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Shkurtesat
Lista e shkurtesave
TU

Trafiku Urban

BERZH

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

KSHP

Kontrata për Shërbim Publike

KSHP (PSC)

Kontrata për Shërbim Publik (Public Service Contract)

BD

Bordi i Drejtorëve

ATK

Administrata Tatimore e Kosovës

KE

Kryeshefi Ekzekutiv

ZAB

Zyrtari për Auditim të Brendshëm

ZKFTH

Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit

PF

Pasqyrat Financiare

PA

Pasqyra e te Ardhurave

PSH

Pasqyra e Shpenzimeve

LLP

Llogari e Pagueshme

LLA

Llogari e Arkëtueshme

IKSHP

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike

ARBK

Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë

LPP

Ligji i Prokurimit Publik

Faqe 5 nga 74

RAPORT VJETOR 2021

HYRJE
Raporti Vjetor për vitin 2021 është përpiluar në bazë të Nenit 31 të Ligjit Nr. 03/L-087 për
Ndërmarrjet Publike.
Menaxhmenti i ndërmarrjes gjatë vitit 2021 ka punuar në mënyre efikase që të jemi të besueshëm
dhe të respektuar, si dhe të jemi të krahasueshëm me ndërmarrjet tjera publike lokale në rajon.
Profesionalizmi, integriteti, efikasiteti dhe përsosmëria e shërbimeve paraqesin vlerat tona të punës
në ndërmarrje. Kemi përzgjedhur këto vlera sepse pasqyrojnë gjërat që ne besojmë se do të jenë
më të rëndësishme, përderisa përpiqemi të zbatojmë misionin tonë dhe të arrijmë vizionin tonë.
Këto vlera që do të jenë të aplikueshme edhe gjatë viteve në vijim tregojnë mënyrën se si i trajtojmë
udhëtarët tanë, partnerët e ndryshëm me të cilët punojmë si dhe stafin brenda ndërmarrjes.
Plani vjetor i punës i N.P.K. “Trafiku Urban” SH.A. për vitin 2021 është realizuar në bazë të objektivave
të përcaktuara nga departamentet/njësitë përkatëse bazuar në planet e përcaktuara si dhe duke
pasqyruar prioritetet strategjike të vitit 2021. Aktiviteti kryesor afarist i ndërmarrjes është transporti i
udhëtarëve me 51 autobusë, si pjesë e transportit publik në Komunën e Prishtinës. Në tërësinë e tij,
ky dokument paraqet aktivitetet e kryera gjatë vitit 2021 ku paraqiten tregues statistikorë mbi
aktivitetin ekonomik, punësimin, të ardhurat e shpenzimet, operativen, investimet dhe të dhëna tjera
specifike në lidhje me Trafikun Urban. Në vitin 2021, të hyrat e realizuara janë në vlerë prej 7.286
milionë. Realizimi i të hyrave vjetore kryesisht ka qenë i orientuar edhe në përmbushjen e
objektivave të ndërmarrjes. Goditja nga pandemia globale, ka sjellë një situatë të paparashikuar e
me shumë vështirësi për ndërmarrjen, ku gjatë kësaj periudhe ishte synim edhe zhvillimi i aktiviteteve
për masat mbrojtëse për shëndetin e punëtorëve dhe të qytetarëve, andaj kjo situatë detyrimisht
në një masë ka shmangur realizimin e plotë të pikësynimeve të planifikuara sipas planit të biznesit
2021 dhe planit zhvillimor të ndërmarrjes.
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Pasqyra e strukturës organizative të ndërmarrjes me të gjitha ndryshimet gjatë vitit 2021
Ndërmarrja udhëhiqet sipas hierarkisë: Komisioni Komunal i Aksionarëve, Bordi i Drejtorëve, zyrtarët
e lartë (Kryeshefi Ekzekutiv, ZKFTH, Sekretari i Ndërmarrjes dhe ZAB), konform Ligjit mbi Ndërmarrjet
Publike Nr. 03/L-087.
Kryeshefja Ekzekutive Arta Domi, është përzgjedhur me vendim të Bordit të Drejtorëve përmes
konkursit publik dhe zyrtarisht ka marrë detyrën e KE me 08.11.2021.
Në krye të strukturës organizative ekzekutive është Menaxhmenti i Lartë (Kryeshefi Ekzekutiv, ZKFTH,
Sekretari i Ndërmarrjes dhe ZAB), ndërsa Bordi i Drejtorëve është organ mbikëqyrës i ndërmarrjes i
përbërë nga drejtorë jo-ekzekutiv.
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I.

PROFIL I SHKURTËR PËR NDËRMARRJEN

N.P.K. ”Trafiku Urban” SH.A. në Prishtinë ushtron veprimtarinë e transportit të udhëtarëve në linjat
urbane dhe urbane-periferike me qëllim të organizimit të jetës dhe punës së qytetarëve dhe hyn në
rangun e veprimtarive tjera shërbyese komunale. Për shkak të rëndësisë që ka ky shërbim i veçantë,
ka filluar të kryhet në mënyrë të organizuar nga Komuna e Prishtinës që nga dt. 01.04.1976 kur
ndërmarrja “Trafiku Urban” u themelua si Ndërmarrje Publike Komunale (N.P.K. “Trafiku Urban”
SH.A.). Ky organizim është ndërmarrë me qëllim që qytetarëve t’u ofrohet transport i organizuar, i
cili do të ndikojë në siguri dhe zvogëlim të dendësisë së trafikut në rrugët e qytetit. Pas luftës së vitit
1999 ndërmarrja është regjistruar si subjekt afarist pranë administratës së përkohshme të OKB-së
me dt. 22.06.2000 nën numrin e regj. 80060459 dhe është ri - regjistruar me dt. 22.06.2004 pranë
Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë të Kosovës me nr. e regj. të biznesit: 70163585 dhe nr. Unik
identifikues 811289009, nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK).
Bazuar në ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/ L-111 të dt. 20.04.2012 të Ligjit mbi Ndërmarrjet
Publike Komunale nr. 03/ L-087 NPK “Trafiku Urban” SHA është regjistruar si Ndërmarrje Publike
Komunale SH.A. në Prishtinë.
NR.

EMRI I NDËRMARRJES

NDËRMARRJA PUBLIKE KOMUNALE ”TRAFIKU URBAN” SHA PRISHTINË

1.

Adresa

Rr. Tahir Zajmi nr. 43, 10 000 Prishtinë

2.

Themelimi

3.

Themelues

Kuvendi Komunal i Prishtinës

4.

Prona

Pronë Publike Komunale

5.

Veprimtaria primare

6.

Veprimtaria sekondare

7.

Të punësuar

01.04.1976 – Prishtinë, me ndryshim dhe plotësim të Ligjit nr.04/ L-111
është emërtuar si Ndërmarrje Publike Lokale.

Transporti i udhëtarëve në rrugët urbane dhe urbane-periferike të
Prishtinës me rrethinë.
Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve të rënda (autobusë, kamionë,
etj). Për nevoja të veta dhe palë të treta me shifrën 5020.
Ndërmarrja ka të punësuar 381 punëtorë të rregullt.
Pasuria e patundshme është në proces të definimit të titullarit, ndërsa

8.

Pasuria

pasuria e luajtshme e ndërmarrjes përbëhet nga 51 autobusë urban,
vetura, vegla, pajisje dhe makinat të punës për mekanikë.

9.

Menaxhimi

10.

Regjistrimi

Ndërmarrja menaxhohet nga Kryeshefja Ekzekutive, Bordi i Drejtorëve
dhe mbikëqyret nga Komisioni Komunal i Aksionarëve.
Ndërmarrja mban regjistrimin e biznesit pranë MTI së Kosovës nr. regj.
Biz. 70163585 dhe nr. Unik Identifikues: 811289009
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II. RAPORTI I KRYESUESIT TË BORDIT TË DREJTORËVE
Të nderuar aksionarë,
Bordi i Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike “Trafiku Urban”, i emëruar në muajin mars të vitit 2021,
bazuar në Ligjin Nr. 04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet
Publike dhe Ligjin Nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare, ka bërë ushtrimin e detyrave dhe
përgjegjësive në përputhje me standardet më të larta profesionale, duke u përkushtuar në zhvillimin
dhe realizimin e interesave më të mira të Ndërmarrjes.
Përmbushja e obligimeve dhe përgjegjësive ligjore ka qenë fokusi kryesor i Bordit të Drejtorëve. Pas
një periudhe në të cilën Ndërmarrja është ballafaquar me sfida të mëdha, gjatë vitit 2021, Bordi i
Drejtorëve është munduar të ofrojë mbështetjen ndaj nëpunësve të Ndërmarrjes, për të siguruar
përmbushjen e detyrave në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ofrimin e shërbimeve ndaj
qytetarëve të Komunës së Prishtinës. Tutje, Bordi ka lëshuar vendime të nevojshme duke zbatuar
strategjitë kryesore të zhvillimit, përmes të cilave N.P.K. “Trafiku Urban” SH.A. krijon bazën e
qëndrueshme të zhvillimit dhe mbarëvajtjes së punës. Në kuadër të vitit 2021, Bordi dhe struktura
menaxhuese e N.P.K. “Trafiku Urban” SH.A ka ndërmarrë veprime duke marrë parasysh interesat e
Ndërmarrjes, ka realizuar zhvillimin e projekteve të cilat kanë ndikuar në ngritjen e lartë të nivelit të
performancës dhe arritjes së synimeve të Ndërmarrjes.
Ndër sfidat e para me të cilat u ballafaquam qysh në fillim të punës sonë, borxhe të akumuluara
ndër vite, megjithatë, falë punës së palodhshme dhe angazhimit të përbashkët ndërmjet Bordit dhe
Menaxhmentit në vazhdimësi, janë arritur rezultate dukshëm të kënaqshme. Poashtu, situata e
pandemisë ka shkaktuar pasoja të mëdha, duke krijuar regres në mundësinë e krijimit, zhvillimit dhe
avancimit në projekte tjera të planifikuara nga Bordi dhe stafi menaxhues i Ndërmarrjes. Një ndër
pasojat e shkaktuara nga pandemia COVID-19 me të cilën është ballafaqur Ndërmarrja është
reduktimi i numrit të udhëtarëve, të cilët shfrytëzojnë linjat e autobusëve për pranimin e shërbimeve
të transportit dhe probleme tjera të ndryshme lidhur me organizimin, të cilat kanë ardhur si pasojë
e infektimit të punëtorëve.
Përkundër faktit se Ndërmarrja ka hasur në vështirësi të shumta, përkushtimi i madh i stafit të
Ndërmarrjes ka ndikuar në përmirësimin dhe tejkalimin e vështirësive, duke bërë përpjekje të
vazhdueshme në ofrimin e shërbimeve të mirëfillta dhe në kohë për qytetarët e Komunës së
Prishtinës.
Gjatë vitit 2021, Bordi i Drejtorëve ka nxjerrë disa vendime, duke bërë reforma kryesore për
Ndërmarrjen “Trafiku Urban”, në kuadër të së cilave përfshihen:
Organizimi më i mirë i punës duke reduktuar orët shtesë: Pas analizimit të raportit nga Auditorja e
Brendshme, e cila vë në pah dukurinë e ardhjes në punë të disa nëpunësve me apo pa arsye, Bordi
i Drejtorëve ka marrë vendim dhe ka udhëzuar menaxhmentin e Ndërmarrjes për zbatimin e këtij
vendimi, përmes të cilit minimizohet ardhja e punëtorëve në punë jashtë orarit të punës. Një vendim
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i tillë është nxjerrë për shkak se me rastin e pagimit të orëve shtesë për punëtorët e Ndërmarrjes
për shkak të ardhjes në punë jashtë orarit të punës, shkakton shpenzime të panevojshme si pasojë
e mos organizimit të mirëfilltë të punës. Megjithatë, pas hyrjes në fuqi, ky vendim është respektuar
dhe është arritur minizimi i daljes së punëtorëve në punë, duke u kufizuar vetëm në raste të
domosdoshme. Andaj, reduktimi i shpenzimeve për pagimin e orëve shtesë është arritur në mënyrë
të dukshme dhe është vënë në pah menjëherë në muajt pasues.
Ndër tjerash, Bordi ka parashtruar një propozim dhe në bashkëpunim me stafin menaxhues të
Ndërmarrjes, është aprovuar organogrami i ri. Synimi i ri-strukturimit të organogramit, përmes të
cilit janë ri-organizuar pozitat e punës brenda Ndërmarrjes, ka qenë standardizimi i tyre dhe paraqet
hapin e parë për krijimin e një sistemi të pozitave, departamenteve dhe pagave për punëtorët. Për
më tepër, duke parë ngarkesën e vazhdueshme në disa sektore kyçe të Ndërmarrjes, është
propozuar dhe aprovuar ndarja më e sheshtë e përgjegjësive në mënyrë që të sigurohet
mbarëvajtja e punëve dhe funksionimit të Ndërmarrjes.
Si përfundim, gjatë vitit 2021 Bordi i Drejtorëve ka qenë jashtëzakonisht i përkushtuar në
përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive në pajtueshmëri me legjislacionin në fuqi, në
ndërmarrjen e veprimeve që ndikojnë në përmirësimin e nivelit të performancës, në realizimin e
synimeve dhe në realizimin e interesave të qytetarëve që shfrytëzojnë shërbimet e Ndërmarrjes
“Trafiku Urban”.

Sinqerisht,
Florent Maliqi - Kryesues i Bordit të Drejtorëve
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III. RAPORTI I KRYESHEFES EKZEKUTIVE
Ndërmarrja Trafiku Urban gjatë kësaj periudhe ka vepruar me transparencë, raportim të
shpenzimeve buxhetore të kryera gjatë vitit, evidentim të problemeve dhe marrje të masave
konkrete për reduktimin e tyre në funksion të sigurimit, zbatimit dhe monitorimit të buxhetit.
Ndërmarrja si rezultat të rritjes së performancës financiare ka rritur kapitalin e vet në kuadër të rritjes
së vlerës për investimet e realizuara si dhe nga operimet e saj.
Megjithëse ka një strukturë shumë të madhe të financuar me borxh, ndërmarrja ka treguar aftësi
financiare për të shlyer detyrimet financiare ndaj kreditorit. Ndërmarrja e ka të nënshkruar një kredi
afatgjatë me BERZH, me garantues Komunën e Prishtinës. Mënyra e pagesës bëhet me dy këste në
vit, gjashtëmujori i parë dhe gjashtëmujori i dytë i vitit.
Gjatë vitit 2021 është shlyer kësti i gjashtëmujorit të parë të këtij viti si dhe janë akumuluar paratë
për pagesën e këstit të dytë, gjashtëmujori i dytë, i cili paguhet më 15 Janar të vitit 2022. Shlyerja e
kredisë ka filluar nga viti 2018 (dy këste në vit).
Jemi munduar me përkushtimin të veprojmë sipas situatës se krijuar nga goditja e pandemisë, në
mënyrë që operimi të vazhdon duke u përshtatur me situatën e krijuar e duke respektuar vendimet
e institucioneve që me zgjuarsi të vazhdojnë aktivitetet e ndërmarrjes suksesshëm edhe në rrethanat
e krijuara. Gjatë vitit 2021 kemi marrë pjesë në punëtorinë online: (Cikli i VI-të) me titull “Zhvillimi i
planit të veprimit për qytetin e gjelbër të Prishtinës (GCAP)” të organizuar më datë 19.05.2021 dhe
janë diskutuar këto qëllime strategjike që parashihen të implementohen në kuadër të Sektorit të
Transportit:
Zvogëlimi i ndikimeve negative të transportit në mjedisin e qytetit nëpërmjet zbatimit të
suksesshëm të Planit të Qëndrueshëm të Lëvizshmërisë Urbane (PQLU):
Menaxhimi në mënyrë efektive i rrjetit të transportit për të siguruar efikasitetin e tij dhe uljen
e vonesave të panevojshme dhe bllokimit të trafikut.
Menaxhimi në mënyrë efektive i rrjetit të transportit për të siguruar efikasitetin e tij dhe uljen
e vonesave të panevojshme dhe bllokimit të trafikut. Menaxhimi në mënyrë më efektive i
parkimeve për të ulur nivelin e transportit me mjete motorike në qendrën e qytetit duke
promovuar mënyra më të qëndrueshme udhëtimi përfshirë transportin publik, ecjen dhe
çiklizmin.
Ruajtja dhe përmirësimi i qasjes për të gjithë në objektet dhe shërbimet kryesore - përfshirë
hapësirat e gjelbërta të qytetit dhe pasuritë kulturore të tij.
Inkurajimi i njerëzve te Prishtinës që ta ndiejnë qytetin si shtëpinë e tyre - Secili të jetë
përgjegjës.
Zvogëlimi i rasteve të aksidenteve rrugore, veçanërisht për përdoruesit e mjeteve jomotorike. Përmirësimi i kushteve mjedisore për komunitetet në Prishtinë duke zvogëluar
efektet e pafavorshme. Promovimi i mënyrave të shëndetshme jetese për njerëzit e
Prishtinës, duke përfshirë zvogëlimin e ndikimeve negative të ndotjes së ajrit dhe zhurmës.
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Gjithashtu, me datë 23.07.2021 Trafiku Urban ka marrë pjesë në punëtorinë me titull “Projekti i
Transportit Urban të Prishtinës II Raporti teknik dhe hapat tjerë”- ALB, Pristina Urban Transport
Project II Technical Report and next steps – Eng, organizuar më datë 22.07.2021 nga Banka
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim - BERZH.
Ekipi BERZH (EBRD) të udhëhequr nga Xiaolu Wang, Bankiere e Asociuar (Associate Bankier) nga
Ekipi i Infrastrukturës dhe Arianit Blakaj, Bankier Kryesor (Principal Banker) në bashkëpunim me
ekipin e Komunës së Prishtinës kanë punuar intenzivisht vazhdimin e projektit për autobusë të rinjë
për të mbështetur përpjekjet e Qytetit drejt një sistemi transporti urban më të lidhur dhe më të
besueshëm.
Gjatë kësaj konference u prezantua Plani i Veprimit për zhvillimin dhe nënshkrimin e PSC (Public
Contract Service) me operatorët privat të autobusëve dhe rishikimi i kontratës aktuale me Trafikun
Urban për të përfshirë 30 autobusët shtesë që do të blihen në bazë të projektit të ri, si dhe rishikimi
periodik i azhurnimit të kostos aktuale të Kontratës Publike për Shërbim Publik (PSC). Po ashtu u
diskutuan gjetjet kryesore të raportit teknik (Technical Due Diligence) për zgjerimin e flotës së
autobusëve të Trafikut Urban dhe u diskutuan me Komunën hapat e ardhshëm për projektin e ri të
autobusëve - Transporti Urban i Prishtinës II.
Rrjedha e aktiviteteve pjesëmarrëse të Trafikut Urban vazhdoi edhe në eventin e organizuar nga
Organizata “You Can Do” si simbolikë e rutinës së personave të verbër me titull “Darka e Errët”. Kjo
darkë kishte qëllim vetëdijësimin e institucioneve tjera me qëllim të përkrahjes dhe punësimit të këtij
komuniteti me ç’rast Trafiku Urban ishte shembull për Ndërmarrjet tjera.
Të udhëhequr nga parimi i përmirësimit të vazhdueshëm, edhe gjatë këtij viti, jemi angazhuar në të
gjitha dimensionet që reputacioni i TU të mos dëmtohet por të ngritet tutje, të ruhet ambienti
miqësor brenda ndërmarrjes dhe të mbahet niveli i diciplinës së punonjësve për ta rritur
efektshmërinë në punë.
Do t’i përmbahemi synimit që në mënyrë dinjitoze ta përfaqësojmë ndërmarrjen në çdo aspekt.
Kryeshefe Ekzekutive Arta Domi
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Avancimi i vazhdueshëm profesional i punëtorëve
Trafiku Urban i kushton një rëndësi shumë të vecantë edhe avancimit profesional të punëtorëve.
Përmes investimit të vazhdueshëm stafi ka fituar një ndjenjë më të lartë të kënaqshmërisë në punë,
gjë që ka përmirësuar edhe motivimin e punëtorëve që drejtëpërdrejtë ka ndikuar në rritjen e
efikasitetit dhe efektivitetit në punë. Gjithashtu përmes trajnimeve të rregullta është krijuar mundësia
për ta trajnuar stafin në fusha përkatëse, në mënyrë që të mund t’i plotësojnë kërkesat dhe rolin e
tyre.
AVANCIMI I VAZHDUESHËM PROFESIONAL

Përshkimi

Institucioni

Mirëmbajtje e Licensës për Kontabilist të Certifikuar

IKAF

Mirëmbajtje e Licensave për Auditore të Brendshme

SKAK

Zyrtar i Certifikuar për Menaxhimin e Financave Publike

IKAF

Siguria dhe Shëndet në punë

BLITERM.ING

Siguria dhe Shëndet në punë

BLITERM.ING

Teknik i Kontabilitetit

SKAK
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Ngjarjet gjatë vitit 2021:
Ndërmarrja ka menaxhuar dhe zbatuar të gjitha rregullat konform rekomandimeve të
IKSHPK-së;
Menaxhimi i mirë i autobusëve ka qenë pandërprerë, përkundër vështirësive të punës me
staf të reduktuar;
Shembull për ndërmarrjet dhe kompanitë e tjera për respektimin e masave kundër
pandemisë;
Konfirmimin nga BERZH për raporte profesionale dhe miqësore të bashkëpunimit;
Ofrimi i informatave të nevojshme në kohë rekorde për konsulentët e BERZH-it rreth
projektit të dytë të autobusëve;
Pagesat e rregullta mujore ndaj ATK-së për borxhet e grumbulluara ndër vite;
Mirëmbajta e mirë teknike dhe higjienike e autobusëve për shërbim cilësor;
Investime në avancimin e punëtorëve dhe rritjen e mirëqenies së tyre.
Rritja e besueshmërisë për udhëtim me autobusët e Trafikut Urban.
Promovimi i punësimit për personat me aftësi të veçanta.
Mbajtja e trajnimeve të stafit dhe zhvillimi i aftësive të punonjësve;

Në kuadër të Zyres së Kryeshefit Ekzekutiv bëjnë pjesë:
Asistente e Kryeshefit Ekzekutiv, Zyrtari Certifikues, Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit Zyrtari për
Teknologji Informatike, Kontrolla.

Aktivitetet e Zyres së Prokurimit
Gjatë vitit 2021 janë zhvilluar 24 aktivitete të prokurimit. Aktivitete janë zhvilluar duke respektuar
procedurat e prokurimit, sipas Ligjit Nr. 04/L-042 për prokurimin publik të Republikës së Kosovës, i
ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. Me
vendim te bordi te drejtoreve janë larguar nga buxheti i planifikuar i ndërmarrjes disa aktivitetet e
prokurimit për arsye te situatës se pandemisë, dhe ngritjes se çmimi të derivative

Çertifikimi i pagesave
Edhe në vitin 2021 Trafiku Urban, ka çertifikuar realizimin e shpenzimeve buxhetore përmes
prokurimit të N.P.K. TRAFIKU URBAN SHA. Me certifikimin e lendeve jemi të siguruar qe kushtet e
zbatueshmërisë të një kontrate publike janë përmbushur para bërjes ose autorizimit të pagesave
sipas kontratës dhe gjithashtu që shpenzimi i parasë publike sipas kontratave publike është bërë në
pajtim me legjislacionin në fuqi. Certifikimi i lëndëve nënkupton qe llogaridhënia e projekt
menaxherëve është më e madhe, shpenzimet përmes prokurimit janë të kontrolluara dhe mbahet
evidencë më kuptimplote e aktiviteteve.
Gjatë vitit 2021 janë certifikuar gjithsej 161 lëndë.
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IV.

DEPARTAMENTI I FINANCAVE

Performanca dhe rezultatet financiare

Megjithëse vit i ndikuar nga pandemia, performanca e përgjithshme e TU-së për vitin 2021 shfaqet
përmes rezultateve financiare. Trafiku Urban tashmë ka filluar me rezultate të mira financiare. Viti
2021 rezulton me një ngritje prej 3% krahasuar me vitin 2018, -11% krahasuar me vitin 2019, 18% të
fitimit neto krahasuar me vitin 2020.
Tab. Nr. 1 pasqyron performancën financiare të paraqitur në formë tabelare, e cila ka për qëllim
informimin e palëve të interesuara për performancën financiare të Ndërmarrjes Publike Trafiku
Urban Sh.A. në pesë vitet e fundit 2017-2021.
Në tabelë janë paraqitur zërat kryesorë të pasqyrës së pozitës financiare: pasuritë, detyrimet dhe
kapitali si dhe zërat e rëndësishëm të pasqyrës së performancës financiare si: të hyrat dhe fitimi
neto. Gjithashtu është paraqitur edhe lëvizja e fitimeve/humbjeve të akumuluara për periudhën
2017-2021.
Tab. Nr 1

Nr

Përshkrimi

Viti 2017

Viti 2018

Viti 2019

Viti 2020

Viti 2021

1 Asetet/Pasuritë

9,241,620 13,786,277

13,339,590 12,796,584 12,113,337

2 Detyrimet

8,379,127 11,555,734

10,385,545

9,368,605

8,266,500

3 Kapitali/Ekuiteti

862,492

2,230,543

2,954,044

3,439,203

3,846,834

1,913,181

4,539,010

6,138,988

5,998,945

7,286,930

Fitimi neto

-274,917

770,070

898,630

675,726

795,528

Fitimet/Humbjet
e akumuluara

-432,543

337,526

1,236,156

1,403,785

1,822,641

4 Totali I të Hyrave
5
6

Treguesit e Performances Financiare
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Duke i analizuar zërat e paraqitur në tabelë nr. 1 konkludojmë se ndërmarrja si rezultat të rritjes së
performancës financiare ka rritur kapitalin e vet në kuadër të rritjes së vlerës për investimet e
realizuara si dhe nga operimet e saj. Kapitali i ndërmarrjes ka shënuar rritje nga €2,230,543.00 2018;
€2,954,044.00 në vitin 2019; €3,439,203.00 në 2020 si dhe ka arritur në €3,846,834 në vitin 2021.
Grafiku nr.1 Detyrimet dhe ekuiteti - trendi i lëvizjes 2017/2021

Detyrimet dhe Ekuiteti
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
1

2

3
Detyrimet

4

5

Kapitali/Ekuiteti

Megjithëse ka një strukturë shumë të madhe të financuar me borxh, ndërmarrja ka treguar aftësi
financiare për të shlyer detyrimet financiare ndaj kreditorit (shpalosja më poshtë).
Ndërmarrja ka nënshkruar një marrëveshje për kredi në vlerë prej 10,000,000 Euro me Bankën
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në vitin 2016 sipas së cilës, BERZH është dakorduar
të financojë blerjen e 51 autobusëve të rinj për Trafikun Urban. Kjo kredi është garantuar nga Qeveria
e Republikës së Kosovës. Kredia është disbursuar përmes dy kësteve: kësti i parë 6,206,897 Euro
dhe kësti i dytë prej 3,793,103 Euro me interes variabil. Afati i kthimit të kredisë është përmes 20
kësteve gjysëmvjetore duke filluar nga 15 korrik 2018 deri në janar 2028. Dy vitet e para të kredisë
kanë qenë me periudhë grejs (Grace period).
Me 31 Dhje tor

1. Detyrimet afatgjata

2021

2020

1,020,638

1,020,638

1,020,638

1,020,638

Kredia në Berzh

5,613,508

6,634,146

Gjithsej

6,634,146

7,654,784

Pjesa rrjedhese
Kredia në Berzh

Pjesa jo rrjedhese

Faqe 16 nga 74

RAPORT VJETOR 2021
Grafiku nr. 2 Totali i pasurive dhe trendi i lëvizjes 2017-2021

Asetet/Pasuritë
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Në tabelën nr. 2 është paraqitur trendi i lëvizjes së aseteve 2017-2021 dhe shihet qartë lëvizja në
vitin 2018, trendi i rritjes është më i lartë dhe kemi një rënie të lehtë, si pasojë e amortizimit.

Grafiku nr.3 Totali i të hyrave dhe trendi i lëvizjes 2017/2021

Të Hyrat
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Viti 2017

Viti 2018

Viti 2019

Viti 2020

Viti 2021

Grafiku nr. 3 tregon lëvizjen grafike të totalit të të hyrave nga viti 2017-2021 dhe shohim një
performancë të përmirësuar edhe për këtë tregues financiar.

Faqe 17 nga 74

RAPORT VJETOR 2021
Grafiku nr. 4 Fitimi Neto dhe trendi i lëvizjes 2017/2021

Fitimi neto
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Grafiku nr. 4 paraqet lëvizjen grafike të fitimit neto nga viti 2017 – 2021, trendi është në rritje,
përveç në vitin 2020, si vit i ndikuar nga pandemia.

Grafiku nr. 5 Fitimet/Humbjet e akumuluara 2017/2021

Fitimet/Humbjet e akumuluara
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
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-500,000
-1,000,000

Në grafikun nr. 5 janë paraqitur Fitimet/humbjet e akumuluara dhe trendin e lëvizjes nga viti 2017
– 2021, ku shohim një performancë pozitive.
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Pasqyra e të ardhurave (PA)
Ndërmarrja ka regjistruar një rezultat bruto pozitiv në shumë prej €976,325 për vitin që përfundon
më 31.12.2021. Fitimi i realizuar i atribuohet veprimtarisë kryesore që e ka ndërmarrja, shitjes së
biletave si dhe Marrëveshjes për Shërbime Publike (PSC) që ndërmarrja e ka nënshkruar me
Komunën e Prishtinës. Bazuar në këtë marrëveshje, ndërmarrja i faturon komunës për sasinë e
kilometrave të kaluara të 51 autobusëve që operojnë në vend, me çmimin e arritur në marrëveshje,
duke ia zbritur vlerën e të hyrave nga shitja e biletave si dhe vlerën e çdo shërbimi që ndërmarrja e
kryen përmes 51 autobusëve, si p.sh marrëveshjet për shërbime të transportit në baza mujore. Të
hyrat totale të realizuar në vitin 2021 janë në shumë prej €7.286 milion.
Duke i analizuar në detaje, të hyrat e përgjithshme për vitin 2021 janë:
31 Dhjetor 2021
Euro

31 Dhjetor 2020
Euro

Ndryshimi në
%

Të hyrat nga biletat

2,118,711

1,299,772

63

Të hyrat nga qeraja

7,200

6,000

20

Të hyrat tjera

5,231

4,878

7

328,117

253,379

29

27,480

26,870

2

39,295

17,899

120

4,760,916

4,230,147

13

0

160,000

Të hyrat biletat mujore
Të hyrat nga marrëveshjet
për shërbimet e transportit
Të hyrat nga kompensimi i
dëmit
Të hyrat nga komuna sipas
PSC
Subvencion nga Komuna
Gjithsej të hyra

7,286,950
5,998,945
*Subvencioni nga Komuna ka ndodhur për shkak mbylljes së vendit një muaj/pandemi si vendim i qeverise

•

21

Të hyrat nga biletat për vitin 2021 kanë qenë për 63% më shumë se në vitin 2020 dhe kjo
për shkak të mbylljes një muaj të vendit nga pandemia ne muajin mars të vitit 2020, ku edhe
ndërmarrja ka qenë e mbyllur dhe pikërisht për këtë periudhë kohore ka përfituar një
subvencion, në mënyrë që ndërmarrja mos ta rrezikon vijimësinë. Të gjithë zërat në
pasqyrën e të ardhurave kanë një trend më të theksuar të rritjes pikërisht për këtë arsye.

•

Të hyrat nga qiraja për vitin 2021 janë €7,200 pasi që ndërmarrja e ka një pjesë të objektit
të cilin e lëshon me qira, ku të hyrat neto për muaj janë €600.

•

Të hyrat tjera tregojnë të hyrat nga shkarkimi i mallit, i cili bëhet në objektin e TU, dhe ky
proces zgjatë rreth 30-60 minuta, për të cilin ne i faturojmë me arkë fiskale, në vlerë €50

•

Të hyrat nga biletat mujore për vitin 2021 janë në shumë prej €328,117, e cila vlerë ngërthen
në vete shitjen e të gjitha kategorive të biletave mujore: biletat mujore €10 për nxënës dhe
student, €12 për qytetarë, €12 të integruara si dhe €14 të integruara.

•

Të hyrat nga marrëveshjet për shërbimet e transportit për vitin 2021 janë në shumën prej
27,480, e cila ngërthen në vete marrëveshjet që TU bënë me institucione e në këtë rast më
konkretisht me Pallatin e Drejtësisë, me dy autobusë në vlerë prej €55 në ditë për një
autobus.
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•

Të hyrat nga kompensimi i dëmit për vitin 2021 janë në vlerë prej €39,295 e që nënkupton
të hyrat nga marrëveshjet jashtëgjyqësore me kompanitë e sigurimeve, në rastet e
aksidenteve në trafik me autobusët e ndërmarrjes.

•

Të hyrat nga Komuna sipas PSC, ndërmarrja i faturon komunës për sasinë e kilometrave të
kaluara të 51 autobusëve që operojnë në vend, me çmimin e arritur në marrëveshje, duke
ia zbritur vlerën e të hyrave nga shitja e biletave si dhe çdo shërbimi që ndërmarrja e kryen
përmes 51 autobusëve, si p.sh marrëveshjet për shërbime të transportit në baza mujore.
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Pasqyra e shpenzimeve (PSH)
Gjithsej shpenzimet e realizuara për vitin 2021 janë €6.308 milion e që krahasuar me vitin 2020
€5.323 milion janë për 18% më të rritura se viti paraprak, e cila po ashtu është e lidhur me situatën
të cilën e cekëm edhe më lart, gjendja pandemie dhe mbyllja e vendit dhe e ndërmarrjes në vitin
2020.

Analizë e detajuar e shpenzimeve për vitin 2021

31 Dhjetor
2021
Shpenzime të naftës

31 Dhjetor
2020

1,582,984

994,693

49,582

31,429

3,808

8,805

299,661

303,298

2,434

12,838

18,968

11,037

4,682

1,578

10,970
85,824

4,776
95,620

2,925

4,550

6,134

13,830

5,098

23,856

Pagat e personelit bruto

2,949,732

2,457,274

Shpenzime të amortizimit
Shpenzime tjera operative
dhe administrative
Gjithsej shpenzimet

1,065,112

1,094,557.00

220,058
6,307,972

265,078
5,323,219

Shpenzime të vajrave
Shpenzime të antifrizit
Shpenzime të mirëmbajtjes
dhe autopjesëve nga
operativa
Shpenzime të mirëmbajtjes
së objektit
Komunali
Shpenzime të reprezentacionit
Shpenzime të Auditimit të
Jashtëm
Shpenzime financiare
Shpenzime të mirëmbajtjes
së webfaqes
Shpenzime të tualet
kabinave
Shpenzime për pjesë të 30
autobusëve të parë
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•

Shpenzimet e naftës në vitin 2021 janë në vlerë prej €1,582,984 e në krahasim me vitin
paraprak janë për 59% më te larta. Janë dy arsye që e arsyetojnë shpenzimin e vitit aktual,
është çmimi më i lartë i litrës së naftës në vitin 2021 e këtë e përcakton BERZA si dhe ndikimi
i pandemisë, ku në vitin paraprak për një muaj nuk kanë lëvizur autobusët e ndërmarrjes.

•

Shpenzimet e pagave të personelit shënojnë rritje prej 20% në vitin 2021, në krahasim me
vitin 2020. Arsyeja e kësaj rritje është vendimi për rritje të pagës nga €50 për të gjithë
punëtorët si dhe rritja e numrit të punëtorëve.

•

Shpenzime për pjesë të 30 autobusëve të parë, janë auto pjesët të cilat janë pranuar në
ndërmarrje me ardhjen e 30 autobusëve të parë, të faturuara nga operatori IVECO.

•

Shpenzime të mirëmbajtjes së tualet kabinave për vitin 2021 janë në vlerën €6134 dhe nëse
e krahasojmë me vitin paraprak, dukshëm janë reduktuar shpenzimet.

•

Shpenzime tjera operative dhe administrative i përfshijnë të gjitha shpenzimet tjera të
ndodhura në vitin 2021 dhe kur i krahasojmë me vitin paraprak janë për 20% më të vogla.
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V.

SEKRETARI – ZYRA LIGJORE

Në bazë të nenit 31.3 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike, nenit 5 të Rregullores nr. 1075 të datës
21.08.2017 të Punës së Bordit të Drejtorëve, Sekretari i Ndërmarrjes Publike Komunale “Trafiku
Urban” SH.A, paraqet raportin vjetor të punës për periudhën kohore nga data 01.01.2021 deri më
31.12.2021.
Në këtë raport vjetor 2021 janë të përfshira: Aktet e brendshme të Ndërmarrjes, Kontratat,
Organizimi i Zyres Ligjore dhe Burimeve Njerëzore, Struktura Organizative e ndërmarrjes,
Procedurat Gjyqësore etj.
Gjithashtu, më datë: 08.12.2021 është bërë plotësim-ndryshimi i Statutit të Ndërmarrjes e i cili pritet
të miratohet nga Komisioni Komunal i Aksionarëve.
Takimet e bordit

Numri i

Numri i pjesëmarrjes së drejtorëve në takime të

takimeve

bordit

Takimet e rregullta të Bordit
të Drejtorëve

14

•

Kryesuesi,

•

2 Drejtorë të Bordit,

•

Kryeshefi/ja Ekzekutiv/e

•

Këshilltari i Përgjithshëm/ Sekretari i
Ndërmarrjes,

•

Zyrtar/ja i/e Auditimit dhe

•

ZKFTH

Numri total i akteve të brendshme të ndërmarrjes si dhe datat e miratimit
Aktet e Brendshme të cilat janë miratuar në Bordin e Drejtorëve të Trafikut Urban gjatë vitit 2021
janë:
Nr.
1

Emri
Organogrami i ri i Ndërmarrjes

Data
25.11.2021
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Lista e përgjithshme e akteve të brendshme të ndërmarrjes ndër vite:
Nr.

Emri

Data

1

Statuti

2

Rregullore e Punës së Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të

25.09.2013

Auditimit
3

Rregullore e Marrëdhënies së Punës/ Politika-Procedurat e
Personelit

21.08.2017
21.08.2017

4

Rregullore mbi Përgjegjësinë Disiplinore dhe Materiale

22.02.2018

5

Kodi i Sjelljes dhe Etikës

22.02.2018

6

Rregullore për Arkivin dhe Lëndën Arkivore

31.05.2018

7

Rregullore për mbajtjen e Dosjeve Personale të Punëtorëve

31.05.20218

8

Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin
e Vendeve të Punës

24.09.2018

9

Rregullore për Paga

30.01.2019

10

Rregullore për Financa dhe Kontabilitet

25.02.2019

11

Kriteret, Procedurat dhe Niveli i Kompensimit të Dëmeve

13.03.2019

12

Rregullore për Orarin e Punës

19.03.2019

13

Rregullore për Pensionim të Parakohshëm

09.09.2019

14

Politika e Sigurisë, Shëndetit, Aspekti Social dhe Kujdesi ndaj
Mjedisit

15

Vlerësimi i Rrezikshmërisë për Mbrojtje nga Fatkeqësitë
Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera

16

Plani i Reagimit Emergjent për Mbrojtje nga Fatkeqësitë
Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera

08.10.2019
14.10.2019
14.10.2019

17

Plani për Menaxhimin e Mbeturinave

27.11.2019

18

Plani për Menaxhimin e Vajrave dhe Derivateve

27.11.2019

19

Rregullore për Menaxhimin e Stokut

27.11.2019

20

Menaxhimi i Baterive (akumulatorëve) të Përdorura

27.11.2019

21

Menaxhimi i Gomave të Përdorura

27.11.2019

22

Deklarata e Vlerësimit të Riskut për Pozitën “Automekanik”

23

Deklarata e Vlerësimit të Riskut për Pozitën “Punëtor
Sigurimi”

Qershor 20019
Qershor 2019

24

Deklarata e Vlerësimit të Riskut për Pozitën “Shofer”

25

Procedura për Menaxhimin e Çelësave

26.05.2020

26

Programi i Trajnimeve të Punëtorëve në TU

24.11.2020

27

Rregullore për pëdorimin e automjeteve zyrtare

18.05.2021

28

Organogrami i ri i Ndërmarrjes

25.11.2021
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Marrëveshjet 2021
Më poshtë janë paraqitur kontratat/marrëveshjet që “TU” ka lidhur me palët e treta gjatë vitit 2021:

Nr.
1

Pala
Gjirafa INC

2

BPB SHA

3

Ikonë Studio Shpk

4

Komuna e Prishtinës

5

Gjirafa INC

Përshkrimi
Marrëveshje nr.599 dt. 18.03.2021 për kryerjen e shërbimeve per
xhirime.
Marrëveshje për shërbime bankare - procesim të pagave nr.85
dt.14.01.2021
Marrëveshje nr.1260 dt. 19.05.2021 për ofrimin e shërbimeve për
shfrytëzim të hapësirës
Marrëveshje nr.1371 dt.26.05.2021 për shfrytëzimin e kombibusit
Marrëveshje nr.2442 dt. 01.09.2021 për ofrimin e shërbimeve për
shfrytëzim të Autobusit

Burimet njerëzore
a.
b.
c.
d.

Konkurset e punës të hapura nga TU në vitin 2021 janë gjithsej 24 konkurse për 105 pozita.
Angazhimi i punëtorëve për punë praktike gjatë vitit 2021 është 1 punëtor.
Punësimet të reja nga jashtë gjatë vitit 2021 janë 109 punëtorë.
Gjatë vitit 2021 kemi pasur 14 lëvizje të punëtoreve në pozita të ndryshme brenda
ndërmarrjes.
e. Gjatë vitit 2021 kemi pasur 89 shkëputje te kontratave, ku prej tyre 20 kanë qenë prej
punëtorëve me kontratë të rregullt dhe 69 të atyre si praktikantë. Gjithashtu, gjatë vitit
2021 një punëtor (shofer) ka kaluar në pensionim të parakohshëm
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Statistika të përgjithshme
Numri total i punëtorëve deri më 31.12.2021
PUNËTORË

381

Aktiv

375

Pasiv

6

Ndarja sipas departamentit / zyrës / sektorit
Zyra e kryshefit/es

8

Zyra e auditorit

1

Zyra ligjore

5

Zyra e financave

15

Operativa

9

Kontrolla

12

Punëtorë sigurimi

12

Dispeçerë

14

Mirëmbajtje

25

Shoferë

139

Kondukter

120

Pastrues

21

Nga tabelat e mësipërme, kuptojmë që numri total i punëtorëve është 381 në total, prej tyre 375
punëtorë aktiv, ndërsa 6 punëtorë janë pasiv (pensionim i parakohshëm)

Punëtorë të rregullt

380

Praktikant

1
F

M

Total

Komunitete jo-shumicë

2

6

8

Persona me aftësi të kufizuar

2

2

4
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Ndarja e punëtorëve sipas moshës dhe gjinisë
Mosha

M

F

Gjithsej

18 - 25

30

2

32

2

26 - 35

86

16

102

3

36 - 45

99

11

110

4

46 - 55

64

5

69

5

56 - 65

62

6

68

Gjithsej

341

40

381

1

Ndarja e punëtorëve sipas arsimimit
Niveli i Arsimimit

M

F

Gjithsej

1

Shkollim i Lartë

24

16

40

2

Shkollim i Mesëm

298

22

320

3

Shkollim Fillor

19

2

21

Gjithsej

341

40

381

Punëtorë në pensionim të parakohshëm

6

Punëtorët në pushim pa pagesë

0

Punëtorët që kanë ndërruar jetë

2

Faqe 27 nga 74

RAPORT VJETOR 2021
Protokolli dhe arkiva
Protokollimi i shkresave
Për dallim nga viti 2017 ku janë protokolluar gjithsej 2030 shkresa, në vitin 2018 janë protokolluar
3372, në vitin 2019 janë protokolluar gjithsej 4701 shkresa, në vitin 2020 janë protokolluar gjithsej
3464 shkresa, ndërsa në vitin 2021 janë protokolluar gjithsej 3598. Kjo statistikë tregon që ndërmarrja
ka shtuar ndër vite intensitetin e punës.
Protokolli mbahet dhe në formën elektronike përveç mënyrës fizike, si dhe bëhet skenimi i të gjitha
shkresave të pranuara në protokoll.
Rrjedha e protokollit ndër vite
Viti

Nr. i lëndëve të protokolluara

2017

2030

2018

3372

2019

4701

2020

3464

2021

3598

Arkiva
Ndërmarrja posedon Arkivën Qendrore ku janë evidentuar dhe sistemuar të gjitha dosjet që
posedon ndërmarrja.
Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur statistika të regjistrimit të shkresave të arkivuara në arkivë
sipas viteve.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

327

396

217

258

83

66

848

145

213

777

3330
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VI. DEPARTAMENTI I OPERATIVËS
Përmbledhje e departamentit
Ruajtja e besueshmërisë dhe shërbimeve të autobusëve është thelbësore për të siguruar shërbim
të sigurtë dhe të rehatshëm për qytetarin. Kjo arrihet me një përkushtim dhe punë të palodhshme
në mënyrë që të gjithë autobusët të mbajnë orarin dhe të udhëtojnë në mënyrë të barabartë
përgjatë itinerarit të autobusit në destinacionin e caktuar.
Departamenti i Operativës menaxhon të gjitha aspektet e operacioneve të autobusëve të transportit
të qytetarëve. Ky departament mbikëqyr krijimin dhe rishikimin e linjave të autobusëve duke ofruar
zgjidhje të shpejtë të problemeve të transportit të qytetarëve.
Roli i Departamentit të Operativës ka qenë gjithmonë i rëndësishëm për mbarëvajtjen e mirë, efikase
dhe efektive të autobusëve dhe të ndërmarrjes në përgjithësi. Ky rol është rritur dhe ka reflektuar
sidomos gjatë pandemisë COVID-19, ku puna ka vazhduar pandërprerë duke i respektuar dhe
zbatuar vendimet e ndërmarra nga Qeveria e Kosovës për mbrojtje kundër COVID19.

Shërbimet e Departamentit të Operativës

Departamenti i Operativës përfshinë Sektorin e Transportit, Sektorin e Mirëmbajtjes dhe Sektorin e
Shërbimeve Mbështetëse të cilët japin kontribut të jashtëzakonshëm në realizimin planeve
operacionale.
Sektori i Transportit analizon dhe shqyrton të gjitha çështjet lidhur me lëmin e transportit (Orari i
nisjes, koha e pritjes, menaxhimi i kondukterëve dhe shofereve etj).
Sektori i Mirëmbajtjes së bashku me 8 (tetë) njësitë përbërëse, mirëmban në baza ditore flotën e
autobusëve, 24 orë pandërprerë, në mënyrë që të sigurohet respektimi i orarit të qarkullimit dhe
siguria financiare e ndërmarrjes.
Sektori i Shërbimeve Mbështetëse analizon, shqyrton dhe kanalizon të gjitha çështjet që kanë të
bëjnë lidhur me mirëmbajtjen e objektit, sigurimin e objektit dhe pastërtinë e autobusëve.

Faqe 29 nga 74

RAPORT VJETOR 2021

Sektori i Transportit
Realizimi i nisjeve të planifikuara gjatë vitit 2021
Në vitin 2021 janë realizuar 98.92% të nisjeve të planifikuara, të shprehura në kilometra 3,413,035.00
(km), bazuar në planin e menaxhimit të kontratës së PSC-së. Plani i operimit të autobusëve në
transportin publik në komunën e Prishtinës realizohet me gjithsej 7 linja me 51 autobusë.

Aksidentet gjatë vitit 2021
Gjatë vitit 2021 kemi pasur gjithsej 246 raste, prej tyre kanë qenë:
Aksidente – 156
Aksidente me lëndime – 0
Dëmtime – 12
Incidente – 76
Kërcënime/lëndime të personelit – 2

Menaxhimi i shkresave/ankesave
Sektori i Transportit është i involvuar drejtpërdrejt me qendrën e pranimit të thirrjeve telefonike.
Zyra e dispeçerëve pranon thirrje gjatë gjithë orarit të punës dhe jep informata të shpejta për
shërbimet e transportit, pranon dhe delegon ankesa dhe lëvdata të vazhdueshme pranë zyrtarëve
kompetent.

Transparenca përmes kamerave të autobusit
Autobusët e Trafikut Urban kanë gjithsej gjashtë kamera të cilat japin pamje të hapësirës së
brendshme të autobusit duke rritur transparencën në çështjet përkatëse.
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Masat e ndërmarra kundër COVID-19
Me qëllim të kontrollit, parandalimit dhe luftimit të pandemisë COVID–19 dhe në bazë të
vendimeve të Qeverisë së Kosovës lidhur me këto masa ne si Ndërmarrje Publike Lokale “Trafiku
Urban” kemi respektuar gjithmonë masat e propozuara nga Qeveria e Kosovës e që janë:
Respektimi i distancës.
Mbulimi i hundës dhe gojës me maske.
Përdorimi i rregullt i dezinfektuesit.
Dezinfektimi i autobusit dhe hapësirave ne Trafikun Urban.
Kufizimi i numrit të udhëtarëve ne autobus (50 % të kapacitetit të ulëseve të autobusit)

Foto: Dezinfektimi i autobusëve
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Sektori i Mirëmbajtjes
Sektori i Mirëmbajtjes ka implementuar me sukses të plotë Kalendarin e Mirëmbajtjes së vitit 2021.
Gjithsej 100 kampanja të mirëmbajtjes preventive janë organizuar përgjatë 12 muajve. Realizimi i
këtyre aktiviteteve tregon se Sektori i Mirëmbajtjes i ka përfunduar shumë suksesshëm objektivat.
Gjatë vitit janë përgatitur 365 raporte ditore dhe 100 raporte nga kampanjat e organizuara bazuar
në Kalendarin e Mirëmbajtjes.
Të gjitha Njësitë e Sektorit kryejnë punë të jashtëzakonshme por duhet të theksohet puna e secilës
prej tyre:
1.

Njësia e Mekanikës dhe Elektrikës me një staf mjaft solid ka përfunduar gjatë vitit kalendarik 2910
urdhëresa të punës në objektin e ndërmarrjes, kurse gjatë vitit i ka pasur 244 intervenime në
teren.

2. Njësia e Deposë së pjesëve rezervë & veglave speciale ka bërë distribuimin e 2337 artikujve.
3. Njësia e Gomisterisë ka arritur të riparoj 102 goma.
4. Njësia e Derivateve të naftës dhe fluideve ka bërë distribuimin e naftës, fluidit AdBlue dhe vajrave
në pikën e karburantit çdo ditë të punës gjatë vitit.
5. Njësia e riparimit të karroserisë, ngjyrosjes & xhampunuesëve punon çdo ditë që autobusët e
flotës të riparohen dhe ngjyrosen pa vonesa, kjo si një përgjegjësi e veçantë ndaj pamjes së
Kryeqytetit dhe flotës tonë. Gjatë vitit kjo Njësi ka trajtuar 314 raste të ndryshme.
Përveç angazhimeve ditore në mirëmbajtjen e flotës së autobusëve gjatë vitit 2021 Sektori i
Mirëmbajtjes është angazhuar në revitalizimin e pajisjeve të ndryshme të cilat shërbejnë për kryerjen
e shërbimeve të përditshme.
Nga raportet e përgaditura mbi konsumimin e derivateve dhe vajit nga motorët e autobusëve,
shihet se te gjithe autobuset gjenden brenda normave te lejuara dhe mund të konstatohet se
motorët e autobusëve performojnë mirë në kushtet në të cilat vozitet.
Gjatë vitit 2021, Sektori i Mirëmbajtjes ka implementuar metodologjinë “5S” nga “Lean Management”
në Sektorin e Mirëmbajtjes duke e rritur efikasitetin dhe duke kursyer kohën në aktivitetet e
përditshme në Njësitë përkatëse.
Gjatë vitit Sektori i Mirëmbajtjes është angazhuar direkt në riparimin e pjesëve të shfrytëzuar më
parë në mënyrë që të kursehet buxheti i Ndërmarrjes. Tabela e mëposhtme tregon disa nga
aktivitetet kryesore të zhvilluara gjatë vitit.
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Sektori i Shërbimeve Mbështetëse
Edhe Sektori i Shërbimeve Mbështetësee ka vazhduar me përkushtim të realizoj objektivat e
parapara për vitin 2021. Gjatë vitit 2021 janë realizuar këto aktivitete:
Pastrimi dhe mirëmbajtja e rregullt e kanaleve të autolarjes si dhe shkarkimet dhe
pastrimet e pusetave septike;
Inspektimi, monitorimi i kushteve të punëtorëve nga ana e Zyrtarit për Mbrojtje në
punë, i cili ka ofruar rekomandime lidhur me kushtet e punës;
Janë inspektuar: vendpunishtet, punonjësit ne lidhje me bartjen e masave mbrojtëse,
shenja e vendosura, hidrantët dhe bombolat kundër zjarrit;
Plotësimi, kontrollimi dhe finalizimi i të gjitha aktiviteteve të ndryshme në lidhje me
mbrojtjen në punë, janë inspektuar vend punishtet, punonjësit ne lidhje me bartjen
e masave mbrojtëse, janë inspektuar shenjat e vendosura, Hidrantët dhe bombolat
kundër zjarrit, kemi furnizuar të gjitha pikat me masa mbrojtëse kundër Covid-19 si
maska, dezinfektues;
Kutitë e ndihmës së parë janë furnizuar me materialin e nevojshëm;
Rregullimi i dyshemesë, derës dhe instalimi e rrymës në kioska të vendosura në tri
pika në qytet ku i shfrytëzojnë dispeçeret;
Vazhdimi me pastrimin e zyrave të administratës dhe të mirëmbajtjes së oborrit të
TU, intervenime të kohë pakësoheshme në gypat e ujit, WC, shpërndarja e ujit nëpër
pikat e terrenit, bojlerëve, bunarëve (puseve), rregullimin e makinave larëse,
pastrimin e kanaleve apo pesetave septike, shpërndarë larja e garazhës, situata ka
qenë e menagjueshme dhe të gjitha punët janë kryer me përkushtim dhe me
profesionalizëm.
Përgatitjet e dokumentacionit nga punëtoret e sigurimit lidhur me trajnimin nga ana
e MPB, vazhdimin e procedurave. Duke u bazuar në nevojat të cilat i jep KE dhe
Drejtori i Operativës.
SSHM ka mbikëqyrur në vazhdimësi njësinë e autolarjes e cila është kujdesur për
pastrimin e rregullt të autobusëve.
Stafi i sigurimit është përkujdesur për sigurinë e objektit dhe sigurinë e autobusëve.
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Mbrojtja në punë
Trafiku Urban është i angazhuar në zhvillimin dhe mbajtjen e një kulture të menaxhimit proaktiv të
shëndetit dhe sigurisë në punë. Janë hulumtuar nevojat e ndërmarrjes në lidhje me mbrojtjen në punë.
Qëllimi i këtij vlerësimi është që të identifikohen kërcënimet e mundshme ndaj sigurisë dhe shëndetit
të punësuarve dhe personave të tjerë, objekteve, pajisjeve të ndryshme duke identifikuar rreziqet dhe
klasifikuar prioritetet në të cilat kanë qenë më të nevojshme (urgjente) të intervenohet. Shkalla e
rrezikshmërisë lidhur me sigurinë dhe mbrojtjes në punë është vlerësuar duke u bazuar në pyetjet e
mëposhtme:
•

Identifikimi i rrezikut;

•

Identifikimi i të rrezikuarve;

•

Identifikimi i masave ekzistuese të kontrollit;

•

Pasojat;

•

Sa shpesh mund të ndodh;

•

Dëmi që ka gjasa të shkaktohet;

•

Sa ka gjasa të ndikojë në komunitet.

Bazuar në këtë hulumtim ka rezultuar që nevojat më emergjente kanë qenë:
•

Testime të hidrantëve dhe bombolave kundër zjarrit;

•

Rekomandimet të ndryshme;

•

Shenjëzime;

•

Vendosja e kutive të ndihmës së parë;

•

Trajnime të mbrojtjes nga zjarri;

•

Evidentimi dhe trajtimi i lëndimeve në punë apo rreth punës;

Trajnime të mbrojtjes nga zjarri
Është mbajtur trajnimi bazik për përdorimin e bombolës për shuarjen e zjarrit. Në këtë trajnim kanë
marrë pjesë gjithsej 53 punëtorë, nga departamente dhe njësi të ndryshme si; administrata,
automekanikë, dispeçerë, arkëtarë, autolarja, sigurimi etj.
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PËRFUNDIM
Përpilimi i këtij raporti paraqet një përmbushje ligjore ose e thënë më ndryshe, është dëshmi e
respektimit të Ligjit të NP.
Ky raport Vjetor është një mjet i komunikimit në frymën e transparencës dhe llogaridhënies ndaj
Bordit të Drejtorëve dhe Komunës së Prishtinës për punën tonë rreth menaxhimit të N.P.K. “Trafiku
Urban” SH.A., Prishtinë.
Me gjithë situatën e rënduar të krijuar nga pandemia COVID-19, aktivitetet e tjera gjatë vitit 2021
kanë qenë brenda objektivave të parapara në kuadër të Planit të Biznesit 2021.
Trafiku Urban ka ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për të përmbushur zotimet e veta duke
krijuar shërbime sa më dinjitoze për qytetarët, punë profesionale dhe angazhim sa më të madh
profesional.
Në bazë të kompetencave ligjore dhe obligimeve të pozitës së punës, me shumë përkushtim jemi
angazhuar për mbarëvajtje të proceseve, andaj në këtë rast e falënderojmë secilin për kontributin
e dhënë për arritjen e kësaj performance të mirë për ndërmarrjen.
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SHTOJCA:

Shtojca 1. Pasqyrat Financiare të Ndërmarrjes
Viti 2021 është vazhdimësi e gjendjes pandemie si dhe aktiviteteve për menaxhimin e saj, duke u
fokusuar në mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve. Është sfidë për ndërmarrjen, duke pasur parasysh
kufizimin e nr. të udhëtareve, edhe pse duhet cekur se financiarisht nuk jemi dëmtuar falë
marrëveshjes për shërbime publike PSC me Komunën e Prishtinës, të cilës i faturojmë për km. e
kaluara të 51 autobusëve, që operojnë në vend, e qe pasqyron një performancë të kënaqshme
financiare.
Aktivitete kanë vazhduar të realizohen sipas planifikimeve për të realizuar objektivat të cilat
ndërmarrja i ka si synim. Çka vlen të cekim në tremujorin e katërt të vitit 2021, më konkretisht muaji
11/2021 është bllokuar llogaria bankare, për arsye të mungesës së dokumentacioneve, si rrjedhojë
e dorëheqjeve dhe emërimeve të reja të zyrtarëve të lartë. Kjo ndodhi pasi që personi ligjor i
autorizuar në bankë dha dorëheqje dhe si pasojë e mos emërimit të anëtares së katërt në bordin e
drejtorëve nga aksionarët, TU nuk kishte mundësi t’i përditësoj dokumentacionet me emërimet e
reja në ARBK.
E gjithë kjo gjendje atakoi ndërmarrjen, sidomos departamentin e financave, e që pasqyrohet më
së miri në Pasqyra Financiare. Muajin e fundit të vitit 2021 fokusi më i madh ka qenë te takimet e
vazhdueshme me institucionet, bashkëpunëtorët, adresimet e njëpasnjëshme për ta tejkaluar këtë
situatë. Paraja e gatshme në llogari në vitin aktual 2021 është rritur në krahasim me vitin paraprak
2020, edhe kur e krahasojmë me LLP, si rezultat i performancës së mirë gjatë vitit.
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Pasqyra e pozicionit financiar
Shënimi

Më 31 Dhjetor Më 31 Dhjetor
2021
2022

ASSETS
Asetet jo qarkulluese

Prona, impiantet dhe pajisjet
Asetet qarkulluese
Stoqet
Llogarit e arktueshme tregtare
Parapagimet dhe kerkesa tjera
Paraja në dorë dhe në banka
Gjithsej asetet qarkulluese
Ggjithsej asetet
EKUITETI DHE DETYRIMET
Ekuiteti
Kapitali themelues dhe rezervat
Fitimet e bartura

Detyrimet jo-rrjedhëse
Kreditë dhe huat,pjesa afatgjatë
Detyrimi i tatimit të shtyer

Detyrimet rrjedhëse
Llogarit e pagueshme dhe te tjera
Huaja-obligimi afat shkurtër

Detyrimet tjera afatshkurtëra

1

9,832,997
9,832,997

10,902,519
10,902,519

2
3
4
5

826,323
480,021
54,419
973,995
2,280,339
12,113,337

754,010
557,519
66,804
515,731
1,894,065
12,796,588

6

2,024,193
1,822,641
3,846,834

2,024,193
1,403,785
3,427,978

7
8

5,613,508
934,390
6,547,898

6,634,146
376,927
7,011,073

9
10
11

510,934
1,020,638
187,030
1,718,602
8,266,500
12,113,337

525,875
1,020,638
811,019
2,357,532
9,368,605
12,796,588

TOTAL DETYRIMET
TOTAL EKUITETI DHE DETYRIMET
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Pasqyra e fitimit apo humbjes dhe të ardhurave gjithëpërfshirëse

Shënimet
Shitjet
te hyra tjera

12

Gjithsej te hyrat

Viti qe përfundon me 31 Dhjetor,
2021

2020

7,235,223

5,810,777

51,728

188,777

7,286,951

5,998,945

(1,098,210)

(1,094,557)

(2,949,732)

(2,457,274)

(1,582,984)

1,034,898

(300,190)

(303,290)

(293,686)

(338,106)

(6,222,222)

(5,228,125)

903,159

770,820

Shpenzimet
Zhvlerësimi dhe amortizimi
Shpenzimet e personelit
Shpenzimet e derivateve
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe
autopjesëve

13
14

Shpenzimet e tjera operative
Gjithsej shpenzimet
Fitimi / (humbja) operativ
Shpenzimet financiare

15

(85,824)

(95,620)

16

976,325
(180,797)

675,200
(180,797)

795,528

494,403

Fitimi / (humbja) para tatimit
Shpenzimet e tatimit në fitim
Shpenzimet e tatimit në fitim
Te hyra tjera financiare
Fitimi / (humbja) i/e vitit

Të
ardhuratkëmbimore
tjera gjithëpërfshirëse:
Diferencat
nga përkthimi i
pasqyrave financiare te operacioneve të
huaja, neto nga tatimi
Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse të vitit

0

Gjithsej të ardhurat / (humbjet) gjithëpërfshirëse të vitit
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SHPALOSJET
•

Në vazhdim do t’ shpalosi treguesit më të rëndësishëm financiar, për ta kuptuar në mënyrë
të detajuar gjendjen e ndërmarrjes.
1. Prona, impiantet dhe pajisjet
Objektet

Me 01 Janar 2021
Blerjet gjate vitit
Transferimet gjate vitit
Shitjet / Hudhjet gjate vitit
Me 31 Dhjetor 2021

905,000

1,982,437

905,000

1,982,437

Mobilje dhe
paisje tjera
Totali
11,577,503
162,157
14,627,097
28,689
28,689
0
0
11,577,503
190,846
14,655,786

(494,203)
(99,067)

(3,178,701)
(968,531)

(58,738)
(30,100)

(3,731,642)
(1,097,698)

(593,270)

(4,147,232)

(88,838)

(4,829,340)

1,488,234
1,389,167

8,398,802
7,430,271

103,419
102,008

10,895,455
9,832,997

Zhvleresimi I Akumuluar
Me 01 Janar 2021
Zhvleresimi I vitit
Rregullimet e lidhura me shitje/ hudhje
Me 31 Dhjetor 2021
Vlera neto ne libra
Me 01 Janar 2021
Me 31 Dhjetor 2021

905,000
905,000

905,000

1,982,437

905,000

1,982,437

Mobilje dhe
paisje tjera
Totali
11,577,503
162,157
14,593,189
33,909
33,909
0
0
11,577,503
162,157
14,627,097

(395,136)
(99,067)

(2,210,170)
(961,464)

(24,715)
(34,023)

(2,630,020)
(1,094,554)

(494,203)

(3,171,634)

(58,738)

(3,724,575)

Objektet
Me 01 Janar 2020
Blerjet gjate vitit
Transferimet gjate vitit
Shitjet / Hudhjet gjate vitit
Me 31 Dhjetor 2020
Zhvleresimi I Akumuluar
Me 01 Janar 2020
Zhvleresimi I vitit
Rregullimet e lidhura me shitje/ hudhje
Me 31 Dhjetor 2020

Automjetet

Faqe 39 nga 74

Automjetet

RAPORT VJETOR 2021
2. Stoqet e mallrave
31 Dhjetor
2021

31 Dhjetor
2020

115,500
8,320
636,382
6,859
2,552
7,991
44,115
4,209
395
826,323

123,773
21,729
545,432
5,423
6,529
748
41,332
7,968
1,075
754,010

Mallra
Mallra - Lubrifikante
Pjesë rezerve per mjete transportuese
Materjal per ngjyrosje
Materjal higjenik
Materjal per zyre
Derivate
Mallra - Antifriz
Te tjera

3.Llogarit e arkëtueshme
31 Dhjetor
2021

31 Dhjetor
2020

400,662
79,359
480,021

540,480
17,039
557,519

Komuna e Prishtinës
Te tjera

4. Parapagimet dhe kërkesat tjera
Më 31 Dhjetor, 2021
(në Euro)
Shpenzimet Administrative
(Kredia BERZH)
Shpenzime tjera të parapaguara

50,000
4,419
54,419

5. Paraja dhe ekuvalentet e parasë
31 Dhjetor
2021
Paraja ne bankë
Paraja ne arkë

956,747
17,248
973,995

31 Dhjetor
2020
515,731
515,731
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6. KAPITALI THEMELUES
Kapitali aksionar
Kompania është e regjistruar në Agjensionin Kosovar për Regjistrimin e Biznesve më 25 Prill 2014.
Sipas të dhënave nga dosja e regjistrit, kapitali aksionar i Kompanisë ka shumën 25,000 Euro.
Komuna e Prishtinës është 100% aksionare e Kompanisë.

7. HUAZIMET
Ndërmarrja ka nënshkruar një marrëveshje për kredi në vlerë prej 10,000,000 Euro me Bankën
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në vitin 2016 sipas së cilës, BERZH është dakorduar
të financojë blerjen e 51 autobusëve të rinjë për Trafikun Urban. Kjo kredi është garantuar nga
Qeveria e Republikës së Kosovës. Kredia është disbursuar përmes dy këstëve: kësti i parë 6,206,897
Euro dhe kësti i dytë prej 3,793,103 Euro me interes variabil. Afati i kthimit të kredisë është përmes
20 kësteve gjysëmvjetore duke filluar nga 15 korrik 2018 deri në janar 2028. Dy vitet e para të kredisë
kanë qenë me periudhë grejs.

Me 31 Dhjetor

1. Detyrimet afatgjata

2021

2020

1,020,638

1,020,638

1,020,638

1,020,638

Kredia në Berzh

5,613,508

6,634,146

Gjithsej

6,634,146

7,654,784

Pjesa rrjedhese
Kredia në Berzh

Pjesa jo rrjedhese
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8. DETYRIMI I TATIMIT TË SHTYER (16)
Përbërja e shpenzimit të tatimit për vitin 2021 dhe 2020 është si më poshtë:
Viti i përfunduar
31 dhjetor 2021
(në Euro)
Tarifa aktuale e e taksave
Shpenzimi I tatimit të shtyer

Viti i përfunduar
31 dhjetor 2020
(në Euro)

180,797
180,797

180,797
180,797

Harmonizimi ndërmjet kontabilitetit dhe fitimit tatitor është paraqitur në tabelën më poshtë
Viti i përfunduar
31 dhjetor 2021
(në Euro)
Fitimi para tatimit
Zhvlerësimi
Fitimi para shfrytëzimit të humbjeve tatimore
Spenzimet e tatimit në fitim për vitin
Tarifa e tatimit të shtyer
Shpenzimet e tatimit në fitim

Viti i përfunduar
31 dhjetor 2020
(në Euro)

976,325
-1,807,974

675,200
-1,807,974

-831,649
-831,649

-1,132,774
-1,132,774

180,797
180,797

180,797
180,797

Sipas Ligjit për të Ardhurat e Korporatave nr. 06/L-105, Ndërmarrjet i kërkohet të paguaj tatimin
në fitim me një normë prej 10% të fitimit të tatueshëm, siç llogaritet në Pasqyrën vjetore të Kthimit
të Tatimit në të Ardhura. Në përputhje me Ligjin e ri, humbjet tatimore mund të barten përpara p
9. Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera

Llogaritë e pagueshme tregtare

Detyrime ndaj provizionit te padive gjyqesore

11. Detyrime tjera afatshkurtëra

Me 31 Dhjetor
2021

2020

473,675

488,616

473,675

488,616

37,259

37,259

510,934

525,875

2021

2020

Detyrimet ndaj pagave te punëtorëve

76,385

147,186

Detyrimet per kontributin pensional

77,890

160,509

Detyrimet per tatimin ne paga

29,205

159,774

Detyrime per TVSH
Detyrime tjera
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12. Të hyrat nga shitja
Për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor
2021
2020

Të hyrat nga shitja e biletave
Të hyrat nga Komuna sipas PSC
Të hyrat nga qiraja
Të hyra tjera

2,446,828

1,579,961

4,760,916

4,230,147

7,200
72,007

6,000
4,938

7,286,951

5,821,046

14. Pagat e personelit
Viti qe përfundon me 31
Dhjetor,
2021
2020
Pagat e personelit
Kontibutet pensionale

2,809,269
140,463
2,949,732

2,340,504
116,770
2,457,274

15. Shpenzimet Financiare
Viti i përfunduar
Dhejtor 2021
( në Euro)
Shpenzimet Financiare

-85,824
-85,824
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Shtojca 2. Zyra e Prokurimit – kontratat/transaksionet 2021

Nr.

Departamenti

Vlera e

Lloji i Prokurimit

Emri i Projektit

Kodi Buxhetor

Furnizime

Furnizim me ujë për pije

65853

4,000.00 €

3,435.00 €

61811

21,000.00 €

11,670.00 €

61501

58,900.00 €

32,190.40 €

Buxhetuar

Vlera e Kontratës

Departamenti i
001

Operatives

Auditimi i pasqyrave
002

Departamenti i
Financave

financiare 2020,2021,2022.
Shërbime

Furnizim me pllaka

Departamenti i
003

Operatives

Furnizime

frenuese për autobusë
IVECO
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Departamenti i
004

Operatives

Furnizime

Furnizim me vegla pune

Departamenti i
005

Operatives

Furnizime

Departamenti i
006

Operatives

Furnizime

Departamenti i
007

Operatives

Furnizim me maska

Furnizim me qumësht

Furnizim me dezinfektues
Furnizime

61502

999.99 €

877.10€

65902

999.99 €

910.00 €

65828

2,000.00 €

1,365.00 €

65905

12,000.00 €

5,965.00 €

213

5,500.00 €

5,150.00 €

65093

4,400.00 €

4,400.00 €

4,000.00€

1,671.53 €

61501

600.00 €

360.00 €

65908

999.99 €

997.00 €

Furnizim me njësi që
shërben për depozitimin,
008

Departamenti i
Operatives

kontrollin e sasisë dhe
Furnizime

Blue-RITENDER

Departamenti i
009

Operatives

Zëvendësimi i gomave te
Shërbime

Departamenti i
010

Operatives

Furnizime

Departamenti i
011

Operatives

Operatives

autobusëve

Furnizim me toner

Furnizim me kushineta
Furnizime

Departamenti i
012

pompë për mbushjen e AD

motori fluturuese
Furnizim me kona sigurie

Furnizime

për kufizim te kanaleve
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Departamenti i
013

Operatives

Furnizim emergjent me
Furnizime

Departamenti i
014

Operatives

Furnizime

pjesë rezervë

Furnizim me Vajra

61501

9,917.00 €

8,987.00 €

60405

194,500.00 €

193,830.00 €

61501

210,000.00€

210,000.00€

2181

9,000.00 €

8,960.00 €

61501

590,000.00 €

590,000.00 €

65903

6,000.00 €

4,590.00 €

1,760.00 €

1,740.21 €

8,000.00 €

7,080.00 €

Furnizim me pjesë rezervë
për ndërrues automatik të
015

Departamenti i
Operatives

Furnizime

017

018

019

020

Operatives

Departamenti i
Operatives

Furnizime

Furnizime

Furnizime

Furnizime

për autobusët IVECO

për autobusë
Furnizim me pajisje

2182

elektronike arka fiskale

65808

Auditimi i pasqyrave

Departamenti i
Financave

punëtorëve të TU

Furnizim me 30 copë bateri

Departamenti i
Financave

dollap për nevoja të

Furnizimi me pjesë rezervë

Departamenti i
Operatives

Diwa 6 për autobusë IVECO
Furnizimi me karrige dhe

Departamenti i
016

shpejtësive VOITH 854.6

Shërbime

financiare per nevoja te
BERZH.
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021

Departamenti i
Operatives

Furnizim me makine për
Furnizime

larjen e autobusëve,

213

6,500.00 €

5,900.00 €

6,580.00 €

6,440.00 €

65904
022

023

Zyra e IT

Departamenti i
Operatives

024

Furnizime

Totali për vitin 2021

65808

Furnizim me Aditiv të kaltër

65804

124,200.00 €

109,296.00 €

Servisimi i aparateve

65826

999.99 €

962.00 €

Furnizime

Departamenti i
Operatives

Furnizim me Kompjuter

Shërbime

kundër zjarrit

Shuma e Buxhetuar

Vlerat e Kontratave

1,282,856.96 €

1,216,776.24 €
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Shtojca 3. Sekretari/Zyra Ligjore/Burime Njerëzore
Tabela e lëndëve gjyqësore në procedurë
Nr.

Nr. i Lëndës

Lloji i Lëndës

Procedura

1

P.nr.145/18, PPP.nr.111/2018

Civile

Gjykata Themelore

2

C.nr.1812/11

Padi për kthim te pazarit ditor

Gj. Themelore

3

C.nr.2771/14

Civile - Paga broxh

Gj.Apelit

4

C.nr.1142/19

Civil - Paga borxh

Gj. Themelore

5

Padia nr.57 e datës 23.01.2018

Civil - Kompensim demi

Gj. Themelore

6

P.nr.1988/18 dhe PPP.nr.1076/18

Civil - Paga borxh

Gj.Apelit

7

C.nr.192/15

Civil - Paga borxh

Gj.Apelit

8

C.nr. 2404/17

Civil - Paga borxh

Gj. Themelore

9

K.nr.5582/17

Kundervajtje

Gj.Apelit

10

C.1724/19

Civil - Paga borxh

Gj.Apelit

11

Cp.nr. 2349/19

Permbarimore

Gj.Apelit

12

Inspektorat i Punës

Konflikt Administrativ

Gj. Themelore

13

Inspektorat i Punës

Konflikt Administrativ

Gj. Themelore

14

C.nr.3683/19

Civil - Borxh per shitblerje

Gj. Themelore

15

2020-AD-3583 (Denoncim ne Polici)

Penale

Polici

16

C.nr.1715/18

Civile

Gj. Themelore

17

C.nr.3159/20

Civile – Diferencë ne paga

Gj. Themelore

18

Nuk është caktuar ende “Eurosig”

Kompensim Dëmi

Gj. Themelore

19

C.nr.2793/12

Borxh

Gj. Themelore

20

C.nr.3694/18

Paga Jubilare

Gj.Apelit

21

C.nr.1207/21

Civil - Paga borxh

Gj.Apelit

22

Inspektorat i Punës

Ankesë ndaj Konkursit

Inspektorat i Punës

23

C.nr.7940/2021

Ankesë kundër vendimit për ulje në detyrë

Gj. Themelore

24

Inspektorat i Punës

Kontestim i Konkursit

Inspektorat i Punës

Totali i lëndëve gjyqësore të përfunduara gjatë vitit 2021
Nr.

Nr. i Lëndës

Lloji i Lëndës

Fitues i Lëndës

1

C.nr.3693/18 Acnr.266/20

Paga Jubilare dhe Përcjellëse

TU

2

C.nr.1306/20

Civile – Paga Borxh

Pala

3

C.nr.3941/18

Paga Jubilare dhe Përcjellëse

Pala

4

C.nr.1316/20

Civile – Paga Borxh

Pala

5

Inspektorati i Punës

Paga Borxh

TU

6

C.nr.2082/15

Civile Suspendim nga Puna

TU

7

A.nr.2132/17

Administrative

Pala

8

C.nr.1302/21

Administrative

Pala

9

C.nr.1711/19

Civile – Paga Jubilare

TU/ Pala

10

C.nr.374/19

Civile – Paga Jubilare

TU

11

C.nr.4087/19

Civile – Paga Jubilare dhe Benificione

TU

12

C.nr.115/18

Civile – Paga Jubilare

TU/ Pala
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Burimet Njerëzore
Konkurset e punës të hapura nga TU në vitin 2021 janë gjithsej 24 konkurse për 105 pozita.
Nr.

Emërtimi

Nr. i
Pozitave

Forma e Konkursit Data e Konkursit

Koment

1

Mirëmbajtës Objekti

1

Jashtëm

20.01.2021

Përfunduar

2

Asistente e KE-së

1

Jashtëm

28.01.2021

Përfunduar

3

Monitorues i Kamerave dhe GPS-it

1

Jashtëm

09.02.2021

Dështuar

4

Konduktor

85

Jashtëm

15.02.2021

Përfunduar

5

Monitorues i Kamerave dhe GPS-it

1

Jashtëm

08.03.2021

Dështuar

6

Shofer

8

Jashtëm

24.03.2021

Përfunduar

7

Monitorues i Kamerave dhe GPS-it

1

Jashtëm

02.04.2021

Përfunduar

8

Arkëtar

1

Brendshëm

19.05.2021

Përfunduar

9

Zyrtar i Prokurimit

1

Jashtëm

25.06.2021

Përfunduar

10

Zyrtar i Burimeve Njerëzore

1

Brendshëm

23.07.2021

Dështuar

11

Asistente e Operativës

1

Jashtëm

27.07.2021

Përfunduar

12

Zyrtar i Burimeve Njerëzore

2

Jashtëm

30.08.2021

Dështuar

13

Zyrtar i Burimeve Njerëzore

2

Jashtëm

16.09.2021

1 Kandidat i
suksesshëm

14

Kontrollor

4

Brendshëm

16.09.2021

Përfunduar

15

Kryeshef Ekzekutiv

1

Jashtëm

21.09.2021

Përfunduar

16

Zyrtar i Burimeve Njerëzore

1

Jashtëm

26.10.2021

Anuluar

17

Ekspert Ligjor

1

Jashtëm

21.12.2021

Anuluar

18

Zyrtar për raportime Financiare

1

Jashtëm

21.12.2021

Në procedurë

19

Zyrtar i Burimeve Njerëzore

1

Jashtëm

21.12.2021

Në procedurë

20

Zyrtar për Shqyrtimin e Ankesave

1

Brendshëm

21.12.2021

Anuluar

21

Zyrtar për Marketing

1

Brendshëm

21.12.2021

Anuluar

22

Menaxher i Zyrës Ligjore

1

Brendshëm

21.12.2021

Anuluar

23

Depoist Administrativ

1

Brendshëm

21.12.2021

Anuluar

24

Shofer i Administratës

1

Brendshëm

21.12.2021

Anuluar

Gjithsej pozita të hapura
Gjithsej Konkurse

105
24
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Angazhimi i punëtorëve për punë praktike gjatë vitit 2021
Nr.

Emërtimi

Nr. i

Forma e Konkursit

Koment

Pozitave
24

Shofer i Administratës

Gjithsej pozita

1

Agjencia e Punësimit

Aktiv

1

Punësimet të reja nga jashtë gjatë vitit 2021
Pozita

Ekzekutues

Forma e Konkursit

Data e Konkursit

Dispeçer Linje

3

Kohë të Caktuar

18.01.2021

Pastrues i Autobusëve

6

Kohë të Caktuar

01.02.2021

Dispeçer Linje

1

Praktikant

01.02.2021

Mirëmbajtës Objekti

1

Kohë të Caktuar

04.03.2021

Asistente e KE-së

1

Kohë të Caktuar

15.03.2021

Konduktor

84

Kohë të Caktuar

14.04.2021

Shofer

8

Kohë të Caktuar

24.05.2021

Zyrtare për Kamera dhe GPS

1

Kohë të Caktuar

01.06.2021

Zyrtar për Prokurim

1

Kohë të Caktuar

16.08.2021

Asistente e Operativës

1

Kohë të Caktuar

02.09.2021

Zyrtare e Burimeve Njerëzore

1

Kohë të Caktuar

02.11.2021

Kryeshef Ekzekutiv

1

Kohë të Caktuar

08.11.2021

Gjithsej

109
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Lëvizjet e punëtoreve në pozita të ndryshme brenda ndërmarrjes;

Nr.

Pozita e
mëparshme

Data e
Lloj i kontratës

Pozita e aktuale

Arsyeja

ndryshimit te
pozitës

Konkurs të

1

Automekanik

Kohë të pacaktuar

Kontroll Teknike

2

Automekanik

Kohë të Caktuar

Kontroll Teknike

3

Automekanik

Kohë të Caktuar

Kontroll

Me Vendim

18.02.2021

4

Shofer

Kohë të Caktuar

Sigurim

Me Vendim

01.03.2021

5

Shofer

Kohë të Caktuar

Me Vendim

01.03.2021

6

Konduktor

Kohë të Caktuar

Sigurim

Me vendim

01.03.2021

Kohë të Caktuar

Kryeshef Ekzekutiv

Me Vendim

26.04.2021

Kohë të pacaktuar

Drejtor i Operativës

Me Vendim

14.06.2021

Kohë të Caktuar

Arkëtar

Kohë të Caktuar

Punëtor Sigurimi

7

8

9

10

11

12

Drejtor i
Operativës
Udhëheqës i
Transportit
Konduktor
Pastrues
Autobusi
Drejtor i
Operativës
Kryeshef
Ekzekutiv

Kohë të pacaktuar

Pastrues i
Autobusëve

Udhëheqës i
Transportit

brendshëm
Konkurs të
brendshëm

Konkurs të
brendshëm

08.02.2021

08.02.2021

23.06.2021

Me Vendim

24.06.2021

Me Vendim

08.11.2021

Kohë të Caktuar

Drejtor i Operativës

Me Vendim

08.11.2021

Kohë të pacaktuar

ZKFTH

Me Vendim

25.11.2021

Kohë të Caktuar

Sekretar

Me Vendim

01.12.2021

Udhëheqëse e
13

Divizionit të
Kontabilitetit

14

Zyrtar Ligjor
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Statistika të përgjithshme
Shkresat administrative gjatë vitit 2021
Vendime për pushim vjetor

707

Aktvendime për paaftësi të përkohshme

299

Vendime me rastin e vdekjes

18

Vendime me rastin e lindjes së fëmijës

13

Vendime për pushim të lehonisë

6

Pushim pa pagesë

/

Kërkesa

1217

Kontrata

163

Përgjigje

28

Marrëveshje

146

Ankesa

20

Akte Përcjellëse

294

Vërejtje

8

Vërtetime

30

Raporte

75

Procesverbale

29

Fatura

139

Vendime tjera

220

Tjera

186

Totali

3598

PROTOKOLI DHE ARKIVA

Rrjedha e protokollit ndër vite
Viti

Nr. i lëndëve të protokolluara

2017

2030

2018

3372

2019

4701

2020

3464

2021

3598
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Shtojca 4. Të dhëna statistikore nga Departamenti i Operativës
Realizimi i nisjeve të planifikuara gjatë vitit 2021
TM1
2021

Nisjet e planifikuara

Të Realizuara

Dallimi
(nisjeve)

Përqindja e
realizimit

Janar

21,803.00

21,600.00

-203.00

99.07%

Shkurt

20,129.00

20,050.00

-79.00

99.61%

Mars

22,598.00

22,325.00

-273.00

98.79%

64,530.00

63,975.00

Tot/VIT

-555.00

Vërejtjet

99.16%

Realizimi i planit të nisjeve të
autobuëve
22,325.00

21,600.00

20,050.00

21,803.00

20,129.00

JANARA

SHKURT
Nisje e planifikuara

22,598.00

MARS
Të Realizuara

Realizimi i kilometrave të autobusëve sipas planit të qarkullimit

TM1 2021

Kilometrat e
planifikuara

Të Realizuara

Dallimi (km)

Përqindja e
realizimit

Janar

283,021.80

272,123.00

-10,898.80

96.15%

Shkurt

261,444.40

259,566.00

-1,878.40

99.28%

Mars

293,619.80

291,641.00

-1,978.80

99.33%

838,086.00

823,330.00

Tot/VIT
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-14,756.00

98.25%

Vërejtjet
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Realizimi i planit të nisjeve të autobusëve

TM2 2021

Nisje e planifikuara Të Realizuara Dallimi (nisjeve)

Përqindja e realizimit Vërejtjet

Prill

21,669.00

21,370.00

-299.00

98.62%

Maj

21,644.00

21,525.00

-119.00

99.45%

21,828.00

21,750.00

-78.00

99.64%

63,750.00

63,975.00

Qershor
Tot/VIT

225

99.24%

Realizimi i planit të nisjeve të autobuëve
21,370.00

21,525.00

21,750.00

21,669.00

21,644.00

21,828.00

PRILL

MAJ

QERSHOR

Nisje e planifikuara

Të Realizuara

Realizimi i kilometrave të autobusëve sipas planit të qarkullimit
TM2 2021

Kilometrat e
planifikuara

Të
Realizuara

Dallimi (km)

Prill

281,481.60

278,515.00

-2,966.60

98.95%

Maj

280,902.20

279,708.00

-1,194.20

99.57%

283,601.20

283,028.00

-573.20

99.80%

845,985.00

841,251.00

Qershor
Tot/VIT
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-4,734.00

Përqindja e
realizimit

99.44%
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Realizimi i planit të nisjeve të autobusëve

TM3 2021

Nisje e
planifikuara

Të
Realizuara

Korrik

22,280.00

21,950.00

-330.00

98.52%

Gusht

22,439.00

22,225.00

-214.00

99.05%

Shtator

21,828.00

21,640.00

-188.00

99.14%

63,750.00

63,975.00

Tot/VIT

Dallimi
(nisjeve)

Përqindja e
realizimit

225

Vërejtjet

98.90%

Realizimi i planit të nisjeve të
autobuëve
21,950.00

22,225.00

21,640.00

22,280.00

22,439.00

21,828.00

KORRIK

GUSHT

SHTATOR

Nisje e planifikuara

Të Realizuara

Realizimi i kilometrave të autobusëve sipas planit të qarkullimit
TM3 2021

Kilometrat e
planifikuara

Të Realizuara Dallimi (km)

Korrik

289,380.60

283,913.00

-5,467.60

98.11%

Gusht

291,500.20

286,653.00

-4,847.20

98.34%

Shtator

283,601.20

278,674.00

-4,927.20

98.26%

Tot/VIT

3,244,208.00

823,330.00

28,030.00
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Realizimi I planit të kilometrave të
autobusëve
283,913.00

286,653.00

278,674.00

289,380.60

291,500.20

283,601.20

KORRIK

GUSHT

SHTATOR

Kilometrat e planifikuara

Të Realizuara

Realizimi i planit të nisjeve të autobusëve

TM4 2021

Kilometrat e
planifikuara

Të
Realizuara

Tetor

289,380.60

287,864.00

-1,516.60

99.48%

Nëntor

283,601.20

282,996.00

-605.20

99.79%

Dhjetor

291,500.20

291,332.00

-168.20

99.94%

3,244,208.00

823,330.00

Tot/VIT

Dallimi (km)

Përqindja e
realizimit

28,030.00

99.73%

Realizimi i planit të kilometrave të
autobusëve
287,864.00

282,996.00

291,332.00

289,380.60

283,601.20

291,500.20

TETOR

NENTOR

DHJETOR

Kilometrat e planifikuara

Të Realizuara
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Totali i realizimi të kilometrave të autobusëve - 2021

Nr.

Nisje e
planifikuara

Muajt

Dallimi
(nisjeve)

Të Realizuara

Përqindja
e realizimit

1
2
3
4

Janar
Shkurt
Mars
Prill

283,021.80
261,444.40
293,619.80
281,481.60

272,123.00
259,566.00
291,641.00
278,515.00

-10,898.80
-1,878.40
-1,978.80
-2,966.60

96.15%
99.28%
99.33%
98.95%

5
6
7
8
9
10
11
12

Maj
Qershor
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nentor
Dhjetor
TOTAL

280,902.20
283,601.20
289,380.60
291,500.20
283,601.20
289,380.60
283,601.20
291,500.20

279,708.00
283,028.00
283,913.00
286,653.00
278,674.00
287,864.00
282,996.00
291,332.00

-1,194.20
-573.20
-5,467.60
-4,847.20
-4,927.20
-1,516.60
-605.20
-168.20

99.57%
99.80%
98.11%
98.34%
98.26%
99.48%
99.79%
99.94%

3,413,035.00

3,376,013.00

-37,022.00

98.92%

Totali i realizimit të kilometrave - 2021
300,000.00
290,000.00
280,000.00
270,000.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nisje e planifikuara
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Totali i realizimi të nisjeve të autobusëve - 2021

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Muajt

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

Nisje e
planifikuara

Të Realizuara

Dallimi
(nisjeve)

Përqindja e
realizimit

21,803.00
20,129.00
22,598.00
21,669.00
21,644.00
21,828.00

21,600.00
20,050.00
22,325.00
21,370.00
21,525.00
21,750.00

-203.00
-79.00
-273.00
-299.00
-119.00
-78.00

99.07%
99.61%
98.79%
98.62%
99.45%
99.64%

22,280.00
22,439.00
21,828.00
22,280.00
21,828.00
22,439.00
262,765.00

21,950.00
22,225.00
21,640.00
22,130.00
21,770.00
22,420.00
260,755.00

-330.00
-214.00
-188.00
-150.00
-58.00
-19.00
-2,010.00

98.52%
99.05%
99.14%
99.33%
99.73%
99.92%
99.24%

Totali i realizimit të nisjeve - 2021
23,000.00
22,500.00
22,000.00
21,500.00
21,000.00
20,500.00

Nisje e planifikuara
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Numri i përgjithshëm i rasteve që janë trajtuar për periudhën e raportimit ka qenë: 48 lëndë
(raste)
Nr. I lëndëve TM1 2021
AKSIDENT

30

AKSIDENT-LËNDIME
DËMTIM
DËNIME NGA POLICIA

0

INCIDENT
KËRCENIM I PERSONELIT
KËRCENIM- LËNDIM I
PERS.
Total

16

2
0
0
0
48

Ndarja në grupe kryesore për
përgjegjësit (Procedura) e
lëndëve:
Kompani te Sigurimeve

18

Godit dhe ik
Pritje (Gjykate, Komisioni Policor
Kërcenim nga qytetari
Pala e Tret (me marrëveshje)
Tiketa Trafiku
BUS-BUS

1
0
0
10
0
0

Punëtor-Shofer

19

Total

48
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Komisioni Profesional për periudhën e raportimit ende nuk ka analizuar lendet për trajtim.
Punëtor-Shoferët, BUS-BUS
KOMISIONI
FAJTOR

19
0

JO FAJTOR
Punëtori I
papërcaktuar

0
0

Total

19

Nr. I lëndëve TM2 2021
AKSIDENT
AKSIDENT-LENDIME
DEMTIM
DENIME NGA POLICIA
INCIDENT
KERCENIM I PERSONELIT
KERCENIM- LENDIME I PERS.
Total

48
0
6
0
31
0
0
85

Ndarja e lëndëve në bazë të përgjegjësitë (procedurat) e rasteve për trajtim të mëtutjeshëm
Ndarja në grupe kryesore për përgjegjësit
(Procedura) e lëndëve:
Kompani te Sigurimeve
Godit dhe ik
Pritje (Gjykate, Komisioni Policor
Kërcenim nga qytetari
Pala e Tret (me marrëveshje)
Tiketa Trafiku
BUS-BUS

22
1
0
0
23
0
0

Punëtor-Shofer

39

Total

85

Faqe 60 nga 74

RAPORT VJETOR 2021

Ndarja në grupe kryesore për përgjegjësit (Procedura) e
lëndëve:
39
23

22
1

0

0

0

0

Analiza e aksidenteve, incidenteve dhe dëmtimeve në autobusë të cilët hyjnë në kategorinë ku
potencialisht ose procedurat vazhdojnë vetëm për shoferet tonë për përcaktim të fajësisë ose
jo fajësisë. Komisioni Profesional për periudhën e raportimit ende nuk ka analizuar lendet për
trajtim.
Punëtor-Shoferët, BUS-BUS
KOMISIONI
FAJTOR
JO FAJTOR

33
0
0

Punëtori I papërcaktuar

6

Total

39
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Aksidentet gjatë tre mujorit të tretë të vitit 2021-TM3
Numri i përgjithshëm i rasteve që janë trajtuar për periudhën e raportimit ka qenë:
70 lëndë (raste)

Nr. I lëndëve TM3
2021
AKSIDENT
42
AKSIDENT-LENDIME
DEMTIM
DENIME NGA POLICIA
INCIDENT
KERCENIM I PERSONELIT
KERCENIM- LENDIME I
PERS.
Total

0
3
0
23
1
1
70

Ndarja e lëndëve në bazë të përgjegjësit (procedurat) e rasteve për trajtim të mëtutjeshëm

Ndarja në grupe kryesore për
përgjegjësit (Procedura) e

Ndarja në grupe kryesore për përgjegjësit
(Procedura) e lëndëve:
Kompani te Sigurimeve
Godit dhe ik
Pritje (Gjykate, Komisioni Policor
Kercenim nga qytetari
Pala e Tret (me marreveshje)
Tiket Trafiku
BUS-BUS

23
0
0
2
12
0
0

Punetor-Shofer

33

Total

70
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Analiza e aksidenteve, incidenteve dhe dëmtimeve në autobusë të cilët hyjnë në kategorinë ku
potencialisht ose procedurat vazhdojnë vetëm për shoferet tonë për përcaktim të fajësisë ose
jo fajësisë. Komisioni Profesional për periudhën e raportimit ende nuk ka analizuar lendet për
trajtim.

Punëtor-Shoferët, BUS-BUS
KOMISIONI
FAJTOR

31
0

JO FAJTOR
Punëtori I papërcaktuar

0
2

Total

31

KOMISIONI 31
FAJTOR 0
JO FAJTOR 0

94%

Aksidentet gjatë tre mujorit të katër të vitit 2021-TM4
Numri i përgjithshëm i rasteve që janë trajtuar për periudhën e raportimit ka qenë: 43 lëndë
(raste)

Nr. I lëndëve TM4 2021
AKSIDENT
AKSIDENT-LENDIME
DEMTIM
DENIME NGA POLICIA
INCIDENT
KERCENIM I PERSONELIT
KERCENIM- LENDIME I PERS.
Total

36
0
0
1
6
0
0
48
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Ndarja e lëndëve në bazë të përgjegjësitë (procedurat) e rasteve për trajtim të mëtutjeshëm
Ndarja në grupe kryesore për përgjegjësit (Procedura) e lëndëve:
Kompani te Sigurimeve

24

Godit dhe ik

1

Pritje (Gjykate, Komisioni Policor

1

Kercenim nga qytetari

0

Pala e Tret (me marreveshje)

8

Tiket Trafiku

1

BUS-BUS

0

Punetor-Shofer

8

Total

43

Punëtor-Shoferët, Autobus - Autobus
KOMISIONI

8
0

KOMISIONI 8
FAJTOR 0
JO FAJTOR 0

Punëtor - Shoferët,
Autobus - Autobus

FAJTOR
JO FAJTOR

100
%
0

Punëtori i papërcaktuar

0

Total

8
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Analiza e aksidenteve
Ndarja në grupe kryesore për përgjegjësit (Procedura) e lëndëve:
24

1

1

0

8

1

0

8

Analiza e aksidenteve, incidenteve dhe dëmtimeve në autobusë të cilët hyjnë në kategorinë ku
potencialisht ose procedurat vazhdojnë vetëm për shoferet tonë për përcaktim të fajësisë ose jo
fajësisë.
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Sektori i Mirëmbajtjes
SEKTORI I
MIRËMBAJTJES
Sektori i Mirëmbajtjes ka implementuar me sukses të plotë Kalendarin e Mirëmbajtjes të vitit 2021.

1.

Gjithsej 100 kampanja të mirëmbajtjes preventive janë organizuar përgjat 12 muajve. Realizimi i
këtyre aktiviteteve tregon se Sektori i Mirëmbajtjes i ka përfunduar
shumë suksesshëm objektivat.
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Gjatë vitit 2021 është implementuar me përpikmëri plani i mirëmbajtjeve preventive. Kyproces ka

1.a. ndikuar drejtpërdrejtë në mbajtjen e gjithë flotës në punë në përjashtim të

rasteve ku kanë qenë nën procesin e garancionit dhe vonesat kanë ndodhur nga mosreagimi i
kompanisë përgjegjëse të garancionit.

JANË PËRGADITUR 365 RAPORTE DITORE DHE 100 RAPORTE NGA MIRËMBAJTJET PREVENTIVE
Evidentimi i sasisë së litrave të vajrave lubrifikues dhe derivateve në databazën e

3. mirëmbajtjes së flotës të depozituara në autobusët e TU-së për çdo muaj veç e
veç.

4

Pushimet vjetore janë procesuar të gjitha në afate të rregullta kohore.
Revitalizimi i pajisjeve të vjetra të ndërmarrjes të cilat ishin destinuar për shkart. Ato janëtrajtuar

5

profesionalisht, janë projektuar riparimet e detajizuara dhe tani gjenden totalisht të gatshme për
operim me to. (Vinçi për bartje, viçat e kanaleve, aparat i saldimit, paisje retifikuese, revitalizimi i
tornos etj.)
Vizitë zyrtare në ndërmarrjen publike të transportit publik “JSC” në kryeqytetin e Maqedonisë së

6

Veriut, Shkup. Njohja me mënyrën e funksionimit dhe shkëmbimi i përvojave në fushën e
mirëmbajtjes teknike.

7

Vizitë zyrtare në fabrikën e prodhimit të ndërruesve “VOITH” në Munich të Gjermanisë së bashku
me përfaqësuesit e VOITH Albania dhe përfaqësuesit të VOITH për Ballkan gjatë muajin dhjetor
2021. Nga kjo vizitë kemi diskutuar për prodhimin e elementeve të sistemeve elektrike të
qarkullimit nga VOITH dhe sfidat e ndërruesve autoamatik.

8

Problem me qasjen në Next_Power, për shkak të mos patjes së mundësisë për kyçje në këtë
platformë kemi pasur ngecje në punë gjatë kërkimit të pjesëve rezervë për probleme të caktuara.
Kjo gjë është raportuar tek IVECO, jemi në pritje të përgjigjes zyrtare.

9

Sipas kërkesës nga përfaqësuesi i IVECO për rajonin e Ballkanit z.Hrvoje Cacic, është bërë
përgaditja e disa pjesëve të caktuara rezervë për kthim tek departamenti i kualitetit tek IVECO.
(Pjesët kanë qenë të vjetra dhe jashtë funksionit). Kjo gjë është bërë me qëllim që të shihen
defektet nga prodhuesi.
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10 Ka vazhduar sipas marrëveshjes me Policinë e Kosovës rixhenerimi funksional i autobusëve që
paraqesin nevojë për pastrimin e “Particle filter” në autostradën “Arbën Xhaferi”.

11 Në muajin mars 2021 është pensionuar Inxhinieri i Mirëmbajtjes z.Agim Krasniqi.
12 Cilësia e naftës ka paraqitur problemet e njejta dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë ka ndikuar në
intensitetin e defekteve. Kjo gjë po vjen e po bëhet shumë shqetësuese çdo ditë e më shumë
për shkak të shkallës së amortizimit të flotës sonë.

13 Para sezonës së dimrit të gjithë flotës së autobusëve u janë zëvendësuar gomat me pneumatik
të dimrit. Kjo gjë rritë sigurinë në trafik dhe shton kujdesin ndaj flotës në parandalimin e
fatkeqësive në komunikacion.

14 Ka filluar implementimi i metodologjisë 5S në Sektorin e Mirëmbajtjes e cila del nga koncepti
“Lean Management”. Kjo metodë ka qëllim ngritjen e kujdesit mbi vendet e punës. Gjëja
kryesore mbetet pastërtia e vendeve të punës dhe standardizimi i tyre.
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Paraqitet nevoja për blerjen e autobusëve të tjerë (me buxhet vetanak) në mënyrë që

15.

të kemi hapësirë gjatë aksioneve të mirëmbajtjes korrektive. Si çdo autopark tjetër që
ofron shërbime të tilla që ka autobusë rezervë, edhe ne duhet që t’a kemi këtë numër
të autobusëve në mënyrë që të evitohen humbjet.

16.

Gjendja e autobusëve determinon urgjentisht nevojën e kontrollimit të vozitësve nga
persona përgjegjës për shkak të shkallës së amortizimit. Gjithashtu ndryshimi i vozitësve
nëpër autobusë, sidomos vitin e fundit ka dhënë rezultat shumë të keq, gjë që ka sjellur
edhe tek rritja e intensitetit të prishjeve dhe rritja e amortizimit të flotës.

17.

Gjendja teknike e flotës së autobusëve konstatohet në
Rregullë (51/51 autobusë).
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MENAXHIMI I KONTRATAVE PUBLIKE
1.

Furnizim me aditiv te kalter

85,000 Litra

Pranimi i sasië, deponimi, përcjellja e kualitetit dhe përgaditja e procedurave të
pagesës.
2.

Rezervuarët e naftës nga materiali INOX 2mm

0 rezervuar

Pranimi i sasië, deponimi, përcjellja e kualitetit dhe përgaditja e procedurave të pagesës.
3.

Furnizim me vajra dhe fluid ftohes

5,900 Litra

Pranimi i sasië, deponimi, përcjellja e kualitetit dhe përgaditja e procedurave të
pagesës.

MENAXHIMI I KONTRATËS PËR BLERJEN E AUTOBUSËVE NË ASPEKT TË GARANCIONIT ME
KOMPANINË PËRGJEGJËSE “Autobus d.o.o.”
1.

Liferimi i pjesëve të raportuara brenda fazave përkatëse të garancionit

Gjatë vitit 2021 kemi pasur takime të rregullta me përfaqësuesin e kompanisë përgjegjëse të
garancionit dhe shkëmbime të pjesëve dhe informatave lidhur me garancionin e autobusëve.

KËRKESAT/NEVOJAT E SEKTORIT TË MIRËMBAJTJES
1.

Ekziston nevoja për trajnime profesionale në IVECO dhe VOITH. Këto trajnime janëparakushte për
ngritjen e nivelit teknik të Sektorit të
Mirëmbajtjes.

2.

Ekziston nevoja imediate lidhur me pranimin e mekanikeve dhe autoelektricisteve te rinj ne Sektorin e
Mirembajtjes. Shtimi i puneve, rritja e shkalles se amortizimit dhe mungesatper shkak te pushimeve
vjetore dhe mjekesore, bejne qe te jemi jo stabil dhe me nje staf shume esencial ne gadishmeri qe t’Ju
pergjigjemi
kerkesave te mirembajtjes.

3.

Në Sektorin e Mirëmbajtjes kemi probleme me energjinë elektrike, problemet kanë të bëjnë kryesisht
me mungesën e njërës nga fazat elektrike si dhe duhet të ceket qëndriçimi i vendosur së fundi ka filluar
që të dështoj, ku disa
njësi janë djegur.

4.

Programi softwerik është kërkesë e domosdoshme për menaxhimin e mirë të stokut dhe
mbarëvajtshmërinë e proceseve për koordinimim e hapave procedural
mes njësive brendaSektorit të Mirëmbatjes dhe ndërmjet Departamenteve të Operativës dhe Financave.

5.

Paisja me kompjuter diagnostifikues

6.

Sistemi i ngrohjes në hapësirat e garazhës.

7.

Ekziston nevoja për A-testimin e pajisjeve peshëngritëse në Sektorin e Mirëmbajtjes.

8.

Konat kufizues të kanaleve po shkaktojnë probleme gjatë operimeve ditore
dhe po provokojnë aksidente të rrezikshme.
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ANGAZHIM NË RIPARIME TË CILAT NDIKOJNË NË GJENDJEN FINANCIARE TË NDËRMARRJES
Pastrimi i “Particle filter” dhe rixhenerimi funksional! Rezultati është shumë i lartë me këtë
1.

veprim, kur dihet se një filter i tillë kushton rreth 4,000.00 €, dhe me trajtimin që i bëhet çdo
filteri të tillë kursehen po aq para sa do të duhej qëtë zëvendësohej një i ri. Ky veprim liron

74

shumë ndërmarrjen në aspekt financiar! Këtë vit janë trajtuar:

Par.Fil.

Riparimi i pompave për qarkullim të fluidit ftohës në autobusë. Blerja e një pompe të tillë
2.

kushton rreth 1,600.00 €, kurse personalisht kam pas studimeve që i kemi bërë e kemi gjetur
mënyrën për riparimin e tyre. Ky veprim kursen jashtëzakonisht shumë nga buxheti i

37 P.Ujit

Mirëmbajtjes. Këtë vit janë trajtuar:
Prodhimi i kapakëve me valvolë për të gjithë autobusët e flotës së autobusëve. Me këtë
veprim ne kemi kursyer buxhet vjetor 3,037.14
3.

€ (pasi që produktet aktuale blihen me çmim rreth 30.07€ dhe çdo autobus ka paraqitur

46 Kap.

nevojë për zëvendësimin e kapakëve të rezervuarëve të vajit 2 herë brenda vitit. Për një
periudhë disa vjeçare, kursimi i buxhetit është disa mijëra euro €. Këtë vit janë prodhuar:
Njësia e autongjyrosjes sipas instruksioneve që ua kam sqaruar ka filluar hapjen e dritave
kryesore ndriçuese në mënyrë që ato që janë të destinuara për pjesë rezervë mbeturinë të
revitalizohen. Çmimi i një drite sipas kontratës aktuale kushton 410.00

4.

€, kurse ne me angazhimin tonë e kursejmë këtë buxhet me rregullimin e tyre pa pasur

110 Drita.

nevojë që ta blejmë një të tillë. Rregullimi i dritave ka të bëjë me një procedurëtë hapjes së
tyre dhe intervenimit ne qarkun e dëmtuar, dhe në fund riparimi i llupës ndriçuese. Nëse
arrijmë brenda 1 (një) viti të riparojmë 100 copë, që është shumë e mundur, ne buxhetit të
ndërmarrjes i kursejmë: 41,000.00 €. Këtë vit i kemi revitalizuar:
Riparimi i Webastove në kokën elektronike paraqet një avancim të nivelit profesional të
Sektorit të Mirëmbajtjes. Pas paraqitjes së defektit të parë është bërë menjëherë studimi i

5.

problemit dhe është gjendur shkaku i defektit. Ku me një investim prej 20 € pjesë rregullohet
koka elektronike – boshti kryesor i rrotullimit që kushton mbi 4,000.00 €. Ky proces kursen

23

buxhetin e Ndërmarrjes direkt, marrë parasyshë intensistetin e prishjeve në Webasto gjatë

Kok.El.

sezonës së dimrit. Këtë javë janë riparuar:

Faqe 72 nga 74

RAPORT VJETOR 2021
KOMISIONI TEKNIK PËR VLERËSIMIN E DËMEVE
1.

Numri i aksidenteve dhe vet aksidenteve gjatë vitit

273 rast/e

2.

Numri i raporteve vlerësuese gjatë vitit

268 raport/e

NJËSIA E KONTROLLORËVE TEKNIK
1.

Kontrollimi dhe lëshimi i urdhëresave të punës për çdo autobusë

Pa vërejtje.

çdoditë të javës.
2.

Kontrollimi i veturave zyrtare dhe plotësimi i raporteve javore për

Me vërejtje jo serioze.

çdo mjet.

NJËSIA E MEKANIKËS DHE ELEKTRIKËS
1.

Intervenime gjatë vitit në total

2910 autobusë

2.

Intervenime gjatë vitit në teren

244 autobusë

NJËSIA PËR METALGËDHENDJE
1.

Prodhim i kapakëve me valvolë

39 kapak/ë

2.

Prodhim i bulonëve sipas kërkesës së Mirëmbajtjeve korrektive

179 bulon/a.

3

Prodhim i pulexhove

32 pulexho.

Angazhime gjatë muajit sipas urdhëresave të punës të lëshuara nga Udhëheqësit e Garazhës.
NJËSIA E GOMISTERISË
1.

Riparim i gomave gjatë vitit

102 gomë/a

NJËSIA E AUTONGJYROSJES
1.

Intervenime gjatë vitit në total

314 autobusë

NJËSIA E DEPOSË
1.

Numri i artikujve të dalë gjatë vitit

2337 artikuj

2.

Numri i artikujve të evidentuar për kthim brenda garancionit

5 artikuj

NJËSIA E MBUSHJES SË DERIVATEVE
1.

Mbushja e autobusëve në pikën e karburantit me fluidin AdBlue

51 autobusë

2.

Numri i automjeteve të mbushur me naftë gjatë vitit në pikëne

114 mjete

karburantit.
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Shtojca 5. Hartat e Linjave
Trafiku Urban operon me 7 linja të cilat janë të paraqitura më poshtë
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