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“Festat e qytetarëve do të jenë 365 ditë, sepse çdo ditë
e punës sonë do të jetë festë për qytetarët e Ferizajt”

- Agim Aliu -
Kryetar i Komunës së Ferizajt
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-Sollëm afro 100 milionë euro investime, projekte në vetëm 1 vit qeverisje;
-U vlerësuam qeveria me moshën më të re, ku mosha mesatare e drejtorëve
komunal është 36 vjeç;
-Barazinë gjinore e përkthyem duke i besuar grave 3 drejtori komunale dhe
kryesimin e Kuvendit të Komunës;
-Themeluam Qendrën e Ndërmarrësisë dhe Inovacionit;
-Nisëm ndërtimin e Spitalit të Ri Rajonal në Ferizaj;
-Miratuam lokacionin dhe planin e varrezave të reja të qytetit me 30,000
vend varre të ndara në 35 blloqe;
-Nisëm projektin gjigand urban “Bashkimi i Qytetit”;
-Nisëm punimet në ndërtimin e nënkalimeve për automjete në: 
     •Varosh, 
     •Nikadin 
     •afër Plus Market-it;
-Ulëm tatimin në pronë nga baza tatimore prej 10%; 
-Rritëm të hyrat vetanake për 37%; 
-Mbyllëm mbi 50 bastore e kazino dhe nga to arkëtuam taksa komunal në
vlerën 232,590.00€;
-Nisëm ndërtimin e dy shkollave të mesme në Ferizaj;
-I dhamë frymë klasave, duke zbritur në 28 numrin e nxënësve për klasë;
-Instaluam konkursin publik si mekanizëm punësimi, transparent e të 
pandikuar nga politika;
-Themeluam shërbimin higjieno-teknik në shkolla të quajtur “Shtëpiaku”;
-Mbollëm 30,000+ drunjë dekorativ, lule dhe drunjë frutor;
-Hoqëm mbi 150 deponi ilegale të mbeturinave;
-Përfituam 600,000.00€ grant për makineri të mirëmbajtjes në Garën për
Mjedis të Pastër;
-Asfaltuam afro 40 kilometër rrugë dhe 4.2 kilometër trotuare;
-Nisëm ndërtimin e Kolektorit Verior për Trajtimin e Ujërave të Zeza;

Sukseset e veçanta
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-Përfituam projektin e ndërtimit të Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Zeza;
-Përfituam nga fondi kreditor për ndërtimin e Fabrikës së Ujit në Talinoc të
Muhaxherëve;
-Ndërmorëm veprimet e duhura për rregullimin e shtratit të lumit Nerodime;
-Morëm konfirmimin për themelimin e Qendrës së Informimit dhe Alarmimit
gjatë 2019-tës;
-Vendosëm 3 pikave të kontrollit policor si masë parandaluese për mbrojtjen
e pyjeve nga prerja ilegale;
-Konfiskuam dhe asgjësuam mbi 10 ton mish dhe nënprodukte të tij;
-Ulëm drastikisht rrezikun nga qentë endacak, duke trajtuar mbi 1500
prej tyre;
-Siguruam buxhetin për ndërtimin e Pishinës Gjysmë-Olimpike në Ferizaj;
-Themeluam Muzeun e Kujtesës - institucionin unik muzeal për ruajtjen dhe
promovimin e vlerave historike;
-Siguruam buxhetin për ndërtimin e Qendrës Multifunksionale
(Pallatit të Kulturës);
-Ferizaj shumë shpejt do t’i ketë fushat e tenisit me financimin e garantuar
nga MKRS;
-Nisëm ndërtimin e Qendrës së Panaireve dhe Sporteve në Greme; 
-Nisëm ndërtimin e Sallës së Sporteve në Balaj;
-Për herë të parë publikuam emrat e uzurpatorëve, shfrytëzuesve afatgjatë
dhe afatshkurtër dhe listën e pronave komunale;

Sukseset e veçanta
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Financa dhe Zhvillim Ekonomik
-Themeluam Këshillin Ndërdrejtorial për Zhvillim Ekonomik;
-Themeluam Qendrën e Ndërmarrësisë dhe Inovacionit;
-Ulëm tatimin në pronë nga baza tatimore për 10%;
-Rritëm të hyrat vetanake për 37%;
-Afruam procedurat për themelimin e zonës së parë ekonomike;
-Funksionalizuam Komitetin e Auditimit;
-Arkëtuam 350,000.00€ nga taksat komunale;
-Nga bastoret dhe kazinotë arkëtuam 232,590.00€;
-Bëmë publike për herë të parë emrat e borxhlinjve qiramarrës të pronave komunale;
-Evidentuam dhe inkasuam 146,711.86€ nga qiratë e pronave komunale;
-9 biznese ferizajase përfituan afro 100,000.00€ grant nga Programi i Zhvillimit
Rajonal të Balancuar;
-Ndërmorëm fushatë vetëdijesimi për pagesën e tatimit në pronë;
-Futëm në sistem të pagesës së tatimit, 15 objekte banimi kolektiv të pa tatuara
deri më tani;
-Tejkaluam planifikimin ligjor të verifikimit të objekteve tatimore duke verifikuar
15,000 objekte;
-Miratuam Rregulloren e re për Taksat, Tarifat dhe Ngarkesat Komunale;
-U ranguam kampion në nivel republikan për mbështetjen e financimin e mediave
lokale;
-Hartuam buxhetin më bazë në komunitet nga 10 dëgjimet buxhetore;
-Mbështetëm hapjen e Zyrës Rajonale në Ferizaj të Agjencisë Kosovare të Bizneseve;
-Punuam 38 plane të biznesit për investitor të ndryshëm në Komunën e Ferizajt.
-Në funksion të transparencës, vendosëm kamera në sektorin e tatimit në pronë;
-Ulëm shpenzimet në kategoritë e luksit;
-Aftësuam stafin me trajnime profesionale speciale për fushën e menaxhimit dhe
kontrollit financiar;
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-Nisëm projektin transformues urban “Bashkimi i Qytetit”;
-Nisëm punimet në ndërtimin e nënkalimeve për automjete në:
     •Varosh;
     •Nikadin
     •Afër Plus Market;
-Nisëm ndërtimin e Kolektorit Verior për Trajtimin e Ujërave të Zeza;
-Përfituam projektin për ndërtimin e Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Zeza;
-Përfituam nga fondi kreditor për ndërtimin e Fabrikës së Ujit në Talinoc të
Muhaxherëve;
-Asfaltuam afro 40 kilometër rrugë në gjithë territorin e Ferizajt;
-Ndërtuam 4.2 kilometër trotuare;
-Shtuam me mbi 6 kilometër rrjetin e kanalizimit atmosferik;
-Shtrimë afro 700 metër rrjet të kanalizimit fekal;
-Mbrojtëm shëndetin publik duke hequr tubat kanceroz të azbestit në disa lagje
të qytetit;
-Ndërtuam parkun para ndërtesës së Komunës nga gropa e trashëguar e
projektit të dështuar për sheshin;
-Morëm obligimet që na takojnë në procesin e modernizimit të rrjetit hekurudhor
përgjatë territorit tonë;

-Formuam trupën konsultative profesionale të urbanizmit dhe mjedisit;
-Miratuam lokacionin dhe paraqitëm planin e varrezave të reja të qytetit me
30,000 vend varre të ndara në 35 blloqe dhe infrastrukturën përcjellëse;
-Miratuam ndryshimin e lokacionit për Stacionin e Autobusëve;
-Vendosëm standardin për investitorët që çdo ndërtesë e re kolektive të ketë dy
etazheve bodrum për parking;
-Publikuam për herë parë listën e lejeve ndërtimore;
-Me qëllim kujdesin ndaj mjedisit, shtuam numrin e inspektorëve të mjedisit;
-I dhamë drejtimin e duhur procesit të emërtimit të rrugëve përmes komisionit
me përbërje të re;
-Planifikimin për territorin e nisëm me mbi 10 diskutime me profesionistë e
qytetarë për hartat zonale;

Infrastruktura
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-Morëm konfirmimin për themelimin e Qendrës së Informimit dhe Alarmimit gjatë
2019-tës;
-Mbollëm 30,000+ drunj dekorativ, lule dhe drunj frutor;
-Hoqëm mbi 150 deponi ilegale të mbeturinave;
-Larguam afro 24 mijë ton mbeturina;
-Hoqëm mbi 50 tonelata mbeturina në aksionin “Ta pastrojmë Kosovën”;
-Vendosëm në fshatin Dremjak, lokacionin e deponisë për mbetjet e ngurta;
-Nga bashkëpunimi me GIZ gjerman përfituam 260 kontejner mbeturinash;
-Përfituam 600,000.00€ grant për makineri të mirëmbajtjes së qytetit në Garën
për Mjedis të Pastër;
-Shtrimë 100 kilometër rrjetin e ndriçimit publik në gjithë territorin e Ferizaj duk
 vendosur rreth 2000 trupa ndriçues;
-Ulëm shpenzimet e ndriçimit publik me afro 30% me vendosjen e releve kohore në
rrjetin e ndriçimit publik në shumicën e fshatrave;
-Riparuam mbi 500 metër kanalizim atmosferik dhe mbi 5 kilometër kanalizim fekal;
-Hapëm mbi 25 kilometra metër kanal kullues për të evituar vërshimet në shumë
zona;
-Ndërmorëm veprimet e duhura për rregullimin e shtratit të lumit Nerodime;
-Riparuam 5000 metër rrugë dhe 1000 metër trotuare;
-Përfunduam me kohë procedurat tenderuese për mirëmbajtjen dimërore të
rrugëve në gjithë territorin e Ferizajt;
-Me kosto minimale shpenzimesh, si asnjëherë më parë dekoruam qytetin për
festat e fund vitit;
-Mbuluam gjithë territorin me sinjalistikën e munguar të trafikut;
-Morëm vlerësimin nga platforma ndreqe.com si Komuna më e shpejt në reagimin
për ankesat për trajtimin e deponive ilegale;
-Riorganizuam ndërmarrjet publike me qëllim rritjen e efikasitetit të tyre;
-Përmes task-forcës dhe mobilizimit të të gjithë mekanizmave komunal, përballuam
me sa më pak dëme, vërshimet në shkallë të gjerë shtrirje;
-Riparuam urën për këmbësor në Dardani;
-Për shkëmbimin e praktikave më të mira në menaxhimin e ujërave lidhëm
bashkëpunim me ekspertë francez;
-Menaxhuam suksesshëm reshjet e dendura të borës vitin që shkoi ndonëse 
rashëguam një proces të pa përfunduar tenderues;
-Rregulluam pusetat dhe sanuam gropat në rrugë;

Shërbime Publike
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- Themeluam Muzeun e Kujtesës - institucionin unik muzeor për ruajtjen dhe
promovimin e vlerave historike;
- Siguruam buxhetin për ndërtimin e Qendrës Multifunksionale
(Pallatin e Kulturës)
- Siguruam buxhetin për ndërtimin e Pishinës Gjysmë-Olimpike në Ferizaj;
- Ferizaj shumë shpejt do t’i ketë fushat e tenisit me financimin e garantuar
nga MKRS;
- Nisëm ndërtimin e Qendrës së Panaireve dhe Sporteve në Greme;
- Nisëm ndërtimin e Sallës së Sportit në Balaj;
- Siguruan fonde shtesë nga MKRS për finalizimin e ndërtimit të Qendrës Rinore;
- Siguruam fonde shtesë për renovimin e Stadiumit të Qytetit;
- Realizuam mbi 150 aktivitete kulturore, sportive dhe rinore;
- Caktuam organet drejtuese të parashikuara sipas ligjit në Teatrin “Adriana”;
- Miratuam dokumentin bazë për funksionimin e teatrit, statutin e Teatrit “Adriana”;
- Për herë të parë Teatri “Adriana” përgatiti repertorin e shfaqjeve;
- Vendosëm sistemin e biletave për shfaqjet teatrore;
- Mirëpritëm aktorët me renome botërore, Rexhep Mitrovica dhe Arben Bajraktaraj;
- Miratuam për herë të parë Rregulloren për kushtet e menaxhimit dhe shfrytëzimit
të objekteve sportive publike;
- Përkujtuam me shumë ngjarje, heroizmin e para 20 viteve të Ushtrisë së
lavdishme Çlirimtare të Kosovës në Betejën e Jezercit;
- Shënuam me tribunë shkencore 110 vjetorin e Kuvendit të Ferizajt;
- -Riorganizuam dhe mbështetëm klubet sportive lokale;
- Mirëpritëm legjendën e futbollit anglez, Brian Dean dhe potencialit të tij
investiv në Ferizaj;
- Organizuam për herë të parë në Ferizaj, Ditën Olimpike;
- Morëm përsipër të sigurojmë objektin që të funksionoj për herë të parë Arkivi
Ndërkomunal;
- Nënshkruam të parët nga komunat, marrëveshjen e bashkërendimit të
aktiviteteve në kuadër të Programit Nacional për Rininë;
- Mbështetëm  financiarisht festivalin identitar ferizajas të muzikës për fëmijë,
“Fëmijët e Gëzuar” në 30 vjetorin e funksionimit;

Kultura, Rinia dhe Sporti
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-Nisëm ndërtimin e Spitalit të Ri Rajonal në Ferizaj;
-Nisëm ndërtimin e Qendrës së Mjekësisë Familjare në Nerodime;
-Funksionalizuam objektin shëndetësor të Screningut me destinimin për Barnatore
Qendrore;
-Mbështetëm financiarisht aktivitetin dhe hapjen e Qendrës së Down Syndrome
Kosova në Ferizaj;
-Ndihmuam Spitalin Rajonal të Ferizajt me pajisje mjekësore;
-Përfituam pajisje mjekësore dhe 2 autoambulanca donacion nga Zvicra;
-Përfituam donacion në pajisje mjekësore   prej 10,000€ nga Kompania IPKO;
-Përfituam një autoambulancë dhe pajisje mjekësore, donacion nga Gjermania;
-Dhuruam 60 karroca përmes donatorëve për personat me nevoja të veçanta;
-Propozuam Strategjinë dhe Planin e Veprimit për Personat më Aftësi të Kufizuara;
-Zgjodhëm organet drejtuese dhe hartuam planin e punës së Këshillit Profesional
Shëndetësor;
-Koordinuam veprimet institucionale në mbrojtje të familjes përmes Mekanizmit
Koordinues Kundër Dhunës në Familje;
-Bashkë me donatorë vullnetmirë ndihmuam 847 familje me pako ushqimore e
higjienike;
-Përfituam donacion nga GIZ për rregullimin e ambientit tek ish Gjimnazi për
hapjen e qendrës ditore për trajtimin e fëmijëve në rrugë;
-Ofruam shërbime profesionale sociale për 739 raste të kategorive të ndryshme
sociale;
-Mbështetëm 82 raste për shërim me gjithsej 33,544.00€;
-Përkrahëm me 8,265.00€ aktivitetin e organizatave të shoqërisë civile;
-Funksionalizuam kujdestarinë e natës në QMF II;
-Vendosëm kamera në Qendrën Emergjente dhe Barnatoren Kryesore;
-Renovuam dhe mirëmbajtëm të gjitha objektet shëndetësore;
-Vendosëm sistemin e ngrohjes me pelet në AMF Mirash, Llojza, Varosh;
-Furnizuam me lëndë djegëse për ngrohje 150 familje skamnore;
-Instaluam përgjegjshmërinë institucionale duke pezulluar zyrtarë me dyshimet
për marrje ryshfeti;
-Dërguam në institucionet e drejtësisë të gjitha lëndët me dyshimet për
keqpërdorime nga ish qeverisja;
-Morëm përsipër të çojmë përpara objektivat që dalin nga Strategjia për
Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm që shpie në Terrorizëm 2015-2020;

Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
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-Nisëm ndërtimin e Shkollës së re të Mesme me sipërfaqe prej 7000m2,
29 dhoma mësimi, 4 kabinete dhe 1 bibliotekë;
-Vumë gurthemelin e shkollës së re profesionale për kuadrot e reja në tregun
e punës;
-I dhamë frymë klasave, duke zbritur në 28 numrin e nxënësve për klasë;
-Instaluam konkursin publik si mekanizëm punësimi, transparent e të pandikuar
nga politika;
-Themeluam shërbimin higjieno-teknik në shkolla të quajtur “Shtëpiaku”;
-Ndaluam organizimin e mbrëmjeve të maturës jashtë territorit të Ferizajt;
-Ndaluam ekskursionet e nxënësve maturantë në Shqipëri për të rishikuar,
analizuar qëllimin e këtij organizimi dhe zvogëluar kostot e maturës;
-Hoqëm disa nga shpenzimet për maturantë përmes marrëveshjes me
Kolegjin AAB;
-Lidhëm marrëveshje me profesionistë për orientimin në karrierë;
-Dinamizuam bashkëveprimin me Këshillin e Prindërve;
-Në shkollën e agrobiznesit dhe teknologjisë, hapëm Qendrën e Karrierës;
-Miratuam Planin Zhvillimore Komunal të Arsimit 2018-2022;
-Pas shumë vitesh, rifunksionalizuam Asamblenë Komunale të Fëmijëve;
-Për fëmijët garantuam infrastrukturën ligjore lokale përmes aprovimit të
Rregullores për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës
komunal miqësor për fëmijët;
-Mbështetëm themelimin e 2 bibliotekave në shkollat e fshatrave; 
-Renovuam dy shkolla fillore përmes programit të efiçiencës;
-Riparuam çatitë dhe rregulluam oborret në shkollat ku pati nevojë për ndërhyrje; 
-Drejtimet e reja profesionale i promovuam përmes fushatës vetëdijësuese në
komunitet;
-I garantuam punën praktike në institucione shëndetësore nxënësve të drejtimeve
mjekësore të shkollave të mesme;
-Ri programuam dhe shlyem shumë nga borxhet e papaguara të pagave jubilare;

Arsim
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Bujqësi dhe Pylltari
-Për herë të parë hapëm pikën grumbulluese për konservimin dhe përpunimin
e pemëve dhe perimeve;
-Mbështetëm 15 fermerë me nga 3 ari serrë;
-Subvencionuam mbjelljen e 400 ha sipërfaqe me misër;
-Subvencionuam me 28,794.00€ ngritjen e 15 ha me pemishte të arrave;
-Shpërndamë 850 koshere bletësh për bletarët ferizajas;
-71 fermerë përfituan nga programi i subvencionimit të kamatave të fermerëve
për projekte të bujqësisë;
-Realizuam vaksinimin e fondit blegtoral kundër sëmundjeve clostridiale;
- Vaksinuam mbi 3000 qen me pronarë;
-U trajtuan mbi 3800 krerë lopë ,mëshqerra dhe viça  kundër endoparazitëve;
-Ulëm drastikisht rrezikun nga qentë endacak, duke trajtuar mbi 1500 prej tyre;
-Rregullimi dhe mirëmbajtja e thundrave ndodhi tek 2573 krerë lopë  qumështore;
-Shpërndamë 67 krerë mëshqerra barëse;
-Furnizuam 6 fermerë  me nga një llaktofriz me kapacitet prej 330 litra;
-Pajisëm me kartela fermerët përfitues nga marrëveshja me HIB Petrol për çmim
5 cent më të lirë sesa çmimi i tregut për furnizim me karburante;
-Konfiskuam afro 200m3 dru të prera ilegalisht në zonat malore të Ferizajt;
-Ndihmuam 150 familje ferizajase me 2 metër dru nga e gjithë sasia e konfiskuar;
-Bllokuam rrugët e qarkullimit të prerësve ilegal të pyjeve përmes 3 pikave të
kontrollit policor;
-61 gra u certifikuan në përpunimin e perimeve;
-Mbështetëm certifikimin e 8 bujqve në modulin e gjedheve nga Autoriteti
Kombëtar i Kualifikimeve;
-Mbështetëm organizimin e Panairit të Prodhimeve Bujqësore;
-Avokuam kërkesën e bujqve për kompensimin e dëmeve të shkaktuara
nga vërshimet;
-Bashkuam forcat me Komunën e Therandës në mbrojtje të rripit kufitar malor
nga dëmtuesit e pyjeve;
-Kontrollojmë gjuetinë duke dhënë në shfrytëzim lokacionin për gjueti shoqatës
së gjuetarëve “Shqiponja”;
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-Me vendimin e parë të kësaj qeverisje, u ndalua përdorimi i veturave zyrtare
pas orarit zyrtar si masë për evitimin e keqpërdorimeve dhe uljen e shpenzimeve;
-Për të evituar keqpërdorimin, ekonomizuar shpenzimet dhe kohën,  vendosëm
sistemin GPS në veturat zyrtare;
-Zhbllokuam ngërçin e zgjedhjes së kryetarëve të bashkësive lokale dhe fshatrave;
-Aktivizuam ashensorin në ndërtesën e Komunës, pas shumë vitesh mosfunksionimi;
-Miratuam Planin e Veprimit për Integrimin e komuniteteve rom, ashkanli dhe
egjiptas në Komunën e Ferizajt 2017-2021;
-Po sistemojmë arkivin duke hequr konform parashikimit ligjor, dokumentacionin
e panevojshëm zyrtar;
-Krijuam sistemin për menaxhimin e radhës në gjendjen civile;
-Individualizuam përgjegjësinë për gabimet e administratës komunale;
-Publikuam të gjithë dokumentacionin e paraparë sipas ligjit;

-Kthyem në pronësi komunale 334 hektarë truall të menaxhuara nga AKP;
-Publikuam për herë të parë emrat e uzurpatorëve të pronave komunale;
-Për herë të parë bëmë publik shfrytëzuesit afatshkurtër dhe afatgjatë të pronave
komunale;
-Publikuam për herë të parë listën e pronave komunale;
-Promovuam regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve, duke u bërë
komunë kampione në rang republikan në këtë çështje;
-Bëmë gati gjithë infrastrukturën e nevojshme për të digjitalizuar arkivin kadastral;
-Shmangëm aksidentet përmes shpronësimit dhe rrënimit të një shtëpie në rrugën
“Gursel e Bajram Sylejmani”;

Administratë

Pronë, Gjeodezi dhe Kadastër
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-Konfiskuam dhe asgjësuam afro 10 ton mish dhe nënprodukte të tij;
-Konfiskuam dhe asgjësuam 3 ton qumësht dhe nënprodukte të tij;
-Kontrolluam mbi 50 biznese të ushqimeve të shpejta me aparaturën speciale
për freskinë e vajit;
-Mbrojtëm buxhetin familjar dhe shëndetin e fëmijëve duke mbyllur mbi
50 bastore e kazino;
-Përfunduam për herë të parë inspektimin e produkteve ushqimore dhe të 
tjera në të gjitha fshatrat;
-Asgjësuam produkte ushqimore të skaduara në vlerë prej 42.000.00€;
-I vumë drynin të gjitha lokaleve, qendra të masazhit që operonin në Ferizaj;
-Hoqëm panot reklamuese pa leje përgjatë rrugëve kryesore të qytetit;
-Hoqëm dhe mbyllëm 94 tezga dhe lokale;
-I kthyem qytetarëve, sheshin qendror të qytetit, duke larguar shitësit ambulant;
-I kthyem qytetarëve trotuaret dhe qarkullimin e lirë;
-Konsumatorëve për herë të parë i krijuam adresën institucionale kompetente,
Zyrën për Mbrojtjen e Konsumatorëve;
-Vendosëm standard duke vlerësuar kushtet e ekspozimit ndaj diellit të bizneseve
të fruta-perimeve;
-Përmes inspektimeve, evituam mashtrimin dhe vumë kontrollin në çdo furrë buke
për të garantuar sasinë standarde të bukës që shitet në treg; 
-Zbrazëm qendrat tregtare nga produktet serbe me ambalazh antikushtetues;
-Detyruam mbi 90% të parkingjeve private të paregjistruara, të pajisen me 
certifikatë biznesi dhe pëlqim për kushtet minimalo-teknik;
-Shqiptuam 120 gjoba mandatore dhe inicime në gjykatë me vlerë 204,875.00€;
prej tyre arkëtuam 45,900.00€;
-Lëshuam 220 pëlqime sanitare duke arkëtuar  4,400.00 €;
-Lëshuam 180 pëlqime të tregut duke arkëtuar 9,000.00 €;
-Vlerësuam kushtet higjieno-sanitare në 46 shkolla në territorin e Ferizajt;
-Garantuam shëndetin e nxënësve përmes dezinfektimit të të gjitha hapësirave
shkollore;
-Menaxhuam si asnjëherë më parë, me efikasitet të lartë, dezinsektimin hapësinor;
-Ndaluam therjen e kafshëve në rrugë;
-Larguam nga komunikacioni automjetet pa leje për transport të udhëtarëve;
-Mesatarisht përfunduam 195 lëndë/inspektime në muaj;

Inspektorati
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