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1. Hyrje 
 

Ky hulumtim është realizuar në muajin Mars të vitit 2021 nga kompania konsulente D&D 

Business Support Center dhe është financuar nga Ndërmarrja Publike Banesore – NPB bazuar 

në ligjin për Ndërmarrje Publike. 

Hulumtimi ka për qëllim që NPB, të njoftohet me qëndrimet e klientëve të saj në lidhje me 

shërbimet të cilat i ofron kjo e fundit si dhe shërbimet shtesë që klientët e saj do dëshironin të 

përfshiheshin në kuadër të Ndërmarrjes Publike Banesore. 

Ndërmarrja Publike Banesore është pronë e Komunës së Prishtinës me kapital publik, dhe ka 

për qëllim menaxhimin e drejtë dhe ruajtjen e pasurisë së saj e cila përbëhet nga 

patundshmëritë ku përfshihen banesa, lokale afariste, depo, garazhe dhe truall. 

E njëjta mbetet e përkushtuar që përmes veprimtarisë së saj të kontribuojë në përmirësimin e 

mirëqenies së qytetarëve dhe të bëhet sinonim i jetës së organizuar dhe të shëndetshme në 

Prishtinë, të njihet si shembull i përsosmërisë në shërbimet për qytetarët e Prishtinës si dhe të 

jetë iniciatorë i ndërtimit të një sistemi i cili do të mundësojë politika të qëndrueshme për 

qytetin dhe veprimtarinë njerëzore. 

Bazuar dhe në gamën e gjerë të shërbimeve të ofruara nga Ndërmarrja Publike Banesore, për 

identifikim më të saktë të komenteve dhe nevojave të klientëve të saj, këtë hulumtim e kemi 

ndarë në tri kategori: 

1. Pronar/përfaqësues i hyrjeve të ndërtesave të renovuara dhe mirëmbajtura nga 

Ndërmarrja Publike Banesore, 

2. Qiramarrës i banesës/ lokalit nga Ndërmarrja Publike Banesore, 

3. Banues i lagjes ku janë renovuar dhe mirëmbajtur hapësirat publike nga Ndërmarrja 

Publike Banesore. 

Të dhënat e gjetura nga ky hulumtim do të shërbejnë si udhërrëfyes, përmes të cilit 

Ndërmarrja Publike Banesore mund të përmirësoj shërbimet e saj dhe rrjedhimisht të bëj 

planifikimin e mëtutjeshëm të punës. 

Të njëjtat rezultate mund të ndihmojnë gjithashtu në informimin e drejtë të Ndërmarrjes 

Publike Banesore, për ankesat dhe kërkesat e klientëve të tyre. Informacione këto, të cilat 

mund të shfrytëzohen si bazë për krahasim dhe në hulumtimet e ardhshme të këtij lloji, për 

të parë trendin e kënaqshmërisë së klientëve të cilët në vazhdimësi janë përdorues direkt apo 

indirekt të shërbimeve të tyre. 

Ndër pyetjet për të cilat Ndërmarrja Publike Banesore, do të ketë një pasqyrim të qartë për 

qëndrimet e klientëve të NPB-së janë: 

 Kënaqshmëria e klientëve me punën dhe shërbimet e NPB-së 

 Vlerësimi i efikasitetit dhe sjelljes së stafit të NPB-së 

 Vlerësimi i afatit kohor i përfundimit të punëve të caktuara nga NPB 

 Vlerësimi i tarifave të shërbimeve nga NPB dhe 

 Shërbimet të cilat klientët do dëshironin të shtonin nën përgjegjësinë e NBP-së 
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2. Metodologjia e Hulumtimit 
 

Hulumtimi është zhvilluar përmes pyetësorit i cili është përpiluar nga D&D Business Support 

Center, në bashkëpunim me Ndërmarrjen Publike Banesore. 

Ky pyetësor është formuluar në mënyrë që të mbuloj në tërësi çështjet e parapara për këtë 

hulumtim dhe të nxjerr informatat e nevojshme nga të anketuarit. 

Pyetësori në fjalë i është adresuar 300 të anketuarve të cilët janë përdorues direkt apo indirekt 

të shërbimeve të cilat ofrohen nga Ndërmarrja Publike Banesore. 

Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve, 200 prej tyre janë pronar/përfaqësues të hyrjeve të 

ndërtesave të renovuara dhe mirëmbajtura nga Ndërmarrja Publike Banesore, 80 të anketuar 

nga numri total janë, qiramarrës të banesës/ lokalit nga Ndërmarrja Publike Banesore dhe 

pjesa tjetër 20 të anketuar janë, banues të lagjeve ku janë renovuar dhe mirëmbajtur hapësirat 

publike nga Ndërmarrja Publike Banesore. 

Duke pasur parasysh dhe gjendjen aktuale me Pandeminë Covid – 19, mbledhja e të dhënave 

në këtë hulumtim është kryer duke përdorur format elektronike gjegjësisht përmes thirrjeve 

telefonike, ndërsa për banuesit e lagjes ku janë renovuar dhe mirëmbajtur hapësirat publike 

nga NPB të dhënat janë mbledhur përmes vizitave në terren/ lagjet përkatëse të renovuara 

apo mirëmbajtura. 

Ky pyetësor i përpiluar, përveç pyetjeve të përgjithshme si gjinia, mosha, adresa dhe shërbimi 

të cilin kanë pranuar nga Ndërmarrja Publike Banesore, është përbërë në total prej 11 pyetjeve 

të cilat kanë pasur për qëllim matjen e kënaqshmërisë së klientëve. 

Pyetje këto të cilat kanë nxjerrë të dhënat si kënaqshmëria me shërbimet dhe punën e NPB- 

së, efikasiteti dhe sjellja e stafit të NPB-së, afati kohor i përfundimit të punëve nga NPB, 

vlerësimi për tarifat e shërbimeve nga NPB, ankesat dhe efikasiteti i zgjedhjes se ankesave të 

tyre, shërbimet të cilat do të dëshironin të shtoheshin nën përgjegjësinë e NPB-së dhe arsyet 

pse (pyetja e fundit i ështe drejtuar vetëm pronarëve/përfaqësueseve të hyrjeve të ndërtesave 

të renovuara dhe mirëmbajtura nga NPB. 

Kënaqshmëria e konsumatorëve për shumicën e pyetjeve është vlerësuar në katër shkallë: 

 Shumë të kënaqur 

 Deri diku i/e kënaqur 

 Pak i/e kënaqur 

 Aspak i/e kënaqur 
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3. Të gjeturat nga Hulumtimi 
 

Bazuar në numrin e përgjithshëm të 300 të anketuarve, shpërndarja e pyetësorëve ashtu siç e 

kemi përmendur në pjesën e mësipërme, është ndarë në të anketuarit përdorues të tri 

kategorive apo shërbimeve të ofruara nga Ndërmarrja Publike Banesore: 

1. Pronar/përfaqësues i hyrjeve të ndërtesave të renovuar dhe mirëmbajtura nga 

Ndërmarrja Publike Banesore. 

2. Qiramarrës i banesës/ lokalit nga Ndërmarrja Publike Banesore. 

3. Banues i lagjes ku janë renovuar dhe mirëmbajtur hapësirat publike nga Ndërmarrja 

Publike Banesore. 

Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve 200 apo 67% prej tyre i përkasin kategorisë së parë 

të kësaj ndarje, 80 të anketuar apo 27% i përkasin kategorisë së dytë të kësaj ndarje si dhe 20 

të anketuar apo 6% i përkasin kategorisë së tretë të kësaj ndarje të planifikuar për këtë 

hulumtim. Më poshtë mund të shihni gjithashtu dhe ndarjen në bazë të gjinisë dhe moshës e 

të anketuarve. 

Figura 1. Shpërndarja e pyetësorëve sipas gjinisë Figura 2. Shpërndarja e pyetësorëve sipas moshës 

  
 

Figura 3. Shpërndarja e pyetësorëve sipas kategorisë 

 

Vijimi i këtij hulumtimi do të përmbajë analizimin e rezultateve të pranuara nga ky hulumtim. 

22% 

Femër 

Mashkull 

78% 

 

 

5% 

 
31% 

18-29 

30-49 

50+ 

64% 

6% 

27% 

Pronar/ përfaqësues i hyrjeve të 
ndërtesave të renovuara dhe 

mirëmbajtura nga NPB 

Qiramarrës i banesës/ lokalit 

nga NPB 

67% Banues i lagjes ku janë renovuar 
dhe mirëmbajtur hapësirat 

publike nga NPB 
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3.1 Shkalla e kënaqshmërisë së klientëve me shërbimet dhe punët e NPB-së 
 

Duke u bazuar në të dhënat e gjeneruara nga përgjigjet e të anketuarve, kemi arritur të krijojmë 

një pasqyrë të qartë rreth nivelit të kënaqshmërisë së klientëve me punën dhe shërbimet e 

ofruara nga Ndërmarrja Publike Banesore. 

Një përqindje mjaftë e lartë nga numri total i të anketuarve e cila përfshin 171 konsumatorë 

apo 57% e tyre kanë shprehur se janë shumë të kënaqur me punën dhe shërbimet e ofruara 

nga NPB, 87 të anketuar apo 29% prej tyre kanë shprehur se janë deri diku të kënaqur me 

punën dhe shërbimet e NPB-së, 26 të anketuar apo 9% janë shprehur se janë pak të kënaqur 

me shërbimet dhe pjesa tjetër apo 16 të anketuar apo 5% e tyre janë shprehur si të pa kënaqur 

me shërbimet dhe punën e NPB-së. 

Figura 4. Vlerësimi lidhur me shërbimet dhe punën e NPB-së 

 
 

 

Tabela 1. Vlerësimi lidhur me shërbimet dhe punën e NPB-së 

 
Shumë të 

kënaqur 

Deri diku të 

kënaqur 

Pak të 

kënaqur 

Aspak të 

kënaqur 

 

Gjithsej 

Pronar/ përfaqësues i 

hyrjeve të ndërtesave të 

renovuara dhe 
mirëmbajtura nga NPB 

124 47 19 10 200 

 

62.00% 
 

23.50% 
 

9.50% 
 

5.00% 
 

66.67% 

Qiramarrës i banesës/ 

lokalit nga NPB 

31 36 7 6 80 

38.75% 45.00% 8.75% 7.50% 26.67% 

Banues i lagjes ku janë 

renovuar dhe mirëmbajtur 

hapësirat publike nga NPB 

16 4 0 0 20 

80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 6.67% 

 
Gjithsej 

171 87 26 16 300 

57.00% 29.00% 8.67% 5.33% 100.00% 

5% 

9% 

Shumë të kënaqur 

Deri diku të kënaqur 

29% 57% Pak të kënaqur 

Aspak të kënaqur 



8 

 

 

 

3.2 Shkalla e kënaqshmërisë së klientëve me efikasitetin dhe sjelljen e stafit të 

NPB-së 

Në pyetjen e dytë të këtij pyetësori, nga totali prej 300 të anketuarve, 164 apo 57% prej tyre 

janë shprehur se janë shumë të kënaqur me efikasitetin dhe sjelljen e të anketuarve, 89 apo 

29% janë shprehur se janë deri diku të kënaqur me efikasitetin dhe sjelljen e stafit të NPB-së, 

32 apo 9% e të anketuarve janë shprehur së janë pak të kënaqur me efikasitetin dhe sjelljen e 

stafit dhe 15 të anketuar apo 5% prej tyre janë shprehur të pa kënaqur me sjelljen dhe 

efikasitetin e stafit të NPB-së. 

Figura 5. Vlerësimi lidhur me efikasitetin dhe sjelljen e stafit të NPB-së 

 
 

 

 
 

Tabela 2. Vlerësimi lidhur me efikasitetin dhe sjelljen e stafit të NPB-së 

 
Shumë të 

kënaqur 

Deri diku të 

kënaqur 

Pak të 

kënaqur 

Aspak të 

kënaqur 

 

Gjithsej 

Pronar/ përfaqësues i 

hyrjeve të ndërtesave të 

renovuara dhe 
mirëmbajtura nga NPB 

111 56 22 11 200 

 

55.50% 
 

28.00% 
 

11.00% 
 

5.50% 
 

66.67% 

Qiramarrës i banesës/ 

lokalit nga NPB 

38 28 10 4 80 

47.50% 35.00% 12.50% 5.00% 26.67% 

Banues i lagjes ku janë 

renovuar dhe mirëmbajtur 

hapësirat publike nga NPB 

15 5 0 0 20 

75.00% 25.00% 0.00% 0.00% 6.67% 

 
Gjithsej 

164 89 32 15 300 

54.67% 29.67% 10.67% 5.00% 100.00% 

5.00% 

10.67% 

29.67% 54.67% 

Shumë të kënaqur 

Deri diku të kënaqur 

Pak të kënaqur 

Aspak të kënaqur 



9 

 

 

 

3.3 Shkalla e kënaqshmërisë së klientëve me afatin kohor të përfundimit të 

punëve 
 

Përmes kësaj pyetje kemi kuptuar se nga numri total i të anketuarve për këtë hulumtim 172 të 

anketuar apo 57% prej tyre, janë shprehur si shumë të kënaqur me afatin kohor të përfundimit 

të obligimeve të Ndërmarrjes Publike Banesore, 77 të anketuar apo 26% prej tyre janë shprehur 

deri diku të kënaqur me afatin kohor të përfundimit të obligimeve të NPB-së, 36 të anketuar 

apo 12% janë shprehur pak të kënaqur me këtë afat kohor, ndërsa pjesa tjetër 15 të anketuar 

apo 5% nga numri i përgjithshëm i të anketuarve janë shprehur të pa kënaqur me afatin kohor 

të përfundimit të obligimeve të Ndërmarrjes Publike Banesore. 

Figura 6. Vlerësimi i afatit kohor të përfundimit të punëve të caktuara 

 
 

 

 

Tabela 3. Vlerësimi i afatit kohor të përfundimit të punëve të NPB-së 

 
Shumë të 

kënaqur 

Deri diku të 

kënaqur 

Pak të 

kënaqur 

Aspak të 

kënaqur 

 

Gjithsej 

Pronar/ përfaqësues i 

hyrjeve të ndërtesave të 

renovuara dhe 

mirëmbajtura nga NPB 

120 47 23 10 200 

 

60.00% 
 

23.50% 
 

11.50% 
 

5.00% 
 

66.67% 

Qiramarrës i banesës/ 

lokalit nga NPB 

38 25 12 5 80 

47.50% 31.25% 15.00% 6.25% 26.67% 

Banues i lagjes ku janë 

renovuar dhe 

mirëmbajtur hapësirat 

publike nga NPB 

14 5 1 0 20 

 

70.00% 
 

25.00% 
 

5.00% 
 

0.00% 
 

6.67% 

 
Gjithsej 

172 77 36 15 300 

57.33% 25.67% 12.00% 5.00% 100.00% 

5.00% 

12% 

Shumë të kënaqur 

Deri diku të kënaqur 

25.67% 57.33% Pak të kënaqur 

Aspak të kënaqur 
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3.4 Shkalla e kënaqshmërisë së klientëve me tarifat e shërbimeve të NPB-së 
 

Në pyetjen se sa jeni të kënaqur me tarifat e shërbimeve të ofruara të NPB-së janë përgjigjur 

ne total 280 të anketuar pasi që kjo pyetje nuk është relevante për 20 të anketuarit, banuesit e 

lagjeve ku janë renovuar dhe mirëmbajtur hapësirat publike nga NPB. 

Përmes kësaj pyetje kemi kuptuar se 130 të anketuar apo 47% prej tyre janë shprehur shumë 

të kënaqur me tarifat e shërbimeve të NPB-së, 92 të anketuar apo 33% janë shprehur deri diku 

të kënaqur, 43 të anketuar apo 15% prej tyre janë shprehur pak të kënaqur me tarifat e 

shërbimeve të NPB-së ndërsa 15 të anketuar apo 5% prej tyre janë shprehur si të pa kënaqur 

me tarifat e vendosura për shërbimet e NPB-së. 

 

 
Figura 7. Vlerësimi i tarifave të shërbimeve të NPB-së 

 
 

 

Tabela 4. Vlerësimi i tarifave të shërbimeve të NPB-së 

 
Shumë të 

kënaqur 

Deri diku të 

kënaqur 

Pak të 

kënaqur 

Aspak të 

kënaqur 

 

Gjithsej 

Pronar/ përfaqësues i 

hyrjeve të ndërtesave të 

renovuara dhe 

mirëmbajtura nga NPB 

113 48 27 12 200 

56.50% 24.00% 13.50% 6.00% 71.43% 

Qiramarrës i banesës/ 

lokalit nga NPB 

17 44 16 3 80 

21.25% 55.00% 20.00% 3.75% 28.57% 

Banues i lagjes ku janë 

renovuar dhe 

mirëmbajtur hapësirat 
publike nga NPB 

0 0 0 0 0 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
 

 
Gjithsej 

130 92 43 15 280 

46.43% 32.86% 15.36% 5.36% 100.00% 

5.36% 

15.36% 

Shumë të kënaqur 

46.43% Deri diku të kënaqur 

Pak të kënaqur 

Aspak të kënaqur 

32.86% 
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3.5  Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen, a janë ankuar ndonjëherë për 

shërbimet e NPB-së. 
 

Në pyetjen se a janë ankuar ndonjëherë klientët në shërbimet e NPB-së, nga numri i 

përgjithshëm i të anketuarve të këtij hulumtimi 83 të anketuar apo 28% prej tyre janë ankuar 

së paku njëherë në shërbimet e NPB-së, ndërsa 217 të anketuar apo 72% janë shprehur se nuk 

janë ankuar asnjëherë në shërbimet e ofruara të NBP-së. 

 

 
Figura 8. Të dhënat lidhur me ankesat e klientëve për shërbimet e NPB-së 

 
 

 

Tabela 5. Të dhënat lidhur me ankesat e klientëve për shërbimet e NPB-së 

  

Po 
 

Jo 
 

Gjithsej 

Pronar/ përfaqësues i hyrjeve të 

ndërtesave të renovuara dhe 

mirëmbajtura nga NPB 

63 137 200 

31.50% 68.50% 66.67% 

Qiramarrës i banesës/ lokalit nga 

NPB 

20 60 80 

25.00% 75.00% 26.67% 

Banues i lagjes ku janë renovuar 

dhe mirëmbajtur hapësirat 

publike nga NPB 

0 20 20 

0.00% 100.00% 6.67% 

 

Gjithsej 
83 217 300 

27.67% 72.33% 100.00% 

27.67% Po 

 
Jo 

72.33% 
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3.6 Efikasiteti i zgjidhjes së problemeve apo ankesave nga stafi i NPB-së. 
 

Përmes pyetjes vijuese kemi kuptuar nga të anketuarit për efikasitetin e zgjidhjes së 

problemeve apo ankesave nga stafi i NPB-së. 

Nga 83 të anketuar të cilët janë përgjigjur me Po në pyetjen paraprake të cilët janë ankuar së 

paku njëherë në shërbimet e NPB-së, prej tyre shumë të kënaqur me efikasitetin e zgjidhjes së 

problemeve apo ankesave janë shprehur 27 të anketuar apo 33% prej tyre, deri diku të kënaqur 

janë shprehur 33 të anketuar apo 40% prej tyre, pak të kënaqur janë shprehur 12 të anketuar 

apo 14% prej tyre, ndërsa pjesa tjetër 11 të anketuar apo 13% janë shprehur të pa kënaqur me 

efikasitetin e zgjidhjes së problemeve apo ankesave nga stafi i NPB-së. 

 

 
Figura 9. Vlerësimi lidhur me zgjidhjen e ankesave/ problemeve  nga stafi i NPB-së 

 
 

 

Tabela 6. Vlerësimi lidhur me zgjidhjen e ankesave/ problemeve nga stafi i NPB-së 

 
Shumë të 

kënaqur 

Deri diku 

të kënaqur 

Pak të 

kënaqur 

Aspak të 

kënaqur 

 

Gjithsej 

Pronar/ përfaqësues i 

hyrjeve të ndërtesave të 

renovuara dhe 

mirëmbajtura nga NPB 

22 24 10 7 63 

 

11.00% 
 

12.00% 
 

5.00% 
 

3.50% 
 

75.90% 

Qiramarrës i banesës/ 

lokalit nga NPB 

5 9 2 4 20 

6.25% 11.25% 2.50% 5.00% 24.10% 

Banues i lagjes ku janë 

renovuar dhe mirëmbajtur 

hapësirat publike nga NPB 

0 0 0 0 20 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
 

 
Gjithsej 

27 33 12 11 83 

32.53% 39.76% 14.46% 13.25% 100.00% 

13.25% 

32.53% 

14.46% 

Shumë të kënaqur 

Deri diku të kënaqur 

Pak të kënaqur 

Aspak të kënaqur 

39.76% 
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3.7  Shërbime të tjera të cilat klientët do dëshironin të shtonin nën përgjegjësinë 

e NPB-së. 
 

Në pyetjen se cilat janë shërbimet të cilat të anketuarit do dëshironin të shtonin nën 

përgjegjësinë e NPB-së janë përgjigjur në të anketuarit pronar/përfaqësues të hyrjeve të 

ndërtesave të renovuara dhe mirëmbajtura nga NPB. 

Nga numri total i 200 të anketuarve, një numër relativisht i lartë kanë shprehur se do të 

dëshironin të shtonin nën përgjegjësinë e Ndërmarrjes Publike Banesore më shumë se një 

opsion të paraqitur në pyetësor. 

Vlen të theksohet se nga përgjigjet e marra nga të anketuarit, shërbimet për të cilat përgjigjet 

kanë qenë më të shpeshta janë: 

 Mirëmbajtja e ndriçimit publik, 

 Rregullimi i bodrumeve 

 Izolimi i kulmeve 

 Mirëmbajtja e garazheve 

 Fasadimi i ndërtesave 

Figura 10. Vlerësimi lidhur me shërbimet të cilat duhen shtuar nën përgjegjësinë e NPB-së 

 

Tabela 7. Vlerësimi lidhur me shërbimet të cilat duhen shtuar nën përgjegjësinë e NPB-së 

 Pronar/ përfaqësues i hyrjeve të ndërtesave 

të renovuara dhe mirëmbajtura nga NPB 

Vendosje e kutive postare 0.79% 

Mirëmbajtja e garazheve 14.44% 

Izolimi i kulmeve 11.02% 

Rregullimi i bodrumeve 13.12% 

Fasadimi i ndërtesave 8.14% 

Mirëmbajtja e ndriçimit publik 31.50% 

Rregullimi i parqeve dhe këndeve të lojërave 19.69% 

Funksionalizimi i hidrantëve 1.31% 

1.31% 0.79% 

Vendosje e kutive postare 

16.69% 
14.44% 

Mirëmbajtja e garazheve 
 

Rregullimi i bodrumeve 

13.12% Fasadimi i ndërtesave 
 

Mirëmbajtja e ndriçimit publik 

31.50% 8.14% Rregullimi i parqeve dhe këndeve të lojërave 

Funksionalizimi i hidrantëve 
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3.8 Arsyeja pse do dëshironit që këto shërbime të kryhen nën përgjegjësinë e 

NPB-së. 
 

Nga përgjigjet e pranuara në këtë pyetje kemi kuptuar se ndër arsyet më të shpeshta të cilat të 

anketuarit mendojnë se duhen shtuar këto shërbime nën përgjegjësinë e Ndërmarrjes Publike 

Banesore janë: 

 Sepse janë profesional; 

 Sepse ofertat dhe shërbimet e ofruara kanë çmime të volitshme. 

Ndërsa pjesa tjetër e të anketuarve mendojnë se këto shërbime do duhej të kryhen nën 

përgjegjësinë e NPB-së për shkak se: 

 Janë të qasshëm dhe të kujdesshëm; 

 Në ofertat dhe shërbimet paraprake nuk i përfshijnë të gjitha nevojat e banimit në lagje 

dhe ndërtesa kolektive. 

Figura 11. Të dhënat lidhur me arsyet pse duhen shtuar shërbimet nën përgjegjësinë e NPB-së 

 

47, 20% 43, 19% 

Sepse ofertat dhe shërbimet 
paraprake nuk i përshijnë të gjitha 
nevojat e banimit në lagje dhe 
ndërtesa kolektive. 

Sepse ofertat dhe shërbimet e 
ofruara kanë çmime më të volitshme 

Sepse janë profesional 

70, 30% 
72, 31% 

Sepse janë të qasshëm dhe të 
kujdesshëm 



15 

 

 

 

3.9  Përgjigjet në pyetjen, a jeni në gjendje të paguani më shumë nëse NPB do të 

shtonte më shumë shërbime nën përgjegjësinë e saj? 
 

Në pyetjen e mësipërme, janë përgjigjur të anketuarit pronar/përfaqësues të hyrjeve të 

ndërtesave të renovuara dhe mirëmbajtura nga NPB. 

Të njëjtit përmes kësaj pyetje na kanë ofruar një pasqyrë të qartë për gatishmërinë e tyre për 

të paguar më shumë apo jo për shërbimet të cilat mund të shtohen në të ardhmen nën 

përgjegjësinë e stafit të Ndërmarrjes Publike Banesore. 

Në këtë pyetje, 164 të anketuar apo 82% e numrit të përgjithshëm e të anketuarve të këtij 

hulumtimi kanë pohuar se janë të gatshëm të paguajnë më shumë në rast se shtohen shërbimet 

e ofruara nga NPB. Ndërsa 36 të anketuar apo 18% kanë pohuar se nuk janë të gatshëm të 

paguajnë më shumë edhe nëse shtohen shërbimet e Ndërmarrjes Publike Banesore. 

Figura 12. Të dhënat lidhur me gatishmërinë e klientëve për të paguar më shumë për shërbimet e NPB-së 

 
 
 

Tabela 8. Të dhënat lidhur me gatishmërinë e klientëve për të paguar më shumë për shërbimet e NPB-së 

  

Po 

 

Jo 

 

Gjithsej 

Pronar/ përfaqësues i 

hyrjeve të ndërtesave të 

renovuara dhe mirëmbajtura 

nga NPB 

 

164 
 

36 
 

200 

 

82.00% 

 

18.00% 

 

100.00% 

 

 
18% 

 
 

 
PO 

JO 

82% 
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3.10 Përgjigjet në pyetjen, nëse jeni klient i NPB-së dhe jeni afër skadimit të 

kontratës, a do të vazhdoni kontratë të re? 
 

Në pyetjen vijuese, nëse janë afër skadimit të kontratës, a do të vazhdoni një kontratë të re 

bashkëpunimi janë përgjigjur 280 të anketuar, pronar/përfaqësues të hyrjeve të ndërtesave të 

renovuara dhe mirëmbajtura nga NPB dhe qiramarrësit e banesës/ lokalit nga NPB. 

Prej tyre 262 të anketuar apo 94% janë përgjigjur me Po, janë të gatshëm të vazhdojnë 

kontratën e re, ndërsa vetëm 18 të anketuar apo 6% të numrit të përgjithshëm të këtij 

hulumtimi janë përgjigjur me Jo, nuk janë të gatshëm të vazhdojnë kontratë bashkëpunimi 

pas skadimit të asaj aktuale. 

Figura 13. Të dhënat lidhur me vazhdimin e një kontrate të re me NPB-në 

 
 

 

Tabela 9. Të dhënat lidhur me vazhdimin e një kontrate të re me NPB-në 

 

Po Jo Gjithsej 

Pronar/ përfaqësues i 

hyrjeve të ndërtesave të 

renovuara dhe 

mirëmbajtura nga NPB 

191 9 200 

95.50% 4.50% 71.43% 

Qiramarrës i banesës/ 

lokalit nga NPB 

71 9 80 

88.75% 11.25% 28.57% 

Gjithsej 
262 18 280 

94.00% 6.00% 100.00% 

 
6% 

 
 
 
 
 
 

PO 

JO 

 
 
 

94% 
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4. Konkluzionet dhe Rekomandimet 
 

Siç e kemi përmendur dhe më lartë qëllimi i këtij hulumtimi ishte matja e nivelit të 

kënaqshmërisë së klientëve rreth shërbimeve të ofruara nga Ndërmarrja Publike Banesore. 

Ky hulumtim ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë për të kuptuar gjendjen reale dhe nevojat 

e klientëve të NPB-së, në mënyrë që Ndërmarrja Publike Banesore të ndërmarrë hapa konkret 

drejt veprimeve të cilat minimizojnë pakënaqësinë e klientëve, duke u fokusuar në rritjen e 

cilësisë së shërbimeve si dhe të organizoj e planifikoj aktivitete specifike, oferta të reja që 

përfshijnë shërbime të tjera të cilat do të përmbushnin kërkesat e klientëve të identifikuara në 

bazë të këtij raporti. 

Konkluzionet dhe rekomandimet tona duke u bazuar në këtë hulumtim janë të ndara në tri 

kategori ashtu siç është ndarë edhe pyetësori. 

Për sa i përket kategorisë së parë, Pronar/përfaqësues të hyrjeve dhe ndërtesave të renovuara 

dhe mirëmbajtura nga NPB, bazuar në përgjigjet e të anketuarve kemi vërejtur se këta të fundit 

janë mjaft të kënaqur me shërbimet të cilat pranojnë nga stafi i Ndërmarrjes Publike Banesore, 

mirëpo gjithashtu ka nevojë për ndryshime apo përmirësim të shërbimeve aktuale të cilat i 

ofron në hyrjet e ndërtesave që ka përsipër. 

Të anketuarit kanë treguar një kënaqshmëri të lartë për sa i përket punës, sjelljes dhe afatit 

kohor të përfundimit të obligimeve të NPB-së, ndërsa të njëjtit kanë shtuar dhe dëshirat e tyre 

për të pasur më shumë shërbime nën përgjegjësinë e NPB-së. Ndër shërbimet më të kërkuara 

nga të anketuarit ishte marrja përsipër mirëmbajtja e ndriçimit publik, rregullimi i parqeve 

dhe këndeve të lojërave, si dhe rregullimi i bodrumeve dhe mirëmbajtja e garazheve. 

Rekomandimet e këtij hulumtimi, përkundër shtimit të shërbimeve të lartë cekura nën 

përgjegjësinë e tyre, është që shërbimet aktuale të përmirësohen, t’i jepet fokus i veçantë 

mirëmbajtjes së ashensorëve dhe dritareve si dhe të bëhet dhe izolimi i dritareve po ashtu. 

Për sa i përket kategorisë së dytë qiramarrës i banesës/ lokalit nga Ndërmarrja Publike 

Banesore, bazuar në përgjigjet e të anketuarve kemi vërejtur se këta të fundit janë të kënaqur 

me banesat/lokalet e ofruara, mirëpo përsëri ka mjaftë hapësirë për përmirësime. 

Rekomandim bazuar nga të gjeturat e këtij hulumtimi, është që Ndërmarrja Publike Banesore, 

të jetë më bashkëpunuese me qiramarrësit e saj, të kujdeset për gjendjen esenciale të 

banesave/lokaleve të cilat ka përsipër dhe të renovoj ato sipas nevojës. 

Tutje rekomandim tjetër, bazuar në komentet e të anketuarve të cilët janë përgjigjur pyetësorit 

të këtij hulumtimi, është rishqyrtimi i vlerës së qirasë së banesave/lokaleve pasi që marrë 

parasysh dhe gjendjen aktuale me pandeminë dhe ndikimin e saj në ekonominë e vendit 

shpesh herë është e vështirë mbledhja e mjeteve të nevojshme për kryerjen e obligimit të 

qirasë. 

Ndërsa për sa i përket kategorisë së tretë, banues i lagjes ku janë rinovuar dhe mirëmbajtur 

hapësirat publike nga NPB, vlen të theksohet se rezultatet e këtij hulumtimi kanë treguar një 



18 

 

 

kënaqëshmëri mjaftë të lartë me punën dhe shërbimet e Ndërmarrjes Publike Banesore, e njëjta 

vlen po ashtu dhe tek stafi dhe gjithashtu afati kohor por dhe cilësia e punëve të përfunduara 

deri më tani nga Ndërmarrja Publike Banesore. 

Rekomandimet bazuar në të gjeturat e këtij hulumtimi në këtë rast janë që stafi i Ndërmarrjes 

Publike të vazhdoj të kryej obligimet e saj me efikasitet por edhe brenda afatit kohor të 

paracaktuar. 

Ndërsa sa i përket shërbimeve shtesë, të dhënat nga kjo anketë nxjerrin në pah gatishmërinë 

e klientëve për të paguar më shumë, informatë shumë e rëndësishme për NPB që të punoj 

drejt ofrimit të shërbimeve të reja sidomos gjatë ciklit të dytë për vazhdimin e kontratave ku 

94% e të anketuarve pohojnë që janë të gatshëm të vazhdojnë kontratën aktuale me NPB-në. 
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5. Aneks 1. 
 

Ky hulumtim është duke u realizuar nga kompania D&D Business Support Center e cila është kontraktuar nga “Ndërmarrja 
Publike Banesore Sh.A’’. Qëllimi i këtij hulumtimi është që të nxirren të dhënat themelore rreth kënaqshmërisë dhe 
njohurive të konsumatorëve rreth shërbimeve të ofruara nga “Ndërmarrja Publike Banesore SH.A’’ për periudhën Janar- 
Dhjetor 2020. 

 

 

 

 

PYETËSOR 
 

 

 

 

 

 

Gjinia:  Femër  Mashkull 

Mosha: 

Adresa/ Lagjja: 

Ju jeni: 

Pronar/përfaqësues i hyrjeve të ndërtesave të renovuara dhe mirëmbajtura nga NPB 

Qiramarrës i banesës/ lokalit nga NPB 

Banues i lagjes ku janë renovuar dhe mirëmbajtur hapësirat publike nga NPB 

1. Sa jeni të kënaqur me shërbimet dhe punën e Ndërmarrjes Publike Banesore? 

Shumë të kënaqur Deri diku i/e kënaqur Pak i/e kënaqur Aspak i/e kënaqur 

2. Sa jeni të kënaqur me efikasitetin dhe sjelljen e stafit të Ndërmarrjes Publike Banesore? 

Shumë të kënaqur Deri diku i/e kënaqur Pak i/e kënaqur Aspak i/e kënaqur 

3. Sa jeni të kënaqur me afatin kohor të përfundimit të punëve të caktuara nga NPB? 

Shumë të kënaqur Deri diku i/e kënaqur Pak i/e kënaqur Aspak i/e kënaqur 

4. Sa jeni të kënaqur me tarifat e shërbimeve nga NPB? 

Shumë të kënaqur Deri diku i/e kënaqur Pak i/e kënaqur Aspak i/e kënaqur 

5. A jeni ankuar ndonjëherë për shërbimet e ofruara nga Ndërmarrja Publike Banesore? 

Po Jo 

6. Nëse po, sa jeni të kënaqur me efikasitetin e zgjedhjes së problemeve/ ankesave tuaja? 

Shumë të kënaqur Deri diku i/e kënaqur Pak i/e kënaqur Aspak i/e kënaqur 
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Faleminderit për kohën që ndatë për plotësimin e këtij pyetësori! 

7. Cilat nga shërbimet e tjera do të dëshironit të kryhen nën përgjegjësinë e NPB? 

 Mirëmbajtja e garazheve 

 Izolimi i kulmeve 

 Rregullimi i bodrumeve 

 Fasadimi i ndërtesave 

 Mirëmbajtja e ndriçimit publik 

 Rregullimi i parqeve dhe këndeve të lojërave 

 Funksionalizimi i hidrantëve 

 Vendosja e kutive postare 

 Nuk është pyetje relevante 

8. Pse do dëshironit të kryhet ky shërbim nën përgjegjësinë e NPB? 

 Sepse ofertat dhe shërbimet paraprake nuk i përshijnë të gjitha nevojat e banimit në lagje dhe 

ndërtesa kolektive. 

 Sepse ofertat dhe shërbimet e ofruara kanë çmime më të volitshme 

 Sepse janë profesional 

 Sepse janë të qasshëm dhe të kujdesshëm 

 Nuk është pyetje relevante 

9. Nëse NPB do të përfshinte më shumë shërbime në ofertat e saj, a jeni të gatshëm të paguani më 

shumë? 

Po Jo Nuk është pyetje relevante 

10. Nëse jeni klient i NPB-së dhe jeni afër skadimit të kontratës a do të vazhdonit me kontratë të re? 

Po Jo Nuk është pyetje relevante 

11. Cili është rekomandimi juaj për përmirësimin e shërbimeve të cilat ofrohen nga NPB? 
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