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1. RRETH KOMITETIT: 

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

 

DETYRAT KRYESORE THEMELORE TË KOMITETIT PËR KOMUNITETE 

 

SHQYRTIMI I LEGJISLACIONIT KOMUNAL  

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

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

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

 

SHQYRTIMI I TË GJITHA PRAKTIKAVE, POLITIKAVE DHE AKTIVITETEVE KOMUNALE 

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

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

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

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

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

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

 

PËRBËRJA E KOMITETIT PËR KOMUNITETE ËSHTË: 

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

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

3. Gazmend Asllani, përfaqësues i LDK-së 

4. Xhafer Preteni, përfaqësues i PDK-së 

5. Majlinda Kurti , përfaqësuese e PDK-së 

6. Ardita Latifi Aliu, përfaqësuese e AAK-së 

7. Xhevrije Bahtiri, përfaqësuese e VV-së 

8. Nermina Mullic , përfaqësuese e Komunitetit Boshnjak 

9. Esat Krasniqi, përfaqësues i Komunitetit Ashkali 

10. Agron Jashari përfaqësues i Komunitetit Turk  

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

 

 

Objektiva 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektiva 2:  

 

Objektivat operacionale Aktivitetet Treguesit e 
verifikueshëm 

Supozimet Afati kohor 

Objektivat operacionale Aktivitetet 
Treguesit e 

verifikueshëm 
Supozimet Afati kohor 

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

interesave të bashkësive etnike 
të cilat jetojnë në territorin e 

Komunës së Mitrovicës. 

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

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

 Procesverbalet e 
mbledhjeve 

 Ftesat qe i 
dërgohen 
perfaqësuesve të 
komuniteteve jo 
shumicë 

 Krijimi i 
kushteve te 
përshtatshme 
për  
realizimin e 
mbledhjeve 
të rregullta 

Sipas  nevojës 
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Angazhim në ruajtjen dhe 
mbrojtjen e identiteteve dhe 

vlerave etnike , kulturore, fetare , 
mendimit politik  dhe çfarëdo 

mendimi tjetër pavarësisht nga 
përkatësia etnike. 

 

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

 Procesverbalet 
e mbledhjeve 

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

 Krijimi i 
kushteve te 
përshtatshme 
për  
realizimin e 
mbledhjeve 
të rregullta 

Janar- Dhjetorë 
2020 

 

 
Objektiva 3:  

 

Objektivat operacionale Aktivitetet Treguesit e 
verifikueshëm 

Supozimet Afati kohor 

Shqyrtimi i të gjitha kërkesave  
dhe ankesave të cilat i drejtohen 

këtij Komiteti.  
 

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

 Procesverbalet 
e mbledhjeve 
të mbajtura 

 Konluzionet të 
drejtohen te 
organet 
kompetente 
Komunale 

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

Gjatë 
mbledhjeve të 

rregullta të KK-
së 

 

Objektiva 4:  

 

Objektivat operacionale Aktivitetet Treguesit e Supozimet Afati kohor 
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verifikueshëm 

Shqyrtimi i raporteve vjetore të 
Zyrës komunale për komunitete 

dhe kthim. 

 Zyrtari i ZKKK-së 
raporton rregullisht gjatë 
mbledhjeve të KK_së 

 Procesverbalet 
e mbledhjeve 
të mbajtura 

 

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

Raporti në fund të 
vitit kalendarik 

Objektiva 5:  

 

Objektivat operacionale Aktivitetet 
Treguesit e 

verifikueshëm 
Supozimet Afati kohor 

Vizitë komuniteteve më qëllim 
informimi për gjendjen në të 

cilën jetojnë, dhe krahasimin e 
gjendjës se vitit 2019. 

 Komuniteti Shqiptarë 
 Komuniteti Boshnjak 
 Komuniteti Turk 
 Komuniteti Romë, 

Ashkali dhe Egjiptas 
 Komuniteti Serb 

 Infarmatat në 
mbledhje të 
rregullta për 
vizitat e 
realizuara 

 Dëshimtë ë 
mundshme 
(fotografiteë, 
inqizimet etj) 

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

Shtator-Dhjetor 

 

Objektiva 6:  

 

Objektivat operacionale Aktivitetet 
Treguesit e 

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

kanë ndërprerë shkollimin dhe 
ndërmarrja e veprimeve për 

përfshirjen e tyre në procesin 
mësimor  

 

 Të vizitohen shkollat në 
pjesën jugore 

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

 Të bisedohet me DKA 
 Të gjendet mundësia e 

bashkëpunimit më KK-
në e pjesës veriore 

 Raportet nga 
takimet 

 Procesverbalet 
nga mbledhjet 
e KK-së 

 Shkëmbim 
e përvojave 

Qershor 

Dhjetor 
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2. AKTIVITETET E REALIZUARA 

 

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

10 Mars 2022  

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

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

 

28 Prill 2022 

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

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

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

                                                        
 

19.Gusht.2022 

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

 
 

 
 

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

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

kanalizim      
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  21.Shtator.2022 

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

 

 

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

 
 

 

 

 

3. BASHKËPUNIMET ME AKTERË VENDOR DHE NDËRKOMBËTAR 

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

 Misioninin e OSBE-së në Kosovë 

 Misionin UNMIK në Kosovë 

 Zyrën Komunale për Komunitete dhe Kthim 

 Zyrën e Kryesuesës së Asamblesë Komunale znj. Vesa Broja 

 Drejtoritë e Drejtorive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TË ARRITURAT DHE SFIDAT  

4.1 Të arriturat: 

− Bashkëpunimi me perfaqesues te lagjeve 

− Bashkëpunimi me ZKKK 
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− Hartimi i Planit të punës për vitin 2022 

− 9  rekomandime të derguara tek Drejtorit dhe Kryetari 

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

 

4. 2 Sfidat: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

5 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

5.1 Konkluzionet: 

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

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

5.2 Rekomandimet: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Mitrovicë                                             Kryesuesi i Komitetit   
                _________________ 
               Jeton RRAHMANI 

 



 
 
 
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 
Komuna e Mitrovicës 

Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica 
 

KUVENDI I KOMUNËS 
Komiteti për Barazi Gjinore  

Mitrovicë 
 
 
 
 
 
 

Raporti i punës së Komitetit për Barazi Gjinore  
për vitin 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dhjetor, 2022 
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Përmbajtja e raportit vjetor 2022 
 

1. Mbledhja e parë e Komiteti për Barazi Gjinore 

• Zgjedhja e Kryesuesit të Komitetit  

• Zgjedhja e Zëvendëskryesuesit të Komitetit  

2. Mbledhja e dytë e Komiteti për Barazi Gjinore 

• Harmonizimi i aktiviteteve me Zyren për Barazi Gjinore 

3. Mbledhja e tretë e Komiteti për Barazi Gjinore 

• Informatë lidhur me punën Mekanizmit Koordinues Kundër Dhunës në Familje 

4. Mbledhja e katërtë e Komiteti për Barazi Gjinore 

• Partneriteti me OJQ-të vendore dhe ndërkombëtare 

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

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

5. Mbledhja e pestë e Komiteti për Barazi Gjinore 

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

6. Mbledhja e gjashtë e Komiteti për Barazi Gjinore 

• Raport i punës gjatë vitit 2022 

• Caktimi i agjendës së mbledhjeve për vitin 2023 
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1. Mbledhja e parë e Komiteti për Barazi Gjinore (11.02.2022) 

 

Zgjedhja e Kryesuesit të Komitetit për Barazi Gjinore është në kompetencë të këtij komiteti dhe i njëjti zgjidhet nga anëtarët 

e këtij komiteti kërkoi nga anëtarët e Komitetit që të fillojnë me propozimet. Anëtarët e Komitetit për Barazi Gjinore 

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

Komitetit për Barazi Gjinore znj. Ajshe Uka. 

  

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Nga do të sigurohen mjetet. 

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

projekte të ndryshme. 

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

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

të shkojn për vizite në strehimoren e Zubin Potokut.  

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

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

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

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

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

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

thot se na njofton me kohë këtë vitë rreth aktitetit. 

 

 

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

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

Plani vjetor i punës së komisionit për barazi gjinore do të ndihmojë dhe lehtësoj punimet e mbledhjeve të Komitetit, duke iu ofruar 

anëtarëve të Komitetit këtë plan, ata do të kenë një pasqyrë për punët dhe aktivitetet e parapara për vitin 2023 që kanë të bëjnë me 

interesat e qytetarëve. 

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

mbledhjet e jashtëzakonshme. 

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

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

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

- Bashkpunimi me OJQ-të tjera. 

- Trajnime per burrat e keqtrajtur duke bashkëpunuar me policinë. 

 
 



 

Republika e Kosovës 
 – Republic of Kosovo 

 
Komuna e Mitrovicës së Jugut 
 – Municipality of Mitrovica South 

 
 

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

 
  
 
 
 

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

 

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

PËR KOMUNËN E MITROVICËS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janar - 2023 



PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

 

 

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

Gjatë kësaj mbledhje ne i dërguam disa rekomandime; 

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 



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

këmbësorë në trotuare. 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

Mitrovicë                                         Kryesuesi i Komitetit  
       _________________ 
       Fisnik SUMA  
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KUVENDI I KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT 
Komiteti për planifikim urban,katastër,pronë dhe mbrojtje të ambientit 

  
 
 
 

RAPORTI VJETOR I PUNËS  SË KOMITETIT PËR PLANIFIKIM URBAN ,KATASTËR,PRONË 
DHE MBROJTJE TË AMBIENTIT. 

 

 

 

 

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

MITROVICËS. 

 

  



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

  



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

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

  



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



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

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

  



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

 
 

DATË/A: 10.01.2023  
REFERENCË:  

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

NGA/OD/FROM: 

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

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

 
Me datë 09.03.2022 është mbajtë Mbledhja e parë konstituive të Komisionit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Me respekt!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TË HYRAT PËR VITIN 2022 

 

 

MUJI INKASIMI NGA PAZARI QIRATË 

JANAR 721 50 

SHKURT 1049 5220 

MARS 1030 400 

PRILL 1489 5290 

MAJ 1435 100 

QERSHOR 1895 2630 

KORRIK 1619 4000 

GUSHT 1689 2710 

SHTATOR 1351 2810 

TETOR 2043 2880 

NENTOR 1575 2760 

DHJETOR 1442 5670 

 17338  34520 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

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

34%

66%

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

INKASIMI NGA PAZARI

QIRATË



TË HYRAT PËR VITIN 2022 TË NDARA NË KUARTALE 
 

      

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

      

TOTAL 17,338.00 34,520.00 51,858.00   

 

 

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

2022 Pagat 
Tatimi 

ne paga 
Kontributet 
pensionale 

Akontacion 
Borxhet e 
vjetera 
tatimore  

Rryme Telefon Derivate Uji 

Finance 
shpk –per 
sherbime 

te 
kontabilitet 

Material 
per zyre 

Komisione 
bankare 

dhe 
shpezime 

tjera 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                         

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

                         

             

2019 Pagat 
Tatimi 

ne paga 
Kontributet 
pensionale 

Akontacion 
Borxhet e 
vjetera 
tatimore 

Rryme Telefon Derivate Uji 

Finance 
shpk –per 
sherbime 

te 
kontabilitet 

Material 
per zyre 

Komisione 
bankare  

dhe 
shpezime 

tjera 

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

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

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

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

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



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

     

                                   31.12.2021                               
SALDO          Paraprake  714.98         

TË HYRAT NGA SHËRBIMET DHE QIRATË         51,858.00 

SHPENZIMET OPERATIVE         -47,713.27 

FITIMI OPERATIV          4,859.68 
 
 
 
 
 
 

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

MITROVICË 



 

Hyrje 

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

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

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

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

Mitrovicë ka përbërje prej: 

 Florina Çitaku - (kryesuese) 

 Kushtrim Zeneli (anëtar) 

 Elvis Feka (anëtar) 

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

znj. Florina Çitaku.  

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

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

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

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

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

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

pronësisë të përcaktuar në nenin 6.2 të këtij ligji. 

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

punës për vitin 2022. 

 

 

 

 

 



Raporti narrativ i gjendjes  

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

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

menaxheriale dhe funksionale të ndërmarrjes. 

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

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

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

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

procedurave dhe kritereve ligjore ne fuqi. 

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

1. Naim Hajrizi – (kryesues) 

2. Naxhije Xhema – (anëtarë) 

3. Bislim Imeri – (anëtar) 

4. Djellza Uka – (anëtare) 

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

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

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

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

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

anëtarëve të  bordit, 

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

drejtorëve të jetë: 

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

Bruto 

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

emërimit.  

 



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

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

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

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

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

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

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

Financiar gjë që tregon gjendjen reale tw këtij institucioni.  

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

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

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

Kryeshef Ekzekutiv, Sekretar dhe Zyrtar Kryesor Financiar. 

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

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

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

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

Jusufi.  

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

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

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

monitorojë  ecuritë  e punës  dhe zhvillimin e  ndërmarrjes. 
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