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Ekonomia –Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së resurseve. Resurset e përdorura duhet të jenë në
dispozicion me kohë, në sasi dhe cilësi të duhur dhe me çmimin më të mire
Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton të marrësh maksimumin nga resurset në dispozicion. ka të bëjë me lidhshmërinë
ndërmjet resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe kohës.
Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të pritura.
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Lista e shkurtesave

BPP

Banesa në Pronësi Publike

KEDNJ

Karta Evropiane e të Drejtave të Njeriut

KNDNJ

Konventat Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut

MMPH

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

MPMS

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

PVB

Programi i Veçantë për Banim

UA

Udhëzim Administrativ

ZKA

Zyra Kombëtare e Auditimit
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Përmbledhje e përgjithshme
Zyra Kombëtare e Auditimit ka ekzaminuar performancën e Programeve të Veçanta për Banim.
Qëllimi i këtyre programeve është t’u ofrojë banim të gjithë qytetarëve që kanë nevojë për banim
social. Programi menaxhohet nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, si dhe nga
Komunat.
Programi i Veçantë i Banimit nuk performon mirë. Shumica e atyre që kanë nevojë për banim
social nuk kanë arritur të përfitojnë, dhe shumë pak është bërë për ta përmirësuar dukshëm këtë
situatë. Bazuar në informatat e disponueshme vetëm një të tretës së atyre që ka në kërkuar ndihmë
për banim, iu është dhënë . Veç tjerash, ekziston një numër i madh i qytetarëve që kanë nevojë për
ndihmë për banim social, por ata nuk kanë njohuri se mund të shfrytëzojnë këtë të drejtë, si dhe ka
të tjerë që nuk mund të përfitojnë nga kjo ndihmë për shkak të procesit të ndërlikuar administrativ.
Si pasojë e mos përfitimit nga ky program i banimit, shumë qytetarë do të vazhdojnë të jetojnë në
objekte të rrezikshme ose të papërshtatshme për banim.
Janë disa arsye, se pse ky program nuk është duke performuar mirë.
Së pari, programi nuk financohet mjaftueshëm dhe resurset në dispozicion nuk janë alokuar në
mënyrë efektive. Suksesi i programit në masë të madhe varet nga ndërtimi i banesave të reja (dhe
të shtrenjta). Si pasojë e kësaj është e vështirë për komunat që të gjenerojnë fonde të mjaftueshme
për t’i përmbushur të gjitha kërkesat e banimit. Për më shumë, burimet në dispozicion nuk ndahen
në vazhdimësi tek qytetarët që kanë më shumë nevojë, dhe ka raste që të përfitojnë njerëz të cilët
nuk e gëzojnë këtë të drejtë dhe jetojnë në banesat e dedikuara për këtë program. Zgjidhjet
alternative si përdorimi i tokave në pronësi të komunave për ta rritur fondin e banimit të dedikuar
për banim social rrallëherë shfrytëzohen, e që do t’iu ndihmonin komunave që ta rrisin fondin e
tyre të banimit.
Së dyti, performanca dhe praktikat mes komunave janë dukshëm të ndryshme, dhe në anën tjetër
kriteret e komplikuara shtetërore nuk aplikohen në mënyrë konsistente, duke rezultuar në
parregullsi të shpeshta dhe në rezultate të padëshiruara. Arritja e rezultateve vështirësohet nga
ambiciet e ndryshme lokale dhe rregulloret (psh. procedurat administrative, dokumentimi dhe
kontrollet). Kjo do të thotë se qytetarët me nevoja të ngjashme do të trajtohen ndryshe. Ndihma nga
ky program mund të kërkohet vetëm në nivel lokal dhe atë nëse parashtruesi i kërkesës mund të
dëshmojë vendbanimin, përndryshe ai/ajo nuk e gëzon këtë të drejtë për ndihmë. Banesat e
destinuara për këtë program kryesisht janë të ndërtuara në zona urbane, dhe për pasojë aplikuesit
që jetojnë në zona rurale kanë shumë pak mundësi të marrin një shtëpi në zonat ku ata jetojnë.
Së treti, ka mangësi sa i përket sistemit të informimit, monitorimit dhe inspektimit. Qeveria dhe
komunat nuk kanë zhvilluar një sistem për të identifikuar nevojat për banim social dhe për pasojë
nuk ka të dhëna të sakta në lidhje me numrin e atyre që kanë nevojë për këtë program. Mungesa e
një procesi të rregullt të monitorimit, inspektimit dhe raportimit e vështirëson edhe më shumë
procesin e planifikimit dhe të vendimmarrjes. Informimi i qytetarëve në lidhje me programet e
banimit është shumë i dobët. Ka qytetarë të cilët për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore apo
socio-ekonomike nuk mund të informohen, apo edhe të bëjnë kërkesë në komunë për banim social.
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Rekomandojmë Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për të konsideruar si në vijim:
Duke u bazuar në gjetjet e këtij raporti, të rishikoni dhe përmirësoni programin aktual dhe mënyrën
e zbatimit të tij. Zhvilloni objektiva relevante dhe të matshme, thjeshtësoni kriteret, përcaktoni
ndarjen e përgjegjësisë ndërmjet autoriteteve qendrore dhe lokale dhe të vendosni masa për të
siguruar që programet e veçanta të banimit operojnë në mënyrë efektive, konsistente dhe efikase
me theks të veçantë që:


Janë identifikuar të gjitha nevojat për banim social dhe se komunat raportojnë në baza të
rregullta, se si kanë arritur ti realizojnë objektivat për përmbushjen e nevojave. Zhvilloni
kapacitetet dhe vlerësoni efektivitetin e programeve dhe shkëmbimin e njohurive.



Kriteret shtetërore për banim social të jenë në përputhje të vazhdueshme dhe të zhvillohet
sistemi adekuat për inspektimin dhe monitorimin e praktikave lokale.

Rekomandojmë komunat që të marrin parasysh:
Që të kërkojnë mënyra për ta përmirësuar performancën, dhe t’i kushtojnë vëmendje të veçantë:


Krijimit të një mënyre për t’i identifikuar qytetarët me prioritet të lartë të nevojës për banim
social dhe të përpiqen të gjejnë zgjidhje të përballueshme dhe të menjëhershme për ta.



Sigurimin e rritjes së shfrytëzimit të burimeve alternative që do të mund t’iu ndihmonin
komunave në rritjen e fondit për banim dhe ti përdorin këto burime për zgjidhjen e nevojave
të banimit.



Që të kenë parasysh qytetarët që jetojnë në zona urbane apo rurale kur përgatisin programet
e banimit.

Përmirësimin e sistemit të monitorimit, dokumentimit, kontrollit dhe raportimit. T’i kushtohet
vëmendje e veçantë këtyre:


Vendosjes së një procesi të inspektimit dhe të raportimit përmes së cilit rezultatet mund të
dokumentohen dhe të shërbejnë si bazë për planifikim dhe vendimmarrje në të ardhmen.



Në baza të rregullta të ofrojnë informata tek Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
mbi kërkesën dhe plotësimin e nevojave me banesa sociale.



Krijimin e një procesi i cili siguron që vetëm ata që kanë të drejtë për banim social të jetojnë
në apartamente brenda Programeve të Veçanta të Banimit.

Përgjigjja e palëve tё përfshira nё auditim
Komuna e Gjakovës, Mitrovicës dhe Ferizajit janë pajtuar me të gjeturat dhe rekomandimet e
auditimit. Ndërsa nuk kemi pranuar përgjigje nga: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
komuna e Prishtinës dhe e Obiliqit. Ky auditim i performancës ka pas si mostër auditimi pesë nga
38 komuna të Kosovës, ndërsa konkluzionet dhe rekomandimet e dhëna mund të zbatohen edhe
për komunat e tjera të cilat nuk kanë qenë drejtpërdrejtë të përfshira në këtë auditim, dhe që e
përmirësojnë efektivitetin e Programeve të Veçanta të Banimit. Inkurajojmë institucionet e përfshira
në këtë auditim dhe të gjitha komunat që t’i bëjnë të gjitha përpjekjet për t’i adresuar rekomandimet
e dhëna.
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1

Hyrje

Programet e Veçanta të Banimit (në vazhdim: PVB) nënkuptojnë banimin e përshtatshëm dhe të
përballueshëm ekonomikisht për familjet ose individët të cilët nuk janë në gjendje ekonomike t’i
përballojnë ofertat e tregut të lirë të banesave dhe kanë nevojë për ndihmën e shtetit. E drejta për
banim nënkupton të drejtën e përdorimit të hapësirës në rrugën e zhvillimit të përgjithshëm të
shoqërisë, që do të thotë, zhvillimin e standardit jetësor. E drejta për banim është një nga të drejtat
fundamentale të njeriut që garantohet me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, me Konventën
Ndërkombëtare të Drejtave të Njeriut (KNDNJ) dhe me Kartën Evropiane të Drejtave të Njeriut
(KEDNJ). Si çështje sociale dhe çështje e planifikimit strategjik të një vendi, adresimi i çështj es së
banimit në mënyrë të duhur siguron zhvillim të qëndrueshëm social dhe ekonomik.
Vështirësitë janë rritur pas luftës kur u shkatërruan rreth 1/3 e shtëpive të banimit. Periudha e luftës
në Kosovë e kishte rënduar shumë çështjen e banimit për shumë familje. Bazuar në të dhënat
vendore dhe ndërkombëtare, numri i shtëpive të dëmtuara ishte rreth 120,000, ku 45,000 prej tyre
ishin tërësisht të dëmtuara, derisa pas luftës në Kosovë ka pasur një aktivitet të madh të donatorëve
të cilët kanë rindërtuar rreth 60,000 shtëpi banimi4 .
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (në vazhdim: MMPH) si akter kryesor për PVB,
është përgjegjës për propozimin, hartimin, aprovimin dhe sigurimin e zbatimit të politikave strategjive dhe legjislacionit, monitorimin si dhe raportimin për këto programe. Komunat janë
përgjegjëse për identifikimin e nevojave për banim brenda zonës së përgjegjësisë, zhvillimin e
programeve të banimit, sigurimin e vendeve të ndërtimit, krijimin dhe administrimin e bazës së të
dhënave, administrimin dhe mirëmbajtjen, si dhe monitorimin dhe raportimin.
Trajtimi i kësaj teme të auditimi është e rëndësishme, pasi që sigurimi i banimit për të gjithë banorët
është me interes të lartë publik dhe ndikim të gjerë social. Bazuar në kërkesat e regjistruara në
komuna dhe të përmbledhura në raportet e Departamentit të Banimit dhe Ndërtimit pranë MMPH,
gjendja e banimit është e rëndë pasi ka një numër të madh të familjeve që nuk e kanë zgjidhur
çështjen e banimit. Çështja e banimit në Kosovë ka qenë sfidë që është përcjellë që nga periudhat e
mëhershme, dhe kërkesat për çështje të banimit janë në rritje e sipër. Përveç rritjes së trendit,
ndryshimet socio-ekonomike po ashtu kanë ndikim të veçantë në rritjen e kërkesave për banim në
Kosovë.

4

Koncept dokumenti i MMPH për banim social, 2015 faqe 3
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1.1

Objektivi dhe Pyetjet e Auditimit

Objektivi i ZKA është të vlerësoj nëse qeverisja qendrore dhe lokale ka menaxhuar në mënyrë
efektive dhe ka arritur rezultatet e pritura nga PVB-të për familjet në nevojë. Në kuadër të kësaj, ne
kemi shqyrtuar nëse MMPH, komunat dhe institucionet tjera relevante kanë koordinuar aktivitetet
në mes tyre, kanë zbatuar programet e tyre bazuar në resurset në dispozicion, si dhe kanë instaluar
mekanizma raportues dhe monitorues për të siguruar që programi arrin rezultatet e dëshiruara.
Pyetjet kryesore të auditimit janë:


Nëse PVB-të menaxhohen si duhet; dhe



Nëse resurset për menaxhimin e PVB-ve përdoren në mënyrë optimale.

Fushëveprimi i këtij auditimi mbulon periudhën 2015-2017 duke përfshirë planifikimin,
koordinimin, monitorimin dhe raportimin, lidhur me PVB. Subjekt i këtij auditimi nga niveli
qendror i qeverisjes është MMPH si bartëse e procesit të PVB-së. Nga niveli lokal i qeverisjes pesë
(5) komuna kanë shërbyer si raste të studimit për të ilustruar se si menaxhohen këto programe në
nivel lokal. Komunat e audituara janë: Obiliqi, Gjakova, Ferizaji, Mitrovica dhe Prishtina.
Procedurat tona përfshijnë një rishikim të aktiviteteve në lidhje me programet e veçanta të banimit
deri në nivelin që konsiderohet e nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Gjetjet e auditimit
nuk duhet të konsiderohen se përfaqësojnë një deklaratë gjithëpërfshirëse të të gjitha dobësive që
ekzistojnë, ose të gjitha përmirësimet që mund të bëhen për sistemet dhe procedurat e aplikuara.
Metodologjia e detajuar e auditimit e përdorur gjatë këtij auditimi, kriteret e auditimit, fushëveprimi
dhe kufizimet janë paraqitur në shtojcë të këtij raporti (Shtojca 1).
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2

Përshkrimi i sistemit dhe akterët relevant

Ky program për banim social ka filluar në vitin 2010, që është vazhdimësi e aktiviteteve të
mëparshme nga MMPH në lidhje me banimin social të filluar në vitin 2002. Qëllimi i këtij programi
të banimit është trajtimi i çështjeve të banimit të bazuara në politikat e banimit duke synuar krijimin
e kushteve për një sistem adekuat dhe të qëndrueshëm banimi në mënyrë që të mundësohet zgjidhja
e problemit të banimit për qytetarët që nuk kanë kapacitet ekonomik për të zgjidhur këtë problem
sipas parimeve të tregut. Bazuar në këtë program, sigurimi i banimit bëhet përmes financ imit të
banimit me qira, ku përfshihen:


Banesat e ndërtuara nga Komuna, Qeveria dhe donatorët të cilat jepen me qira;



Banesat ekzistuese në pronësi të personave fizik apo juridik, të cilat mund të jepen me qira
për familjet që posedojnë bonus të banimit;



Banesat tjera në pronësi të komunave, që mund të adaptohen për shfrytëzim të programeve
të veçanta të banimit5 .

MMPH duhet të krijojë mekanizma të bashkëpunimit ndërmjet akterëve përgjegjës, bazuar në
sistemet funksionale, transparencën dhe llogaridhënien, duke koordinuar aktivitetet e saj me
institucionet zbatuese të PVB. Akterët të tjerë përgjegjës të lidhur drejtpërdrejt me PVB-të janë
komunat, përkatësisht drejtoritë komunale përgjegjëse për këtë proces.


2.1

Një kapitull i veçantë mbi sistemin se si rregullohet kjo përmes kornizës aktuale paraqitet në
shtojcën e këtij raporti (Shtojca 2).

Detyrat dhe përgjegjësitë e MMPH-së

MMPH si akter kryesor përgjegjës për PVB-të në kuadër të nivelit të qeverisjes qendrore është
përgjegjëse për koordinimin dhe përgatitjen e punës profesionale për hartimin e ligjeve dhe
udhëzimeve administrative. Departamenti i Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit
(DPHNB) është drejtpërdrejt përgjegjës për përgatitjen dhe zbatimin e kornizës ligjore për banim.
Ministria ka hartuar Ligjin për Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit (Ligji Nr. 03/L-164)
si dhe 6 Udhëzime Administrative të cilat përcaktojnë rregulla dhe procedura për zgjidhjen e
çështjes së banimit. Kjo ministri koordinohet me akterë të ndryshëm të institucioneve publike,
donatorëve, investitorëve dhe OJQ-ve për financimin e PVB-ve. Përveç kësaj, mbështet komunat në
përmbushjen e përgjegjësive që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi në fushën e banimit, harton dhe
monitoron zbatimin e standardeve minimale për banim. MMPH është përgjegjëse për të zhvilluar
strategjinë kombëtare tre (3) vjeçare të banimit bazuar në programet komunale tre (3) vjeçare të
banimit.

5

Ligji Nr. 03/L-164 Neni 15: Autoritetet e bashkive, me miratimin e Kuvendit të Komunës, mund të lejojnë që bonuset për banim të
mbulojnë pjesërisht shpenzimet e qirasë, me qëllim të marrjes me qira të banesave nga tregu për familjet që plotësojnë kushtet e
përcaktuara nga nenit 4 dhe 5 të këtij ligji.
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2.2

Detyrat dhe përgjegjësitë e qeverisjes lokale

Komuna është akter kryesor në menaxhimin e programeve të banimit, ndërsa në praktikë, brenda
administratës komunale përgjegjësia për PVB i delegohet Drejtorive Komunale përgjegjëse për
Mirëqenie Sociale. Përgjegjësitë e Komunës duhet të ushtrohen, organizohen dhe menaxhohen në
pajtueshmëri të plotë me ligjet të cilat rregullojnë përgjegjësitë e komunës, Ligjin për Vetëqeverisjen
Lokale, rregulloret dhe procedurat e punës në pajtueshmëri me Statutin e Komunës të miratuar nga
Kuvendi i Komunës.
Disa nga detyrat dhe përgjegjësitë e komunave lidhur me PVB janë:


Identifikimi i nevojave për banim;



Hartimi i programeve tre (3) vjeçare për banim;



Sigurimi i zonave për ndërtim;



Krijimi dhe administrimi i bazës së të dhënave;



Administrimi dhe mirëmbajtja e banesave; dhe



Raportimi në MMPH.

Komunat kanë përgjegjësitë e tyre për inspektimin dhe implementimin e programeve të banimit
varësisht në bazë të udhëzuesve apo rregulloreve në fuqi. Komisioni për vlerësimin e aplikacioneve
për banim social caktohet nga kryetari i komunës, i cili vlerëson dokumentacionin e paraqitur nga
aplikantët, si dhe verifikon situatën e tyre të banimit gjatë vizitave në terren. Pas përzgjedhjes së
aplikantëve, publikohet në tabelat e shpalljeve të komunave një listë paraprake e përfituesve
përfshirë edhe një listë të aplikantëve që nuk kanë përfituar nga ky program me qëllim që t’iu japin
mundësi palëve të pakënaqura për ankesë. Komisioni për vlerësim dhe përzgjedhje i raporton
drejtpërdrejt kryetarit të komunës për procesin e selektimit të përfituesve. Dosjet e përfituesit duhet
të përmbajnë dokumente që vërtetojnë statusin socio-ekonomik të përfituesve.
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Të gjeturat
Kjo pjesë mbulon të gjeturat e auditimit në lidhje me arsyet kryesore që kanë çuar drejt një
efektiviteti dhe efikasiteti të ulët të PVB. Të gjeturat bazohen në ekzaminimin dhe analizimin e
dokumenteve relevante të pranuara nga entitetet e audituara, nga intervistat e kryera me
administruesit e këtij procesi dhe nga analiza e rregulloreve në fuqi, planeve dhe direktivave.

3

Performanca e Programeve të Veçanta të Banimit

Sipas MMPH-së, dy të tretat (apo rreth 70%) e aplikantëve për PVB gjatë 15 viteve të fundit nuk
kanë përfituar nga ky program. Gjatë të njëjtës periudhë janë bërë mbi 3,600 aplikime dhe më shumë
se 20 milionë euro janë dedikuar për 1,178 apartamente (51 ndërtesa banimi kolektive), shih shtojcën
4. Si pasojë, komunat nuk kanë vendosur prioritete për t’i përmbushur nevojat urgjente për banim,
p.sh. duke kërkuar zgjidhje kosto-efektive ose nuk kanë qenë në gjendje të rrisin fondin e banimit
social.
Me kalimin e kohës, numri i kërkesave për PVB është duke u rritur dhe është bërë gjithnjë e më e
vështirë dhe më e kushtueshme për komunat që të plotësojnë kërkesat. Në të njëjtën kohë jo të gjithë
ata që sipas kritereve shtetërore kanë nevojë për PVB, do të përfitojnë nga progra mi.

3.1

Efektiviteti dallon ndjeshëm prej një komune në tjetrën

Komunat janë akterë kyç në identifikimin e nevojave të banimit, hartimin, financimin dhe zbatimin
e programeve për banim. Disa komuna kanë qenë më efektive se të tjerat në procesin e PVB, siç
mund të shihet edhe nga tabela 1 më poshtë.
Tabela 1: Numri i nevojave dhe shërbimi i ofruar për PVB në pesë komunat e audituara
Numri i kërkesave
të përgjithshme për
PVB

Numri i kërkesave të
pazgjidhura bazuar në
listat e komunave

Obiliq

302

243

59

20

Gjakovë

272

178

94

35

Mitrovicë

98

75

23

24

Ferizaj

308

218

90

29

Prishtinë

558

360

198

36

Komuna

Nr. i përfituesve % e zbatimit të
aktual
programit

Burimi: Të dhënat e përmbledhura nga ZKA bazuar në informacionet dhe dokumentet e pranuara

Numri i kërkesave për PVB mund të jetë edhe më i lartë se numri i prezantuar në tabelën 1. Kjo
diferencë mund të ndodhë pjesërisht për arsye se të dhënat e prezantuara kryesisht janë
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grumbulluar gjatë proceseve të aplikimit në të kaluarën, por edhe për shkak të faktit se nuk ka një
proces të vazhdueshëm të identifikimit të nevojave për PVB. Në tabelën 1 kemi përmbledhur të
dhënat nga të gjitha komunat e audituara ku janë paraqitur nevojat për PVB bazuar në listat e
aplikacioneve dhe listat e përfituesve.
Grafiku 1: Përqindja e realizimit dhe kërkesat në pritje të PVB

Obiliq

Gjakova

Mitrovica

Ferizaj

Prishtina

Të pa-realizuara

Të pa-realizuara

Të pa-realizuara

Të pa-realizuara

Të pa-realizuara

Të realizuara

Të realizuara

Të realizuara

Të realizuara

Të realizuara

80
%

65%

71%
65
%

77
%

35%

35%
23
%

20%

29
%

Burimi: Të dhënat e përmbledhura nga ana e ZKA bazuar në informatat dhe dokumentet e pranuara

Grafiku 1 tregon ndryshimet e performancës në mes të komunave të audituara ku mund të vërehet
se disa komuna kanë pas realizim rreth 35% ndërsa ka të tjera me realizim prej më pak se 20%. Niveli
i efektivitetit në të gjithë mostrën tonë të auditimit është rreth 30% 6 , edhe pse shumë i ulët, në disa
komuna performanca është më e mirë se në disa të tjera. Ky nivel i realizimit të programit me më
pak se një të tretën e përmbushjes së nevojave mund të konsiderohet si tepër i ulët për plotësimin e
nevojave për banim social, përderisa rreth 70% e qytetarëve në nevojë duhet të presin në listat e
pritjes derisa komuna të ketë burimet për të ndihmuar ata të zgjidhin problemin e banimit.

6



Komuna e Obiliqit ka përmbushur me pak së 20% të nevojave për banim social duke
akomoduar 59 familje, por ky numër paraqet vetëm banorët e fshatit Plemetin, e që ishte një
investim i veçantë i Qeverisë qendrore në vitin 2006. Kjo dëshmon se kjo Komunë nuk ka
bërë përpjekje për të akomoduar këtë kategori të qytetarëve derisa një numër prej 243
kërkesave tjera potenciale që janë raste sociale për tu marrë në konsideratë janë në listat e
pritjes.



Numri prej 94 përfituesve ose rreth 35% të nevojave të përgjithshme në komunën e Gjakovës
përbënë 48 familjet e akomoduara në ndërtesat e banimit të dedikuara për PVB dhe 46
përfitues në proces të akomodimit. Bazuar në regjistrat e Komunës ka edhe 178 aplikantë që
janë në listë të pritjes derisa të gjendet një zgjidhje.



Komuna e Mitrovicës ka akomoduar 23 përfitues duke përmbushur rreth 23% të nevojave
totale për PVB, përderisa një numër prej 75 kërkesave apo rreth 77% janë në listën e pritjes
derisa të gjendet një zgjidhje. Sipas listës numri i përgjithshëm i nevojave për PVB është 98.

Ky nivel i përmbushjes së nevojave llogaritet duke përfshirë procesin aktual të ndarjes së banesave në Prishtinë për përzgjed hjen e 100
përfituesve të rinj, Ferizaj 38 përfitues të rinj dhe Gjakovë 46 përfitues të rinj
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Komuna e Ferizajt ka plotësuar nevojat e 90 përfituesve apo rreth 29% të kërkesave të
regjistruara, 38 prej tyre janë në akomodim e sipër, ndërsa një listë prej 218 kërkesave për
banim social mbeten të pazgjidhura deri në gjetjen e një zgjidhje.



Numri i 198 përfituesve apo rreth 35% të kërkesave të përgjithshme në komunën e Prishtinës
përbën 98 familjet e akomoduara në ndërtesa banesore që janë të destinuara për PVB. Në
akomodim e sipër janë 100 përfitues aktual, kurse 360 kërkesa janë në listë të pritjes derisa
të gjendet një zgjidhje.

Në mostrat e audituara kemi identifikuar se bazuar në buxhetin e ndarë dhe të shpenzuar për
qëllime të banimit social si dhe planet për ta përmbushur këtë kërkesë, autoritetet nuk bëjnë shumë
përpjekje për të ndërmarrë veprime përkundër numrit të madh të kërkesave dhe objektivave të
përcaktuara, dhe nuk raportojnë në lidhje me rezultatet e arritura.

3.2

Asistenca për banim nuk u ofrohet të gjithë qytetarëve në
nevojë përderisa kërkesa për banim është në rritje

Duke marrë parasysh se një numër i madh i kërkesave për banim social ka mbetur i pazgjidhur dhe
përveç se nuk po zvogëlohet, numri i kërkesave për PVB-të është vazhdimisht në rritje. Si rezultat i
rritjes së numrit të kërkesave për PVB, parashtruesit e kërkesave ndonjëherë detyrohen të presin
për një kohë të gjatë në mënyrë që kërkesa e tyre të merret parasysh. Megjithëse shumë nga këta
aplikantë kanë shumë pak gjasa të përfitojnë nga këto programe për shkak të burimeve të kufizuara
financiare7 dhe numrit të kufizuar të vendeve të banimit të dedikuara për këtë qëllim.
Në pesë komunat e audituara ekziston një numër kërkesash për PVB-të prej 1,519 familje, ku 462
familje janë akomoduar dhe 1,057 familje nuk kanë mundur ende të zgjidhin problemin e tyre të
banimit, apo rreth 70% prej tyre duhet të presin derisa autoritetet të gjejnë një zgjidhje në problemin
e tyre të banimit.
Raportet vjetore të institucioneve përgjegjëse për PVB-të tregojnë se shumë pak është bërë në
periudhën e kaluar në lidhje me përmbushjen e kërkesës për PVB-të. As planet strategjike të
komunave si institucionet kryesore përgjegjëse për banim dhe as planet e tyre operacionale nuk
tregojnë ndonjë veprim apo plan për të menaxhuar në mënyrë efektive këtë problem dhe nuk janë
specifikuar vërejtje në këto raporte lidhur me mosplotësimin e nevojave për PVB. Gjatë intervistave
me zyrtarët përgjegjës të komunave të përzgjedhura është vlerësuar se autoritetet nuk ka në ndonjë
strategji të veçantë veprimi ose plan veprimi për të zgjidhur këtë problem shoqëror dhe as për të
trajtuar performancën e dobët të një liste të gjatë të pritjes për PVB.

7

Duke analizuar buxhetin e ndarë dhe planet strategjike të komunave është vërejtur se nuk janë ndërmarrë hapa në drejtim të rritjes së
fondeve për banim.
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3.3

Vetëm disa komuna kanë shfrytëzuar mënyra alternative për
të rritur fondin për banim

Qeverisja lokale është përgjegjëse për sigurimin e zonave të ndërtimit dhe pajisjen e tyre me
infrastrukturë adekuate për të krijuar mundësi për ndërtimin e apartamenteve. Në përgjithësi,
autoritetet nuk kanë krijuar edhe shumë mundësi për mënyra alternative të shfrytëzimit të
resurseve të tyre për rritjen e fondit të banimit. Identifikimi i tokës në pronësi të komunave mund
të përdoret për qëllim të ndërtimit të ndërtesave të banimit dhe pajisjes së kësaj toke me
infrastrukturën përkatëse me qëllim të ndihmës në zbatimin e PVB-së. Kjo formë do të mund të
ndihmonte komunat që të shfrytëzojnë pasuritë e tyre jo-financiare për të rritur fondin e tyre të
banimit dhe për të përdorur këto asete për të zgjidhur nevojat e tyre për banim. Komunat nuk kanë
bërë shumë përpjekje për të identifikuar sipërfaqet e tokës8 dhe pasurive të tjera jo-financiare të cilat
mund të përdoren me qëllim të ndërtimit të ndërtesave të banimit të cilat do të ndihmonin në
zbatimin e PVB-së. Në një rast, komuna e Ferizajt ka rritur fondin e saj të banimit bazuar në një
marrëveshje të nënshkruar me kompanitë private të ndërtimit për të ndërtuar ndërtesa në tokën
komunale duke përvetësuar një numër banesash si kompensim për tokën e dhënë.
Komuna e Gjakovës ka identifikuar 131 9 banesa në pronësi publike (në vijim: BPP) që përdoren nga
përfituesit të cilët nuk kanë kontrata qiraje me Komunën dhe nuk paguajnë qira. Procesi i
identifikimit të këtyre pasurive rezidenciale ende nuk është finalizuar, edhe pse një Komision
komunal i udhëhequr nga një Këshilltar politik i ish-kryetarit të Komunës ka kryer një proces të
identifikimit, por ende nuk janë publikuar rezultatet përfundimtare.
Po ashtu, komuna e Ferizajt ka identifikuar një numër të banesave me pronësi publike të cilat janë
duke u shfrytëzuar nga përfituesit të cilët nuk kanë kontrata qiraje me Komunën .
Komuna e Mitrovicës në vitin 2010 e ka dhënë me qira tokën e Komunës një kontraktuesi për një
çmim të caktuar qiraje, ku pjesë e kontratës ka qenë edhe zotimi për ndërtimin e dhjetë (10) shtëpive
deri në vitin 2012 të destinuara për nevoja të banimit social. Komuna e Mitrovicës nuk ka ofruar
asnjë dokumentacion për të dëshmuar se këto shtëpi sociale me vlerë 161,000€ ishin ndërtuar. Të
vetmet dokumente që na janë ofruar janë, kontratat mbi qiranë e tokës së komunës së vitit 2010 dhe
një njoftim me shkrim i dërguar tek kontraktuesi në vitin 2013 për ta përkujtuar atë së nuk ka
përmbushur obligimet e kontraktuara që duhej të përfundonin deri në vitin 2012. Autoritetet
komunale gjatë intervistave të auditimit kanë thënë së ky nen i kontratës është përmbushur edhe
pse ata nuk kanë ofruar dëshmi se këto shtëpi janë ndërtuar nga kontraktori sipas marrëveshjes. Si
pasojë e mos ndërtimit të këtyre shtëpive sipas marrëveshjes, 10 familje në nevojë nuk kanë mundur
ta zgjidhin problemin e tyre të banimit dhe vazhdojnë të jetojnë në kushte të papërshtatshme banimi.
Për më shumë qiramarrësi vazhdon ta shfrytëzoj pronën publike pa përmbushur zotimin. Iniciativa

Raporti i Auditimit të ZKA-s 2016 i Pasqyrave Financiare të Komunës së Obiliqit ka identifikuar se komuna ende nuk i ka regjistruar
të gjitha tokat në pronësi të komunës.
Raporti i Auditimit të ZKA-s 2016 i Pasqyrave Financiare të Komunës së Mitrovicës nuk ka arritur të regjistrojë plotësisht asetet, tokat
dhe ndërtesat në pronësi.
9 Informatat e marra gjatë intervistave me komisionin për identifkimin e banesave në pronësi publike (BPP) në komunën e Gjakovës.
8
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e komunës ishte e mirë megjithatë zbatimi i kësaj kontrate ka dështuar në përmbylljen e kësaj
marrëveshjeje.
Dhënia me qira e apartamenteve në pronësi publike palëve që kanë të ardhura më të larta sesa
limiti i përcaktuar me rregullore
Gjatë ekzaminimit të të ardhurave të përfituesve të PVB kemi gjetur se ka një numër të banorëve që
marrin paga më të larta së 300€ , që është kufiri maksimal i caktuar me Ligjin për PVB, që
konsiderohet shumë e mjaftueshme e të ardhurave për t’i përballuar çmimet e tregut të banesave
komerciale (Tabela 2). Përveç përfituesve të PVB, komuna e Mitrovicës dhe e Prishtinës kanë lista
të banorëve të një numri përfituesish të BPP të cilët nuk janë të përfshirë në PVB. Në komunën e
Mitrovicës dhe të Prishtinës vazhdojnë të banojnë një numër qytetarësh të cilët kanë përfituar banim
në banesa në pronë publike në kundërshtim me PVB të cilat janë programet e vetme që e rregullojnë
përfitimin e banimit në banesa në pronë publike.
Në të gjitha komunat e audituara, zyrtarët komunal përgjegjës na kanë informuar së ata kanë një
fond apartamentesh që sipas ligjit në fuqi është pronë e Komunës dhe duhet të përdoret për
akomodimin e familjeve sociale10 , ndërsa disa nga këto apartamente janë duke u përdorur nga
zyrtarë të institucioneve publike. Komunat u kanë dhënë me qira këto BPP ka tegorive tjera sociale
duke i mbështetur vendimet e tyre në ligjin mbi vetëqeverisjen lokale dhe ligjin për dhënien në
shfrytëzim dhe shkëmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës. Bazuar në këtë Ligj dhënia me
qira e pronave të paluajtshme të komunave duhet të bazohet në këto parime themelore: parimi i
mbrojtjes dhe sigurimi i interesit publik; parimi i mbrojtjes dhe rritjes së vlerës së pronës publike
komunale; parimi i mbrojtjes së karakteristikave dhe vlerave unike të pronës dhe parimi i mbrojtjes
së mjedisit. Komunat e audituara nuk kanë ofruar dëshmi për të vërtetuar se këto parime janë
zbatuar me rastin e qiradhënies të BPP këtyre përfituesve.
Tabela 2: Numri i përfituesve nga PVB me pagë >300€ & numri i përfituesve të banimit -ndaras PVB
Komuna

Numri aktual i përfituesve11

Përfituesit e PVB që marrin paga >300€

Obiliq

59

5

Gjakova

48

3

Mitrovica

23

3

Ferizaj

52

7

Prishtina

98

12

Burimi: të dhënat e përmbledhura nga ZKA bazuar në informatat dhe dokumentet e pranuara

10 Ligji nr.
11

03/L-164 [Banesa të ndërtuara nga organizatat humanitare ndërkombëtare para vitit 1999 dhe apartamente të ndërtuara nga
institucionet shtetërore apo donatorët pas vitit 1999 janë pronë komunale].
Numri i përfituesve të paraqitur në këtë tabelë janë vetëm banorët e tanishëm duke përjashtuar përfituesit nga procesi i fund it i
përzgjedhjes i cili nuk ka përfunduar në kohën e auditimit.
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Gjatë analizimit të përfituesve të PVB kemi gjetur se ekziston një numër i përfituesve nga PVB që
fitojnë paga më të larta se 300€ nga institucionet publike. Në tabelën 2 paraqitet numri i përfituesve
të PVB në pesë nga komunat e audituara dhe numri i përfituesve të identifikuar që fitojnë paga më
të larta se 300€ nga institucionet publike në këto komuna është 30. Mungesa e regjistrave 12 të saktë
të pasurive komunale ka shkaktuar vështirësi në identifikimin e të gjithë përfituesve të BPP në
komunat e tjera të audituara. Asnjë nga komunat nuk është duke kryer monitorimin dhe
kontrollimin e kontratave të mëparshme lidhur me gjendjen ekonomike të përfituesve.

3.4

Komunat nuk i japin prioritet kërkesave urgjente për banim
social

Aplikimi për banim social për qytetarët në nevojë duhet të jetë një proces i vazhdueshëm që do të
shërbejë si bazë për planifikim të burimeve të nevojshme për të ardhmen, me qëllim të plotësimit të
këtyre nevojave. Gjatë këtij procesi autoritetet mund të identifikojnë kërkesat më urgjente për banim
social dhe çka u mundëson atyre të ndërmarrin masa bazuar në urgjencën e rasteve.
Foto 1. Ndërtesa banesore e PVB-së në Mitrovicë dhe barakat ‘DES’13 të disa familjeve që jetojnë
pranë ndërtesës banesore në këtë Komunë

Burimi: Foto të bëra gjatë auditimit në terren në komunën e Mitrovicës, shkurt 2018

Në komunën e Mitrovicës ka 8 familje me 31 anëtarë të akomoduar në barakat “DES”, të cilat objekte
konsiderohet se nuk i përmbushin as kushtet minimale për banim (Foto 1) . Katër nga fotografitë më
lartë me baraka të banuara paraqesin ndërtesat ku tetë familje me 31 anëtarë 14 jetojnë në ndërtesa të
papërshtatshme dhe shumë të rrezikshme për banim. Dy fotografitë tjera me ndërtesën banesore
tregojnë ndërtesën e destinuar dhe të përdorur për banim social në komunën e Mitrovicës. Ky është
Raporti i Auditimit I ZKA-së 2016 i Pasqyrave Financiare të Komunës së Prishtinës; Raporti i Auditimit të ZKA për 2015 përPasqyrat
Financiare të Komunës së Ferizajt; Raporti i Auditimit të ZKA për 2016 i Pasqyrave Financiare të Komunës së Gjakovës; Raporti i
Auditimit i ZKA 2016 i Pasqyrave Financiare të Komunës së Mitrovicës.
13 DES është emërtimi i përdorur nga komuna e Mitrovicës për njërin nga vendbanimet
14 Programi tre vjeçar i banimit i komunës së Mitrovicës
12
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vetëm një shembull që tregon ndërtesat e papërshtatshme dhe të rrezikshme që përdoren si
pasqyrim, dhe që nuk do të thotë se nuk ka raste tjera të ngjashme edhe në komunat tjera në Kosovë.
Në rajonin e Mitrovicës, autoritetet kanë gjetur një situatë që kërkonte reagim urgjent në fshatin
Stan–Tërg, ku një numër i familjeve jetonin në një ndërtesë jashtëzakonisht të rrezikshme 15 afër
minierës së Trepçës (Foto 2). Fotografia më poshtë është bërë nga vizita gjatë auditimit që paraqet
barakat – ndërtesat e rrezikshme ku jetojnë banorët dhe disa pamje nga apartamentet e ndërtuara
rishtazi pranë tyre, të dedikuara për ta.
Foto 2. Ndërtesë banesore për PVB në Stan-Tërg afër minierës së Trepçës - Mitrovicë

Burimi: Fotografitë e bëra gjatë ekzaminimeve audituese në Stan-Tërg, Mitrovicë Shkurt 2018

Fondet për ndërtimin e kësaj ndërtese banesore ishin ndarë nga institucionet qendrore Qeveritare
të dedikuara për akomodimin e qytetarëve që jetojnë në ndërtesën e identifikuar si shumë të
rrezikshme për banim, në fshatin Stan-Tërg. Këto banesa të përfunduara janë në pritje të
procedurave administrative të Komunës për akomodimin e këtyre përfituesve.
Në programin tre vjeçar të banimit komunat duhet të pasqyrojnë numrin e kërkesave për banim
social sipas kategorisë. Në praktikë nevojat për banim social regjistrohen aty për aty (ad-hoc), vetëm
kur ka një ftesë për aplikim, në situatat kur komuna të caktuara kanë ndërtuar vet banesat për këtë
qëllim. Si i tillë, procesi i vendosur për identifikimin e nevojave për PVB nuk garanton që të gjitha
nevojat identifikohen, veçanërisht kur marrim parasysh individët të cilët për shkak të gjendjes së
rëndë shëndetësore ose socio-ekonomike konsiderohet se nuk mund të kenë mundësinë të
informohen me kohë nga mediat apo për njoftimet në komuna, dhe as që janë në gjendje të aplikojnë
15

Këto ndërtesa nuk i përmbushin kriteret minimale të jetesës dhe për shkak të kësaj gjendje emergjente institucionet e qeverisjes qendrore
kanë financuar ndërtimin urgjent të një ndërtese banimi për këto familje
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për PVB. Nga numri i përgjithshëm i kërkesave për banim social ne kemi vërejtur se vetëm numri i
aplikacioneve të kompletuara për banim social konsiderohen në listat e nevojave për banim. Edhe
pse konsiderohet se të gjithë aplikantët jetojnë në kushte të këqija banimi, nuk ka dallim midis
aplikantëve për banim social dhe kërkesës shumë urgjente që kërkojnë zgjidhje urgjente. Zgjidhja
aktuale për nevojat më urgjente për banim social është pagesa e qirasë për një periudhë gjashtë
mujore nga buxheti i subvencioneve të komunës nëse ka buxhet të mjaftueshëm, i cili është një
proces i ndihmës së përkohshme aty për aty dhe nuk garanton që të gjitha nevojat urgjente do të
përmbushen me kohë.
Autoritetet qendrore dhe ato lokale nuk kanë plane e as nuk kanë ndarë buxhet për trajtimin e
nevojave urgjente të PVB-se. Përveç kësaj, nuk ka shkëmbim të informatave në mes të institucioneve
tjera relevante lokale apo qendrore16 në lidhje me identifikimin e nevojave urgjente dhe të
kontrollimit të dyanshëm të informatave në mes të institucioneve të cilat merren me çështje sociale.

3.5

Parregullsi në procesin e përzgjedhjes së përfituesve

Qëllimi i PVB-ve është që të krijoj kushte për një banim të qëndrueshëm për qytetarë të cilët nuk
janë në gjendje të mirë ekonomike për të përballuar çmimet e tregut për banim. Kërkesa për banim
social është shumë më e lartë sesa ndihma që mund të ofrohet nga autoritetet për këtë qëllim. Për
shkak të mungesës së burimeve për t'u dalë ballë nevojave të banimit social deri në këtë kohë, pritet
që kërkesat më urgjente të zgjidhen nga programi i banimit. Shumica e komunave kanë aplikuar
kritere shtesë të cilat mund të kenë lënë shumë qytetarë në situatë të vështirë socio-ekonomike, pa
ndihmë për banim, përderisa disa kategori tjera sociale kanë përfituar banim nga institucionet
publike, edhe pse bazuar në ligjet në fuqi ata nuk e gëzojnë të drejtën e një përfitimi të tillë.
Në një ftesë për aplikim në komunën e Ferizajt, nga 52 përfitues vetëm 7 (shta të) janë identifikuar
të jenë në mesin e kategorisë sociale. Numri në listën e pritjes nëse marrim parasysh kërkesat e
pranuara në PVB-të në Ferizaj në vitin 2017 ishte 218. Komuna e Ferizajt nuk ka ndarë buxhet për
këtë qëllim për vitet në vijim.
Nga kontratat ekzistuese për banim social në komunën e Prishtinës kemi vërejtur se nga 98 përfitues
vetëm 48 ishin nga kategoria sociale. Përveç këtij numri, në vitin 2016 dhe 2017, komuna e Prishtinës
ka shpallur një ftesë për aplikime për fondin e saj të 100 banesave në dispozicion, të ndërtuara
rishtazi. Me këtë rast ka dhënë në shfrytëzim 50 kontrata për raste sociale nga 331 aplikantë, dhe 50
kontrata të tjera për grupet tjera sociale si veteranët, familjet e dëshmorëve nga 129 kërkesa të
kategorive tjera.

16

MMPH nuk bën shkëmbime informacioni mbi kushtet e jetesës me institucionet që mund të kenë informata për banorët që jetojnë në
kushte shumë të këqija dhe në veçanti me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale - MPMS e cila ministri ka të drejtë të menaxhojë
ndihmën sociale.

18

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Grafikoni 2: Komuna e Prishtinës - Përfituesit nga kategoria sociale /përfituesit nga kategoritë
tjera sociale të PVB
Përfituesit e PVB nga komuna e Prishtines

51%

49%

Përfituesit nga ketagoria sociale
Përfituesit nga ketagoritë tjera sociale

Burimi: të dhënat e përmbledhura nga ZKA bazuar në dokumentacionin e pranuar, shkurt 2018

Grafiku 2 tregon përqindjen e përfituesve nga kategoria sociale dhe krahasuar me përqindjen e
përfituesve të PVB nga kategoritë e tjera sociale. Në këtë ftesë për aplikim për banesat e dedikuara
për veteranë, familjet e dëshmorëve dhe kategoritë tjera, procesi i vlerësimit nuk ishte me kritere të
njëjta sikurse tek procesi i përzgjedhjes së rasteve sociale, ndërsa 50 aplikantëve iu janë dhënë
kontratat me qira. Për me tepër, komuna e Prishtinës në vitin 2011 ka krijuar një rregullore të
brendshme për tu lëshuar banesa me qira veteranëve, familjeve të dëshmoreve, edhe pse rregullorja
bazë në fuqi e rregullon që kjo kategori të përfitojë nga programet e banimit. Rregullorja bazike e
cila përcakton renditjen e prioritetit ka gjashtë kritere, dhe njëra nga këto gjashtë kritere është për
këtë kategori sociale dhe shpërblen me poena shtesë në procesin e poentimit të kritereve.
Komuna e Prishtinës, e Ferizajt dhe e Gjakovës kanë pasur një proces të ftesës për aplikime dy vitet
e fundit. Bazuar në intervistat me zyrtarët përkatës jemi informuar se shumë aplikantë janë
diskualifikuar nga procesi i përzgjedhjes për shkak të mos përmbushjes së disa prej kritereve
administrative bazike. Komisioni i vlerësimit dhe përzgjedhjes ka kryer edhe vizita në terren për të
verifikuar po ashtu edhe kushtet e jetesës së aplikantëve. Nga anëtarët e komisionit jemi informuar
se një nga kriteret që ka ndikuar në diskualifikimin e aplikantëve ka qenë edhe dëshmia e
vendbanimit për një periudhë të caktuar, siç është përcaktuar me rregulloren e brendshme të
Komunës, si në rastin e Prishtinës apo të Ferizajt.
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3.6

Kontratat e qiradhënies me kohëzgjatje më të madhe sesa ajo e
përcaktuar në rregullore

Rregulloret bazë për përcaktimin e radhës së prioritetit për kategoritë e familjeve që mund të
përfitojnë nga PVB, përcaktojnë kontratat për qiradhënie të banesave dhe duhet të jenë për periudhë
një (1) vjeçare, me mundësi të ri-përtëritjes së kontratës, pas një ri-vlerësimi përkatës.
Kontratat e qiradhënies në komunën e Obiliqit, Gjakovës dhe Mitrovicës për banim social janë
nënshkruar për periudhë të pacaktuar kohore, përderisa banorët ti përmbushin kriteret për banim
social. Këto kontrata për qiradhënie e rregullojnë se duhet të bëhet rivlerësimi i gjendjes socioekonomike të familjes përfituese çdo dy vite për të vazhduar/përfunduar kontratën për
shfrytëzimin e banesës. Rregullorja e brendshme në komunën e Ferizajt përcakton se kontratat e
qiradhënies duhet të bëhen për periudhë tre vjeçare, me mundësi të ri-përtëritjes pas një procesi të
ri-vlerësimit. Gjatë auditimit, komuna e Ferizajt nuk ka ofruar dosje të kontratave të përfituesve të
mëhershëm që na pamundësoj të bëjmë një vlerësim të kontratave të mëhershme të qiradhënies,
ndërsa përzgjedhja e tanishme e përfituesve ishte në proces dhe auditorët kishin mundësi të
vlerësonin vetëm dosjet e aplikimit. Kontratat e qiradhënies në komunën e Prishtinës nënshkruhen
me dy periudha të ndryshme kohore, varësisht nga koha kur është nënshkruar kontrata. Kontratat
e lëshuara në vitin 2016 për dhënien me qira të apartamenteve për qëllime të banimit social janë
nënshkruar për një periudhë trevjeçare, ndërsa kontratat e lëshuara në vitin 2011 për dhënien me
qira të apartamenteve për qëllime të banimit social janë nënshkruar për një periudhë dhjetëvjeçare.
Asnjë nga komunat e audituara nuk kanë aplikuar ndonjë formë të rivlerësimit të gjendjes socioekonomike të familjes përfituese. Asnjë nga dosjet e qiradhënies së komunave të audituara nuk
përmbajnë dokumente për ta dëshmuar rivlerësimin e situatës ekonomike të ekonomisë familjare e
cila është e rregulluar me kontratën e qiradhënies.

3.7

Dokumentim i pamjaftueshëm për të dëshmuar të drejtën e
kualifikimit të përfituesve të programeve të veçanta të banimit

Bazuar në sistemin aktual, kur shpallet një ftesë për aplikim për PVB nga komuna, njoftimi i
parasheh dokumentet e nevojshme të aplikimit për ta vërtetuar situatën socio-ekonomike të
aplikantëve. Këto dokumente i përcillen Komisionit kompetent komunal të caktuar për vlerësim
dhe selektim. Ky Komision duhet ta vlerësojë statusin e banimit të familjes, të verifikojë situatën
socio-ekonomike dhe të dhënat e aplikantëve gjatë vizitave në terren. Dosjet e përfituesve të
banesave sociale duhet të dëshmojnë kualifikimin për këto programe duke vërtetuar gjendjen socioekonomike të njësisë familjare. Këto dosje duhet të përmbajnë dokumentet e identifikimit të
aplikantit, dokumentet e identifikimit të anëtarëve të familjes, dokumentet që vërtetojnë të ardhurat
e përfituesve, pagën, biznesin ose ndihmën sociale, dokumentet që dëshmojnë për paaftësi
shëndetësore (kur është e aplikueshme) dhe dokumentet tjera që dëshmojnë kualifikimin e
përfituesve. Gjatë auditimit është vërejtur se dosjet e përfituesve nuk dëshmojnë qartë nevojën
urgjente për PVB.
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Komuna e Obiliqit, Gjakovës dhe Prishtinës kanë arkivuar dosjet me dokumente të përfituesve nga
programi për banim.
Komuna e Ferizajt nuk ka një sistem të duhur arkivimi për dosjet e PVB, ndërsa nga procesi i fundit
i ndarjes së banesave i gjithë dokumentacioni mbahet nga Komisioni i vlerësimit dhe i përzgjedhjes
në zyrën e punëtorëve teknik të Kuvendit komunal. Drejtoria e mirëqenies sociale dhe as zyra ligjore
pranë kësaj Komune nuk kanë pasur informata që këto dosje ekzistojnë. Dosjet e përfituesve përveç
që dokumentojnë gjendjen e tyre socio-ekonomike gjithashtu përmbajnë dokumente që vërtetojnë
se aplikanti nuk posedon asnjë pronë, kriter i cili bie ndesh me ligjin për PVB. Komuna e Ferizajt
nuk ka në dispozicion dosjet e përfituesve dhe as dosjet e aplikacioneve të refuzuara nga proceset e
mëhershme të ndarjes së banesave nga PVB.
Dosjet e përfituesve në komunën e Mitrovicës nuk janë të kompletuara pasi që ato përmbajnë vetëm
kontratën ndërmjet përfituesit dhe Komunës, dhe këto dosje nuk përmbajnë dokumente tjera
mbështetëse për të dëshmuar gjendjen socio-ekonomike të përfituesit. Bazuar në kontratën e
qiradhënies midis palëve, një rivlerësim i situatës socio-ekonomike duhet të bëhet në baza
dyvjeçare, por këto dosje nuk përmbajnë asnjë dokument për ta dëshmuar këtë rivlerësim të situatës
ekonomike të ekonomisë familjare, e cila është e rregulluar me kontratën e qirasë.
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4

Implementimi i Programeve të Banimit

Qeverisja lokale në Kosovë është përgjegjëse për identifikimin e nevojave për banim, zhvillimin e
programeve të banimit, menaxhimin e programeve të banimit në nivel lokal, përfshirë vlerësimin
dhe përzgjedhjen e aplikantëve. Komunat nuk posedojnë një sistem të identifikimit të vazhdueshëm
të rasteve sociale që kërkojnë zgjidhje të problemit të banimit. I tërë procesi i identifikimit dhe
vlerësimit të qytetarëve në nevojë për banim bëhet përmes ftesës për aplikim. Sidoqoftë, edhe pas
ftesës për aplikim, procesi i vlerësimit dhe përzgjedhjes së përfituesve bëhet me shumë vonesa, duke
përfshirë vonesat që shkojnë përtej një viti.

4.1

Një proces i tej zgjatur për përzgjedhje dhe vlerësim të
aplikantëve

Gjatë periudhës 2015-2017, tri nga pesë komunat e audituara kanë pasur aktivitete të ndarjes së
banesave për PVB. Gjatë ekzaminimeve kemi vërejtur se procesi i vlerësimit të aplikantëve dhe
përzgjedhjes së përfituesve është i tejzgjatur (tabela 3).
Tabela 3: Koha e përzgjedhjes dhe numri i aplikantëve / përfituesve nga PVB
Komuna

Afati për
aplikim

Kohëzgjatja e procesit
të përzgjedhjes

Nr.
aplikantëve

Nr. i përfituesve
të përzgjedhur

Gjakova

1 muaj

8 muaj

220

42

Ferizaj

1 muaj

12 muaj

256

37

Prishtina PVB

1 muaj

10 muaj

331

50

Prishtina (jo PVB)

1 muaj

5 muaj

129

50

939

183

Total

Burimi: të dhënat e përmbledhura nga ZKA bazuar në informatat dhe dokumentet e pranuara

Komisioni i vlerësimit dhe i përzgjedhjes, për vlerësimin e aplikacioneve për banim social në Ferizaj
ka përzgjedhur 37 përfitues nga 256 aplikantë, duke lënë bosh një nga banesat në dispozicion.
Nënshkrimi i kontratave me këta përfitues në Ferizaj është pezulluar përkohësisht nga Komuna për
shkak të ankesave të shumta dhe derisa kjo çështje të zgjidhet nga gjykata lokale. Komisioni i
vlerësimit dhe i përzgjedhjes, për vlerësimin e aplikacioneve për banim social në Gjakovë ka
përzgjedhur 42 përfitues nga 220 aplikantë, duke lënë të lira katër (4) banesa në dispozicion, pa
përzgjedhur përfituesit, duke marrë parasysh se mund të ketë ankesa. Procesi i nënshkrimit të
kontratave me përfituesit në Gjakovë është pezulluar përkohësisht nga Komuna për shkak të faktit
së banesat e dhëna janë të zëna nga disa palë të treta që nuk i lirojnë këto banesa.
Procedurat e vlerësimit të aplikacioneve nga ana e Komisionit të vlerësimit dhe përzgjedhjes në
komunën e Prishtinës kishin zgjatur 10 muaj për PVB dhe për aplikantët që nuk janë pjesë e këtij
programit kishin zgajtur 5 muaj nga data e mbylljes së konkursit të hapur. Procedura e vlerësimit të
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aplikacioneve nga ana e Komisionit të emëruar në komunen e Ferizajit kishin zgjatur 12 muaj ndërsa
në komunën e Gjakoves 8 muaj.

4.2

Nuk ka proces të integruar të monitorimit, kontrollit dhe
vlerësimit

Procesi i monitorimit, kontrollit dhe vlerësimit të PVB janë disa nga funksionet kyçe të qeverisjes
lokale dhe qendrore. MMPH si akter përgjegjës kryesor për programe të veçanta të banimit duhet
të propozojë, hartojë, aprovojë dhe të sigurojë zbatimin e politikave – strategjive dhe ligjeve, si dhe
monitorimin dhe raportimin në lidhje me këto programe. Përveç zbatimit të këtyre proceseve
komunat duhet të zbatojnë edhe funksionin e inspektimit.
Foto 3. Ndërtesa Banesore e PVB në fshatin Plemetin – komuna e Obiliqit

Burimi: Fotografitë e bëra gjatë auditimit në terren në komunën e Obiliqit, Dhjetor 2017

Fotoja më lartë paraqet dy ndërtesa banesore në Plemetin në komunën e Obiliqit të cilat janë
destinuar dhe përdorur për banim social (Foto 3). Këto fotografi paraqesin mirëmbajtjen e dobët të
rrethinës së zonës ku janë këto banesa, dhe njëra nga fotografitë paraqet kulmin e djegur në njërën
nga ndërtesat, gjë që tregon mungesë të kujdesit nga ana e autoriteteve, ku për shkak të këtij dëmi,
ka pasur rrjedhje të ujit gjë që e ka pamundësuar të përdoren banesat në katin e sipërm.
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Një Komision ad-hoc i komunës së Obiliqit ka kryer një kontrollë të banesave në vitin 2016 për
banim social në fshatin Plemetin dhe ka gjetur si në vijim:


Këto banesa, si dhe banorët e tyre asnjëherë nuk janë monitoruar nga komuna apo MMPH,
që nga ndërtimi i këtyre ndërtesave banesore në vitin 2006;



Nga 60 banesa 59 janë në përdorim, nga të cilat 37 janë përdorur nga familjet që kishin një
vendim që nga ndërtimi i këtyre ndërtesave, tri prej tyre janë të banuara me banorë të ri
bazuar në vendimin e kryetarit të komunës, dhe 19 prej tyre ishin duke u përdorur nga
familjet pa ndonjë vendim ose kontratë të nënshkruar. Vendimet e kryetarit të Komunës për
banorët e ri janë marrë pa u kryer një vlerësim i kritereve të aplikuara në bazë të PVB;



Është konstatuar se kushtet e jetesës në këto ndërtesa banesore nuk janë të mira dhe, për
shkak të kulmit të shkatërruar nga zjarri disa muaj më parë, një nga banesat nuk mund të
përdorej, dhe poashtu në një banesë tjetër kishte rrjedhje ujit nga kulmi, që është vërejtur
edhe nga vizitat në terren gjatë auditimit.

Një komision ad-hoc i komunës së Gjakovës ka kryer kontrollin e banesave të destinuara për banim
social në vitin 2018 dhe ka gjetur se këto ndërtesa nuk janë në gjendje të mirë teknike. Nga 94 banesa
të përdorura për banim social, banorët e 33 banesave ishin ndërruar, ndërsa komuna nuk kishte
përfunduar procedurat e vlerësimit për përfitues të ri.
Foto 4. Ndërtesa Banesore për PVB në komunën e Gjakovës

Burimi: Fotot e bëra gjatë ekzaminimit në terren të auditimit në komunën e Gjakovës, janar 2018

Fotografia më lartë paraqet dy ndërtesa banesore në komunën e Gjakovës të cilat janë të destinuara
dhe përdorur për banim social (Foto 4). Në njërën nga fotografitë vërehet se izolimi në njërin prej
mureve është shkatërruar gati në tërësi dhe asnjë masë nuk është ndërmarrë nga Komuna për
mirëmbajtje të duhur të kësaj ndërtese.
Komunat dhe MMPH nuk kanë qenë efektive në monitorimin e duhur të procesit të PVB, apo të
progresit të arritur. Mungesa e procesit të verifikimit të të dhënave të pranuara nga komunat dhe
mungesa e procesit të inspektimit mbi punën në terren e ballafaqon MMPH me vështirësi esenciale
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gjatë procesit të monitorimit. Procesi aktual i monitorimit nga MMPH bëhet përmes raporteve të
pranuara nga komunat, por nuk ka ndonjë verifikim, apo ndonjë këshillim në lidhje me plotësinë
dhe saktësinë e raporteve të komunave. Në praktikë ka pasur disa monitorime kryesisht në lidhje
me kushtet fizike të banesave të përcaktuara për PVB që kryesisht janë kryer aty për aty. Raportet
ekzistuese nuk ofrojnë informata për identifikimin e nevojave për PVB dhe nuk japin informacion
në lidhje me ndryshimet në gjendjen socio-ekonomike të familjeve që kanë përfituar banesë me qira
në bazë të PVB. Nga 38 komuna, vetëm një komunë 17 ka raportuar për zbatimin e PVB, por ky
raport nuk ishte gjithëpërfshirës dhe nuk përmban informata se si po zbatohet PVB.
Mungesa e një procesi të rregulltë të monitorimit, kontrollit dhe vlerësimit të banorëve në banesat e
destinuara për banim social krijon vështirësi për të siguruar informata në lidhje me shfrytëzimin e
këtyre banesave. Në anën tjetër nuk ka informacion mbi gjendjen socio-ekonomike të përfituesve
dhe kushtet e jetesës në këto ndërtesa.
Kontratat e Qiradhënies nuk monitorohen
Përfituesit e banesave sociale përmes PVB nuk janë monitoruar në raport me rivlerësimin e situatës
së tyre socio-ekonomike pasi që u është dhënë kontrata e qirasë.
Në të gjitha pesë komunat e audituara nuk kemi gjetur ndonjë pagesë të bërë nga qiramarrësit e
banesave. Për më tepër, asnjë nga komunat e audituara nuk regjistron këto të arkëtueshme në
regjistrat e tyre financiar dhe as nuk identifikohen si borxhe të pa mbledhura. Mungesa totale e
menaxhimit financiar të kontratave të qirasë përveç mbledhjes së fondeve për mirëmbajtjen e
ndërtesave kolektive të banimit të dedikuara për banim social e vështirëson edhe kontrollimin e
kësaj prone publike.
Përveç qirasë për banesa nuk kemi gjetur ndonjë pagesë të bërë nga qiramarrësit e objekteve afariste
të vendosura në ndërtesat e banimit të dedikuara për PVB. Komuna e Mitrovicës nuk ka pranuar
asnjëherë pagesa nga qiramarrësit e lokaleve afariste të vendosura në ndërtesat e banimit të
dedikuara për PVB, edhe pse të regjistruara në llogari të arkëtueshme.
Komunat që zotërojnë hapësira afariste të vendosura në ndërtesa të dedikuara për PVB nuk kanë
bërë shumë përpjekje për të dhënë me qira të gjitha lokalet afariste nga të hyrat e të cilave do të
siguronin fonde për mbulimin e shpenzimeve të administrimit, mirëmbajtjes, amortizimit,
riparimeve të rregullta dhe investimeve të këtyre ndërtesave. Për më tepër, asnjë nga komunat e
audituara nuk ka vendosur procedura as udhëzime se si të menaxhohen të hyrat nga banesat e
dedikuara për PVB e as lokalet afariste të vendosura në ndërtesat e dedikuara për PVB.

17

Komuna e Klinës
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4.3

Nuk ka menaxhim funksional të informacionit për nevojat e
banimit dhe fondeve të banimit

Procesi për PVB-të duhet të organizohet në nivelin e qeverisjes lokale nga komunat dhe në nivelin
e qeverisjes qendrore nga MMPH bazuar në informatat e pranuara nga komunat duke u bazuar në
sistemet e brendshme të monitorimit dhe të raportimit dhe duhet të ketë gjithashtu një plan për
integrimin e këtyre sistemeve. MMPH ka kontraktuar zhvillimin e një baze elektronike të të dhënave
e cila do të mundësojë menaxhimin e të dhënave të nevojshme për PVB, përfshirë monitorimin më
të lehtë dhe me kohë nga qeverisja qendrore. Kjo bazë e të dhënave nuk përmban një modul i cili do
të mundësonte shkëmbimin e informacionit me institucionet tjera, të cilat konsiderohen si relevante
dhe të ndërlidhura për menaxhim më të mirë të PVB, sidomos ndarjen e informacionit me MPMS.
Tabela 4: Numri i kërkesave për PVB në pesë komunat e audituara
1. Nevojat e bazuara
në PVB

2. Nevojat bazuar në
dëshmitë audituese

Diferenca (2-1)

150

240

90

1,265

300

(965)

Mitrovicë

150

363

213

Ferizaj

143

260

117

Prishtinë

98 18

460

362

1,806

1,623

(183)

Komuna
Obiliq
Gjakovë

Total

Burimi: Përmbledhje e të dhënave nga ZKA bazuar në informatat dhe dokumentacionin e pranuar

Komunat hartojnë programet e tyre për banim për qytetarët e tyre, dhe këto programe aprovohen
nga Asambletë Komunale gjegjëse, dhe strategjitë pasuese të banimit, planet dhe buxheti duhet të
mbështesin zbatimin e këtyre programeve. Në praktikë kërkesa për banesa sociale është shumë më
e lartë se oferta që mund të ofrohet nga autoritetet. Qeveria nuk ka një plan strategjik se si të
përballet me këtë kërkesë të lartë dhe të akomodojë të gjithë qytetaret në nevoje për PVB. Programi
tre-vjeçar për banim shërben si një dokument që përshkruan çështjen e banimit në përgjithësi në
zonën e përgjegjësisë së komunës gjegjëse, dhe numrin e kërkesave në komunën gjegjëse bazuar në
aplikacione, apo ndonjëherë përmban përmbledhjen e aplikacioneve për 15 vitet e fundit. Këto
programe për banim nuk janë të harmonizuara me planet strategjike të komunave e as në harmoni
me planet operative dhe buxhetin. Mungesa e programeve koherente dhe gjithëpërfshirëse,
përfshirë burimet dhe një plan program për zgjidhjen e problemeve të banimit e bën të pamundur
të dihen qëllimet reale të institucioneve gjegjëse.
Dallimet në numrin e nevojave brenda një komune janë pasojë e mos aplikimit të një sistemi
konsistent dhe të integruar në të gjitha komunat për identifikimin, trajtimin dhe raportimin e
kërkesave për PVB. MMPH nuk ka vendosur një menaxhim funksional të informacionit i cili do të
18

Programi i banimit të Prishtinës ende nuk është finalizuar dhe është në fazën përgatitore.
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siguronte të dhëna të besueshme për nevojat e banimit, fondit të banimit (banesat në dispozicion që
do të përdoreshin për nevoja sociale), numrin e familjeve të akomoduara, zonat e pronave tokësore
të cilat do të mund të përdoreshin për ndërtim të ndërtesave banesore, dhe informacione tjera
relevante. Nevojat për banim social identifikohen vetëm në momentin kur ka ftesë për aplikime dhe
kur aplikuesit konsiderohen të kualifikuar për PVB vetëm nëse aplikacioni i tyre është dorëzuar në
kohë dhe plotësuar me të gjitha dokumentet e kërkuara. Të dhënat e paraqitura në programet
aktuale të banimit nuk janë në përputhje të plotë me informacionet e mbledhura në proceset e
aplikimit dhe raportet tjera të komunave.
Komuna e Obiliqit dhe Mitrovicës nuk kanë pasur ndonjë proces të ndarjes së banesave në vitet e
fundit nga PVB. Komuna e Obiliqit ka prezantuar në PVB aktual numrin prej 150 kërkesa, ndërsa
bazuar në evidencat komunale që kemi marr gjatë auditimit janë 240 raste që kanë nevojë për
ndihmën e institucioneve për të zgjidhur çështjen e banimit. Komuna e Gjakoves bazuar në
dëshmitë e auditimit kishte 300 kërkesa për PVB, por në programet tre vjeçare të banimit dorëzuar
MMPH kishte prezantuar numrin prej 1,165 kërkesave të cilat në realitet ishin një përmbledhje e të
gjitha aplikacioneve për 15 vitet e fundit. Nga programi trevjeçar i banimit i komunës së Mitrovicës
dorëzuar MMPH vërejmë së kjo komunë ka 150 aplikacione për PVB. Bazuar në një listë të
aplikacioneve për banim social në komunën e Mitrovicës për vitet 2014 -2016 është vërejtur së
kërkesa ka rënë dukshëm nëse krahasohet nga viti 2014 me 139 aplikacione, në vitin 2015 ka pasur
88 aplikacione dhe në vitin 2016 në 58 aplikacione. Autoritetet në komunën e Mitrovicës nuk kanë
mundur të japin shpjegim pse ka një rënie kaq të dukshme në aplikacionet për banim social,
përderisa në këtë periudhe kohore asnjë nga aplikuesit për banim social nuk është akomoduar me
ndihmën e Komunës. Bazuar në dëshmitë audituese në komunen e Ferizajit janë 260 raste në nevojë
për PVB, ndërsa në programet e banimit ishte prezantuar numri prej 143 kërkesave.
Komuna e Prishtinës ka prezantuar dy lista me 96 përfitues, ndërsa në procesin e fundit të ndarjes
së banesave kishte 460 aplikant. Në raportet e komunës lidhur me këtë kategori ka një numër prej
48 përfituesish nga kategoria e rasteve sociale dhe 50 përfitues nga kategoria e veteranëve, që përbën
totalin e 98 banesave.
Në këtë drejtim, ZKA ka kryer një anketë elektronike me një numër komunash që përfaqësojnë rreth
gjysmën e numrit të përgjithshëm të komunave të Kosovës (Shtojca 3). Bazuar në anketën e kryer
dhe bazuar në informatat e grumbulluara gjatë auditimit dhe ri-verifikimit të aplikantëve të fundit
për PVB, me rastin e ri-verifikimit të programeve të banimit është vërejtur se ekziston një
mospërputhje në numrin e aplikantëve duke krijuar kështu dyshim mbi numrin e vërtetë të
nevojave për PVB-të (Tabela 4).
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5

Zbatim jokonsistent i rregulloreve

Komunat e kanë për obligim të raportojnë në baza vjetore për rezultatet e arritura. Vetëm një
komunë ka raportuar rreth statusit të PVB, edhe pse raporti i tyre nuk përmbush kërkesat minimale
të raportimit, përderisa komunat e tjera nuk kanë raportuar. Çështja e banimit social është një
problem që përcillet ndër vite tashmë dhe nuk ka një strategji kombëtare mbi zgjidhjen e këtij
problemi. Mungesa e një strategjie kombëtare që trajton kërkesat dhe resurset për banim social e
bën të vështirë trajtimin e këtij problemi dhe gjetjen e një rrugëzgjidhjeje të qëndrueshme.
Tabela 5: Statusi i përgatitjes së “programeve të banimit” nga komunat
Statusi i PVB

Komunat

Nr.

PVB 3-vjeçare e
miratuar nga Kuvendi
Komunal

Kamenicë, Ferizaj, Graçanicë, Rahovec, Klinë, Podujevë,
Hani i Elezit, Shtërpcë, Gjakovë, Viti, Lipjan, Obiliq,
Vushtrri, Shtime, Mitrovicë dhe Malishevë.

16

Komunat në proces të
hartimit të PVB

Pejë, Novo Bërdë, Deçan, Ranillug, Gjilan, Fushë - Kosovë
dhe Prishtinë.

7

Komunat të cilat nuk
kanë filluar përgatitjen e
PVB-së

Drenas, Dragash, Istog, Kaçanik, Leposaviq, Prizren,
Skënderaj, Suharekë, Zubin Potok, Zveçan, Junik,
Mamushë, Partesh, Kllokot dhe Mitrovicë Veriore.

15

Total

38

Burimi: Të dhëna të përmbledhura nga ZKA të marra nga MMPH, dhjetor 2017

Një proces joadekuat i planifikimit marrë parasysh nevojat dhe burimet në dispozicion për PVB,
krijon vështirësi në arritjen e rezultateve më të mira dhe krijon devijime nga planet. Bazuar në ligjin
në fuqi, komunat janë të obliguara të hartojnë plane tre-vjeçare komunale për banim që paraqesin
nevojat për banim social. Planet tre-vjeçare ekzistuese për banim nuk janë integruar në një
dokument gjithëpërfshirës për tërë vendin, për të trajtuar problemin në tërësi. Vetëm katër nga 38
komunat kanë krijuar sektorin për çështje banimi që do të jenë përgjegjës për menaxhimin e këtyre
programeve, si dhe për koordinim në mes të drejtorive komunale. Nga 38 komuna 16 kanë hartuar
programe për banim, 15 nuk kanë hartuar, ndërsa 7 komuna tjera janë në proces të hartimit të
planeve të tyre për banim (Tabela 5).
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5.1

Rregulloret nuk adresojnë në mënyrë efektive çështjet kyçe të
PVB

Ligji për Financimin e PVB-ve (Ligji Nr. 03/L-164) siguron bazën për sektorin e banimit, i cili është
plotësuar me gjashtë (6) UA të cilat rregullojnë procedurat dhe rregullat, kriteret dhe organet
kompetente për zbatimin e këtyre programeve. Ligji për PVB dhe UA siguron kompetenca të gjera
për qeverisjen lokale në identifikim, planifikim, ekzekutim dhe monitorim të PVB, bazuar në
kompetencat në të cilat operojnë komunat. Disa nga komunat kanë hartuar rregulloret e tyre të
brendshme të cilat përcaktojnë procedura për administrimin e PVB. Gjatë auditimit kemi gjetur se
disa dispozita të rregulloreve qendrore dhe lokale kanë krijuar paqartësi dhe më pas konfuzion
midis institucioneve qeveritare që zbatojnë PVB.
Rregullorja në fuqi e cila përcakton radhën e prioritetit nuk përcakton prioritetet urgjente për
qytetarët që jetojnë në ndërtesa të rrezikshme e as prioritet për qytetarët me aftësi të kufizuara
shëndetësore, dhe që mund të kenë nevojë për kujdes të vazhdueshëm nga një person tjetër. Kriteret
që përcaktojnë rendin e prioritetit që lidhen me të ardhurat financiare për njësi familjare nuk janë
rishikuar në përputhje me normën e inflacionit në vend19 . Sistemi i tanishëm i vlerësimit i cili
përcakton poena në procesin e rankimit në bazë të të ardhurave të aplikantëve për njësi familjare
krijon disavantazh për njësitë familjare me më shumë anëtarë të familjes, por me më pak të ardhura
për anëtar të familjes. Sistemi aktual i vlerësimit nuk i shumëzon poenat për familjet që kanë nën
kujdestari më shumë se një anëtar të familjes me aftësi të kufizuara shëndetësore çka krijon
disavantazhe për njësitë familjare që kanë më shumë se një anëtar të familjes me aftësi të kufizuara
shëndetësore. Sistemi aktual i vlerësimit për njësi familjare që kanë një jetim nën përkujdesje krijon
disavantazh për njësitë familjare që kanë më shumë se një jetim nën kujdesin e tyre. Sistemi i
poentimit bazuar në moshën e anëtarëve të familjes së aplikantit brenda një grup-moshe duke
kalkuluar poena për grupin e moshës krijon disavantazh për njësitë familjare me më shumë se një
anëtarë familje brenda të njëjtës grup moshe. Vendosja e një moshe të caktuar në dy grupe të
poentimit20 brenda sistemit të vlerësimit mund të krijojë konfuzion mes Komisioneve të vlerësimit
në atë se sa pikë të ndajnë për aplikantë, derisa aplikantët e ndryshëm për të njëjtën moshë mund të
marrin pikë të ndryshme vlerësimi.
Banesat që përdoren për banim social e që kryesisht janë të vendosura në zonat urbane ofrojnë
mundësi vetëm për banesa kolektive në zona urbane, dhe nuk merren parasysh dallimet socioekonomike dhe kulturore të rajoneve të ndryshme në Kosovë. Veçanërisht ka një mungesë të
vëmendjes për qytetarët që jetojnë në zona rurale, ndërsa shumica e popullsisë së Kosovës jeton në
këto zona (61,7%)21 , ku ata ushtrojnë aktivitete të ndryshme bujqësore si mjet për të siguruar
mirëqenie për familjen. PVB nuk u ofrojnë mundësi qytetarëve në nevojë që jetojnë në zona rurale
për t’iu zgjidhur problemin e tyre të banimit brenda zonave ku ata jetojnë, ku edhe do të kishin
mundësi të vazhdonin me aktivitetet e tyre në agrikulturë. Ofrimi i banimit për këtë kategori të

19

20
21

Bazuar në të dhënat statistikore të Bankës Botërore mbi treguesit e inflacionit, norma e inflacionit në vend për periudhën që nga kjo
rregullore në fuqi ishte rreth 3% https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=XK
UA Nr 21/2010 për përcaktimin e radhës së përparësisë ka vendosur si kriter moshen 18 vjeçare në dy grupe për poentim (Shtojca 5).
Agjencia e Statistiave të Kosovës – ASK, Censusi i Kosovës –Popullsia Urbane (2011), faqe 20
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qytetarëve në zona urbane të banimit do të nënkuptonte zgjidhjen e çështjes së banimit, por në anën
tjetër vështirësi për ushtrimin e aktiviteteve të punës me çka e sigurojnë mirëqenien e familjes.

5.2

Kritere të papërshtatshme të vendosura nga autoritetet lokale

Komunat kanë përcaktuar kritere të kualifikimit për programet e veçanta të banimit, ku disa prej
tyre janë përcaktuar në rregulloret e brendshme dhe disa tjera janë përcaktuar në ftesat për aplikim.
Procesi i shpalljes, vlerësimit dhe kontraktimit për banesa sociale në shumicën e rasteve është
zhvilluar shumë vite para këtij auditimi, ndërsa shumë pak ftesa për aplikime janë shpallur tash
rishtas.
Rregulloret e brendshme të komunës së Ferizajt dhe Prishtinës përcaktojnë se aplikantë të
kualifikuar janë kreu i familjes të cilët personalisht apo anëtarët e familjes së tyre nuk zotërojnë
shtëpi, banesë apo pronë tjetër të paluajtshme. Dallimet në kriteret e kualifikimit për PVB janë
dispozita që mbizotërojnë Rregulloren bazë e cila ofron kualifikim për aplikantët të cilët zotërojnë
pronë të paluajtshme por me kritere specifike.
Kriteret e komunave dhe rregullorja bazë për përcaktimin e renditjes së prioriteteve e kufizojnë
mundësinë e kualifikimit për aplikim në PVB me vendbanim brenda zonës së komunës. Ky kufizim
konsiderohet se krijon vështirësi për aplikantët të cilët kanë lëvizur nga një komunë në tjetrën, por
gjithashtu krijon vështirësi për aplikantët të cilët marrin me qira banesa në një komunë tjetër dhe
aplikantët të cilët kanë vështirësi të pajisen me dokumente që dëshmojnë vendqëndrimin në
komunën përkatëse.
Rregullorja bazë për përcaktimin e radhës së përparësisë për kategoritë e familjeve që mund të
përfitojnë nga PVB thotë së kontrata për qiradhënie të banesave duhet të bëhet për një periudhë
kohore prej një (1) viti, me mundësi të ripërtëritjes. Rregulloret e brendshme në komunën e Ferizajt
dhe Prishtinës përcaktojnë kohëzgjatjen e kontratës së qiradhënies për periudhë kohore prej dhjetë
(10) vitesh, me mundësi të ripërtëritjes. Edhe pse komuna e Mitrovicës, Gjakovës dhe Obiliqit nuk
kanë krijuar rregullore të brendshme, periudha e kontratave për qiradhënie në këto komuna është
për periudhë kohore të pacaktuar.
Sipas rregulloreve bazë në fuqi aplikantët duhet të dëshmojnë vendqëndrimin në komunën gjegjëse
me qëllim që të shqyrtohet kualifikimi i tyre për PVB, duke mos caktuar ndonjë periudhë kohore të
vendqëndrimit. Rregullorja e brendshme e komunës së Ferizajt thotë se aplikantët duhet të
dëshmojnë periudhën kohore të vendqëndrimit në komunë që nga 1995, me qëllim që të shqyrtohet
për kualifikim për PVB, ndërsa komuna e Prishtinës ka përcaktuar minimum 10 vite të
vendqëndrimit për tu shqyrtuar kualifikimi për PVB.
Rregullorja e brendshme e komunës së Prishtinës dhe Ferizajt thotë së ankesat për aplikacionet e
refuzuara për PVB duhet të dorëzohet tek Komisioni për ankesa në komunat gjegjëse. Në bazë të
UA 22/2010 kundër vendimit të Komisionit për vlerësim dhe përzgjedhje, palët e pakënaqura mund
të bëjnë ankesë brenda 30 ditëve në MMPH.
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5.3

Përbërja jo e përshtatshme e komisioneve të vlerësimit dhe
përzgjedhjes

UA nr. 22/2010 mbi procedurat e përfitimit nga PVB thotë së Kryetari i komunës vendos mbi
përbërjen e Komisionit të vlerësimit dhe përzgjedhjes nga tre (3) deri në pesë (5) anëtarë. Ky UA
nuk rregullon përbërjen e Komisionit të vlerësimit dhe përzgjedhjes duke krijuar konfuzion mbi atë
se a munden anëtarët e Kuvendit komunal të jenë njëkohësisht edhe anëtarë të Komisionit të
vlerësimit dhe përzgjedhjes.
Disa nga komunat kanë emëruar përfaqësuesit e organizatave të veteranëve, anëtarë t ë
organizatave të ish-burgosurve politikë si anëtarë të Komisionit të vlerësimit dhe përzgjedhjes për
PVB, përderisa shumë aplikantë për këtë program janë anëtarë të familjeve të këtyre kategorive
sociale.
Komuna e Ferizajt në vitin 2015 ka emëruar Komisionin e vlerësimit dhe përzgjedhjes për vlerësimin
e aplikacioneve për PVB të kryesuar nga një anëtar i Asamblesë lokale. Kjo Komunë në vitin 2012
ka emëruar 11 anëtarë të Komisionit vlerësues dhe përzgjedhës për vlerësimin e aplikacioneve për
PVB të përbërë nga një (1) zyrtar komunal, pesë anëtarë të Asamblesë komunale dhe pesë të tjerë
përfaqësues të veteranëve. Gjatë këtij procesi të vlerësimit të aplikacioneve në vitin 2014, vetëm
shtatë (7) nga 52 përfitues u përzgjodhën nga mesi i kategorive sociale. Komuna e Prishtinës ka
emëruar Komisionin e vlerësimit dhe përzgjedhjes për vlerësimin e aplikacioneve për PVB në vitin
2012, që në përbërjen e tij kryesisht janë anëtarë të Asamblesë komunale. Komisioni përzgjedhës për
vlerësimin e aplikacioneve për PVB të ftesës për aplikim të vitit 2017 ishte e përbërë nga zyrtarë të
Komunës dhe asnjë nga anëtarët nuk ishte nga Asambleja komunale.


Emërimi i më shumë se pesë anëtarëve për Komisionin e vlerësimit dhe përzgjedhjes bie në
kundërshtim me UA mbi procedurat e përfitimit nga PVB22 .



Përzierja e kompetencave ndërmjet organeve legjislative dhe ekzekutive brenda
institucioneve të qeverisjes lokale për vlerësimin e aplikacioneve krijon konfuzion në mes të
pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv.

Krijimi i një Komisioni të vlerësimit dhe përzgjedhjes për vlerësimin e aplikacioneve me përbërje të
anëtarëve të një grupi të caktuar shoqëror paraqet përparësi të këtij grupi kundrejt grupeve tjera
shoqërore që mund të mos ndjehen të përfaqësuar siç duhet dhe në mënyrë të barabartë në një
proces të caktuar vlerësimi.

22

UA nr. 22/2010 për Procedurat e Përfitimit nga PVB në paragrafin 1 të nenit 5, rregullon që Kryetari i Komunës vendos për përbërjen
e komisionit, ndërsa sipas të njëjtit nen në paragrafin 2, vihet re se komisioni përbëhet nga tre (3) deri në pesë (5) anëtarë.
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6

Konkluzionet

Qeveria nuk ka arritur të krijojë mekanizma të qëndrueshëm që do të ndihmonin në zbatim,
koordinim dhe monitorim të Programit të Veçantë për Banim. Ky model i aplikuar me ndërtim të
banesave në pronësi publike kryesisht në zonat urbane si një zgjidhje për banim social konsiderohet
të mos jetë zgjidhja më e mirë për problemin e banimit për shumicën e nevojave për banim social në
Kosovë. Ky sistem nuk ka qenë në gjendje të krijojë një bazë për rritjen e resurseve dhe as të krijojë
bazë për një koordinim të duhur në mënyrë që të përmbushë qëllimin social për ofrimin e banimit
për familjet në nevojë, për më tepër ai jep hapësirë për keqpërdorimin e burimeve në dispozicion,
edhe ashtu të pakta në krahasim me nevojat.
Duke ndërtuar banesa në pronësi publike nga buxheti i pakët i shtetit si burim i vetëm për shtimin
e resurseve për banesa që do të përdoreshin për banim social, konsiderohet të jetë model shumë i
shtrenjtë, por edhe i vështirë për tu menaxhuar nga autoritetet. Përveç që nuk ofron resurse për
akomodim të familjeve në nevojë, ky program, duke ofruar mundësi vetëm për banesa kolektive në
zonat urbane, nuk merr parasysh dallimet socio-ekonomike dhe kulturore të rajoneve të ndryshme
në Kosovë. Programi nuk ka ofruar mundësi për familjet që jetojnë në zonat rurale dhe as për
familjet që zotërojnë tokë, pavarësisht faktit se numri më i madh i popullsisë së Kosovës jeton në
zona rurale ku ushtrojnë aktivitete të ndryshme bujqësore si një mjet për të siguruar mirëqenie për
familjen.
Programi i Veçantë për Banim nuk funksionon si duhet
Si rezultat i një numri të madh aplikimesh për PVB, aplikantët janë të detyruar të presin për një kohë
të gjatë në mënyrë që aplikacioni i tyre të merret parasysh, megjithëse shumë nga këta aplikantë
kanë shumë pak gjasa që të përfitojnë nga këto programe për shkak të kufizimeve në burime
financiare dhe fonde të kufizuara për banim të dedikuara për këtë qëllim. Përkundër faktit së një
numër i madh i aplikacioneve për PVB mbeten të pazgjidhura, nuk janë marrë masa për të
përmirësuar kushtet e tyre të jetesës dhe si pasojë shumë familje do të vazhdojnë të jetojnë në
ndërtesa të papërshtatshme. Duke marrë parasysh burimet në dispozicion dhe mungesën e planeve
të duhura dhe të bazuara në analiza për PVB, është e vështirë që të kemi vlerësime të sakta në arritjen
e objektivave dhe përmbushjes së objektivave për këto programe, edhe pse është evidente se ka
shumë pak rezultate në lidhje me këtë proces në përgjithësi.
Nga krahasimi i numrit të aplikacioneve nga regjistrat e komunave me një anketë elektronike të
kryer nga ZKA (Shtojca 3) kemi vërejtur se nuk korrespondon me numrin e aplikimeve të ofruara
nga komunat dhe në disa raste dallimi është dy herë më i madh se sa numri në të dhënat e
përmbledhura nga MMPH, gjë që e vështirëson adresimin e duhur të kësaj çështjeje.
Performanca e programit të banimit është shumë e ulët marrë parasysh se në mostrën e audituar
kemi gjetur një nivel zbatimi në rreth 30% të aplikacioneve aktuale. Disa komuna kanë arritur një
zbatim më të mirë me rreth 35% të aplikacioneve aktuale, derisa ekzistojnë edhe komuna të tjera me
rreth 20% të zbatimit. Përderisa një numër i konsiderueshëm i aplikacioneve për banim social ka
mbetur i pa trajtuar për shkak të sistemit të dobët në identifikimin dhe zbatimin e kërkesave për
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banim social, ka vështirësi serioze për të trajtuar performancën e dobët, dhe kjo u krijon autoriteteve
pengesa në planifikim dhe ekzekutimin e programeve të duhura për banim social.
Ligji e përcakton që autoritetet duhet të sigurojnë zonat e ndërtimit dhe pajisin këto zona ndërtimore
me infrastrukturë adekuate për të krijuar mundësi për ndërtimin e banesave nga donatorë apo
investitorë. Vetëm pak komuna kanë aplikuar këto mënyra alternative të shfrytëz imit të pasurive
jo-financiare të komunës për të shtuar fondin për banim 23 dhe në këtë mënyrë për të ndihmuar në
zgjidhjen e nevojave për banim social.
Komuna e Mitrovicës nuk ka implementuar një kontratë 10 vjeçare për qiradhënie të tokës së
Komunës që parasheh edhe ndërtimin e shtëpive të destinuara për banim social. Si pasojë e mos
monitorimit të zbatimit të kësaj kontrate, dhjetë (10) familje sociale nuk kanë mundur të përfitojnë
akomodimin. Afati kohor për ndërtimin e pesë prej këtyre shtëpive ka qenë viti 2011, ndërsa për
pesë të tjerat ka qenë viti 2012. Përveç një vërejtje me shkrim e drejtuar tek kontraktori për mos
zbatim të dispozitave të kontratës bërë në Maj të vitit 2013, asnjë veprim tjetër nuk është
dokumentuar nga komuna e Mitrovicës në lidhje me këtë kontratë, ndërsa kontraktori vazhdon të
shfrytëzojë tokën e Komunës.
Nuk ka një sistem që aplikohet për ti ofruar banim qytetarëve në nevojë urgjente dhe nuk ka një
sistem të vendosur për të identifikuar nevojat urgjente apo që bën përpjekje për të gjetur një zgjidhje
për ta. Shqetësime ka edhe për qytetarët që jetojnë në objekte të rrezikshme banimi të cilët për shkak
të gjendjes së tyre të rëndë shëndetësore apo socio-ekonomike konsiderohen se nuk mund të
informohen në kohë nga mediat apo shpalljet në komuna, dhe as nuk mund të aplikojnë për PVB.
Për qytetarët në nevojë urgjente për banim social janë marrë masa afatshkurtra duke u paguar qiranë
nga buxheti i dedikuar për subvencione një numri të kufizuar të tyre. Nuk ka një sistem të
qëndrueshëm për prioritizim të nevojave urgjente për banim social, gjë që do të ketë për pasojë që
shumë qytatarë/familje do të vazhdojnë të jetojnë në ndërtesa të papërshtatshme ose të rrezikshme.
Komunat po menaxhojnë programet e banimit sipas rastit (ad-hoc) duke regjistruar kërkesat për
këtë program vetëm kur ka ftesa për aplikim dhe akomodim të qytetarëve në nevojë për banim
social dhe vetëm kur ka në dispozicion banesa në pronësi publike.
Përzgjedhja e përfituesve nga grupe të tjera shoqërore që nuk i përkasin kategorisë sociale nuk është
vetëm një shkelje e ligjit24 , por kjo shkelje i shtyn shumë qytetarë që kanë nevojë më të madhe për
banim social të mbeten pa banim të duhur apo të vazhdojnë të jetojnë në ndërtesa të rrezikshme.
Mos aplikimi i prioriteteve kur lëshohen me qira BPP krijon vështirësi për kujdesin e duhur dhe
koherent për familjet që kanë nevojë për ndihmë institucionale për banimin të përshtatshëm.
Diskualifikimi i aplikantëve për banim social për shkak të mosplotësimit të disa dokumenteve
administrative, si dëshmia e vendqëndrimit në komunë ose për arsye të tjera administrative, krijon
vështirësi për qytetarët me probleme më serioze socio-ekonomike. Kriteret e periudhës së banimit
brenda komunës konsiderohen të jenë shumë të ashpra për t'u dëshmuar duke marrë parasysh se
shumë qytetarë kanë lëvizur nga një rajon në tjetrin dhe mund të jenë duke jetuar me qira ose të

23

24

Komuna e Ferizajt ka nënshkruar marrëveshje me kompanitë e ndërtimit për të ndërtuar banesa në t okën Komunale duke marrë një
numër banesash si kompensim. Komuna e Mitrovicës ka dhënë me qira tokën Komunale tek një kontraktues i cili përveç tarifës së
qirasë është zutuar për ndërtimin e 10 shtëpive sociale.
Ligji nr. 03/L-164 mbi Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit.
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jetojnë tek të afërmit e tyre. Ky kriter kufizon shanset për qytetarët që jetojnë në komunat e vogla që
të përfitojnë nga PVB për shkak të faktit se në përgjithësi këto komuna kanë buxhet më të vogël.
Komunat që kanë shumë BPP që përdoren nga përfituesit të cilët nuk kanë kontrata qiraje me
komunën kur të gjitha komunat kanë shumë kërkesa të pazgjidhura për banim social krijon pengesa
për këto institucione lokale të shfrytëzojnë të gjithë fondet e tyre të banimit për qëllime të banimit
social. Gjatë auditimit, disa baza të dhënash janë ri-verifikuar për të arritur në përfundimin se një
numër përfituesish aktual nuk kanë të drejtën e marrjes me qira të BPP. Ky ri-verifikim nëse do të
zgjerohej më tutje në data-baza tjera mund të gjejë edhe qiramarrës të tjerë që nuk kanë të drejtë të
marrin me qira BPP në komunat e audituara dhe që mund të jetë rast edhe në komunat tjera të cilat
nuk janë audituar. Marrja me qira e BPP të destinuara për banim social të grupeve të tjera shoqërore
që kanë të ardhura të larta dhe që konsiderohen të aftë për të përballuar çmimet e tregut të banesave,
kufizon resurset për zgjidhjen e problemit të banimit për shumë qytetarë që nuk mund të përballojnë
çmimet e tregut për banim.
Mungesa e një sistemi të duhur të arkivimit për përfituesit, dhe aplikantëve të refuzuar krijon
vështirësi për komunat por edhe për autoritetet e tjera në administrimin e mëtejshëm. Mbajtja e
dosjeve të përfituesve të banimit social në vende të papërshtatshme dhe dosjet e pakompletuara që
nuk dëshmojnë në mënyrë të qartë të drejtën e kualifikimit me dokumente mbështetëse që
dëshmojnë statusin socio-ekonomik, krijon vështirësi për monitorim të ardhshëm dhe vërtetimin e
të drejtës së përfituesit për kualifikim.
Kontratat për banimin social bazuar në rregulloret e tanishme duhet të jenë për periudhë një vjeçare,
ndonëse në praktikë kontratat aktuale janë në afat prej 10 vitesh ose me afat më të gjatë. Duke pasur
parasysh se shanset për ndryshime në statusin socio-ekonomik të përfituesve siç është vendosur me
rregulloren në fuqi për periudhë një vjeçare është e vështirë, auditimi erdhi në përfundim së dhënia
me qira të përhershme duhet të analizohet duke marrë parasysh probabilitetin e ndryshimeve në
aspektin socio-ekonomik të përfituesve.
Aplikimi i kritereve të ndryshme nga autoritetet lokale nga kriteret e rregullores së qeverisë
qendrore dhe aplikimi i kritereve të ndryshme mes komunave krijon vështirësi tek aplikantët për
banim social. Kriteri për vendqëndrim për një periudhë të gjatë kohore brenda zonës së komunës
konsiderohet si një kriter i vështirë për tu dëshmuar nga një numër i aplikuesve. Të dëshmuarit e
vendqëndrimit për një kohë të gjatë konsiderohet e vështirë edhe për shumë qytetarë të cilët kanë
lëvizur nga një rajon në tjetrin duke marrë me qira ose jetuar me të afërmit për shkak të faktit së ata
mund të mos kenë ndryshuar dokumentet e tyre personale. Kriteri i banimit brenda territorit të
Komunës po ashtu konsiderohet se kufizon shanset për qytetarët që jetojnë në komuna të vogla për
të përfituar nga PVB për shkak të faktit që këto komuna kanë buxhet më të vogël. Këto kritere u
japin më shumë mundësi qytetarëve që jetojnë në komuna të mëdha që kanë buxhet më të madh.
Programi për Banim nuk zbatohet nga autoritetet lokale sipas qëllimit të caktuar
Procesi joadekuat i planifikimit dhe mungesa e një programi kombëtar për banim që trajton çështjen
e banimit social në një shkallë më të gjerë, e bën të vështirë zgjidhjen e kësaj çështjeje delikate në
Kosovë. Është mëse e nevojshme të analizohen prioritetet, mangësitë, nevojat për ndryshim dhe
analizimi i mundësive për përmirësimin e shërbimeve të ofruara.
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Kërkesa për banesa të PVB vazhdon të jetë më e lartë se ajo që paraqesin autoritetet apo që
planifikojnë të trajtojnë. Akomodimi i të gjitha familjeve në nevojë për PVB mund të jenë një sfidë e
vazhdueshme edhe në të ardhmen, por këto plane aktuale nuk kanë një objektiv specifik që të mund
të synohet. Procesi i tejzgjatur i vlerësimit të aplikacioneve dhe përzgjedhja e përfituesve për banim
social, si dhe procesi shumë i gjatë i nënshkrimit të kontratave ka ndikuar që shumë banesa të lira
të mbeten të pashfrytëzuara gjatë procesit të përzgjedhjes, kurse aplikuesit do të vazhdojnë të jetojnë
në ndërtesa të papërshtatshme ose të rrezikshme. Procesi nuk është efektiv marrë parasysh se shumë
qytetarë në nevojë kanë mbetur pa përfituar ndihmë për banim. Nuk është efektiv edhe nga fakti se
komuna e Gjakovës dhe Ferizajt kanë zgjedhur një numër më të vogël përfituesish nga numri i
banesave në dispozicion duke supozuar se mund të dalin ankesa që gjithashtu mund të çojnë në
keqpërdorimin e këtyre pasurive. Përzgjedhja e përfituesve për banim social nga komuna duke mos
pasur qasje në banesa të destinuara për këtë qëllim, dhe pa u pajisur me një vendim gjyqësor mbi
statusin e këtyre banesave, i merr kohë komunës dhe krijon vështirësi ligjore gjatë procesit, ndërsa
aplikantët në nevojë për banim social nuk mund të shërbehen me kohë.
MMPH si institucioni kryesor qendror përgjegjës për PVB nuk ka aplikuar mekanizma të integruar
të raportimit dhe monitorimit përmes të cilave do të dokumentoheshin rezultatet dhe do të
shërbenin si bazë për planifikim dhe vendimmarrje në të ardhmen. Mekanizmat aktual të krijuar
nga MMPH e vështirësojnë monitorimin e progresit të arritur nga komunat për uljen e numrit të
rasteve në nevojë për PVB dhe nuk janë të përshtatshme për planifikim të ardhshëm të këtyre
programeve. Mungesa e një sistemi informativ funksional i ka penguar institucionet që të
identifikojnë me kohë dhe saktësi nevojat dhe burimet e banimit social për të përmbushur këto
kërkesa, gjë që shkakton vështirësi shtesë në monitorim, kontrollim dhe raportim. Mungesa e
informatave adekuate për PVB pason me vendimmarrjen jo të duhur, rrit rrezikun e mos
përmbushjes së kërkesave në kohën kur paraqitet nevoja dhe zbeh transparencën dhe
llogaridhënien. Mos zhvillimi i një procesi të përshtatshëm monitorimi, kontrollimi dhe vlerësimi,
krijon vështirësi për qeverisjen e nivelit qendror dhe lokal të bëjnë planifikim efektiv dhe ekzekutim
të një procesi efektiv të PVB. Qasja dhe gjurmueshmëria e informacionit qeveritar mbi PVB për
përfituesit final është mjaft e vështirë, gjë që e bën edhe më të vështirë të dihet se çfarë saktësisht
ishin qëllimet dhe çfarë ishte progresi në tërë këtë proces.
Asnjë nga komunat nuk ka monitoruar përfituesit në lidhje me rivlerësimin e situatës së tyre socioekonomike që nga koha kur u janë dhënë kontratat e qirasë. Ky rivlerësim socio-ekonomik
rregullohet me kontrata të përfituesve, përveç në disa situata kur qiramarrja jepet me një aktvendim
të komunës përkatëse. Mos monitorimi i këtyre kontratave mund të pasojë me një situatë të atillë
ku familjet mund të përmirësojnë statusin e tyre socio-ekonomik, por ende të jetojnë në banesat e
destinuara për PVB, në vend se të lirojnë banesat e tilla për familjet tjera në nevojë për këto banesa.
Zbatim jo konsistent i rregulloreve
Procesi i aplikuar i menaxhimit të vlerësimit të aplikacioneve dhe përzgjedhjes së përfituesve ka
dëshmuar se merr shumë kohë dhe karakterizohet me shumë parregullsi në të gjitha fazat. Secila
nga procedurat e aplikuara nga komunat është karakterizuar me parregullsitë e veta, përfshirë
qiradhënien e banesave aktuale të destinuara për banim social dhe kategorive tjera sociale. Mos
rregullimi i problemit të banimit të kategorive tjera sociale si të veteranëve, familjet e dëshmorëve,
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ish-të burgosurve politik dhe kategorive tjera jo-sociale u krijon problem autoriteteve, posaçërisht
atyre të komunave të cilat e kanë një fond të mangët për banim për t’iu dalë ballë edhe kategorive
tjera jo-sociale.
Aplikimi i një sistemi të vlerësimit me poena (Shtojca 5) që nuk rregullon rastet me prioritet urgjent
për qytetarët që jetojnë në ndërtesa të rrezikshme dhe për qytetarët me probleme të rënda
shëndetësore, e që nuk kanë banim të duhur, paraqet mundësi për rrezikimin e shëndetit të këtyre
qytetarëve. Sistemi i vlerësimit me poena që nuk i jep përparësi familjeve që jetojnë së bashku me
anëtarët e familjes që kanë nevojë për kujdes intensiv, për shkak të paaftësive të tyre të rënda
shëndetësore, krijon disavantazh për këto familje që nuk mund të jenë po aq konkurruese sa
aplikuesit e tjerë , marrë parasysh shpenzimet shtesë për ilaçe dhe nevoja të tjera specifike të lidhura
me këtë grup të shoqërisë.
Një sistem i aplikuar në disa komuna që i shumëzon poenat për secilin anëtar të familjes dhe në disa
komuna dhënia e pikëve me mos marrjen parasysh e numrit të anëtarëve të familjes krijon
dykuptimësi të këtij sistemi të vlerësimit. I njëjti problem është kur llogariten pikët për anëtarët e
familjes bazuar në moshën e anëtarëve të familjes së aplikantit brenda një grup moshe, gjë që krijon
disavantazh për njësitë familjare me më shumë se një anëtarë brenda të njëjtës grup moshe. Vendosja
e një moshe të caktuar në dy grupe brenda sistemit të vlerësimit siç është rasti me moshën 18 vjeçare
pason me dhënien e ndryshme të poenave për të njëjtën moshë, ndërkohë që ky kriter në kuadër të
rregullores bazë krijon paqartësi dhe krijon konfuzion mes komisioneve të vlerësimit dhe
përzgjedhjes. Sistemi që i jep poena aplikantëve për banim social bazuar në të ardhurat e aplikantëve
për njësi familjare /individ familjar krijon disavantazh për njësitë familjare me më shumë anëtarë
të familjes, që në të njëjtën kohë nënkupton më pak të ardhura të llogaritura për anëtar të familjes.
Poenat e dhëna nga sistemi i vlerësimit për familjet që janë nën kujdestari të anëtarëve të familjes
me aftësi të kufizuara dhe probleme serioze shëndetësore siç është përcaktuar me rregullore krijon
disavantazh për njësitë familjare që kanë më shumë se një anëtar të familjes me probleme serioze
shëndetësore dhe e njëjta gjë ndodh me njësi familjare që kujdesen për më shumë se një jetim.
Mos rishqyrtimi i kritereve të kufizimeve financiare të përcaktuara në rregullore ndikon negativisht
tek familjet / individët që jetojnë me të ardhura deri 300 € duke marrë parasysh vlerën aktuale të
parasë dhe ndryshimet në normën e inflacionit dhe faktorët e tjerë socio-ekonomik. Kontratat e
nënshkruara për qiradhënien e apartamenteve nga PVB-të për kohë të gjatë krijojnë pengesa në
kontrollim dhe monitorim të procesit, dhe posaçërisht krijon pengesa në rastet kur përfituesit gjatë
periudhës së qiramarrjes mund të ndryshojnë gjendjen e tyre socio-ekonomike, ndërkohë që
komunat mund tu ri-japin këto banesa me qira familjeve të tjera në nevojë.
Procesi i ankimimit për mos përfitimin e PVB-ve në disa komuna mbizotëron rregulloren bazë AI
22/2010 mbi procesin e ankimimit të palëve të pakënaqura, proces i cili është i përqendruar në
MMPH. Komisionet e vlerësimit dhe përzgjedhjes që përbëhen me më shumë se pesë anëtarë janë
në kundërshtim me UA nr. 22/2010 mbi Procedurat e Përfitimit nga PVB, ndërsa emërimi i
anëtarëve të Asamblesë komunale në këto komisione mund të pasojë me përzierje të kompetencave
mes organeve legjislative dhe ekzekutive.
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7

Rekomandimet

Rekomandimet e dhëna me poshtë kanë për qëllim të sigurojnë që entitetet përgjegjëse, respektivisht
MMPH dhe komunat të zbatojnë praktika efektive bazuar në një menaxhim solid dhe funksional të
PVB-ve.
Rekomandojmë Qeverinë e Kosovës:
Të shqyrtojë nëse sistemi aktual për banim social është i përshtatshëm për ti përmbushur të gjitha
kërkesat e banimit social në mënyrë efektive dhe vepron për të siguruar vendosjen e një sistemi
funksional për banimin e qytetarëve në nevojë për banim social.
Bazuar në përvojën e mëhershme, përfshirë mangësitë e identifikuara në hartimin dhe zbatimin e
një sistemi të duhur dhe që jep rezultate në banim social, për të parë nevojën për ndryshime të
rregulloreve me qëllim që të mundësohet akomodimi i njerëzve në nevojë për banim social.
Të qartësojnë zinxhirin e përgjegjësisë për zhvillim dhe zbatim të PVB-ve. Më pas, të udhëzojnë
institucionet përgjegjëse, me përkrahjen e organit të emëruar qeveritar që është përgjegjës për tërë
programin, për të sqaruar zhvillimet dhe mënyrën e menaxhimit më të mirë.
Rekomandojmë Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor që:


Të zhvillojë një program kombëtar banimi që adreson problemet e banimit me objektiva
efektive, reale dhe strategjike të matshme, që janë të zbatueshme në punën e të gjitha
institucioneve qendrore dhe lokale, përgjegjëse për PVB.



Të marrë veprime për të siguruar krijimin e një plani real dhe të një sistemi funksional për
banim social, që aplikohet në mënyrë të njëjtë në të gjitha rajonet dhe komunat, efektiv dhe
efikas për akomodimin e të gjithë qytetarëve në nevojë për banim social.



Të ndihmojnë komunat në lidhje me shfrytëzimin e aseteve të tyre, e cila mund të ndihmoj
në rritjen e fondit të tyre të banimit dhe t'i përdorin këto resurse në zgjidhjen e kërkesave
për banim.



Të sigurojë aplikim të kritereve të njëjta në të gjitha komunat, një sistem që mundëson që
kërkesat më urgjente të trajtohen së pari dhe të ndihmojnë në plotësimin e të njëjtave edhe
në komunat e tjera nëse ka fonde për banim.



Monitorojnë rregullisht performancën e komunave, si dhe të vëzhgojnë procesin dhe
praktikat e aplikuara për të siguruar një proces efektiv të vlerësimit dhe përzgjedhjes, duke
iu shmangur kritereve të ashpra, dhe që vetëm aplikuesit e kualifikuar të përfitojnë nga
programi i banimit.



Shqyrtojnë kufizimet e kualifikimit për vendbanim brenda komunës gjegjëse, marrë
parasysh që komunat e vogla mund të kenë buxhet me të vogël për të përballuar problemin
e banimit dhe në këtë drejtim familjet në nevojë për PVB të komunave të vogla mund të kenë
shumë pak ose fare mundësi për të zgjidhur problemin e tyre të banimit.
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Krijojnë udhëzues dhe të vendosin një sistem gjithëpërfshirës, të integruar dhe koherent për
monitorim, kontrollim, vlerësim dhe raportim të procesit.



Të sigurojnë vendosjen e një sistemi funksional për menaxhimin e informacionit, i cili do të
ofrojë informata mbi nevojat për banim, fondin e banesave (banesa nga fondi i banimit që
do të përdoren për banim social), numrin e familjeve të akomoduara, sipërfaqet e tokave që
mund të përdoren për ndërtimin e objekteve banesore, dhe informacione të tjera relevante
që do të ndihmojnë në planifikim dhe vendimmarrje në të ardhmen.



Të vendosin një sistem bashkëpunimi i cili siguron shkëmbim koherent dhe gjithëpërfshirës
të informatave me akterët tjerë relevant si Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)
në lidhje me shkëmbimin e informatave rreth nevojave për banim. Këto informata duhet të
përfshijnë familjet të cilat, marrë parasysh situatën e tyre të rëndë socio-ekonomike,
mendohet që nuk e kanë mundësinë e informimit nga mediat apo shpalljet në Komunë.



Siguroj që komunat kanë identifikuar dhe përfshirë banesat e ndërtuara nga Organizatat
Ndërkombëtare Humanitare para vitit 1999 dhe banesat e ndërtuara nga institucionet
shtetërore ose donatorët pas vitit 1999, që mund të rrisë numrin e banesave në dispozicion
për Programet e Veçanta të Banimit dhe më pas të ofrojnë më shumë shtëpi për më shumë
individë /familje në nevojë.



Monitoron pajtueshmërinë e të gjitha rregulloreve në nivel lokal me rregulloret bazë në
lidhje me kriteret, kontratat e nënshkruara, kualifikimin e aplikantëve dhe rishikimin e
rregulloreve në fuqi:
a) Të përcaktojë kriteret për rastet urgjente për të bërë identifikimin e prioriteteve urgjente
për familjet/individët me probleme serioze shëndetësore dhe familjet / individët që
jetojnë në ndërtesa të rrezikshme;
b) Të vendos një sistem të rregullt të rishikimit të rregulloreve për përcaktimin e radhës së
prioritetit, veçanërisht kriteret financiare në lidhje me harmonizimin e kufijve financiarë
në përputhje me normën e inflacionit;
c) Të përcaktojë qartë kriteret e sistemit të vlerësimit me pikë për familjet që kujdesen për
më shumë se një anëtar të familjes me probleme shëndetësore; për familjet me numër të
ndryshëm të anëtarëve të familjes, dhe familjet me më shumë se një jetim nën kujdesje;
për anëtarët e familjes së aplikantëve për banim bazuar në moshë, dhe të shmangin
dykuptimësinë mbi vlerësimin e moshës së familjarëve 18 vjeçar;
d) Të rishqyrtojë kriteret për kohëzgjatjen e vendbanimit brenda zonës së komunës
përkatëse duke marre parasysh vështirësitë për akomodimin e banorëve në nevojë për
banim social në komunat më të vogla, të cilat kanë buxhet më të vogël.

Rekomandojmë Kryetarët e Komunave:


Të veprojnë për të siguruar përpilimin e planeve reale dhe të një sistemi funksional për
banim social, efikas dhe efektiv për akomodimin e të gjithë qytetarëve në nevojë për banim
social brenda komunës së tyre.
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Të rishikojnë programet aktuale të banimit dhe të eliminojnë parregullsitë ekzistuese,
përfshirë dhënien me qira të banesave ekzistuese të destinuara për banim social të kategorive
tjera sociale.



Komuna e Mitrovicës në lidhje me kontratën për ndërtimin e shtëpive sociale të veprojë në
bazë të kontratës së nënshkruar, që të sigurohet ndërtimi i këtyre shtëpive nga kontraktuesi
sipas kushteve të kontratës.



Të sigurojnë vendosjen e një procesi koherent të identifikimit të nevojave për banim social
pa marrë parasysh se a ka ndonjë aplikacion për PVB, ose mos trajtimi i rasteve kur gjendja
e tyre shumë serioze shëndetësore ose socio-ekonomike mendohet se pamundëson
informimin e tyre mbi proceset në komunë.



Të sigurohen që nevojat më urgjente identifikohen dhe të trajtohen në radhë të parë dhe në
mënyrë koherente, duke nënkuptuar se prioriteti i ipet nevojave më urgjente.



Të sigurohet aplikimi i kritereve të barabarta për të gjithë aplikantët në procesin e vlerësimit
dhe përzgjedhjes së përfituesve, duke shmangur kriteret e ashpra dhe që vetëm aplikuesit e
kualifikuar të përfitojnë nga programi i banimit.



Të sigurojë vendosjen e një procesi të rregullt dhe gjithëpërfshirës të kontrollit të përfituesve
aktualë të PVB, që do të ndihmojnë komunat në identifikimin e përfituesve që kanë të
ardhura më të larta, dhe ata që kanë përmirësuar situatën e tyre socio-ekonomike, dhe
banesat që përdoren prej tyre mund të ri-jepen qytetarëve të tjerë në nevojë;



Të sigurojë vendosjen e një sistemi për regjistrim dhe arkivim të dosjeve të përfituesve dhe
dosjeve të refuzuara, që do të mundësojë monitorim më të lehtë të përfituesve.



Të sigurojë që të gjithë përfituesit të jenë të pajisur me kontratën e qiradhënies, ku
përcaktohen të gjitha dispozitat përfshirë kohëzgjatjen e kontratave të qirasë bazuar në
analizën e bërë mbi probabilitetin kohor për ndryshime në statusin socio-ekonomik të
përfituesve.



Të vendosë një rrjedhë efikase të procesit mbi vlerësimin e aplikacioneve dhe përzgjedhjen
e përfituesve që anashkalon burokracinë dhe siguron vendim-marrje të shpejtë dhe të duhur.



Të aplikojnë mekanizma inspektimi përmes të cilave do të dokumentohen rezultatet dhe do
të shërbejnë si bazë për planifikimin dhe vendimmarrje në të ardhmen. Ky mekanizëm duhet
të jetë i lidhur drejtpërdrejt me monitorimin, raportimin dhe kontrollimin e procesit të
zbatimit të përgjithshëm të PVB nga Qeverisja qendrore, në mënyrë që të mundësojë
zbatimin e përgjithshëm dhe të aplikojë sanksione kur është e nevojshme;



Që banesat aktualisht të marra me qira nga përfituesit të cilët mund të përballojnë çmimet e
tregut, të boshatisen dhe të jepen në përdorim të kërkesave më urgjente;



Të sigurohet pajtueshmëri e plotë e të gjitha rregulloreve të nivelit lokal me rregulloren bazë
në lidhje me kriteret, kontratat e nënshkruara dhe kualifikimin e aplikantëve.
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Shtojca 1. Kriteret e auditimit, metodologjia, fushëveprimi dhe kufizimet
Kriteret e auditimit
Qëllimi i financimit të PVB është krijimi i kushteve të qëndrueshme të banimit për familjet ose
individët të cilët nuk janë në gjendje ekonomike për të përballuar ofertat e banimit të tregut të lirë.
Ne do vlerësojmë nëse palët e interesit përgjegjës të përfshirë në këtë proces kanë siguruar që plani,
koordinimi, raportimi dhe monitorimi në lidhje me PVB është bërë në kohë dhe në mënyrën e duhur.
Kriteret e auditimit në këtë auditim rrjedhin nga legjislacioni kombëtar dhe praktikat e mira në
menaxhimin efektiv të PVB.
Për të verifikuar këtë, ne kemi vendosur kriteret e mëposhtme:

25
26
27



Rregulloret, planet dhe direktivat mbi PVB-të duhet të jenë gjithëpërfshirëse duke marrë
parasysh objektivat për këto programe. Është shumë e rëndësishme që rolet dhe përgjegjësitë
midis të gjitha palëve të përfshira të jenë të përcaktuara qartë dhe cilat janë të drejtat dhe
përgjegjësitë e tyre.



Kriteret ligjore ose bazë për PVB, duke përfshirë: Ligjin për Financimin e PVB-ve, Udhëzimet
Administrative (këtu e tutje si UA) të nxjerra nga Ministria për zbatimin e këtyre ligjeve.
Aktet ligjore dhe nënligjore të nxjerra nga Komunat për administrimin dhe menaxhimin e
PVB-ve.



Për një planifikim real, është e rëndësishme të shqyrtohen burimet në dispozicion, p.sh.
informacionet rreth banesave dhe kërkesave në dispozicion për PVB-të25 . Devijimet nga
planet ose performancës së dobët janë analizuar mirë dhe janë ndërmarrë veprimet e duhura
për t’i adresuar këto devijime.



Monitorimi, kontrolli dhe vlerësimi i rregullt, gjithëpërfshirës dhe i harmonizuar do të thotë
që aktivitetet monitorohen rregullisht 26 ; Aktivitetet kontrollohen derisa rezultatet
krahasohen me planet në përputhje me rrethanat dhe vlerësimi është dizajnuar dhe
ekzekutuar siç duhet.



Raportimi i hartuar dhe ekzekutuar siç duhet, duhet të jetë i rregullt dhe gjithëpërfshirës nga
të gjitha palët e përfshira në performancën e PVB-ve27 . Raportimi dhe monitorimi i akterëve
përgjegjës duhet të harmonizohet, të ketë udhëzime/rregullore të raportimit.



Arritja e vlerës më të mirë për para në PVB-të nga autoritetet lokale nënkupton zbatimin me
kohë dhe të duhur nga autoritetet lokale siç është synuar.



Zbatimi efektiv i PVB-ve për rastet më urgjente do të thotë që të gjitha nevojat urgjente janë
shërbyer me kohë. Shërbimi me kohë nënkupton të ofrosh shtëpi për të gjithë kërkuesit të
cilët kanë nevojë urgjente për një shtëpi.

Ligji nr. 03/L-164 mbi Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit, kapitulli 3.
Ligji nr. 03/L-164 mbi Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit, neni 27 dhe 28.
Ligji nr. 03/L-164 mbi Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit, paragrafi 25, Neni 1.2.
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Metodologjia e Auditimit
Përshtatja e auditimit për t'iu përgjigjur pyetjeve specifike nëse PVB-të po funksionojnë si duhet
është bërë bazuar në synimin për arritjen e objektivave të këtij auditimi. Për të siguruar që
informatat dhe analizat që dalin nga ky auditim, në konsideruam të dobishme të fokusohemi në
detyrat dhe zgjedhjet e përfshira në krijimin e një dizajni të mirë të auditimit i cili do të shpjerë në
adresimin e mangësive të mundshme.
Qasja jonë për auditimin e PVB-ve përdor një shumëllojshmëri teknikash për të marrë dëshmi dhe
siguri të auditimit, intervistimin e zyrtarëve përkatës, analizimin e dokumenteve përkatëse dhe
vlerësimin e rreziqeve për programin e banimit.
1.1 A janë rregullat, planet dhe direktivat të bazuara mirë dhe realiste?


Analizimi i kornizës rregullatorë, planeve dhe direktivave përkatëse nga MMPH (Qeveria)
dhe nga niveli i qeverisjes lokale (Komunat) të cilat rregullojnë fushën e PVB-së;



Studime të statistikave relevante, protokolleve dhe dokumenteve të tjera relevante nga
autoritetet përgjegjëse të përfshira në PVB;



Intervistimi i zyrtarëve përgjegjës në MMPH dhe të komunave të përzgjedhura në lidhje me
statusin e përfundimit dhe pajtueshmërinë së kornizës legjislative nëse është e qartë, e
bazuar mirë dhe realiste.

1.2 A janë sistemet e monitorimit, kontrollit dhe vlerësimit dhe raportimit të rezultateve të
dizajnuara dhe ekzekutuara siç duhet?


Analizimi i raporteve dhe dokumenteve të tjera relevante të MMPH-së lidhur me aspektet e
monitorimit të PVB-së, mënyrën e vlerësimit dhe raportimit të të dhënave, frekuencën e
raportimit të tyre, rezultatet e raportimit dhe plotësinë e këtyre raporteve. Analizimi nëse
autoritetet përgjegjëse po kryejnë aktivitete dhe matje të rezultateve përkundër nevojave dhe
objektivave të përcaktuara dhe raportimit mbi rezultatet e arritura;



Vlerësimi nëse janë duke u zbatuar mekanizmat e duhur për monitorim, kontrollim,
vlerësimin dhe raportimin për PVB-të;



Intervistat me zyrtarët nga autoritetet përgjegjëse në MMPH dhe departamentet përkatëse në
komunat e përzgjedhura.

1.3 A janë ndërmarrë veprimet e duhura për të adresuar performancën e dobët apo devijimet nga
planet dhe synimet?


Analizimi nëse MMPH ka bërë vlerësimin e nevojave për PVB në koordinim me qeverisjen
lokale;



Analizimi i performancës së të gjitha palëve të përfshira në PVB-të dhe devijimet e mundshme
nga planet dhe synimet e PVB-së;
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Analizimi i veprimeve të ndërmarra për shkak të performancës së keqe të identifikuar dhe
devijimeve të mundshme nga planet dhe synimet e PVB-së.

2.1 A zbatohen programet nga autoritetet lokale siç janë paraparë me PVB-të?


Vlerësimi nëse mbikëqyrja nga autoritetet përgjegjëse është e qëndrueshme dhe e koordinuar
në drejtim të zbatimit të PVB-së siç është menduar në programin e përgjithshëm të PVB-së;



Intervistimi i zyrtarëve përgjegjës lokal të komunave të përzgjedhura, lidhur me aktivitetet
komunale, strategjitë dhe planet për të adresuar çështjen e PVB-së;



Analizimi i planeve lokale të veprimit të PVB-së (nëse këto plane janë miratuar tashmë nga
komunat) dhe analizo këto plane nëse ato janë në harmoni me legjislacionin në fuqi për PVBtë. Analizimi i raporteve për zbatimin e planeve të veprimit për PVB-të dhe raportimi i tyre
në Ministri; dhe



Ekzaminimi fizik i një mostre të përzgjedhur të objekteve të banimit të destinuara për banim
nga PVB.

2.2 A u shërbejnë programet në mënyrë efektive nevojave më urgjente?


Vlerësimi nëse identifikimi i nevojave më urgjente bëhet në bazë të informacionit përkatës,
d.m.th. regjistrat në komunë duke specifikuar situatën sociale, inspektimet në terren;



Analizimi i dosjes së përfituesve nëse ato përmbajnë dokumentet që dëshmojnë nevojën
urgjente për PVB;



Vlerësimi nëse është përcaktuar rendi i përparësisë për kategoritë e familjeve që mund të
përfitojnë nga PVB;



Analizimi nëse nevojat më urgjente janë shërbyer së pari në mënyrë efektive; dhe



Analizimi nëse marrëveshjet e nënshkruara janë transparente, konkurruese dhe në bazë të
kritereve të përcaktuara.

Vizitat e studimit të rasteve tek autoritetet lokale të qeverisjes
Ne kemi përzgjedhur rastësisht pesë autoritete lokale nga metoda e marrjes së mostrave që ka
peshuar numrin më të madh të objekteve për PVB, numrin më të madh të kërkesave për PVB,
praktikën e mirë që ka aplikuar që do të rrisë fondin komunal të banimit. Ne kemi audituar
komunën e Obiliqit, Gjakovës, Mitrovicës, Ferizajt dhe Prishtinës. Në secilën prej këtyre autoriteteve
lokale kemi kryer intervistë gjysmë të strukturuar me një vendimmarrës të lartë në kuadër të
komunës me përgjegjësinë për procesin e PVB-ve. Aplikimi i pyetjeve të hapura na mundësoi një
diskutim të gjerë duke lejuar të intervistuarin të paraqes pikëpamjet e tij. Përveç kësaj kemi kryer
intervista gjysmë të strukturuar me zyrtarë të tjerë përgjegjës për menaxhimin me PVB. Në secilën
nga intervistat gjysmë të strukturuara, në kemi bërë pyetje të hapura dhe u përqendruam në:
Përvojat lokale në identifikimin e rasteve për nevojën e PVB-së; masat lokale për të iu përgjigjur
nevojave për PVB; angazhimin lokal në bashkëpunim me organet e tjera qeveritare. Krahas analizës
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analitike ne kemi ekzaminuar dëshmitë dokumentare të ofruara nga komunat, planet e tyre
strategjike për PVB-të dhe planet e tyre aktuale për t'u marrë me PVB-të.
Intervistat me Zyrtarët Qeveritarë
Ne kemi kryer intervistë gjysmë të strukturuar me zyrtarët e Departamentit të Banimit - MMPH, e
cila është përgjegjëse për planifikimin, koordinimin dhe monitorimin e procesit të PVB-ve, duke u
fokusuar në mirëkuptimin: Objektivat e Departamentit për PVB-të dhe si është monitorimi i
rezultateve kundër këtyre objektivave; qasja për të mbështetur objektivat e PVB-ve dhe çfarë
ndikimi ka pasur kjo; koordinim, udhëzim, këshillim dhe mbështetje tjetër që u është dhënë
autoriteteve të qeverisjes lokale; monitorimin dhe raportimin; planet e Departamentit për
mbledhjen e të dhënave dhe mbështetjen e komunave për menaxhim më të mirë me PVB-të. Ne
shqyrtuam dokumentet që lidhen me PVB, monitorimin e objektivave, veprimet nga puna me
komunat dhe vlerësimi. Ne gjithashtu realizuam intervista gjysmë të strukturuara me zyrtarët në
Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale më poshtë (MPMS) për të kuptuar përfshirjen e tyre dhe
perspektivën e tyre në punën ndër-qeveritare dhe për të gjetur rekomandime më të përshtatshme.

Fushëveprimi dhe kufizimet e këtij auditimi
Në kuadër të ZKA-së, Departamenti i Auditimit të Performancës ka iniciuar auditimin e PVB-ve.
Me këtë auditim synojmë që të ofrojmë rekomandime relevante për nivelin qendror dhe lokal të
qeverisjes si dhe palët tjera përgjegjëse, në mënyrë që të përmirësojnë qasjen e tyre ndaj PVB-së.
Ky auditim do të mbulojë periudhën 2015-2017 duke përfshirë planifikimin, koordinimin,
monitorimi dhe raportimin, lidhur me përzgjedhjen e përfituesve të rinj për PVB, ndërsa listat e të
gjithë përfituesve aktual do të rishikohen në lidhje me pranueshmërinë e përfitimit nga PVB-të, pas
hyrjes në fuqi të ligjit të ri në 2010. Subjekt i këtij auditimi nga niveli qendror i qeverisjes do të jetë
MMPH si bartëse e procesit të PVB-ve. Për të iu përgjigjur pyetjeve tona të auditimit, në do të
marrim parasysh menaxhimin nga Divizioni i Banimit në MMPH dhe Drejtoritë e Mirëqenies
Sociale të cilat funksionojnë në kuadër të komunave. Nga niveli lokal i qeverisjes pesë (5) komuna
do të shërbejnë si raste të studimit bazuar në ndjeshmërinë, numrin më të madh të kërkesave dhe
objekteve për PVB-të dhe bazuar në një praktikë të mirë. Këto 5 komuna janë zgjedhur për të
ilustruar së si menaxhohen programet në nivel lokal. Ata gjithashtu do të ilustrojnë edhe rezultatet
e këtyre programeve të banimit, këto raste të përzgjedhura do të jenë të mjaftueshme për qëllimin e
këtij auditimi.


Komuna e Obiliqit, duke pasur parasysh ndjeshmërinë e akomodimit të një grupi të caktuar
banorësh në fshatin Plemetin;



Komuna e Gjakovës, kishte numrin më të madh të kërkesave për PVB;



Komuna e Prishtinës, kishte numrin më të madh të objekteve për PVB-të;



Komuna e Mitrovicës, bazuar në numrin e kërkesave dhe njësive të banimit; dhe
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Komuna e Ferizajt, duke pasur parasysh një praktikë të mirë që aplikoi duke i dhënë tokën
komunale një investitori për ndërtimin e një ndërtese banesore, me kushtin që komuna të
përfitoj disa banesa të cilat do të rrisin fondin banesor të komunës.



Ne nuk kemi shqyrtuar kualifikimin individual të përfituesve të procesit 2016/2017, në
komunën e Ferizajt që ka dhënë 38 banesa për shkak të faktit së kontratat individuale me
përfituesit nuk ishin nënshkruar ende, duke konsideruar ankesat e kërkuesve të pakënaqur
që çojnë këtë çështje në procedura gjyqësore dhe për shkak të faktit së banesat e dhëna ishin
uzurpuar në mënyrë të paligjshme nga banorë tjerë të panjohur.



Ne nuk kemi audituar pranueshmërinë individuale të 100 përfituesve të 2016/2017, thirrjes
për aplikim në komunën e Prishtinës për shkak të faktit së procesi nuk ishte përfunduar
plotësisht në kohën e auditimit tonë dhe kontratat individuale me përfituesit nuk ishin
nënshkruar ende.

Ne nuk kemi audituar rregullsinë individuale të 46 përfituesve të 2016/2017, thirrjes për aplikim në
komunën e Gjakovës për shkak të faktit së nuk ishin nënshkruar kontrata individuale me përfituesit,
për shkak se banesat e dhëna ishin të zëna në mënyrë të paligjshme nga banorë të tjerë të panjohur.
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Shtojca 2. Sistemi PVB bazuar në Kornizën Aktuale
Para vitit 2010, kur u prezantua ligji për PVB-të, banimi social ka synuar sigurimin e shtëpive për
familjet në nevojë, duke ndërtuar ndërtesa kolektive të banimit. Deri në atë kohë, qeveria me
ndihmën e donatorëve të ndryshëm ndërtoi nëntë ndërtesa banimi në qytete të ndryshme anembanë
Kosovës. Në shumë raste janë ndërtuar shtëpi për familjet në nevojë, proces ky që ende po ndodh
aty për aty kur komunat mund të sigurojnë buxhet për këtë qëllim ose kur donatorët tregojnë interes
për të investuar fondet e tyre në projekte të ngjashme. Ky proces i financimit aty për aty të banimit
social ka krijuar konfuzion midis qeverisjes qendrore dhe lokale në zhvillimin e politikave të
banimit. Ligji Nr. 03 / L-164 për Financimin e PVB-ve, synon të krijojë kushte për banim të
qëndrueshëm për familjet ose individët, të cilët nuk janë në një kapacitet ekonomik të mundshëm
për të përballuar ofertat e banimit të tregut të lirë dhe mënyrën e sigurimit dhe përdorimit të mjeteve
financiare për zhvillimin e PVB-ve. Bazuar në këtë ligj, banimi ofrohet përmes dy programeve:
1. Programi për banim me qira jofitimprurëse në banesa të ndërtuara nga Komuna, Qeveria
ose Donatorët;
2. Programi për bonusin e banimit, në çfarë rasti komuna financon gjysmën e çmimit të tregut
të banesave në pronësi private.
MMPH duhet të krijojë mekanizma të bashkëpunimit ndërmjet akterëve përgjegjës, bazuar në
sistemet funksionale, transparencën dhe llogaridhënien, duke koordinuar aktivitetet e saj me
institucionet zbatuese të PVB. Akterë të tjerë përgjegjës të lidhur drejtpërdrejt me PVB-të janë
komunat, përkatësisht drejtoritë komunale përgjegjëse për këtë proces.

Detyrat dhe përgjegjësitë e MMPH-së
Është mandati i MMPH që nga themelimi i saj në 2002 për të rregulluar fushën e banimit në Kosovë.
Departamenti i Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit (DPHNB) është drejtpërdrejt
përgjegjës për përgatitjen dhe zbatimin e kuadrit ligjor për banim. MMPH si akteri kryesor
përgjegjës për PVB-të brenda nivelit të qeverisjes qendrore zhvillon politikat dhe mjetet zbatuese
të këtyre politikave, strategjive, programeve dhe projekteve. Përveç kësaj, MMPH kryen edhe
aktivitete të tjera që ndikojnë drejtpërdrejt në krijimin e kushteve dhe mekanizmave që sigurojnë
banim adekuat dhe të qëndrueshëm. MMPH duhet të monitorojë dhe analizojë statusin e fushave
brenda përgjegjësisë së saj, të përgatisë dhe të propozojë programe strategjike dhe masat për
përmirësim të situatës në fushën e banimit dhe siguron zbatimin e programeve dhe masave
përkatëse.
MMPH është përgjegjëse për zhvillimin e strategjisë tre (3) vjeçare të banimit të bazuar në programet
tre (3) vjeçare të banimit komunal, duke siguruar që kjo strategji e adreson banimin si problem social
ose problem i planifikimit strategjik me qëllim të sigurojë zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik.
Në këtë drejtim MMPH planifikon buxhetin për mbështetjen e programeve vjetore të banimit dhe
baza e të dhënave në nivel qendror, bazuar në të dhënat nga komunat.
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Programet aktuale që mund të shfrytëzohen për PVB:
1. Programi i qirasë jo-fitimprurëse – zbatohet në banesat e ndërtuara nga Komuna, Qeveria
dhe donatorët, dhe
2. Programi me bonus banimi - zbatohet kur Komuna financon gjysmën e qirasë së tregut në
banesa ekzistuese në pronësi të personave fizik apo juridik.
Ministria kontrollon dhe monitoron hartimin dhe zbatimin e programeve tre (3) vjeçare të banimit
të cilat do të zhvillohen nga komunat. Këto kontrolle duhet të kryhen përmes bashkëpunimit me
inspektimet komunale për monitorimin e zbatimit të PVB-së.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Qeverisjes Lokale
Komuna është akteri kryesor në hartimin, financimin dhe zbatimin e programit të banimit.
Përgjegjësitë e Komunës duhet të ushtrohen, organizohen dhe menaxhohen në pajtueshmëri të plotë
me ligjet të cilat rregullojnë përgjegjësitë e komunës, Ligjin për Vet-Qeverisjen Lokale, rregulloret
dhe procedurat e punës në pajtueshmëri me Statutin e Komunës të miratuara nga Kuvendi
Komunal. Ligji për financimin e PVB-ve dhe rregulloret e nxjerra, u japin kompetenca të gjëra
komunave në identifikimin, planifikimin, ekzekutimin dhe monitorimin e PVB-ve. Në praktikë,
brenda administratës komunale, përgjegjësia për PVB i delegohet Drejtorive të Shëndetësisë dhe
Qendrave Komunale për Mirëqenie Sociale. Bazuar në rregulloret në fuqi, komunat duhet të kenë
sektorin e banimit të cilat do të bashkërendonin programet e tyre me qeverinë qendrore dhe do të
raportonin për progresin e programeve të banimit.
Kategoritë apo familjet që mund të përfitojnë nga PVB janë familjet që:
1. Nuk kanë banesë apo shtëpi në pronësi individuale;
2. Kanë mbetur pa shtëpi si rezultat i dëmtimeve gjatë luftës në Kosovë; dhe
3. Posedojnë sipërfaqe banimi nën kushtet normale të banimit të përcaktuara për ato kategori
sociale.
Bazuar në dispozitat e tanishme, banesat të cilat duhet të përdoren për PVB janë:


Banesat që janë ndërtuar para marsit 1999, të financuara nga organizatat humanitare
ndërkombëtare për qëllim të vendosjes së refugjatëve, të cilat banesa janë kaluar në pronësi
të komunave dhe banesat të cilat janë ndërtuar nga institucionet shtetërore pas vitit 1999 me
fonde publike apo donatorët për qëllime të banimit social;



Banesat ekzistuese në pronësi të personave fizikë apo juridikë, të cilat mund të jepen me qira
për familjet që posedojnë bonus të banimit;



Banesat e tjera në pronësi të komunës, që mund të adaptohen për shfrytëzim në bazë të PVBve.
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Qeverisja lokale është përgjegjëse për identifikimin e nevojave për banim në të gjithë territorin dhe
administrimin e këtyre nevojave dhe në bazë të këtyre informacioneve dhe projekteve për të
zhvilluar programe tre (3) vjeçare të banimit, bazuar në burimet financiare dhe sigurimin e tokës
për ndërtim dhe infrastrukturë. Programet tre (3) vjeçare të banimit janë një sistem raportimi i cili
përmban statistika, vlerësimin e statusit të programeve të banimit brenda rajonit të komunës, bazuar
në monitorimin e tyre. Qëllimi i programeve tre vjeçare është të përcaktojë llojet e programeve që
do të konsiderohen të nevojshme, për zgjidhjen e çështjes së banimit të qëndrueshëm, bazuar në
gjendjen faktike dhe kërkesat për banim të qëndrueshëm. Identifikimi i nevojave për banim dhe
llojet e programeve të banimit dhe fondit të banesave (banesa në pronësi të komunës të cilat sipas
rregulloreve në fuqi duhet të përdoren për PVB-të) dhe shfrytëzimin e këtyre banesave për PVB-në.
Sigurimi i zonave të ndërtimit dhe pajisjen e këtyre vendeve të ndërtimit me infrastrukturë
adekuate, në mënyrë që të krijohet mundësia për ndërtimin e banesave nga fondet e veta kur fondet
në dispozicion ose duke përdorur këtë infrastrukturë për të gjetur donatorë ose investitorë, fondet
e të cilave mund të shfrytëzohen për të rritur fondin e banimit bazuar në rregulloret në fuqi.
Komunat janë gjithashtu për krijimin dhe administrimin e një baze të dhënash për familjet që janë
përfituese të PVB-ve dhe gjithashtu administrimin dhe mirëmbajtjen e banesave. Komunat kanë
përgjegjësitë e tyre për të inspektuar dhe zbatuar PVB-në në varësi të udhëzimeve ose rregulloreve,
si dhe kushteve dhe kritereve të parapara.

Dokumentet relevante


Lista e ligjeve dhe rregulloreve kryesore me anë të cilave rregullohet PVB-të:



Ligji Nr. 03/L-164 për Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit;



Ligji Nr. 03/03/L-40 për Qeverisje Lokale;



Ligji Nr. 03/L-226 për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të
Komunës;



UA 18/2010 – Për përmbajtjen e kontratës për banesën me qira jo-fitimprurëse;



UA Nr. 19/2010 për përmbajtjen e bonusit të banimit;



UA Nr. 21/2010 për përcaktimin e radhës dhe përparësisë për kategoritë e familjeve që
mund të përfitojnë nga Programet e Veçanta të Banimit;



UA Nr. 22/2010 për Procedurat e Përfitimit nga Programet e Veçanta të Banimit;



UA Nr. 23/2010 për procedurat e shpalljes së Programeve të Veçanta të Banimit;



UA nr. 24/2010 për normat minimale të banimit nga Programet e Veçanta të Banimit.
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Shtojca 3. Të dhëna për numrin e rasteve/familjeve në nevojë për PVB
Rastet që kanë nevojë
për një program social të
banimit?

Rastet të cilët
kanë përfituar
nga PVB?

Ndërtimi i banesave
kolektive nga komuna

A ka komuna fonde të
veçanta për ndërtimin e
banesave

Nuk ka kërkesa

N/A

Asnjë

Jo

No

Asnjë

Asnjë

Jo

2014 =650; 2015 =598
2016 =554

Mbi 20 familje

2014 =6; 2015 =8
2016 =8+4

2006 = 1 ndërtesë me 22
banesa

Planifikuar 150,000 €
shtëpi individuale

2014- 2016 =42 raste

6 familje

N/A

2014 - 2016 =11
raste

Asnjë

Jo

Mamushë

Jo

2014 =30; 2015 =32
2016 =25

Nuk ka kërkesa

Asnjë

Asnjë

Jo

Vitia

Jo

N/A

N/A

Asnjë

Asnjë

Jo

60 shtëpi dhe marrëveshje
për ndërtimin e 30 shtëpive

Jo

Nr.

Komunat

Rastet që kanë
nevoje për PVB?

1

Dragash

N/A

2

Junik

N/A

3

Istog

2014 =48; 2015 =52
2016 = 65

4

Hani i Elezit

5
6

Rastet në varfëri të
skajshme?
2014 = 410; 2015 = 339
2016 = 377
2014 = 4; 2015 = 3
2016 = 2

7

Podujevë

2014 =236; 2015 =111
2016 = 12

2014 =1085; 2015 =1001
2016 =1004

Për vendosje = 10 familje
që banojnë në kontejnerë

2014 =40
2015 =20
2016 =10

8

Rahovec

2014- 2016=21 raste

Numri total = 700

2014 - 2016 = 45 raste

2016 =1

Në ndërtim e sipër deri në
2018

100,000 € për dy vitet e
ardhshme

9

Shtime

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10

Shtërpcë

2014- 2016 = 3 raste

17

96

Asnjë

Asnjë

Jo

11

Zveçan

2014-2016 =25

76

15

6

Asnjë

Jo

224

2015 =52

4 objekte ndërtim me
koncesion

Jo

32

2014 =4; 2015 =8
2016 =12

1999 =58 banesa

Po

2014 =60; 2015 =57
2016 =53

Asnjë

2005 =3; 2006 =1
2010 =1

Jo

2014- 2016 =484 raste

Asnjë

Asnjë

Jo

12

Ferizaj

2014- 2016= 314

1050

13

Fushë
Kosovë

14

Klinë

15

Mitrovicë

2014 =13; 2015 =19
2016 =30
2014 =60; 2015 =57
2016 =53
2014- 2016 =484
kërkesa

2014 =8; 2015 =12
2016 =18
2014 =1000; 2015
=1000; 2016 =1000
2014 =1724; 2015
=1904; 2016 =2098

Burimi: Të dhënat e mbledhura nga anketa me 15 komunat e Kosovës, zhvilluar nga ZKA, Tetor 2017
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Shtojca 4. Statusi i programeve të banimit trevjeçar në komuna sipas
kategorive
Numri i kërkesave sipas kategorive

Komuna

Programet e
banimit të
komunave

Rastet
sociale

Për
komunitetin
RAE

Familjet e
dëshmorëve, invalidët
dhe martirët e luftës

Riatdhesuar

1

Kamenicë

2013-2015

33

20

3

6

2

Ferizaj

2014-2016

143

1

162

5

3

Graçanicë

2014-2016

246

4

Klinë

2013-2016

120

46

21

6

5

Podujevë

2015-2017

64

5

15

37

6

Hani i Elezit

2014-2016

19

12

1

7

Shtërpcë

2014-2016

423

8

Gjakovë

2014-2016

1265

9

Rahovec

2014-2016

160

Nr.

10
11

Lipjan

4

8

45
2256

964

26

848

103

2013-2015
2017-2020

Obiliq

2015-2017

150

150

21

12

Vushtrri

2015-2017

76

4

122

13

Shtime

2017-2019

5

176

14

Mitrovicë

2016-2019

23

183

15

Malishevë

2017-2020

1

25

16

Pejë

2017-2020

111

128

17

Viti

18

Fushë Kosovë

2017-2020

20

6

5

19

Novobërdë

2017-2020

30

8

19

20

Deçan

21

Ranillug

2017-2020

20

4

15

22

Gjilan

2017-2020

573

23

Prishtinë

150

5

Në pritje

21

Në pritje

Total

3652

444

Burimi: Të dhënat e përmbledhura, të marra nga MMPH, Dhjetor 2017
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TABELA E VLERËSIMIT SIPAS KRITEREVE TË PËRPARËSISË

Pikë

Shtojca 5. UA-Nr._21_2010 Për Përcaktimin e radhës së përparësisë – PVB

1.1

Familjet që jetojnë në objekte të rrezikshme ose të papërshtatshme për
banim

10

1.2

Familjet që jetojnë në objekte që janë nën normat minimale të banimit

8

1.3

Familjet që jetojnë në objekte të huaja

6

1.4

Familje që jetojnë me qira të tregut për më shumë se 5 vjet

4

2.1

Familjet me të ardhura mbi kufirin minimal deri në 150€

2.2

Familjet me të ardhura nga 150-250€

8

2.3

Familjet me të ardhura nga 250-300€

6

2.4

Familjet nën kufirin minimal të të ardhurave të përcaktuara sipas nenit
6, të Ligjit, që subvencionohen nga komuna

10

3.1

Familjet me përkujdesje të personave, fëmijëve me çrregullime të
përhershme shëndetësore

8

3.2

Sëmurjet e rënda kronike, Konsiderohen: sëmurjet malinje, sëmurjet e
rënda te gjakut, diabeti i rasteve të rënda të gjakut, diabeti i rasteve të
rënda me insulinë, sëmurjet e rënda kronike të veshkave në dializë dhe
pas transplantove të veshkds, forma të rënda të astmës, sëmurjet kronike
të papërcaktuara të mushkërive, tuberkulozi, skleroza, sdmurjet e
sistemit imunitar, format e rënda të qrregullimeve të metabolizmit,
epilepsia, sëmurjet tjera të rënda të zemrës dhe neuroza

6

4.1

Invalid me mbi 80% të dëmtimit trupor të cilëve ju nevojitet përkujdesja
dhe ndihma e personit tjetër

10

4.2

lnvalid me7l% deri 80% të dëmtimit trupor

9

4.3

lnvalid me 61% deri70% e dëmtimit trupor

8

4.4

Invalid me 51% deri 60% të dëmtimit trupor

7

4.5

Invalid me 41% deri 50% të dëmtimit trupor

6

4.6

Invalid me 31% deri 40% të dëmtimit trupor

5

4.7

lnvalid me 21% deri 30% të dëmtimit trupor

4

4.8

lnvalid me 10% deri2T% të dëmtimit trupor

3

5.1

Të moshës 0-5vjet që kanë nevojë për përkujdesje të plotë

8

5.2

Ndërmjet moshës 6-18vjet, që janë në shkollim

6

5.3

Ndërmet moshës 18-25vjet, që janë në shkollim

4

5.4

Të moshës mbi 65 vjeçare

3

6.1

Familje dëshmori

6.2

Familje e kryesuar nga një prind

9

6.3

Familje në përkujdesje të fëmijëve jetim

8

IV

V

VI

LARTËSIA E TË
ARDHURAVE
GJENDJA
SHËNDETËSORE
INVALIDITETI

III

STRUKTURA
E FAMILJES

II

KRITERET
SHTESË

I

STATUTI I
BANIMIT

Nr

10

10

Gjithsej:
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