e 

DSE Operatorët ekonomik të 
kontraktuar nga komuna. Janar- Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ 
aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e realizimit 

 

 1 2 3 4 

masave preventive në 
minimizimin e pasojave 
nga kjo dukuri. 

Drejtoria e Kulturës, Rinis dhe Sportit 
Drejtoria e Kulturës, Rinis dhe Sport do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave dhe 

përgjegjësive si në vijim: 

• Hartimin e planit për mbështetjen kulturore, sportive dhe rinore. 

• Udhëheqja me resurset lokale kulturore, rinore dhe sportive. 

• Udhëheqja me Teatrin, Bibliotekën e Qytetit, Muzeun e Qytetit, Qendrën e Kulturës, 

Palestrën e sporteve dhe hapësirat tjera përcjellëse.  

• Organizon dhe shënon data me rëndësi historike kur kërkohet. 

• Organizon debate për zhvillim dhe avancim të kulturës, rinisë dhe sportit. 

• Grumbullon shënime faktike mbi të arriturat në  kulturë, rini dhe sport. 

• Bashkëpunon ngushtë dhe të raporton për punën e vetë Kryetarit të Komunës. 

• Bashkëpunon me nivelin qendror nga fushë veprimtaria përkatëse dhe këshilltarët nga këto 

fusha. 

• Bënë regjistrimin e grupeve, klubeve, ansambleve etj.  

• Mbështetja e aktiviteteve kulturore, rinore dhe sportive. 

• Bashkëpunon me qytete tjera, për të mundësuar një integrim të mirëfilltë dhe këmbim 

përvojash si dhe me OJQ, e organizata të tjera vendore e ndërkombëtare. 

• Përkrahë dhe të ndihmon asociacione, klub dhe shoqata në aktivitetet e tyre. 
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• Përkrah, mbështet dhe mbikëqyrë punën dhe funksionimin e Qendrës Rinore në përputhje me 

ligjin.  

• Ofron institucionet e veta në shërbim të përgjithshëm të qytetarëve (me veprimtaritë primare 

që kryejnë ato, por në raste emergjente dhe veprimtari të tjera). 

• Të nxisë investitorët dhe të kërkojë fonde shtesë.  

• Organizon anketa, seminare e trajnime të ndryshme, kyçje të rinjve kosovarë në aktualitete 

rinore, evropiane e botërore. 

• Ushtron edhe kompetenca tjera që do t’i përcaktohen me ligj ose që delegohen nga pushteti 

qendror 

Organizimi i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

Në  kuadër të kësaj drejtorie do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Kulturës. 

2. Sektori i Rinisë. 

3. Sektori i Sportit. 

Kjo drejtori udhëheqë, menaxhon dhe mbikëqyrë institucionet e kulturës, rinisë dhe sportit si në 

vijim: 

• Bibliotekën e Qytetit “Latif Berisha”. 

• Muzeun e Qytetit. 

• Qendrën e Kulturës “Rexhep Mitrovica”. 

• Teatrin Profesionist të Qytetit. 

• Palestrën e Sporteve “Minatori”. 

Sektori i Kulturës 

• Harton dhe zbaton politika zhvillimore në fushën e trashëgimisë kulturore, të  artit skenik-

muzikor, arteve pamore, botimeve dhe bibliotekarin. 

• Mbështet, orienton, koordinon dhe ndjek ecurinë e zbatimit të projekteve kulturore dhe 

artistike të ideuara nga institucionet vartëse të tij. 

• Monitoron drejtpërdrejt veprimtarinë kulturore dhe artistike të institucioneve në varësi të 

DKRS-së, si produkt i politikave të saja kulturore, zhvillimore dhe integruese. 
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• Në bashkëpunim me institucionet vartëse të tij, në vazhdimësi përgatitë materiale në zbatim 

të ligjeve në fuqi, dhe përcjellë reformat ligjore kohore. 

• Nxitë dhe motivon krijimtarinë artistike të brezit të ri për përfshirjen e tyre në jetën artistike 

kulturore të Komunës dhe më gjerë. 

• Kryen edhe punë dhe detyra tjera në përputhje me dispozitat tjera ligjore, statutare dhe akteve 

tjera komunale. 

Sektori i Rinisë  

• Zbaton strategjinë dhe planin e punës për Sektorin e Rinisë në kuadër të buxhetit të DKRS-së 

dhe në konsultim me Këshillin e Veprimit Rinor Lokal (KVRL). 

• Bashkërendon dhe bashkëpunon me sektorë tjerë administrative, me organizatat joqeveritare 

për të përparuar zhvillimin dhe zbatimin koherent dhe efikas të politikave dhe resurseve të 

rinisë në çështjet që kanë të bëjnë me: trajnimin për vende të punës dhe për shërbime 

zenitorë, sportin dhe veprimtaritë rekreative, programet e këmbimit rajonal dhe 

ndërkombëtar, shëndetësinë dhe arsimin, drejtësinë për të miturit, si dhe përparimin e të 

drejtave të rinisë dhe të njeriut. 

• Nxit formimin e klubeve, grupeve dhe shoqatave rinore në Komunë, si dhe mbikëqyrë 

zhvillimin e tyre duke inkurajuar vendimmarrjen demokratike dhe pjesëmarrjen dhe 

konsultimin e gjerë në të gjitha nivelet siç janë klubet, grupet dhe shoqatat. 

• Inkurajon mbështetjen financiare dhe mbështet aktivitete tjera për Sektorin e Rinisë. 

• Të organizojë debate, seminare dhe konferenca për zhvillim dhe avancim të rinisë. 

• Kryen edhe detyra dhe punë tjera në përputhje me dispozitat tjera ligjore, statutare dhe akteve 

tjera komunale. 

Sektori i Sportit  

• Harton dhe zbaton politika zhvillimore në fushën e sportit dhe rekreacionit. 

• Mbështet, orienton, koordinon dhe ndjek ecurinë e zbatimit të projekteve sportive të ideuara 

nga institucionet sportive, klubet dhe shoqatat sportive. 

• Monitoron drejtpërdrejt veprimtarinë sportive dhe rekreative të institucioneve në varësi të 

DKRS-së. 
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• Ndihmon, nxitë dhe motivon klubet, shoqatat sportive dhe sportistet e dalluar në arritjen e 

synimeve. 

Objektivat e përgjithshme të DKRS-së për vitin 2023: 

• Përmirësimi i infrastrukturës së brendshme të institucioneve vartëse të Drejtorisë. 

• Ngritja e nivelit të përgjegjësisë së monitorimit-raportimit për të gjitha projektet. 

• Themelimi i orkestrës profesionale të qytetit. 

• Definimi i Statutit të Muzeut të Qytetit. 

• Ngritja e nivelit të performancës së Ansamblit të Qytetit. 

• Avancimi i bashkëpunimit me OJQ, klube sportive dhe akterë tjerë të bashkëpunimit. 

• Subvencionimi i klubeve sportive sipas kritereve. 

• Subvencionimi i OJQ-ve, shoqatave dhe grupeve tjera të interesit për projektet me interes 

për qytetin. 

• Përkrahja e nismave për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për rëndësinë e kultivimit të 

kulturës, ruajtjes së shëndetit, bashkëpunimit me të rijnë e rajonit, etj. 

• Respektimi i kalendarit të festave të vendit, sipas një rrjedhe të zakonshme. 

• Fuqizimi i stafit të DKRS-së dhe institucioneve vartëse . 

• Caktimi i hapësirës për “Sheshin e poetëve”. 

• Katalogu i objekteve me vlera kulturore dhe historike. 

• Fletushkë me informacione për vendet turistike.  

• Monografi e dëshmorëve në Komunën e Mitrovicës. 

• Identifikimi, mbledhja dhe ruajtja e dëshmive për luftën e fundit (rrënoja, mbetje 

municionesh, rroba, shkrime, video, rrëfime...). 

Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane 
 

Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane do të jetë përgjegjëse për 

kryerjen e detyrave si në vijim: 
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• Harton politika dhe programe për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Komunës dhe 
tërheqjen e investimeve për zhvillim ekonomik. 

• Hartimin e planit për shfrytëzimin e burimeve ekonomike që janë brenda Komunës, ne 
kuadër te përgjegjësive te saj. 

• Përgatitë projekt propozime për zhvillim ekonomik lokal dhe hulumton, identifikon fonde 
nga burime të ndryshme për realizimin e projekteve. 

• Zbaton politikat dhe planet e aprovuara në fushën e zhvillimit ekonomik të Komunës dhe 
sugjeron masa për avancimin e tyre. 

• Udhëheq dhe bashkërendon proceset e planifikimit strategjik për zhvillim ekonomik. 

• Përcjellë ecuritë ekonomike sipas sektorëve në përgjithësi dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të 
vogla dhe të mesme në veçanti. 

• Grumbullon dhe përpunon të dhëna statistikore për bizneset, resurset njerëzore dhe natyrore 
me rëndësi për hartimin e informacioneve, analizave planeve dhe programeve për zhvillim të 
Komunës. 

• Bënë promovimin e resurseve zhvillimore të Komunës përmes broshurave, buletineve, 
panaireve dhe organizimeve tjera. 

• Hulumton dhe identifikon projektet dhe koordinon punët rreth partneritetit publiko privat. 

• Mban kontakte me donatorë, komunitetin e biznesit dhe bashkatdhetarët që jetojnë në botën e 
jashtme për krijimin e kushteve për investime në Komunë. 

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

• Bënë regjistrimin, ndryshimin e veprimtarisë dhe çregjistrimin e bizneseve dhe mban data 
bazë për numrin, strukturën dhe selinë e bizneseve. 

• Zbaton politikat e përcaktuara dhe aktet normative nga fushë veprimtaria e Komunës në 
lëmin e zhvillimit dhe planifikimit. 

• Bashkëpunon dhe koordinon punët dhe aktivitetet me ministritë e linjës. 

• Hulumton programe të ndryshme të asistencës së BE–së, që ofrojnë mbështetje për qeverisje 
dhe zhvillim lokal. 
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• Harton Planin Lokal të Turizmit dhe përgjegjësit për zbatimin e tij. 

• Harton strategjinë e zhvillimit të turizmit dhe planin e veprimit. 

• Krijon dhe menaxhon regjistrin lokal të turizmit dhe regjistrin lokal të burimeve turistike. 

• Harton politikat e zhvillimit të produktit turistik dhe marketingut në fushën e turizmit, bazuar 
në Strategjinë e Zhvillimit të Turizmit. 

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

• Koordinon procesin e Integrimit Evropian. 

• Koordinimin e procesit të zhvillimit të kornizës rregullative dhe të politikave të Komunës që 
ndërlidhen me procesin e integrimit evropian dhe që dalin nga dokumente strategjike, si ato 
nacionale ashtu edhe ato lokale, të këtij procesi, përfshirë pjesëmarrjen në caktimin e 
prioriteteve komunale në këtë aspekt dhe koordinimin e realizimit të obligimeve të Komunës 
që dalin nga marrëdhëniet Kosovë-BE. 

• Pjesëmarrjen në caktimin e prioriteteve komunale dhe zhvillimit të kornizës rregullative dhe 
të politikave nga ana e Drejtorive sektoriale, me qëllim të reflektimit të obligimeve përkatëse 
në lidhje me integrimin evropian në kuadër të secilit sektor. 

• Monitorimin, raportimin dhe vlerësimin e rregullt të implementimit të këtyre dokumenteve 
strategjike dhe prioriteteve komunale te kryetari i Komunës dhe autoritetet qendrore, përmes 
Ministrisë Përgjegjëse për Qeverisje Lokale. 

• Koordinimin e asistencës së BE-së dhe asistencës tjetër të jashtme. 

• Koordinimin dhe pjesëmarrjen në zhvillimin dhe implementimin e politikave dhe strategjive 
me qëllim të zhvillimit të kapaciteteve të komunave për të kryer më sukses të gjitha reformat 
e  nevojshme, përfshirë monitorimin, raportimin dhe vlerësimin e rregullt të implementimit të 
tyre. 

Organizimi i Drejtorisë për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane 
 

Funksionim i Drejtorisë për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane do të bazohet 

në këta sektorë: 

• Sektori i Ekonomisë dhe Turizmit 
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 Qendra Komunale e Biznesit 

• Sektori i Zhvillimit 

• Sektori i Integrimeve Evropiane 

Sektori i Ekonomisë dhe Turizmit 
Sektori i Ekonomisë dhe Turizmit kryen këto detyra dhe është përgjegjëse për: 

• Monitoron dhe harton raporte të rregullta periodike mbi zbatimin e dokumenteve të 
politikave dhe strategjive. 

• Bashkëpunon me ministritë e linjës për përcaktimin e treguesve kryesorë të buxhetit të shtetit 
dhe përparësitë e investimeve publike. 

• Ofron mbështetje në organizimin e evenimenteve publike lidhura me zhvillimin ekonomik në 
Komunën e Mitrovicës se Jugut. 

• Përgatitë dhe përditëson, në koordinim me ministritë dhe institucionet përkatëse, bazën e të 
dhënave për zhvillimin ekonomik në Komunën e Mitrovicës Jugore. 

• Përgatitë periodikisht dhe publikon analiza të tregueseve ekonomikë për zhvillim ekonomik 
lokal e sektorial. 

• Investon në zhvillimin e turizmit lokal dhe interesit publik nëpërmjet investimeve vendase 
apo të huaja. 

• Mbështetë veprimtaritë turistike dhe krijon kushte të favorshme ekonomike dhe strukturore 
për zhvillimin e tyre. 

• Angazhohet në zhvillimin dhe mbështetjen e turizmit pritës. 

• Mbështetë dhe bashkëpunon me grupet e interesit në procesin e studimit të tregut, lidhur me 
burimet dhe produktet turistike, zhvillimin e tyre në përputhje me kërkesat e tregut turistik 
dhe konkurrencën në zonat me përparësi zhvillimin e turizmit. 

• Mbështetë, mbron e zhvillon burimet turistike dhe promovon produktet turistike, në 
përputhje me parimet e zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit dhe në bashkëpunim me grupet 
e interesit. 

• Angazhohet për mbarëvajtjen, mbrojtjen dhe nxitjen e punësimit në industrinë e turizmit, 
duke i dhënë prioritet punësimit të rinjve; 
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• Nxitë, mbështetë dhe promovon edukimin dhe formimin profesional të vazhdueshëm turistik, 
nëpërmjet institucioneve dhe programeve të akredituara, sipas legjislacionit në fuqi, në 
bashkëpunim me ministritë përgjegjëse që mbulojnë fushën përkatëse; 

• Nxitë, mbështetë dhe bashkëpunon me institucione publike dhe private në mbledhjen, 
përpunimin dhe administrimin e të dhënave në fushën e turizmit. 

• Bashkërendon punën për zbatimin e dispozitave ligjore, përfshirë konventat dhe marrëveshjet 
ndërkombëtare në fushën e turizmit. 

• Bashkëpunon me organizata ndërkombëtare që veprojnë në fushën e turizmit për programet e 
asistencës që ato ofrojnë. 

• Bashkëpunon me autoritetet kompetente për të garantuar sigurinë dhe mbrojtjen e vizitorëve 
vendas apo të huaj. 

• Përcakton kriteret për funksionimin e zyrave të informacionit turistik. 

• Bashkërendon punën me institucionet përgjegjëse për pajisjen e infrastrukturës rrugore dhe 
inxhinierike me sinjalistikën turistike, mbrojtjen e integruar të mjedisit, mbrojtjen nga 
ndërhyrjet e paligjshme dhe dëmtimet në zonat turistike. 

• Administron çdo ankesë të shtetasve, vendas apo të huaj, ndaj hotelierëve, pronarëve të 
resorteve turistike, udhërrëfyesve turistikë, agjencive të udhëtimit, operatorëve turistikë dhe 
sipërmarrjeve të tjera turistike për shërbimet e ofruara, dhe ia përcjell për shqyrtim 
inspektoratit që mbulon fushën e turizmit. 

• Mbështetë, nxitë dhe ndërgjegjëson sipërmarrjet turistike, që ushtrojnë veprimtari turistike si 
strukturë akomoduese, lidhur me përdorimin me efikasitet të burimeve natyrore. 

2. Në kuadër të Sektorit të Ekonomisë dhe Turizmit funksionon Qendra Komunale e 

Biznesit e cila kryen këto detyra dhe është përgjegjëse për: 

• Regjistrimin e bizneseve, klasifikimin sipas veprimtarive, identifikimi i bizneseve aktive dhe 
pasive; 

• Pranimi dhe trajtimi i kërkesave për ndryshim të emrit, për ndryshim të adresës, për ndryshim 
të tipit, për ndryshim të numrit të punëtorëve, për ndryshim të aktivitetit, për ndryshim të 
pronarëve, për ndryshim të bordit, për ndryshim të kapitalit, për ç'regjistrim, për ndryshim 
përfaqësuesi/drejtori, për informata, për certifikatë dublikat, etj; 
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• Përgatitjen e raporteve periodike dhe informatave për punën e Qendrave Komunale të 
Bizneseve; 

• Mirëmbajtja e shënimeve ditore (siç parashihet me Manualin operacional) në lidhje me 
ndonjë shkëmbim të dokumenteve dhe informatave me palët dhe të dhënat e tilla do të jenë 
në dispozicion në të gjithë kohën për nevojat e Komunës; 

• Ruajtja dhe mirëmbajtja e dokumenteve origjinale dhe fletëpagesave të dorëzuara nga palët, 
ne pajtim me ligjet dhe aktet e tjera ne fuqi. 

Sektori i Zhvillimit 
Sektori i Zhvillimit kryen këto detyra dhe është përgjegjëse për: 

• Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave/strategjive në fushën e 

zhvillimit Ekonomik dhe bashkërendon procesin e konsultimeve me akterët relevantë. 

• Bashkëpunon me organet tjera komunale me qëllim të informimit për plane zhvillimore dhe 

tërheqjen e investimeve. 

• Hartimin e planit për shfrytëzimin e burimeve ekonomike që janë brenda Komunës. 

• Identifikon fonde nga burime të ndryshme për realizimin e projekteve. 

• Bën analiza që shërbejnë si bazë për planet zhvillimore. 

• Cakton dhe propozon prioritetet e zhvillimit në fusha të ndryshme. 

• Organizon ekipe të ekspertëve të ndryshëm për hartim të planit të zhvillimit ekonomik në 

nivel komune dhe hartimin e projekteve kapitale për përfitimin e donacioneve. 

• Harton strategjinë e zhvillimit të përgjithshëm afatmesëm dhe afatgjatë për Komunën. 

• Bashkëpunon me organet relevante në nivelin lokal dhe atë qendror për tërheqje të 

investimeve. 

• Bashkëpunon me ekspertë të fushave të ndryshme që ofrojnë përvoja të ndryshme në 

zhvillim. 

• Merr pjesë në seminare – promovime të karakterit zhvillimor. 

• Kryen edhe punët tjera në fushën e zhvillimit lokal. 

Sektorit i Integrimeve Evropiane 
Sektori i Integrimeve Evropiane kryen këto detyra dhe është përgjegjëse për: 
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• Ofron  mbështetje,  këshilla  dhe ekspertizë profesionale kryetarit të Komunës dhe drejtorive 
komunale në përcaktimin  dhe  vendosjen  e prioriteteve të Komunës në fushën e integrimit 
evropian, duke marrë parasysh dhe me qëllim të kryerjes së obligimeve që dalin për 
Komunën nga të   gjitha     dokumentet     strategjike nacionale për integrim evropian dhe 
marrëdhëniet Kosovë-BE. 

• Koordinohet ngushtë me kryetarin e Komunës, kryesuesin e Kuvendit Komunal dhe drejtorët 
e drejtorive, si dhe me të gjitha strukturat e tjera vendimmarrëse  komunale,  në zhvillimin 
dhe avancimin e kornizës rregullative dhe të politikave të Komunës. 

• Koordinohet ngushtë me kryetarin e Komunës, kryesuesin e Kuvendit Komunal dhe drejtorët 
e drejtorive, si dhe me të gjitha strukturat e tjera vendimmarrëse komunale, në hartimin e 
planit vjetor të Komunës, me qëllim të reflektimit të prioriteteve dhe objektivave që 
përmbajnë dokumentet strategjike  komunale, duke marrë parasysh dhe me qëllim të kryerjes 
së obligimeve që dalin për Komunën nga të gjitha dokumentet strategjike nacionale për 
integrim evropian dhe marrëdhëniet Kosovë-BE. 

• Koordinohet  dhe  konsultohet ngushtë me ministrinë përgjegjëse për qeverisje lokale dhe me 
Ministrinë e Integrimit Evropian, me qëllim të sigurimit të harmonizimit të prioriteteve dhe 
politikave të Komunës me kornizën nacionale legjislative dhe të  politikave  për vetëqeverisje 
lokale dhe për integrim evropian, si dhe me qëllim të reflektimit të dokumenteve strategjike 
të Qeverisë së Republikës së Kosovës për vetëqeverisje lokale dhe integrim evropian. 

• Koordinohet  dhe  konsultohet  ngushtë me  strukturat   udhëheqëse  komunale (Kryetari   i   
Komunës, kryesuesi i Kuvendit Komunal, drejtorët e  drejtorive  dhe  strukturat e tjera 
relevante komunale) dhe me strukturat qendrore ( ministrinë Përgjegjëse për qeverisje lokale 
dhe atë të Integrimit Evropian) për të siguruar pajtueshmërinë e kornizës rregullative dhe të 
politikave komunale me standardet e BE-së. 

• Merr pjesë në përcaktimin dhe planifikimin e aktiviteteve  të Komunës në kuadër të 
dokumenteve strategjike nacionale për integrim evropian, në koordinim dhe bashkëpunim të 
ngushtë me ministrinë përgjegjëse për qeverisje lokale dhe Ministrinë e Integrimeve 
Evropiane. 

• Bën  monitorimin, raportimin dhe vlerësimin e rregullt të implementimit të prioriteteve    dhe 
dokumenteve strategjike të Komunës, si dhe të aktiviteteve relevante në kuadër të 
dokumenteve strategjike nacionale për integrim evropian dhe obligimeve të Komunës që 
dalin nga marrëdhëniet Kosovë-BE. 
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• Koordinohet  dhe  bashkëpunon ngushtë  me ministrinë përgjegjëse për qeverisje lokale dhe 
Ministrinë e Integrimit Evropian, për të siguruar reflektimin e  sfidave, nevojave, 
prioriteteve, si dhe raportimin e arritjeve të Komunës në punën e rregullt të strukturave 
koordinuese Ndër-Institucionale për Integrim Evropian. 

• Koordinon, në bashkëpunim të ngushtë me ministrinë përgjegjëse për qeverisje  lokale dhe 
atë të Integrimit Evropian, programimin dhe implementimin e asistencës së BE-së dhe të 
asistencës nga burime të tjera të jashtme (bilaterale dhe multilaterale), në kuadër të Komunës. 

• Ofron mbështetje dhe këshilla shërbimeve juridike të Komunës dhe Komisioneve  të  
Kuvendit  Komunal me qëllim të reflektimit të Acquis-së dhe politikave përkatëse të BE-së 
në zhvillimin e kornizës rregullative të Komunës, si dhe kujdeset që reforma e kornizës 
rregullative   komunale   të reflektohet në punën e ekzekutivit dhe legjislativit të Komunës. 

• Koordinohet dhe bashkëpunon me Zyrën e Personelit në Komunë për ngritjen e kapaciteteve 
të stafit në çështjet që   lidhen  me  integrimin evropian. 

• Koordinohet  dhe  bashkëpunon ngushtë me Zyrën për Komunikim dhe Informim me 
Publikun në Komunë për çështjet e komunikimit dhe informimit që kanë të bëjnë me 
integrimin evropian. 

• Ndërmerr  të  gjitha  veprimet  tjera  të kërkuara nga kryetari i Komunës që ndërlidhen me       
detyrat  dhe përgjegjësitë e Zyrës. 

• Në përmbushjen e detyrave Zyra bashkërendon punën në mënyrë të rregullt me Ministrinë e 
Integrimit Evropian, ministrinë përgjegjëse për qeverisje lokale, Ministrinë e Financave dhe 
institucionet tjera përkatëse. 

 

Objektivat Drejtorisë për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane 
Nr. Objektivat Koha e 

implentimit  
Aktivitetet e planifikuara 

1. Fuqizimi i rolit të komunës 
në zhvillimin ekonomik dhe 
zhvillimin e turizmit 

TM1 • Konkursi për staf në pozitat e lira brenda 
Drejtorisë 

TM1 - TM4 • Ndarja e detyra dhe përgjegjësive në 
përputhje me rregulloret dhe ligjet në fuqi. 

TM2 • Organizimi i konferencës së donatorëve 
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TM1 • Hartimi i Strategjisë së zhvillimit ekonomik 
lokal dhe punësimit 

TM2 • Hartimi dhe publikimi i Profilit Ekonomik të 
Komunës 

2. Promovimi i bizneseve dhe 
vendeve të punës 

 

TM2 • Organizimi i Panairit të Punës 2023 

TM1-TM4 • Promovimi i bizneseve prodhuese dhe 
përpunuese në panaire brenda dhe jashtë 
vendit. 

TM2-TM4 • Inicimi i procedurave dhe proceseve për 
praktik në punë dhe subvencion në pagë 

3. Ofrimi i përkrahjes për 
biznese fillestare dhe atyre 
ekzistuese 

 

TM1-TM4 • Mbështetje për Start-UP bizneset 
 

TM1-TM4 • Vazhdimi i procesit të themelimit të 
Inkubatorit të Biznesit. 

 

TM1-TM4 • Ofrimi i Granteve dhe Subvencioneve për 
bizneset ekzistuese 

 

TM1-TM4 • Informata dhe përkrahje profesionale nga 
qendra për regjistrimin e bizneseve për 
bizneset e reja edhe atyre ekzistuese 

4. Zhvillimi  i turizmit rural TM1-TM4 • Grante për ndërtimin e bujtinave të reja në 
zonat malore 

TM1-TM2 • Hartimi i Strategjisë së turizmit lokal 

TM2-TM4 • Përkrahja me panele solare për bujtinat 
ekzistuese 

TM1-TM4 • Markimi i shtigjeve të ecjes 

TM1-TM4 • Ndërtimi i ballkonit panoramik dhe shtegut 
të ecjes në Zasellë 

TM3 • Panairi  veturave të vjetra 
5. Funksionalizimi  i zonave 

ekonomike dhe ofrimi i 
kushteve të bërit biznes 

TM1-TM4 • Parku i Biznesit 

TM1-TM4 • Parkun Industrial në Frashër 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

121 

6.  Fuqizimi dhe përkrahja e 
ndërmarrjeve publike 
lokale; 

TM2-TM3 • Investimi në renovimin e Stacionit të 
Autobusëve 

TM2-TM3 • Investimi në rregullimin e Tregut 

TM1-TM4 • Vazhdimi i procesit të ndarjes së KRM 
“Uniteti” 

TM1-TM4 • Fuqizimi i NPL “Omni Sport” 

Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve 
Drejtorisë e Mbrojtjes së Mjedisit do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në vijim: 

• Angazhohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe dëmit mjedisor, si dhe 

zvogëlimin ose ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe të aktiviteteve të tjera që përbëjnë 

rrezik të madh për shëndetin e njeriut dhe mjedisin. 

• Angazhohet në mbrojtjen e biodiversitetit, duke tentuar arritjen e balancit ekologjik në 

territorin e Komunës dhe më gjerë. 

• Kujdeset për mbikëqyrjen për shfrytëzimin racional dhe të qëndrueshëm të burimeve 

natyrore dhe të tokës prodhuese si dhe mbrojtjen e akumulimeve gjenetike të natyrës.  

• Harton programin dhe bën mbikëqyrjen e pamjeve të vlefshme të natyrës, propozon  zonat e 

reja për  mbrojtje, mbron dhe bënë rehabilitimin e diversitetit dhe vlerave kulturore dhe 

estetike të peizazhit.  

• Hartimin e masave të arsyeshme për mbrojtjen e mjedisit në mënyrë që të jenë në përputhje 

me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, në pajtim me ligj, aktet tjera të nxjerra ligjore e 

nënligjore. 

• Hartimin e masave që kanë për qëllim kontrollin e nivelit të zhurmës në territorin e 

Komunës. 

• Sigurojnë qasje të pa penguara  në informata mjedisore dhe të mundësojnë    pjesëmarrjen e 

publikut. 

• Harton dhe zbaton Planin Lokal për veprim në Mjedis (PLVM), Rregulloren Komunale për 

Mjedis. 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

122 

• Propozon masat për monitorimin e cilësisë, mbrojtjen dhe ruajtjen e ujit, ajrit, tokës dhe 

natyrën e zonës së Komunës dhe siguron zbatimin e tyre. 

• Përkujdeset për zbatimin e masave për mbrojtje nga efektet e dëmshme të ujërave. 

• Bën mbikëqyrjen dhe inspektimin e administrimit të qëndrueshëm me vlerat natyrore si: ajri, 

uji, toka, pyjet, lëndët minerale etj.  Të mirat natyrore publike si: hapësirat e gjelbëruara, 

brigjet e lumenjve si dhe vlerat e veçanta si: gjeodiversiteti, biodiversiteti dhe bota e egër 

bimore dhe shtazore. 

• Harton Planin për Menaxhimin e Mbeturinave. 

• Bën mbikëqyrjen  dhe mbrojtjen e popullatës nga helmimi me plumb dhe metale të rënda dhe 

aplikon programe remediate. 

• Bën mbikëqyrjen dhe kontrollimin e kushteve të sigurisë së jetës dhe shëndetit të njerëzve, në 

vend ndërtim dhe rreth tij, gjatë zhvillimit të punimeve.  

• Përgatit programin për uljen e nivelit të ndotjes së mjedisit dhe propozon projekte për 

mbrojtjen e mjedisit në bashkëpunim me MMPH, institucione të tjera dhe donatorë. 

• Ofron leje mjedisore dhe pëlqime mjedisore. 

• Organizon aktivitete të rregullta dhe vizita në terrene pyjore, në lidhje me planet operative 

vjetore. 

• Vendos kontakte me APK-në në nivel regjional, lidhur me menaxhimin  e pyjeve dhe tokave 

pyjore. 

• Bashkëvepron me inspektoret e tregut komunal dhe inpsektoret nga niveli qendror, lidhur me 

kontrollimin dhe qarkullimin e masës drunore e cila vihet në qarkullim. 

• Bënë kontrollimin e prerjeve sipas licencave të aprovuara më parë, tërheqjes së 

asortimenteve dhe transportit të tyre të terreneve të përcaktuara nga planet vjetore 

operacionale. 

• Harton të dhëna ditore, javore dhe mujore për sortimentet e prodhuara ne te gjitha fazat, në 

shfrytëzimin e pyjeve dhe te njëjtat i dorëzon shërbimin përkatës në drejtori. 

• Kontrollon mbledhjen e prodhimeve jodrusore, këpurdhave , bimëve mjekuese, farave, të 

drunjve të rrezuar, të dëmtuar, të sëmur etj. 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

123 

• Monitoron përmes  rojeve të pyllit gjendjen ditore të rajoneve pyjore, ushtrojnë të drejtat 

ligjore ndaj personave fizik dhe juridik lidhur me dëmet që i shkaktohen pyjeve. 

• Jep pëlqim për mbrojtjen e hapësirave pyjore, konform planeve  të Komunës. 

• Kryen veprimet procedurale administrative nga përgjegjësia e drejtorisë, sipas Rregulloreve 

të Kuvendit të Komunës, si dhe punët tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës. 

Organizimi i Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit  

Në  kuadër të kësaj drejtorie do të funksionojnë këta sektorë: 

1.Sektori i Mbrojtjes së Mjedisit. 

2.Sektori i Pylltarisë. 

Sektori i Mbrojtjes së Mjedisit 

• Planifikimin, zhvillimin dhe kujdesin permanent të ndotjes së mjedisit për nevojat dhe 

interesat e Komunës. 

• Mban shënime të cilat përfshijnë të dhënat për të gjitha aktivitetet, aplikimet për leje 

mjedisore komunale, licenca dhe autorizime tjera mjedisore.  

• Ndërmerr masa për ruajtjen e ujërave sipërfaqësore dhe të atyre nëntokësore nga ndotësit, si 

dhe për caktimin e burimeve dhe të sasisë së ujërave. 

• Propozon dhe harton politika komunale për trajtimin e ajrit, ujit, tokës, biodiversitetit,  

menaxhimin e mbeturinave, zhurmës, ngjyrave. 

• Pastrimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe mbrojtjen e lumenjve: Ibri, Sitnica, Trepça dhe 

Lushta. 

• Harton raporte për VMN (Vlerësimi i ndikimit në mjedis). 

• Propozon dhe harton rregullore për mjedisin dhe planin lokal të mbrojtës së mjedisit dhe 

angazhohet në mënyrë të vazhdueshme për mbrojtjen dhe zbatimin e tyre. 

• Kujdesi për trajtimin e ujërave të zeza dhe mbeturinave të ngurta, ngritja e sipërfaqeve të 

gjelbëruara dhe mbrojtja e atyre ekzistuese, vetëdijesimi i popullatës. 

• Evidenton, fokuson burimet dhe rrugët e ekspozimit të ndotjeve. 

• Monitorimi i gjelbërimit dhe kontrolli i vazhdueshëm i gjendjes së drunjve në hapësira 

urbane. 
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• Harton plane, koordinon dhe bashkëvepron veprimet me institucionet tjera relevante për 

mënjanimin e mbetjeve Industriale dhe Medicinale. 

• Planifikimin, zgjerimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e hapësirave të gjelbëruara publike siç 

janë: parku i qytetit, oazat dhe hapësirat tjera publike. 

• Koordinimin me shkollat, shoqërinë civile, që të ofrojnë informata publike dhe publicitet për 

çështjet që kanë të bëjnë me mjedisin. 

• Harton planin aksionar për mbrojtjen e shëndetit. 

Sektori i Pyjeve 

• Organizon aktivitete të rregullta dhe vizita në terrene pyjore, në lidhje me planet operative 

vjetore. 

• Vendos kontakte me APK-në në nivel regjional, lidhur me menaxhimin e pyjeve dhe tokave 

pyjore. 

• Bashkëvepron me inspektorët e Tregut Komunal dhe inspektorët nga niveli qendror, lidhur 

me kontrollimin dhe qarkullimin e masës drunore e cila vihet në qarkullim. 

• Bënë kontrollimin e prerjeve sipas licencave të aprovuara më parë, tërheqjes së 

asortimenteve dhe transportit të tyre të terreneve të përcaktuara nga planet vjetore 

operacionale. 

• Harton të dhëna ditore, javore dhe mujore për sortimentet e prodhuara në të gjitha fazat, në 

shfrytëzimin e pyjeve dhe të njëjtat i dorëzon në shërbimin përkatës në drejtori. 

• Kontrollon mbledhjen e prodhimeve jodrusore, kërpudhave , bimëve mjekuese, farave, të 

drunjve të rrezuar, të dëmtuar, të sëmur etj. 

• Monitoron përmes rojeve të pyllit gjendjen ditore të rajoneve pyjore, ushtrojnë të drejtat 

ligjore ndaj personave fizik dhe juridik lidhur me dëmet që i shkaktohen pyjeve.  

Me qëllim të arritjes së objektivave institucionale, dhe për të siguruar se Komuna e Mitrovicës së 

Jugut funksionon në përputhje me kërkesat ligjore dhe sipas praktikave më të mira, Drejtoria e 

Mjedisit dhe Pyjeve, për vitin 2023, ka në prioritet realizimin e këtyre objektivave: 

OBJEKTIVAT DETYRAT AKTIVITETET ORGANI PËRGJEGJËS 
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 PARËSOR DYTËSOR 

   
 J

a
n

a
r 

 

Procedimi për Miratimin në Kuvend 
i PKMM- Plani Komunal për 
Menaxhimin e Mbeturinave 

Procedimi sipas 
procedurave të 

parapara, nisja e 
hartimit 

Miratimi  i planit DMMP/
Kuvendi 

Komunite
ti 

 

Monitorimi i sistemit të mbeturinave, 
Giz, Komunë, MMPHI 

 

Zbatimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Raportimi në AMMK 
dhe GIZ 

DMMP  

Hartimi dhe Publikimi i Raportit 
Vjetor për MMPH-në për 
Mbeturina 2022 

Zbatimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Hartimi i raportit vjetor DMMP  
KRM“UNIT
ETI”sh.a. 

Bashkpunim dhe bashkveprim ne 
Hartimin i Planit për pyllëzim në 
terrene pyjore me MBPZHR-se dhe 
APK 

Planifikimi i mënyrës së 
realizimit 

Realizimi i pyllëzimeve 
në terrene pyjore të 

parapara 

DMMP APK 

Pranimi i kërkesave për prerje të 
pyjeve private 

Pranimi i kërkesave nga 
palët e interesit 

Procedimi me kërkesat DMMP Palët e 
interesit 

Zbatimi i Ligjit VNM dhe UA për 
LMK 

(vlerësimi i ndikimit në mjedis) 

Zbatimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Harmonizomi me 
rregullore komunale 

DMMP Ministria 

S
h

k
u

rt
 

Aktivitete për ngritjen e vetëdijes 
në komunitet rreth ngrohjes 
globale dhe mjedis 

Propozimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Përzgjedhja e projektit 
të dala nga DMMP 

DMMP  Universite
ti i 
Mitrovicë
s. 

Monitorimi i zonave te mbrojtura 
të përcaktuara në PLVM  

Procedimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Hartimi i planit DMMP Ministria,
Komunite
ti 

 

Monitorimi i deponisë  së 
mbeturinave në Gërmovë  

Monitorimi i gjendjes së 
deponisë së 

Vizita në teren dhe 
vlerësimi i gjendjes 

DMMP  
KRM“UNIT
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mbeturinave ETI”sh.a. 

Monitorimi i lokacioneve për gjueti Monitorimi i gjendjes së 
vengjuetise 

Shoqata ,,Trepqa “ e 
perzgjedhur sipas 

proceduarve te 
parapara ligjore  

DMMP Ministria 

Parandalimi i qarkullimit ilegal të 
masës drunore  

Propozimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Monitorimi i rajoneve 
pyjore, tregjeve , akseve 

rrugore , zbatimi i 
masave ligjore. 

DMMP DMMP 

APK 

Policia e 
Kosovës 

   
   

  M
a

rs
 

Kontrollet e terreneve të veçanta 
pyjore 

Propozimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Kontrolli i vazhdueshëm 
i terreneve pyjore, 
rojeve të pyllit dhe 
vlerësimi i dëmeve. 

DMMP APK 

Ministria 
e BZHR 

Monitorimi i mbeturinave te 
deponisë siç është mbulimi i 
rregulltë 

Propozimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Procedimi në kuvend të 
Komunës 

DMMP Kuvendi 
Komunal 

Organizimi i një tryeze për Mjedis Propozimi sipas 
procedurave të 

parapara 

Organzimi në 
bashkëpunim me palet 

e interesit 

DMMP UMIB 

OJQ-të 

Palet e 
Interesit 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

P
ri

ll 
   

Gara për Mjedis të Pastër 2022 Zbatimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Procedimi i Raportit në 
AMMK-MMPH/GIZ  

DMMP Komunite
ti 

 

Percjellja e zbatimit te  rregullores 
komunale për menaxhimin e 
mbeturinave 

Zbatimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Procedimi në kuvend të 
Komunës ne rast te 

nevojes per plotesim 
/ndryshim te saj 

DMMP Komunite
ti 
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Dita Botërore e Tokës -22 prilli, 
Monitorim i mjedisit  

Përzgjedhja e shkollave 
për pastrimin e qytetit 

Pastrimi i qytetit dhe 
ngritja e vetëdijes 

DMMP DKA 

      Monitorimi i ajrit Kontrolli i sistemeve 
monitoruese 

Marrja e rezultateve 
dhe vlerësimi i tyre 

DMMP MMPH 

Dorezimi i kerkesave te pronareve 
te pyjeve private 

Pjesemarrja ne 
shqyrtimin e kerkesave  

Damkimi dhe paisja me 
fletedamkosje per pyje 

private 

APK DMMP-ja  

Pastrimet dhe rrallimet e drunjve 
në terrene pyjore 

Vlerësimi i gjendjes Pastrimi dhe rrallimi i 
sipërfaqeve drunore 

DMMP APK 

Monitorimi i menaxhimit të 
mbeturinave në Gërmovë 
Transferimi i sistemit të mbeturinave  
në komunë . 

Monitorimi i gjendjes së 
deponisë së 
mbeturinave 

Vizita në teren dhe 
vlerësimi i gjendjes 

DMMP  
NP“UNITET
I” 

   
   

   
   

   
   

   
 M

a
j 

Shtimi i sipërfaqeve të gjelbëruara - 
Qytet (mbëltimi i drunjve dhe 
luleve njëvjeçare) 

Vlerësimi i gjendjes dhe 
përpilimi i projektit 

Përmirësimi projekteve 
sipas specifikave teknike 

të parapara 

DSHPI  

Mbrojtja e pyjeve nga prerësit, 
uzurpuesit ilegal, zjarri, erozioni, 
sëmundjet e ndryshme, mbrojtja e 
florës dhe faunës d.m.th. mbrojtja 
e rendit pyjor. 

 

 

 

 

 

Propozimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Monitorimi i rajoneve 
pyjore,zbatimi i masave 

ligjore. 

DMMP APK 

Policia e 
Kosovës 

Q
e

rs
h

o
r 

 

Monitorimi i deponisë  së 
mbeturinave në Gërmovë 

 

Monitorimi i gjendjes së 
deponisë së 
mbeturinave 

Vizita në teren dhe 
vlerësimi i gjendjes 

DMMP  NP 
“UNITET” 
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Punët administrative, 
bashkëpunimi me APK-në ( 
Agjensioni i Pyjeve të Kosovës), 
Gjykatën, Inspeksionin, Policin etj. 

Procedimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Procedimi me 
fletëparaqitje në gjykatë 

etj. 

DMMP APK 

Monitorimi i cilësisë së ajrit, ujit 
dhe tokës 

Kontrolli i sistemeve 
monitoruese 

Marrja e rezultateve 
dhe vlerësimi i tyre 

DMMP MMPH 

 

Vendosja e disa shportave për 
ndarje të mbeturinave në burim në 
Tunel të pare dhe ne Qytet te 
dedikuara per shishe te plastikes e 
gjera te tjera te plastikes 

Kontrolli i sistemeve 
monitoruese 

Marrja e rezultateve 
dhe vlerësimi i tyre 

DMMP  

Blerja e pasijeve për monitorimin e 
cilësisë së Ajrit në qytet 

Procedimi duke ndjekur 
procedurat e prokurimit 

Marrja e rezultateve 
dhe vlerësimi i tyre 

DMMP  

K
o

rr
ik

  

Mbrojtja e pyjeve nga prerësit, 
uzurpuesit ilegal, zjarri, erozioni, 
sëmundjet e ndryshme, mbrojtja e 
florës dhe faunës d.m.th. mbrojtja 
e rendit pyjor. 

Propozimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Monitorimi i rajoneve 
pyjore,zbatimi i masave 

ligjore. 

DMMP APK 

Policia e 
Kosovës 

Hartimi i raportit për 6 mujorin e 
vitit 2023 

Vlerësimi punëve të 
realizuara 

Përshkrim i aktiviteteve 
për gjashtëmujorin e 

parë 

DMMP  

Kontrollimi i gjendjes së 
sipërfaqeve të gjelbëruara 

Vlerësimi i gjendjes 
ekzistuese 

Aktivitete të cilat duhet 
të ndërmarrën për 

përmasimin e gjendjes 

DMMP  

 

 

G
u

sh
t 

 

Monitorimi i gjendjes së lumenjve 
në qytet 

 

Vlerësimi i gjendjes, 
hartimi i projektit dhe 

mbikëqyrja 

Pastrimi, monitorimi, 
heqja e mbeturinave. 

DMMP NP 
“UNITETI” 

 

Monitorimi i implementimit të 

Vlerësimi i gjendjes, 
hartimi i projektit dhe 

mbikëqyrja 

Pastrimi, monitorimi, 
heqja e mbeturinave. 

DMMP NP 
“UNITETI” 
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Plani   operativ për mbeturinat  

Planifikimi i buxhetit për vitin 2024, 
të DMMP 

Vlerësimi i nevojave 
buxhetore për vitin 

2024 

Planifikimi i 
shpenzimeve të 

parapara për vitin 2024 

 

 

 

DMMP Komunite
ti 

S
h

ta
to

r 
 

Zhvillimi i procedurave tenderuese 
per shitjen e mases drunore te 
konfiskuar  

Organizimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Nëse ka sasi të drunjve 
të konfiskuara 

DMMP DP 

Organizimi i fushatave për 
vetëdijesimin e qytetarëve për 
mbrojtjen e mjedisit 

Organizimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Ngritja e vetëdijes për 
mbrojtje të mjedisit 

DMMP 

 

DKA 
(Shkollat) 

Monitorimi i deponim  së 
mbeturinave në Gërmovë 

Monitorimi i gjendjes së 
deponim së 

mbeturinave 

Vizita në teren dhe 
vlerësimi i gjendjes 

DMMP  NP 
“UNITET” 

Monitorimi i vazhdueshëm dhe 
mbrojtja e pyjeve nga prerësit , 
uzurpuesit ilegal, zjarri, erozioni, 
sëmundjet e ndryshme, mbrojtja e 
florës dhe faunës d.m.th. mbrojtja 
e rendit pyjor. 

Propozimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Monitorimi i rajoneve 
pyjore,zbatimi i masave 

ligjore. 

DMMP APK 

Policia e 
Kosovës 

T
e

to
r 

 

Shtimi i sipërfaqeve të gjelbëruara- 
në Qytet  

Vlerësimi i gjendjes dhe 
përpilimi i projektit 

Përmirësimi projekteve 
sipas specifikave teknike 

të parapara 

DSHPI  

Vlerësimi i gjendjes së zhurmës në 
qytet 

Vlerësimi i gjendjes, 
hartimi i raportit dhe 

mbikëqyrja 

Vizita në teren dhe 
vlerësimi i gjendjes dhe 

procedimin Kuvend 

DMMP Kuvendi 
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Regjistrimi i gjendjes së pyjeve në 
terrene pyjore 

Propozimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Monitorimi i rajoneve 
pyjore,zbatimi i masave 

ligjore dhe vlerësimi i 
dëmeve 

DMMP APK 

 

Zhvillimi i procedurave tenderuese 
per shitjen e mases drunore te 
konfiskuar 

Organizimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Procedimi në kuvend të 
Komunës 

DMMP DP 

N
ë

n
to

r 
 

Regjistrimi i gjendjes së pyjeve në 
terrene pyjore 

Propozimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Vazhdim i aktivitetit DMMP APK 

 

Monitorimi i sipërfaqeve të 
gjelbëruara në qytet 

 

Vlerësimi i gjendjes Vlerësimi hapësirave 
publike të gjelbëruara 

DMMP  

Raporti i gjendjes së mjedisit 2023 Vlerësimi i gjendjes Procedimi në Kuvend DMMP Kuvendi 

Organizimi i fushatave për 
vetëdijesimin e qytetarëve për 
mbrojtjen e mjedisit Transferimi i 
sistemit të mbeturinave  në komuna , 

 

 

 

 

Organizimi sipas 
procedurave të 

parapara. 

Ngritja e vetëdijes për 
mbrojtje të mjedisit 

DMMP 

 

DKA 
(Shkollat) 

 

 

 

 

 

D
h

je
to

r 
  

Vlerësimi i gjendjes së pyjeve në 
rajone pyjore 

 

Monitorimi i gjendjes 
dhe vlerësimi 

Vlerësimi i dëmeve DMMP APK 

Vlerësimi i gjendjes në mjedis : 
Transferimi i sistemit të mbeturinave  
në komuna, Ajër, Ujë, Tokë etj. 

Monitorimi i gjendjes 
dhe vlerësimi 

  Vlerësimi i gjendjes 
ekzistuese 

DMMP Ministria 
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Raporti vjetor 2023 Monitorimi i gjendjes 
dhe vlerësimi 

     Vlerësimi i gjendjes 
ekzistuese 

DMMP  

Plani i punës 2024 Planifikimi gjendjes  Planifikimi i objektivave 
të parapara 

DMMP  

Drejtoria e Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës 
Drejtoria e Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave 

si në vijim: 

• Është përgjegjëse për zhvillimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale, rrjetën referuese 

homogjene, për sigurimin e Hartave Orto–Foto, rikonstruimin e informatave kadastrale në 

formë digjitale, modelin e sistemit informativ mbi tokën dhe pronën. 

• Bënë vlerësimin e pronës sipas kritereve dhe standardeve dhe rregulloreve në fuqi.  

• Sigurimi i zotërimit të tokës, reduktimin e kontesteve për tokën.  

• Përmirësimin e transferimit të tokës, menaxhimi i tokës shtetërore dhe efikasiteti në taksimin 

e tokave. 

• Planifikimi i rrjetit me pika të reja kontrolluese dhe themelimi i pikave të reja kontrolluese. 

• Digjitalizimi i pikave poligonale dhe trigonometrike, vektorizimi i planeve të skanuara 

(ngastrave dhe zonave kadastrale). 

• Azhurnimi i pjesës grafike në bazë të dokumenteve dhe matjeve të reja dhe transformimi me 

parametrat e dhëna për transformim.  

• Shërbimet e mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës.  

• Ndarjen e ngastrave dhe shënimi i kufijve në rastin e eksproprijimit dhe kryen procedurat 

rreth eksproprijimit të tokës. 

• Inspektimin e sipërfaqes së ndërtesave dhe përpunimi i skicave të ndarjeve për ndërtesa dhe 

banesa. 

• Regjistrimin e pronës së paluajtshme dhe regjistrimin e tokës komunale.  

• zhvillon procedurat e regjistrimit sipas detyrës zyrtare dhe zhvillon procedurat e regjistrimit 

sipas kërkesës së palëve. 
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• Bën korrigjimin e regjistrit sipas procedurave dhe zbaton të gjitha dispozitat pozitive në fuqi 

lidhur me regjistrimin e pronës. 

• Azhurnimi e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe shënimeve të tjera nga 

dokumentacioni arkivor, azhurnimi i regjistrit të ndërrimeve të mjeteve nga terreni.  

• Kryen procedurat rreth transaksioneve të pronës publike dhe kryen procedurat e blerjes dhe 

shitjes së pronës për Komunën. 

• Shqyrton dhe kryen procedurat administrative, për kthimin e tokës pronarëve të mëparshëm.  

• Mbron pronën komunale - publike nga uzurpimet dhe udhëheq procedurat lidhur me këtë 

çështje. 

• Bën vërtetimin dhe zbaton shitblerjen e pasurisë së patundshme. 

• Bën regjistrimin e ndërtesave kolektive dhe organizon mirëmbajtjen e pjesëve të përbashkëta 

të ndërtesave kolektive. 

• Udhëheq me kadastrën etazh të banesave dhe menaxhon me banesat dhe objektet të tjera të 

Komunës dhe mbanë evidencën për to. 

• Kryen procedurat për vërtetimin e transaksioneve dhe regjistrimin e tyre në librat etazh.  

• Përgatitë specifikacione, propozime për tender,  për kryerjen e punëve që bëjnë pjesë në 

sferën e drejtorisë  

• Propozon tarifat për shërbimet që ofron. 

• Ushtron kompetenca të tjera të parapara me ligj, të deleguara nga pushteti qendror. 

Organizimi i Drejtorisë së Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës 

Në  kuadër të Drejtorisë së Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Gjeodezisë. 

2. Sektori i Kadastrit. 

3. Sektori i Pronës. 

 

Sektori i Gjeodezisë 

• Shërbimet e mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës. 
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• Ndarja e parcelave. 

• Bashkimin e parcelave sipas kërkesës se palëve, sipas ligjit. 

• Përpunimi i skicave të ndarjeve për ndërtesa dhe banesa. 

• Rilevimi i sipërfaqes së ndërtesave. 

• Përsëritja e kufijve të parcelës. 

• Shënimi i kufijve në rastin e eksproprijimit. 

• Identifikimi i parcelave dhe objekteve kadastrale.  

• Dhënia e shënimeve për kompanitë private të licencuara – Koordinata Kosova ref01, 

situacine, plane, etj. 

• Punët tjera gjeodezike. 

• Aktvendime dhe konkluzione lidhur me kërkesat e palëve. 

 

Nr

. 

Objektivat-Projektet Zona 

Kadastrale 

Burimi i 

Projektit 

Mbikëqyrësi Zbatuesi 

1. Komosacioni 1. Frashër, 

2. Kçiq i Madh, 

3. Koshtovë, 

4. Vinarcë i 

Poshtëm 

Qeveria e 

Republikës së 

Kosovës 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP – 

Kompania 

gjeodete 

2. Rindërtimi i Zonave 

Kadastrale 

1. Mitrovicë Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP – 

Kompania 

gjeodete 

3. Të tjera     

 

Sektori i Kadastrit 

• Themelon regjistrim mbi pronën e paluajtshmërisë.  

• Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas detyrës zyrtare.  

• Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas kërkesës së palëve. 
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• Bën korrigjimin e regjistrit sipas procedurave. 

• Zbaton të gjitha dispozitat pozitive në fuqi lidhur me regjistrimin e pronës. 

• Azhurnimi i pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe shënimeve të tjera nga 

dokumentacioni arkivor. 

• Azhurnimi i regjistrit të ndërrimeve të mjeteve nga tereni. 

• Regjistrimin e të gjitha kontratave nga Gjykata si (shitblerjet, faljet, kontrata mbi   ndërrimin 

e palujatshmërive, kontrata mbi mbajtjen e përjetshme, servitutet, regjistrimin e qirambajtjes 

për kohë të caktuar sipas ligjit si dhe qirambajtjeve. 

• Lëshon vendime dhe certifikata sipas Ligjit mbi kadastrin dhe udhëzimeve administrative për 

kadastër. 

• Aktvendime dhe konkluzione lidhur me kërkesat e palëve. 

• Koordinon punët dhe zbaton udhëzimet e Agjensionit Kadastral të Kosovës.  

 

Nr. Objektivat Procedura Burimi Mbikëqyrësi Zbatuesi 

1. Rexhistrimi i ndërrimeve 

kadastrale në SIKTK 

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 

2. Rexhistrimi i hipotekave dhe 

ngarkesave tjera në SIKTK. 

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 

3. Rexhistrimi   i kadastrit 

etazhor në SIKTK. 

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 

4. Harmonizimi i të dhënave 

grafike me atë tekstuale   

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 
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5. Verifikimin dhe azhurimi i  

dokumentacioni kadastral   

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 

6. Të tjera     

 

Sektori i Pronës 

• Zhvillon procedurat e shpronësimit të tokave në pronësi private për interesat e përgjithshme 

shoqërore. 

• Zhvillon procedurat deksproprijimit gjegjësisht nulimit të aktvendimeve të plotfuqishme 

rreth shpronësimit në rastet kur plotësohen kushtet ligjore. 

• Kujdeset për mbrojtjen e të dhënave pronësore, ku bartës i së drejtës së shfrytëzimit është 

Komuna. 

• Udhëheqja e procedurës administrative lidhur me uzurpimet arbitrare. 

• Mbanë evidencë për lëndët e uzurpimeve. 

• Kujdeset për procedurat konform ligjeve në fuqi. 

• Zhvillon administrimin e provave të prezantuara nga palët. 

• Zhvillimi i procedurave të ekzekutimit. 

• Aktvendime dhe konkluzione lidhur me kërkesat e palëve. 

 

Nr. Objektivat Procedura Burimi Mbikëqyrësi Zbatuesi 

1. Shpronësimi E rregullt Legjislacioni 

në fuqi, 

Vendimi i 

Kuvendit 

Komunal 

Kryetari i 

Komunës, 

Kuvendi Komunal 

DGjKP 

2. Uzurpimet E rregullt Legjislacioni 

në fuqi 

Kryetari i Komunës 

 

DGjKP 
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3. Të hyrat e qerasë 

nga shfrytëzimi i 

tokës komunale 

dhe mbledhje e 

borgjeve 

paraprake. 

E rregullt Legjislacioni 

në fuqi, 

Vendimi i 

Kuvendit 

Komunal, 

Kontrata e 

dhënies në 

shfrytëzim të 

pronës 

komunale 

Kryetari i 

Komunës, 

Kuvendi Komunal 

DGjKP 

4. Të tjera     

Drejtoria për Mirëqenie Sociale 
 
Drejtoria e Mirëqenies Sociale kryen këto detyra dhe është përgjegjëse për: 
 
• Sigurimin e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare sipas standardeve të specifikuara nga 

ministria dhe vlerëson nevojat lokale për shërbime sociale. 
• Kryen shërbime sociale dhe familjare përmes aktiviteteve të qendrës për punë sociale ose 

duke siguruar financim apo ndonjë ndihmë tjetër materiale për organizatat joqeveritare që 
merren me këtë veprimtari. 

• Planifikon buxhetin, në përputhje me nevojat lokale dhe dispozitat ligjore në fuqi. 
• Zbaton normat dhe standardet e infrastrukturës dhe burimeve njerëzore sipas akteve ligjore të 

miratuara nga niveli qendror. 
• Përgatitë plane vjetore për zhvilliminm dhe mirëmbajtjen e shërbimeve sociale dhe familjare 

dhe mbajnë shënime e statistika. 
• Raportojne për aktivitetet e tyre në fushë të shërbimeve sociale dhe familjare çdo vit, si dhe 

në çdo interval tjetër kohor, sipas kërkesës së kryetarit të Komunës dhe kuvendit të 
Komunës.  Dhe obligohet ta publikon planin dhe raportin e tij vjetor. 

• Vendos dhe mbledh bashkëpagesat brenda kornizës së përcaktuar nga ministritë e linjës. 
• Përcakton prioritetet lokale dhe objektivat në bazë të informatave, në përputhje me 

strategjinë e shërbimeve sociale. 
• Ofron shërbime sociale dhe përkujdesje për rastet sociale të popullatës, brenda territorit të 

Komunës. 
• Kujdesët për të drejtën për të pasur, zhvilluar dhe përdorur pronën, me qëllim të sigurimit të 

strehimit social të personave brenda territorit të Komunës. 
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• Bashkëpunon me ministritë e linjës përkatëse për vendosjen dhe zbatimin e politikave 
sociale, për kategoritë e fëmijëve të rrezikuar dhe të gjitha grupet tjera vulnerabile në nivelin 
lokal, përmes QPS – së. 

• Ushtron kompetenca dhe përgjegjësi të tjera që dalin nga ligjet e veçanta, Statuti i Komunës, 
aktet nënligjore dhe të deleguara nga pushteti qendror. 

• Mbledh dhe analizon informatat në fushën sociale në nivel lokal. 
• Organizon fushata sensibilizuese me organizatat qeveritare dhe jo qeveritare dhe harton 

marrëveshje bashkëpunimi në fushën sociale. 
• Koordinon dhe mbikëqyrë punën e Qendrës për Punë Sociale. 
• Raporton lidhur me ofrimin e shërbimeve sociale dhe të arriturave komunale në këtë fushë. 
• Propozon nivelin e qirasë dhe vendosjes së nivelit të lirimit nga pagesa e qirasë për objektet 

në pronësi. 
• Harton propozimet për lirimet nga shërbimet ndaj qytetarëve, nëse skemat janë bazuar mbi 

kriteret e objektivit të hapur ndaj publikut dhe në pajtueshmëri me ligjin në fuqi. 
• Ndërmarrë hapa për të identifikuar natyrën dhe përmasat e nevojës për shërbime sociale dhe 

familjare, brenda territorit të Komunës. 
• Përgatitë planet vjetore për zhvillimin dhe përparimin e shërbimeve sociale dhe familjare dhe 

mbajtjen e shënimeve statistikore. 
• Përkujdesjet për sigurimin e strehimit për të pastrehët. 
• Ndërmerr veprime për të siguruar fonde të mjaftueshme për ngritjen e vazhdueshme 

profesionale të profesionistëve social, nëpërmjet trajnimeve specifike, në harmoni me aktet 
ligjore në fuqi. 

• Siguron ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare brenda territorit të Komunës, sipas 
standardeve të përcaktuara nga ministritë e linjës. 

• Vlerëson nevojat socio – familjare, në nivel komunal, dhe monitoron situatën sociale në 
territorin e Komunës. 

• Kujdeset për ofrimin e shërbimeve të asistencës dhe përkujdesjes sociale për familjet në 
asistencë sociale, përmes QPS-së, në pajtim me legjislacionin në fuqi. 

• Siguron shërbime cilësore socio - familjare për kategoritë e rrezikuara të popullatës dhe të 
mbrojtura me ligj. 

• Ofron shërbime sociale dhe familjare brenda territorit të Komunës, përmes aktiviteteve të 
Qendrës për Punë Sociale (QPS), ose duke siguruar financim apo ndonjë ndihmë tjetër 
materiale për organizatat joqeveritare që merren me këtë veprimtari dhe bën Përgatitëje 
adekuate për t’u pёrgjigjur në rastet e shërbimeve urgjente sociale dhe familjare të cilat 
kërkohen jashtë orarit të rregulltë të punës. 

• Bashkëpunon me partnerët lokal dhe ndërkombëtarë për forcimin e kapaciteteve njerëzore 
dhe ngritjen e cilësisë së shërbimeve socio – familjare. 

• Bashkëpunon me ministritë e linjës në sigurimin, distribuimin dhe ruajtjen e statistikave, 
informatave dhe konfidencialitetit të familjeve që marrin shërbime socio - familjare, sipas 
legjislacionit në fuqi. 

• Siguron fonde optimale për trajnimin e vazhdueshëm të profesionistëve socialë, me qëllim të 
ngritjes së shërbimeve socio - familjare. 
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• Kryen edhe punë të tjera, në përputhje me ligjet e aplikueshme në kuadër të fushë 
veprimtarisë së Drejtorisë. 

• Përkujdesjen e vazhdueshme ndaj familjeve të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të 
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe anëtarëve të familjeve të tyre që e kanë këtë status, 
familjeve të të zhdukurve, Shoqatën e Hendikos-it, Shoqatën e Shurdhmemecëve dhe 
Shoqatën e të Verbërve, me qëllim të realizimit të të drejtave dhe benificioneve të posaçme, 
që janë në kompetencë të Komunës. 

Organizimi i Drejtorisë për Mirëqenie Sociale 
Funksionim i Drejtorisë për mirëqenie sociale do të bazohet në këta sektor: 
 
• Sektori i Mirëqenies Sociale. 
• Sektori për Përkujdesjen ndaj Familjarëve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës, Veteranëve 

dhe Viktimave Civile. 
• Qendra për Punë Sociale. 

Sektori i Mirëqenies Sociale 
Sektori i Mirëqenies Sociale kryen këto detyra dhe është përgjegjëse për:  
       
• Strehimi për rastet sociale. 
• Ndihma ushqimore momentale për raste sociale. 
• Ndihma në renovimin sipërfaqësor të shtëpive për rastet sociale. 
• Kryen punë dhe detyra tjera në mbështetje të dispozitave ligjore, statusore dhe akteve 

komunale. 

Sektori për Përkujdesjen ndaj Familjarëve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës, 
Veteranëve dhe Viktimave Civile (DIVC) 
 

Sektori për Përkujdesjen ndaj Familjarëve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës, Veteranëve dhe 
Viktimave Civile kryen këto detyra dhe është përgjegjëse për: 
 
• Bashkëpunon me Familjarët e Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës, Veteranëve dhe Viktimave 

Civile. 
• Bashkëpunon me shoqatat e dalura nga lufta e UÇK-së dhe shoqatave të ngjashme. 
• Tretmanin e familjeve të DIVC dhe çështjen e të zhdukurve. 
• Konstaton statusin e viktimave civile dhe invalideve civil të luftës, sipas kushteve dhe 

kritereve të përcaktuara me dispozitat ligjore ne fuqi. 

Qendra për Punë Sociale 
Qendra për punë sociale kryen këto detyra dhe është përgjegjëse për: 
 
• Mbrojtjen sociale e fëmijëve në nevojë. 
• Përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijëve pa kujdes prindëror. 
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• Mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve me nevoja të veçanta dhe atyre me sjellje të ç’rregulluara. 
• Mbrojtjen sociale   te të rriturve në gjendje të nevojës sociale. 
• Mbrojtjen e të rriturve me nevoja të veçanta.  
• Mbrojtjen e të moshuarve pa kujdes familjar dhe pa mjete për jetesë. 
• Punët e kujdestarisë dhe mbrojtjen e familjes në realizimin e të drejtave juridike. 
• Vendos në realizimin  e të drejtave të qytetarëve të përcaktuara me akte juridike. 
• Ofron shërbimet e punës sociale në procedurat e vendosjes mbi këto te drejta. 
• Përcjell nevojat sociale të qytetarëve. 
• Zhvillon aktivitete preventive me qëllim të pengimit të dukurive negative  dhe në zbutjen e 

problemeve sociale. 
• Ofron shërbime dhe punë këshilluese qytetarëve me probleme të ndryshme me qëllim 

tejkalimin e tyre. 
• Ofron ndihmë familjeve me marrëdhënie të çrregulluara dhe raporte të prishura familjare.  
• Propozon gjykatës mendimin lidhur me besimin e fëmijëve, rregullon kontaktimin e tyre me 

prindin tjetër. 
• Kujdeset për adaptimin e fëmijëve të braktisur dhe jep mendimin mbi përshtatshmërinë e 

adaptuesve potencial. 
• Bën strehimin e fëmijëve në familje tjetër. 
• Prezenca seancat gjyqësore për të miturit dhe propozon masa edukative për të miturit me 

sjellje asociale. 
• Kryen  edhe punë tjera nga kompetenca e QPS-së. 

Objektivat e Sektorit për Mirëqenie Sociale dhe Strehim 

OBJEKTIVAT REALIZIMI I 
OBJEKTIVAVE 

PLANIFIKIMI 
I 

REALIZIMIT 

PLANIFIKIMI  
BUXHETIT 

 

SHËNIME SHTESË 

Projekti për 
familjet 
përfituese të 
ndihmes sociale 

Nga buxhetit 
komunal mjete 
financiare  për 
familjet sociale 

Janar – Dhjetor 

        2023 

 Rreth 2300 familje përfituese  
ndihmes sociale.  

Do të përkrahen vetëm një 

herë brenda vitit 2023 

Projektet për 
ndihma për rastet 
sociale 
emergjente 

Nga mjetet e 
buxhetit komunal, 
subvencionet dhe 
donacionet. 

Janar – Dhjetor  

2023 

10.000 €    Përfitues familjet në nevojë. 
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Procedimi i 
konkursit për dy 
zyrtar/e në DMS 

1 në Sektorin për 
Dëshmorë, Invalidë 
të Luftës, Veteran 
dhe Viktima Civile. 

Dhe 1 bashkëpuntor 
profesional. 

Janar – Dhjetor  

2023 

 Konkursi për dy zyrtarë/e. 

Projektet për 
ndihma me pako 
ushqimore dhe 
higjenike. 

Kontraktori për 
pako ushqimore 
dhe higjenike për 
rastet sociale.  

Janar – Dhjetor 

2023 

 

50.000 € Përfitues familjet në nevojë 
me përparesi gratë 
kryefamiljare, personat pa 
përkujdesje familjare etj. 

Ndihmë me 
mjete financiare 
OJQ-t e dalura 
nga Lufta dhe 
OJQ-të me 
persona aftësi të 
Kufizuara.  

 

Nga mjetet e 
buxhetit komunal, 
subvencionet dhe 
donacionet 

Janar – Dhjetor 

2023 

 

 

 

14.000 € Përfitues OJQ-t. 

 

Ndihme me 
mjete financiare 
per shoqtat te 
cilat ofrojne 
sherbime ne 
Mitrovice. 

Nga buxheti i 
drejtorise 

Janar – Dhjetor 
2023 

6,000 € Strehimorja Raba Voca; 
Down Syndrom Kosova; 
Handikos. 

Pagesat e Qirasë Nga mjetet e 
buxhetit komunal, 

subvencionet  

Janar – Dhjetor 

2023 

 

10.000 € Do të përfitojnë rastet më të 
rënda sociale të cilat e kanë 
të pa zgjidhur qështjen e 
banimit. 

Bashkëpunimi i 
Drejtorisë për 
Mirëqenie 

DMS 

MPMS 

Janar – Dhjetor 

2023 

 

 

Përfitues familjet në nevojë 
do të ndihmohen sipas 
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Sociale me 
Organizatat 
qeveritare dhe 
jo-qeveritare 

dhe Organizata jo 
Qeveritare etj. 

 

 

mundësive në dispozicion.  

Bashkëpunimi 
dhe menaxhimi i 
Qendrës për 
Punë Sociale. 

 

DMS 

MPMS 

Janar - Dhjetor 

2023 

 

 

 Do të mbikqyret mbarvajtja 
e punës së QPS-s. 

Bashkëpunimi me QPS-n 
dhe Ministrinë e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale me 
qëllim të ofrimit të 
shërbimeve sociale sa më 
cilësore. 

Pranimi dhe 
shqyrtimi i 
kërkesave me 
shkrim nga palët 
dhe OJQ-të  

Zyrtaret e sektorit 
për Mirëqenie 
Sociale dhe Strehim 

Janar–Dhjetor 

2023 

 

 Të kthehën përgjigjet e 
kërkesave të parashtruara në 
afati e paraparë me ligj 

Ndërtimi i 
shtëpisë për 
mbrojtjen e 
femijëve.  

Qeveria e Kosovës 

Komuna e 
Mitrovicës 

Janar – Dhjetor 

2023 

 

 

Qeveria e 
Republikës së 
Kosovës ..... 
Komuna e 
Mitrovicës 
180.000 € 

Zgjidhjen e çështjes së 
mbrojtjes së femijëve në 
Mitrovicë. 

Angazhimin për 
ndërtimin e 
shtëpive për 
familjet në 
nevojë për 
strehim. 

DMS 

Donatorët 

OJQ-t 

Etj. 

Janar – Dhjetor 

2023 

 

 

Me marrëveshje 
me partnerët 
bashkëpunues. 

Përfitues familjet në nevojë 
të cilat nuk e kanë të 
zgjidhur çështjen e banimit. 

Angazhimin për 
transferimin e 
familjeve nga 
Strehimorja 
Kolektive ‘DES’, 

DMS 

Donatorët 

 

Janar – Dhjetor 

2023 

 

Me partnerët 
bashkëpunes. 

Shtepite e ndertuara nga 
OJQ Qatar Charity. 
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ne shtepite ne 
Frasher. 

Dhurata për festa 
për Femijët me 
aftësi të 
kufizuara dhe 
femijët jetim 

DMS 

 

Janar – Dhjetor 

2023 

 

     1000 € Femijët me aftësi të 
kufizuara dhe fëmijët jetim. 

Pagesat e 
shpenzimeve të  
Varrimit 

Komuna e 
Mitrovicës 

DMS 

Janar - Dhjetor 

2023 

 

 

129.000 € Mbulimin e shpenzimeve të 
varrimit për rastet e 
vdekjeve në komunën e 
Mitrovicës, si dhe fshatrave 
shqiptar të komunës së 
Leposaviçit, Zubin Potokut 
dhe Zveçanit. 

Formimi i 
komisionit per 
vleresimin e 
gjendjes 
ekonomike te 
familjeve 
perfituese te 
shtepive apo 
banesave. 

 Janar-Dhjetor 

2023 

 Banesa tek ish strehimorja 
DES.  

Kampi i Luajve ne Shipol. 

Banesa ne Stanterg. 

Konkurset ne 
QPS. 

 Janar-Dhjetor 

2023 

 2 psikolog/e. 

2 zyrtar/e ne sektorin e 
Skemes Sociale. 

1 zyrtar/e administrativ. 

Konkurset per 6 
shtepi ne fshatin 
Frashër. 

DMS 

OJQ Qatar Charity 

  2 shtepi te ndertuara nga 
OJQ Qatar Charity dhe 4 
shtepi nga komuna e 
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Objektiva e Sektorit  për  Dëshmorë, Invalidë të Luftës, Veteran dhe Viktima Civile 

Mitrovicës Jugore. 

OBJEKTIVAT REALIZIMI I 
OBJEKTIVAVE 

PLANIFIKIMI 
I REALIZIMIT 

PLANIFIKIMI 
I BUXHETIT 

VËREJTJE 

Kompletimi dhe 
verifikimi i 
lëndëve dhe 
regjistrave për 
këto kategori 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

  Janar–Dhjetor 

          2023 

 

 

 

Të kompletohen dhe 
verifikohen regjistrat 
dhe lëndët për këto 
kategori 

Lëshimi  i 
vërtetimeve për 
këto kategori 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

  Janar–Dhjetor 

          2023 

 

 

 

Të lëshohen vërtetime 
sipas kërkesave të 
palëve, bazuar në 
ligjin për këto kategori 

Bashkëpunim me 
Departamentin 
për DIVC pranë 
MPMS 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

Janar–Dhjetor 

2023 

 

 

 

Të ketë bashkëpunim 
dhe koordinim të 
punëve për të përcjell 
numrin e përfituesve 
të pensioneve - 
benificioneve 

Bashkëpunim me 
KKN dhe DML 
Komisionin 
Qeveritar për të 
zhdukur 

 

Zyrtaret e sektorit 

  

Janar–Dhjetor 

2023 

 

 

 

Të ketë koordinim të 
punëve në hulumtimin 
e fatit të te zhdukurve 

 

Përvjetoret e 
rënies së 
dëshmorëve dhe 
dita e të 
zhdukurve 

         Zyrtaret 

        Shoqatat 

        Familjaret 

 

Janar–Dhjetor 

2023 

 

1300 € 

Të përgatiten 
ceremonitë për ditën e 
dëshmorëve dhe  të 
zhdukurve në nivel 
qendror dhe lokal.   
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Objektivat e Qendrës për Punë Sociale 
• Trajtimi adekuat dhe mbrojtja e fëmijëve pa kujdes prindëror. 
• Fëmijët e keqtrajtuar,të rrezikuar nga dhuna familjare, të lënë pas dore dhe puna e 

rrezikshme. 
• Mbrojtja e fëmijëve dhe të rinjve që kanë rënë konflikt me ligjin. 
• Mbrojta e fëmijëve, prindërit e të cilëve janë të shkurorëzuar apo në shkurorëzim  e  

sipër. 

Bashkëpunim me 
shoqatën dhe 
familjaret e të 
zhdukurve dhe 
mbështetja e tyre 

 

         Zyrtaret 

       Shoqata 

       Familjaret 

 

Janar–Dhjetor 

2023 

 

 

Të ndihmohen më 
rastin e rivarrimit të 
personave të 
identifikuar si dhe 
ndihmesa në forma 
tjera 

Bashkëpunim me 
shoqatat e dala 
nga lufta, dhe 
OJQ të tjera, 
mbështetja  e 
projekteve këtyre 
kategorive sipas 
kërkesave dhe 
mundësive 

 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

 

Janar–Dhjetor 

2023 

 

 

Të ndihmohen 
familjet në nevojë të 
këtyre kategorive në 
forma të ndryshme. 

Vizita familjeve 
të këtyre 
kategorive  

 

 

Zyrtaret e sektorit  

 

 

Janar–Dhjetor 

2023 

 

 

 

Të vizitohen herë pas 
herë familjet e këtyre 
kategorive, që të 
njihemi më për së 
afërmi me brengat e 
tyre 

Pranimi dhe 
shqyrtimi i 
kërkesave me 
shkrim nga palët 
dhe shoqatat 

Zyrtaret e sektorit     Janar–Dhjetor 

2023 

 T’i kthehen përgjigje 
kërkesave të 
parashtruara në afatin 
e paraparë me ligj. 
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• Mbrojtja e fëmijëve me nevoja të veçanta. 
• Mbështetja e fëmijëve: viktimë e trafikimit ,prostitucionit dhe formave tjera të rënda të 

punës. 
• Të rinjtë që kërkojnë mendim për hyrje në martesë para moshës madhore. 
• Shërbimet tjera. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 





































































Republika e Kosovds
Republika Kosova - Republic ofKosovo

Komuna e MitrovicEs
Opitina Mitrovica * Municipality of Mitrovica

PLAT{I VJETOR 2023
NjasinE e Auditimit ti BrendshEm

Dhjetor 2022



I. HYRJE

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

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

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

seciles detlre te auditimit.

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

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

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

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

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

planit dhe dinamik€s se parapare.

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

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

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

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

Strategiik:

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

I

Aktivitetet e KomunEs duhet tE ienu n€ harmoni

me legiislacionin nd fuqi p€r arritjen e

objektivave.

Sigurimi i menaxhmentit tE larte te Komunes

se aktivitetet jand ne p€rputhje me

legjislacionin nd fuqi.

Sigurimi dhe njohja e tE giitha ligleve

ni! fuqi.

2

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

drejtave. detyrave dhe p0rglegi€sive'

Sigurimi imenaxhmentit p6r vler€simin e

drejt te mjedisit dhe ndarjen e detyrave dhe

pergiegje s ive.

Prezentimi i vlersimit menaxhmentit

te lafte.

J

Funksionimi i sistemit te kontrollave tg

brendshme ne ti) giitha nivelet e Komun6s dhe

p0rmir€simi i tyre nE vazhdimEsi ne baze te

nevojave tE reja.

Funksionalizimi i sistemit te konfollave te

brendshme ekzistuese dhe sajimi ikontrollave

t€ reja sipas nevoj€s.

Analiza e kontrollave td brendshme

ekzistuese me qdllim td funksionimit

me te mire te tyre dhdnia e

propozimeve p6r kontrolla te reja .

4

Menaxhimi dhe analiiza e rezikut dhe vler€simi i

tij nga menaxhmenti i Komunes.

Sigurimi i menaxhmentit pdr r€ndesin e

analizimit dhe menaxhimit te raezikut ne te

giitha nivelet.

Vler€simi ishkall6s sE nezikut sipas

r€nd€sisE dhe analiza e k6saj shkalle.

5

Auditimi i sistemeve me rrezikshnrdri te lart6, t€

mes€m dhe t€ ult€ ne Komund.

Sigurimi imenaxhmentit te larte se i giith6

aktiviteti i kdtyre sistemeve eshte perfshire

dhe ka p6r qEllim arriden e objektivave t€

Komunds.

Auditimet e rregullta sipas planit

vjetor.



III. DETYRAT E AUDITIMIT

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

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

Kryetarit te Komunds.

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

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

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

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

Zyrdn e Prokurimit.

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

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

sipas shkallEs s€ rrezikut.

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

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

Indeksi i
rrezikut

Lloji i deryrEs
Objektivi i detyrEs

Periudha

2.55

ShErbim sigurie

Sh€rbirne k€shilluese

Kralasimi
V€zhgimi

Barazimi

P€rputhshm€ria

P€rcjellja e rekomandimeve

Drejtorit e ndryshme n€

KomunE ku kone tE hyra
vetenake.

Vler6simi i sistemit tE KB
Analiza e shkallEs sE rrezikut.

Planifikimi,shpenzimi i buxhetit n€

baze te planifikimit, realizimi i td

hyrave nE DFZHE dhe menaxhimi i
pasuris6.

TE hyrat vetanake
n0 Komuni

Janar, Shkurt

dhe Mars.

2,25

Shdrbim sigurie

Sh€rbime k€shilluese

Krahasimi

V€zhgimi
Barazimi
P€rputhshmEria

PErcjellja e rekomandimeve

Drejtoria e BujqsisE dhe
Zhvillimit Rurel.

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

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

kilt€ Drejtori dhe shpenzimet per

subvencjone.

Drejtoria e BujqsisE

dhe Zhvillimit
Rural,

Mars- Prill

r<(

Sh€rbim sigurie
Sh0rbime kiishilluese

Krahasimi

Vezhgimi

Barazimi
P6rputhshmEria

P0rcjellja e rekomandimeve

DreitorisE p6r Sh6rbime

Publike
Infrastrukturc

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

Shpenzimi i buxhetit n€ bazE te

planifikimit dhe menaxhimi i pasurisd

ne kete drejtori.

DrejtorisE p6r
Sh6rbime Publike
dbe Infrastrukture

Maj-Qershor

Nj€sie strukturore Fush€veprimi i
detyriis



2.00

Shiirbim sigurie
ShErbime k€shilluese,

Krahasimi, Viizhgimi,
Barazimi,

PErputhshmOria,

Piircjellja e rekomand imeve.

Drejtoda pir Mbrojtje td

Mjedislt dhe Pyjeve
td

Vler0simi i sistemit te KB
Analiza e shkall6s sE rrezikut.

Shpenzimi i burhetit nE

planifikimit ne kete Zyre.

Drejtorir p6r
Mbro.itje t€

Mjedisit dhe ffeve

Korrik-Gusht

2.15

Sh€rbim sigurie
Sh€rbime k€shilluese

V€zhgimi
Barazimi

P€rputhshm€ria

P€rcjellja e rekomandimeve

Dreitoria p€r Mbrojtje
dhe Shpdtim.

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

Respektimi i afateve kohore

Benefitet e Komun6s nga dh€nia nE

shfryt6zim i k€tyre pronave

Menaxhimi i kontratave nga p6rfituesit

Drejtoria
Mbrojtje
Shpdtim.

p€r
dhe

Shtator-Tetor

2,60

ShErbim sigurie

Sh€rbime k€shilluese

Krahasimi

Vtlzhgimi
Barazimi

P6rputhshm€ria

P€rcjellja e rekomandimeve

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

Planifikimi i prokurimit
Respektimi i procedurave t€ prokurimit

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

Zyra e prokurimit.
Drejtoria pEr

Buxhet dhe

Financa.

Nentor -

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

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

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

Nuk ka ndonj€ devijim nga plani strategiik.

f
I TC hyrat vetrnake nE Komun6 2.55 L I I

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

3 Drejtorisd p6r Sh6rbime Publike dhe

Infrastrukture.

2.5s L I -t

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

5 Drejtoria p6r Mbrojtje dhe Shp6tim 2.15 M I 5

6 Zym e Prokurimit 2.60 L I 6

Sipas k6rkesBs x

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

p0r vitin 2023

Nr. i detyrEs s€

nuditimit

a b c d

7 I 7



V. PROKURIMI I BURIMEVE DHE NDARJA E DETYRAVE Tii AUDITIMIT

5.1. Koha efektive e punis

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

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

Tre
mujori

Prioriteti i nj0sls0

I

TE hyrat vetanake n6

Komund

I TA hyrat nga tatimi n0 pron0
35

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

2 Te hyrat nga nga taksat

komunale

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

3 Td hyrat nga lejet e ndefiimit
per banim dhe alarizdm

kolektiv dhe destinimi i tokes

ndetimore.

Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

4 te nyrat nga shfrytezimi i

siperfaqeve publike dhe

reklamat

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

5 Te hyrat per objektet afariste

dhe banesore me qira.

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

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

I

Tr€-mujori

Detyra e Auditimit

Proceset

Dite p€r
person

Udhgheq6si i
Ikiplt Anetar€t € €kiPit

Rrezik i mes0m

Rrezik i mesEm

Rrezik i larte

Rrezik i mes0m
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ll
Drejtoria e Bujqsis6 dhe

Zhvillimit Rural.

l Shpenzimi i buxhetit nE baz€

te planifikimit.
Rrezik i mesdm

25

Nexiat Berani Mexhit Beka Gani Shala

2 Shpenzimi i Subvencjoneve

dhe Transfereve.

Rrezik i mesEm Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

J Td hyrat vetanake td kOsaj

Drejtorie.

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

II
DrejtorisE p6r Sh6rbime

Publike dhe

Infrastrukture

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

2 Shpenzimet p€r mallra dhe

shdrbime.

Rrezik i mes€m Nexlat Berani Mexhit Beka Cani Shala

3 TC hyrat vetanake td kdsaj

Drejtorie.

Rrezik i mes€m Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

tIl
Drejtorie p6r Mbrojtje ta

Mjedisit dhe Pyjeve

I Shpenzimi i buhetit nE bazd

te planifikimit.
Rrezik i mes€m

25

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

2 TE hyrat vetanake tE kdsaj

Drejtorie.

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

tv

Drejtoria piir Mbrojtje
dhe Shpbtim.

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

20

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

2 Shpenzimi i buxhetit ne bazE

te planifikimit.

Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

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

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

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

25 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Nexhat Bemni Mexhit Beka Gani Shala

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

l'.70

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

Hetimet e mashtrimit l0 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

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

l5 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

l6 Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

Tajnimet e planifikuara 25 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Pushimi Vjetot 26 Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

Pushimi mjek€sor

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

52 Mexhit Beka Cani Shala

ll Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
Festa zlrtare

ffitenevojshem 0

10

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

30 N€xhat Bemni Mexhit Beka Cani Shala

Nexhat Berani

ffifr*+tffis$Hfp1.i*f# €r#$;



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

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

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

te mos realizohet i plote por vetem pjes€risht.

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

ndryshimet.

Aprovoi : Bedri Hamza

Kryetar i KomunEs sE Mitrovic€s

08.t2.2022

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

Nj€sind e Auditimit tE Brendshdm

Republika e Kosov6s
Republika Kosota - Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovic6s
OpStina Mitrovica - Municipality of Mitrovics

Dhjetor 2022



I.HYRJE

1.1 Pasqyra

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

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

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

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

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

gieturat e auditimeve te ma hershme .

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

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

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

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

bashkpunim me NJQHAB nE Prishtine.

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

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

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

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

Kryetari i Komunes .

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

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

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

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

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

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

9.2.

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

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

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

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



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

rrezikut, kontrollit dhe qeverisjes;

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

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

bazuar n€ metodologjind e vleresimit tE nezikut si dhe :

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

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

efi kasitetin, ekonomizimin dhe efektivitetin e operacioneve;

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

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

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

p€rmirdsuar sistemet dhe shcrbimet organizative;

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

fienuar mashtrimin, humbjen dhe keqp0rdorimin; dhe

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

pdrgiithshme t0 punes dhe t6 zbatojne kontrollet e vena.

1.3. Azhurimi i Planit Strategiik

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

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

vleresimit te rrezikut.

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

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

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

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



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

e mdparshme, inlormacionet dhe burime tjera.

2.1. Q6llimet e Komun€s

Statuti i Komuniis, korniza afatmesme bugietore.

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

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

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

obiekt shqyrtimi apo rregullimi t€ institucioneve qendrore.

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

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

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

Komuna Esht[ pErgiegjiise p6r aktivitetet si vijotr :

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

b) P€rgatitjen e Buxhetit

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

d) LEshimin e lejeve p6r nd6rtim ;

e) Mbrojtjen e ambientit;

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

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

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

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

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

i) Udheheqien e prones se Komunes;

j) Shkollimin parashkollor, fillor dhe te mesem;

k) Kujdesin primar sh€ndet€sor;

l) Shdrbimin social dhe td banimit;

m) Mbroitjen e konsumatorit dhe sh6ndetin publik;

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

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

peshkimin, restaurantet dhe hotele! panairet dhe tregiet;



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

tE tjera publike ;

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

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

Komunds qE nukjane tO percaktuam gjetiu me ligje.

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

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

gdshtjet me interes te Komungs.

KAto aktivitete pErfshijn€ veprimtaritd vijuese:

a) turizmin;

b) aktivitetetkulturore;

c) sportet dhe aktivitetet e lira;

d) aktivitetet e rinis€;

e) Zhvillimi ekonomik;

f) avancimi kulturor apo i vlerave qltetare.

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

me:

a) miratimin e buxhetit;

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

pun€s i jan€ l6nE Kuvendit;

c) Kompensimet per keshilltaret e zgjedhur;

d) raportin vjetor;

e) miratimin, ndryshimin dhe anulimin e rregulloreve komunale

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

g) lartesin€ e tarifave dhe ngarkesave;

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

p0rputhje me ligiin n€ fuqi;

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



2.2. Ndryshimet e pritura ne Komun6

Decentralizimi i disa niveteve organizative te pushtetit lokal'

2.3. Niveli i kontrollit nE Komun6

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

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

o Ligii p6r Procedur€n Administrative

o Ligii p€r Veteqeverisjen Lokale

o Ligii mbi Menarhimin e Financave Publike dhe Per$egjesitii

o Ligii i Financave p€r Pushtetin Lokal

. Ligii p6r Sh€rbyes Civil

. Ligii p€r Prokurimin Publik

o Ligii iPun€s

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

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

Komunes

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

Komunes

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

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

dhe Kembimit te Prones se Paluajtshme te Komunes

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

dhe Kembimit te Prones se Paluajtshme te Komunes

. Ligii p€r Kadast€r

. Ligii mbi Planifikimin Hap6sinor

o Ligii per Ndertim

. Ligii mbi Rrugiit

. Ligii mbi Toktin Buiqesore

o Ligii pcr Shdndetesi

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

tC tokes me ne pronesi shoq€rore

o Ligii mbi Mardhgnjet Themelore Juridiko- PronEsore

. Ligii mbi Eksproprijimin



. Ligii i Procedur€s Penale

o Ligii mbi Procedurat e Permbarimit

o Ligii pdr Mbrojtjen e Konsumatoreve

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

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

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

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

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

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

. Ligii i Py"lltarisd

. Ligji mbi GjuetinE

. Ligii mbi Veterinarin€

. Ligii mbi Ble$orine

o Ligii mbi UjErat

o Ligii mbi Mbrojtjen e Natyr0s

o Ligii mbi Mjedisin

o Ligii mbi lnspekcionin e Tregut

o Ligji mbi Inspekcioni Sanitar

. Ligji Nr.20o4l4 per Shendetesi ;

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

. Statuti i KomunEs

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

Konkursit ne Sektorin Publik ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lnstitucioneve te Kujdesit Paresor Shendetesor ;

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

. UA.Nr.04/2020 Kujdesi Primare Shendetesor

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

Arsimit te Pergjithshdm ;

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

Rapodi Mesimdhenes - Nxenes ;

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

Konkursit ne Sektorin Publik ;

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

Zevendes Drejtorit te lnstitucionit Publike Edukativo - Arsimore ;



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

. Udhdzimet e ndryshme administrative

o Rregulloreve Komunale dhe

o Vendimeve t€ Kuvendit Komunal

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

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

rrezikut dhe procedura tE shkruara

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

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

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

Objektivat kryesore td planit strategiik jan6 :

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

rekomandimet p€r pErmirdsim ;

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

o Ngfitjen e vetedijes pEr menaxhimin e rrezikut n€ KomunE

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

o Zbatimi i ligishm0ris€

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

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

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

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

informatat;

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

drejtori, agienci, etj.); dhe

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

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

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

auditimit te brendsh€m.

IV. T]MVERSI I ATJDITIMIT

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

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

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

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

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

krahasimi i raporteve kontabdl me evidencen e free balancit.

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

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

Komundn e Mitrovicds :

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

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

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

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

' Sporti
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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

II



. Inspekcioni Sanitar

. Inspekcioni p€r Komunikacion

V. !'LERTSIMI I RREZIKUT

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

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

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

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

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

anitjen e objektivave nE Grdsi .

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

kryerjes sE auditimeve.

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

dhe vler0suar glatti auditimit :

o Cil€sia e Kontrolleve t0 Brendshme;

. ndryshimet amendamgnteve te rregulloreve statutore

. Kompleksiteti i sistemil dhe madhEsia e operacioneve;

. 
_ 

Struktura e shpEmdar€ e drejtorive dhe njtisive ;

o Buxheti

o Ndikimi financiar;

o Koha e angazhimit te fundit tii auditimit;

o Rregullat ligiore ;

o Nd€nimet e fundit ne aktivitet os€ proceset

. Kompetenca e menaxhmentit dhe

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

5.1 Faktor6t e rrezikut dhe rdndBsia e tyre

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

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

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

tyre ne vijim :

Nr

1

Rreziku par

reput8cionin

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

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

qe janE t€ rendesishme ;Er organizatdn.

Rredku i

operimit

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

sherbimi te r6ndEsishem pcr publikun

Rideslinimi i mjeteve tE buxhetit.

@peisonelit.
Organizimijo i drejrc i funksioneve te organizates.

3
Rreziku

strrtegiik

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

organizalds.

Rezuttatet nuk permbushit objektivat e para-percaktuara,

Menaxhimi jo efikas.

4
Rreziku

legiislrtiv

Mungesa e legjislacionit dhe legiislacioni ekzistuesjo adckuat

Mungesa e n'eguttare te brendshme adekuate.

Mosnjohja e legjislacionit nga zldarel e Komunes.

Mos oliimi i legjislacionit tC giithe zyrtareve re Komun€.

5
Rreziku

koDtraktud

Kompleksiteti i kontratave.

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

6 Buxheti

Dcri 1.000.000.00 Euro

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

Mbi 3,000,000.00 Euro

7
Rreziku

fiBanciar

Shuma e buhctit.

V€llimi i transaksioneve mujore.

Shuma e shp€nzimeve kapitaie pdr vit,

Bazajo adekuate e te dhenave.

E
Rreziku

Nlenarherial

Komunikimi dhe tinjat e raportimit.

Kompetenca e menaxhmentit.

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

Menaxhmenti me pergatitje adekuate ne vend adekuat.

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

Baza jo s integruar e te dhenave nC Komune'

l3
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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.
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6.2. Koh6zgiatja e detyrave t6 auditimit

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

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

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

kur pOrcaktohet kohEzgjatja.

Vendimi p€r qasjen e auditimit

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

identifi kuara piir shembull

. sistemet me rrezik te larte - 30 dite ng vit

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

. sistemet me rrezik te ulet - 20 dite per vit

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

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

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

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

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

eshte percaktuar per p6rcjelljen e implementimit t€ rekomandimeve.

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

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

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

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

person.
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6.3. Ndarja e detyrave pEr Auditor6

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

perkates duhet te ndahen si vijon:

1'II. NEVOJAT E AUDITIMIT PIR PERSONEL

7.1. Koha efektive e punih (KEP)

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

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

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

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

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

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

Planit Vjetor.

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

implementimin e tyre

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

auditimit dhe jan6 si vijon :

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

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

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

Mitrovic€s.

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

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

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

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

PErcjellja e implementimit te

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

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

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

Numri i pagiithshem i diteve p€r

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

2 1.80

Menaxhimi i Autoparkut. 2 2 I 2 ? 3 1.95

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

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

zvra e Prokurimit.

Procedurat e prokurimit 3 2 3 2 J 2 2.60

Drejtoria pEr Buxh€t dhe Financa

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

Menaxhimi i pasurisg. 3 2 3 ? 3 2 2.60

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

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

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

Drejtoriso p0r Planifikim Hapsinor dhe Urbanistik

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

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

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

destinimi i tokes ndertim.

'l 2 z 2 3 2 2.25

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

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

3 3 2.55

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

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

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

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

2 1 .70

Drejtoria ptr Arsim dhe Shkenc€

Menaxhimi i pasufise. 3 2 J 2 3 2 2.60

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

Shpenzimet Kapitale. 2 2 2 2 2 2 2.00

Thpdffi per mallra dhe sh€rbime.

Shpenzimet Komunale.

Shpenzimet tjera

2

2

2 2 2 ) 3 2.15

I 1 I 2 J 1,70

! I I I 2 3 1,55

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

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

Drejl

,--l
loris p€r She*-2-1 ndetesi

3-1--r-l 21 2.60

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

Shpeffiel pet paga dtle;Eailt

Shpe*i*"tKapGlc 

-

J 2 2 3 2 3 2.45

2 2 2 2 1 2 2.00

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

@
ffi
@

2 I I I 2 J 1,70

,l
I I I 2 3 I,55

I I , 2 2 2 1.7 5

Drejtor

Shpenzimet Kapitale.

@

'is€ p6r Sh€r

f3
rbime Publik

f- z-
c dhe Infrr

f2-_l
rstruktur€

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

2 ) 2 2 2 2.15

tg tryrar 
"etarat 

: te kesaj Drejtorie. I 2 2
,>

3 L90

tr,tenthi6t tnasu.ts6.

Drejtoria p

r--i-
er Krltur€, tr

T-z
lini dhe Sp

T3
orL

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

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

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

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

Drejtor

2

ia per Mirqe
l't

nie Sociale

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

Drejtoria e Bujqsis€ dhe Zhvillimit Rural.

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

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

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

Drejtoria pEr Mbrojtje t6 Mjedisit dhe Pyjeve

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

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

Drejtoria e Inspeksionit

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

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

Drejtor.p€r Mbrojtje dhe Shpatim.

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

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

Drejtoria ptr Zhvillim Ekonomik dhe Turidm.

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

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

FRRI Qarkullimi i Personelit

FRR2 Ndryshimet € aktivitet€ve dhe strukturen e organizates

FRR3 Amendamentet e rregulloreve statusore

FRR4 Kompeksiteti i rregulloreve statusore

FRR5 Buxheti

FRR6 Kontrolli i Brendshem
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Tsbela e parkufizimit t€ f&ktorit ta rrezikut



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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