
NPB - PLANI I BIZNESIT 2021 1



NPB - PLANI I BIZNESIT 20212

Lexuesi i këtij Plani të Biznesit pranon që informacioni i dhënë 
është plotësisht konfidencial dhe për këtë arsye lexuesi pranon të 
mos zbulojë asgjë të përfshirë në planin e biznesit pa pëlqimin e 
shprehur me shkrim nga Kryeshefi Ekzekutiv i Ndërmarrjës Publike 
Banesore në të kundërtën do të mirren masa sipas ligjit Nr. 03/l-178 
për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë. 
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BIZNESI

Emri i biznesit:  
Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A.;
Lloji i biznesit: Shoqëri Aksionare;
Vendndodhja e biznesit: Rr. Xhevdet 
Doda, Lakrishtë, 10000, Prishtinë; 
Viti i regjistrimit: 1946;
Pronari i biznesit: Komuna e Prishtinës;
Produktet/Shërbimet: 
a) Renovimi i hapësirave të përbashkëta të 

ndërtesave shumë-banesore; 
b) Administrimi dhe mirëmbajtja e rregullt 

e ndërtesave shumë-banesore, 
ashensorëve dhe objekteve të tjera; 

c) Prodhimi i dyerve, dritareve dhe 
produkteve të tjera nga metali; 

d) Sanimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës 
rrugore;

e) Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit fekal 
dhe atmosferik; 

f) Riparimi dhe mirëmbajtja e hapësirave 
publike;

g) Projektimi dhe mbikëqyrja;
h) Ruajtja, investimi, administrimi dhe 

dhënia me qira e pasurive të NPB-së;
i) Ndërtimi i objekteve afariste/banesore 

në pronat e NPB-së;
j) Ndërtimi/zgjerimi i kapaciteteve të reja 

lidhur më funksionalizimin e shërbimeve 
për intervenime emergjenet;

k) Menaxhimi/ndërmjetësimi në ndërtimin 
e objekteve afariste/banesore në 
bashkëinvestuës potencial.  

TREGU

Tregu i synuar: Synimi primar i NPB-së 
është operimi në të gjithë territorin e 
Komunës së Prishtinës duke ofuar shërbime 
esenciale për komunitetin e që kryesisht 
këto shërbime nuk i ofrojnë etnitetet private. 
Operimi mund të ofrohet përtej territorit 
të Komunës së Prishtinës, varësisht nga 
kërkesat eventuale që mund të rrjedhin. 
Shitjet e planifikuara të produktëve/
shërbimeve për vitin 2021 kryesisht janë të 
drejtuara tek pronarët e njësive banesore 
për mirëmbajtje dhe investime në hyrjet 
e objekteve shumë-banesore,  Komuna e 
Prishtinës dhe organizatat tjera publike, 
përmes kontratave Publike, si dhe tek 
qiramarrësit e ndryshëm  të pronave të 
NPB-së.

PËRMBLEDHJA 
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E ARDHMJA

Vizioni: NPB të bëhet sinonim i jetës 
së organizuar dhe të shëndetshme 
në Prishtinë, dhe të njihet si shembull i 
përsosmërisë në shërbimet për qytetarët e 
Prishtinës si dhe të jetë iniciatore e ndërtimit 
të një sistemi i cili do të mundësoj që të 
kemi politika të qëndrueshme për qytetin 
dhe veprimtarinë njerëzore. 

Qëllimet/Objektivat: NPB të jetë kompania 
kryesore për administrimin e ndërtesave 
në bashkëpronësi duke realizuar planin 
për renovimin dhe administrimin e hyrjeve. 
Të jetë kompania kryesore për intervenime 
të shpejta ndërtimore dhe infrastrukturore 
në hapësirat publike në të gjithë territorin 

e Komunës së Prishtinës - në çdo kohë 
(24/7); Të realizoj projektin për rigjenerimin 
e lagjeve të urbanizuara në qytetin e 
Prishtinës në bashkëpunim me Komunën e 
Prishtinës dhe pronarët e njësive banesore. 
Të planifikoj, mbikëqyr dhe të realizoj 
projekte arkitektonike dhe inxhinierike 
siç është projekti i banimit me kosto të 
përballueshme dhe projekte të tjera 
konform kërkesave të klientëve. Më qëllim 
rritjen e pasurisë, të fillojë së ndërtuari e 
objekteve afariste/banesore në pronat e 
Ndërmarrjës duke reflektuar në përmasimin 
e përformancës mujore/vjetore të 
organizatës. Të ruaj, administroj dhe të jap 
me qira pasuritë në pronësi të Ndërmarrjes 
Publike Banesore. 

FINANCAT

Ndërmarrja Publike Banesore, është 
njëra ndër ndërmarrjet e pakta Lokale në 
Republikën e Kosovës e cila operon me 
fitim. Sa i përket indikiatorëve operativ 
NPB ka pasur zhvillime pozitive duke 
ndikuar në mbulueshmërinë e shërbimeve 
dhe furnizimeve me kualitet të lartë, 
në shërbimet e ofruara. Në grafikun e 
mëposhtëm gjeni pasqyrat financiare të 
NPB-së për vitin 2021. 

(A) = Totali i Pasurive

(C) = Totali i Kapitalit

(B) = Totali i Detyrimeve
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DETAJET E REGJISTRIMIT 

Emri i Organizatës: Ndërmarrja Publike Banesore SH.A.;

Viti i regjistrimit: 1946;

Vendndodhja: Prishtinë, Republika e Kosovës;

NUI: 801500604;

Domain: www.npbanesore.com 

LOKACIONI I BIZNESIT

Lokacioni: Zyra qendrore dhe objektet tjera që janë në funksion të Ndërmarrjes Publike 
Banesore janë të vendosura në parcelën me madhësi prej 1,1657 Ha, në lagjen Lakrishtë në 
Prishtinë, përkatësisht në rr. Xhevdet Doda, afër bul. Bill Klinton. Ndërtesat në kuadër të kësaj 
parcele janë të dedikuara për: zyre, depo, punishte të prodhimit, zhveshtore për punonjësit e 
terenit, arkiva qendore etj. 

BIZNESI
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MENAXHIMI DHE PRONËSIA

Emri i Pronarit: Komuna e Prishtinës
Detajet e menaxhimit dhe pronësisë: 
Menaxhimi i NPB-së bazohet në ndarjen e roleve midis pushtetit politik, përkatësisht 
Komisionit Komunal të Aksionarëve dhe Bordit të Drejtorëve, i cili merr vendime strategjike 
dhe përcakton  objektiva, dhe Menaxhmentit, i cili merr vendime operacionale. Menaxhmenti 
përqëndrohet në pilotimin e veprimit publik duke ia deleguar departamenteve zbatimin. Nga 
ky delegim, menaxhmenti pret një zbatim më efiçient dhe më efikas, ose me kosto më të ulët, 
konform qëllimit kryesor të NPB - plotësimi i nevojave publike. Menaxhmenti synon t’i largohet 
organizimit burokratik tradicional për të shkuar drejt dinamizimit dhe transformimit organizativ 
dhe formave të reja të organizimit të ndërmarrjeve publike. 

Të drejtat e punëtorëve zënë vend të rëndësishëm në politikat e menaxhimit të NPB-së. 
Politika stimuluese për punonjësit, të tilla si: nivelizimi i vendeve të punës, shpërndarja e 
bonueseve në mënyrë progresive, si dhe ngritja e pagave për të gjitha nivelet e, janë aplikuar 
në vitët  e kaluar dhe do të aplikohen në vazhdimësi. Këto politika kanë ndikuar që të gjithë 
punonjësit t’i trajtojnë pasuritë e organizatës me më shumë kujdes dhe që organizimi dhe 
shpërndarja e detyrave të bëhet më e drejtë dhe efikase. Për përfaqësimin dhe mbrojtjen e 
të drejtave, interesave ekonomike, profesionale dhe shoqërore të punëtorëve, menaxhmenti 
konsideron që organizimi sindikal është i domosdoshëm. Andaj, menaxhmenti beson se në 
këtë frymë po ndërtojmë vlera të reja në menaxhimin e organizatave publike në Kosovë. 

NPB është përgjegjëse për themelimin dhe realizimin e politikave të saj duke kontribuar në 
përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve përmes veprimtarisë të cilën e ushtron.

Ndërmarrja Publike Banesore SH.A., është pronë e Komunës së Prishtinës e përbërë nga 
kapitali publik. Si e tillë kjo ndërmarrje ka për qëllim menaxhimin e drejtë dhe ruajtjen e 
pasurisë së saj.

NPB përbëhet nga 3 anëtarë të Komisionit Komunal të Aksionarëve, të cilët përzgjedhen nga 
Komuna e Prishtinës, respektivisht 1 anëtar emërohet nga Kryetari i Komunës dhe 2 Anëtar 
nga Kuvendi Komunal. Ky komision përmes procesit të rekrutimit përzgjedh 4 anëtarët e 
Bordit të Drejtorëve, kurse Bordi i Drejtorëve përmes të njëjtit proces, përzgjedh Kryeshefin/en 
Ekzekutiv/e, Sekretarin/en Koporativ/e, Zyrtarin/en i/e kryesor/e financiar/e dhe, Auditorin/en 
e Brendshëm. KE është përgjegjës për organizimin e strukurave tjera të organizatës siç janë 
Sektori i Operativës, Menaxherët e Departamenteve e të tjerë. 
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POZICIONI I TREGUT

NPB është e vetmja kompani publike që ushtron këtë veprimtari në Republikën e Kosovës. 
NPB funksionon duke u bazuar edhe në nevojat publike; kriteri i vlerësimit të këtyre 
nevojave më tepër shkon drejtë shfrytëzimit racional të mjeteve publike sesa në drejtim të 
ekonomizimit. NPB ka pozicion të favorshëm në treg për shkak që shfrytëzon avantazhin 
krahasues si kompani publike e cila nuk mund ta ketë profitin si të vetmin qëllim, por ka edhe 
qëllimet e tjera siç janë: të ofroj shërbime të karakterit publik, të ofroj shërbime sa më cilësore 
dhe në afate sa më të shkurta dhe që përfitues të shërbimeve të jenë sa më shumë qytetar, 
duke u përpjekur që me sa më pak mjete dhe shpenzime të arrihet efekti i dëshiruar dhe 
duke i’u përmbajtur parimeve ekonomike në ekonominë publike, që kryesisht manifestohen 
nëpërmjet “kursimit”, domethënë, shfrytëzimit racional të mjeteve publike.

POZICIONI UNIK I SHITJES

NPB ka pozicion të favorshëm në treg në shërbimet e ofruara, meqënëse NPB si ndërmarrje 
publike, prodhon apo distribuon të “mira esenciale”. Meqenëse këto të mira janë tejet të 
nevojshme për qytetarët, NPB ka marrë përgjegjësinë që të ofroj këto shërbime. Domethënë, 
NPB kryesisht funksionon në ato degë që kanë rëndësi të veçantë për mirëqenien e 
qytetarëve dhe që zakonisht për këto degë kërkohen investime shumë të mëdha. Poashtu,për 
të tejkaluar vonesat e mundshme në intervenime urgjente, NPB ka krijuar ekipe enkas për 
intervenime urgjente me ç’rast do të angazhohen për t’i sanuar problemet në qytet në 
vazhdimësi, në çdo kohë në turne të ndryshme. 

KLIENTET TANË

Klientët tanë janë qytetarët e Prishtinës që banojnë në objektet shumë-banesore, Komuna 
e Prishtinës, Ndërmarrjet Publike Lokale, Ndërmarrjet Publike Regjionale, organizata 
apo institucione nga komunat tjera në Kosovë, si dhe afarist të ndryshëm në cilësinë e 
qiramarrësve të pronave të NPB-së. 
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RISI/INOVACIONI

Kërkime dhe zhvillim/aktivitete të inovacionit (R&D-Research and development)

Përgjatë zhvillimit të departamenteve janë konsultuar përvojat më të mira të qyteteve në 
Bashkimin e Evropian si dhe të kryeqyteteve të rajonit si Tirana, Zagrebi, Lubjlana dhe 
Beogradi.

Edhe pse vendi ynë ka specifika të veçanta për shkak të zhvillimit jo në nivelin e duhur të 
tranzicionit në krahasim me vendet e lartëpërmendura, ne jemi bazuar në praktikat më të 
mira të vendeve siç është Zagrebi dhe Beogradi; për administrimin e bashkëpronësisë, si 
dhe Tirana dhe Zagrebi për intervenimet urgjente. Pas hulumtimit të tregut gjatë zhvillimit 
të Departamentit të Mirëmbajtjes kemi kuptuar se investimet në hyrjet e ndërtesave në 
bashkëpronësi janë të domosodoshme për t’u shtrirë në treg. Kjo iniciativë ka hasur në 
përkrahje nga të gjithë qytetarët e Prishtinës. Investimi fillestar financohet nga kursimet e 
NPB-së të gjeneruara nga qiraja e lokaleve afariste kurse kthimi i investimit duke përfshirë 
edhe fitimin bëhet sipas kontratës për mirëmbajtje dhe investimit me pronarët e njësive 
banesore në periudhën 7 vjeçare. 

Sipas praktikës së kryeqyteteve në fjalë kemi vërejtur se intervenimet urgjente ndërtimore 
ekzekutohen përmes kompanive publike të cilat bartin njësi të veçanta për ndërhyrjet 
urgjente në hapësirat publike. Arsyeja kryesore e kësaj praktike del të jetë shpejtësia 
në intervenime. Adresimi i shpejt i problemeve dhe zgjidhja e tyre në afat të shkurtër ka 
dëshmuar të jetë shumë e rëndësishme për mbarëvatjen normale të punëve në një qytet. 
Departamenti i Intervenimeve Urgjente dhe ai i Projektimit kryesisht do të realizojnë punën 
publike si rrjedhojë e kësaj do të gjenerojnë të hyra kryesisht nga projektet e ndryshme. 
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KONSIDERATAT JURIDIKE

Ndërmarrja Publike Banesore-Sh.A. Prishtinë, është përgjegjëse për themelimin/zhvillimin 
dhe realizimin e politikave lidhur me veprimtarinë të cilën e ushtron, në pajtim me dispozitat 
e Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Ligjit për Ndërmarrjet Publike, Statutit, Kodit të Etikës dhe të 
dispozitave tjera pozitive në Kosovë, me ato të Ndërmarrjes si dhe në pajtim me parimet 
qeverisjes korporative duke u mbështetur në parimet e OECD-së dhe përvojat tjera 
ndërkombëtare. 
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OPERACIONET

PROCESI I PRODHIMIT

Në procesin e prodhimit të shërbimeve dhe produkteve janë të përfshirë shumë faktor. 
Faktorët kryesor për prodhimin e produkteve dhe ofrimin e shërbimeve në Ndërmarrjen 
Publike Banesore janë divizionet, njësitë apo zyret të cilat operojnë në kuadër të 
Departamenteve përkatëse. 

Në tekstin e mëposhtëm gjeni të listuara proceset e prodhimit sipas deparatamenteve:

1. DEPARTAMENTI PËR MIRËMBAJTJE: 

1.1. Procesi i prodhimit të produkteve/shërbimeve i dy njësive për Investim në Hyrjet e 
Ndërtesave në Bashkëpronësi

Këto njësi realizon renovimin e hapësirave të përbashkëta të ndërtesave shumë-banesore 
sipas mardhënieve kontraktuale me pronaret e njësive banesore.
Procesi i punës në njësinë e investimeve përbën transformimin e hapësirave qe do të thotë 
fasadohen te gjitha muret, poashtu tavanet, parmaket e shkalleve, dyshemeja, anesoret 
e dyshemese dhe te gjitha pjeset percjellëse riparohen apo ndërrohen në varësi prej 
nevojës, te gjitha keto punë realizohen nga grupet e ndërtimtarisë. Rifunksionalizohet 
ndriqimi i përbashkët, vendosen trupat ndriques me senzore, vendoset interfoni së bashku 
me receptorët te cilët instalohen në secilen njësi banesore. Vendosja e interfonit rrit 
sigurine në ndërtesat kolektive sepse kufizon qasjen në vetëm banorët të cilët banojnë 
në ndërtesë, të gjithë procesin e ekzekutojne grupet e elektrikës. Montimi i dyerve te 
hyrjeve në ndërtesat kolektive nga profilet e metalit dhe pjesëve tjera përcjellëse. Poashtu 
bënë montimin e dyerve, dritareve dhe produkteve tjera nga hekuri/qelqi për nevojat e 
departamentit.

1.2. Procesi i prodhimit të produkteve/shërbimeve nga Njësia për Mirëmbajtje të 
rregullt:

Njësia për mirëmbajtjen e rregullt ka për obligim administrimin e rregullt të ndërtesave 
shumëbanesore dhe mirëmbajtjen e tyre sipas mardhënieve kontraktuale me pronaret e 
njësive banesore. Në kuadër të mirëmbajtjes së rregullt parashihet pastrimi, ashensorët 
dhe të gjitha intervenimet ndërtimore në këto hapësira.

a) Pastrimi - kërkesa për material dhe mjete të punës, shpërndarja e materialit dhe e 
mjeteve të punës sipas nevojës, pastrimi i rregullt i, pastrimi gjeneral, pranimi i ankesave 
të mundshme, kontrolli i cilësisë. 

b) Ashensorët - kërkesa për material dhe mjete të punës, inspektime periodike të 
ashensorëve, servisimi i rregullt mujor, zëvendësimi i pjesëve sipas nevojës, mbajtja e 
librit të punës për secilin ashensor. 

c) Intervenimet ndërtimore - kërkesa për material dhe mjete të punës, shpërndarja 
e materialit dhe e mjeteve të punës sipas nevojës, mirëmbajtja e hapësirave të 
përbashkëta konform kontratës për investim dhe mirëmbajtje, pranimi i ankesave të 
mundshme, kontrolli i cilësisë.
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1 Departamenti për

Mirëmbajtje

1.1 1.2 1.3
Procesi i

prodhimit të

produkteve/

shërbimeve nga

2 Njësitë për

Investim në

Hyrjet e

Ndërtesave në

Bashkëpronësi:

Procesi i

prodhimit të

produkteve/

shërbimeve nga

Njësia e

Prodhimit të

Dyerve:

Procesi i

prodhimit të

produkteve/shë

rbimeve nga

Njësia për

Mirëmbajtje të

rregullt:

Renovimi

i hyrjeve

Kërkesa për material dhe

mjete të punës, deponimin,

klasifikimin dhe pastrimin,

përpilimi i paramasave

për produktin, prerja,

saldimi, rrafshimi, baza

për ngjyrosje, ngjyrosja,

pastrimi i produktit final,

kontrolli i cilësisë,
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2. DEPARTAMENTI PËR KOMUNIKIM DHE MEDIA

2.1. Njësia/zyra për shërbime të përgjithshme

a) Njoftimi i qytetarëve për projektin e renovimit të hyrjeve, pranimi i kërkesës së 
nënshkruar nga së paku 80% e pronarëve të njësive banesore për renovim, e cila 
dorëzohet nga së paku një përfaqësues i hyrjes. Organizimi i Takimit me pronarët 
e njësive banesore,  për t’i njoftuar për llojin e investimeve dhe kushtet e kontratës 
me ç’rast bëhet edhe shpërndarja e kontratave dhe shpërndarja e fletushkave për 
renovimin e hyrjeve. Organizimi i takimit me përfaqësuesit e hyrjeve për dorëzimin 
e kontratave dhe dokumenteve tjera përcjellëse të nënshkruara nga së paku 80% 
e pronarëve të njësive banesore në një hyrje. Organizimi i takimit me pronarët pas 
përfundimit të renovimit të hyrjeve për t’i njoftuar me kushtet e mirëmbajtjes së rregullt 
dhe me mënyrën  e bashkëpunimit për periudhën 7 vjecare, e cila është e paraparë në 
kontratë, poashtu në këtë takim bëhet edhe shpërndarja e çip-kartelave të interfonit, i 
cili mundëson hyrjen në ndërtesë.

b) Pranimi i kërkesave/ankesave drejtuar në qendrën e thirrjes, regjistrimi i tyre, delegimi 
tek grupet e caktuara të terrenit deri tek feedback-u i përfundimit të kërkesës. Hapja 
e urdhëresave të punës, delegimi tek grupet përkatëse në terren, regjistrimi i tyre etj. 
Përgatitja e të gjithë dokumentacionit administrativ (shtypja e kontratave, përgatitja 
e listave të interfonit për të gjitha ndërtesat, përgatitja e listave për vendosjen e 
receptorëve, regjistrimi dhe selektimi i çipave obligativ dhe çipave shtesë, përgatitja 
dhe vendosja e njoftimeve/shpalljeve të ndryshme në ndërtesa, përgatitja dhe mbajtja 
e procesverbaleve gjatë takimeve me banorë etj.).

c) Regjistrimi i kërkesave/shkresave me shkrim në librin e protokolit, selektimi dhe shqyrtimi 
i tyre, përgatitja e përgjigjeve me shkrim. Skanimi i të gjithë dokumentacionit në librin 
e protokolit dhe dokumenteve të tjera relevante. Regjistrimi i të dhënave në mënyrë 
elektronike për të gjitha proceset në DSHK (të dhënat personale të palëve kontraktuale, 
adresat e ndërtesave, numrat e protokoleve të kontratës, regjistrimi i kërkesave etj.).

2.2.Njësia/zyra për Menaxhim të Llogarive

Shpërndarja e faturave derë më derë për palët kontraktuale për Renovim dhe 
Mirëmbajtje, shpërndarja e faturave në mënyrë elektorinike, përgatitja e listave për 
raportim të pagesave cash, përgatitja e raporteve të inkasimit dhe faturimit, përgatitja 
e raporteve të borxheve, menaxhimi i borxheve. Menaxhimi i SMS-ëve njoftues dhe 
dërgimi masiv i tyre, përgatitja e raporteve mujore për pagesat e shpenzimeve elektrike 
të njehsorëve të përbashkët të ndërtesave në mirëmbajtje nga NPB etj.

2.3.Njësia/zyra për Komunikim dhe Media

Përcjellja e të gjitha aktiviteteve në NPB, Multimedia- Video dhe Fotografi, përpunimi i 
videove, përpunimi i fotografive, postimet në rrjetet sociale, ri-krijimi i markës, përgatitja e 
fushatave online si Facebook, Tëitter, Instagram, ëeb faqe, komunikimi me media, shkrimi 
dhe postimi i komunikatave, njoftimeve dhe shkresave të ndryshme, përgatitja dhe shypja 
e materialeve të ndryshme (fletushka, katalog, fletëpalosje etj). 
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3. DEPARTAMENTI INTERVENIME URGJENTE

3.1.Procesi i prodhimit të produkteve/shërbimeve nga Njësia për sanimin dhe 
mirëmbajtjen e infrastrukturës rrugore dhe rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik  

a) Takimet me të gjitha institucionet publike që kanë interes për shërbimet/produktet e 
NPB-së. Përshtatjen e objektivave me nevojat publike të Komunës së Prishtinës dhe 
Komunat tjera si dhe organizatave të tjera publike për intervenime urgjente, nënshkrimi 
i kontratave për këto intervenime, përgatitjen e raporteve përfundimtare të punëve dhe 
dorëzimi i tyre për përpilimin e faturave në financa.

b) Pranimi i kërkesës për intervenim, vizita dhe përpilimi i paramasave, kërkesa për 
material dhe mjete të punës, shpërndarja e detyrave të grupit adekuat për natyrën e 
intervenimit, përpunimi/prodhimi i konstruksioneve metalike sipas nevojës, transporti i 
mjeteve dhe materialeve, sigurimi i punishtes, demolimi, pastrimi dhe largimi i pjesëve 
të dëmtuara, riparimi konfrom kërkesës, pastrimi përfundimtar i punishtes, kontrolla e 
cilësisë dhe përpilimi i raportit përfundimtar të punëve. 

3.2.Procesi i prodhimit të produkteve/shërbimeve nga njësia për renovimin dhe 
mirëmbajtjen e hapësirave publike dhe pronave të NPB-së

Procesi i prodhimit të shërbimeve dhe produkteve për intervenimin në fushat sportive, 
këndet e lojërave të fëmijëve, mobilierisë urbane, shtigjeve të këmbësorëve, shesheve, 
platove, ndërtesave publike, monomenteve kulturore, objekteve memoriale, parqeve, 
nënkalimet dhe mbikalimet etj. Pranimi i kërkesës për intervenim, vizita dhe përpilimi i 
paramasave, kërkesa për material dhe mjete të punës, shpërndarja e detyrave të grupit 
adekuat për natyrën e intervenimit, përpunimi/prodhimi i konstruksioneve metalike sipas 
nevojës, transporti i mjeteve dhe materialeve, sigurimi i punishtes, demolimi, pastrimi 
dhe largimi i pjesëve të dëmtuara, riparimi konfrom kërkesës, pastrimi përfundimtar 
i punishtes, kontrolla e cilësisë dhe përpilimi i raportit përfundimtar të punëve i cili i 
bashkëlidhet faturës dhe një kopje i dorëzohet marrësit të shërbimeve. 

Procesi i prodhimit të shërbimeve dhe produkteve për intervenimin në pronat e NPB-së: 
pranimi i kërkesës nga Divizioni i Qirasë, vizita dhe përpilimi i paramasave, realizimi i 
intervenimit dhe pranimi përfundimtar i punëve. 

3.3. Procesi i prodhimit të produkteve/shërbimeve nga Njësia e Prodhimit të Dyerve, 
Dritareve dhe Pjesëve nga Metali: 

a) Kërkesa për material dhe mjete të punës, deponimin e materialit, klasifikimin e 
materialit, pastrimin e materialit, përpilimi i paramasave për produktin, prerja e 
materialit, saldimi i materialit, rrafshimi i materialit, baza për ngjyrosje, ngjyrosja, 
pastrimi i produktit final, kontrolli i cilësisë, transporti i produktit final, montimi i produktit 
final; 

b) Vendosja e xhamave si dhe aksesorëve siç janë: brava, kundërbrava, cilindri, dorëza, 
mekanizimi për mbylljen e derës dhe shulëve. 
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4. DEPARTAMENTI I PRONËS DHE QIRASË

4.1. Procesi i prodhimit të produkteve/shërbimeve nga Divizioni i Pronës

a) Palët private ( personat fizik):  

Kopje:  Kontrata mbi shfrytëzimin e banesës; Vendimi mbi ndarjen e banesës;  Kontrata 
mbi bashkimin e mjeteve për ndërtimin e banesës/lokalit afarist; Kontrata mbi bashkimin 
e mjeteve për ndërtimin e depove apo garazhave; Kontrata për mirëmbajtje të 
banesave ; Kontrata mbi shitblerjen e banesës/lokalit;

Noterizim: Noterizimin e Vendimit mbi ndarjen e banesës; Kontrata mbi shfrytëzimin 
e banesës; Kontrata mbi bashkimin e mjeteve për ndërtim të banesës, lokalit afarist, 
depos apo garazhës;

Konfirmim: Për kryerjen e obligimeve financiare (vërtetimi lëshohet nga financat për 
kryerje të obligimeve financiare, ndërsa prona konfirmon kontratën);

Konfirmim të vjetërsisë së banesës: Gjatë procedurës së privatizimit të banesave 
paraqitet nevoja e caktimit të vjetërsisë së objektit banesor, andaj në Divizionin e 
Pronës kemi kërkesa të shumta nga personat privat të cilët kërkojnë konfirmim të 
vjetërsisë së banesës; 

b) Institucionet publike:

Konfirmim për validitetin e dokumenteve të lëshuara nga NPB ( siç janë Kontrata mbi 
shfrytëzimin e banesës; Vendimi mbi ndarjen e banesës;  Kontrata mbi bashkimin e 
mjeteve për ndërtimin e banesës/lokalit afarist; Kontrata mbi bashkimin e mjeteve për 
ndërtimin e depove apo garazhave; Kontrata për mirëmbajtje të banesave ; Kontrata 
mbi shitblerjen e banesës/lokalit.);

Konfirmim për kryerjen e obligimeve financiare (vërtetimi lëshohet nga financat për 
kryerje të obligimeve financiare, ndërsa prona konfirmon kontratën);

Historiat i banesës: Kemi raste kur nga Divizioni i Pronës kërkohet historiat për 
procedurën e shitjes së ndonjë prone, dokumentacion mbështetës si dhe historiatin për 
procedurën e cila  ka përcjell  procesi i ndërtimit të një kompleksi banesor në tërësi por 
edhe të dhëna për procedurën e eksproprijimit dhe kompenzimit;

4.2. Procesi i prodhimit të produkteve/shërbimeve nga Divizioni i Qirasë:
Përgatitja e Kontratave të Qirasë;
Shpërndarja e Faturave;
Inkasimi i Borxhit;
Njoftimet/Vërejtjet;
Inicimi tek zyra ligjore për Procedurat përmbarimore/gjyqësore;
Mbikëqyrja e shërbimeve komunale në pasuritë komerciale të Ndërmarrjes Publike 
Banesore;
Pranimi/shqyrtimi i kërkesave/shkresave;
Dhënia e pasurive komerciale të lira në shfrytëzim me qira;
Përpunimi i lëndëve për Bordin e Drejtorëve;
Puna me palë;
Mbyllja e pasurive komerciale të Ndërmarrjes Publike Banesore; 
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5. DEPARTAMENTI I PROJEKTIMIT

5.1. Procesi i prodhimit të produkteve/shërbimeve
Në projektet: Projektimi për nevojat NPB-së; Projektimi për ndërtimin e objekteve afaristo/
banesore në menaxhim të NPB-së; Projektim për rigjenerimin e lagjeve; Projektimi për 
nevojat e Komunës së Prishtinës & Ndërmarrjet Publike; Projektimi i ”Banimit me Kosto të 
Përballueshme”. 

a) Projektimi, mbikëqyrja dhe menaxhimi për nevojat NPB-së 
Proceset dhe aktivitetet: përgatitja e vizatimeve dhe specifikave teknike, bashkëpunimi 
me Departamentin e Pronës dhe Qirasë, pjesëmarrja në komisione për verifikim, përgatitja 
e raporteve dhe përgjigjeve në kërkesat e ndryshme lidhur me  modifikimet dhe/apo 
renovimet e lokaleve, njësive banesore dhe hapësirave në pronësi të NPB-së. Mbështetja 
e Departamentit të Mirëmbajtjes dhe Departamentit të Intervenimeve Urgjente me 
vizatime teknike, paramasë/parallogari, konsulta dhe vizita në terren. DPPM është dhe në 
shërbim të qytetarëve, në rastet e kërkesave për kopje të planeve të njësive banesore. 
Ndërkohë, DPPM është aktive dhe në pjesëmarrjen në komisione vlerësuese të tenderëve 
dhe menaxhimin e kontratave të ndryshme për nevoja të NPB-së. 

b) Projektimi për ndërtimin e objekteve afaristo/banesore në menaxhim të NPB-së 
Proceset dhe aktivitetet: Në pajtim me planet zhvillimore të NPB-së, do të vazhdojë 
hartimi i projektit për objektin e NPB-së së bashku me fabrikën e asfaltit në Zonën 
Ekonomike, si dhe projekti për objektin afaristo-banesor në Lakrishte. 

c) Projektimi dhe mbikëqyrja për Rigjenerimin e Lagjeve 
Proceset dhe aktivitetet: hartimi i koncept dokumentit, hulumtimi i ndërtesave 
potenciale për intervenime në lagjet e qytetit, llogaritja e kostove orientuese 
të investimeve. Angazhimi i tutjeshëm përfshinë përgatitjen e vizatimeve dhe 
specifikimeve teknike për: interventime në mbështjellësin e ndërtesave shumë-
banesore (fasada) dhe në qati, riparim të rrugëve, shtigjeve, shkallëve, platove të 
ndryshme, shenjëzimit dhe sinjalizimit vertikal dhe horizontal të rrugëve, rigjenerim të 
hapësirave të gjelbëra, sistemim të kabllove të instalimeve të ndryshme duke ndërtuar 
infrastrukturë nëntokësore të nevojshme, sistemim të pajisjeve klimatizuese në fasada, 
largim të antenave satelitore dhe paisjeve të tjera të cilat janë jashtë përdorimit, etj. Në 
kuadër të rigjenerimit, është duke u bashkëpunuar me MFK dhe Bankën Botërore për 
realizimin e projektit të renovimit të 5 Soliterëve në Uplianë. 

d) Projektimi dhe mbikëqyrja e “Banimit me Kosto të Përballueshme” 
Proceset dhe aktivitetet: hulumtimi i rasteve të banimit të përballueshëm; analizat 
urbanistike dhe arkitektonike të lagjeve ekzistuese të qytetit, hulumtimi i arkivës 
në raport me zgjidhjet funksionale të njësive banesore, zhvillimi i pyetësorëve me 
qytetarët e lagjeve të Prishtinës dhe me shërbyesit civil si grupe të targetuara, 
konsultimet me profesorët e Universitetit të Prishtinës, punimi i projektit ideor, analiza e 
skenarëve financiar, konsultimet me Drejtorinë e Urbanizmit të Komunës së Prishtinës, 
parapërgatitjet për aplikim për kushte ndërtimore, përgatitja e broshurës së projektit. 
Angazhimi i tutjeshëm përfshinë: aplikimin dhe marrjen e kushteve ndërtimore, matjet 
gjeodezike/gjeologjike të terrenit, fazat e projektit zbatues, aplikimin dhe marrjen e 
lejes për ndërtim, përgatitjen e dokumentacionit teknik për shpallje publike për ndërtim, 
mbikëqyrjen e ndërtimit, dorëzimin e projektit. 

e) Projektimi dhe mbikëqyrja për nevojat e Komunës së Prishtinës 
Proceset dhe aktivitetet: hartimi i projekteve të inxhinerisë së ndërtimit dhe 
hidroteknikës, përpilimi dhe përgatitja e paramasave, mbikëqyrja në kontrata të 
ndryshme si: mobileri urbane, projekte të renovimit, etj. 
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FURNIZUESIT

Blerjet e materialeve, mjeteve të punës, pajisjeve të ndryshme bëhen përmes aktiviteteve të 
prokurimit publik duke zbatuar ligjin e Prokurimit Publik dhe rregulloret në fuqi. Këto blerje janë 
bërë kryesisht përmes kriterit “Çmimi më i ulët”. Dmth, OE të cilët kanë përmbushur kushtet e 
tenderit me çmimin më të ulët, janë furnizuesit e të gjitha materialeve dhe mjeteve të punës. 

TEKNOLOGJIA (PROGRAME KOMPJUTERIKE)

NPB përveç platformave elektronike që janë obligative për përdorim, siç janë E-prokurimi dhe 
E-deklarimi, etj, është në fazën e implementimit të kontratës për zhvillimin e aplikacionit për 
menaxhimin të integruar  për të gjitha aktiviteteve biznesore në një sistem të vetëm. Qëllimi i 
këtij programi  është kalimi nga sistemi i tanishëm i cili është kompleks, me shumë procedura 
dhe rregulla, në një aplikacion softuerik i cili është i lehtë për t’u përdorur, i njeh rregullat 
dhe procedurat dhe ka të njëjtin interaksion për të gjitha proceset. Gjithashtu, ky aplikacion 
mundëson gjenerimin e raporteve mbi detyrat dhe përgjegjësitë e kryera, menaxhimin e 
performancës, menaxhimin e aseteve të ndërmarrjes etj. 

KANALET E KOMUNIKIMIT

NPB ka një sërë metodash të komunikimit me klient siç janë: përmes linjës telefonike (falas): 
0800 11 672 dhe linjës (me pagesë): 038 606 670, nga ora 08:00 deri në ora 16:00 çdo 
ditë pune, përmes programit të mesazheve masive, e-mail, posteve, faks blog në internet 
ose kanaleve të mediave sociale. Mirëpo, kanali më i përdorshëm është ai ftyrë-më-ftyrë, 
ku ne takojmë konsumatorët në terren dhe konsumatorët vizitojnë Ndërmarrjen dhe marrin 
informacionet e dëshiruara. 

LLOJET E PAGESAVE TË PRANUARA

Përveç inkasimit derë me derë nga inkasantët, NPB ka disa mënyra të pranimit të pagesave: 
përmes institucioneve financiare, siç janë Bankat, të cilat ofrojnë mundësi të pagesave 
përmes transfereve, deponimeve dhe përmes institucioneve financiare jo bankare siç janë 
Posta e Kosovës, Moneygram, Vllesa etj., me ç’rast të gjitha pagesat nga klientët mund të 
bëhen pa provizion. 
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PLANI I QËNDRUESHMËRISË 

NDIKIMET MJEDISORE/ BURIMORE 

Duke besuar që shoqëria dhe mjedisi janë të pandashme, NPB synon që të ketë projekte të 
qëndrueshme të cilat fokusohen në përmbushjen e nevojave të tanishme të shoqërisë, pa e 
komprementuar mundësinë që edhe gjeneratave të ardhshme t’i përmbushen këto nevoja.
Përpjekjet tona të vazhdueshme janë të orientuara që veprimtaria jonë të mos e cenoj 
mjedisin duke marrë për bazë një sërë masash, siç janë: blerja e pajisjeve, mjeteve, 
automjeteve ekologjike që kursejnë energji, ujë dhe derivate, etj., si dhe përdorimin e 
materialeve bashkëkohore ekologjike.

Projekti për renovimin dhe administrimin e hyrjeve për qëllim kryesor ka rregullin, pastërtinë 
dhe sigurinë. Ky projekt do të ketë impakt pozitiv për mjedisin duke e sensibilizuar shoqërinë 
që të kujdesen për një mjedis të pastër. Intervenimet urgjente repsektivisht rigjenerimi i 
hapësirave publike, poashtu do të krijoj një mjedis më të shëndeshëm për të gjithë. Plani për 
mirëmbajtjen e hapësirave publike do të ndihmoj që projektet publike të jenë qëndrueshme 
ndaj kohës, pra t’a ndërtojmë një sistem i cili do të mundësoj që të kemi politika të 
qëndrueshme për qytetin dhe veprimtarinë njerëzore. 
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TREGU

KËRKIM TREGU

Më qëllim realizimin e projektit Investimet në hyrje të përbashkëta, Ndërmarrja që nga fillimi 
i këtij projekti ka takuar pjesën dërmuese të pronarëve të njësive banesore. Përmes këtyre 
takimeve, kemi kuptuar kërkesat e tregut për shërbimet dhe produktet tona. Poashtu, NPB 
në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës dhe Ndërmarrjet Publike ka planifikuar punët për 
intervenime emergjente dhe punët për projektim dhe mbikëqyrje.

Ndërmarrja Pubike Banesore e bazon modelin e biznesit të saj konform kërkesave të 
konsumatorëve. Kështu që, konsumatorët janë të inkurajuar vazhdimisht të dërgojnë komentet 
e tyre dhe të sygjerojnë metoda për përmirësimin e shërbimeve.

QËLLIMET E SHITJES DHE MARKETINGUT

Departamenti për Komunikim dhe Media është përgjegjës për shitjen dhe lidhjen e 
marrëdhenieve kontraktuale me klientët. Kërkesa e konsumatorëve për administrimin e 
hyrjeve është e lartë dhe tejkalon kapacitetet tona për të ofruar këto shërbime. Kurse, 
intervenimet urgjente kontraktohen drejtëpërdrejtë nga Komuna e Prishtinës dhe ndërmarrjet 
lokale. Qëllimi i jonë është të krijojmë kontrata afatgjata për projekte të qëndrueshme në 
shërbim të sa më shumë qytetarëve në periudha afatgjata. 

Gjatë vitëve në vijimë, departamenti për shërbim të konsumatorëve do të kontraktoj numër të 
konsiderueshëm të konsumatorëve/pronarëve të njësive banesore në lidhje me administrimin 
e hyrjeve, ndërsa për intervenimet urgjente do të kemi marrëveshje kontraktuale me Komunën 
e Prishtinës dhe ndërmarrje të tjera lokale në fushë-veprimtarinë tonë. 
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PËRPARËSITË
•	Tradita dhe përvoja tejet e gjatë e ndërmarrjes.
•	Lojaliteti dhe besimi i konsumatorëve.
•	E vetmja ndërmarrje publike që ofron shërbimet e tilla.
•	Bashkëpunimi i mirë me institucionet e nivelit lokal.
•	Posedimi i konsiderueshëm i kapitalit (mjete të disponueshme për investime).
•	Stafi menaxhues kreativ.
•	Posedimi i projekteve arkitekturore të ndërtesave kolektive.
•	Numri i konsiderueshëm i punonjësve që kryejnë shërbime.
•	Posedimi i hapësirave të mjaftueshme të punës dhe mjeteve moderne të punës.
•	Niveli i kënaqshëm i transparencës.
•	Respektimi dhe mbrojtja e të drejtave të punëtorëve. 

MANGËSITË
•	Burokracia dhe procedurat e tej zgjatura në prokurimin publik zvarrit punët dhe pengon 

blerjen e shpejt të produkteve apo shërbimeve që nevojiten. 
•	Burokracia dhe procedurat e tej zgjatura në burime njerëzore për rekrutimin e stafit të 

nevojshëm që vështirëson përmbushjen e objektivave përbrenda afateve kohore.
•	Mungesa e mjaftueshme e kulturës në punë si pasojë e sistemit të brishtë të edukimit. 
•	Mungesa e një platforme të avancuar softëare-ike për integrimin e aktiviteteve biznesore, 

duke përfshirë databazën e konsumatorëve. 

MUNDËSITË
•	Kërkesa e madhe për administrimin e hapësirave në bashkëpronësi - mundësia e zgjerimit 

në administrimin e hyrjeve.
•	Nevoja e madhe për intervenime urgjente në qytet.
•	Paaftësia/pazotësia e kompanive private për të ofruar këto shërbime.
•	Krijimi i partneriteteve me institucione relevante.
•	Lidhja e marrëveshjeve me Komunën e Prishtinës dhe organizatave tjera publike përmes 

kontratës “blerje brenda shtëpisë në harmoni më Ligjin për Prokurimin Publik. 

RREZIQET
•	Mungesa e sundimit të ligjit.
•	Burokracia dhe procedurat e tej zgjatura që manifestohen me zvarritje të punëve nga 

nënpunësit dhe pengojnë zgjidhjen e shpejt të çështjeve. 
•	Mungesa e kulturës së punës. 
•	Mungesa e kualifikimit të përshtatshëm të punonjësve në treg.
•	Lëvizjet demografike - niveli i lartë i emigracionit, sidomos tek fuqia punëtore e re dhe e 

kualifikuar.
•	Shkalla e lartë e informalitetit. 
•	Mungesa e ligjeve adekuate që adresojnë problemet në bashkëpronësi.
•	Mungesa e fondit të banimit.
•	Normat e larta të interesit bankar.

•	Konkurrenca jolojale e cila cenon praktikat e mira afariste.  
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E ARDHMJA



VIZIONI

NPB të bëhet sinonim i jetës së organizuar dhe të shëndetshme në Prishtinë, dhe të njihet 
si shembull i përsosmërisë në shërbimet për qytetarët e Prishtinës si dhe të jetë iniciatore e 
ndërtimit të një sistemi i cili do të mundësoj që të kemi politika të qëndrueshme për qytetin 
dhe veprimtarinë njerëzore. 

MISIONI

Misioni i NPB-së është të siguroj shërbime me interes publik në mënyrë efikase dhe të 
përhershme në mbrojtjen maksimale të mjedisit dhe mbrojtjen e interesave të komunitetit 
lokal në të cilin veprojmë. Të vetëdijshëm për përgjegjësinë ndaj qytetarëve të Prishtinës, ne 
vazhdimisht po investojmë në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike, duke respektuar 
parimet e zhvillimit të qëndrueshëm. Në të njëjtën kohë, ne promovojmë dialog shoqëror 
brenda shoqërisë dhe u mundësojmë punonjësve tanë të marrin njohuri dhe aftësi të reja të 
përparuara. Duke rritur cilësinë dhe shtrirjen e shërbimeve publike për të mirën e qytetarëve, 
ekonominë dhe pushtetin vendor dhe vetëqeverisjen e qytetit të Prishtinës, ngritjen e 
standardit të qytetarëve, konkurrencën e ekonomisë së qytetit, ne realizojmë detyrën 
themelore të Ndërmarrjes: t’u sigurojmë qytetarëve të Prishtinës apo komunitetit lokal jetesë 
të shëndetshme, të këndshme dhe të sigurt urbane, çdo ditë. 

OBJEKTIVAT

NPB të jetë kompania kryesore për administrimin e ndërtesave në bashkëpronësi duke 
realizuar planin për renovimin dhe administrimin e hyrjeve përgjatë planit strategjikë drejtë 
realizimit të kërkesave nga pronarët e njësive banesore. Të jetë kompania kryesore për 
intervenime të shpejta ndërtimore dhe infrastrukturore në hapësirat publike në të gjithë 
territorin e Komunës së Prishtinës -në çdo kohë; Të realizoj projektin për rigjenerimin e 
lagjeve të urbanizuara në qytetin e Prishtinës në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës dhe 
pronarët e njësive banesore. Të planifikoj, mbikëqyr dhe të realizoj projekte arkitektonike 
dhe inxhinierike siç është projekti i banimit me kosto të përballueshme dhe projekte të tjera 
konform kërkesave të klientëve. Të hartoj, menaxhojë dhe ndërmjetësojë projektet ndërtimore 
më qëllim rritjen e vlerës së pasuris së Ndërmarrjes. Të investojë/rinovojë, mirëmbajë, ruaj, 
administroj dhe të jap me qira pasuritë në pronësi të Ndërmarrjes. 

Të gjitha këto projekte synohen të realizohen përmes funksioneve dhe veprimeve të 
depatamenteve.
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