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Fjala e Kryetarit të Komunës 

 

Të nderuar anëtarë të Kuvendit! 

Viti 2018 për qeverisjen tonë lokale ishte viti më sfidues në gjithë historinë politike të pasluftës në 

Komunën tonë. Kjo për faktin e grumbullimit të shumë detyrimeve, si pasojë e një keqplanifikimi 

dhe klasifikimi të shpenzimeve dhe shpërndarjes buxhetore të trashëguar nga ish pushteti lokal. Me 

gjithë këtë fakt, entuziazmi ynë dhe bindja se ferizajasit meritojnë më shumë nga ajo që i është ofruar 

deri më tani, ka bërë që të tejkalohen edhe këto sfida, ndonëse me pasoja domethënëse në menaxhimin 

me sektorët komunal. Me gjithë trashëgiminë, pa lavdi, qeverisja të cilën drejtoj ka arritur të zbatoj 

të gjithë objektivat tona afatshkurtëra dhe afatmesme të platformës sonë për Ferizajn. Vetëm në vitin 

e parë të qeverisjes, sollëm afro 100 milionë euro investime në projekte të ndryshme, kryesisht të 

fushës së infrastrukturës rrugore dhe shkollore. Një qeverisje krejtësisht e re, si në moshë ashtu edhe 

në qasje ndaj qytetarëve dhe kërkesave që parashtrohen ndaj nesh, arriti që të konsolidoj një raport 

ndërveprimi me qytetart në dobi të zgjidhjes së kërkesave të tyre, pa lënë anash zotimin tim për 

fuqizimin e gruas në vendimmarrjen politike dhe shtetërore, duke vendosur për herë të parë standardin 

e lartë, pa kthim prapa në ecjen përpara të politikës lokale, me emërimin e 3 zonjave drejtore të 

drejtorive komunale.  

Viti 2018, ishte vit i Ferizajt dhe ferizajasve, për fatin dhe rëndësinë e së cilit u angazhuan ditë e natë, 

burra e gra të administratës sime. Kjo natyrshëm solli frytet e kësaj pune vetmohuese e rezultative, 

duke i sjellë Ferizajt një varg projektesh madhore, identitare për qytetin tonë dhe gjithë regjionin. 

Fjala vjen, Ferizaj ka kapërcyer ritmin e ngadaltë të zhvillimit infrastrukturor në fshat dhe qytet, duke 

bërë realitet mega projektin transformues urban të cilin simbolikisht e quajtëm “Bashkimi i Qytetit” 

dhe nënkalimet pjesë e fazës së transformimit urban që ngërthehen bashkë me këtë vepër madhore 

infrastrukturore. Një ngërç i viteve të inatit politik që prodhoi odisejadën e thashethemnajën më të 

shtrirë në kohë e hapësirë për ndërtimin e Spitalit të Ri Rajonal të Ferizajt, u zhbllokua me insistimin 

tonë, përpjekjen e mundimshme që ferizajasve t’i ofrojmë atë që i takon, vënien në vend të drejtësisë 

përmes ndërtimit të Spitalit të Ri Rajonal në Ferizaj. Edhe në planin afatgjatë, qeverisja ime prodhoi 

rezultatet e duhura. Caktimi i vendlokacionit të ri të varrezave të qytetit, me 30000 vendvarre, përbën 

një ndër vendimet më të të nevojshme, sfidë e gjatë e familjeve ferizajasve dhe klerit fetar. Qeverisja 

ime, energjinë dhe dijen profesionale e drejtoi edhe në projekte tjera zhvillimore. Të gjitha projektet 

e lartcekura, nuk do të ishin të plota pa ndërmarrjen e një varg masash në fushën e financave publike, 

përkatësisht masave proaktive të nxitjes së zhvillimit ekonomik, siç është vendimi për uljen e tatimit 

në pronë nga baza tatimore prej 10% si dhe disiplina financiare e kontrolli që rriti të hyrat vetanake 

prej 37% më shumë sesa periudha e njejtë e vitit paraprak. Ferizaj gjatë 2018, me gjithë levën 

qeverisëse ishte në funksion të mbrojtjes së familjes dhe ekonomisë familjare. Për këtë, mbyllëm mbi 

60 bastore e kazino, si dhe arkëtuam nga këto të fundit mbi 230,000€.  
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Në fushën e inspektimeve, pa mëdyshje, jemi kampion të kontrollit dhe kujdesit për sigurinë 

ushqimore me një varg aksionesh që zhvilluam në vitin 2018. Edhe në arsim arritëm rezultate 

domethënëse. Dy shkolla të reja të mesme dhe 28 nxënës për klasë në shkolla të mesme janë lajmi 

më i mirë që mund t’i jepnim qytetarëve ferizajas, komunitetit të mësimdhënësve dhe prindërve e 

nxënësve, pa lënë anash edhe praktikën tashmë të verifikuar e vlerësuar publikisht, atë të instalimit 

të konkursit publik, si mekanizëm punësimi, transparent e të pandikuar nga politika. Shqetësimi ynë 

ishte edhe higjiena në shkolla për të cilën formuam shërbimin e parë të këtij lloji atë të mirëmbajtjes 

teknike dhe higjienës të quajtur “Shtëpiaku”. Për vetëm një vit qeverisje, me përpjekjen tonë të 

panegociuar dhe vizionare, Ferizaj ka 150 deponi ilegale të mbeturinave më pak sesa periudha 

paraprake kohore, 30,000+ drunjë dekorativ, lule dhe drunjë frutor më shumë, ka 600,000.00€ më 

shumë buxhet për makineri pastrimi si rezultat i fitores sonë në Garën për Mjedis të Gjelbër, ka mbi 

40 kilometra rrugë të asfaltuara, 4.2 kilometër trotuare dhe mbi 100 kilometër rrjet të ndriçimit publik 

të shtrirë në gjithë territorin e komunës sonë. Padyshim, rezultatet në projektet e mëdha, më së miri 

mund të ilustrohen me projektet gjigante e veprat strategjike për të cilat kemi arritur t’i sjellim qytetit 

tonë siç është Kolektori Verior për Trajtimin e Ujërave të Zeza, punimet e së cilës kanë filluar, 

përfitimi i projektit për ndërtimin e Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Zeza, përfitimi nga Fondi 

Kreditor për ndërtimin e Fabrikës së Ujit në Talinoc të Muhaxherëve, projekti për rregullimin e 

shtratit të lumit Neredime, konfirmimi se Ferizajt sikurse qendrave të tjera, do t’i kthehet ajo që 

padrejtësisht i ka munguar me dekada, Qendra e Alarmimit dhe Informimit, për të ecur tutje në vepra 

kulminante infrastrukturore e projekte transformuese e dinamike për jetën kulturore, rinore e sportive 

në komunën tonë siç është ndërtimi i Qendrës së Panaireve dhe Sporteve në Greme, Salla e Sportit 

në Balaj, projekti për ndërtimin e fushave të tenisit, ndërtimi i pishinës gjysmëolimpike, ndërtimi i 

Qendrës Multifunksionale (Pallatit të Kulturës) si dhe themelimi i institucionit unikal në tërë vendin 

në fushën e trashëgimisë kulturore - Muzeun e Kujtesës.  

Edhe për guximin e vendosmërinë e qeverisjes, u bënë hapa domethënës në vitin e parë të qeverisjes, 

siç është vendosja e 3 pikave të kontrollit policor për mbrojtjen e pyjeve duke mbuluar gjitha rrugët 

me vëzhgim policor e të autoriteteve lokale për të penguar dëmtuesit e pyjeve në veprimet e tyre të 

dënueshme. Tutje, në pikëpamje të transparencës, standardit të ri që vendosëm në këtë fushë, 

qytetarëve ferizajas i bëmë publike për herë të parë dokumente që për dekada nuk ishin publike, 

madje ishin mbajtur të fshehta e larg syrit të opinionit publik, tejet të nevojshme për të programuar 

vizionin e politikat tona qeverisëse siç janë emrat e uzurpatorëve, shfrytëzuesve afatgjatë dhe 

afatshkurtër, qiraxhinjëve borxhlinj dhe listën e pronave komunale. 

Zonja dhe zotërinj! 

Një qeverisje e tillë, krejtësisht e re në praktikën e qeverisjes lokale, me standard të panegociuar 

kredibiliteti, ka arritur që për vetëm një vit qeverisje, ferizajasve t’i kthej gjënë e munguar – besimin 

në institucione dhe shpresën për kujdesin institucional e trajtimin e kërkesave të tyre.  

Ju faleminderit! 

Me respekt, 

Agim Aliu 

Kryetar i Komunës së Ferizajt 
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 ZYRA LIGJORE  

RAPORT I PUNËS PËR VITIN 2018 

 

Gjatë vitit 2018, Zyra Ligjore ka përfunduar këto punë: 

 

• Janë ushtruar 28 prapësime për përmbarim në gjykatën përmbarimore; 

• Është filluar 1 Propozim për përmbarim;  

• Kemi bërë 5 përfaqësime në procedurë përmbarimore;  

• Janë ushtruar 2 ankesa kundër aktvendimeve të Gjykatës Themelore në Ferizaj; 

• Janë bërë 4 përfaqësime për konteste penale; 

• Janë pranuar gjithsej 589 kërkesa nga qytetarët të cilat janë pranuar nga Zyra Pritëse. Pas 

shqyrtimit të tyre qytetarët janë njoftuar me vendim lidhur me miratimin apo refuzimin e 

tyre, disa prej tyre janë transferuar në drejtoritë përkatëse. 

• Janë pranuar dhe protokoluar gjithsej 435  shkresa të ndryshme zyrtare,prej tyre kanë 

qenë: Propozim Vendime për Kuvendin e Komunës: 33,  

Autorizime:16, Konkurse: 43, 

Kontrata: 4, Raporte: 1, 

Marrëveshje Bashkëpunimi: 36 dhe 1 aneks marrëveshje, 

Rekomandime:5 

Kërkesa drejtuar institucioneve të ndryshme: 42 

Propozim vendime: 30 

Njoftime: 15 

Aktpërcjellës: 4 

Urdhëresa: 2 

                   Përgjigje: 1 

 Vendime sipas protokollit: 200 

• Janë hartuar 2 rregullore komunale.                                                                            

    

Zyra e përfaqësimeve juridike: ka pranuar: 111 padi 

Ka ushtruar 111 përgjigje në padi, 

Ka ushtruar 50 ankesa, 

Ka ushtruar 3 kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë si dhe  

 Ka përfaqësuar në 325 seanca gjyqësore.             
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                                                          ZYRA E PROKURIMIT 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

 

Gjatë vitit 2018, Zyra e Prokurimit ka realizuar gjithsej 114 aktivitete të prokurimit, të cilat kanë 

qenë të planifikuara për vitin 2018, si dhe disa që janë shtuar si projekte të reja në bazë të 

marrëveshjeve të bashkëfinancimit me ministritë përkatëse. 

Gjatë vitit 2018 janë nënshkruar gjithsej 118 kontrata në vlerë prej 17,011,017.06 euro, në të gjitha 

kategoritë si: 

• 39 kontrata për projekte kapitale, 

• 27 kontrata për furnizime, 

• 28 kontrata për shërbime, 

• 5 kontrata për konkurse projektimi dhe 

• 19 aneks kontrata. 
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ZYRA E PERSONELIT 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

 

 Në zyrën e Personelit gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2018 janë kryer këto punë dhe detyra: 

• Zyra e Personelit ka mbajtur evidencë dhe ka nxjerrë  raporte të vijueshmërisë së nëpunësve civil 

dhe i njëjti raport i është dërguar drejtorit të Administratës së Përgjithshme; 

• Javën e parë dhe të dytë të muajit Janar 2018,  Zyra e Personelit kryesisht është marrë me procesin 

e pranimit të formularëve të vlerësimit  të shërbyesve civil nga ana e drejtorëve të drejtorive 

komunale;  

• Janë përgatitur 43 kërkesa për rivlerësimin e titujve të punës gjegjësisht ngritje e koeficientëve të 

pagave mujore për  shërbyes civil dhe janë përcjellur në Ministrinë e Administratës Publike; 

• Janë përgatitur 142 kërkesa të pushimit për shërbyes civil; 

• Në pension gjatë vitit 2018 kanë shkuar 9 punëtorë, 1 rast pension i parakohshëm, 2 dorëheqje dhe 

të njëjtëve ju është lëshuar vendimi; 

• Gjatë vitit 2018 janë hartuar 13 konkurse për plotësimin e pozitave të lira të punës si dhe është 

hartuar një marrërveshje transferi. Pas përfundimit të procedurës së rekrutimit është përgatitur 

dosja dhe janë kompletuar dokumentet për zyrtarët e pranuar në punë; 

• Janë avancuar 2 shërbyes civil përmes procedurës së shpalljes së brendshme të konkurrimit, ku 

janë zhvilluar të gjitha procedurat e parapara me Ligjin e Shërbimit Civil;  

• Për të gjitha këto vende të punës është përgatitur kërkesa për MAP për lejim të rekrutimit, është 

hartuar përshkrimi i detyrave të punës, është hartuar konkursi dhe është përgatitur për publikim 

konform ligjeve në fuqi; 

• Gjithashtu për të gjitha këto vende të punës është përgatitur kërkesa edhe në mënyrë elektronike 

përmes programit të SIMBNJ-së (Sistemi Informativ dhe Menaxhues i Burimeve Njerëzore); 
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• Konform Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit të Nëpunësve Civil janë hartuar  këta 

formularë: 

- 13 formularë të regjistrit të aplikacioneve të pranuara; 

- 13 formularë për përcaktimin e kritereve për përfshirjen në listën e ngushtë; 

- 13 formularë të njoftimit të kandidatëve për testim nga përzgjedhja e ngushtë; 

- 13 formularë të përcaktimit të kritereve për testimin me shkrim dhe me gojë për vendin e punës; 

- 13 formularë të vlerësimit individual të kandidatëve për të cilët nuk kërkohet njohja e ndonjë 

gjuhe të huaj; 

- Formular të vlerësimit individual janë bërë për të gjithë aplikantët që kanë hyrë në listën e 

ngushtë; 

• Është udhëzuar dhe monitoruar Komisioni i Ankesave për mbarëvajtjen e shqyrtimit të ankesave; 

• Komisioni i Ankesave ka shqyrtuar 41 ankesa (përfshirë shkollat) dhe administratën komunale; 

• Janë hartuar 19 vendime të nëpunësve civil për transferim në pozitë tjetër;             

• Janë përgatitur 12 përgjigje sipas referencës së Këshillit të Pavarur; Mbikëqyrës për Shërbimin 

Civil dhe i janë dërguar këshillit; 

• Janë përgatitur 7 përgjigje në kërkesa të shërbyesve civil; 

• Gjatë vitit 2018 është përgatitur 1 vendim për pushim të lehonisë; 

• Gjatë vitit 2018 është përgatitur 1 vendime për pushim pa pagesë; 

• Me kërkesën e MAP-it janë plotësuar formularët si më poshtë: 

• Formulari përmbledhës i vlerësimit sipas notave; 

• Plani vjetor për trajnime; 

• Regjistri i shërbyesve civil të cilët pensionohen në vitin 2018; 

• Formulari i planifikimit të personelit për vitin 2018 (përmes SIMBNJ); 

• Formulari individual i trajnimit. 

• Janë përgatitur formularët për paga dhe janë dërguar ne MAP ne formë elektronike dhe kopjet fizike 

si dhe për pagat e anëtarëve të Kuvendit dhe të komiteteve për seancat e tërë vitit; 

• Është dërguar në MAP raporti për strukturën e të punësuarve në shëndetësi, arsim dhe administrate 

për periudhat tre mujore Janar-Mars, Prill-Qershor, Korrik – Shtator, Tetor – Dhjetor 2018; 

• Është plotësuar raporti statistikor për vitin 2018 përmes SIMBNJ-së;  

• Për çdo muaj ësthtë përgatitur raporti për byfenë; 

• Janë skanuar 14 dosje të punëtorëve. Këto janë bërë në përputhje me rregulloren për dosje; 

• Janë nxjerrë vërtetime për punëtorë dhe për praktikantë; 
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• Janë përgatitur vendime për përvojën e punës për punëtorët e rinj dhe punëtorët që kanë sjellë dëshmi 

shtesë të përvojës; 

• Për çdo muaj janë plotësuar formular të ndryshëm për paga të punëtorëve. 

• Gjatë kësaj periudhe janë përgatitur akt-emërimet për punëtorët e rinj; 

• Janë printuar regjistrat e pagave për punëtorët e administratës komunale, për tërë vitin 2018 të cilat 

janë kompletuar dhe janë dërguar për nënshkrimin e pagave nga ana e punëtoreve; 

• Janë kontaktuar vazhdimisht përmes postës elektronike me zyrtarët e Ministrisë së Administratës 

Publike dhe janë dërguar shkresa të ndryshme për ndryshim të koeficienteve të punëtorëve për 

pagesën e beneficioneve tjera; 

• Urdhër pagesat për pagat ose (CPO-të), për te gjitha kodet buxhetore janë dërguar të nënshkruhen 

nga të gjithë drejtoret e drejtorive dhe pas nënshkrimit origjinali është dërguar në MEF; 

• Janë hartuar 2 (dy) vendime për aprovimin e dorëheqjes nga marrëdhënia e punës. 

• Janë hartuar 13 njoftime për rezultate të konkursit të aplikantëve; 

Zyra e Personelit gjatë muajit Dhjetor përpos punëve të përditshme është marr; si me konsultime të 

ndryshme me nëpunësit civil lidhur me të drejtat e tyre edhe me procesin vlerësimit të shërbyesve 

civil përkatësisht janë udhëzuar për këtë proces. 
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ZYRA E INFORMIMIT DHE KOMUNIKIMIT ME PUBLIKUN 

  

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

 

Gjatë vitit 2018, Zyra për Informim dhe Komunikim me Publikun e cila funksion në kuadër të 

Kabinetit të Kryetarit të Komunës z. Agim Aliu, ka vazhduar me punën e saj të përditshme, duke 

pasqyruar në mënyrë të drejtë dhe të paanshme të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me 

komunën tonë. 

Për një vit kalendarik, kjo zyrë ka lëshuar çdo ditë të punës komunikata nga më të ndryshme të cilat 

kanë pasqyruar punën e cila zhvillohet brenda institucionit të Komunës së Ferizajt.  

Ëeb-site i komunës sonë çdo ditë është i freskët me plasimin e të gjitha lajmeve dhe ngjarjeve në 

komunën tonë, përfshirë këtu paralajmërimet e ngjarjeve, përcjelljen e ngjarjeve në komunë, por 

edhe jashtë komunës. Vlen të theksohet se në ueb-in e Komunës së Ferizajt, janë bërë edhe 

ndryshime të shumta të cilat shkojnë në të mirë të komunës sonë, në mënyrë që qytetarët tanë të 

kenë njohuri të shumta lidhur me atë se çfarë punohet konkretisht në komunën e Ferizajt. 

Në mënyrë që Komuna e Ferizajt të jetë sa më efikase dhe të ketë një transparencë sa më të madhe 

karshi shoqërisë civile, medias dhe faktorëve të tjerë relevantë, kemi bërë raportime të rregullta 

edhe mbledhjet e kuvendit, diskutimet publike, dëgjimet buxhetore, procesverbalet e kuvendit, 

vendimet e ndryshme, dokumentet e raportet financiare, po ashtu edhe procesverbalet e mbledhjeve 

të Komitetit për Politikë dhe Financa.  

Vlen të cekët se gjatë viti që lamë pas Komuna jonë ka filluar punën për aprovimin edhe të Planit të 

Transparencës i cili ka marr dritën e gjelbër edhe në Kuvendin e Komunës. Ky plan është bërë mbi 

bazën e të cilës tashmë funksionojmë si zyre, po ashtu po funksionojmë edhe në bazë të Rregullores 

së Transparencës Komunale.Në funksion të rritjes së transparencës komunale dhe llogaridhënies 

para qytetarëve, Zyra e Informimit ka publikuar për herë të parë në dy dekadat e fundit disa nga 

dokumentet më të rëndësishme të fushës financiare – administrative siç janë: lista e uzurpatorëve të 

pronave komunale, lista e pronave komunale, lista e qiraxhinjve borxhlinj të pronës komunale, lista 

e shfrytëzuesve afatshkurtër dhe afatgjatë të pronës komunale, lejet ndërtimore, vendimet e 

Kryetarit të Komunës dhe drejtorëve të drejtorive komunale, marrëveshjet si dhe dokumente të tjera 

që parashihen me legjislacionin në fuqi që rregullojnë fushën e transparencës në nivel lokal.  
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Konkurset e punës si fjala vjen në fushën e arsimit dhe të tjera janë të përditshme, plotësisht sipas 

parimit e qasjes transparente të vendosur nga qeverisja lokale, praktikë kjo jo e hasur viteve 

pararendëse.  

 

Rrjedhimisht, gjatë gjithë vitit 2018, Zyra e Informimit dhe Komunikimit me publikun ka përpiluar 

dhe shpërndarë afro 600 komunikata për medie, duke bërë kështu një volum të jashtëzakonshëm 

informacioni për qytetarët lidhur me aktivitetin e Komunës së Ferizajt.  

Po ashtu vlen të theksohet se ne ueb faqe, bëhen publike vazhdimisht të gjitha njoftimet dhe 

konkurset, ndërkohë që aty pasqyrohen edhe të gjitha vendimet e marra nga Kryetari i Komunës. 

Përparësi e ueb faqes së Komunës së Ferizajt është edhe ajo se secili lajm, informacion, njoftim dhe 

konkurs bëhet përveç në gjuhën shqipe, edhe në atë të komunitetit jo shumicë-serb. 

Në ueb faqen tonë, qytetarët e interesuar, shoqëria civile dhe mediat po ashtu mund të gjejnë të 

publikuara edhe të gjitha pasqyrat financiare, projektet e realizuara, projektet që do të realizohen 

dhe gjithçka tjetër që mund të jetë në interesin e tyre. 

Pavarësisht problemeve që janë paraqitur pas ridizajnimit të ueb faqes komunale nga ana e 

Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, zyra jonë për informim nuk ka pasur asnjë probleme 

sa i përket plasimit të informacioneve, por edhe publikimeve të ndryshme sepse këtë e ka bërë edhe 

përmes rrjetit social “Facebook”, ku aty shikueshmëria por edhe përcjellja e informacioneve ka 

qenë dukshëm me e madhe se sa në ueb faqen zyrtare të Komunës. 

Veç tjerash, presim që të vazhdojmë me realizimin e objektivave dhe me po të njëjtin ritëm të 

punës, në mënyrë që ueb faqja e Komunës së Ferizajt, çdo here të jetë e freskët me lajmet më të reja 

dhe në mënyrë që secili qytetar të ketë qasje në informata dhe të dijë saktë se ç ’ndodh e zhvillohet 

në komunën tonë. 
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INSPEKTORATI I KOMUNËS 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

 

• Numri i inspektimeve: 2441 (përfshirë bizneset dhe institucionet publike); 

• Gjoba të shqiptuara (përfshirë gjobat mandatare dhe inicimet në gjykatë): 120; 

• Shuma e dënimeve të shqiptuara: afro 204,875.00€; 

• Shuma e arkëtuar nga gjobat administrative-mandatare: 45,900.00€; 

• Pëlqime Sanitare gjithësej janë 220 kërkesa: 4,400.00 € 

• Pëlqime të Tregut gjithësej janë 180 kërkesa: 9,000.00 € 

• 9.5 ton mish dhe nënprodukte të tij të konfiskuara dhe asgjësuara; 

• 3 ton qumësht dhe nënprodukte të tij të konfiskuara dhe asgjësuara; 

• Heqja e 35 tezgave nga sheshi kryesor dhe ofrimi i alternativës prej 24 vendeve të lira; 

• Janë mbyllur 34 bastore dhe kazino, një pjesë për mos pagesë të taksave komunale kurse tjera për 

mungesën e nevojshme për veprimtarinë; 

• Janë mbyllur 17 lokale të natës, ku dyshohet që janë zhvilluar dukuri devijante. Ndaj tyre është 

iniciuar procedurë ne Gjykatën Themelore në Ferizaj, një pjesë e kanë ndërprerë aktivitetit kurse 

pjesa tjetër është nën masat strikte për ushtrimin e veprimtarisë; 

• Janë mbyllur 4 lokale të masazheve, dyshime për zhvillim të dukurive devijante; 

• Janë inspektuar 46 shkolla në territorin e Ferizajt për vlerësimin e kushteve higjieno-sanitare, afro 

40% e tyre kanë vlerësim negativ për kushtet higjieno-sanitare; 

• Është bërë heqja e panove reklamuese pa leje, përgjatë rrugëve “Dëshmorët e Kombit”, “Vëllezërit 

Gërvalla”, “Ahmet Kaçiku”, “12 Qershori”, “Rexhep Bislimi”, “Gursel e Bajram Sylejmani” dhe të 

tjera; 

• Janë inspektuar të gjitha kafeteritë për kushtet e vendosjes së verandave/terracave. Përkitazi me këtë 

është caktuar perimetri i njëjtë për të gjithë i shtrirjes së tyre; 
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• Për herë të parë janë inspektuar mbi 50 biznese që afarojnë në komunën tonë me aparatur për 

freskinë e vajit. Aksioni është duke vazhduar edhe nëpër subjekte tjera afariste; 

• Në gjithë territorin e Ferizajt janë inspektuar lokalet, hapësirat ku shiten fruta-perimet dhe lëngjet 

për të vlerësuar kushtet e ekspozimit ndaj diellit, me ç ‘rast janë detyruar bizneset që të vendosin 

pengesa ndaj rrezatimit, gjegjësisht të mbyllin hapësirën e ekspozimit; 

• Është bërë dezinfektimi dhe deratizimi në 46 (dyzetë e gjashtë) shkolla të Komunës së Ferizajt, të 

monitoruar nga Inspektorët Sanitar;  

• Janë inspektuar të gjitha parkingjet private ku mbi 90% e tyre kane qene te pa regjistruar, te 

njëjtit janë konstatuar me procesverbal dhe janë urdhëruar ne afate ligjore dhe janë pajisur me 

certifikata biznesi dhe pëlqime për kushtet minimalo-teknike;  

• Është bërë kontroll e rregullt e ujësjellësit të qytetit dhe ujësjellësve lokal nga inspektorët sanitar; 

• Në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, në Rajonin e Ferizajt janë marrë mostrat 

e ushqimit dhe strishot për përcaktimin e nivelit të higjienës;  

• Janë asgjësuar produkte ushqimore të skaduar në vlerë prej 42,000.00 euro; 

• Janë kontrolluar të gjithë operatorët ekonomik në Komunën e Ferizajt, për të larguar të gjitha 

produktet me etiketën me përmbajtje ‘’Kosovë/o dhe Metohi’’, Kosovo/a – UNMIK’’ apo ‘’Kosovo/a 

– Rezoluta 1244’’, apo çdo emërtim në kundërshtim me emërtimin zyrtar të Republikës së Kosovës;  

• Janë inspektuar të gjitha furrat e bukës që veprojnë në Komuën e Ferizajt, në kontrollin e 

peshimit të bukës; 

• Janë inspektuar të gjitha mishtoret që veprojnë në Komunën e Ferizajt, gjatë inspektimit të 

mishit në të gjitha mishtoret është rezultuar me një gjendje të mirë shëndetësore; 

• Janë larguar nga komunikacioni automjetet pa leje për transport të udhëtarëve, si dhe duke krijuar 

mbarëvajtje të transportit të rregullt të udhëtarëve e posaçërisht transportit të nxënësve; 

Përfundime: 

• 15 aksione të gjera më shtrirje në gjithë territorin e Ferizajt; 

• Mesatarja e inspektimeve për një vit është 195 lëndë/inspektime në muaj; 

• Numri i tezgave të hequra dhe lokaleve të mbyllura: 94; 

• 791 kg mish dhe nënprodukte të tij të konfiskuara dhe asgjësuara në bazë mujore; 

• 11,1 litër/kg qumësht dhe nënprodukte të tij të konfiskuara dhe asgjësuara në bazë ditore; 

Falënderim:  

• Kryetarin e Komunës, Agim Aliu për mbështetjen në çdo aksion tonë; 

• Qytetarët e Komunës së Ferizajt për denoncimet; 

• Policinë e Kosovës, Stacionit Policor në Ferizaj – Njësia e Trafikut Rrugor;  
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ZYRA E NJËSISË SË AUDITORIT TË BRENDSHËM 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

 

Raporti i punës është përgatitur nga Njësia e Auditimit të Brendshëm, i cili përmbledh punët dhe 

shërbimet e auditimit të brendshëm të kryera gjatë vitit kalendarik 2018. 

Raporti pasqyron punën e kryer dhe rezultatet e arritura, krahasuar me objektivat dhe detyrimet e 

planifikuara vjetore të vitit 2018. Auditimet e brendshme janë të mbështetura dhe të bazuara në ligjin 

Nr. 06/L-021 Për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike si dhe ligjeve të tjera në fuqi.  

Njësia e Auditimit të Brendshëm për vitin 2018 ka përgatitur Planin Strategjik 2018/2020 si dhe 

Planin Vjetor 2018 e që planifikimi i auditimit është bazuar në rrezikun dhe orientimin e identifikimit 

dhe përfshirjes për fushat me rrezik për organizatën buxhetore. 

Pasi që nga ana e Njësisë së Auditimit të Brendshëm është përgatitur plani strategjik dhe plani vjetor 

për vitin 2018, është përcjellë për miratim tek Kryetari i Komunës dhe tek Kryesuesi i Komitetit dhe 

gjithashtu është dorëzuar një kopje e miratuar në Njësinë Qendrore Harmonizuese të Auditimit të 

Brendshëm. 

Në planin strategjik 2018-2020 janë të përfshira të gjitha drejtorit-njësitë buxhetore, duke u bazuar 

në nivelin e rrezikshmërisë me: rrezik të lartë, rrezik të mesëm e rrezik të ulët dhe gjithashtu është 

hartuar plani vjetor në të cilin janë paraparë ditët efektive për çdo auditim.  

Për vitin 2018, sipas planit vjetor janë paraparë gjithsej dhjetë (10) auditme të brendshme që janë: 

katër (4) me rrezik të lartë, pesë (5) me rrezik të mesme dhe një (1) me rrezik të ulët.    

Për vitin 2018 janë kryer këto auditime: 

• Procedurat e menaxhimit të shpenzimeve të derivateve dhe mirëmbajtja e automjeteve 

zyrtare-Drejtoria e Administratës së Përgjithshme. 
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• Grumbullimi i të hyrave vetanake-Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. 

• Procedurat e menaxhimit të resurseve njerëzore-Zyra e Personelit. 

• Procedurat e menaxhimit të shpenzimeve për kategorinë e mallrave, shërbimeve, subvencione 

dhe kapitale-Drejtora e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. 

• Procedurat e menaxhimit të pasurive dhe inventarit-Drejtoria e Administratës së Përgjithshme. 

• Procedurat e menaxhimit të shpenzimeve për mallra, shërbime dhe investime kapitale-

Drejtoria e Infrastrukturës. 

• Procedurat e menaxhimit të prokurimit-Zyra e Prokurimit. 

• Procedurat e menaxhimit të resurseve njerëzore-Drejtoria e Arsimit. 

• Grumbullimi i të hyrave vetanake-Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 

• Grumbullimi i të hyrave nga tatimi në pronë, taksat e bizneseve dhe qirave- Drejtoria e 

Financave. 

 

Niveli i realizimit të planit vjetor 

Gjatë vitit 2018, Zyra e Njësisë së Auditimit të Brendshëm ka arritur t’i kryej dhjetë (10) auditime të 

brendshme dhe të përmbush planin e planifikuar vjetor të auditimit të brendshëm për vitin 2018. 

Gjithashtu, zyra e Njësisë së Auditimit të Brendshëm, sipas kërkesës së Kryetarit të Komunës ka 

kryer dhe një (1) auditim të brendshëm:  

• Procedurat e menaxhimit të resurseve njerëzore-Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies 

Sociale. 

Pra, gjatë vitit 2018, Zyra e Njësisë së Auditimit të Brendshëm ka arritur t’i kryej gjithsej 

njëmbëdhjetë (11) auditime të brendshme dhe t’i hartoj e dorëzoj në drejtoritë e audituara, Kryetarit 

të Komunës, si dhe Kryesuesit të Komitetit nga një kopje të raporteve finale.  

Nga gjithsej njëmbëdhjetë (11) auditimet e kryera për të gjeturat e konstatuara kemi dhënë tridhjetë 

e katër (34) rekomandime për përmirësim, me qëllim të ngritjes së efikasitet dhe efektivitet gjatë 

kryerjeve të detyrave të punës nga ana e zyrtarëve të Komunës.  

Për rekomandimet e dhëna, të gjitha drejtoritë janë përgjigjur, duke na përcjellë dhe përgatit planin e 

veprimit dhe datën përfundimtare të zbatimit të rekomandimeve. Bazuar në planet e veprimit të 

drejtorive, Njësia e Auditimit të Brendshëm ka përgatitur oraret e përcjelljes së implementimit të 

rekomandimeve të dhëna nga kjo zyrë.  
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Gjatë përcjelljes së zbatimit të rekomandimeve nga gjithsej tridhjetë e katër (34) rekomandimet e 

dhëna, kemi konstatuar këtë gjendje lidhur me zbatimin e tyre nga ana e drejtorive:  

• Tërësisht të zbatuara dhjetë (10) 

• Pjesërisht të zbatuara (në proces) trembëdhjetë (13) 

• Të pazbatuara njëmbëdhjetë (11) 

Trembëdhjetë (13) rekomandime mbeten për përcjellje gjatë vitit 2019, sipas planit të veprimit të 

përgatitur për datën përfundimtare të implementimit.  

Zyra e Njësisë së Auditimit të Brendshëm, për çdo përcjellje të rekomandimeve ka hartuar raporte 

dhe ua ka dorëzuar drejtorive të audituara, Kryetarit të Komunës dhe Kryesuesit të Komitetit.  

Zyra e Njësisë së Auditimit të Brendshëm, për dy (2) gjashtëmujorët e vitit 2018 ka përgatitur raportet 

përmbledhëse dhe ua ka dorëzuar për njoftim me gjendjen e audituar në Komunën e Ferizajt Njësisë 

Qendrore Harmonizuese, Kryetarit të Komunës, si dhe Kryesuesit të Komitetit.   
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ZYRA PËR INTEGRIME EUROPIANE 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

 

Zyra për Integrime Evropiane, vepron në kuadër të Zyrës së Kryetarit të Komunës e cila zyre ka për 

qëllim të bëjë koordinimin, monitorimin dhe raportimin në institucionet gjegjëse të cilat merren me 

integrimet evropiane. 

 

Udhëheqësi i Zyrës Komunale për Integrime Evropiane merret me koordinimin, bashkëpunimin, 

monitorimin, publikon dhe raporton për të gjitha aktivitetet e dalura nga Programi Kombëtar për 

zbatimin e Marrveshjes për Stabilizim Asocim (MSA-së).  

 

Këtë përgjegjësi udhëheqësi i zyrës komunale për integrime evropiane e ushtron në bashkëpunim 

me drejtuesit dhe zyrtarët e lartë komunal, me Departamentin për Integrime Evropiane dhe 

Koordinim të Politikave të MAPL-së dhe Ministrinë për Integrime Evropiane, donatorët, mediat, 

OJQ-të, Grupe formale, jo formale dhe të interesit. 

 

Udhëheqësi i zyrës komunale për Integrime Evropiane për periudhën raportuese për vitin 2018 ka 

kryer punët - detyrat punuese me sa vijon: 

 

• Janë mbajtur takime të rregullta të përbashkëta me përfaqësuesit e MAPL-së dhe Ministrisë së 

Integrimeve Evropiane. Qëllimi i takimeve ka qenë ngritja e kapaciteteve përmes trajnimeve, 

këshillave dhe udhëzimeve të ndryshme për integrimet evropiane, në mënyrë që procesi të jetë 

sa ma i shkurtër dhe i suksesëshëm drejt integrimit të Kosovës në BE.  

 

• Me qëllim të bashkëpunimit ndërinstitucional, harmonizimit të veprimeve dhe koordinimit të 

aktiviteteve me komuna, Ministria e Administrimit të Pushteti Lokal (MAPL) dhe Ministrinë e 

Integrimeve Evropiane (MIE), kanë organizuar një punëtori ku janë prezantuar mundësitë për 

financimin e programeve të BE-së.  

 

• Pjesëmarrja në fokus grup për diskutimin e prioriteteve dhe sfidave që dalin nga zbatimi i 

Marrëveshjes për Stabilizim Asocim (MSA) për Kosovën në nivel lokal të organizuar nga 

Instituti “GAP”.  
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• Pjesmarrja në Konferencën për “Zbatimin e MSA-së në nivel komunal – të arriturat dhe sfidat 

në shtatë komunat më të mëdha” të organizuar nga Instituti “GAP”.  

 

• Agjencia për Demokraci Lokale e Kosovës, në bashkëpunim me Ambasadën Italiane në Kosovë, 

ALDA-Asociacionin Europian për Demokraci Lokale dhe Associazione Trentino con i Balcani 

Onlus, është mbajtur Konferenca: “Ndërtimi i besimit dhe fuqizimi i komuniteteve - Rruga 

përpara për Kosovën pas Marrëveshjes së Asociimit”. 

 

• Komentimi i Raportit të Punës dhe Rekomandimet për vitin 2017. 

 

• Pjesëmarrja e rregullt në takimet e Kryesisë së Kolegjiumit të zyrtarëve komunal për      

integrime evropiane, lidhur me përgatitjen e Planit të Punës dhe caktimin e prioriteteve për 

vitin 2018 të mbështetur nga AKK. 

 

• Raportimi i rregullt periodik në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, lidhur më 

Bashkëpunimin Ndërkomunal dhe Komunal Ndërkombëtar. 

 

• Angazhimi dhe informimi i MAPL-së dhe Ministrisë së Integrimeve Evropiane, lidhur me               

shënimin e Ditës së Evropës - 9 Maji, i cili është shënuar me aktivitete të ndryshme sportive të 

organizuara nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 

 

• Angazhimi me Grupin Punues Komunal për Ri-Integrimin e Personave të Riatdhesuar. 

 

• Raportimi i rregullt në MAPL, lidhur me inplementimin e Planit Individual të Veprimit për 

Komunën e Ferizajt nga Agjenda Evropiane 2018. 

 

• Plotësimi i pyetsorëve të ndryshëm të kërkuara nga MAPL, MIE dhe AKK. 

 

• Mbajtja e kontakteve të përditshme dhe dërgimi i informatave të kërkuara me Departamentin 

për Koordinim, Zhvillim dhe Integrime Evropiane të MAPL-së, Ministrisë së Integrimeve 

Evropiane dhe ministritë e linjave. 

 

• Punët shtesë të zyrtarit komunal për personat e pagjetur dhe të gjitha detyrat të parashtruara 

nga Komisoni Qendror për të pagjeturit. 

 

• Përveç punëve të lartëshënuar janë kryer edhe punë të tjera dytësore: angazhimi në                        

aftësimin praktik me nxënës të shkollës së mesme ekonomike – drejtimi juridik, dhe studentë 

të drejtimit juridik dhe shkenca politike. 

 

Janë ndërrmarr të gjitha ato veprime me prioritet për integrimet evropiane, me të cilën synohet 

krijimi i një klime të volitshme për përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të jetës së qytetarëve, 

sundimin e ligjit, mbrojtjen e pronës, lirinë e lëvizjes, shprehjen e mendimit, tolerancën dhe 

krijimin e mirëbesimit. 
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ZYRA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

 

Në periudhën janar-dhjetor 2018, Zyra Komunale për Komunitet dhe Kthim ka zhvilluar një varg 

aktivitetesh dhe iniciativash. Me kompetencat tona ligjore dhe të rregullativës ligjore në fuqi në 

nivelin lokal kemi hartuar, zhvilluar dhe proceduar me një mori kërkesash, aktivitetesh, 

përfaqësimesh e trajtim të kërkesave të qytetarëve.  

Gjatë kësaj periudhe kohore kemi zhvilluar takime me përfaqësues të organizatave vendore e 

ndërkombëtare ku vlen të theksohet bashkëpunimi i frytshëm që kemi me organizatën Terres Des 

Homes ku në vitin 2018, kemi zhvilluar takime në zyrën e vendit në fshatin Dubravë, me qëllim 

koordinimi, planifikimi dhe realizimi të nismave në dobi të komunitetit. 

Në vitin 2018, zyra jonë ka përfaqësuar dhe koordinuar veprimet edhe me mekanizmat tjerë 

institucional brenda për brenda Komunës së Ferizajt si fjala vjen për hartimin e Planit të Veprimit 

Lokal për Banim, Strehim dhe Punësim, në asistencë të së cilave janë ofruar edhe organizata 

ndërkombëtare e vendore si ECMI-GIZ, po kështu, edhe për programet e riatdhesimit dhe 

riintegrimit, kemi zhvilluar kontakt të vazhdueshëm me Grupin Punues Komunal si dhe të 

interesuarit/paraqiturit për këtë proces. Edhe në infrastrukturën rrugore, përkatësisht lidhjen me 

zona periferike dhe qarkullimin e qytetarëve tanë, me mbështetjen e të parit të Ferizajt, Agim Aliu 

ka filluar së funksionuari transporti në linjën e qarkullimit rrugor Ferizaj-Bablak, Graçanicë, 

Shtërpcë dhe anasjelltas për qytetarët e komunitetit serb, transport që realizohet tre herë në javë. 

Edhe në fushën e punësimit janë realizuar trajnime, panaire punësimi ku nga OSBE është 

organizuar ëork-sho për të rinjtë e komuniteteve rom, ashkanli dhe egjipas, nga ku 50 të rinj të 

komunitetit kanë marr informacion detal mbi vendet e lira të punës dhe procedurat e konkurrimit.  

Vizitat tona në terren, kanë pasur një qëllim, atë të njohjes nga afër me kushtet e jetesës dhe nevojat 

që kanë qytetarët. Për këtë kemi bashkëpunuar edhe me KFOR-in amerikan, me të cilët kemi raport 

të qëndrueshëm bashkëpunimi.  
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Sfidë e komunitetit është ndërprerja e shkollimit nga nxënësit komunitar, për të cilat kemi bërë 

avokimin e kësaj çështje tek organet përkatëse dhe tek vet familjet e tyre me qëllim që ky fenomen 

të mos zgjerohet, rrjedhimisht të parandalohet fenomeni i braktisjes së shkollës.  

Në kuadër të qeverisjes lokale, përkatësisht ekzekutivit funksionon edhe Komitetit për Komunitete 

për të cilët kemi zhvilluar një mori takimesh koordinimi, planifikimi dhe diskutimi mbi shqetësimet 

në fusha të ndryshme të jetës në komunitet. Gjithashtu, kemi lehtësuar, ndihmuar procedurat në 

aplikimet e të rinjve nga radhët e komunitetit për bursa, kërkesa apo ankesa të ndryshme që janë 

parashtruar në Komunën e Ferizajt. Janë vizituar bashkë me organizatën Terres Des Homes, familje 

të riatdhesuar nga komunitetet, 8 familje, të cilët kanë veprimtari biznesore si dhe 15 persona të 

riatdhesuar në vitin 2017 të cilët kanë qenë përfitues nga planet e bizneseve, për t’a verifikuar 

funksionimin e tyre. Në këtë pikëpamje, pra për procesin e riatdhesimit dhe riintegrimit kemi 

zhvilluar kontakt të vazhdueshëm me koordinatoren për kthim dhe zyrtarë të MPB-së. Për këtë temë 

është organizuar dhe mbajtur edhe një punëtori njëditore nga GIZ ku kanë ligjëruar ekspertë nga 

Suedia. Vlen të cekët se gjatë këtij viti në Komunën e Ferizajt janë furnizuar me mjete pune, në 

vlerë prej 500.00Є, 6 persona. Sfidë e hasur gjatë vitit 2018 në zyrën tonë ka qenë mosrespektimi i 

orarit të transportuesit të udhëtarëve në fshatin Bablak, shqetësim që është ngritur nga banorë të 

komunitetit serb. Grupi punues komunal për kthim dhe riatdhesim ka mbajtur 4 takime, me ç’rast 

janë identifikuar 30 familje që janë pjesë e procesit të riatdhesimit/riintegrimit. Në fushën e 

riatdhesimit disponojmë me këto të dhëna:  

Të riatdhesuar në vitin 2018 janë 142 persona, prej tyre 26 familje me 116 persona si dhe 26 

individë. Sipas përkatësisë etnike, janë të ndarë në 90 shqiptarë, 47 ashkanli dhe 5 rom.  

Kërkesa për përfitim nga fondi për riintegrim janë 83 ,për rekomandim tek Zyra e Punësimit 

janë 61 kërkesa , ndërsa kërkesa për përfitim nga fondi për riintegrim janë 22 , janë shqyrtuar nga 

KKR ndërsa ZKKK , ka përgatitur lëndët për KKR , vendimet dhe kompletimin e lëndëve për 

DRPR, proces i cili është asistuar edhe nga organizata CRPK. 

Zyra jonë së bashku me Nënkryetarin për Komunitete, Florim Bajrami kemi dorëzuar në Ministrinë 

e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 70 aplikacione për bursa, kurse për fenomenin e braktisjes së 

shkollës, kemi biseduar bashkë me nënkryetarin për Komunitete, Florim Bajrami me zyrtarët e 

Drejtorisë së Arsimit, me ç’rast i kemi dorëzuar regjistrin e nxënësve që kanë ndërprerë shkollimin.  

ZKKK ka përgatitur edhe kërkesa për transferim në strehimore për rastet që janë paraqitur. Vlen të 

theksohet se këshilltari i Kryeministrit, Arben Shabani ka vizituar Zyrën Qendrore për Komunitete 

dhe Kthim me ç’rast biseduam për mundësinë e rregullimit të një muri në varrezat e fshatit 

Dubravë.   

Mbështetje kërkesave të proceduara përmes nesh i kanë dhënë edhe drejtoritë komunale si psh. 

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, respektivisht Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë 

ka ndihmuar me mjete financiare për trajtim shëndetësor 15 persona nga komuniteti rom,ashkanli 

dhe egjiptas si dhe janë ndihmuar gjithashtu 45 familje të komunitetit me dru zjarri kurse për 5-6 

raste të përfshira nga zjarret mbështetje ka ofruar Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë.  
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NJËSIA KOMUNALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT  

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

 

Në raport janë prezantuar aktivitetet që pasqyrojnë dhe reflektojnë angazhimin dhe rezultatet 

e shënuara gjatë kësaj periudhe në fushat të cilat i trajton NJDNJ. 

 

Objektivat Aktivitetet Akterët 

përgjegjës 

Treguesit e 

suksesit- 

rezultatet 

Afati kohor Resurset-

Burimet 

financiare 

 

Ofrimi i mundësive 

të barabarta për 

punësim dhe krijimi 

i kushteve të 

përshtatshme për 

punë për të gjithë 

 

Monitorimi i 

rekrutimit në 

punësim në 

sektorin publik  

(pjesëmarrja ne 

intervista) 

 

 

 

 

NJKDNJ 

Rritja e shkallës 

së zbatimit të 

legjislacionit 

vendor dhe 

ndërkombëtar 

mbi punën dhe 

punësimin 

 

Ofrimi i 

mundësive të 

barabarta për 

punësim 

 

 

 

Vazhdimësi 

 

 

 

 

 

Ofrimi i shërbimeve 

më të mira 

shëndetësore 

 

 

 

 

 

Ofrimi i 

rekomandimeve 

për Rregulloren 

Komunale për 

lirimin nga 

pagesa të 

kategorive të cilat 

janë të 

përcaktuara në 

 

 

 

 

NJKDNJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krijimi i 

lehtësirave për 

shërbime 

shëndetësore 
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Ofrimi i shërbimeve 

më të mira për 

qytetarë në 

Administratën 

Publike 

 

 

 

 

 

 

Udhëzimi 

Administrativ për 

heqjen e taksave 

komunale për 

regjistrimin e 

pronës në emër të 

dy bashkëshortëve 

 

 

 

 

Marrëveshje e 

bashkëpunimit 

Komunë- GIZ 

 

 

Ligjin për 

Shëndetësinë  

 

 

 

 

 

 

 Ofrimi i 

rekomandimeve 

për përmirësimin 

e shërbimeve më 

të mira për 

qytetarë   

 

 

 

 

 

Ofrimi i 

udhëzimit në 

shërbim të 

qytetarëve 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrimi i 

shërbimeve 

sociale për 

qytetarët 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria e 

Pronës, 

Gjeodezisë 

dhe Kadastrit 

dhe NJDNJK 

 

 

 

 

 

 

Grupi 

Komunal 

punues-Caritas 

Kosova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrimi i 

shërbimeve dhe 

krijimi i 

lehtësirave në 

marrjen e 

dokumenteve 

identifikuese për 

qytetarët 

 

 

 

304 raste për 

trashëgimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikimi i 

personave me 

nevoja të 

veçanta dhe 

hulumtimi për 

nje databazë për 

këtë komunitet 

 

 

 

 

 

 

 

Masë 

afirmative 

një vit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vazhdimësi 

Parandalimi i 

dukurive negative 

tek të miturit 

 

 

 

 

Ofrimi i ndihmës 

juridike për 

qytetaret 

 

 NJKDNJ 

 

 

 

 

 

 

Avokati i 

Popullit dhe  

NJKDNJ 

 

Zbatimi i 

Rregullores për 

mbrojtjen e të 

miturve nga 

dukuritë 

negative 

 

Zbatimi i 

legjislacionit 

vendore dhe 

ndërkombëtar 

 

 

Vazhdimësi 
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Mbajtja e takimeve 

dhe tryezave me 

qytetarë 

(grupmosha të 

ndryshme) për të 

drejtat dhe liritë 

themelore 

 

 

 

Shqyrtimi i 

ankesave për 

shkelje eventuale të 

të drejtave të njeriut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJDNJK dhe 

Avokati i  

Popullit 

 

 

 

 

NJKDNJ 

 

 

 

 

Njohja e 

qytetarit me të 

drejtat dhe 

përgjegjësitë 

 

 

 

Informimi dhe 

vetëdijesimi i 

femrave për 

eliminimin e 

stigmave që 

pengojnë avancimin 

e femrës 

 

 

 

 

Ofrimi i mundësive 

të barabarta për 

Grua-Burrë 

 

 

 

 

 

 

Parandalimi i 

strereotipeve dhe 

paragjykimeve për 

Gruan 

 

 

 

 

 

Takime me gratë 

e zonave rurale 

dhe me gratë e 

komunitetit RAE 

Takimet me 

Grupin Jo Formal 

te Grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizimi i 

tryezës “LYP 

HISE GJEJ 

SHERR” - Film 

dokumentar për të 

Drejtën e gruas në 

Trashëgimi 

 

 

 

NJDNJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ZBGJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBGJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përfaqësimi i 

femrës në jetën 

institucionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rritja e 

vetedijësimit për 

të drejtën e 

gruas dhe ofrimi 

i mundësive të 

barabarta 

 

 

Zbatimi i 

Kushtetutës, 

ligjeve dhe 

rregulloreve që 

janë në fuqi për 

mbrojtjen e të 

drejtave të 

njeriut. 
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Informimi dhe 

vetëdijësimi i 

femrave për 

eleminimin e 

stigmave që 

pengojnë avancimin 

e femrës e veçmas 

në Trashëgimi 

 

 

Identiteti Gjinor 

 

Përkatësia Gjinore 

 

Pozita e femrës në 

familje dhe 

vendimmarrje  

 

Pozita e barabartë e 

vajzës dhe djalit ne 

familje 

 

Format e 

diskriminimit së 

gruas  

 

Dhuna në familje  

 

Ligji për barazi         

gjinore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryezë e 

rrumbullaket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zyrtarja për 

barazi gjinore, në 

konsultim me 

pjesëmarrëset – 

femrat 

asambleiste ka 

planifikuar 

kohëzgjatjen e 

puntorisë, me 

karakter pune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBGJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBGJ 

 

ZBGJ 

 

 

ZBGJ 

 

 

 

ZBGJ 

 

 

ZBGJ 

 

 

ZBGJ 

 

ZBGJ dhe 

mekanizmat 

tjere 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligji për 

parandalimin e 

dhunës në 

familje dhe 

ligjet tjera që 

mbrojnë të 

drejtën e gruas 

dhe të drejtat e 

njeriut 
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Vendosja e 

Rregullorës për 

Barazi Gjinore në 

nivelin institucional 

ndërmjet pushtetit 

lokale me qytetarët 

me theks të vecantë 

të përfaqësimit nga 

femrat anëtare të 

Kuvendit të 

Komunës, 

përfaqësuesit e 

partive politike në 

nivel legjislativ dhe 

perfaqësuesja e 

OSBE-së. 

 

 

 

Takimet me 

organizatat 

ndërkombëtare 

UNDP, OSCE, GIZ 

 

 

 

Trajnim me 

qytetarët 

 

Vendosja e 

Programit për 

barazi gjinore 

 

 

 

 

SHËNIMI I 16 

DITËVE AKTIVE 

KUNDËR 

DHUNËS NDAJ 

GRAVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovimi i të 

drejtave të grave 

dhe të vajzave 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBGJ dhe 

Grupi i Grave 

Asambleiste 

 

 

 

 

ZBGJ 

 

 

ZBGJ dhe 

OJQ-të 

 

 

 

 

ZBGJ 

 

 

 

 

 

ZBGJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBGJ dhe 

UNDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rrezoluta 1325, 

Gratë, Paqja dhe 

Siguria 

 

 

 

Me Grupin e 

Grave, me 

grupin e burrave 

dhe me grupin e 

të rinjëve, 

Rrezoluta 1325 

 

 

 

Programi për 

barazi gjinore i 

Komunës së 

Ferizajt ka vlerë 

të njëjtë për të 

gjithë qytetarët. 

Vizioni është që 

barazia gjinore 

të realizohet jo 

vetëm në 

segmente të 

caktuara por si 

tërësi në gjithë 

komunën.  

 

Shfaqja e filmit 

dokumentar 

“Keq-paraqitja” 

(Misrepresentatio

n), debat lidhur 

me dokumentarin 

dhe gjendjen e 

paraqitjes së 

gruas në media 
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OSCE, 

ZBGJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edhe në 

kontekstin tonë.  

 

Te drejtat e 

Njeriut, LGBT 

 

 

 

Promovimi i të 

drejtave të 

komuniteteve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizimi i 

takimeve të 

komunitetit 

pakicë për të 

drejtat e 

komuniteteve  

 

 

 

NJDNJ 

 

 

Integrimi i 

komuniteteve në 

jetën 

institucionale e 

publike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovimi i të 

drejtave të fëmijëve 

Organizimi i 

debateve publike 

me drejtues të 

shkollave, 

nxënës, qytetarë 

për të drejtat e 

fëmijëve 

 

 

 

NJDNJ 

DA 

Identifikimi i 

gjendjes aktuale 

për DF 

 

Zbatimi i 

infrastrukturës 

ligjore për 

fëmijë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovimi i të 

drejtave të 

Personave me 

Nevoja të Veçanta 

Ofrimi i 

rekomandimeve 

për përmirësimin 

e kushteve për 

PAK-të 

 

Identifikimi dhe 

sigurimi i të 

dhënave të 

fëmijëve me 

aftësi të kufizuara 

 

 

NJDNJ 

 

Infrastruktura e 

rregulluar për 

PAK-të 

 

 

Grumbullimi i 

të dhënave për 

fëmijët me AK 
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Aurora Ramadani 

Drejtore e Drejtorisë së Administratës së Përgjithshme 

 

 

 

 

 

 

Ferizaj 

2019 
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Hyrje    

  

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme (DAP), është kompetente për ofrimin e shërbimeve të 

përgjithshme administrative për administratën komunale dhe për ofrimin e shërbimeve për qytetarë, 

bazuar në ligjet që janë në fuqi: Ligji për Vetëqeverisjen Lokale, Ligji mbi Shërbimin Civil, Ligji për 

Gjendjen Civile, Statutin e Komunës, rregulloret komunale, urdhëresat dhe udhëzimet. 

• DAP gjatë vitit 2018 ka zhvilluar një aktivitet të gjithëanshëm të bazuar në respektimin e 

ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës, duke qenë në funksion dhe në shërbim të gjithë 

administratës komunale dhe të qytetarëve të komunës sonë.  

• DAP e organizuar në sektorët e lartëshënuar ka arritur që me përkushtimin më të lartë t’i kryej 

me sukses të gjitha punët dhe detyrat që i kanë dal përpara gjatë kësaj periudhe një vjeçare të 

punës, duke qenë vazhdimisht në shërbim të gjithë administratës komunale dhe të qytetarëve 

të komunës tonë. Më poshtë po përmendim vetëm disa nga aktivitet më të rëndësishme të 

administratës komunale:   

• Gjatë këtij viti, Sektori i Gjendjes Civile e ka rritur vazhdimisht efikasitetin në punë dhe 

cilësinë e shërbimeve për qytetarët, duke iu ofruar atyre shërbime të shpejta dhe cilësore. Me 

gjithë fluksin e madh të qytetarëve që kërkuan shërbime në këtë sektor janë kryer brenda afatit 

optimal aty për aty, përveç rasteve kur kërkohet dokumentacion plotësues.  

• Me aplikimin e teknologjive të reja është krijuar një mundësi për administratën komunale që 

sa më lehtë dhe në mënyrë më efikase të kryhen punët, kurse për qytetarët një mundësi për 

shërbime më cilësore nëpërmjet aplikimit online për pajisjen me dokumentet nga Zyra e 

Gjendjes Civile. 

• Gjatë këtij viti kemi organizuar dhe monitoruar  regjistrimin vjetor të inventarit të gjithë 

sektorëve të administratës komunale duke përfshirë edhe institucionet arsimore, shëndetësore, 

bibliotekave si dhe institucioneve të tjera që janë nën menaxhimin e komunës dhe pas këtij 

regjistrimi kemi bërë edhe tërheqjen e inventarit të demoluar, duke e grumbulluar në  depo, 

kurse pjesën qe kemi konstatuar që mund të përdoret e kemi riaftësuar dhe dhuruar shkollave 

qe kanë pasur nevojë (sipas kërkesave të tyre) . 

• Këto veprime janë kryer duke formuar paraprakisht komisionet adekuate siç janë: Komisioni 

për vlerësim dhe regjistrim të inventarit; 

• Janë marrë edhe një varg hapash e masash të tjera për funksionalizimin e mëtejshëm dhe 

bërjen më efikase të administratës komunale. 

 

 

Në vazhdim do të paraqesim punën vjetore te sektorëve dhe njësive të DAP. 
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Administrata gjatë vitit 2018 

DAP gjatë vitit 2018 ka zhvilluar aktivitetin e vet përmes këtyre njësive organizative:  

• Sektorit të Shërbimeve të Përbashkëta-SSHP; 

• Sektorit të Gjendjes Civile;  

• SEKTORI I SHËRBIMEVE TË PËRBASHKËTA  

 

            Gjatë kësaj periudhe, Sektori i Shërbimeve të Përbashkëta i ka kryer këto shërbime 

            si vijon: 

• Është monitoruar mbarëvajtja e punëve dhe personelit në zyrën për shërbime të qytetarëve. 

• Është përkujdesur për shpërndarjen e shkresave zyrtare prej zyrtarëve komunal deri te 

qytetarët në qytet dhe zona rurale, përmes zyrtarit për shpërndarjen e postës. 

•  Është përkujdesur dhe e ka monitoruar punën e zyrës për përkthimin e shkresave zyrtare prej 

gjuhës shqipe në gjuhën serbe. 

• Në mënyrë të përhershme është përcjellë puna e shoferëve, angazhimin e tyre për bartjen e 

zyrtarëve komunal. 

• Me një përkujdesje të shtuar ka monitoruar gjendjen teknike të automjeteve zyrtare, evitimin 

e prishjeve të ndryshme, përcjelljen e mbushjeve me lëndë djegëse, kontrollimin e vajit, 

antifrizit, pastrimin e automjeteve si dhe shërbime tjera, si dhe me funksionalizimin e pajisjes 

GPS ka shtuar kontrollin mbi përdorimin e veturave zyrtare. 

• Është përkujdesur për servisimin e automjeteve të reja sipas afateve të parapara me libra të 

automjeteve. 

• Është përkujdesur për kohëzgjatjen e regjistrimit të automjeteve zyrtare dhe kompletimin e 

dokumentacionit për regjistrim përmes shoferëve. 

• Është përgatitur raporti vjetor për secilën veturë që ka të bëjë me evitimin e prishjeve, 

zëvendësimin e pjesëve dhe vlerën e kushtueshmërisë. 

• Përmes zyrtarit për mirëmbajtjen e objektit janë evituar prishjet e ndryshme si të dyerve, 

përkatësisht ndërrimin e bravave të dyerve, nyjeve sanitare si në objektin e komunës ashtu 

edhe në objektet ndihmëse (qendrën rinore, sallën e sportit, zyrat e vendit etj). 

• Zyrtari financiar është përkujdesur për gjendjen financiare për Drejtorinë e Administratës, 

përkatësisht ka ndërmarrë të gjitha veprimet për kompletimin e lëndëve për pagesën e të gjitha 

faturave të cilat kanë të bëjnë me shpenzimet e energjisë elektrike, shpenzimet e ujit, faturat 

për riparimin e automjeteve zyrtare, si dhe faturave tjera që kanë qenë barrë e drejtorisë 

përkatëse.  

• Zyrtarja administrative është përkujdesur për punët administrative në kuadër të drejtorisë, 

përkatësisht ka pranuar të gjitha kërkesat për drejtorinë, për të cilat janë zhvilluar procedura 

për shqyrtimin e tyre dhe të njëjta t’i klasifikoj për ruajtje në sirtarë. 

• Përmes zyrtarit të logjistikës kanë kaluar të gjitha faturat që kanë të bëjnë me shërbimet 

komunale dhe furnizimin e zyrtarëve me mjetet e punës, inventarë dhe material shpenzues. 
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• Zyrtari për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik në objektin e komunës është përkujdesur për 

mirëmbajtjen e zërimit për sallën e kuvendit. 

• Në kuadër të Sektorit të Shërbimeve të Përbashkëta përfshihet edhe sigurimi i objektit, 

mirëmbajtja-higjiena, për të cilën kemi kontakt të përhershëm me menaxherët e këtyre 

operatorëve tender fitues. 

               Kur është fjala tek menaxhimi i automjeteve zyrtare që kanë qenë jashtë përdorimit dhe 

inventarit të papërdorur dhe inventarin e demoluar u prezantoj një pasqyrë konkrete si më poshtë: 

  I kemi dislokuar veturat të cilat presin ankandin publik, së bashku me inventarin e 

teknologjisë informative dhe pjesëve të ndërruara mekanike të veturave zyrtare, aty janë dhe 

pjesët e ndërruara të automjeteve. 

Nr. rendor Llojet e Vërtetimit Totali 

1. Vërtetim për Mbështetje Ekonomike 406 

2. Vërtetim për Leje Qëndrimi 650 

3. Vërtetim për personin me identitet të njejtë 218 

4. Vërtetim për shtesa të fëmijëve 32 

  Gjithsej  1306 

 

SHPENZIMET E DERIVATEVE PËR AUTOMJETET DHE GJENERATORIN E KOMUNËS SË 

FERIZAJT PËR PERIUDHËN  03 janar – 31 Dhjetor 2018 

N

r. 

Targa

t e 

Auto

mjetit 

 

Drejto

ria 

 

Tipi 

KM e 

fillim 

muajit 

Janar  

 

KM 

e 

fun

dit 

të 

mu

ajit  

Dhj

etor                       

KM e 

kaluar

a 

Shpe

nzim

e 

Dizel 

Shpanzi

me 

Benzin 

Mes. 

Në 

100 

km. 

Mesatarja e 

parapare 

1 05z-

43-25 

Kryeta

rit 

Pezh

o 

000 2.56

9 

2.569 105  4.08

% 

5,00% 

2 05z-

34-25 

N/krye

tarit 

Reno 000 2.99

6 

2,996 79  2.63

% 

5,00% 

3 05z-

24-25 

“ Hund

ai 

120 

71.833 80.2

94 

8.641 512  5.92

% 

4.80% 

4 05z-

19-25 

DAP Hond

ay 

139.187 160.

123 

20.936 1.366  6.52

% 

5,20% 
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5 05z-

02-25 

DEFB Pasatt 344.695 347.

671 

2.997 368  12.2

% 

6,89% 

6 05z-

04-25 

DI Kia 92.236 104.

929 

12.693 765  6.02

% 

5.20% 

7 05z-

14-25 

DU Kia 70.030 81.0

60 

11.30 693  6.13

% 

4.65% 

8 05z-

06-25 

DSHP

E 

Hund

ai 

120 

71.230 83.3

90 

12.160 813  6.68

% 

4.90% 

9 05z-

15-25 

DAP Hond

ay 

86.853 123.

517 

36.664 1.317  3.59

% 

5,10%  

1

0 

05z-

07-25 

DRKS Kia 90.991 98.0

93 

7.102 495  6.96

% 

4.98% 

1

1 

05-12-

25 

DA Hond

ay 

121.341 133.

548 

12.207 725  5.93

% 

5.20% 

1

2 

05z-

10-25 

DZHE Kia 105.980 117.

370 

11.390 711  6.24

% 

4.98% 

1

3 

05z-

11-25 

DSHM

S 

Hund

ai 

120 

87.111 103.

650 

16.539 831  5.02

% 

5.01% 

1

4 

05z-

13-25 

DEFB Hond

ay 

122.967 133.

896 

10.929 705  6.45

% 

5.25% 

1

5 

05z-

20-25 

DRKS Merc

edes-

Bus 

118.750 133.

829 

15.079 2.027  13.44

% 

15.0% 

1

6 

05z-

32-25 

DAP Merc

edes-

Ko 

221.137 247.

229 

26.092 2.665  10.21

% 

9.50% 

1

7 

05z-

33-25 

DBZH

R 

Xhip

p-

Toyta 

165.123 184.

751 

20.627 2’604  12.62

% 

9.80% 

1

8 

05z-

27-25 

Kabine

ti 

Kia,1

.6 

18.953 31.3

37 

12.384 679  5.48

% 

4,25% 
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1

9 

05-28-

25 

DU Kia,1

.6 

24.236 36.2

68 

12.032 778  6.46

% 

4,31% 

2

0 

05z-

31-25 

Kabine

ti 

Kia,1

.6 

22.012 33.3

12 

11.300 1.141  10,0

% 

4,22% 

2

1 

05z-

42-25 

DPKG

J 

Kia,i.

6 

49.265 54.3

23 

5.058 461  9.11

% 

/ 

2

2 

05z-

29-25 

“A.Ho

xha” 

Ford       / 

2

2 

05z-

30-25 

“Gj.Ser

reçi” 

Ford       / 

2

3 

05z-

09-25 

“Hendi

kos” 

Toyot

a 

      / 

2

4 

05z-

22-25 

SHV-

Ferizaj 

Tojot

a 

      / 

 T o t a 

l i: 

    277.79

3 km 

19.84

0 lit. 

 7.14

% 

 

 

RAPORTI VJETOR I RIPARIMEVE 

 

 

 

Emri i 

Automjetit 

Nr.Regjistrimit Drejtoria të 

cilës i përkasin 

Paisja me goma 

dimri në € 

Riparimi 

teknik në 

€ 

 

Gjithsej 

në € 

 

1 Pezho 05Z- 43 - 25 Kryetari i  

Komunës 

 Vetem 

karburanti 

 

2 Kia - 130 05z-27-25 Kryetari  

i Komunës 

Regjistrimi i dytë Ndërrimi i 

vajit dhe  

fil dhe 

bateria. 

245,oo 

3 Kia 05z-28-25 N/kryetarit Regjistrimi i dytë 235 235,oo 

4   DAP  /  

5 Reno 05-34-25 N/Kryetarit Vetëm karburanti / 1.468.46 

6 Kia 05z-04-25 DI  235 872.20 

7 Kia 05z-05-25 DPGJK Bateria 235 335,00 
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8 Kia 05z-06-25 DSHPE  235 2.124.18 

9 Kia 05z-07-25 DBZHR Riparimi 235 435,oo 

10 Hunday 05z-10-25 DKRS  235 548.16 

11 Honday 05z-11-25 DSHMS Bateria 235 349.16 

12 Honday 05z-12-25 DA  235 513,oo 

13 Hundai 130 05z-13-25 DF  235 748,oo 

14 Honday 05z-14-25 DU Dhe gomat, 

Bateria 

435 335,oo 

15 Honday 05z-15-25 DRKS Riparim 535 235,oo 

16   DEF    

17 Pasat 05Z – 02 - 25 DF Riparimi Regjistrimi 1.042.50 

18 Tojota-Xhipp 05z-33-25 DBZHR Sigurimi dhe 

regjistrimi 

Riparimi 

pas 

aksidentit/ 

1800,00 

19 Kombi Tojota 05z-09-25 “Handikos” Goma dimri 345 1.013.80 

20 Kombi “Tojota 05z-20-25 SH-Verbërve-Ferizaj  345 345,oo 

21 Kia 05z-31-25 DAP  /  

22 Busi-Merc. 05z-20-25 DRKS 4x4 goma 178,00/  

23 Kombi-Mercede 05z-32-25 DA  /  

24 Kombi”Ford” 05z-25-30 “Ahmet Hoxha”  / 135.70 

25 Kombi”Ford” 025z-25-29 “Gjon Serreçi” Goma dimri / 1.013.18 

26 Pajisje me pjesë përcjellëse  /  

27. Bateri gjeneratori Totali:16.828,05€ / 88.50 

 

Në tabelën e mëposhtme po japim të dhënat për pranimin e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve, 

drejtuar organeve të komunës , sipas njësive organizative 

 

Nr. Përshkrimi Nr. Kërkesave Përqindja 

1 Drejtoria e Administratës së Përgjithshme 93,651 65.00 

2 Drejtoria e Financave 24,928 17.00 
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3 Drejtoria e Pronës, Kadastrit dhe Gjeodezisë 14,500 10.00 

4 Drejtoria e Arsimit 3,249 2.00 

5 Zyra e Kryetarit 2,323 1.00 

6 Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit 1,336 0.00 

7 Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale 1,275 0.00 

8 Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë 1,243 0.00 

9 Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë 729 0.00 

10 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 475 0.00 

11 Drejtoria e Infrastrukturës 196 0.00 

12 Kuvendi i Komunës 121 0.00 

13 Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizëm 15 0.00 

 Total: 144,041  

 

Në tabelën e mëposhtme paraqesim të dhënat për pranimin e kërkesave të qytetarëve, drejtuar 

Departamentit të Administratës Komunale. 

 

Nr. Përshkrimi Nr. Kërkesave 

1. Vërtetimi i dokumenteve nga origjinali 2.561 

2. Përcjellja e shkresave përmes postës 311 

3. Pranimi i shkresave në mënyrë rekomanduese 602 

4. Pranimi nga Gjykata, Aktvendime, Aktgjykime etj. 953 

5. Vulosja e dokumenteve përmes Arkivit 872 

 Total: 5.299 

 

NJËSIA E PËRKTHYESVE 

Dokumentet e përkthyera nga Zyra e Përkthimeve gjatë periudhës një vjeçare 01 janar – 31 dhjetor 

2018 janë si në vijim: 

Gjatë kësaj periudhe janë përpiluar shumicën e procesverbaleve nga takimet e KK, KPF dhe 

komiteteve të ndryshme si dhe kemi përkthyer dhe njëherit kemi lekturuar dokumentet si në vijim 

dhe njoftimet për anulim të Zyrës së Prokurimit: 
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-  Procesverbale të Kuvendit, 

-  Procesverbale të Komitetit për Politikë dhe Financa 

-  Procesverbale të Komitetit për Komunitete 

-  Rregullore Komunale 

-  Planin lokal të veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të Komunës 

së Ferizajt 2018-2021 

-  Konkurse. 

-  Vendime të Kuvendit Komunal 

-  Raportin vjetor financiar – 2015 (për auditorin gjeneral) 

-  Raportin vjetor financiar – 2016 (për auditorin gjeneral) 

-  Vendime 

-  Aktvendime 

-  Ankesa 

-  Kërkesa të ndryshme të drejtorive 

-  Tendere 

-  Njoftime për Kualifikim 

Totali i gjithë këtyre përkthimeve është 1626 faqe të përkthyera dhe të lekturuara nga Zyra e 

Përkthyesve dhe gjithashtu edhe përpilimi i disa procesverbaleve sipas kërkesës dhe përkthimi direkt 

në takime të ndryshme sipas kërkesës.  

 

SEKTORI I GJENDJES CIVILE 

Të dhënat për dokumentacionin e lëshuar dhe regjistrimet e bëra nga Sektori i Gjendjes Civile (SGJC),  

                   gjatë vitit 2018. 

Shërbimet e ndryshme të ofruara ndaj qytetarëve nga Sektori i Gjendjes Civile për periudhën një 

vjeçare për vitin paraprak 2018 gjithsej janë 88.879 shërbime të ofruara. 

Ndërsa nga raporti i E-Kioskave që qytetarët kanë vetëaplikuar në këto E-Kioska janë gjithsej 5643 

shërbime të ofruara nga Sektori i Gjendjes Civile ndaj qytetarëve. 

Vlen të theksohet se sistemi i referimit për menaxhimin e radhës i implementuar në vitin paraprak 

2018 ka bërë që shërbimet të jenë më të shpejta dhe efektive. 
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Statistika e regjistrimit në sistemin e gjendjes civile për vitin 2018 

Dokumentet Lindje Vdekje Martesa 

Të rregullta 1412 235 557 

Brenda vendit 1311 196 270 

Jashtë vendit 101 39 / 

Brenda vendit 

 (me vonesë) 

254 58 / 

Jashtë vendit 

(me vonesë) 

591 45 / 

Gjithsej 3669 573 827 
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 REPUBLIKA E KOSOVËS ● REPUBLIKA KOSOVA ● REPUBLIC OF KOSOVO         

                           KOMUNA E FERIZAJT ● OPŠTINA UROŠEVAC ● MUNICIPALITY OF FERIZAJ 

 

 

                              

 

 

 

 

 

DREJTORIA E FINANCAVE 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

 

 

 

 

 

 

Sebahate Ajeti Sadiku 

Drejtore e Drejtorisë së Financave 

 

 

 

 

Ferizaj, 2019 

 

 



Faqe 54 nga 231 
 
 

 

 

 

   Hyrje 

 

 

Drejtoria e Financave mbështetur në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe 

Përgjegjësitë, Ligjin e Financave Lokale, si dhe në të dhënat e gjeneruara nga Sistemi i Menaxhimit 

të Financave të Kosovës, hartoi Raportin Vjetor të punës për vitin fiskal 2018 përfshirë të dy 

sektorët e këtij programi buxhetor, duke paraqitur të arriturat, sfidat si dhe objektivat afatshkurtëra 

në fushën e: 

• Të hyrave vetanake dhe 

• Shpenzimeve buxhetore 

Programi ynë buxhetor në momentin e hartimit të projekt buxhetit për vitin fiskal 2018 përcaktoi në 

të njejtën kohë edhe objektivat buxhetore si në fushën e të hyrave dhe në atë të shpenzimeve 

buxhetore gjithmonë duke respektuar në këtë rast qarkoret buxhetore të cilat ishin edhe baza e 

hartimit të planit të të hyrave vetanake si dhe planifikimit buxhetor të shpenzimeve. 

Në të dy segmentet e përgjegjësisë së programit tonë buxhetor treguam performancë të lartë në 

inkasimin e të hyrave, kemi tejkalim të inkasimit të të hyrave vetanake në raport me planifikimin, 

në të njejtën kohë ruajtëm stabilitetin fiskal duke ngritur edhe më tej shkallën e efikasitetit të 

shpenzimeve buxhetore, rezultati i së cilës është shpenzimi i mjeteve të grantit qeveritar në kuotën 

prej 99.98 % duke eleminuar mundësinë e shfaqjes së suficitit buxhetor.  

Drejtoria e Financave gjatë vitit fiskal 2018 në vazhdën e aktiviteteve dhe rezultateve të treguara u 

ballafaqua edhe me sfida të shumta sidomos në fushën e të hyrave vetanake, te taksat biznesore 

edhe se inkasimi është i kënaqshëm si dhe tek inkasimi i borxhit të tatimit në pronë, sfidë e cila do 

të jetë e pashmangshme edhe në vitin 2019. 
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TË HYRAT VETANAKE                                                                                                       

 

Me mbylljen e vitit fiskal 2018 në kuadër të fushës së inkasimit të të hyrave vetanake organizata 

jonë realizoi të hyra vetanake në vlerë 5,274,202.76€. kurse të hyrat vetanake të planifikuara për 

vitin 2018 janë 4,553,220.00€. (me buxhetin e aprovuar) ku vërehet se kemi një tejkalim për 

720,982.69€ në krahasim me planifikimin e të hyrave shprehur në përqindje kemi 115.83% 

(tejkalimi është 15.83% i planit të të hyrave), ndërsa krahasuar inkasimin e vitit 2018 me inkasimin 

e vitit 2017 kemi rritje në vlerë prej 1,384,200.61€ apo në përqindje 135.58% (rritja e inkasimit të 

të hyrave është 35.83%)  

Tatimi në pronë për vitin 2018 është planifikuar 1,977,949.00 €, ndërsa për periudhën Janar –

Dhjetor 2018  janë grumbulluar 1,735,617.17 €, krahasuar me planifikimin realizimi është 87.75 %. 

Krahasuar realizimin e vitit 2018 me periodën e njëjtë të vitit 2017 që është në shumë prej 

1,505,288.31€, diferenca në vlerë është ma e lartë për shumën prej 230,328.83€, përqindja është 

115.30% që do të thotë se kemi rritje të inkasimt për 15.30%    

Grumbullimi i të hyrave vetanake sipas llojit të të hyrave 

 

Të hyrat tatimore - Tatimi në pronë 1,735,617.17 € 

Të hyrat jo tatimore-Taksat, Tarifat dhe Ngarkesat 2,505,131.81 € 

Të hyrat indirekte- Gjobat e trafikut 907,595.50 € 

Të hyrat nga dënimet e gjykatës      103675.00 € dhe  

Të hyrat nga agjencioni i pyjeve       22,183.28 € 

 

 

Paraqitja tabelare e realizimit të hyrave vetanake në vitin 2018 dhe krahasimi me 

vitin 2017  

Lloji I të 

hyrës  

Planifikimi 

i THV 2018 

Realizimi i 

THV janar 

- dhjetor 

2018 

Diferenca 

mes 

planifikimi

t dhe 

realizimit  

 Realizimi 

të HV janar 

- dhjetor 

2017  

% e 

realizimit 

në raport 

2018/201

7 

% e 

realizimit 

të THV 

2018 

  

1 2 3=1-2 4 

5=2/4*10

0 

6=2/1*10

0 

Tatimi në 

pronë  
1,977,949.0

0 

          

1,735,617.1

7  242,331.83 

1,505,288.3

4 115.30 87.75 
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Taksat e 

bizneseve 120,000.00 

           

409,219.00  -289,219.00 134,700.50 303.80 341.02 

 

Taksat e 

pajisjeve 

motorike 
263,000.00 

             

254,505.00  8,495.00 237,665.06 107.09 96.77 

Të hyrat 

nga qiratë 150,000.00 

             

152,559.50  -2,559.50 80,457.31 189.62 101.71 

Shfrytëzim

i i tokës 

dhe lejet e 

ndërtimit 
575,000.00 

          

1,061,132.6

8  -486,132.68 859,366.49 123.48 184.54 

Taksat për 

legalizimin 

e pronës 
250,000.00   250,000.00 3,849.44 0.00 0.00 

Inspektime

t e tokës 

dhe matjet 

në terren 
300,868.00 

             

238,151.75  62,716.25 239,323.99 99.51 79.15 

Pagesat në 

lidhje me 

automjetet 467,903.00 

          

1,011,270.5

0  -543,367.50 414,483.50 243.98 216.13 

Të hyrat 

nga 

çertifikatat 
100,000.00 

             

111,562.50  -11,562.50 113,090.20 98.65 111.56 

Të 

ardhurat 

nga arsimi 
97,000.00 

               

94,669.69  2,330.31 94,477.62 100.20 97.60 

Të 

ardhurat 

nga 

shëndetësia  
160,000.00 

             

133,713.00  26,287.00 143,384.75 93.25 83.57 

Të hyrat 

tjera 91,500.00 

               

71,801.97  19,698.03 63,914.95 112.34 78.47 

 

Totali 4,553,220.0

0 

          

5,274,202.7

6  -720,982.76 

3,890,002.1

5 135.58 115.83 

  

Në tabelë vërehet se kemi tejkalim në inkasimin e të hyrave vetanake të planifikuara për vitin fiskal 

2018 në shumën prej 720,982.69€ apo 15.83%. 
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Pagesat në lidhje me automjetet janë: 

Gjobat e trafikut...............907,595.50€ dhe                                                                 

Gjobat e gjykatës..............103,675.00€  

Te të hyrat tjera hynë: 

Gjobat nga ofiqaria...............................................10,200.00€ 

 

Të hyrat nga Agjencioni i Pyjeve .........................22,183.28€ 

Të hyrat nga Inspeksioni i Bujqësisë...................... 5,385.30€ 

Gjobat nga pylltaria.................................................4,045.00€ 

Të hyrat nga Inspeksioni i Tregut...........................14,453.10€ 

Të hyrat nga biblioteka............................................9,776.00€                                                          

Lejet nga SHP (pengesa në rrugë gjatë punimeve)..5.459.00€ 

Të hyra të pa definuara..............................,,,,,,,,,,,,,,,,,300.00€ 
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                                              Tatimi në Pronë 

 

Të hyrat nga tatimi në pronë prej 01.01.2018 deri me datën 31.12.2018 janë realizuar gjithsej në 

vlerë prej 1,735,617,17€. 

 

 

Nr. 

rend. 

Muajt Viti 2017 Viti 2018 

 

Krahasuar 

në % 

Ngritje-

Zbritje       

% 

1 Janar  59,332.51€ 103,511.73€  174.46% 74.46% 

2 

 

Shkurt 109,443.38€ 122,970.63€ 112.36% 12.36% 

3 

 

Mars 123,595.38€ 136,066.60€     110.09% 10.09% 

4 

 

Prill  77,871.45€ 134,240.20€     172.39% 72.39% 

5 

 

Maj  97,640.76€ 115,882.15€     118.68% 18.68% 

6 

 

Qershor 217,521.86€ 238,851.92€     109.81%  9.81% 

7 Korrik 167,152.02€ 

 

209,687.15€     125,45% 25,45% 

8 Gusht     214,996.40€ 170,428.70€ 

 

     79,27% -20,73% 

9 Shtator    102,141.62€ 

 

 91,634.94€      89,71% -10,29% 

10 

 

Tetor      55,432.30€  70,395.26€    126.99% 26.99% 

11 

 

Nëntor     52,519.49€  78274.69€    149.04% 49.04% 

12 

 

Dhjetor   227,641.18€ 263,673.18€    115.83% 15.83% 

 Gjithsej 1,505,288,34€ 

 
1,735,617.17€    115.30% 15.30% 

 

                         

Të hyrat nga tatimi në pronë në krahasim me vitin 2017 gjatë vitit 2018 kanë shënuar rritje prej 

15.30%. 

Të hyrat nga tatimi në prone: Janar – Dhjetor vitit 2018 janë 1, 735,617,17€. 

      Krahasuar me totalin e të hyrave komunale të administratës prej 5,045,820.07€ të hyrat e tatimit 

në pronë zënë një vend prej 34.40% 
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Tatimi në Pronë është e hyra më e madhe në Komunë në krahasim me të hyrat tjera.  

Krahasimi me të hyrat e përgjithshme komunale të administratës, arsimit dhe shëndetësisë prej 

5,319,844.26€, shihet se të hyrat e tatimit në pronë zënë një vend të rëndësishëm prej 34.40%. 

Të hyrat nga Tatimi në Pronë Janar – Dhjetor vitit 2018 janë 1,735,617.17€ 

Krahasuar me planifikimin vjetor për vitin 2018 prej 1,977,949.00€ janë realizuar prej 87.75%. 

Theks të veçantë ka ulja e tatimit në pronë për 10%, të bazës tatimore, në momentin e miratimit të 

rregullores së tatimit në pronë për vitin fiskal 2019 mbështetur në platformën qeverisëse 2017-2021, 

ulja e bazës tatimore, do të ketë inpakt pozitiv për bizneset tona, si dhe mirëqenien qytetare pasi që 

do të mundëson rritjen e vlerës financiare në qarkullim dhe në të njejtën kohë rritjen e të ardhurave. 

           Përveç punëve rreth pagesave, në zyrë e tatimit në pronë janë kryer edhe punë tjera si vijon: 

• Është formuar Bordi për shqyrtimin ankesave, janë shqyrtuar të gjitha ankesat, janë 

shpërndarë vendimet parashtruesve të ankesave, janë evidentuar ndryshimet në Protax nga 

operatorja.  

• Është formuar komisioni për vlerësimin e pasurive të paluajtshme për përgatitjen e 

rregullores për tatimin në pronë për vitin 2019.  

• Kemi kryer punët dhe konsultimet me Agjencinë e Privatizimit, me Agjencinë e Pronës, me 

Departamentin e Tatimit në Pronë, me Hekurudhën e Kosovës për pronat dhe obligimet 

tatimore që ka pa i kryer Hekurudha e Kosovës, ju kemi përgjigjur dhe ftesave nga ana e 

përmbaruesve privat për pronat me obligime tatimore për tatim në pronë.  

• Kemi organizuar seminare ne bashkëpunim me Departamentin e Tatimit në Pronë për 

trajnime shtesë të zyrtarëve të njësisë së tatimit në pronë etj. 

• Zyra e Tatimit në Pronë vazhdimisht është e angazhuar me palë për çdo ditë pune si me 

sportele po ashtu edhe ne terren për verifikim të objekteve të reja apo rrënime ose renovime 

duke i verifikuar me kapacitetet e stafit që kemi.  

  

Shpërndarja e faturave të tatimit në pronë nga posta, ka filluar më 08.02.2018 dhe raportin e 

përfundimit e kanë dorëzuar më 13.04.2018. 

 

                   Raporti i shpërndarjes së faturave të tatimit në pronë nga posta  

A B C D 

Nr. faturave Shpërndarja Përqindja Mbetja 

43,583 43,244 99.22% 339 
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Numri i faturave të kthyera 

• Klienti nuk ka pranuar  74 

• Adresa jo e saktë 214 

• Klienti e ka ndërruar vendbanimin  51 

Gjithesej të kthyera  339 

 

 

 

Nga Zyra e Tatimit në Pronë janë kryer edhe këto punë: 

 

 

Objekte të pa ndryshuara      11014 

Objekte të  ndryshuara         GPS                                            2217 

Objekte të reja                                             2579 

Gjithsej objekte të verifikuara janë    (11014+2217+2579) = 15810 

Fatura të lëshuara për pagesë                                          45087 

Vërtetime të lëshuar nga inkasantët                                           17740 

Taksa për automjete                                           22850  

Lëndë të regjistruara-ndryshuara në kompjuter                                          11434 

Pranim i kërkesave                                              416 

Shqyrtim i kërkesave me ndryshime                                              416 

Pranim i ankesave                                              107 

Shqyrtim i ankesave                                              107 

Shpërndarja e vendimeve të bordit                                              107 

Futje e kontratave te shitblerjes ne data bazën e TP                                                78 

Vërejtje te shpërndara 
                                             237 

Marrëveshje për pagesë                                                                                    80 

 

 

 

• Kemi filluar me verifikimin e ndërmarrjeve shoqërore. 

• Pastrimin e data bazës nga gabimet dhe informatat e pasakta.  

• Me përgatitjen e reformave të tatimit në pronë për vitin 2019. 

• Regjistrimin e pagesave nga viti i kaluar si pagesa të dështuara nga sistemi elektronik. 

• Verifikimi i afarizmit jo aktiv. 

• Shpërndarjen e broshurave për prona për informim të qytetarëve për bartjen e tyre.  

 

Janë kryer edhe punë tjera të ndryshme sipas kërkesave të palëve si: 

• konsultime të ndryshme, 

•  korrigjimi i lëndëve me gabime teknike dhe  

• Thirrje telefonike me palë për t’i përkujtuar se kanë afatin e pagesës, si dhe punë të tjera. 
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                                      Sektori i Taksave 

 

Viti 2018 – Sektori për Taksa, Tarifa dhe Ngarkesa ka pasur arritje të mëdha, përgjatë 

periudhës raportuese deri në fund të vitit 2018 kemi arritur progres të theksuar në 

inkasimin e të hyrave. 

   Ky sektor dhe përgjatë periudhës raportuese është angazhuar që përmes veprimeve të 

saja të përmbush detyrimet dhe obligimet që dalin nga dokumentet strategjike dhe 

planet e punës të Drejtorisë së Financave të Komunës së Ferizajt. Ndër këto veprime 

është edhe komisioni i formuar nga Kryetari i Komunës për inkasimin e borxheve të 

taksës për lojëra të fatit (kazino, bastore), ku me këtë rast janë mbyllur 34 prej tyre, 

shumica për arsye të mos pagesës së taksës komunale për biznese. 

 

   Gjatë këtij viti sektorin e Taksave janë planifikuar të inkasohen mjete financiare në 

shumën 120,000.00 €, ndërsa janë realizuar të hyra vetanake në përqindje shumë më të 

lartë dhe atë në shumën prej 409,219.00 €. Diferenca ndërmjet planifikimit dhe 

realizimit është 289,219.00 €. 

 

   Po ashtu në sektorin e qirave janë planifikuar të inkasohen mjete financiare në 

shumën 150,000.00 €, ndërsa janë realizuar të hyra vetanake në shumën prej 

152,559.50 €. Diferenca ndërmjet planifikimit dhe realizimit është 2,559.50 €. 

Taksat e bizneseve 

Planifikimi i 

të hyrave 

vetanake për 

vitin 2018 

Realizimi i 

të hyrave 

vetanake për 

vitin 2018 

Diferenca në 

mes 

planifikimit 

dhe realizimit 

Realizimi i të 

hyrave 

vetanake 

Janar-

Dhjetor 2017 

Përqindja 

e 

realizimit 

në raport 

2018/2017 

Përqindja e 

realizimit i 

të hyrave 

vetanake 

për vitin 

2018 

120,000.00 € 409,219.00 € 289,219.00 € 134,700.50 € 303.80 % 341.02 % 

                                                     

Qiratë 

Planifikimi i 

të hyrave 

vetanake 

për vitin 

2018 

Realizimi i 

të hyrave 

vetanake 

për vitin 

2018 

Diferenca në 

mes 

planifikimit 

dhe 

realizimit 

Realizimi i 

të hyrave 

vetanake 

Janar-

Dhjetor 

2017 

Përqindja e 

realizimit 

në raport 

2018/2017 

Përqindja e 

realizimit i 

të hyrave 

vetanake 

për vitin 

2018 

150,000.00 

€ 

152,559.50 

€ 2,559.50 € 80,457.31 € 189.62 % 101.71 % 

 

Totali i të hyrave në vitin 2018 
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Planifikimi i 

të hyrave 

vetanake për 

vitin 2018 

Realizimi 

i të 

hyrave 

vetanake 

për vitin 

2018 

Diferenca në 

mes planifikimit 

dhe realizimit 

Realizimi i 

të hyrave 

vetanake 

Janar-

Dhjetor 

2017 

Përqindja 

e 

realizimit 

në raport 

2018/2017 

Përqindja 

e 

realizimit 

i të hyrave 

vetanake 

për vitin 

2018 

270,000.00 

€ 561,778.50 € 

291,778.50 

€ 

215,157.81 

€ 261.1 % 208.06 % 

 

    Gjatë vitit 2018 janë arritur 23 marrëveshje për Taksa Komunale të Biznesit, ku 

shumica e tyre janë lidhur me bizneset të cilat e ushtrojnë veprimtarinë e Lojërave të 

Fatit (Kazino, Bastore).   

    Po këtë vit kemi lidhur 46 kontrata afatshkurtëra për shfrytëzimin e hapësirave 

publike, dhe kemi shpërndarë 246 fatura për qera. 

    Po ashtu kemi pranur 16 ankesa për Taksa Komunale të Biznesit ku 3 prej tyre janë 

aprovuar tërësisht, 2 pjesërisht dhe 11 janë refuzuar të shqyrtuara nga Komisioni për 

Ankesa. 

 

 

 

Raporti i Buxhetit të Realizuar Komunal për periudhën Janar – Dhjetor 2018 

 

Raporti i Buxhetit Komunal për periudhën Janar – Dhjetor 2018 ka për qëllim të informimit 

objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit relevant rreth përmbushjes së planit të grumbullimit të 

mjeteve sipas burimeve, përmbushjes së obligimeve të planifikuara sipas plan programeve, 

dinamikën e mjeteve të shpenzuara dhe atë sipas natyrës së shpenzimeve dhe kategorive të 

përcaktuara buxhetore, rrjedhën e parasë si dhe treguesit tjerë që kanë ndikuar në rezultatet e 

përgjithshme për këtë periudhë. Për vitin 2018 kemi Ligjin e Buxhetit Nr.06/L-020 i aprovuar në 

Kuvendin e Republikës së Kosovës ku Komuna e Ferizajt ka buxhetin në vlerë prej 29,248,881.00€  

me këto burime të financimit:                                                                

 

Granti Qeveritar janë 24,391,691.00 €,                                                                        

Të hyrat vetanake të vitit 2018 janë 4,553,220.00€, dhe  

Financim nga huamarrja 303,970€. 

Mirëpo buxheti i komunës brenda vitit fiskal ka pasur lëvizje gjithnjë në rritje dhe vlera 

përfundimtare e buxhetit për vitin fiskal 2018 është 30,080,857.14€.  Në këtë vlerë buxhetore burimet 

e financimit janë nga: 
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Granti qeveritar 24,549,076.86€ 

Të hyra vetanake (viti 2018) 4,553,220.00€ 

Financimi nga huamarrja 326,086.23€ 

Të hyrat vetanake të bartura nga viti 2017: 589,523.28€ 

Grant i donatorëve të brendshëm 56,040.47€ (participimet për projekte në bujqësi),  

Shërbimet kadastrale: 12,226.90€ 

Donacion nga “Save the Children”:  4,958.68 €,  

 

Donacion nga Council of Europe:  1,950.38€. 

Ndërsa shpenzimi i përgjithshëm i Buxhetit të Komunës është 29,502,712.63€. Është bërë një 

shpenzim i buxhetit prej 98.08%, në krahasim me mjetet buxhetore për këtë periudhë raportuese, 

pra për vitin 2018. 

 

 

SHPENZIMET FINANCIARE PËR VITIN FISKAL 2018 

 

Një prej objektivave kryesore të Drejtorisë Financave gjatë vitit 2018 ishte përmbyllja me sukses e vitit 

fiskal 2018 duke realizuar planin buxhetor të shpenzimeve, sidomos atë me burim financimi nga Granti 

Qeveritar.  

Buxheti përfundimtar i Komunës së Ferizajt për vitin fiskal 2018 është 30,080.857.14€ nga ky buxhet janë 

shpenzuar 29,502,715.63€ me burime të finnancimit nga:  

Granti Qeveritar në shumë prej 24,530,366.43 € dhe 

Të hyrat vetanake 4,416,274.09 €. 

Financimi nga huamarrja 4,362.00€, 

Të hyrat e bartura 530,390.57€, 

Granti i donatorëve të brendshëm 19,872.36€, 

Save the Children 1,447.18€. 

 

 

Buxheti i vitit 2018 dhe shpenzimi për periudhën Janar - Dhjetor 2018 

Kategoria 

ekonomike  Buxheti   Shpenzimi  % E shpenzimit 

Paga dhe mëditje 

            

15,151,631.66  

              

15,081,907.86  

                            

99.54  
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Mallra dhe shërbime 

              

3,573,489.53  

                

3,536,223.74  

                            

98.96  

Komunali 

                  

534,323.96  

                    

533,195.22  

                            

99.79  

Subvencione  

                  

620,873.27  

                    

609,628.36  

                            

98.19  

Investime kapitale 

            

10,200,538.72  

                

9,741,757.45  

                            

95.50  

Totali 

            

30,080,857.14  

              

29,502,712.63  

                            

98.08  

 

 

 

 

SHPENZIMET NGA GRANTI QEVERITAR SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE  

PROGRAMEVE PËR JANAR - DHJETOR TË VITIT 2018,  FB 10 

Programet 

Paga dhe 

mëditje 

Mallra dhe 

shërbime Komunali Subvencione 

Investime 

kapitale Totali 

ZYRA E 

KRYETARIT 
106,439.39 136,238.20   19774.8   

262,452.

39 

ADMINISTRATA 

DHE PERSONELI 

259,555.47 275,213.98 322,500.00   112983.3 
970,252.

75 

ZYRA E 

PROKURIMIT 

31,015.32 2099       
33,114.3

2 

ZYRA E 

KUVENDIT 

126,622.00 10,915.00       
137,537.

00 

BUXHETI DHE 

FINANCA 

189,111.72 160,985.21       
350,096.

93 

SHËRBIME 

PUBLIKE, M.C. 

DHE 

EMERGJENCË 

270,894.51 485,166.24 5196.73   
772,079.2

5 

1,533,33

6.73 

INFRASTRUKTU

RA PUBLIKE 

42,839.89 8,415.00     
3,631,175.

65 

3,682,43

0.54 

ZYRA E 

KOMUNITETEV

E 

66,595.49 8,395.98 499.34     
75,490.8

1 

BUJQËSIA DHE 

PYLLTARIA 

108,390.19 46,154.57     199286.81 
353,831.

57 

ZHVILLIM 

EKONOMIK 

48,644.40 13,916.00       
62,560.4

0 
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KADASTRI DHE 

GJEODEZIA 

114,151.31 16,923.00     
175,894.0

7 

306,968.

38 

PLANIFIKIM 

URBAN DHE 

MJEDISI 

61,545.48 5,772.00     30,000.00 
97,317.4

8 

SHËNDETËSIA 

2,278,275.5

2 
614,256.30 64,498.26   286706.51 

3,243,73

6.59 

SHËRBIMET 

SOCIALE 

92,925.08 17389.6 4699.9     
115,014.

58 

SHËRBIMET 

REZIDENCIALE 

60,303.09 59422.87 10000   31,247.80 
160,973.

76 

KULTURË, RINI 

DHE SPORT 

234,792.50 112,205.90       
346,998.

40 

ARSIM 

10,988,359.

32 
910,878.99 124,789.88   774225.61 

12,798,2

53.80 

GJITHSEJ 

15,080,460.

68 

2,884,347.

84 
532,184.11 19,774.80 

6,013,599.

00 

24,530,3

66.43 
 

 

Buxheti nga Granti Qeveritar dhe shpenzimi sipas kategorive ekonomike janar –dhjetor 2018 

Kategoria 

ekonomike  Buxheti  Alokimi  Shpenzimi  Diferenca 

% E 

shpenzimit 

  1 2 3 4=(2-3) 4=(3/2*100) 

Paga dhe mëditje 15,080,471.21 15,080,460.68 15,080,460.68 10.53 100.00 

Mallra dhe 

shërbime 
2,897,307.00 2,884,347.84 2,884,347.84 12,959.16 99.55 

Komunali 
532,680.00 532,184.11 532,184.11 495.89 99.91 

Subvencione  
20000 19,774.80 19,774.80 225.20 98.87 

Investime kapitale 
6,018,618.65 6,013,599.00 6,013,599.00 5,019.65 99.92 

Totali 
24,549,076.86 24,530,366.43 24,530,366.43 18,710.43 99.92 

 

Në tabelë vërehet se shpenzimet e mjeteve me burim financim Grantin Qeveritar janë 

24,530,366.43€ apo në përqindje 99.92%, të mjeteve të alokuara, paga dhe mëditje janë 100%, 

mallra dhe shërbime 99.55%, komunali 99.91, Subvencione 98.87% dhe investimet kapitale me 

99.92%. 

SHPENZIMET NGA TË HYRAT VETANAKE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE  

PROGRAMEVE PËR JANAR - DHJETOR  TË VITIT 2018,  FB 21 
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Programet  

Paga 

dhe 

mëditje 

Mallra dhe 

shërbime Komunali Subvencione 

Investime 

kapitale Totali 

ZYRA E KRYETARIT   
    46,700.00   46,700.00 

ADMINISTRATA 

DHE PERSONELI 
  98,637.92       98,637.92 

ZYRA E 

PROKURIMIT 
          0.00 

ZYRA E KUVENDIT 
          0.00 

BUXHETI DHE 

FINANCA 
  40,414.12       40,414.12 

SHËRBIME 

PUBLIKE, M.C. DHE 

EMERGJENCË 
  144,546.80   10,000.00 473,745.23 628,292.03 

INFRASTRUKTURA 

PUBLIKE 
  8,156.35     1,688,801.13 1,696,957.48 

ZYRA E 

KOMUNITETEVE 
          0.00 

BUJQËSIA DHE 

PYLLTARIA 
  16,870.80   257,477.88 45504.66 319,853.34 

ZHVILLIM 

EKONOMIK 
        326,759.37 326,759.37 

KADASTRI DHE 

GJEODEZIA 
  19,567.90     270280.68 289,848.58 

PLANIFIKIMI 

URBAN DHE 

MJEDISI 
  3,044.70     77,219.39 80,264.09 

SHËNDETËSIA 
  144,199.95   54,895.04   199,094.99 

SHËRBIMET 

SOCIALE 
  2,944.91       2,944.91 

SHËRBIMET 

REZIDENCIALE 
          0.00 

KULTURË, RINI DHE 

SPORT 
  33,831.02   169,805.00 360,000.00 563,636.02 

ARSIM 
  72,895.62   49,975.64   122,871.26 

GJITHSEJ 
  585,110.09 0.00 588,853.56 3,242,310.46 4,416,274.11 
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Buxheti nga të hyrat vetanake dhe shpenzimi sipas kategorive 

ekonomike Janar-Dhjetor  viti 2018 

Kategoria 

ekonomike  Buxheti   Shpenzimi  Diferenca 

% E 

shpenzimit 

  1 2 3=(1-2) 4=(2/1*100) 

Paga dhe mëditje 8,931.00   8,931.00 0.00 

Mallra dhe shërbime 
587,732.00 585,110.09 2,621.91 99.55 

Subvencione  
599,752.00 588,853.56 10,898.44 98.18 

Investime kapitale 
3,356,805.10 3,242,310.46 114,494.64 96.59 

Totali 
4,553,220.10 4,416,274.11 136,945.99 96.99 

 

Nga tabela e mësipërme nga të dhënat vërehet se investimet kapitale kanë vlerën me të madhe të 

shpenzimit ndërsa me përqindje janë një e treta e buxhetit si dhe në përqindje janë 96.59% 

shpenzimi kryesor i të hyrave vetanake në vitin 2018, mandej vijnë mallra dhe shërbime 99.55%, 

dhe subvencionet me 98.15% te shpenzuara. 

 Mjete të cilat janë grumbulluar dhe kanë mbetur të pa shpenzuara janë 136,945.99€ si dhe vlera e 

tejkalimit të planifikimit do të barten në vitin 2019. 

SHPENZIMET NGA TË HYRAT VETANAKE TË BARTURA SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE 

DHE  PROGRAMEVE PËR JANAR - DHJETOR  TË VITIT 2017,  FB 22 

Programet  

Paga 

dhe 

mëditje 

Mallra 

dhe 

sherbime Komunali Subvencione 

Investime 

kapitale Totali 

ZYRA E KRYETARIT            

ADMINISTRATA DHE 

PERSONELI 
    1,011.11     1011.11 

ZYRA E PROKURIMIT 

          
                       

-    

ZYRA E KUVENDIT 

          
                       

-    

BUXHETI DHE 

FINANCA 
            

SHËRBIME PUBLIKE, 

M.C. DHE 

EMERGJENCË 
  

10,000.0

0     

              1

00,000.00 110,000.00 

INFRASTRUKTURA 

PUBLIKE 
        

365,484.6

3 365,484.63 
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ZYRA E 

KOMUNITETEVE 

          
                       

-    

BUJQËSIA DHE 

PYLLTARIA 
            

ZHVILLIM EKONOMIK 
            

KADASTRI DHE 

GJEODEZIA 
            

PLANIFIKIM URBAN 

DHE MJEDISI 
            

SHËNDETËSIA 

          
                       

-    

SHËRBIMET SOCIALE 

          
                       

-    

SHËRBIMET 

REZIDENCIALE 

          
                       

-    

KULTURË, RINI DHE 

SPORT 
      1,000.00   1,000.00 

ARSIM 

  
52,894.8

3       52894.83 

GJITHSEJ 

  
62,894.8

3 1,011.11 1,000.00 

465,484.6

3 530,390.57 

 

 

Buxheti nga të hyrat vetanake të bartura dhe shpenzimi sipas kategorive ekonomike Janar-Dhjetor 

viti 2018 

 

 

  

Kategoria 

ekonomike  Buxheti   Shpenzimi  

Diferenc

a 

% E 

shpenzimit 

  1 2 3=(1-2) 4=(2/1*100) 

Paga dhe mëditje 

58,355.8

5 

                                   

-    

 

58.355.8

5    

Mallra dhe 

shërbime 

62,895.7

7 62,894.83 0.94 100.00 

Komunali 
1,011.11 1,011.11 0.00 100.00 

Subvencione  
1,121.27 1,000.00 121.27 89.18 
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Investime kapitale 

466,139.

28 465,484.63 654.65 99.86 

Totali 

589,523.

28 530,390.57 

59,132.7

1 89.97 

 

Nga totali i të hyrave të bartura kemi shpenzime për investime kapitale 99.86%, te kjo kategori 

ekonomike shihet se mjetet e shpenzuara janë 89.97%. Nga kategoria ekonomike paga dhe mëditje 

nuk kemi shpenzime, dhe mjetet e pa shpenzuar në vlerë 58,355.85€ barten në vitin 2019. 

 

SHPENZIMET NGA GRANTI I DONATORËVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE  

PROGRAMEVE PËR JANAR - DHJETOR TË VITIT 2018,   

       

Programet  

Paga 

dhe 

mëditje 

Mallra 

dhe 

sherbim

e 

Komunal

i 

subvencion

e 

Investim

e 

kapitale Totali 

ZYRA E 

KRYETARIT             

ADMINISTRATA 

DHE PERSONELI             

ZYRA E 

PROKURIMIT             

ZYRA E 

KUVENDIT             

BUXHETI DHE 

FINANCA             

SHËRBIME 

PUBLIKE, M.C. 

DHE EMERGJENCË             

INFRASTRUKTUR

A PUBLIKE           

ZYRA E 

KOMUNITETEVE             

BUJQËSIA DHE 

PYLLTARIA         19,872.36 

19,872.3

6 

ZHVILLIM 

EKONOMIK             

KADASTRI DHE 

GJEODEZIA             

PLANIFIKIM 

URBAN DHE 

MJEDISI             

SHËNDETËSIA             
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SHËRBIMET 

SOCIALE             

SHËRBIMET 

REZIDENCIALE             

KULTURË, RINI 

DHE SPORT             

ARSIM 

1.447.1

8        1,447.18 

GJITHSEJ 

1,447.1

8      19,872.36 

21,319.5

4 

 

Vlera e shpenzuar e grantit të donatorëve është 21,319.54€. Te ky burim i financimit për vitin 2018. 

bëjnë pjesë: Pagesa nga donatorët e brendshëm 19,872.36€ dhe pagesa nga “Save The Children” 

1,447.18€. 

SHPENZIMET NGA TË GJITHA BURIMET E FINANCIMIT SIPAS KATEGORIVE 

EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE    PËR JANAR -DHJETOR TË VITIT 2018.             FB 

10-99 

Programet  

Paga dhe 

mëditje 

Mallra 

dhe 

shërbime 

Komuna

li 

subvencio

ne 

Investime 

kapitale Totali 

ZYRA E 

KRYETARIT 106,439.39 
136,238.20 0.00 66,474.80 0.00 309,152.39 

ADMINISTRATA 

DHE PERSONELI 
259,555.47 373,851.90 

323,511.

11 0.00 112,983.30 

1,069,901.7

8 

ZYRA E 

PROKURIMIT 
31,015.32 2,099.00 0.00 0.00 0.00 33,114.32 

ZYRA E 

KUVENDIT 
126,622.00 10,915.00 0.00 0.00 0.00 137,537.00 

BUXHETI DHE 

FINANCA 
189,111.72 201,399.33 0.00 0.00 0.00 390,511.05 

SHËRBIME 

PUBLIKE, M.C. 

DHE 

EMERGJENCË 
270,894.51 639,713.04 5,196.73 10,000.00 

1,345,824.

48 

2,271,628.7

6 

INFRASTRUKTU

RA PUBLIKE 
42,839.89 16,571.35 0.00 0.00 

5,685,461.

41 

5,744,872.6

5 

ZYRA E 

KOMUNITETEV

E 
66,595.49 8,395.98 499.34 0.00 0.00 75,490.81 

BUJQËSIA DHE 

PYLLTARIA 
108,390.19 63,025.37 0.00 257,477.88 264,663.83 693,557.27 

ZHVILLIM 

EKONOMIK 
48,644.40 13,916.00 0.00 0.00 326,759.37 389,319.77 
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KADASTRI DHE 

GJEODEZIA 
114,151.31 36,490.90 0.00 0.00 446,174.75 596,816.96 

PLANIFIKIM 

URBAN DHE 

MJEDISI 
61,545.48 8,816.70 0.00 0.00 107,219.39 177,581.57 

SHËNDETËSIA 

2,278,275.5

2 758,456.25 

64,498.2

6 54,895.04 286,706.51 

3,442,831.5

8 

SHËRBIMET 

SOCIALE 
92,925.08 20,334.51 4,699.90 0.00 0.00 117,959.49 

SHËRBIMET 

REZIDENCIALE 
60,303.09 59,422.87 

10,000.0

0 0.00 31,247.80 160,973.76 

KULTURË, RINI 

DHE SPORT 
234,792.50 146,036.92 0.00 170,805.00 360,000.00 911,634.42 

ARSIM 

10,989,806.

50 

1,040,540.

42 

124,789.

88 49,975.64 774,716.61 

12,979,829.

15 

GJITHSEJ 

15,081,907.

86 

3,536,223.

74 

533,195.

22 609,628.36 

9,741,757.

45 

29,502,712.

63 

 

SHPENZIMET SIPAS BURIMIT TË FINANCIMT DHE 

PËRQINDJA E PJESËMARRJES  

    

BURIMET E 

FINANCIMIT Buxheti SHPENZIMI  

% NË TOTAL 

TË 

SHPENZIMEVE 

FINANCIME NGA 

HUAMARJET 
326,086.23 

           

4,362.00  
                    0.01  

 GRANTI QEVERITAR 
24,549,076.86 24,530,366.43 83.15 

TË HYRAT VETANAKE 
4,553,220.10 4,416,274.09 14.97 

TË HYRAT VETANAKE TË 

BARTURA 
589,523.28 530,390.57 1.80 

PARTICIPIMET DHE 

DONACIONET 
62,950.67 21,319.54 0.07 

GJITHSEJ 
30,080,857.14 29,502,712.63 100.00 
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Krahasimi i shpenzimeve buxhetore të viteve 2018 me 2017 sipas programeve 

Programet Viti 2017 Viti 2018 Diferenca % 

  1 2 3=2-1 4=2/1*100 

ZYRA E KRYETARIT 298,765.71 309,152.39 10,386.68 103.48 

ADMINISTRATA DHE 

PERSONELI 978,012.72 1,069,901.78 91,889.06 109.40 

ZYRA E PROKURIMIT 36,141.90 33,114.32 -3,027.58 91.62 

ZYRA E KUVENDIT 143,970.64 137,537.00 -6,433.64 95.53 

BUXHETI DHE FINANCA 335,118.18 390,511.05 55,392.87 116.53 

SHËRBIME PUBLIKE, M.C. 

DHE EMERGJENCË 1,853,568.55 2,271,628.76 418,060.21 122.55 

INFRASTRUKTURA 

PUBLIKE 5,316,172.35 5,744,872.65 428,700.30 108.06 

ZYRA E KOMUNITETEVE 72,878.70 75,490.81 2,612.11 103.58 

BUJQËSIA DHE 

PYLLTARIA 783,712.63 693,557.27 -90,155.36 88.50 

ZHVILLIM EKONOMIK 263,644.93 389,319.77 125,674.84 147.67 

KADASTRI DHE 

GJEODEZIA 496,079.80 596,816.96 100,737.16 120.31 
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PLANIFIKIM URBAN DHE 

MJEDISI 198,510.64 177,581.57 -20,929.07 89.46 

SHËNDETËSIA 3,082,023.64 3,442,831.58 360,807.94 111.71 

SHËRBIMET SOCIALE 111,995.37 117,959.49 5,964.12 105.33 

SHËRBIMET 

REZIDENCIALE 159,257.50 160,973.76 1,716.26 101.08 

KULTURË, RINI DHE 

SPORT 957,894.52 911,634.42 -46,260.10 95.17 

ARSIM 11,970,707.92 12,979,829.15 1,009,121.23 108.43 

GJITHSEJ 27,058,455.70 29,502,712.63 2,444,256.93 109.03 

 

 

 

 

Sektori për buxhet dhe financa 

Në bazë të “Ligjit mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive” dhe “Ligjit për financat 

e pushtetit lokal”, aktivitetet që ka kryer ky sektor përfshijnë: 

- Përgatitja e raporteve periodike financiare, 

- Përgatitja e Pasqyrës Financiare për vitin 2017, 

- Përgatitja e listës së projekteve për bartje të buxhetit në vitin 2018, 

- Nënshkrimi i të gjithave pagesave-transaksioneve financiare, 

- Zotimi i mjeteve dhe plotësimi i formularëve në sistemin Free Balance, 

- Pranimi dhe regjistrimi i faturave (obligim-pagesë), 

- Kontimi i të gjitha urdhëresave në programin softuerik, 

- Regjistrimi i të hyrave nga inkasimi ditor  
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- Regjistrimi i të hyrave vetanake në sistemin Free Balance dhe në programin softverik, 

- Barazimet mujore me Departamentin e Thesarit-Ministria e Financave, 

- Pranim-dorëzimi i parasë së imët në arkë dhe regjistrimi në ditarin e arkës  

- Pagesa e faturave të imëta me para të gatshme,  

- Alokimi i të hyrave dhe balancimi i tyre me shpenzimet, 

- Përgatitja e procesit të rrjedhës së parasë, 

- Përgaditja e Kornizës Afatmesme Buxhetore 2019-2021, 

- Përgatitja e propozim buxhetit për vitin 2019-2021, 

- Regjistrimi i të dhënave buxhetore në programin BDMS dhe PiP, 

- Ofrimi i të dhënave buxhetore për ekipin e auditimit dhe 

- Punë të tjera sipas kërkesës së menaxhmentit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faqe 75 nga 231 
 
 

 

 REPUBLIKA E KOSOVËS ● REPUBLIKA KOSOVA ● REPUBLIC OF KOSOVO         

                           KOMUNA E FERIZAJT ● OPŠTINA UROŠEVAC ● MUNICIPALITY OF FERIZAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREJTORIA E URBANIZMIT DHE MJEDISIT 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

 

 

                                   

     

 

 

Lulzim Aliu 

Drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Mjedisit 

 

 

Ferizaj, 2019 
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Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit është përkushtuar në ofrimin e shërbimeve sa më cilësore për 

qytetarët duke vepruar në përputhje me ligjin dhe rregulloret në fuqi. 

Raporti vjetor i punës së drejtorisë tonë paraqet një konsiderim real të punës gjatë një viti me një 

bashkëpunim shumë efektiv me INSI-in dhe grupin e ekspertëve në fushën e urbanizmit. Njëri ndër 

projektet kryesore të Komunës së Ferizajt është projektuar nga zyrtarë të sektorit të planifikimit në 

Drejtorinë e Urbanizmit. Projekti ideor për varrezat e qytetit në Fshatin e Vjetër është bërë po ashtu 

në këtë sektor, është bërë riorganizimi i stafit të drejtorisë, riorganizimi i arkivës së DUM, sistemi 

dhe publikimi i të gjitha të dhënave në DUM , vendimi i Kuvendit për ndryshim lokacioni për 

ndërtesën e Spitalit të Përgjithshëm në Ferizaj , vendimi i Kuvendit për ndryshimin e lokacionit për 

varrezat e qytetit, vendimi i Kuvendit për ndryshimin e lokacionit për Stacionin e Autobusëve, 

riorganizim i ndërtesës së ish-gjykatës, për komunën e re, riorganizim i ndërtesës së ish-Qendrës së 

Kulturës për Qendrën e Inovacionit. DUM është në proces të hartimit të Hartës Zonale të Komunës 

së Ferizajt. Në zona të caktuara të qytetit nuk janë lëshuar leje ndërtimore duke pritur për finalizim 

të HZK-së, si dhe Planeve te hollësishme detale për zona të caktuara. Detyrim për investitorët për 

krijimin e dy etazheve bodrum për parking, për secilën ndërtesë, diskutime të ndryshme publike me 

qytetarë, në lidhje me të gjitha çështjet e ngritura nga DUM, bazuar në Ligjin për Vetëqeverisjen 

Lokale, kthimi i  përgjigjeve për të gjitha llojet e kërkesave dhe ankesave të drejtuara në DUM –

qasje transparente, largimi i  gjithë shitësve ambulant nga Bulevardi ‘’Dëshmorët e Kombit’’, 

krijimi i hapësirës së veçantë për shitësit ambulant, konsultime të vazhdueshme për të gjitha 

projektet e rëndësishme të qytetit me ekspertët e fushave në DUM, po ashtu është mbajtur 

komisioni për emërtimin e rrugëve, komisioni për organogram, komisioni për vlerësimin e punëve 

për shtëpinë e kulturës, komisioni për kthimin e minoriteteve. 

Gjatë vitit 2018 kanë arritur një numër i madh i kërkesave për realizimin e të drejtave të qytetarëve, 

gjithashtu është bërë avancimi i punës dhe shërbimeve të qytetarëve, është respektuar afati ligjor 

gjatë shqyrtimit të kërkesave të qytetarëve.  
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Në vazhdim do të paraqesim raportin e punës së drejtorisë: 

 

• Sektori i lëshimit të lejeve: 

• Kërkesë për kushte ndërtimore – 100 

• Kërkesë për leje ndërtimore – 155 

• Kërkesë për Shfrytëzim të hapësirës publike -258 

• Kërkesë për rrënime -3 

• Kërkesë për mbindërtime- 3 

• Kërkesë për pëlqime, njoftime – 117 

• Kërkesë për Leje copëtim -112 

• Kërkesë për renovim- 14 

• Kërkesë për shndërrimin e tokës bujqësore ne atë ndërtimore – 24 

• Kërkesë për lojëra fati -5  

• Ne këtë sektor janë kryer edhe pune te tjera si : 

- Analizimi dhe shqyrtimi i lëndëve 

- Kompletimi i lëndës për leje  

- Mbikëqyrja e objekteve ku investitor është Komuna 

- Dalja ne terren për verifikimin e gjendjes së objekteve  

- Pjesëmarrja në komisionet për hapjen e tenderëve 

- Pjesëmarrja në komisionet për vlerësimin e tenderëve 

- Pjesëmarrja në komisionet për vlerësimin e lëndëve  

- Pjesëmarrja në komisionet për pranim teknik 

- Pjesëmarrja në hartimin e HZK-së 

- Pjesëmarrja në komisionin për Riatdhesim 
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- Pjesëmarrja në komisionin për evidentimin e rasteve sociale: për ndërtimin e shtëpive të tyre 

- Pjesëmarrja në seminare për planin strategjik i përfshirjes se komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në arsim. 

• Sektori i Mjedisit:      

Gjatë orarit te punës për vitin 2018 Sektori i Mbrojtjes së Mjedisit pranë Drejtorisë së Urbanizmit 

dhe Mjedisit ka kryer punët në lidhje me situatën dhe problemet e mjedisit në Komunën e Ferizajt, 

që shkaktohen nga ndotës të ndryshëm. 

Për të gjitha këto probleme kemi koordinuar punën me Departamentin për Mbrojtje të Mjedisit DMM, 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, me Inspektoratin në nivelin qendror dhe komunal 

për eliminimin e çrregullimeve mjedisore dhe atë në bazë të legjislacionit ekzistues deri ku parashihen 

kompetencat e nivelit lokal dhe atij qendror, me Drejtorinë e Shërbimeve Publike, Drejtorinë e 

Infrastrukturës, me ndërmarrjet publike (“Pastërtia”, “Ambienti” dhe “Bifurkacioni”).  

Pjesëmarrës në komisione të ndryshme sa i përket lëndëve që duhet te kryhen nga ana e drejtorisë si: 

• Shndërrimet e tokës bujqësore ne atë ndërtimore, për zhvillim të veprimtarive të ndryshme,  

• Zgjidhjen e lëndëve dhe dhënies së lejeve mjedisore komunale krahas lejeve ndërtimore, 

• Zgjidhjes së kërkesave të ndryshme, ankesave, 

• Bashkëpunim me inspektoratin komunal dalje në teren për eliminimin e parregullësive 

mjedisore sipas kërkesave të qytetarëve në pjesë të ndryshme. 

 

Shënimi i Ditëve Botërore sa i përket mbrojtjes së mjedisit si për shembull: 

• Ta Pastrojmë Kosovën (organizim në nivel qendror), 

•  22 Prilli - Dita e Tokës, 

• 22 Marsi Dita Botërore e Ujërave  

• 17 Shtatori - Java e Lëvizshmërisë, e kombinuar ditë pa makina. 

 

Pjesëmarrës në: 
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• Tryeza punuese me njësinë e planifikimit pranë drejtorisë në përgatitje të hartimit të PZHK, 

• Në raportin e vlerësimit strategjik mjedisor (VSM).  

 

Sektori i Planifikimit: 

Kjo njësi gjatë kësaj periudhe ka punuar në bazë të: 

• Vendimeve të dala nga Kuvendi i Komunës; 

• Dokumentacionit juridik (Ligjeve, Udhëzimeve Administrative, 

vendimeve) të aplikueshëm, dhe 

• Planeve Urbane ekzistuese te aprovuara,  

 Vështirësitë:  

Gjatë punës në Njësinë e Planifikimit (NJP) në mënyrë negative kanë ndikuar:   

• Mos furnizimi me softuer të licencuar për programet GIS, AutoCAD, Archi 

CAD me të cilët punohet në NJPU. 

 

• Aktivitetet: 

• Puna me palë 

• Pranimi dhe shqyrtimi i lëndëve apo kërkesave të qytetarëve rreth PZHK dhe HZK. 

• Takim pune me këshillin e profesionistëve rreth plotësim ndryshimeve të PZHK. 

• Rishikimi i dokumenteve për hartimin e HZK-së pas ndërrimit të personelit të angazhuar në 

proces.  

• Përmbyllje e punëve dhe sistemim i dokumentacionit nga viti 2017  

• Pjesëmarrja në proces për hartimin e HZK-së 

• Përgatitja dhe dorëzimi i shkresave informuese për drejtorin e drejtorisë lidhur problemet 

për zbatimin e PZHK-së 2017-2025 

• Punë në plotësimin e data bazës për planifikim hapësinor në GIS  

• Takim pune me kompaninë INSI rreth procesit të punës për hartimin e HZK. 

• Punë në hartën pronësore të Komunës sipas listës së publikuar nga Kryetari i  

Komunës për pronat komunale; 

• Debati me qytetarë për procesin e hartimit dhe rëndësinë e HZK (27.04.2018). 

• Takim pune me përfaqësuesit e OSBE – sektori për pronë 
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Gjatë vitit 2018 kemi pranuar 64 kërkesa apo ankesa zyrtare prej të cilave disa do të 

shqyrtohen gjatë procesit të Hartimit të HZK-s në vitin vijues 2019. 

Kemi marrë pjesë në vlerësimin e ofertave të një mori projektesh komunale si anëtarë të 

komisioneve vlerësuese të zhvilluara nga Zyra e Prokurimit. Gjithashtu kemi marrë pjesë edhe në 

mbikëqyrjen apo menaxhimin e disa projekteve të kontraktuara nga komuna ku disa janë përfunduar 

e disa janë ende në proces si dhe punë tjera administrative. 

        Jemi në proces të Hartimit të HZK-së në bashkëpunim me Kompaninë “INSI” nga Prishtina e 

cila është përzgjedhur me procedura të tenderimit për Hartimin e Hartës Zonale Komunale. 
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Buxheti i Drejtorisë së Infrastrukturës për vitin 2018, ka qenë 5,690,430.78 euro, prej të cilave janë 

shpenzuar 5,685,470.28, apo shprehur në përqindje 99.91% e buxhetit është shpenzuar nga kjo 

drejtori.  

 

Përveç buxhetit të drejtorisë, në kuadër të bashkëpunimit me ministritë e linjës, Drejtoria e 

Infrastrukturës ka inicuar procedurat dhe ka filluar realizimin e disa projekteve shumë të rëndësishme 

për qytetarët e Ferizajt në vlerë 10,677,056.74 euro. 

 

Nr Përshkrimi i projektit 

Vlera e 

Kontratës 

1 Rikonstrumi i rrugës Varosh –Gërlicë  2,654,328.96 

2 Ndërtimi i Palestrës Sportive në fshatin Greme me kapacitet 1000 

ulëse –Ferizaj  -projekt tre vjeçar 
1,195,727.24 

3 Bashkimi i qytetit –projekt dy vjeçar  4,030,290.80 

4 LOTO -I- Ndërtimi i nënkalimit në fshatin Varosh  746,473.10 

5 
LOTO –II-Ndërtimi i nënkalimit në fshatin Nikadin te Xhamia  

                      

671,148.68  

6 
LOTO-III- Ndërtimi  nënkalimit prej rrugës “Fehmi Agani” deri te 

rruga “Liman Rekaj 
723,327.45 

Procedurat e prokurimit në bashkëfinancim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit 

Lokal për këto projekte : 

1 Asfaltimi i rrugës së "Reçakut" deri te rrethrrotullimi 142,749.60 

2 Ndërtimi i QMF në Neredime 133,103.33 

3 Asfaltimi i rrugës “Zenun Beqa” dhe ndërrimi i gypit të ujësjellsit në 

rrugicat ku kanë qasje në rrugën "Zenun Beqa" 
133,339.98 

Procedurat e prokurimit për projektin me Ministrinë e Inovacionit 

1 
Qendra e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në Ferizaj -Renovimi I 

shtepise së kulturës  149,620.60 

2 
Qendra e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në Ferizaj -Furizimi me paisje 

tekonolgjike dhe inventar  

                        

96,947.00  

  Totali: 

                 

10,677,056.74  
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Përveç sukseseve, Drejtoria e Infrastrukturës, gjatë vitit të kaluar është ballafaquar me vështirësi të 

mëdha financiare, ku nga kjo drejtori në emër të pagesave për borxhet paraprake nga thesari dhe 

përmbaruesi janë ekzekutuar 2,036,201.52, shumica e kësaj vlere për pagesa në drejtoritë tjera, 

gjithashtu në kuadër të Drejtorisë së Infrastrukturës pagesa në emër të borxheve paraprake janë bërë 

1,546,810.12 euro, gjithashtu në pamundësi të pagesës gjatë vitit 2018, janë bartur në vitin 2019 

borxhe 1,258,169.55 euro. 

 

Përkundër vështirësive financiare në kuadër të Drejtorisë së Infrastrukturës gjatë vitit 2018 janë 

asfaltuar 41,623m rrugë, janë rregulluar 4276m trotuare, 6000m kanalizim atmosferik, 1850m 

kanalizim fekal si dhe 1114m ujësjellës. 

 

Më poshtë keni listën punëve që janë kryer gjatë vitit 2018: 

 
 

Nr

. 
Projekti Emri i rrugës 

Ujesjell

es 

Kanalizi

m fekal 

Kanalizi

m 

atmosfer

ik 

Asfalti

m 

Trotua

re  

1 
Kanalizimi fekal dhe 

gypi i ujesjellesit  
Eqrem Qabej 114.5 114.5     

  

2 

Asfaltimi i rrugeve 

ne fshatin Talinoc i 

Jerlive Te Florida 

  275 m 275 m   

  

3 
Asfaltimi i rrugeve 

ne fshatin Nikadin 
Rr. Berisha 

(Rexhep Islami) 
      151 m   

4 
Asfaltimi i rrugicave 

ne Ferizaj LOT II 

Rr.Rifat Halimi     398 m     

Rr. Filip Shiroka     495 m     

Rr.Hamdi Xhakli     120 m     

Rr. Agim Ramadani 

Krahu1 
    438 m   

  

Rr.Shaban Gashi 

Krahu1 
      723 m   

Rrugice qe ka qasje 

ne rr.Agim 

Ramadani 

      110 m   

Rr.Naum 

Veqilharxhi 
      50 m   

Rr.Filip Shiroka       195 m   

Rr.Tivarit       150 m   

Rr.Gustav Majer        75 m   

Rr.Prenk Jakova       150 m   

Rr.Muj Krasniqi       110 m   



Faqe 84 nga 231 
 
 

Rr.Muj Krasniqi        230 m   

Rr.Pashtriku        250 m   

  
                                                                                                         

Totali LOT II: 
0 0 1451 2043 m 0 

 

5 

Kanalizimi fekal dhe 

atmosferik në rr. Atë Nik-

Prela  

    
210 

m 
210 m     

6 
Asfaltimi i rrugëve në 

Lloshkobare  

Rr.Shkalla e Tafës        260 m   

Rr.Musli Selmani       315 m   

Rr.Selman Selmani       230 m   

    Totali Lloshkobare: 0 0 0 805 m 0 

7 
Asfaltimi i rrugëve në 

fshatin Manastirc 

Rr.Xhemajl Nuha       710 m   

Rr.Brahim Muhaxheri       245 m   

Rr.Brahim Muhaxheri -

krahu 1  
      160 m 

  

    Totali Manastirc: 0 0 0 1115m 0 

9 
Asfaltimi i rrugëve në 

fshatin Zllatar 

Rr.Kodra        550 m    

Rr. Ademi       500 m   

    Totali Zllatar: 0 0 0 1050 m 0 

10 

Kanalizimi atmosferik dhe 

riasfaltimi i rrugës "Atrit 

Bytyqi"         

2000 m 
3000 

m  

11 
Asfatimi i rrugëve në 

fshatin Gaqkë e Eperme         
3500 m   

12 

Asfaltimi i rrugës Nora 

Kelmendi dhe Metush 

Krasniqi        

1000 

m  
1200 m   

13 
Asfaltimi i rrugicave në 

fshatin Slivovë 

Rr. Prroi i vogël       325 m   

Vazhdimi i rrugës Prroi i 

vogël 
      785 m   

Rr. Hysen Kameri       780 m   

Rr. Mejtepit       670 m   

Rr. Mësuesve        665 m   

Rr. Terhani       170 m   

Rr. Mulla Beqa       120 m   

Rr. Hoxhë Ilmiu       190 m   

  
                                                                                                         

Totali Slivovë: 
0 0 0 3705 m 

0 

14 

Asfaltimi lidhja e lagjës së 

Cakajve me shkollën 

Meresalë   

      1650 m 

  

15 
Asfaltimi i rrugës në 

fshatin Bibaj  Rr.Jakup Hyseni 
      320 m 

  

16 Rr.Sherif Maloku       210 m   
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Asfaltimi i rrugëve në 

fshatin Kosinë  

Rr. Sokaku i madh       190 m   

Rr.Muhaxheri       170 m   

Rr.Hetem S.Nuha       630 m   

Rr. Jeta e re        731 m   

Rr. Sali Bajrushi       270 m   

  
                                                                                                        

Totali Kosinë: 
0 0 0 4171 m 0 

18 
Asfaltimi i rrugicave në 

qytet LOT I 

Rr. Vezir Jashari 1       212 m   

Rr. Vezir Jashari 2       130 m   

Rr.Vezir Jashari 3.       110 m   

Rr. Vasa Pellagiq        80 m   

Rr. Vasa Pellagiq karhu 2       235 m   

Rr. Dervish Rozhaja        132 m   

Rr. Shaban Elezi       335 m   

Rr. Riza Matoshi 1       120 m   

Rr. Riza Matoshi 2       85 m   

Rr. Riza Matoshi 3       45 m   

Rr. Mufail Zariqi       154 m   

  
                                                                                                     

Totali LOT I: 
0 0 0 1213 m 0 

19 
Asfaltimi i rrugës te 

Sherret    
      1200 m 

536 

m  
20 

Asfaltimi i rrugicave në 

fshatin Komogllavë  

Rr. Nuha       390 m 

Rr. Mulla Ademi       880 m 

Rr. Kah Impanti       670 m 

Rr. Osman Hajdari       330 m 

Rr. Hoxhë Sahiti        880 m  

Rr. Sabri Azemi       350 m 

Rr. Raif Asllani       580 m 

Rr.Ali Sahiti       215 m 

Rr. Jonuz Salihu       225 m 

Lagjja Miraj       300 m 

Rr. Aliaj       290 m 

Rr. Mufti Ismail       420 m 

Rr. Varrezat e Tivarit       355 m 

Rr. Toska       350 m 

Lagjja e Abazëve       830 m 

  
                                                                                                  

Totali Komogllavë: 
0 0 0 7055 m 

  

21 
Asfaltimi i rrugëve në 

fshatin Greme 

Rr. Haliti krahu 1- 2-3       405 m   

Rr Murseli krahu -1       195 m   

Rr Demiri       118 m   

Rr Renesanca       445 m   

Rr. Arte       340 m   

Rr Dan Haxhiu       430 m   

Rr Liria       150 m   
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Rr. Rezistenca       192 m   

Rr Malesia       440 m   

Rr. Lashte       678 m   

Rr. Azem Kashtanjeva       372 m   

Rr Hakiu       143 m   

Rr.Xhyli Kupina       138 m   

Rr. Ibishi       150 m   

                                                                                                    

Totali Greme: 
0 0 0 4196 m 

  

 

22 

Kanalizimi fekal dhe 

asfaltimi i rruges në 

lagjen e Dragoshve në 

Sejevë   

  1251 m   2740 m 

  

23 

Asfaltimi i rrugës Sojëve-

Mirosalë-Pojatë-Softaj-

është asfaltu rruga në 

fshatin Softaj   

      1400 m 

  

24 

Asfaltimi i rrugës Varosh 

-Gurëz (është bërë 

kanalzimi atmosferik me 

gjatësi    

    1800 m   

  

25 
Aslatimi i rrugës Mirash i 

RI -Cërnillë    
    650 m 2650 m 

  

26 
Asfaltimi i rrugës së 

Reqakut    
    620 m 970 m  

  

27 

Asfaltimi i rrugës Zenun 

Beqa dhe ndrrimi gypit te 

Ujesjellesit   

1000 m     610 m  

740 m 

  Totali: 1114 m 1850.50 m 6.000 m      41.623 m 4.276 m  
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Hyrje 

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit është kompetente për ofrimin e shërbimeve të 

përgjithshme për bizneset, për qytetarët dhe për partnerët ndërkombëtar.  Ajo përkujdeset për 

ofrimin e shërbimeve dhe mundësive për zhvillim ekonomik dhe turizmit dhe atë përmes: 

• Dhënies së pronave të komunës në shfrytëzim afatgjatë dhe afatshkurtër,  

• Krijimit të Zonave Ekonomike 

• Krijimit të Zonave Industriale 

• Krijimit të Inkubatorëve të Biznesit 

• Bashkëpjesëmarrjes në financim me partnerë ndërkombëtar dhe vendor. 

 

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik të gjithë punën e saj e kryen duke u bazuar në legjislacionin e 

vendit tonë, Statutin e Komunës, udhëzimet strategjike dhe politike të Kryetarit të Komunës, 

rregulloret komunale, urdhëresat dhe udhëzimet. 

Përmbledhje e aktiviteteve: 

Drejtoria e  Zhvillimit  Ekonomik dhe Turizmit ka vazhduar me aktivitete të cilat kanë ndikim në 

ngritjen e nivelit të zhvillimit ekonomik lokal, ku gjatë këtij viti fokus të veçantë u është dhënë; 

krijimit të zonës ekonomike, funksionalizimit të Qendrës së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë dhe 

bashkëpunimit me  donatorë dhe ministritë e linjës,  që kanë ndikuar drejtpërdrejt në përkrahjen e 

bizneseve të vogla e të mesme si dhe mbështetjen e të rinjve ferizajas me trajnime në aftësimin  

profesional dhe praktik në punë.  

Përderisa 9 biznese kanë përfituar 100 mijë euro grante nga Programi i Zhvillimit Rajonal të 

Balancuar të financuar nga Ministria e Zhvillimit Rajonal, si dhe mbi 30 të rinj kanë përfituar trajnime 

dhe aftësim profesional nga organizata GIZ.  

Një indikator i mirë për zhvillimin e sektorit të bizneseve në këtë vit është regjistrimi i 821  bizneseve 

të reja me 1289 punëtorë, dhe nëse e krahasojmë me periudhën e njëjtë të vitit 2017, kemi mbi 101 

biznese të regjistruara më shumë dhe 203 punëtorë të punësuar më tepër se në periudhën e njëjtë të 

vitit të kaluar. Ndërsa, këtë vit kemi vetëm 125 biznese të çregjistruara. 
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Aktivitete të realizuara janë me sa vijon: 

Zona ekonomike: 

Zona ekonomike iniciohet dhe krijohet konform Ligjit për Zonat Ekonomike, nr. 04/L-159 dhe akteve 

nënligjore të nxjerra nga Ligji për Zonat Ekonomike, andaj me shumicën e votave të anëtarëve të 

Kuvendit është marr vendimi për zonën ekonomike në Babush, me sipërfaqe 128.888 m2.  

Krejt kjo, për të tërhequr investime të huaja direkte me qëllim të zbutjes së papunësisë dhe krijimin 

e programeve që krijojnë mundësi për punësim. Ngritja e zonës dhe zhvillimi i saj edhe në aspektin 

afatshkurtër do të gjeneroj vende të reja pune dhe më pas ato do të rriten dhe do të jetësohen nga 

investitorët në vitet në vazhdim. Përveç që do të grumbullojë bizneset e koncentruara në një zonë, ato 

do të rrisin efiçencën, përmirësimin e kontrollit të ambientit, nënkontraktime të ndryshme dhe 

përmirësimin më të mirë të zinxhirit të furnizimit të cilat kanë rëndësinë e vet dhe mundësi për zgjerim 

të bashkëpunimeve në të ardhmën. Gjithashtu ndërtimet të cilat do të bëhen nga investitorët e huaj, 

do të rrisin të hyrat komunale dhe shërbimet tjera që do të kenë efekte pozitive.  

Pas marrjes së vendimit për shpalljen e parcelës 145-0 si zonë ekonomike, Komuna ka marr disa 

veprime si pëlqimet nga institucionet përgjegjëse: 

• Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale, 

• Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, 

• Ministria e Infrastrukturës, 

Mirëpo kemi hasur në pengesa ligjore nga PZHK-ja ende nuk kemi marr pëlqimet nga 

institucionet: 

• Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural; 

• Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor – VNM; 

Mbetet që të angazhohemi fuqishëm në tejkalimin e këtyre pengesave dhe të marrim një vendim 

nga MTI-ja për të financuar këtë projekt madhor për Komunën e Ferizajt. 
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Qendra e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë; 

Komuna e Ferizajt tanimë ka përfituar një Qendër të Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, e cila është një 

arritje e madhe për qytetarët e Ferizajt, e në veçanti për rininë. Tanimë po hapet një dritare e së 

ardhmes që garanton perspektivë zhvillimore ekonomike dhe sociale. Qendra e Inovacionit dhe 

Ndërmarrësisë në Ferizaj, synon të inkurajojë inovacionin, ndermarrësinë, zhvillimin e sukseseshem 

të biznesit, hulumtimin dhe zhvillimin, përkrahjen e ideve inovative si dhe realizimin e ekonomisë 

lokale. Qendra do të fokusohet në inkubim, trajnime, hulumtim dhe zhvillim, monitorim dhe 

konsulencë, hapësirë të përbashkët të punës, akselator biznesi, takime dhe konferenca, B2B dhe 

projekte donatorësh. Objekti i Qendrës se Inovacionit dhe Ndërmarrsëisë tani është në fazën e 

renovimit dhe po merr formën dhe po kthehet ngadalë në destinacionin për çka është destinuar. 

 

Mbështetja e bizneseve me grante; 

Gjatë këtij viti është mbajtur një sesion informues për biznese, lidhur me programin e zhvillimit 

rajonal nga Ministria e Zhvillimit Rajonal, ku nga Komuna e Ferizajt kanë përfituar 9 biznese, të cilat 

janë përkrahur nga DZHET në përgatitjen e aplikacioneve për thirrjen për grante “Zhvillimi Rajonal 

i Balancuar 2018”, ku si qëllim kryesor ka qenë përkrahja dhe zhvillimi i sektorit privat, me qëllim 

të krijimit të vendeve të reje të punës.  

Panairet e prodhimeve vendore; 

Organizmimi i dy panaireve të prodhimeve vendore gjatë muajit gusht, me synim promovimin dhe 

mbështetjen e bizneseve prodhuese dhe artizanateve në Komunën e Ferizajt ku së bashku me Plus 

Center si dhe panairi ‘‘Ditët e Diasporës’’, në bashkëpunim me Drejtorinë e Bujqësisë. Në të dy 

organizimet ka pasur një numër të konsiderueshëm të vizitorëve. Bizneset pjesëmarrëse janë ndarë 

mjaft të kënaqur me organizimin dhe mbarëvajtjen e panaireve dhe e kanë vlerësuar si të qëlluar. 

Trajnimi i të rinjve; 

Komuna e Ferizajt në bashkëpunim me GIZ ka pilotuar një instrument të ri të quajtur "Opportunity 

Scouting/Zbulimi i Mundësive". Më shumë se 30 të rinj kanë ndjekur trajnime për udhëzim në  
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karrierë, aftësi të buta, aplikim për punë, kanë përpunuar intensivisht dhe kanë hartëzuar të gjitha 

shërbimet e qasshme për të përmirësuar transicionin e tyre nga shkolla në punë përmes kompanisë 

virtuale “Ka_punë”. 

Këta të rinj për 9 ditë pune, kanë intervistuar mbi 120 biznese dhe institucione të ndryshme dhe ka 

rezultuar se në Komunën e Ferizajt, janë mbi 420 vende të lira pune. 

 

Qendra për Regjistrimin e Bizneseve; 

Qendra për Regjistrimin e Bizneseve (QRB) në Ferizaj gjatë periudhës janar – dhjetor 2018 ka kryer 

aktivitet e saja (tabela 1) sa i përket kërkesave të qytetarëve për regjistrim të bizneseve dhe 

komunitetit të biznesit për ndërrim dhe shtim të aktiviteteve biznesore apo edhe shuarje të biznesit.  

Bazuar në të dhënat nga Qendra për Regjistrimin e Bizneseve (QRB) kemi pasur një rritje nga viti i 

kaluar për 101 biznese më shumë të regjistruara. 

Në qendrën e regjistrimit të biznesit gjatë periudhës 01.01.2018 deri me 31.12.2018 janë regjistruar 

gjithsej 821 biznese të reja dhe gjatë kësaj periudhe janë gjithsej 1.289 punëtorë të rinj. 

Sa i përket shuarjeve të bizneseve, gjatë kësaj periudhe janë ç’regjistruar gjithsej 125 biznese. Më 

poshtë gjeni tabelën 2. ku është prezantuar raporti i vitit paraprak, i cili mund të shërbej për të bërë 

krahasimin e situatës sa i përket numrit të bizneseve të regjistruara e të ç’regjistruara, përfshirë 

veprimtaritë si dhe numrin e punëtorëve. 
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Bizneset e regjistruara 

Emërtimet Viti 2017 Viti 2018 Dif.% 

Prodhuese 134 135 0.75% 

Tregtare 211 250 18.48% 

Shërbyese 295 337 14.24% 

Ndërtimore 80 97 21.25% 

Gjithsej 720 819 13.75% 

Struktura gjinore Viti 2017 Viti 2018 Dif.% 

Meshkuj 525 623 18.67% 

Femra 192 198 3.13% 

Punëtorë 1086 1289 18.69% 

    

Bizneset e ç'regjistruara 

Emërtimet Viti 2017 Viti 2018 Dif.% 

Prodhuese 12 3 -75.00% 

Tregtare 48 99 106.25% 

Shërbyese 42 21 -50.00% 

Ndërtimore 2 2 0.00% 

Gjithsej 104 125 20.19% 

Struktura gjinore Viti 2017 Viti 2018 Dif.% 

Meshkuj 84 88 4.76% 

Femra 20 37 85.00% 

Punëtorë 106 188 77.36% 

 

Aktivitetet tjera të drejtorisë: 

• Përgatitja e planit të punës për vitin 2018, 

• Takime pune me Depertamentin e Turizmit në kuadër të MTI-së për Strategjinë e zhvillimit të turizmit 

në Kosovë, senzibilizimi i hoteleve akomoduese në Kosovë për kategorizimin e hoteleve, 

• Përgatitja e databazës për menaxhimin dhe publikimin online të pronave dhe objekteve komunale si dhe 

ato private që do të jepen në shfrytëzim, 

• Edhe me donatorët potencial kemi krijuar një raport të qëndrueshëm komunikimi si: Help Kosovo, 

Fondacionit Kosovo Luxembourg, ku kemi zhvilluar takime për projekte të bashkëfinancim të bizneseve 

të vogla dhe të mesme në Ferizaj, 

• Kërkesa për Caritas Luksemburgun për bashkëpunim, me qëllim përkrahjen në fushën e bizneseve. 
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•  Identifikimi i pronave 2018-2020 që do të jepen në shfrytëzim për periudhën kohore 2018-2020, 

• Vlerësimi dhe përgatitja e raportit për Kryetarin e Komunës për pronat e dhëna në shfrytëzim afatgjatë 

dhe afatshkurtër, 

• Për herë të parë është bërë publikimi i listave të shftytëzuesve të pronave komunale të dhëna në 

shfrytëzim.  

• Janë punuar plane të biznesit për investitorë të ndryshëm në Komunën e Ferizajt, 

• Dorëzimi i vërejtjeve për bizneset të cilat nuk kanë paguar obligimet ndaj Komunës së Ferizajt.  

• Kërkesë ATK-së për bizneset të cilave u është dhënë prona komunale në shfrytëzim afatgjatë dhe 

afatshkurtër. 

• Kërkesa për E-Pronën për Zyrtarin e Teknologjisë Informative për lejimin e qasjes në Softuer të 

Ministrisë. 

• Pëlqime për bizneset në Babush dhe Prelez për fitimin e granteve. 

• Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit – ka pasur një bashkëpunim të mirë me bizneset, ku të 

gjitha kërkesat e adresuara nga bizneset kanë marrë përgjigjen në afat ligjor.  
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HYRJE 

 

Drejtoria e Arsimit, në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që ka, ka realizuar punë dhe detyra 

të shumta në funksion të ngritjes dhe përmirësimit të cilësisë në arsim dhe krijimit të kushteve më të 

mira në nivelin e arsimit parauniversitar. 

Si çdo vit edhe, për vitin shkollor 2017/18, DA ka bërë një analizë dhe vlerësim të përgjithshëm mbi 

ecurinë dhe performancën e procesit edukativo-arsimor, ku në veçanti ka analizuar suksesin e 

nxënësve, rezultatet dhe sukseset e arritura në të tri nivelet e arsimit parauniversitar. 

Në funksion të zhvillimit dhe mbështetjes profesionale të institucioneve arsimore Drejtoria e Arsimit 

ka përcjellur nga afër ecurinë e procesit arsimor, duke i mbështetur shkollat me këshilla profesionale 

nga zyrtarët e arsimit, duke funksionalizuar dhe fuqizuar mekanizmat brenda shkollave, duke 

bashkëpunuar me institucionet dhe organizata të ndryshme për zhvillimin profesional të 

mësimdhënësve dhe sigurimin e efikasitetit të procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies, po ashtu 

DA në bashkëpunim me shoqatat e mësimdhënësve ka realizuar aktivitete dhe gara të shumta në lëmi 

të ndryshme. Në këto gara të organizuara, nxënësit tanë treguan shkathtësi dhe si rezultat kanë arritur 

e treguar suksese si në nivel vendi dhe në atë ndërkombëtar. Po ashtu, janë vlerësuar dhe analizuar 

rezultatet e testeve të jashtme: Testit të Arritshmërisë dhe Provimit Shtetëror të Maturës. 

Duke ditur se vlerësimi është një proces dhe indikator determinues për nxjerrjen e treguesve kryesor, 

për ngritjen e cilësisë në arsim dhe për krijimin e një sistemit arsimor bashkëkohor në përputhje me 

kërkesat e shoqërisë së sotme, kjo analizë bëhet jo vetëm për të konstatuar gjendjen, por edhe për të 

përcaktuar objektivat për të ardhmen, që do të reflektojnë pozitivisht në përmirësimin e shkallës së 

arritshmërisë së nxënësve dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies. 

Drejtoria e Arsimit po punon në mënyrë të vazhdueshme, për krijimin e kushteve më të mira me 

qëllim që cilësia dhe rezultatet e suksesit në shkollat tona të shënojë progres dhe të arrijnë në nivelin 

dhe standardin e shkollave të përparuara, si: në mësimdhënie, në mësimnxënie dhe të një vlerësimi 

sa më objektiv të arritshmërisë së nxënësve. 
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Raporti i organizimit të punës së Drejtorisë së Arsimit 

 

Organizmi i punëve në Drejtorinë e Arsimit bëhet përmes sektorëve të saj:  

 

• Sektorit të Administratës 

• Sektorit të Financave 

• Sektorit të Arsimit  

• Sektorit të Shërbimit Teknik 

 

Qëllimi i raportit vjetor është prezantimi i punës njëvjeçare të të gjitha institucioneve edukativo-

arsimore, gjegjësisht paraqiten suksesi, rezultatet, të arriturat, por edhe sfidat e vështirësitë që kanë 

përcjellur shkollat dhe procesin edukativo-arsimor në edukimin parafillor, fillor, të mesëm të ulët dhe 

mesëm të lartë në Komunën e Ferizajt, për vitin shkollor 2017-2018. 

Drejtoria e Arsimit me kohë i ka planifikuar punët që duhet të kryhen dhe u ka kushtuar kujdes të 

veçantë, sidomos prioriteteve duke bërë përpjekje për shfrytëzim sa më racional të të gjitha resurseve 

të brendshme dhe të jashtme në shkollat tona. 

Ky raport vjetor, mbështetet në shënimet statistikore që i sjellin shkollat si dhe raportet tekstuale të 

tyre në të cilat pasqyrohet puna në shkollat e Ferizajt për vitin shkollor 2017/2018, i kemi shfrytëzuar 

edhe të gjitha informacionet tjera të cilat i kemi siguruar nga burimet që hyjnë në funksion të 

plotësimit të këtij raporti. 

Në raport janë përfshirë: rrjeti shkollor, lokali mësimor, nxënësit dhe paralelet, organizimi i mësimit, 

suksesi i nxënësve, mungesat e nxënësve, orët e mbajtura, aktivitetet jashtëkurrikulare etj. janë 

përfshirë të gjitha segmentet e punës dhe jetës në institucionet edukativo-arsimore të komunës së 

Ferizajt. 

 

Materialet bazë për hartimin e raportit: 

• Plani vjetor i punës së DA-it për vitin 2018; 

• Raporti vjetor i punës së Sektorëve të Arsimit pranë DA-it për vitin 2018; 

• Njësia e Administratës; 

• Njësia e Financave; 

• Njësia e Shërbimeve Teknike; 

• Informata e Sektorit të Arsimit për përgatitjet teknike, higjenike dhe kadrovike të institucioneve 

edukativo - arsimore të Komunës së Ferizajt për fillimin e vitit të ri shkollor 2017-2018; 

• Planet individualet të punës të zyrtarëve komunal të arsimit për vitin 2018; 
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• Kalendari për vitin shkollor 2017-2018, me Udhëzim Administrativ nr.10/2017; 

 

 

 

• Raportet tekstuale dhe tabelare të shkollave fillore dhe të mesëm të ulët dhe arsimi i mesëm i 

lartë; 

• Raportet e organizimit të seminareve me mësimdhënës për zbatimin e KK-së dhe KB për nivelet 

e arsimit (0,1,2,3); 

• Informatat rreth organizmit të Testit të Arritshmërisë për klasët e IX-ta; 

• Informatat rreth organizimit të Provimit të Maturës; 

• Bashkëpunimi i zyrtarëve komunal të arsimit DA-së me SIA-në, dhe organe tjera relevante. 

 

 

Drejtoria e Arsimit dhe stafi i saj në bashkëpunim me MASHT-in, drejtoritë e shkollave dhe organet 

tjera relevante janë angazhuar në krijimin e kushteve sa më të përshtatshme për punë në shkollat e 

komunës sonë. Planifikimi me kohë ka mundësuar një fillim të mbarë të procesit edukativo-arsimor. 

Drejtoria e Arsimit në përfundim të vitit mësimor, në të gjitha shkollat e komunës sonë, fillon punët 

në lidhje me përgatitjet e përgjithshme e të nevojshme për vitin e ri shkollor. 

Drejtorët e shkollave me kohë kanë marr udhëzimet e nevojshme për fillimin e punëve në lidhje me 

përgatitjet të cilat duhet të bëhen sipas dinamikës së paraparë nga Drejtoria e Arsimit. 

 

Përgatitjet janë kryer sipas punëve me prioritet: 

• Në përfundim të vitit mësimor, ka filluar me përgatitjet e objekteve shkollore si renovime, lyerje, 

gëlqerosje etj. 

• Për të siguruar kuadrin e nevojshëm, Njësia Administrative pranë drejtorisë sonë, me kohë ka 

bërë përgatitjen dhe shpalljet e konkurseve; 

• Me kohë është bërë edhe planifikimi për pajisjen e nxënësve me tekste shkollore të cilat gratis i 

ka siguruar MASHT-i, për nivelin fillor dhe të mesëm të ulët. Këto tekste nën përcjelljen e 

zyrtarëve arsimor për vitin shkollor 2017 – 2018 janë shpërndarë nëpër shkolla ashtu siç është 

paraparë; 

• Nga Drejtoria e Arsimit është bërë planifikimi për furnizimin e shkollave me lëndë djegëse dhe 

material tjetër të nevojshëm shpenzues. 

• Gjithashtu me kohë shkollat janë pajisur me dokumentacion pedagogjik si libra amë, ditar të 

punës, fletore të punës për mësimdhënës e gjëra të tjera të nevojshme; 

• Drejtoria e Arsimit, përmes Aktivit të Drejtorëve të shkollave, kujdes të veçantë i ka kushtuar 

përfshirjes së të gjithë nxënësve në procesin edukativo-mësimor. Një kujdes të shtuar kemi pasur 

për nxënësit me nevoja të veçanta. Këtë kategori të nxënësve e kemi përfshirë në gjitha nivelet e 

arsimit, kurse një numër i tyre (për shkak të nevojave më specifike) janë të përfshirë edhe në dy 

shkolla fillore, në shkollat „Gjon Serreçi” dhe në „Ahmet Hoxha”. Për këtë kategori të nxënësve 

të gjitha shpenzimet i bartë Drejtoria e Arsimit, siguron lokalin mësimor dhe transportin e 
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nxënësve në relacionin shtëpi shkollë dhe anasjelltas si dhe ka të siguruar kuadrin profesional. 

Drejtoria e Arsimit në bashkëpunim me OJQ-të vendor dhe ndërkombëtare, organizon mësim 

plotësues me të gjitha shtresat e nxënësve në tri shkolla të qytetit (“Vezir Jashari”, “Tefik Çanga” 

dhe “Ahmet Hoxha”). 

• Drejtoria e Arsimit ka planifikuar buxhetin për ndarjen e bursave për studentët e komunës sonë. 

Për vitin shkollor 2017/2018 ka ndarë 50 bursa fillestare si dhe ju kanë vazhduar bursat studentëve 

vijues. 

 

Me qëllim të mbarëvajtjes së procesit edukativo- arsimor dhe në përgjithësi të punëve nëpër shkolla, 

Drejtoria e Arsimit, i ka kushtuar kujdes të duhur edhe: 

• Planifikimit dhe regjistrimit të nxënësve në klasat e parë I-rë në shkollat fillore; 

• Planifikimit dhe regjistrimit të nxënësve në klasën e X-të, në shkollat e arsimit të mesëm të lartë;  

• Gjatë vitit shkollor 2018, kemi vazhduar me zbatimin e KK-së dhe KB-ve në të gjitha shkollat e 

Komunës së Ferizaj në të gjitha nivelet e arsimit përveç shkollave profesionale që ende nuk kanë 

filluar në zbatimin e KK-së; 

• Drejtoria e Arsimit, me qëllim të ngritjes së cilësisë dhe disiplinës, ka realizuar vizitat të rregullta 

dhe informative nëpër shkolla; 

• Sigurisë në shkolla i është kushtuar rëndësi e duhur, është forcuar bashkëpunimi me policinë, me 

Këshillin e Prindërve dhe është shtuar kujdestaria e ditës nga nxënësit dhe mësimdhënësit;   

• Gjelbërimit në oborret shkollore i është kushtuar rëndësi e duhur, në këtë drejtim edhe janë 

shënuar rezultate. Për të krijuar një ambient më të përshtatshëm e atraktiv, nëpër shkollat tona 

janë formuar grupet e ekologëve të rinj, si edhe janë mbajtur trajnime me këto grupe. 

 

Rëndësi e veçantë i kushtohet edhe organizimit të aktiviteteve jashtëkurrikulare, si organizimi i 

kuizeve nga lëndë të ndryshme të diturisë, garave kulturore, sportive etj. 

 

 

RAPORTI I PUNËS PËR SEKTORIN ADMINISTRATIV TË DA-së 

 

Sektori Administrativ në Drejtorinë e Arsimit gjatë periodës për vitin 2018 ka udhëhequr procedurat 

administrative dhe ligjore për pranimin e mësimdhënësve dhe punëtorëve tjerë në shkolla për të gjitha 

nivelet e arsimit parauniversitar në kuadër të Komunës së Ferizajt.                                                        

 Gjatë këtij viti shkollor kemi publikuar gjithsej 32 konkurse prej tyre: 

- 4   konkurse për drejtor dhe zëvendës drejtor,                          

- 2   konkurse për sekretar shkolle,                                                                                                                                        

- 1   konkurs për ndarjen  dhe vazhdimin e bursave për studentë - dhe  

- 25 konkurse për mësimdhënës dhe punëtorë tjerë të shkollës.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Kemi udhëhequr procedurat e njoftimit të kandidatëve, intervistimit, për pranimin e kandidatëve për 

plotësimin vendeve të punës, si në zëvendësime, plotësime etj; janë zhvilluar procedurat e 

pushimeve të lehonisë, pushimeve mjekësore, pushimeve pa pagesë dhe të punëtorëve të pensionuar 

gjatë kësaj periudhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kemi shqyrtuar kërkesa, ankesa, kemi dhënë përgjigje me shkrim sipas shkresave të palëve.                                                                                                      

Kemi bërë kompletimin e lëndëve për zyrën ligjore sipas padive të palëve për kompensimin e pagave 

me rastin e pensionimit, rastet e punësimit etj.  

 

NJËSIA E FINANCAVE 

Përgatitja për raportimin e borxheve për vitin e mëparshëm në kategoritë ekonomike paga dhe 

mëditje, mallra dhe shërbime, komunali, investime kapitale dhe subvencione.                                                                                  

Përgatitja për raportimin e pasqyrave financiare për vitin e mëparshëm në kategoritë ekonomike paga 

dhe mëditje, mallra dhe shërbime, komunali, investime kapitale dhe subvencione. 

Përgatitja planit të keshit për vitin 2018 në kategoritë ekonomike paga dhe mëditje, mallra dhe 

shërbime, komunali, investime kapitale. 

Shpërndarja e mjeteve në kategoritë e pagave për arsimin fillor të mesëm, sipas shkollave dhe 

raportimi i tyre për Ministrinë e Financave. 

Shpërndarja e mjeteve përmes sistemit të Free Balance për çdo shkollë veç e veç në arsimin fillor të 

mesëm dhe çerdhën e fëmijëve. 

Kemi bërë shpërndarjen e pagave sipas shkollave, pastaj i kemi futur në sistemin Free Balance pagat 

dhe meditjet, mallrat dhe shërbimet, komunalit për tremujorëshin e parë të vitit 2018. 

Kemi bërë përgatitjen e zotimeve për investime kapitale, përgatitjen e disponushmërisë së mjeteve, 

kërkesa për zhvillimin e procedurave të prokurimit. 

Përgatitjen e raportit tremujor për kategorinë e pagave, mallrave dhe shërbimeve, komunalive. 

Rregullimin e retroaktivit për mësimdhënësit që nuk kanë hyrë me kohë në listën e pagave. 

Raporti i borxheve në të gjitha kategoritë ekonomike për Ministrinë e Financave sipas kërkesës së 

tyre. 

Përgatitja e të dhënave për rishikim të buxhetit në të gjitha kategoritë ekonomike në muajin qershor.  

Përgatitja e të gjitha të dhënave për bursat për student dhe pagesat e tyre prej subvencioneve. 

Futja e të dhënave në BDMS në të gjitha kategoritë ekonomike për çdo shkollë   veç e veç;    
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Përgatitja e investimeve kapitale për ridestinim, sipas programeve të arsimit; 

Përgatitja e listave të pagave për zyrën e thesarit; 

Raportimin e mjeteve të sindikatës; 

Trajnimet e drejtorëve dhe stafit administrativ, sipas nevojave; 

Kemi kryer të gjitha punët që na lidhin me prokurimin, planin e prokurimit, kërkesat për prokurim; 

Bashkëpunimi dhe harmonizimi i punëve me drejtorët e shkollave; 

Raportin e faturave të papaguara për vitin kalendarik 2018; 

Pasqyrat financiare 2018; 

Borxhe në kategorinë e pagave nuk kemi. 

 

NJËSIA E SHËRBIMEVE TEKNIKE 

Drejtoria e Arsimit i ka kushtuar rëndësi të veçantë edhe infrastrukturës shkollore dhe duke parë që 

shkollat në Komunën e Ferizajt kanë nevojë për renovime dhe përkujdesje, gjatë vitit 2018, ka 

vazhduar me realizimin e projekteve siç janë në vijim: 

      

 Projektet e realizuar për vitin 2018 janë si në vijim: 

• Rregullimi i kulmit në shkollën fillore “Jeronim De Rada” në Ferizaj,  

• Rregullimi i kulmit në shkollën fillore “Bilall Shala “PNF në fshatin Kosinë,  

• Rregullimi i kulmit në shkollën e Muzikës “Çesk Zadeja” në Ferizaj,  

• Ndërtimi i sallës së edukatës fizike fsh. Gaçkë – faza e dytë  

• Rregullimi i oborrit të çerdhes në fshatin Greme, 

• Fillimi i ndërtimit të Palestrës Sportive në fsh. Balaj, 

• Fillimi i ndërtimit të Shkollës së Mesme në Komunën e Ferizajt, 

• Fillimi i ndërtimit të Shkollës Profesionale në Komunën e Ferizajt, 

• Projektet që janë paraparë të bëhen në kuadër të projektit për Efiçiencë të Energjisë në komunën 

tonë janë si më poshtë: 

• SHFMU “Mejdi Xhaferi “fsh. Mirosalë  

• SHFMU “Dëshmorët e Kosharës” në Koshare, në proces. 

• SHFMU “Pesë Dëshmorët e UÇK-së” në Pleshinë, në proces. 
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• SHFMU “Abetarja” fsh.Softaj, në proces.       

• Instalimi i ujësjellësit në Çerdhën e Fëmijeve në fshatin Greme. 

• Montimi i mermerit në shkollën fillore “Vezir Jashari” – Ferizaj. 

• Instalimi i ujësjellësit në shkollën fillore në fshatin Gurëz – Ferizaj. 

• Në sallën e Edukatës Fizike në shkollën fillore “ Tefik Çanga” në Ferizaj  kemi bërë ndërrimin e  

trupave ndriçues ekzistues me të tjerë, që plotësojnë nevojat e ndriçimit të mjaftueshëm të kësaj 

salle.  

                            

SEKTORI I ARSIMIT 

 Në kuadër të sektorit të arsimit aktivitetin e tyre e zhvillojnë: 

      Zyrtari për arsimin parafillor dhe fillor 

      Zyrtari për arsimin e mesëm të ulët, dhe  

      Zyrtari për arsimin e mesëm të lartë. 

Zyrtarët arsimor, i kanë kushtuar kujdes të duhur këtyre punëve: 

• Kanë përcjellur dhe mbikëqyrur përgatitjet e gjithmbarshme të shkollave në kuadër të procesit 

edukativo-arsimor, janë angazhuar që të bëhet përfshirja e nxënësve në shkollimin e rregullt, kemi 

kontribuar në ngritjen e bashkëpunimit të shkollës me prindër dhe komunitetin në përgjithësi; 

• Takimet mujore të Task Focës, të mbajtura në QPS në Ferizaj;  

• Takime me OJQ-në VORAE, ECMI, KEC etj; 

• Pjesëmarrës në disa trajnime dhe debate, kryesisht lidhur me Fëmijët me Nevoja të Veçanta; 

• Në partneritet me OJQ-në “Syri i Vizionit”, përmes Asamblesë së Fëmijëve kemi zhvilluar 

aktivitete të ndryshme për të shënuar data që kanë të bëjnë me sensibilizimin, vetëdijësimin dhe 

ndërgjegjësimin e shoqërisë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve; 

• Është bashkëpunuar me Shoqatën e Biologëve, Matematicientëve, Fizicientëve dhe Kulturës 

sportive për organizimin e garave në lëmitë përkatëse; 

• Kemi bërë grumbullimin e formularëve për suksesin e nxënësve për përfundimin e vitit shkollor 

2017/2018 të nivelit 1, 2 dhe 3 të arsimit; 

• Janë përgatitur tabelat e nevojshme në funksion të një pune analitike sa i përket suksesit të 

nxënësve për këtë periudhë, për nivelin 1, 2 dhe 3; 

• Në muajin gusht kanë pranuar dhe shpërndarë tekstet shkollore në të gjitha shkollat e komunës 

sonë, si dhe kemi vazhduar edhe me pjesën tjetër të teksteve të ardhura më vonë nga shtëpitë tjera 

botuese, nga kontaktet që kemi pasur me shkolla mund të konkludojmë se të gjitha shkollat janë 

furnizuar me libra; 

• Është bërë Vlerësimi i Fëmijëve me Nevoja të Veçanta, përmes Ekipës Vlerësuese; 
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• Zyrtarët arsimor në kuadër të punëve dhe detyrave të tyre të punës për çdo gjysmëvjetor janë 

marrë me grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave statistikore për suksesin e nxënësve, 

vijueshmërinë, disiplinën etj; 

• Zyrtarët arsimor gjatë vitit 2017-2018 kanë bërë vizita në të gjitha shkollat, me qëllim të ngritjes 

së cilësisë dhe disiplinës, gjatë këtyre vizitave është përcjellur respektimi i orarit mësimor, 

realizimi i planprogrameve, notimi i nxënësve, kontrollimi i dokumentacionit administrativ, 

pedagogjik, stafit arsimor, teknik si dhe zhvillimi i aktiviteteve tjera kurrikulare dhe 

jashtëkurrikulare; 

• Është bërë planifikimi i regjistrimit të nxënësve në klasat parafillor, klasat e para dhe në klasat e 

10-ta; 

• Janë dhënë udhëzime lidhur me organizmin e mbajtjes të testit kombëtar për klasat e IX-ta dhe të 

Testit të Maturës për klasat e XII-ta; 

• Zyrtarët arsimor kanë bërë të gjitha përgatitjet për realizimin e testit, si dhe kanë marrë pjesë në 

mbarëvajtjen e Testit; 

• Zyrtarët arsimor, kanë shqyrtuar konkurset e shpallura për pranimin e kuadrit arsimor, udhëheqës, 

teknik dhe punëtorë administrativë, kanë bërë vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve; 

• Zyrtarët e arsimit kanë punuar rreth projektit të USAID-it për shkollat e mesme, Gjimnazi 

“Kuvendi i Arbërit” është përfitues i projektit të programit të USAID-it “After School Support 

for Teens”(ASSET)-“Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt”. Programi ka ndihmuar 

shkollën në themelimin e “Qendrës për Karrierë dhe Ndërmarrësi” programi do të ofroj pajisje, 

trajnimin dhe materialet për renovim, shkolla do të organizoj grupin e vullnetarëve nga ekipi i 

shkollës dhe nxënësit për të ndihmuar në renovimin e Qendrës për Karrierë dhe Ndërmarrësi; 

• Koordinimi dhe përcjellja e të gjitha trajnimeve që realizohen në Qendrën për Ngritjen 

Profesionale (QNP) në shkollën “Tefik Çanga”, për të gjitha nivelet (0,1,2,3); 

• Është hartuar plani i përcjelljes së trajnimeve për zbatim të KK dhe KB (Kurrikulës dhe 

Kurrikulës Bërthamë); 

• Janë hartuar raporte mujore me shkrim lidhur me zbatimn e KKK-së dhe KB-ve në të gjitha 

shkollat e Komunës së Ferizajt, raportet janë dërguar në MASHT; 

• Zyrtarët arsimor kanë punuar në hartimin e Rregullorës për Realizimin e të Drejtave të Fëmijëve 

përmes sistemit Qeverisës Komunal Miqësor për Fëmijët dhe Planin Komunal për Mbrojtjen e të 

Drejtave të Fëmijëve në Komunën Ferizajt.  

• Sipas, Udhëzimit Administrativ Nr.08/2018 Për Themelimin dhe Fuqizimin e Ekipeve për 

Parandalim dhe Reagim Kundër Braktisjes dhe Mosregjistrimit të Nxënësve në Arsimin 

Parauniversitar, DA-ja ka themeluar ekipin (EPRBM) në nivel komunal i përbërë prej 9 antarëve: 

dy zyrtarë arsimor përfaqësues nga DA-ja, një përfaqësues nga Këshilli i Prindërve, një 

përfaqësues i mësimdhënësve, një përfaqësues i këshillit të nxënësve, një drejtor shkolle, një 

përfaqësues i Drejtorisë për Mirëqenie Sociale dhe Shëndetësi, ZKKK dhe shoqëria civile. 
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Po ashtu, në kuadër të ngritjes së kapaciteteve të stafit arsimor në shkolla përmes zhvillimit 

profesional, DA në bashkëpunim me MASHT-in dhe organizata të akredituara ka organizuar 

trajnime, seminare e punëtori në: 

• Trajnimin e Stafit Udhëheqës të Shkollave për Menaxhimin e Institucioneve Shkollore; 

• Trajnimin e Stafit Arsimor për Indeksin për Gjithëperfshirje; 

• Trajnimin e Stafit për Gjithëpërfshirje; 

• Trajnimin e Stafit Arsimor për zbatimin e Kurikulës, nga muaji prill kanë filluar trajnimet për KK 

dhe kanë përfunduar në muajin korrik. Trajnimet janë realizuar në të gjitha fushat e Kurikulës. 

 

Këto të dhëna janë të paraqitura në tabelën vijuese: 

Nr. 
Fusha e 

Kurrikulës 

Seminari  

Faza  I 

Seminari  

Faza  II 

Seminari  

Faza  III 

Seminari  

Faza  IV 

Gjithsej 

të 

trajnuar 

Planifikimi për 

gusht-shtator 

2018, seminari 

Faza V 

1 
Gjuhë dhe 

komunikim 
 35 29  64 

Pas shqyrtimi të 

konkursit të 

rregullt është 

marr gjendja 

nëpër shkolla 

për trajnimin e 

mësimdhënësve. 

2 Matematika  19   19  

3 
Shkencat e 

natyrës 
24    24  

4 
Shoqëria dhe 

mjedisi 
  26  26  

5 Artet    10 10  

6 

Programi 

fillor dhe 

klasa 

parafillore 

38 36 29  103  

7 
Jeta dhe puna 

- TIK 
   7 7  

8 
Ed. fizike dhe 

sportet 
   21 21  
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Gjithsej 62 90 84 38 274  

 

 

 

Nr. Fusha e Kurrikulës 
Seminari  

Faza  V 

Planifikimi për tetor 2018 dhe data e 

mbajtjes së trajnimit 

1 Gjuhë dhe komunikim 27 Dt.6,7,13,14,20 dhe 21 tetor 2018 

6 Programi fillor dhe parafillor 44 Dt.6,7,13,14,20 dhe 21 tetor 2018 

Gjithsej 71  

 

Në kuadër të këtij sektori janë bërë edhe punë të tjera që kanë qenë në funksion të realizimit të 

objektivave të Drejtorisë së Arsimit. 

 

RAPORT MBI ARSIMIN GJITHËPËRFSHIRËS  

 

Arsimi gjithëpërfshirës është një dimension i arsimit cilësor bazuar në të drejtat që thekson barazi 

në qasje dhe pjesëmarrje dhe i përgjigjet pozitivisht nevojave individuale për nxënie dhe 

kompetenca të të gjithë fëmijëve. Arsimi gjithëpërfshirës ka në qendër fëmijët dhe vendos 

përgjegjësinë e adaptimit të sistemit arsimore në bazë të nevojave të fëmijëve. Së bashku me 

sektorë të tjerë dhe me komunitet më të gjerë, arsimi gjithëpërfshirës funksionon në mënyrë aktive 

për t’i siguruar çdo fëmije, pavarësisht gjinisë, gjuhës, aftësisë, fesë, kombësisë ose karakteristikave 

të tjera, mbështetje për të marrë pjesë në mënyrë kuptimplote, si dhe të zhvillojë potencialin e tij/saj 

të plotë.  

Drejtoria e Arsimit ka zhvilluar politikat gjithëpërfshirëse për krijimin e kushteve më të mira për 

Fëmijët me Nevoja të Veçanta sipas, dokumenteve të hartuara nga MASHT-i, kështu DA për të rritur 

edhe më shumë shërbimet për këtë kategori të fëmijëve ka shpallur konkurs për punësimin e 

asistentëve me kualifikimin Pearson të nivelit të 5-të të Fëmijëve me Nevoja të Veçanta.  

Drejtoria e Arsimit në bashkëpunim me shkollat ka bërë mbledhjen e të dhenave mbi numrin e 

fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore dhe krijimin e databazës për këtë kategori të fëmijëve. 

Si pjesë e vlerësimit të fëmijëve me nevoja të veçanta është Ekipi Vlerësues në nivelin komunal i 

përbërë nga ekspert të fushave përkatëse si, mësues mbështetës, psikolog, punëtor social. Ekipi 

Vlerësues përmes trajnimeve të ndryshme të ofruara nga organizata “Save the Children” dhe Forumi 

Kosovar i Aftësisë së Kufizuar është duke vazhduar në ngritjen e kapaciteteve profesionale në mënyrë 

të vazhdueshme. 
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Drejtoria e Arsimit vazhdon përkujdesjen për organizimin e transportit të përshtatshëm për fëmijët 

me nevoja të veçanta dhe referimin e tyre në Qendrën Burimore “Përparimi” për vazhdim të 

shkollimit të mesëm, ka bërë vizita edhe mbajtje të sesioneve informuese për shkollat me tema të 

ndryshme në varësisht nga nevoja e shkollave për prindër, nxënës dhe mësimdhënës (5 ligjërata 

informuese në shkollat fillore të Komunës së Ferizajt), me temat: 

• Çrregullimet e Spektrit të Autizmit,   

• Disiplina te fëmijët dhe mënyra e menaxhimit. 

 

 

Drejtoria e Arsimit ka mbështetur fuqimisht organizata e ndryshme që kanë për qëllim fuqizimin e 

arsimit gjithëpërfshirës dhe trajnimin e mësimdhënësve, në bashkëpunim me Save the Children ka 

mbajtur dy tryeza të rrumbullakëta me ekspertë të çështjeve të zhvillimit të fëmijëve, për të përpiluar 

planin që ka synim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për fëmijët në Komunën e Ferizajt, e po 

ashtu ka bërë edhe: 

• Hapjen e klasës për fëmijët e moshës 3-5 vjeç në shkollën fillore “Naim Frashëri” në Zaskok, për 

gjithëpërfshirjen e fëmijëve të komunitetit RAE në edukimin e hershëm. 

• Punësimin e një edukatore për punë me fëmijët e moshës 3-5 vjeç në SHFMU “Naim Frashëri”. 

• Trajnimin e 75 mësimdhënësve në trajnime të ndryshme për të ngritur kapacitetet e tyre në 

përfshirjen e fëmijëve në procesin arsimor. 

• Përfitimi i trajnimeve dhe granteve të vogla për 5 shkolla në Komunën e Ferizajt: “Tefik Çanga”, 

“Ahmet Hoxha”, “Jeronim De Rada”, “Jeta e Re”, “Astrit Bytyçi”. 

• Punësimi i një mësimdhënëse mbështetëse në shkollën “Astrit Bytyçi”. 

• Hapja e dhomës për vlerësime pedagogjike të fëmijëve me nevoja të veçanta. Aktualisht kjo 

dhomë do të shërbej për Ekipin Vlerësues komunal, është e pajisur me mjete të ndryshme 

didaktike të cilat kanë qenë mjaft të nevojshme për vlerësimin e fëmijeve me nevoja të veçanta.   

• Pilotimi i KNF- se në dy shkolla (“Jeta e Re” në Greme dhe “Tefik Çanga” në Ferizaj). 

• Trajnimi për mentor të indeksit për gjithëpërfshirje – ku janë trajnuar 8 profesionistë: zyrtarë 

komunal, mësimdhënës mbështetës, edukator, mësues klase, dhe inspektorë.  

• DA në bashkëpunim me Down Syndrome Kosova - ka organizuar dy trajnime:  Nevojat e Veçanta 

Arsimore të nxënësve me Sindromë Down dhe përdorimi i programit matematikor “Numicon” ku 

edhe i është dhënë 5 shkollave ky program dhe është në përdorim. Nga ky trajnim kanë përfituar 

rreth 25 mësimëdhënës nga klasa (I – IX). 

• “Mëso, më Mbështet Mua”-  ky trajnim ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të edukatorëve të 

çerdheve sa i përket punës së tyre me fëmijët me Sindromën Down dhe intervenimin e hershëm, 

kanë përfituar 39 edukatore të shkollave dhe 2 edukatore të kopshteve në nivelin komunal.  

Marrë në tërësi Drejtoria e Arsimit ka bërë ngritjen e kapaciteteve të arsimit gjithëpërfshirës duke 

trajnuar rreth 141 mësimdhënës në bashkëpunim me organizata të ndryshme lokale dhe atyre 

nacionale dhe ndërkombëtare. 
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Objektet dhe hapësira shkollore 

Procesi edukativo-arsimor gjatë vitit shkollor 2017-2018 është zhvilluar në 62 institucione edukativo-

arsimore: 8 shkolla të mesme, 52 shkolla fillore dhe në 2 çerdhe të fëmijëve. Po ashtu, në kuadër të 

procesit mësimor janë të përfshirë edhe nxënësit me nevoja të veçanta, të cilët ndjekin mësimin në 

klasat e bashkangjitura, të cilët gjinden në dy shkolla të qytetit në” Gjon Serreçi” dhe në shkollën 

“Ahmet Hoxha”. 

Sa i përket hapësirës së lokalit shkollor, të gjitha shkollat punojnë me dy ndërrime, kurse 8 shkolla 

zhvillojnë procesin mësimor në një ndërrim. 

   

• NJËSIA E ARSIMIT PARAFILLOR  

 

Në komunën tonë funksionojë dy çerdhe të fëmijëve, çerdhja “Ardhmëria Jonë”, si çerdhe publike, 

dhe çerdhja “Engjujt” në partneritet publiko-private. 

 

Në Çerdhen e Fëmijëve “Ardhmëria Jonë” gjatë vitit shkollor 2018, janë sistemuar 197 fëmijë të 

grupuar në 9 grupe.  

2017/2018     

Grup mosha Numri i grupeve 

Numri i fëmijëve 

Gjithsej 

M F Gj 

1- > 2 vje. 4 13 17 30 

2- > 3 vje. 2 30 36 66 

3- > 4 vje. 1 16 18 34 

4- >5 vje. 1 16 16 32 

5- >6 vje.  1 17 18 35 

Gjithsej 9 92 105 197 
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Institucioni edukativo-arsimor “Engjujt” Viti shkollor 2017-2018 

Grupmoshat e 

fëmijëve 

Numri i fëmijëve Numri i 

klasave sipas 

moshës Meshkuj Femra Gjithsej 

06 muaj – 1 vjeç 4 4 8 1 

1 vjeç – 2 vjeç 9 11 20 1 

2 vjeç – 2 vjeç 12 9 21 1 

3 vjeç – 4 vjeç 25 22 47 2 

4 vjeç – 5 vjeç 25 24 49 2 

5 vjeç – 6 vjeç 27 30 57 2 

Gjithsej 102 100 202 9 

 

Gjatë vitit shkollor 2017–2018, në shkollat në nivel komunal kanë funksionuar 79 paralele 

parashkollore me 1545 fëmijë. 

Lista e Institucioneve Parashkollore 

Nr. Shkollat Nrumri i paraleleve Numri i  i nxënësve 

1 "Gjon Serreçi" 11 160 

2 "Jeronim De Rada" 4 130 

3 "Tefik Çanga" 4 122 

4 "Ahmet Hoxha" 4 96 

5 "Ganimete Tërbeshi" 3 72 

6 "Vezir Jashari" 3 70 

7 "Astrit Bytyçi" 3 75 

8 "Billall Shala" 2 30 

9 "Jeta e Re" 2 46 

10 "Konstandin Kristoforidhi" 2 32 
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11 "Naim Frashëri" 5 45 

12 "Dituria" 1 30 

13 "Besim Rexhepi" 3 50 

14 "Imri Halili" 2 54 

15 "Abetarja" 2 14 

16 "Muharrem Shemsedini" 2 40 

17 "Visar Dodani" 1 24 

18 "Dëshmoret e Koshares" 1 31 

19 "Ismajl Qemajli" 1 21 

20 "Liman Rekaj" 2 16 

21 "Ramadan Rexhepi" 1 20 

22 "Ali Hadri" 1 21 

23 "Skënderbeu" 0 0 

24 "Halit Ibishi" 1 13 

25 "Dardania" 1 22 

26 "Mic Sokoli" 1 26 

27 Tërrn 1 11 

28 "Pes Dëshmorët e UÇK-së" 1 32 

29 "Dëshmorët e Lirisë" 2 40 

30 "Kemajl Hetemi" 1 18 

31 "Dy Dëshmorët" 1 30 

32 "Mehdi Xhaferi" 1 19 

33 "Pavarësia" 1 15 

34 "Rizah Matoshi" 1 25 

35 "Afrim Abazi" 1 16 

36 "Hajriz Muhadini" 2 15 

37 "4 Prilli" 1 19 

38 "Enver Topalli" 1 20 
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39 “Arsim Rexhepi” 2 25 

Gjithsej 79 1545 

 

 

ARSIMI FILLOR (1-5) 

Gjatë 2017-2018, në arsimin e mesëm të ulët kl. (1-5) janë regjistruar 8599 nxënës (4440 meshkuj 

dhe femra 4159), të shpërndarë në 418 paralele. Prej tyre mësimin e kanë vijuar 8526 nxënës (4397 

meshkuj dhe 4129 femra). 

NUMRI I NXËNËSVE, PARALELEVE DHE SUKSESI  
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Në fund të vitit shkollor 2017-2018, suksesi i arritur i nxënësve prej klasës 1-rë deri në kl.5-të është 

si vijon: 

• Gjithsej pozitiv ……………………….......8486   ose 98.6  %; 

• Gjithsej përcillen me nota negative……...    40   ose 0.46  %.      

• Të pa notuar................................................    73   ose 0.84   % 

Në krahasim me vitin e kaluar shkollor 2016-2017, në këtë vitit shkollor 2017-2018 suksesi i 

nxënësve është me një përqindje të njejtë me vitin e kaluar. 

Numri i nxënësve të panotuar është 73, krahasuar me vitin e kaluar në këtë vitit shkollor 2017-2018 

është më i madh për 0.15 %.  
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Klasa      

1-5 

Mungesat O R Ë T 

A Pa Gj Planifikuara 
Të 

mbajtura 

Të 

pambajtura 

Gjithsej 22883 8668 31551 214107 211789 2318 

 

 

Orët: 

Orët e planifikuara ................ 214107 

Orët e mbajtura ..................... 211789 

Orët e pambajtura...................... 2318 

Krahasuar me vitin e kaluar, në këtë vit kemi pak më shumë orë të humbura. 

Mungesat: 

Të arsyeshme ............................22883 

Të paarsyeshme...........................8668 

Gjithsej......................................31551 

Mesatarja për një nxënës .............3.66 

Krahasuar me vitin e kaluar, në këtë vit numri i mungesave është më i vogël. 

 

ARSIMI MESËM I ULËT (KL-6-9)                         

Gjatë 2017-2018, në arsimin e mesëm të ulët në klasat (6-9) janë regjistruar 7462 nxënës (3794 

meshkuj dhe femra 3668), të shpërndarë në 344 paralele. Prej tyre mësimin e kanë vijuar 7399 nxënës 

(3756 meshkuj dhe 3643 femra). 
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Suksesi i nxënësve në fund të vitit shkollor 2017/2018 duket kështu:  

 Arsimi i Mesëm i Ulët (6-9)     
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Në fund të vitit shkollor 2017-2018 suksesi i arritur i nxënësve prej klasës 6-të deri në 9-të është si 

vijon: 

 

• Gjithsej pozitiv ……………………… 7391 ose 99.0 %             

• Gjithsej përsëritës……............................   8 ose 0.10 % 

• Të panotuar.............................................  63 ose 0.84 % 

•  

Në krahasim me vitin e kaluar shkollor 2016-2017, në këtë vit shkollor 2017-2018 suksesi i nxënësve 

është me një përqindje të njejtë me vitin e kaluar. Numri i nxënësve të panotuar është 63, krahasuar 

me vitin e kaluar, në vitin 2017-2018 është më i madh për 0.14 %.  
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Klasa  

6-9 

Mungesat Gjithsej orë gjatë vitit 

Të 

arsyshme 

Të 

paarsyeshme 
Gjithsej 

Të 

planifikuara 

Të 

mbajtura 

Të 

pambajtura 

Gj. 59856 25360 85216 202478 198682 3796 

 

 

Orët: 

Orët e planifikuara .........   202478 

Orët e mbajtura ...............  198682 

Orët e pambajtura................ .3796 

Krahasuar me vitin e kaluar, këtë vit 2017-2018 kemi 0.01 % më shumë orë të humbura. 

 

Mungesat: 

Të arsyeshme ........................... 59856 

Të paarsyeshme........................ 25360 

Gjithsej......................................85216 

Mesatarja për një nxënës ..........   10.9 

Krahasuar me vitin e kaluar, në këtë vit kemi mesatarën më të madhe për 0.01 
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Rezultatet e Testit të Arritshmërisë shprehur në përqindje ( 

%)   

 Viti Shkollor 2017-2018     

Numr

ri 
Shkolla 

Kod

i 

Numri i 

paralele

ve 

Numri i 

nxënës

ve që 

kanë 

hyrë në 

test 

Totali 

Rendit

ja 
Pikët e 

arritur

a 

% 

Maksimu

mi i 

pikëve 

1 
"Gjon 

Serreçi" 
1 10 253 16071 

63.5

2 
25300 10 

2 
"Jeronim 

De Rada" 
2 5 131 8468 

64.6

4 
13100 9 

3 
"Tefik 

Çanga" 
3 5 135 8853 

65.5

8 
13500 6 

4 
"Ahmet 

Hoxha" 
4 5 128 6851 

53.5

2 
12800 29 

5 
"Ganimete 

Tërbeshi" 
5 5 91 4681 

51.4

4 
9100 32 

6 
"Vezir 

Jashari" 
6 3 78 5369 

68.8

3 
7800 4 

7 
"Bilall 

Shala" 
7 2 27 1543 

57.1

5 
2700 23 

8 "Jeta e Re" 8 2 53 2773 
52.3

2 
5300 31 

9 

"Konstandi

n 

Kristoforidh

i" 

9 2 31 1495 
48.2

3 
3100 33 

10 
"Naim 

Frashëri" 
10 3 54 3087 

57.1

7 
5400 22 

11 "Dituria" 11 2 47 2237 
47.6

0 
4700 35 

12 
"Besim 

Rexhepi” 
12 3 50 3254 

65.0

8 
5000 8 
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13 
"Imri 

Halili" 
13 2 42 2665 

63.4

5 
4200 11 

14 "Abetarja" 14 2 28 1231 
43.9

6 
2800 38 

15 

"Muharrem 

Shemsedini

" 

15 2 54 3368 
62.3

7 
5400 14 

16 
"Visar 

Dodani" 
16 2 27 1836 

68.0

0 
2700 5 

17 

"Dëshmorët 

e 

.Kosharës" 

17 2 37 2040 
55.1

4 
3700 27 

18 
"Ismail 

Qemajli" 
18 1 28 1977 

70.6

1 
2800 3 

19 
"Liman 

Rekaj" 
19 2 35 1973 

56.3

7 
3500 26 

20 
"Ramadan 

Rexhepi" 
20 1 21 1563 

74.4

3 
2100 1 

21 "Ali Hadri" 21 2 39 2325 
59.6

2 
3900 18 

22 
"Skënderbe

u" 
22 1 7 432 

61.7

1 
700 16 

23 
"Halit 

Ibishi" 
23 1 20 1242 

62.1

0 
2000 15 

24 "Dardania" 24 1 24 1460 
60.8

3 
2400 17 

25 
"Mic 

Sokoli" 
25 1 19 850 

44.7

4 
1900 37 

26 Tërrn 26 2 29 1685 
58.1

0 
2900 20 

27 

"Pes 

Dëshmoret 

UÇK-së" 

27 1 30 1782 
59.4

0 
3000 19 

28 
"Dëshmorët 

e Lirisë" 
28 2 42 2746 

65.3

8 
4200 7 
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29 
"Kemajl 

Hetemi" 
29 1 14 796 

56.8

6 
1400 24 

30 
"Dy 

Dëshmoret" 
30 2 34 1829 

53.7

9 
3400 28 

31 
"Mejdi 

Xhaferi" 
31 2 33 1562 

47.3

3 
3300 36 

32 "Pavarësia" 32 1 19 1405 
73.9

5 
1900 2 

33 
"Astrit 

Bytyçi" 
33 3 65 3600 

55.3

8 
6500 25 

34 "4 Prilli" 34 1 25 1441 
57.6

4 
2500 21 

35 
"Hajriz 

Muhadini" 
35 1 22 1010 

45.9

1 
2200 36 

36 
"Afrim 

Abazi" 
36 1 28 1763 

62.9

6 
2800 13 

37 
"Rizah 

Matoshi" 
37 1 32 2015 

62.9

7 
3200 12 

38 
"Enver 

Topalli" 
38 1 24 1284 

53.5

0 
2400 30 

39 
"Arsim 

Rexhepi” 
39 1 22 1059 

48.1

4 
2200 34 

Gjithsej  87 1878 111621 
58.4

4 
187800  

        

Krahasuar me vitin e kaluar, suksesi është më i lartë për  1.74% 
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ARSIMI I MESËM I LARTË KL. (10-12) 

 

Gjatë 2017-2018, në arsimin e mesëm të lartë në klasat 10 - 12 janë regjistruar 7263 nxënës (3636 

meshkuj dhe femra 3627), të shpërndarë në 237 paralele. Prej tyre mësimin e kanë vijuar 6978   

nxënës (3419 meshku dhe 3559 femra). 
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Në fund të vitit shkollor 2017 – 2018 suksesi i arritur i nxënësve prej klasës 10-të deri në 12-të 

është si vijon: 

 

• Gjithsej pozitiv ……………………… 6854 ose  94.3 %; 

• Gjithsej përsërisin klasën……...........   124  ose 1.70   %  

• Gjithsej të panotuar.............................  285  ose 3.92   % 

 

Në krahasim me vitin e kaluar shkollor 2016-2017, në këtë vit shkollor 2017-2018 suksesi i 

nxënësve është më i mirë për 0.01 %. 

Numri i nxënësve të panotuar është 285, krahasuar me vitin e kaluar në këtë vit shkollor 2017/2018 

është më i madh për 24 nxënës. 
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   Klasa 

10-12 

Mungesat Orët 

   Me 

arsye 

   Pa 

arsye 
   Gjithsej 

   Të 

planifikuara 

   Të 

mbajtura 

   Të 

pambajtura 

Gj 63819 51564 115383 117299 112624 4675 

 

Mungesat:      Orët: 

 

Të arsyeshme ........................... 59856                       Orët e planifikuara.......... 117299 

Të paarsyeshme........................ 25360             Orët e mbajtura ...............  112624  

Gjithsej......................................85216             Orët e pambajtura..................4675 

Mesatarja për një nxënës ..........   10.9                                           
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  PROVIMI I MATURËS 

 

AFATI I QERSHORIT PËR VITIN SHKOLLOR 2017-2018 

Provimi i maturës pjesa e parë është mbajtur më: 28.05.2018 

Pjesa e dytë është mbajtur më: 05.06.2018   

Shpallja e rrezultateve më: 20.06.2018 

   

AFATI I GUSHTIT PËR VITIN SHKOLLOR 2017-2018  

Provimi i maturës pjesa e parë është mbajtur më: 28.08.2018 

Pjesa e dytë është mbajtur më:01.09.2018   

Shpallja e rrezultateve më:14.09.2018 

 

   

 

REZULTATET E TESTIT TË MATURËS (qershor – gusht) 

  

 

Të gjitha shkollat e 

arsimit të mesëm të lartë 

klasa 10 - 12 

Viti 2018 

Testi I dhe II 

Numri i 

nxënësve 
Pozitiv % Negativ % 

Gjithsej 2356 1810 76.83 546 23.17 
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Përmbledhje  

Arsimin ferizajas gjatë vitit 2018, e kanë karakterizuar edhe disa suksese, por edhe sfida. Si rezultat 

i punës së qeverisjes lokale dhe në veçanti të Drejtorisë së Arsimit, janë realizuar dhe janë në realizim 

e sipër disa projekte që kanë ndikuar dhe ndikojnë në përmirësimin e sistemit edukativo-arsimor në 

komunën tonë.  

Rezulatet e arritura janë: 

• Fillimi i punimeve në ndërtimin e shkollës së mesme me sipërfaqe prej 7000 m2, me 29 dhoma 

mësimi, 4 kabinete dhe bibliotekën; 

• Vënia e gurthemelit të 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 mbrëmjes së maturës jashtë territorit të Komunës së Ferizajt; 

• Me kërkesë të Këshillit të Prindërve ndaluam ekskursionet e nxënësve maturantë për Shqipëri për 

të rishikuar dhe analizuar qëllimin e këtij organizimi dhe për të 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 Zhvillimor Komunal të Arsimit 2018 – 2022; 

• Funksionalizuam 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 me fëmijët; 

• Mbështetëm themelimin e dy bibliotekave në shkollat e fshatrave; 

• Renovuam shkollat 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; 

• Garantuam punën praktike në institucione shëndetësore nxënësve të drejtimeve mjekësore të 

shkollave të mesme; 
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Përfundim 

 

Përkundër sfidave dhe peripecive të mëdha që është duke u ballafaquar, Drejtoria e Arsimit, pas 

vlerësimit dhe analizës së përgjithshme mbi rezultatet e arritura nga nxënësit në tri nivelet e arsimit 

parauniversitar gjatë vitit shkollor 2017/2018, si dhe zhvillimeve të përgjithshme të ecurisë së procesit 

edukativo-arsimor konstatojmë, se në këtë vit shkollor ka zhvillime dhe përmirësime të kënaqshme 

të rezultateve dhe suksesit të nxënësve në komunën e tonë, pra konsiderohet një vit i suksesshëm dhe 

me rezultate të mira.  

Kjo është si rezultat i masave dhe veprimeve konkrete të ndërmarra nga Drejtoria e Arsimit, në shumë 

dimensione në funksion të përmirësimin dhe ngritjen së cilësisë në arsim. 

Drejtoria komunale po punon në vazhdimësi me kapacitetin maksimal, duke bashkëpunuar edhe me 

institucionet relevante përgjegjëse të arsimit, që në komunën tonë të ndërtohet një infrastrukturë 

shkollore e nivelit bashkëkohor, duke krijuar kushte optimale që në shkollat tona, të ngritët cilësia në 

arsim.    
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Hyrje 

 

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit organizon aktivitete kulturore, rinore e sportive të 

përbashkëta dhe të ndara, me grupet kulturore dhe komunitetin artistik, organizatat rinore dhe klubet 

sportive, aktivitete tjera që kërkohen nga institucionet komunale apo propozime nga jashtë. Këto 

aktivitete shtrihen gjatë punës njëvjeçare duke i’u përmbajtur planit të punës të përpiluar në fillimvit. 

Në raportin në vijim i gjeni aktivitetet e realizuara nga sektorët e DKRS-së, përkatësisht njësitë e saja 

si dhe aktivitete nga grupe kulturore, rinore e sportive që veprojnë në partneritet me këta sektor.  

 

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit sipas organogramit të saj ka këta sektor:  

Sektori i Kulturës;  

Sektori i Rinisë; 

Sektori i Sportit; 

Bibliotekat dhe Arkivi i qytetit.  

 

Në kuadër të sektorit të kulturës funksionojnë këto njësi: 

 Njësia e Kulturës 

 Teatri Profesionist “Adriana Abdullahu” 

 Galeria dhe 

 Muzeu 

Ky sektor aktivitetet kulturore i ka zhvilluar në këto objekte: 

 Teatri profesionist “Adriana Abdullahu” 

 Qendra e Kulturës 

 

Në ambiente të hapura apo të improvizuara, si: 

 Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” 

 Sheshi “Adem Jashari”, “Hyrë Emini” 

 Skena Verore e Teatrit- Sheshi Kadare, etj 

 

Gjatë vitit 2018 janë organizuar më shume se 160 aktivitete kulturore. 

Në kuadër të sektorit të sportit funksionojnë këto njësi: 

Palestra e Sporteve “Bill Klinton” 

Stadiumi i qytetit “Ismet Shabani” -Jofunksional 

Stadiumi ‘Dardania” 

Stadiumi në fshatin Tërrn “Tefik Çanga” 

 

Ndërsa në sektorin e sportit u realizuan këto aktivitete sportive: 

    Pallati i sporteve për vitin 2018 pati gjithsejt 4,265 stërvitje 

   Gjithsejt stërvitje në stadiume ……………………….1736 

   Lojë kampionale………………….. ……………….. ..375 

   Lojë për kupë…………………….. …………………. .30 

   Lojë miqësore…………………….. …………………...23 
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Sektori i Rinisë ka realizuar mbi 50 aktivitete rinore, ndërsa në Bibliotekën e Qytetit “Sadik 

Tafarshiku” janë realizuar rreth 20 aktivitete me bibliotekat e fshatrave që funksionojnë në kuadër të 

saj. 

 

NJËSIA E KULTURËS 

 

 

Gjatë gjithë vitit të gjitha aktivitetet, përgatitjet, provat, pastaj aktivitetet kulturore, koncertet, 

ekspozitat, shfaqjet, promovimet, simpoziumet etj, realizohen në objektet dhe hapësirat e mundshme 

publike, varësisht ku është më përshtatshëm për t’u realizuar. 

Në një analizë normale, kemi vërejtur se mesatarisht në çdo të dytën ditë ndodhë një aktivitet ose 

takim pune, veçse gjatë ditëve të vikendit është më e ngarkuar. 

Shënim: Në arkivin e Sektorit të Kulturës, mund të gjeni raportin me ilustrime. 

Megjithatë aktivitetet më të zgjeruara, realizohen në hapësira tjera më të mëdha, në teatër e palestër, 

por edhe në ambiente të hapura, si: Bulevardi i Qytetit, Sheshi i Qytetit, fshati Jezerc, etj. 

Janar 

Zakonisht muaji janar konsiderohet si muaj i rishikimeve, analizave, raporteve e planeve të 

punës, takimeve punuese dhe ndarjeve të detyrave sipas llojit të aktivitetit. Por, gjithsesi nuk 

mungojnë edhe aktivitetet e kohëpaskohshme. 

Në janar, zakonisht dorëzohen një varg projektesh kulturore në konkursin e hapur që bën Ministria e 

Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, për të pritur më pastaj gjatë muajve në vijim për publikimin 

e listës së projekteve të përkrahura pjesërisht. Kjo çështje ndërlidhet ngushtë me përkrahjen e 

projekteve të njëjta edhe nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit- Ferizaj. Projektet janë kryesisht 

në bashkëpunim me grupet kulturore, respektivisht me organizatat jo qeveritare me karakter kulturor. 

Në muajin janar filluan disa aktivitete simbolike të inicuara nga grupet e të rinjve;   

 15 janar - Grupi “Rin’ON”, Albina Rrushi dhe Sektori i Kulturës dhanë një program artistik 

modest në përkujtim të 15 janarit, Masakrës së Reçakut. Programi kishte në përmbajtje poezi dhe 

këngë kushtuar këtij jubileu përkujtimor; 

18 janar- U organizua një shfaqje teatrore nga grupi i të rinjve të udhëhequr nga Rinesa Ahmeti. 

Poashtu gjatë këtij muaji, u realizuan edhe disa aktivite tjera rinore (Shih raportin te Sektori i Rinisë) 

Deri në fund të muajit pati edhe takime tjera të kësaj natyre me grupet kulturore dhe faktorë të tjerë 

relavant në fushën e kulturës. 

Shkurt            

 Muaji shkurt zakonisht karakterizohet me përgatitjet për manifestimin e 17 shkurtit – Dita e 

Pavarësisë së Kosovës, e sidomos kur ky vit ishte vit jubilar, 10 vjetori i Pavarësisë së Kosovës. 

Qysh në fillim të muajit filluan takimet me grupet kulturore dhe artistët që pastaj erdhën me 

propozime dhe ide për realizimin e aktiviteteve kushtuar kësaj feste. Aktivitetet shpesh zgjerohen 

edhe jashtë kësaj date, dmth aktivitete që i paraprijnë këtij manifestimi dhe aktivitete pas 

manifestimit, gjithnjë në vigjilje të festës. Pas disa takimeve dhe konsultave, u publikua tabela e këtij 

manifestimi katër ditor. 
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 Shih në vazhdim tabelën: 

Manifestimi u mbajt nën përkujdesjen e Kryetarit të Komunës së Ferizajt, z.Agim Aliu. 

 

17 SHKURTI 

10 VJETORI I PAVARËSISË SË KOSOVËS 

Dita                                    Aktiviteti Ora Vendi 

 

 

E MËRKURË  

14 SHKURT 

Turne  në ping pong (  SHMU-SHML) 

Turnir në shah             
09:30 Palestra e Sporteve 

Qendra e Kulturës 

Biblioteka e Qytetit  14:00 Bibliotekë 

Turnir  në futsal 15:00 Palestër 

Punëtori në fushën e Skulpturës- Agon Qosa 16:00 Galeri 

Aktivitet muzikor me të rinj – koncert 19:00 Qendra e Kulturës 

Shfaqje teatrore – Teatri “Adriana” - Ferizaj 20:00 Teatër 

    

E ENJTE 

1    15 SHKURT 

ORË LETRARE 

Promovim libri “Mallkimi i Shekujve” 

nga Gazmend Bytyçi 

13:00  

Teatër 

LIGJERATË -  TRASHËGIMINË KULTURORE 

Simpozium- 10 vjet pavarësi (ligjeratë) 
15:00 
 

Qendra e Kulturës 

Astrit Mustafa – koncert recital 17:00 Teatër 

Shfaqje teatrore – Teatri “Adriana” – Ferizaj - “Oh 

Xhulia” 
19:00 Teatër 

    

E PREMTE 

 16 SHKURT 

TURNE NË VOLEJBOLL - FEMRAT   

(institucionet) 
10:00 Palestrër 

Koncert për fëmijë 15:00 Qendra e Kulturës 

EKSPOZITË  KOLEKTIVE 
GALERIA & SHAF Zef Kolombi –  

Çmimi “Gursel Sylejmani” 

 

18:00 

 

Galeri 

Koncert me AAKV “Kastriotët” (grupi i folklorit) 

Shpallja e Çmimit Finesa 2017 (Artisti i Vitit) 

19:00 Teatër 

 Shfaqja teatrore “Psikozë” – Teatri “Adriana” - Ferizaj 20:00 Teatër 
    

E SHTUNË 

17 SHKURT 

Seancë Solemne 

HOMAZHE – (Varrezat e Dëshmorëve) 
09:00 

10:00 
Kuvendi i 

Komunës 

Rrugëtim 

AKADEMI SOLEMNE 

Pjesë foljore; 

Pjesë artistike 

Koncert në Teatër Shkolla e Muzikës 

“Çesk Zadeja”- program festiv   
 

11:00 

 

18:00 

Teatër 

 

Teatër 
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Aktivitete të ndryshme kushtuar këtij manifestimi u dhanë edhe nga grupe të pavarura, shkollat etj, 

që nuk janë të përfshira në këtë tabelë.  

 

 

 

23 shkurt - Me ftesë nga Klubi i të Rinjve Rin'On në Qendrën e Kulturës ishte mysafir ambasadori 

dhe miku i shqiptarëve z.UILLIAM UALLKER. Falënderim i veçantë shkon te Genta Sefa për 

iniciativën. Gjatë qëndrimit të tij, ai vizitoi Galerinë dhe Muzeun e Qytetit, poashtu pranoi disa 

dhurata nga artistët ferizajas. 

Mars              

 Gjatë kësaj jave u zhvilluan disa takime me karakter pune me grupet kulturore lidhur me 

aktivitetet që do të vijnë në vijim të këtij muaji. Në kuadër të takimeve tjera, u zhvillua edhe një takim 

me kryesinë e AAKV “Kastriotët” dhe Kryetarin e Komunës së Ferizajt z. Agim Aliun, ku u diskutuan 

projektet e mbetura të këtij ansambli dhe aktivitetet e palnifikuara për t’u realizuar për vitin 2018. 

8 mars- Koloni Artistike 

Kjo ekspozitë u organizua nga SHAF “Zef Kolombi”, grupi i femrave në hollin pranë 

Kuvendit të Komunës, ku morën pjesë shumë artiste nga Kosova. Në ora 18:00 pikturat e punuara u 

ekspozuan dhe pastaj iu dhuruan disa grave, të cilat dhanë kontribut ndër vite për qytetin tonë. Kjo 

ngjarje kulturore u shëndrua si festë e përbashkët kushtuar ditës së gruas. 

 

12 mars - Artistët për artistin # për Bekimin!” 
  Kështu u quajt aktiviteti artistik, me karakter human në përkrahje financiare për shërimin e 

regjisorit Bekim Lumi. Ky aksion zgjati katër ditë, ku artistët ferizajas me shitjen e veprave të tyre, 

në mënyrë modeste kontribuan në këtë fond humanitar. 

 

21 marsi- Dita Botërore e Poezisë 
Ditë e cila është në kalendarin vjetor të aktiviteteve kulturore te Sektorit i Kulturës që i 

kushtohet një rëndësi e veçantë. Natyrisht kjo bëhet në bashkëpunim me Klubin Letrar “De Rada”- 

Ferizaj, në pjesëmarrje të poetëve nga Ferizaj, Kosova e më gjërë. Kësaj here ky aktivitet kishte 

karakter garues, ku u shpallën edhe me të mirët. Fitues ishte Behar Ibishi me poezinë “Me t’dashtë” 

 

30 mars-Promovim i veprës letrare “MOISIU dhe bëma e librit” nga autori Isak Guta. 

Isak Guta shkrimtar nga Ferizaj, i cili jeton më se dyzetë vite në Gjermani, gati thuajse tërë 

jetën e tij ia ka kushtuar hulumtimit të jetës dhe krijimtarisë artistike të aktorit shqiptar Aleksandër 

Muisiu. Isak Guta botoi dhjetëra libra kushtuar këtij personaliteti, duke përfëshirë edhe ekspozitat me 

fotografitë e tij, si dhe një film dokumentar. 

Prill                 

 Takime pune me përfaqësues të grupeve kulturore, lidhur me rrjedhat dhe aktivitetet më të 

përafërta që janë. Duhet veçuar takim me përfaqësuesit e Festivalit “Mural Fest”, lidhur me 

përgatitjet, ecuritë, hapjen e konkursit, aplikimi për skicat, nevojat tjera organizative etj. Pastaj takim 

me udhëheqësit e Festivalit “Fëmijët e Gëzuar” lidhur me përgatitjet e edicionit jubile, 30 vjetori i 

themelimit. 

 

13 prill - Uorkshop dhe ligjeratë nga Festivali i Muraleve.  

Uorkshopi u mbajtë në Qendrën e Kulturës në Ferizaj, ku morën pjesë shumë të rinj nga fusha 

e artit pamor.  

https://web.facebook.com/klubi.rinon.14?__tn__=K-R&eid=ARAfm0qQwWkV3IvQfJBrBiomD_DF8j6TUFodzJleNBaRwH33mTP_Gmh9pUpHs-rZmL7aRs4GXsP28UnD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCiZuo4_d89ppSTspFoyZ9z1jOm8AuEJQHCl4Rm7hv-JuA_6930NeZBAtkXzYF19iEGWLDgUSFNhjRXjxOKQYPxCdvdixPkhuem7ylRC14Hfdik5hLHWg6EW6cV5S0vD-a23EfTWTuFZoNmCfHzB9Q6rVNeaRrp1Z3YysbBK-3u4tudg-FEaw
https://web.facebook.com/genta.sefa?__tn__=K-R&eid=ARBd4w5kPVczBnrohWwlqdQflJygMt22EfQDYec-0zU8Xw5X_R9f7IvSIdWU5X1Q3qr9IV0pGJFKqSRj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCiZuo4_d89ppSTspFoyZ9z1jOm8AuEJQHCl4Rm7hv-JuA_6930NeZBAtkXzYF19iEGWLDgUSFNhjRXjxOKQYPxCdvdixPkhuem7ylRC14Hfdik5hLHWg6EW6cV5S0vD-a23EfTWTuFZoNmCfHzB9Q6rVNeaRrp1Z3YysbBK-3u4tudg-FEaw
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25 prill - Përzgjedhja e skicës fituese e edicionit të tretë MURAL FEST 2018. 

Komisioni i përbërë nga: Hazir Reka, Habib Musliu, Pranvera Syelejmani, Denis Dalladaku 

dhe Ardian Ajdini, votuan si vijon: 

 

 

1.Valza Beqa (fituese) 

2.Leunorë Musliu 

3.Nderim Isufi & Ermira Murati 

 

17-22 prill - Vizitë në Festivalin e Filmit në Dresden- Gjermani 

 Vizitë pesë ditore në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Dresden të Gjermanisë, nga përfaqësuesit 

e Festivalit të Filmit “FerFilm” lidhur me krijimin e bashkëpunimeve kulturore në fushën e 

kinematografisë, konkretisht me Festivalin e Filmit “Ferfilm”. 

 

30 prill - Festival i Këngës për Fëmijë “Diamond Fest” 
Ky festival është i pavarur që organizohet nga grupi Diamond Fest, nën udhëheqjen artistike të 

këngëtares Njomza Mezini.   

 

Maj             

  9 maj - Dita e Europës - Koncert nga grupi “Kromatika”  

 Në kuadër të kalendarit vjetor të kulturës, DKRS i kushton vëmendje edhe 9 Majit – Ditës së 

Europës. Në këtë datë u organizua koncert muzikor nga grupi “Kromatika” në skenën e Teatrit të 

Qytetit. 

 

11 – 16 maj - Mural Fest 2018 

Gjatë javës (11-16 maj) u mbajt Festivali i Muraleve “Mural Fest”, festival i cili po 

identifikohet si një prej festivaleve më të sukseshme në Kosovë e rajon në llojin e punës së tij. Gjatë 

festivalit u organizuan edhe aktivite paralele: uorkshope, vizita turistike, after party etj. Ndonëse 

Festivali Mural Fest, tash ka një këshill organizativ dhe staf punonjës, gjithsesi Drejtoria e Kulturës, 

i kushton një rëndësi të veçantë, jo vetëm në aspektin financiar, por edhe atë organizativ e teknik. 

 

11-13 maj - Punëtori për fotografi nga Hazir Reka. 

Në vazhdën e aktiviteteve të “Mural Fest”, u organizua një punëtori i llojit të veçantë nga 

fotografi i njohur Hazir Reka. Punëtoria u mbajt në shtëpinë e tij në fshatin Neredime, me ç’rast 

pjesëmarrësit e rinj patën rastin të shohin procesin e lansimit të fotografisë në sistemin e vjetër. 

 

13 maj - Karaoke Night- KEVIN nga Franca, mysafir në Mural Fest. 
Gjatë festivalit Mural Fest, në Ferizaj qëndroi këngëtari francez Kevini, cili performoi dy netë 

radhazi në mbrëmjet argëtuese që organizoi festivali. 

 

15 maj - Ekspozitë e fotografisë nga Hazir Reka. 
Kjo ekspozitë e llojit të veçantë nga fotografi Hazir Reka, u realizua në hapësirën e nënkalimit 

të parë të qytetit, i cili po e merr emrin “Galeria Urbane”. 

 

18 maj - Promovim i librit “Tharmi i Bukës” nga Ramadan Haziri. 

Në hapësirën e Qendrës së Kulturës, u bë promovimi i librit “Tharmi i Bukës” i autorit të shumë 

librave Ramadan Haziri. Në promovim pati mysafirë të shumtë nga Ferizaj dhe anekënd vendi. 

https://web.facebook.com/diamondfest/?__tn__=kCH-R&eid=ARARGuSTkCKMHJIdEUCjoa_E9HLWhd7KbnXD7yqiMIBt_PCLICqg4_qCyDV4BArSzrb4kMGj-m1uK6VQ&hc_ref=ARR-1oF6RsGHRtvnmPGTXRFp-BClkjBMnR_ui3JoctVbUpOdu2dur3nnaecLOz8j4f0&__xts__%5B0%5D=68.ARC41GcRVnpSVMSPahJeXo3gqMdxXbxVfus1FRwCoxfYhrnjQXsI_Lly8XcoZDDa_V9jkX6U_WMl4WAP6VuUzt2USPmyZB6yhD72G2Z1C4leUmtw5RWgUMJAHacpD7OsvFsKiWR0ykhDnE6VuLx6dwfzr71TGMovwTCyVPHAOVbbiS9Rbxqkyw
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Gjatë ditëve të javës kishte takime të organizuara dhe spontane me individë dhe grupe kulturore, lidhur 

me rregullimin dhe ecurinë e provave, ushtrimeve dhe takimeve në Qendrën e Kulturës dhe përgatitjes 

së manifestimit “Ditët e Kulturës”- 2018.  

 

 

 

24 maj -U zgjodh Këshilli Drejtues i AAKV “Kastriotët” 

1. Astrit Mustafa, kryetar i AAKV “Kastriotët”- Ferizaj 

2. Musa Ahmeti, nënkryetar i AAKV “Kastriotët”- Ferizaj 

3. Sadije Çarkaxhiu, anëtare e AAKV “Kastriotët”- Ferizaj 

4. Albulena Nuredini, anëtare e AAKV “Kastriotët”- Ferizaj dhe  

5. Valon Rrahmani, anëtar i AAKV “Kastriotët”- Ferizaj 

 

30 maj -  - Festivali i Këngës për Fëmijë " Fëmijët e Gëzuar 2018”. 

Festivali "Fëmijët e Gëzuar" i bëri 30 vjet nga themelimi (1988). Në hapje të festivalit, u 

shfaq një video material, ku u prezantua një historik i shkurtër i festivalit që nga themelimi. 

Themelues të këtij festivali ishte Veli Sahiti, Nazmi Aliu, Osman Berisha dhe grupi Rock Gjinis. 

 

U ndanë afro 10 çmime të ndryshme, ndërsa vendet e para ishin: 

Erjiona Hyseni ''Fluturë Moj" - vendi i tretë 

Troja Ramadani ''Babi"  - vendi i dytë 

Oltiona Sadriu – “Më fal” vendi i parë 

 

Festivali “Fëmijët e Gëzuar” pas kësaj periudhe, vitet në vijim planifikon të krijoj një profil të ri, 

duke sjellur këngë nga fëmijët të kënduara gjallë. Natyrisht kjo do të varet nga përkrahja dhe 

organizimi i përbashkët. 

 

Gjatë muajit maj pati takime të shumta në kuadër të përgatitjeve të manifestimit “Ditët e Kulturës”- 

Ferizaj 2018. Takimet ishin me stafin udhëheqës të DKRS-së, si dhe me grupet kultuore: SHAF “Zef 

Kolombi”, AKV “Kastriotët”, KL “De Rada”, Shkollën e Muzikës “Çesk Zadeja” etj. ”Ditët e 

Kulturës” filluan më 30 maj dhe përfunduan më 12 qershor 2018. 

Një piano, dhurata nga familja Uagner nga Zvicra - Kjo piano i’u dhurua Drejtorisë së Kulturës, 

ku u vendos në sallën e Teatrit. Përkujdesjen e kësaj e bëri prof. Astrit Mustafa. Kjo piano është 

jashtëzakonisht e çmuar për organizimet kulturore në Ferizaj dhe komunitetin artistik. 

 

Qershor 

Zakonisht muaji qershor në kulturën ferizajase identifikohet me manifestimin “Ditët e 

Kulturës”. Zakonisht ky manifestim fillon në fillim të qershorit, por sivjet ky aktivitet përfshinë edhe 

ditët e fundit të muajit maj.  

 

 

 

 

 

 

DITËT E KULTURËS  (30 Maj  - 12 Qershor) 
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DITA AKTIVITETI KOH

A 

VENDI 

E Mërkurë, 30 

Maj  
 Handikos & Mural Fest  

Aktivitet për fëmijë nga fusha e 

artit pamor 
 

10:00  Hendikos 

E Enjte, 31 Maj Festivali “Fëmijët e Gëzuar” 10:00 Teatër 

 

E premte 

1 Qershor 
 

1 QERSHORI -  DITA E 

FËMIJËVE 

 Handikos & Mural Fest Aktivitet 

për fëmijë 

10:00 
 

Sheshi 

para Komunës 

 Koncert për fëmijë - defile i 

përbashkëtfestiv 
Pjesëmarrës: Shkolla e 

Muzikës,Klubet Sportive etj. 

          (Nisja nga Teatri- Sheshi 

“Ismail Kadare”) 

 

10:00 

 

Sheshi 

para Komunës 

 Punëtori  për trashëgiminë 

kulturore 

Zyra për Trashëgimi e Muze 

11:00  

 

E shtunë 

2 Qershor 

 Shfaqje për fëmijë  

“Shkolla dhe Fustanella” nga 

Kushtrim Asllani 

17:00 Teatër 

 “Oh,oh Xhulia” Teatri “Adriana”- 

Ferizaj 
18.30 Teatër 

     

E hënë 

4 Qershor 
 “Portreti i Skënderbeut” 

Aktivitet me fëmijë nga Biblioteka 

e Qytetit 

10:00 Para  

Bibliotekës 

 

E martë 

5 Qershor 

 Punëtori  me karikatura 

Shoqata e Karikaturistëve “HiTHi” 

11:00 Galeri 

 Koncert në klarinetë Valdet 

Ademi 

17:00 Teatër 

E mërkurë 

6 Qershor 
 Festivali i Recitatorëve 

Aktivitet artistik me shkollat fillore 

dhe të mesme 

17:00 Teatër 

E Enjte 

7 Qershor 
 Koncert kamertal 

Studentët e Akademisë së Arteve- 

Prishtinë 

 

17:00 

Teatër 
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E premte 

8 Qershor 
Koncert muzikor 

Dita e Shkollës së Muzikës “Çesk 

Zadeja ” 

 

18.00 

Teatër 

E shtunë 

9 Qershor 
 Shfaqje teatrore “Psikozë n’ 

4:48” 

         Teatri “Adriana”- Ferizaj 

18.30 Teatër 
 

    

 

E hënë 

11 Qershor 

 “Ora e Astritit”-Aktivitet letrar 

nga KL“De Rada” 
16:00 Teatër 

 Rock koncert me të rinj 

Mentor Haziri & Bystander 

21:00 Sheshi  

Ismail Kadare 

 

E martë 

12 Qershor 

DITA E ÇLIRIMIT 

 Homazhe te Varrezat e 

Dëshmorëve 

10:00 // 

 Akademi solemne  

Pjesë foljore’  Pjesë artistike: Kori dhe 

Orkestra e Qytetit 

11:00 Teatër 

 Ekspozitë kolektive e artit pamor  

Galeria & SHAF “Zef Kolombi” 

18:00 Galeri 

 

Me një prezantim special ishte artistja ferizajase Shpresa Faqi, e cila jeton që nga fëmijëria në 

mërgatë. Ajo përmes veturës së saj dhe një video projektori, prezantoi skicat e saja interesante në 

vizatim, por njëkohësisht edhe simbolikën e një retrospektive të fatit të saj si një refugjate e viteve të 

90-ta në Gjermani. Prezantimi i saj artistik kishte një rrugëtim të gjatë, nëpër qendra të ndryshme 

europiane e deri në Ferizaj). Ekspozita mbeti e hapur deri më 25 qershor 2018. 

 

25 qershor – Festivali për fëmijë -  Amol. 

Ky festival organizohet në mënyrë të pavarur nga këngëtarja Anduena Tahiri, por natyrisht 

me një përkrahje modeste edhe nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 

 

26 qershor -Mbrëmje muzikore dhe poetike: "Dua të shoh si ti". 
Ky program muzikor me karakter humanitar u përgatit nga: Albulena Nuredini dhe Leona 

Jahiri. 

 

Koncerti për fëmijë nga grupi “Sidorela” 
  Si zakonisht në Qendrën e Kulturës, gjatë ditëve të vikendit, poashtu vazhdojnë provat e kohë 

pas kohe të grupeve kulturore, të cilat thuajse janë të rregullta që i mbajnë në këtë objekt. 

 

Korrik/ Gusht 

  Gjatë muajit korrik dhe gusht, numri i aktiviteteve është më i vogël në krahasim me muajt e 

tjerë, për shkak se të gjitha shkollat janë nëpër pushime, poashtu një pjesë e madhe e institucioneve 

kulturore pakësojnë aktivitetet. 

 

21 Korrik- Klubi Letrar “De Rada”- Muza e Jezercit- edicioni i dytë 
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Në fshatin Jezerc, Klubi Letrar “De Rada”, organizoi edicionin e dytë të aktivitetit letrar 

“Muzat e Jezercit”. Ky aktivitet synohet të bëhet tradicional, me ç’rast u bë edhe promovimi i romanit 

“Shpella” nga Bashkim Hyseni. 

 

23 korrik -  Tribunë shkencore për shënimin e 110 vjetorit të Kuvendit të Ferizajt, në sallën e Kuvendit 

të Komunës – Ferizaj.  Ky aktivitet u organizua nën përkujdesjen e Kryetarit të Komunës së Ferizajt, 

z. Agim Aliu, në bashkëpunim me Zyrën për Trashëgimi e Muze dhe historianët vendas. 

  

24 Korrik - Promovimi i librit “Guxo” nga Blerina Murtezi,  

Organizuar nga OJQ “Hendifer” e mbajtur në Qendrën e Kulturës, salla e kinos. Ky libër u vlerësua 

lartë nga recensentët dhe redaktori i librit, duke veçuar si libri i parë i këtij lloji nga një person me 

nevoja të veçanta.  

 

26 korrik- 05 gusht - Manifestimi kulturor “Ditët e Diasporës”- Ferizaj 2018 

 Në fund të muajit korrik dhe fillimit të muajit gusht, është bërë planifikimi i manifestimit 

tradicional “Ditët e Diasporës”. Gjatë kësaj periudhe, përveç disa aktiviteteve mysafire dhe atyre 

spontane, vemendja kryesisht është tek ky manifestim me aktivitetet që i kushtohen ekskluzivisht 

mërgimtarëve tanë, që gjatë kësaj periudhe vizitojnë vendlindjen. Aktivitetet ishin kryesisht kulturore 

me karakter argëtues, por edhe   promovues për trashëgiminë tonë.  

 

 DITËT E DIASPORËS - Ferizaj 2018     (26 Korrik – 05 Gusht) 

 
 

DITA AKTIVITETI Koha VENDI 

 

E Enjte 

26 

Korrik 

KONCERT PËR 

FËMIJË 
Grupet Muzikore për 

Fëmijë (Hapja e 

manifestimit) 

 

17:00 
 

Bulevard 

TAKIM ME POETIN 

XHEVDET BAJRI 
Aktivitet letrar nga Klubi 

Letrar “De Rada”- Ferizaj 
 

19:00 Qendra e Kulturës 

    

E Hënë, 

30 

Korrik 

PREZANTIM I 

EKSPONATEVE NGA 

MUZEU I QYTETIT - 

(Forma vizuele) 

 

15:00 
 

Bulevard 

E martë 

31 

Korrik 

PREZANTIM I 

ANKETIMIT ME 

MËRGIMTARË 

(Kërkesat dhe dëshirat e 

mërgimtarëve 

për aktivitete kulturore) 
 

 

16:00 

Qendra e Kulturës 

 KOLONI ARTISTIKE 

DHE EKSPOZITË PËR 

10:00- 

18:00 
Galeria Urbane 

  (Nënkalimi) 
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E 

Mërkur

ë 

01 

Gusht 

MËRGIMTARË -Galeria 

e Arteve/ SHAF Zef 

Kolombi 

EKSPOZITË ME 

FOTOGRAFI NGA 

BARDHA GOGA - 

Organizon Mural Fest 

Group 

 

18:00 
Galeria Urbane 

   (Nënkalimi) 

    

 

 

E Enjte 

02 

Gusht 
 

PANAIR ME 

PRODUKTE 

USHQIMORE 

Drejtoria e Zhvillimit 

Ekonomik dhe Turizëm 

dhe Drejtoria e Bujqësisë  

(Dita e parë) 
 

 

10:00- 

18:00 

 

Bulevard 

PANAIR I VESHJEVE 

DHE USHQIMEVE 

TRADICIONALE AKV 

“Kastriotët” & OJQ 

Avonet 

 

16:00 
 

Te Bifurkacioni 

SHFAQJE TEATRORE 

"IKU AUTOBUSI" 

Regjia: Luan Kryeziu; 

Teatri i Qytetit – Prizren 
 

 

20:00 

 

Teatër 

    

E 

premte 

03 

Gusht 

PANAIR ME 

PRODUKTE 

USHQIMORE 

(Dita e dytë) 

10:00 

18:00 
Sheshi para Komunës 

    

E 

shtunë 

04 

Gusht 

PANAIR ME 

PRODUKTE 

USHQIMORE 
 (Dita e tretë) 

10:00 

18:00 
 

Bulevard 

E Diel 

05 

Gusht 

“TINGUJT E ZEMRËS” 

- Qendra e Kulturës – 

Mirosalë (Aktivitet 

kulturo- artistik për 

mërgimtarë) 
 

 

17:00 
 

Fshati Mirosalë 

 

02- 05 

 Gusht 

“FESTA E MIQËSISË” - 

Kompania CONEXT 

Koncert live me 

këngëtarë të njohur të 

estradës 

18:00 - 

23.30 
Sheshi para Komunës 
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(katër netë) 
 

Manifestimi u mbajt nën perkujdesjen e Kryetarit të Komunës së Ferizajt, z. Agim Aliu. 

 

14 gusht – Festivalit A-mol për pjesëmarrje në Festivalin Ndërkombëtar në Ohër.  
Pjesëmarrja e grupit të fëmijëve “A-Mol” nga Ferizaj në Festivalin Ndërkombetar “Tra-La-

La” në Ohër. Ndonëse përgatitja ishte nga grupi A-mol, DKRS shprehu përkrahjen e udhëtimit për 

fëmijët e grupit A-mol. Nga ky festival, grupi i fëmijëve A-Mol, u kthye me disa shpërblime. 

 

17 gusht- Akademi përkujtimore për Cen Dugollin me rastin e 20 vjetorit të rënies heroike 

Organizoi Shoqata e Familjeve të Dëshmorëve të UÇK-së dhe Sektori i Kulturës- DKRS. 

Shtator            

 02 – 06 Shtator - Festivali Ndërkombëtar i Filmit “FerFilm”            

Meqë Festivali i Filmit e ka një grup të veçantë që merret me organizimin dhe mbarëvajtjen e 

festivalit, gjithësesi edhe Sektori i Kulturës është i ndërlidhur në mbarëvajtje të festivalit.  Më 2 

shtator u bë hapja solemne e Festivalit Ndërkombëtar të Filmit “FERFILM” në sallën e teatrit 

Adriana- Ferizaj. Normalisht përgatitjet paraprake ishin bërë qysh herët. 

Gjatë 5 netëve radhazi u shfaqen filma të metrazhit të shkurtër dhe të gjatë nga e gjithë bota, në katër 

kinema të improvizuara. Programi i festivalit të filmit ishtë i shpërndarë në katër kinema: 

Kino Teatër 

Kino Kid - Qendra e Kulturës  

Kino tek Bifurkacioni dhe 

Kino  – Kaçanik 

 

Në ceremoninë përmbyllëse u publikuan shpërblimet për fituesit: 

Filmi më i mirë eksperimental - “TITLE” - Viktor Belanov - Rusi 

Dokumentari më i mirë i shkurtër- “A journey in search of abul arabi”- Akram Elbezzaëy - Egjipt 

Filmi më i shkurtër artistik - “AT DAUN” - Julien Trauman - Francë 

Filmi më i mirë i shkurtër animacion - “THE MONK” - Zarko Ivanov – Maqedoni 

Çmimi special - “PERSONAL MONOLOGUE” - Omri David – Izrael 

 

Motoja e festivalit për këtë vit ishte: “Ajo është NE”, në përkrahje të iniciativeve për mbrojtjen e të 

drejtës se gruas nga dhuna në Kosovë. Gjatë festivalit u organizuan edhe shumë aktivitete paralele, si 

vizita të vendeve nga trashëgimia kulturore, pastaj after party, etj. 

12 shtator - performancë teatrore "E bardha që vret" në Bulevardin e Qytetit, realizuar nga Shkelzen 

Marevci dhe Ali Krasniqi.  

14 shtator – Aktivitet Letrar “Letërsia Lëvizëse” 

 

Klubi letrar “De Rada” dhe Alter Habitus, organizuan aktivitetin ‘Letërsia Lëvizëse’, si një 

ngjarje letrare nëpër qytete në Kosovë. Ky aktivitet u mbajt në sheshin “Ismail Kadare”-Ferizaj, në 

përkujtim të krijimtarisë së shkrimtarëve: Fehime Selimi, Shpresa Vinca Tuda dhe Mirko Gashi.  
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15 shtator - Kuvendi Zgjedhor i Klubit letrar “De Rada” Në këtë kuvend ishin të pranishëm 17 

anëtarë. Pas raporteve paraprake dhe analizës së punës së Klubit “De Rada”, u bë me udhëheqje të 

re. 

  

“Epopeja e Jezercit”- 20 vjet 

Komuna Ferizaj, respektivisht Drejtoria e Kutlurës, Rinisë dhe Sportit, në bashkëpunim me 

organizatat e dalura nga lufta e UÇK-së në Ferizaj, pas takimeve të shumta, ka arritur të përpiloj një 

tabelë me aktvitete që do të shtrihen gjatë pesë ditëve të këtij manifestimi. 

 

 Manifestimi kulturor 

EPOPEJA E JEZERCIT – 20 vjet (28 shtator 1998 – 28 shtator 2018) 
 

       Dita                                Aktiviteti Koha             Vendi  

E hënë 

24 shator 

Ekspozitë in memoriam 

(Kushtuar artistit dëshmor Gursel Sylejmani) 

Organizator:  prof Haki Xhakli 
 

 

18:00 
 

Galeria e Arteve 

    

E martë 

25 shator 
Film artistik “Heroi” 
Skenari dhe regjia: Luan Kryeziu 
 

 

20:00 
 

Teatër 

    

E mërkurë 

26 shtator 
Turnir në futboll të vogël 

Organizator: Sektori i Sportit 
 

10:00 Palestra e 

Sporteve 
 

    

 

 

E enjte 

27 shtator 

Orë historike në të gjitha shkollat e Ferizajt 

(Organizator: D. e Arsimit dhe OVL e UÇK-së) 
 

 

08:00 
// 

Tribunë artistiko- shkencore “Arti dhe lufta” 

Organizator:  Klubi Letrar “De Rada” 
 

 

17:00 

 

Qendra e Kulturës 

    

 

 

 

E premte 

28 shtator 
 

Homazhe tek Varrezat e Dëshmorëve 

(Takimi te komuna ora: 9.00) 
 

 

10:00 
Varrezat e 

Dëshmorëve 

Ekspozitë me relikte nga lufta e UÇK-së 

(Organizator: OVL  e UÇK-së) 

 

12:00 

 

Galeri 

Koncert për fëmijë (Grupet kulturore për fëmijë) 13:00 Qendra e Kulturës 

Akademi Përkujtimore Koncert “AKV Kastriotët 

me formacion të zgjeruar” 

16:00 Jezerc 

(Pran shkollës 

fillore) 
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E shtunë 

29 shtator 
 

Ecje deri në Jezerc - Organizator: OVL e UÇK-së 

dhe Shoq. e Bjeshkatarëve - Nisja nga Varrezat e 

Dëshmorëve 
 

10:00 Relacioni 

Ferizaj - Jezerc 

Manifestimi u mbajt nën perkujdesjen e Kryetarit të Komunës së Ferizajt, z.Agim Aliu. 

 

Tetor 

Gjatë muajit tetor pati takime të shumta edhe të pa planifikuara lidhur me manifestimet që do të jenë 

në muajt në vijim, si Festivali i Teatrove, Kosovarja Këndon, Festat e fundivitit si dhe shumë 

aktivitete dhe plane tjera të punës. 

 

5 tetor – Promovimi i librit “Përtej Imagjinatës” nga autori i ri Rinor Frangu. 

Promovim i librit u realizua në sallën e Qendrës së Kulturës, ku pati mysafir të shumtë, miq 

të autorit, përfaqësues të institucioneve si dhe dashamirë të librit. 

 

31 tetor- Audicion për pranimin e interpreteve në Festivalin “Kosovarja Këndon”. 

Zakonisht në këtë peridhë publikohet konkursi për pranimin e interpreteve të muzikës 

popullore për gjininë femërore, të cilat i nënshtrohen një audicioni për pranim në festival. 

 

13 nëntor - Spektakël për fëmijë nga “Line Music” me moton: “Të gjithë jemi një”, grupi 

artistik Line Music, organizoj një spektakël artistik me këngë, valle dhe sfilatë për fëmijë, në Teatrin 

“Adriana” në Ferizaj. Spektakli kishte karakter human dhe të hollat e biletave iu dhuruan organizatës 

Sindrom Doun. Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, bëri disa lehtësime për këtë manifestim me 

shtypjen e disa pllakatave dhe ftesave. 

 

Nëntor 

17- 26 nëntor- Provat e Orkestrës së AAKV “Kastriotët” dhe kandidateve për “Kosovarja 

Këndon” 

Nga data 17 nëntor filluan provat e përditshme në përgatitje të këtij festivali. Më datë 27 

nëntor në ora 15:00, u mbajtën provat gjenerale, ku gjithçka ishte gati për koncertin. 

 

27 nëntor- Klubi Letrar “De Rada”- sektori i të rinjve 

Në vazhdën e aktiviteteve të tij, Klubi Letrar “Da Rada”, ka filluar të zgjeroj punën edhe në 

grupmoshat e të rinjve. me ç’rast ishte hapur edhe një konkurs letrar për prozë e poezi. 

 

27 nëntor Festivali “Kosovarja Këndon”- koncerti festiv 

Në sallën e Teatrit “Adriana” në Ferizaj përfundoi Festivali “Kosovarja Këndon” - Edicioni i 46-të. 

Natyrisht për të ardhur deri te kjo natë finale e festive, paraprakisht është punuar me javë të tëra. 

 

 

Juria vendosën për këto çmime: 

Vendi i parë: Besa Krasniqi me këngën “Shqipëri o vendi im”. 

Vendi i dytë: Rina Kurteshi me këngën “Agimet Shqiptare”,  

Vendi i tretë: Besa Hajdarin me këngën “Jare Shkodrane”. 

Çmimi special “Nexhmije Pagarusha” Majlinda Cikaqi me këngën “Hala s’të ra ndërmend”,  
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Çmimi i gazetarëve nga Klubi i Gazetarëve “Haki Braha” Fjolla Iseni për këngën “Kosovarja e 

vogël”. 

 

Dhjetor 

Në fillim të muajit dhjetor sipas planeve të komunës, objekti i Qendrës së Kulturës u mor nga 

menaxhimi i DKRS-së për të ju dhuruar Qendrës së Inovacionit, një projekt i ri komunal. 

Nga hapësirat e Qendrës së Kulturës mbeti për shfrytëzim vetëm Galeria e Arteve dhe Muzeu i 

Qytetit. Shumë aktivitete u pezulluan ose u shtyen për kohë të pacaktuar, ndërsa disa aktivitete të 

domosdoshme vendosën të mbahen një pjesë në Galeri dhe një pjesë në Teatër. Një pjesë e 

aktiviteteve të AAKV “Kastriotët” po zhvillohen në sallën e shkollës fillore “Tefik Çanga”- Ferizaj. 

 

26 dhjetor - "Kësulkuqja" u rikthye në Ferizaj. 

Shfaqja për fëmijë “Kësulkuqja” ishte përgatitur nga artisti Ali Krasniqi me grupin e fëmijëve 

të talentuar të Shkollës Fillore “Besim Rexhepi” të fshatit Komogllavë. Shfaqja përpos premierës po 

jep edhe repriza tjera për shkolla tjera të Ferizajt.  

 

27 Dhjetor- Klubi Letrar “De Rada”- Aktivitet letrar “Oda e Librit” 

Klubi letrar “De Rada” në bashkëpunim me OJQ “Edea” organizuan aktivitetin letrar “Oda e 

librit”, ku u shtjellua “Ditari i Ana Frangut” 

 

28 dhjetor - Program Kulturo- Artistik për fundvit (Artisti i Vitit) 

Më 28 dhjetor 2018, u dha programi i fundit kulturo-artistik organizuar nga Sektori Kulturës.  

Në program prezantoi: 

 AAKV “Kastriotët”- grupi i folklorit 

 Raporti konciz i punës në formë vizuele 
 

Grupi i folklorit nën udhëheqjen e Musa Ahmetit dhe orkestrës popullore Fitim Bytyçit. Në program 

u kujtuan edhe njerëzit e kulturës nga Ferizaj ose që kishin punuar në Ferizaj, dhe sot nuk ishin në 

mesin tonë si: 

 

Sheqer Shllaku- njeri i kulturës, i sportit e i arsimit; 

Isuf Aliu – muzicient, dashamirë i kulturës, bashkëpunëtor shumë i mirë; 

Ilirjana Vorfi – muziciente, njëra ndër pedagoget e para të shkollës së muzikës “Çesk Zadeja”- 

Ferizaj; 

Ramadan Haziri- Baca Dan, njëri i letrave shqipe, i vuajtjes e i persekutimit. Pas vetës na la një 

varg librash që secila prej saj bartë një histori në vete. 

 Disa suksese të artistëve ferizajas  

 Raporti vjetor i punës i Sektorit të Kulturës 

 

 Shtatë kandidatët e nominuar për Çmimin Finesa- Artisti i Vitit 

Komisioni vlerësues përbëhej prej shtatë anëtarëve. Ky komision vlerësoi punën e secilit artist që 

kishte konkuruar dhe pas punës dy javore, me vota të brendshme, publikoi këtë rezultat: 

 

 

Nr. Emir dhe mbiemri Profesioni Pikët e votuara nga 

komisioni 

1 Bajram Jakaj këngëtar (nuk solli shënime) 
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2 Anisa Shabani këngëtare 7 pikë 

3 Arlind Lamaxhema Këngëtar/pianist 14 pikë 

4 Agon Qosa skulptor 36 pikë 

5 Urim Salihu këngëtar 31 pikë 

6 Mentor Haziri këngëtar 37 pikë 

7 Besim Ugzmajli regjisor 42 pikë 

8 Fatbardha Goga fotografe 28 pikë 

 

Nga ky rezultat doli se me 42 vota, fitues i Çmimit Finesa - Artisti i Vitit për vitin 2018 është artisti: 

Besim Ugzmajli – regjisor. 

 

 

31 dhjetor- Takim përshëndetës me shoqatat dhe grupet kulturore për vitin 2018 

DKRS, konkretisht Sektori i Kulturës, në shenjë mirënjohje dhe falënderimi, organizoi një takim 

përshëndetës me shoqatat, klubet dhe grupet kulturore që organizuan aktivitete kulturore në 

bashkëpunim gjatë vitit 2018. 

 

 

TEATRI PROFESIONAL “ADRIANA ABDULLAHU” 

 

Teatri Profesional “Adriana Abdullahu” në bashkëpunim të mirë me strukturat komunale, gjegjësisht 

Këshillin Drejtues dhe D.K.R.S, arritëm që t’i realizojmë tri premiera teatrore dhe organizuam” 

Festivalin Mbarëkombëtar të Teatrove”- edicionin e 48-të.  

 

Formohet Këshilli Drejtues i Teatrit Profesional “Adriana Abdullahu” me këtë përbërje: 

 Nexhat Xhokli; 

 Qibrije Demiri Frangu; 

 Albion Sherifi (Përfaqësues nga komuna) 

 Mevlan Saraçi, dhe 

 Besim Ugzmajli 

 

Premierat e Teatrit “Adriana” 

 Premiera e shfaqje “ Verteri”, J.Ë. Goethe; regjia: Stefan Schletter 

 Premiera e shfaqjes “ Kur hana del”,  A. Apolloni; regjia: Ben Apolloni 

 Premiera e shfaqjes “ Hanibali i nëntokës”, H.Bojçev; regjia: Fatlum Haziri 

 

Reprizat e shfaqjeve në periudhën kur teatri nuk kishte repertor të rregullt: 

Shfaqja “Verter”- 3 repriza 

Shfaqja”Kur hana del” – 3 repriza 

Shfaqja “Oh oh, Xhulia” – 2 repriza 

Shfaqja “Psikozë n’4:48”- 1 repriza 

 

Pjesëmarrja në Festivale: 

 Shfaqja “Kur hana del” në Festivalin Ndërkombëtar të Tetovës 

 Shfaqja “Kur hana del” në Festivalin e Teatrove në Ferizaj 
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Çmimet e fituara nga Festivalet: 

 Aktori më i mirë episodik i shfaqjes “Kur hana del” në Festivalin e teatrove “Ferizaj 2018” 

Shfaqjet mysafire në Teatrin “Adriana” para repertorit të rregullt 

Artpolis me shfaqjen “ Stigma”-Prishtinë 

Artpolis me shfaqjen “ FemART”-Prishtinë 

Teatri i qytetit-Prizren me shfaqjen “Iku Atobusi” 

Teatri Dodona” Lojë e pafund” - Fadil Hysaj 

Teatri Podujevë ‘’Kosovatrans”  - Naser Shatrolli 

Shfaqja “Holly Shit” regjia: Ilir Bokshi 

 

Shfaqje për fëmijë 

Shfaqjes “Rruga e hapur” - Kushtrim Asllani 

Teatri i Shkupit’’Tregime dhe përralla” 

 

Repertori i rregullt  

Nëntor 

Teatri Adriana “Kur hana del” 

Teatri Adriana “Psikozë n’4:48” 

Teatri Adriana “Oh oh Xhulia” 

Teatri Adriana “Verteri” 

Teatri Gjilanit ‘’Shfaqja që shkon keq” 

Qendra Multimedia “Hipokritët ose pacienti anglez” 

Teatri Oda “Lufta e tretë botërore” 

Teatri Prizrenit “Kukulla” 

Shfaqje për fëmijë “Shkolla dhe fustnella” 

 

Dhjetor  

Teatri Adriana “Kur hana del” 

Teatri Gjilanit “I vetëm në banesë” 

Tatri nga Tirana “Tri grad he Misugi” 

Teatri Adriana “Festë Poetike” 

Shfaqje për fëmijë “Kësulkuqja” 

 

 

Festivalet të cilat janë mbajtur në Teatrin “Adriana”-Ferizaj 

 Festivali recitatorëve 

 Festivali “Ferfilm” 

 Festivali i fëmijëve “Fëmijët e gëzuar” 

 Festivali i Teatrove 
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 Festivali i fëmijëve “Sidorela” 

 Festivali “Kosovarja këndon” 

Manifestimet tradicionale: 

 

 Manifestimi “Dita e Pavarësisë së Kosovës” 

 Manifestimi “Ditët e Kulturës “ 

 Manifestimi “Ditët e Diasporës” 

 Artisti i vitit 

 Sportisti i vitit 

Programe shkollore, koncerte, letrare, promovime, përkujtime, manifestime etj - gjithsej: 90  

 

Festivali i teatrove 21-28 Tetor, 2018 

 

Çmimin, “Shfaqja më e mirë”, dhe çekun prej 1.000 eurosh:   

e ndanë çmimin, Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.  

 

Bazuar në vlerësimet e jurisë, Shpallin këto nominime: 

Nominohen shfaqjet: “Gratë”, dhe “Im atë donte Adolfin” 

Fituese është:  shfaqja, “Gratë”, e Teatrit Shqiptar - Shkup    

 

 

GALERIA E ARTEVE  

 

 

Galeria e Arteve është institucion qeveritar i kulturës në kuadër të Drejtorisë së Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit- Komuna Ferizaj që zhvillon aktivitete kulturore që kanë të bëjnë me artet pamore. 

Në kuadër të këtyre arteve përfshihen këto drejtime: Pikturë, Skulpturë, Grafikë, Dizajn, Fotografi, 

artet bashkëkohore si: Video art, Instalacion, Performancë etj, në bashkëpunim me shumë: Galeri, 

organizata grupe artistike etj.   

 

Vizitat: Ekspozitat dhe evenimentet e ndryshme u mirëpritën nga artistë dhe artdashës, duke e marrë 

parasysh edhe në bazë të ngjarjeve të organizuara nga Galeria e Arteve dhe nga Qendra e Kulturës 

dhe jashtë saj, duke zgjuar kërshërinë për t’u vizituar nga nxënës të shkollave të mesme dhe fillore,  

 

të organizuar nga arsimtarët e tyre.  Galeria pati një numër rekord të vizitorëve të shumtë nga qyteti 

ynë, qytete të tjera të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, nga vende të ndryshme të Europës dhe botës. 

 

Objetivat: Ojektivat e Galerisë janë: hapësira të jetë sa më funksionale, të krijoj hapsirë dhe 

kushte teknike dhe profesionale, t’i përshtatet çdo lloj eventi, të ketë sa më shumë prurje të reja dhe 

vlera artistike që artëdashesit dhe artistët të jenë në hap me artin bashkëkohor. Galeria të mbetet në 

konkurrencë më galeritë e rajonit, të mos e ruaj rolin e një galerie lokale, por të ketë shtrirje sa më të 



Faqe 139 nga 231 
 
 

gjerë, të ruaj dhe të zgjëroj bashkëpunimin e galerisë me instucione, galeri, shoqata e organizata të 

ndryshme në vend dhe më gjerë. 

 

Janar 

Gjatë muajit janar, kryesisht orgaizohen takime dhe punë organizative e përgaditore, dhe në kuadër 

të kësaj, galeria u angazhua me këto segmente: 

 

 Raportet vjetore për vitin 2017; 

 Hartimi i planprogramit vjetor, 2018; 

 Fillim i përgatitjeve rreth organizimit të ekspozitës së 17 shkurtit 2018 ku ndahet çmimi 

tradicional ”Gursel Sylejmani” (hapja e konkursit); 

 Vizita në Galerinë e Arteve. 

 

Shkurt 

Më, 16 shkurt, ora 18:00 në Galerinë e Arteve në Ferizaj, u bë hapja solemne e kolektive 

tradicionale Çmimi “Gursel Sylejmani”, e cila u organizua nga Galeria e Arteve dhe SHAF”Z. 

Kolombi”, në edicionin e saj X-të, e përkrahur nga DKRS-Ferizaj. 

 

Kjo ekspozitë organizohet në kuadër të 17 shkurtit- Ditës së Pavarësisë së Kosovës, ku ndahet 

tradicionalisht çmimi “Gursel Sylejmani”. Çmimi ka karakter blerës dhe mbetet në Drejtorinë e 

Kulturës. Ky çmim ka vlerën e tij deri në 700 euro. Pas punës së jurisë profesionale, u vendos që të 

nominohen për çmim tri vepra arti, ku vepra fituese u shpall ajo e artistit z. Përparim Behluli. 

 

Në ekspozitë morën pjesë 66 artistë nga Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria, të cilët prezantuan veprat 

e tyre multidisiplinare të artit pamor. Ekspozita qëndroi e hapur deri më 16 mars, 2018. 

 

Mars 

Organizimi i aktivitetit humanitar #PërBekimin Artistët për Artistin! 

Në kuadër të aksionit humanitar në ndihmë financiare për shërimin e regjisorit Bekim Lumi, në mesin 

e shumë grupeve kulturore, u bashkua edhe Galeria e Arteve në Ferizaj. 

 

16 mars - Ekspozita Individuale e artistit vizual Arbnor Karaliti - “4 Minute Ualk" 

Kjo ekspozitë u organizua nga artisti Arbnor Karaliti, e cila u përkrahë nga SHAF “Zef 

Kolombi dhe Galeria e Arteve”, e përkrahur nga DKRS, ku u prezantua puna artistike e piktorit 

absolvent Arbnor Karaliti. Ekspozita është hapur në Galerinë e Arteve në Ferizaj 

 

29 mars - Ekspozita Kolektive- Bienali i I-rë i Skulpturës – “SKULPT-FER 2018” 

Ekspozita e kolektive–Bienali i parë i skulpturës” Skulpt-fer 2018”. 

 

 

Në këtë ekspozitë morën pjesë artistët ferizajas dhe më gjerë, të cilët i plotësuan kriteret për 

pjesëmarrje të shpallura me anë të konkursit. 

 

Në ekspozitë morën pjesë 23 artistë (skulptor), të cilët prezantuan nga 29 veprat e tyre të zhanrit 
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skulpturë. (skulptor), nga Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria, të cilët prezantuan veprat e tyre 

multidisiplinare nga arti i skulpturës.  

 

Ekspozita qëndroi e hapur deri më 16 prill, 2018. 

 

Prill 

18 Prill - Ekspozitë me fotografi - Dëbimi i shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit, në Vitet 1877-

78. 
Kjo ekspozitë është sjellë nga Njësia për Trashëgimi dhe Muze në Ferizaj. Ekspozita ishte e 

hapur deri më 3 maj, ku janë prezantuar 36 dakota historike për eksodin e popullatës shqiptare. 

Ekspozita u organizua nga Zyra për Trashëgimi dhe Muze, në përkrahje nga Galeria e Arteve. 

 

Maj 

3 maj - Ekspozitë kolektive e karikaturës   

          Në Galerinë e Arteve në Ferizaj u hap ekspozita e karikaturës edicioni i IV-të, e cila u 

organizua nga Shoqata e Karikaturistëve “HiTHi” dhe Galeria e Arteve – Ferizaj.  Në ekspozitë 

morën pjesë 23 artistë, nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia, të cilët prezantuan veprat e tyre të 

zhanrit: karikaturë, strip dhe animacion. 

Të gjithë artistët pjesëmarrës në këtë ekspozitë u nderuan me mirënjohje nga Sh.K. "HiTHi". 

Ekspozita qëndroi e hapur deri më 18 maj, 2018. 

 

Qershor 

 

5 Qershor - Uorkshop për të rinj në Fushën e Karikaturës - Shoqata E Karikaturistëve “Hithi” 

Punëtoria me karikatura, është mbajtur sot, te Galeria E Arteve Ferizaj në Ferizaj, nga Shoqata 

e Karikaturës "Hithi" nga Ferizaj. Kjo punëtori është zhvilluar në kuadër të "Ditëve të Kulturës. 

Aranzhimi i punimeve në sallë e ll-të, të realizuara gjatë puntorisë të realizuara me SH.K “Hithi”; 

Aktivitet që u realizua në kuadër të manifestimit "Ditët e Kulturës"- Ferizaj. 

 

12 qershor - Ekspozita Kolektive “Ditët e Kulturës” - Ferizaj 2018 

Në këtë ekspozitë morën pjesë artistët ferizajas, të cilët i plotësuan kriteret për pjesëmarrje 

të shpallura me anë të konkursit. Në ekspozitë morën pjesë 25 artistë, të cilët prezantuan mbi 35 

veprat e tyre multidisiplinare nga Ferizaj.  

 

Gusht 

“Ditët e Mërgatës” – Kolonia Artistike Ferizaj, 2018       

 Kolonia artistike dhe ekspozitë për mërgimtar-Shoqata e artistëve dhe Galeria e Arteve 

organizuan koloni artistike njëditore, për nder të bashkëatdhetarëve tanë që jetojnë dhe veprojnë 

jashtë vendit tonë.  

 

Kolonia e Artistëve të Rinj Ferizaj, 2018 

Në bashkëpunim me Galerinë e Arteve dhe prof. Jetullah Sylejmani dhe me mbështetjen e Misionit 

të OSCE-së, në kuadër të agjendës “Java e KFOR-it”, në ″Parkun e Lirisë″ u mbajt kolonia me artistët 

e rinj. 

 

Prezentimi i Çmimit “Artistët e së Nesërmes” 2018      

 Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, në bashkëpunim me Galerinë e Arteve-

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.259408741468968&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAI9dOuF9ewUaNqd7VxbLyMI33F0ld9kpvx1pOWTdgaBFkfp0lXaRA6ClQr2Ji_EDClcVYukq38wOWDfvBaAifRb4evRGiTh0lb2EnqpaGS6BfqGc2y-pSfkFT8oaHJeVwa7fTbVj2CasSzrHlozhNSP0rkmIANNJog5039FsRZNNNuC-GstJPKFZDfh-kKXww40vJbZFz5tTAt6gyG8rGllzWZgAuqMv5u6Q0dYALTx4dueeGCnI-eNGAkfHzk1SJw-5o-4Eca7taZ86HrrWicVeUbQldgxnDvAwDRppako6ulKcWCoEY7iGC8Ql890IJ8vfby10I&__tn__=-UCH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.259408741468968&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAI9dOuF9ewUaNqd7VxbLyMI33F0ld9kpvx1pOWTdgaBFkfp0lXaRA6ClQr2Ji_EDClcVYukq38wOWDfvBaAifRb4evRGiTh0lb2EnqpaGS6BfqGc2y-pSfkFT8oaHJeVwa7fTbVj2CasSzrHlozhNSP0rkmIANNJog5039FsRZNNNuC-GstJPKFZDfh-kKXww40vJbZFz5tTAt6gyG8rGllzWZgAuqMv5u6Q0dYALTx4dueeGCnI-eNGAkfHzk1SJw-5o-4Eca7taZ86HrrWicVeUbQldgxnDvAwDRppako6ulKcWCoEY7iGC8Ql890IJ8vfby10I&__tn__=-UCH-R
https://www.facebook.com/galeriaearteve.ferizaj?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDWKwxptgEbvtq5nMaQ0W4zH6cjJYjQffecnnW3NKIHIvwmqIBguoOypaYkJe39haqfwgv3mUw2Vw4d&fref=mentions
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Ferizaj, prezantuan çmimin “Artistët e së nesërmes” 2018 për artistët e rinj, të Kosovës deri në 

moshën 35 vjeçare, për prezantimin çmimi "Artistët e së nesërmes" në Ferizaj, Fituesi/ ja i/e 

Çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018 do të shpërblehet me qëndrim dy mujor në Nju Jork, SHBA, 

në programin rezidencial për artistë të Residency Unlimited. 

 

Shtator 

10 shtator - Ekspozitë e Artistëve të rinj 

Hapja ekspozitës kolektive nga artistët e rinj nga: Ferizaj, Shtërpca dhe Novobërda, ku prezent 

ishte edhe z. Xhejms Llajon-drejtor regjional i Misionit të OSCE-së, për Gjilan; Pjesë e hapjes ishin 

edhe të rinjtë nga komunitetet të cilat jetojnë në regjionin e Ferizajt. 

Aktiviteti është mbështetur nga Misioni i OSCE-së në Kosovë dhe Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit. 

 

24 shtator - Ekspozitë homazh me veprat e artistit dëshmor Gursel Sylejmani 

Ekspozita është hapur në Galerinë e Arteve në Ferizaj 

Ngritja e interesimit të qytetarëve për vlerën e artit, të artistit dëshmor dhe kulturës në përgjithësi 

(Pjesëmarrje masive e vizitorëve) 

Ekspozita është organizuar nga SHAF” Z. Kolombi”, në bashkëpunim me DKRS- Ferizaj. 

 

28 shtator 2018 - Ekspozitë me relikte nga lufta e UÇK-së 

 Në këtë ekspozitë u prezantuan reliktet nga lufta e UÇK-së, e organizuar nga OVL- UÇK, e cila u 

mbajt në kuadër të manifestimit “20 vjet- Epopeja e Jezercit” 

 

26 shtator - Kolonia Artistike “Epopeja e Jezercit” 2018 në fshatin Jezerc 

Kolonia artistike e organizuar nga Galeriae Arteve në Ferizaj, ku pjesëmarrës ishin artistët 

ferizajas të cilët me punimet e tyre prezantonin motivet që ndërlidheshin jubileun “Epopeja e 

Jezercit”. 

 

 

 

 

Dhjetor 

3 Dhjetori - Ekspozitë me piktura dhe artizanale nga Shoqata Handikos 

Me rastin e 3 dhjetorit, Ditës Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara, OJQ 

Handikos organizoi ekspozitë me piktura dhe artizanale, duke e shënuar këtë ditë përmes fushatës për 

ngritjen e vetëdijes me moton “Shoqëri për të gjithë”. 

Në ekspozitë u prezantuan punime dore, pikturë, fotografi, etj, të përgatitura nga përfituesit e 

shërbimeve të kujdesit ditor, me qëllim të promovimit të aftësive individuale dhe mbështetjes së 

kreativitetit të personave me aftësi të kufizuar. 

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit "Shërbime të kujdesit ditor me bazë në komunitet 

për Personat me Aftësi të Kufizuar" i implementuar në partneritet me Save the Children dhe financuar 

nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. 
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Vizitat në Galeri 

 

Vizitat në galeri janë bërë përditshmëri e punës sonë, gjatë vitit 2018 në Galerinë e Arteve në 

Ferizaj, ishin mbi 7000 vizitorë. Zakonisht galeria pret mysafirë gjatë hapjes së një ekspozite të 

caktuar, pastaj gjatë periudhës sa qëndron ekspozita e hapur, mbetet e hapur për vizitor të rëndomtë, 

individë, por edhe grupe të organizuara. 

 

Përveç vizitorëve nga komuniteti artistik, dashamirët e kulturës, vizitorë ndërkombëtarë, galeria 

vizitorë të shumtë ka sidomos nga shkollat fillore dhe të mesme të qytetit të Ferizajt dhe fshatrave 

përrreth, por edhe nga grupet studentore universitare. 

 

Pastaj shumë vizitorë nga shoqata të ndryshme, organizata, grupe kulturore dhe lëmive tjera, individë 

të ndyshëm etj. Këtë vit ishte një numër rekord i vizitorëve, duke e marrë parasysh edhe në bazë të 

ngjarjeve të organizuara nga Galeria e Arteve dhe nga Qendra e Kulturës dhe jashtë saj. 

 

Në galerinë e arteve janë bërë një mori aktivitetesh që kanë qenë jashtë plan-programit të galerisë, 

natyrisht me përkrahje të Qendrës së Kulturës dhe Galerisë. 

 

 

NJËSIA PËR TRASHËGIMI DHE MUZE 

 

Janar  

 Përgatitja e planeve dhe projekteve gjatë vitit 2018; 

 Vizitat e organizuara në Muzeun e Ferizajt,  prej shkollave fillore dhe të mesme të Komunës 

së Ferizajt; 

 Promovimi i muzeut, përmes fushatës sensibilizuese ku hyjnë mediat e shtypura dhe 

elektronike po ashtu përmes katalogëve, posterëve dhe broshurave, e cila ka për qëllim të bëjë 

promovimin e trashëgimisë kulturore; 

  Sjellja e artefaktëve të cilat e kanë plotësuar fondin etnologjik që gjendet në Muzeun e 

Ferizajt. 

 

 

Shkurt  

 15 shkurt -   Simpozium - 10 vjet nga Pavarësia e Kosovës 

Prezantimi i simpoziumit i cili ishte mbajtur më 14 shkurt 2018 në shënimin 10 vjetorit të 

pavarësisë me temën: 10 vjet nga Pavarësia e Kosovës -vështrim historik, ku ishte trajtuar rruga deri 

te Pavarësia - 17 shkurt 2008, që ishte karakterizuar me shumë sfida dhe peripeti deri te arritja e 

endrrës së shumë brezave për liri dhe pavarësi. Ligjëruesit ishin: prof.dr. Ibrahim Gashi njëkohësisht 

edhe firmëtar i pavarësisë, Elvira Reçica-numizmate dhe prof. Besim Qeriqi-profesor i Historisë.  

 

23 shkurt -Vizitë nga Uilliam Ualker në Muzeun e Qytetit- 
Vizita e ish ambasadorit amerikan Uilliam Ualker-it në Muzeun e Ferizajt, mikut të madh të 

popullit shqiptar, ishte një nder i veçantë. Ai me këtë rast u njoh me trashëgiminë kulturore dhe 

historike të trevës së Ferizajt. 

Gjatë vitit 2018, Muzeu i qytetit u vizitua nga më tepër se 6000 vizitorë. 
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Mars 

Vizita në fshatrat Jezerc dhe Nerodime për të njohur me vlerat e trashëgimisë kulturore.  

Me këtë rast u bë një raport narrativ dhe fotografimi i lokaliteteve dhe monumenteve 

kulturore. 

Vizitat e rregullta ne Muzeun e Ferizajt, kësaj radhe erdhi falë bashkëpunimit të shoqatave që merren 

me të drejtat e komuniteteve që janë në komunën tonë, ku të pranishmit patën rastin të njihen me 

vlerat e trashëgimisë kulturore të Ferizajt. 

Vizitë me interes nga trashëgimia kulturore në fshatrat Rahovicë, Mirosalë dhe Zllatar- U bë 

evidentimi dhe përnjohja e monumenteve dhe lokaliteteve të ndryshme arkeologjike që posedon treva 

verilindore e Ferizajt. 

 

Prill 

Evidentimi dhe njohja e trashëgimisë kulturore e cila takon trevës së Nerodimes, ku hynin lokaliteti 

i Kishës së hershme mesjetare, më pas vargu i mullinjve të cilët i japin kësaj treve një thesar të pasur 

trashëgimor. 

 

18 Prill - Ekspozitë me fotografi - Dëbimi i Shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit. 

Në hapësirën e Galerisë së Arteve, u bë hapja e eskpozitës me fotografi “Dëbimi i Shqiptarëve 

nga Sanxhaku i Nishit në vitet 1877-1878” (140 vjetori). Nga 250 mijë shqiptarë të shpërngulur, janë 

vrarë 70 mijë prej tyre, si një politikë e Serbisë që kishte për qëllim të bënte zgjerimin e territorit të 

saj. Në Komunën e Ferizajt, janë 18 fshatra të cilat janë të banuara me popullatë muhaxhire, si: 

fshatrat Cërnillë, Sazli, Talinoc i Muhaxherëve, Prelez i Muhaxherëve etj, si dhe janë vendbanime që 

i kanë rithemeluar nga ajo popullatë që janë të ardhur nga Sanxhaku i Nishit. Ekspozita qëndroi e 

hapur 15 ditë. 

Maj 

Gjatë muajit maj, Muzeu i Qytetit në Ferizaj është pasuruar me eksponate nga fusha e historisë, ku 

vlen të theksohet koleksioni personal i aktores së ndjerë Adriana Abdullahu e cila ishte vrarë nga 

forcat serbe në Prishtinë në mars 1999. 

 

 

Qershor  

02 – Qershor Uorkshop- Punimi i çiftelisë - Në kuadër të "Ditëve të Kulturës" Njësia për 

Trashëgimi dhe Muze ka organizuar një punëtori lidhur me zejen e veglës muzikore punimit të 

çiftelisë me mjeshtrin Sadik Bala, i cili është brezi i tretë në familjen e tij që merret me këtë zeje. 

Muzeu i Qytetit - Ferizaj, ka nderin që ruan njërën ndër veglat më të rëndësishme kulturore shqiptare 

e kultivuar ndër breza! 

Gjatë muajit qershor Muzeu u vizitua nga shkollat fillore dhe mesme të Ferizajt e Kaçanikut. 

 

Korrik  
         Vizitë në lokalitetin arkeologjik i njohur si “Mali i Kishës”, i cili gjendet në fshatin Komogllavë 

që i përket periudhës së hershme mesjetare (ndërmjet shekujve VIII-IX). Kisha shtrihet në një 

hapësirë prej 15 ari, ku brenda lokalitetit shihen struktura dhe fragmente të mureve edhe enë prej 

qeramikës. Një pjesë e gjetjeve duke përfshirë edhe vet kryqin e kësaj kishe gjenden në Muzeun e 

Ferizajt. 
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Lokaliteti arkeologjik i quajtur “Kalaja e Burrnikut” gjendet në një lartësi mbidetare mbi 1,000 

metra. Kalaja ka një korrespondencë ku mënyra e komunikimit ishte pothuajse reciproke me Kalanë 

e Izhancit që ka një shtrirje në pjesën jug-perëndimore në fshatin Burrnik. 

 

        Muzeu i Qytetit- Ferizaj, në bashkëpunim me Institutin për Mbrojtjen e Monumenteve të 

Kulturës, kanë realizuar evidentimin e eksponateve të ndryshme nga fusha e arkeologjisë, duke 

fillluar së pari me evidentimin dhe inventarizimin e monedhave nga periudha mesjetare shek.VII.  

Muzeu i Qytetit, ka mirëpritur bashkëatdhetarët tanë të cilët e vizituan muzeun, ku njohën vlerat 

trashëgimisë kulturore që posedon Ferizaj. 

 

30 korrik - 02 qershor - Ekspozitë me fotografi nga Trashëgimia Kulturore  

 Prezantimi u bë para Bulevardit të Qytetit, ku pati interesim të madh të qytetarëve ferizajas. 

 

Ekspozitë me fotografi nga Trashëgimia Kulturore e trevës së Ferizajt tek Bifurkacioni. 

        Në kuadër të manifestimit "Ditët e Diasporës"-Ferizaj 2018, u hap ekspozita me fotografi me 

eksponate të muzeut të qytetit dhe trashëgimisë kulturore tek Bifurkacioni i Neredimes, afër Mullirit 

të Nikës. Aktiviteti u zhvillua paralel me aktivitetin “Prezantim i veshjeve dhe ushqimeve 

tradicionale”, në mesin e mysafirëve të shumtë, mysafirë special ishin grupi i arbëreshëve nga 

Kalabria. 

 

Muajt shtator, tetor dhe nëntor, në Muzeun e qytetit kishte vizitor të shumtë, nga organizimet e 

shkollave fillore dhe shkollave të mesme të Komunës së Ferizajt, si dhe nga studentë e shoqatat e 

ndryshme kulturore e humanitare, ku u njohën me vlerat e trashëgimisë kulturore dhe historike që 

posedon treva e Ferizajt. 

 

Dhjetor 

       Vizitë në fshatrat Neredime dhe Jezerc, përveç evidentimit të lokaliteteve dhe monumenteve 

historike, po ashtu ështe bërë një reportazh ku është prezantuar gjendja e disa prej mulllinjve të trevës 

së Neredimes të cilët kanë nevojë të menjëhershme për restaurim. Muzeu i Ferizajt është pasuruar me 

eksponate etnologjike duke plotësuar fondet e muzeut. 

Restaurimi i Muzeut të Qytetit - Ferizaj i cili është rregulluar për të qenë më i përshtatshëm në 

prezantimin e trashëgimisë kulturore. 

 

 

Biblioteka Komunale “Sadik Tafarshiku”  

 

 

Në vitin 2018 në sektorin për fëmijë u anëtarësuan 1,707 lexues me 18,413 libra të lexuara. 

 Në sektorin për të rritur u anëtarësuan 1,483 lexues me 10,510 libra të lexuara. 

 

Gjithsejt lexues 3,190 me 28,923 libra të lexuara   

 

Janë inventarizuar 4,563 libra në programin Aleph 500 u automatizuan 416 tituj. 

 

1,757 tituj të blerë me 4,090 kopje 

104 tituj të falur me 229 kopje 

  

Sallën e leximit e frekuentuan 18, 466 lexues, kurse në sallën e informatikës ishin 3,452 lexues. 
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Në bibliotekën e fshatit Dardani janë anëtarësuar 169 lexues me 578 libra të lexuara; 

Në bibliotekën e fshatit Komogllavë janë anëtarësuar 273 lexues me 1,081 libra të lexuara; 

Në bibliotekën e fshatit Neredime janë anëtarësuar lexues me libra të lexuara;  

 

Në bibliotekën Talinoc i Muhaxherëve janë anëtarësuar 117 lexues me 788 libra të lexuara.  

 

Gjithsej lexues 559 libra të lexuara 2,447 (mungojnë të dhënat e bibliotekës në Neredime, 

shkaku i bartjes së librave në objektin e ri) 
 

Gjithsejt lexues 3,749 

Gjithsejt libra të lexuara 31,370 

 

Biblioteka Komunale “Sadik Tafarshiku” kontribuoi në përpilimin e bibliografisë, projekt ky nga 

Biblioteka Kombëtare “Pjetër Bogdani” ku përpiluam listë me botimet e librit në Ferizaj nga viti 

1944-1999. 

 

Aktivitetet e mbajtura: 

Për nder të 17 Shkurtit Ditës së Pavarësisë, u mbajtë ligjeratë me temën “Rrugëtimi i 

popullit shqiptar nga koha e Skënderbeut e deri te pavarësia” ku ligjëruan historianët: Skënder 

Lutfiu, Fatlum Ibrahimi, Haxhi Ademi si dhe u recituan poezi nga grupi i të rinjve të Klubit Letrar 

“De Rada”.  

 

Për 17 Shkurt, bibliotekën e vizituan nxënësit e shkollës së fshatit Rakaj dhe recituan poezi, ku u 

njohën edhe me punën e librat që posedon biblioteka. 

 

Pasuruam fondin librar të bibliotekës në shkollën “Halit Ibishi” në Cërnillë. 

 

Më 21 Mars, Dita e Poezisë ekspozuam librat me poezi të letërsisë shqipe si dhe lexues e nxënës të 

shkollave, recituan poezi. 

 

Në kuadër të “Java e Bibliotekës në Kosovë” në Bibliotekën Komunale “Sadik Tafarshiku” 

u organizua ligjeratë me temën: “Gjendja e bibliotekave shkollore” ku prezentuan dhe treguan për 

gjendjen e bibliotekave në shkolla, përfaqësues të shkollave të Komunës së Ferizajt si dhe punonjës 

të bibliotekave.  

 

Një ndër prezantimet- prezantimi i bibliotekës së fshatit Mirash “Ali Hadri”.  

 

Në bashkëpunim me Qendrën “MultiMedia” për nder të ditës së librit, lexuan shkrimet e tyre, 

poetët nga Ferizaj: Dije Demiri- Frangu, Bardh Frangu dhe Besnik Jaha. 

 

Në kuadër të festivalit të poezisë “Polip” në bashkëpunim me Qendrën Multimedia prezentuan në 

bibliotekë poezitë e tyre, poetët spanjoll dhe katalonjas: Susanna Rafart, Josep M. Rodriguez. 

 

U promovua libri i dytë i Valëza Sadiku “Bonjakët” 

 



Faqe 146 nga 231 
 
 

Në kuadër të “Ditëve të Kulturës” biblioteka në bashkëpunim me nxënësit e shkollës “Gjon 

Serreçi” organizuan para bibliotekës aktivitetin të portretizojmë së bashku, ku u portretizua Heroi 

Kombëtar Gjergj Kastrioti - Skënderbeu. 

 

Në muajin shtator, bibliotekës së shkollës së mjekësisë “Elena Gjika” i dhuruam disa libra të lëmisë 

së mjekësisë. Këtë kontigjent librash e mirëpriti drejtoresha e shkollës Bahrije Hoxha. 

 

 

Pasuruam fondin librar në degë: Neredime, Talinoc i Muhaxherëve, Komogllavë dhe Dardani; 

Sistemimi i fondit librar në bibliotekën e fshatit Neredime; 

Pasuruam me disa libra bibliotekën e shkollës “Arsim Rexhepi” në fshatin Sazli; 

Vizituam Panairin e Librit në Tiranë dhe bëmë përzgjedhjen e titujve të rinj; 

 

Me vetë iniciativë punëtorët e bibliotekës blenë disa dhurata për fëmijët e qendrës “Pema “dhe u 

bëmë vizitë për nder të Ditës së Flamurit. 

 

U mbajtë promovimi i librit “Një gur mangut” të autorit Faruk Buzhala; 

 

Në fund të muajit dhjetor në aktivitetin tradicional u bë përzgjedhja e lexuesve më të mirë të vitit 

2018. 

 

SEKTORI I SPORTIT 

 

Në raportin vjetor, fillimisht po japim gjeneralet e klubeve sportive të vitit 2018 ku janë të përfshirë 

45 klube sportive dhe 4 shoqata të organizuara në zhvillimin e sportit në Komunën e Ferizajt. 

 

Në të gjitha klubet sportive janë të përfshira në të dy gjinitë me të gjitha grupmoshat duke u 

përfshirë nga grupmosha U 7 deri tek seniorët, çka do të thotë se në komunën tonë kemi diku rreth 

3,150 sportistë aktiv dhe diku reth 6,500 sportistë rekreativ. 

 

Te sportistët rekreativ janë të përfshirë edhe sportistët e garave shkollore dhe grupimet e sportit 

të futbollit, çiklizmit, alpinizmit, motoristët, notuesit, atletët dhe shumë grupe të sportistëve që 

zhvillojnë edhe sportin rekreativ. 

 

 Aktivitetet për vitin 2018 

 Përgatitja (mirëmbajtja) e palestrës, stadiumit për organizimin e stërvitjeve dhe garave 

kampionale, përcjellja e stërvitjeve dhe garave kampionale (në klubet ku ishte e nevojshme); 

 Hartimi i listave mbi gjendjen e rekuizitave sportive (pasive) në palestër;   

 Inpsektimi i stadiumit të futbollit “Dardania” me komision për defektet eventuale; 

 Me datën 22 dhe 23 mars 2018 në palestrën sportive “Bill Clinton” janë zëvendësuar 

reflektorët 400W, të cilat kanë qenë funksional me reflekor LED të 400W të serisë më të re 

për të arritur ndriçimin e mjaftueshëm ashtu siç kërkohet nga EHF (Federata Europiane e 

Hendbollit);               

 Korrigjimi dhe plotësimi i rendit shtëpiak; 
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  Organizimi i Kampionatit të Kosovës në Karate “Shpresat e Kosovës”; 

 Turneu i Federates se Volejbollit U-16; 

 Vrapim në krosin e organizuar për Ditën Olimpike; 

  Aprovimi i Rregullores në Kuvendin e Komunës së Ferizajt për Menaxhimin dhe 

Shfrytëzimin e Objekteve Sportive Publike në Ferizaj; 

 Organizimin e garës së shkollave fillore KL. IV-të për Ditën Olimpike; 

 20.05.2018 Volejboll: Lojë Kombëtare Kosova – Maqedonia meshkujt dhe femrat. 

 Takim i Presidentit të KOK-ut z. Besim Hasani me biznese dhe sportistë për komentimin 

dhe elaborimin e Ligjit për Sponzorizimin e Sportit; 

 Organizimi i defilesë me klube sportive grupmoshat e reja 1 qershor; 

 Organizimi i turneut të Streetballit në platonë e qytetit; 

 Me komisionin në inspektimin e punimeve në stadiumin “Ismet Shabani” 

 Organizimi i turneut të institucioneve në volejboll;                   

 Organizimit i Panairit të Sporteve; 

 Formimi i këshillit profesional për shpalljen e laureatëve për vitin 2018; 

 Organizimi i turneut ndërkombëtar në futboll U-11 “Givova”; 

 Sistematizimi dhe arkivimi i gjitha dokumentacionit të sportit; 

 Shpallja e sportistit të vitit 2018 në Ferizaj. 

      Infrastruktura Sportive e vitit 2018 

 

E REALIZUAR 

 Evidentimi i gjendjes së stadiumit të futbollit të madh “Ismet Shabani”; 

 Sigurimi i buxhetit për rregullimin e pishinës së mbuluar gjysmë olimpike;  

 Fillimi i ndërtimit të palestrës në fshatin Balaj; 

 Renovimi i ndriçimit në Pallatin e Sporteve “Bill Clinton”. 

 

 

SEKTORI I RINISË                                   

 

Sektori i Rinisë gjatë vitit 2018 ka realizuar një numër të madh të aktiviteteve në 

bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile dhe donatorët e Sektorit të Rinisë në nivel qendror 

si: Organizata për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ, programi YES (Rinia, Punësimi dhe Aftësimi 

Profesional) programi SoRi-GIZ (Realizimi i të drejtave sociale) programi –DIMAK, Misioni i 

OSCE-së, Uord Vision, Universiteti Amerikan-AUK, LMT-KFOR-i Amerikan, Prishtina Rea, UBO 

Consulting, D4D, Peace Corps Kosovo etj. 

 

Trajnimi për gastronomi (kuzhinë) 
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Sektori i Rinisë-Qendra e Rinisë në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale dhe Qendrën e Aftësimit Profesional në Ferizaj për tre muaj kemi zhvilluar trajnimin për 

fushën e gastronomisë (kuzhinë) me pjesëmarrjen e 22 (njëzetë e dy) të rinjve nga Komuna e 

Ferizajt, Kaçanikut, Shtërpcës të grupmoshave 18 deri 35 vjeç, të cilët ishin regjistruar si të pa punë 

në Zyrat e Punësimit në komunat e lartëcekura. 

Modulet e zhvilluara nga ana e trajnerit të Qendrës së Aftësimit Profesional ishin të akredituar edhe 

nga Agjensioni i Akreditimit të Kosovës, që nënkupton që këta të rinj në fund të trajnimit kanë 

marrë titullin e kuzhinierit dhe një profesion i tillë në të njëjtën kohë ju ka mundësuar qasjen në 

tregun e punës. 

 

 

Rezultat i këtij trajnimi tre mujor ishte punësimi i nëntë pjesëmarrësve në bizneset e fushës së 

gastronomisë dhe aftësmit të pjesmarrësve të tjerë për tregun e punës. 

 

Trajnimi në rrobaqepësi 

 

Sektori i Rinisë-Qendra e Rinisë duke qenë pjesë e mekanizmit të akterëve lokal dhe në 

mënyrë aktive ka zhvilluar negociata dhe marrëveshje me njërin nga bizneset e fushës së 

rrobaqepsisë me të vetmen arsye që në mungesë të hapësirave instuticionale trajnimi i planifikuar të 

zhvillohet në brendi të biznesit. 

Një mundësi të zhvillimit të trajnimit na ka ofruar biznesi “Vëllezërit Mustafa” dhe pas 

marrëveshjes së nënshkruar në kuadër të projektit “Të Rinjët Aktiv dhe të Fuqishëm” trajnimi është 

zhvilluar për tre muaj me pjesëmarrjen e grave dhe vajzave të reja, por edhe djemve të 

grupmoshave 18 deri 35 vjeç punëkërkues, por edhe përfshirjen e vajzave nga komuniteti rom dhe 

ashkali. 

 

Pjesëmarrës në trajnim ishin gjithsejt 20 (njëzetë) gra, vajza dhe djem, me përfundim të trajnimit 

janë certifikuar dhe rezultati ishte që gjashtë nga pjesëmarrëset mbeten të punësuar në biznes. 

 

Trajnimi në aftësitë e buta (soft skills) 

Trajnimi në aftësitë e buta përfshinë modulet si: shkrimi i CV-së, letrës motivuese, 

intervista, dosjen e aplikimit, rrjetizimin, puna në grupe etj. Ky trajnim është zhvilluar për pesë ditë 

me radhe në hapësirat e Qendrës së Kulturës gjatë muajit shkurt, ku të rinjtë pjesmarrës nga grup 

mosha 15 deri 35 vjeç të regjistruar në Zyrën e Punësimit. Numri i pjesëmarrësve në Soft Skills 

ishte gjithsejt 20 (njëzetë) të profileve të ndryshme dhe Shkollat Profesionale. 

Të gjitha trajnimet e lartëpërmendura u organizuan në kuadër të projektit “Të Rinjët Aktiv 

dhe të Fuqishëm” mbështetur dhe financuar nga ana e programit YES (Rinia, Punësimi dhe 

Aftësimi Profesional)-GIZ. 

 

Ceremonia e certifikimit 

Organizimi i ceremonisë së certifikimit për pjesëmarrësit e trajnimeve në fushën e 

gastronomisë (kuzhinë), trajnimin në fushën e rrobaqepësisë, trajnimin në fushën e IT-së, trajnimi 

në fushën e fotografisë, u organizuan në sallën e Kuvendit të Komunës me pjesëmarrjen e zyrtarëve 

nga programi Yes-GIZ, zyrtarëve nga Zyra e Punësimit, Qendra e Aftësimit Profesional, 

përfaqësuesit nga bizneset lokale, trajnerëve dhe përfaqësuesit nga shoqëria civile. 

U certifikuan 65(gjashtëdhjetë e pesë) të rinj dhe të reja pjesëmarrëse në trajnimet e lartëcekura dhe 

me këtë rast ata u pajisën me certifikata nga ana e projektit “Të Rinjët Aktiv dhe të Fuqishëm” dhe 

certifikata nga instuticionet si Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. 
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Panairi i produketeve rinore: 

 

Organizimi i Panairit të Produkteve Rinore kishte për qëllim promovimin e bizneseve të 

cilat udhëheqen nga të rinjtë, gratë dhe vajzat e reja që kanë filluar me biznesin e tyre qoftë të 

regjistruar ose të promovuar në rrjetet sociale. Një qëllim tjetër që pati panairi ishte edhe 

promovimi i Shkollave Profesionale, Zyren e Punësimit, Qendrën e Aftësimit Profesional si dhe 

bizneset pjesë aktive e akterëve lokal. 

Panairi u zhvillua në sheshin e qytetit para instuticionit të Bibliotekës, me pjesëmarrjen e dhjetërave 

të rinjve, grave ndërmarrëse si dhe Shkollat Profesionale e AgroBiznesit “Zenel Hajdini”, Shkolla e 

Kompetencës, Zyra e Punësimit, Qendra e Aftësimit Profesional dhe bizneset e artizanateve të 

ardhura jashte qytetit të Ferizajt. vlen të shënohet pjesëmarrja e një ndërmarrësi nga Prizreni me 

biznesin e tij në fushën e artizanateve. 

 

Vizita në bizneset që udhëhiqen nga të rinjtë: 

Për organizimin e këtij aktiviteti Sektori i Rinisë në bashkëpunim me zyrtarët nga Zyra e 

Punës ka identifikuar fillimisht bizneset të cilat udhëheqen nga mosha e re dhe pas identifikimit 

janë kontaktuar pesë nga këto biznese përmes e-mailit, por edhe thirrjeve telefonike. 

Bizneset e përzgjedhura dhe të vizituar ishin Restorant “Peshku” në fushën e gastronomisë, 

Qendrën “Milenium”, kontabilistin Albrim Bytyqi, një biznes të floktarisë dhe një biznes në fushën 

e përpunimit të drurit. Të gjitha vizitat u zhvilluan gjatë një ditë pune, ndërsa numri i të rinjve 

pjesëmarrës ishte 30 (tridhjetë). 

 

Panairi i karrierës 

Ideja e organizimit të një aktiviteti për herë të parë në Republikën e Kosovës erdhi si 

rezultat i bashkëpunimit mjaft të mirë me institucionet si: Zyra e Punësimit, Qendra e Aftësimit 

Profesional, komuniteti i biznesit dhe koordinimit me zyrtarët e lartë nga programi Yes (Rinia, 

Punësimi dhe Aftësimi Profesional) GIZ. Fillimisht janë vizituar 15 (pesëmbëdhjetë) biznese të 

fushave të ndryshme, e që nevojat e tyre ishin të mëdha për punësimin e të rinjve dhe ofronin vende 

pune.  

Pas pjesës zyrtare të aktivitetit në pjesën e dytë të Panairit të Karrierës u prezentuan CV-të e 30 

pjesëmarrësve dhe aftësitë dhe trajnimet nëpër të cilën kanë kaluar, u zhvilluan intervista 

individuale në mes të rinjve pjesëmarrës dhe bizneseve që ishin prezent. 

 

Bashkëbisedim me shkrimtaren Sibel Halimi 

Arsyeja e organizimit të një aktiviteti të tillë në Bibliotekën e Qytetit “Sadik Tafarshiku” në 

sallën e leximit ishte për t’u njohur më për së afërmi me krijimtarinë e saj letrare dhe librin e fundit 

“Shoqëria në Alarm”, ku është pasqyruar realiteti i pozitës së gruas në shoqërinë sot.  

Gjatë bashkëbisedimit autorja Halimi i motivoj gratë dhe vajzat pjesëmarrëse që të vazhdojnë të 

kontribojnë për vendin dhe shoqërinë, ta mbështesin njëra-tjetrën në sfidat e e jetës. 

 

Aktiviteti i Mentorimit          

 Ky aktivitet u realizua me mbështetjen financiare të Organizatës USAID në Kosovë, përmes 

Korpusit të Paqes në Kosovë, fillimisht është dizajnuar projekti në fushën e mentorimit, një përvojë 

praktike, e cila është ndërmarrë shumë ma herët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë të parë 

është zhvilluar në Kosovë në qytetin tonë përmes Sektorit të Rinisë nga bashkëpunëtorja e Korpusit 

të Paqes Jessica Hersfeld. 
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Pas fazës së konfirmimit të projektit nga ana e donatorit është krijuar faqja zyrtare e Facebook-ut 

me emrin e projektit” Mentorimi” dhe ka vazhduar me ftesën drejtuar grave dhe vajzave të reja për 

t’u bërë pjesë e projektit dhe aktiviteteve të parapara që do të zgjasin më shumë se tre muaj. 

Në dy muajt e parë të aktivitetit janë zhvilluar katër sesione informuese të ndara në grupe të vogla 

me gratë profesionale dhe në muajin e fundit, pra në muajin e tretë të projektit është organizuar 

punëtoria me panelistë nga qytetet e ndryshme të Kosovës, me përvoja të mëdha në jetën personale 

dhe profesionale, ndërsa në fund të punëtorisë janë ndarë mirënjohje për gratë profesionale që kanë 

dhënë kontribut gjatë realizmit të projektit dhe certifikata për vajzat e reja të cilat kanë përcjellë në 

tërësi zhvillimin e aktiviteteve. 

 

Dita e Yoga 

 

           Ky aktivitet është organizuar një herë në javë fillimisht për të rinjtë e më vonë edhe për gratë 

me të vetmin qëllim për t’i mësuar të rinjtë me teknikat e Yoga-s, rëndësinë e madhe që ka ky lloj 

aktiviteti fizik dhe psikik, dhe motivacionin e madh që munden ta fitojnë të rinjtë nëse në 

vazhdimësi e praktikojnë Yoga-n.  

 

Klasa për praktikimin e gjuhës angleze 

Gjatë këtij viti nga klasa fillestare e mësimit të gjuhës angleze kanë përfituar katër shkolla 

nga zonat rurale dhe një shkolle nga zona urbane. 

Shkolla e Mesme e Ulët “Bilall Shala” - Lloshkobare, Shkolla e Mesme e Ulët “Ismail Qemaili” – 

Prelez i Jerlive, ndërsa për momentin nga kjo klasë janë duke përftuar Sholla e Mesme e Ulët 

“Besim Rexhepi”-Komogllavë, Shkolla e Mesme e Ulët “Pavarësia” dhe Shkolla e Mesme e Ulët 

“Afrim Abazi”-Sherret. 

 

Mbrëmje muzikore 

Në kuadër të manifestimit tradicional “Ditët e Kulturës 2018” nga Sektori i Rinisë është 

organizuar mbrëmje muzikore me grupet e rockut: “Bystander” dhe solistin Mentor Haziri. 

Ky aktivitet u realizua në sheshin “Ismail Kadare” afër Teatrit “Adriana Abdullahu” me 

pjesëmarrjen e mbi 200 (dyqind) të rinjve, por edhe qytetarët e tjerë. 

 

Java e KFOR-it 

Sektori i Rinisë në bashkëpunim me KFOR-in amerikan konkretisht me njësitin e LMT-së 

për katër vite me radhë organizojnë aktivitetin “Java e KFOR-it” në rast mirënjohje për angazhimin 

dhe kujdesin që kanë treguar jo vetëm me të rinjtë tanë, por edhe me komunitetin në përgjithësi, jo 

vetëm në qytetin e Ferizajt por edhe në tërë Kosovën 

 

Aktivitete të cilat u realizuan gjatë vitit të katërt ishin: 

 

Aktiviteti Sportiv 

Ekipet e volejbollit dhe basketbollit nga klubet profesionale të grupmoshave të reja, por 

edhe ekipet të organizuara nga shkollat e mesme, zhvilluan ndeshje miqësore me ekipet nga njësitët 

e KFOR-it amerikan, ndërsa numri i ekipeve ishte gjithsej gjashtë, tri ekipe në volejboll dhe tri 

ekipe në futbollit. Pjesëmarrja e të rinjve vullnetarë dhe të rinjve nga shkollat e mesme ishte e 

madhe për t’i parë zhvillimin e ndeshjeve të ekipeve. 
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Ora e Poezisë 

Sektori i Rinisë në bashkëpunim me Klubin Letrar “De Rada” në kuadër të agjendës për 

“Java e KFOR-it” oraganizuan orën e poezisë. 

 

 

Ecje në natyrë 

Aktiviteti ecje në natyrë mbetet një nga aktivitet më të kërkuara nga ana e të rinjve, por edhe 

ushtarakëve amerikanë për të vetmen arsyje sfidimi i vetes në terrene të vështira. Kësaj radhe ecje u 

zhvillua në terren mesatarisht të vështirë tek Ujëvarat e Mirushës me pjesëmarrjen e 10 ushtarakëve 

amerikanë dhe 60 të rinjve të grupmoshave nga 15 deri 26 vjeç dhe me pjesëmarrjen e ekipës 

mjekësore nga Qendra e Mjekësisë Familjare. 

 

Film dokumentar 

Pëzgjedhja e filmit dokumentar të metrazhit të gjatë bëhet nga ana e vullnetarëve të Sektorit të 

Rinisë, njohës të filmit dhe dokumentarit nga ana e ushtarakëve të pasionuar pas filmit dhe 

dokumentarëve. 

 

Kolonia me artistët e rinj 

Aktiviteti te Parku i Lirisë një nga hapësirat më të bukura të qytetit, me pjesëmarrjen e 20 

(njëzetë) artistëve të rinj nga Ferizaj, Shtërrpca, Kllokoti që nënkupton se aktiviteti kishte karakter 

multietnik dhe gjithëpërfshirjen. 

Pas punës njëditore të artistave të rinj të gjitha punimet e realizuara janë kthyer në pronësinë e 

Sektorit të Rinisë, me mbështetjen financiare të Misionit të OSCE-së, Zyra Regjionale në Gjilan 

janë kornizuar dhe pritet që këto punime të shfaqen në qytetet tjera të Kosovës. 

 

Mbrëmje roku me grupin “BYSTANDER” 

Aktiviteti i fundit në kuadër të agjendës “Java e KFOR-it” ishte mbrëmja me grupin e rokut 

“BYSTANDER” me pjesëmarrjen e një numri të ushtarëve amerikanë dhe të rinjve vullnetarë nga 

Sektori i Rinisë, u zhvillua në hapësirat e Qendrës së Kulturës. 

Dhe krejt në fund duhet theksuar se numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve në kuadër të “Java e 

KFOR-it” ishte mbi 300 të rinj nga shkollat e mesme të larta, shoqëria civile dhe nga pjesa e 

vullnetarëve aktiv të Sektorit të Rinisë. 

 

Kompania Virtuale “Ka-Punë” 

Gjatë fazës së parë janë përzgjedhur stafi profesional nga institucionet partnere të programit 

YES-GIZ e më vonë edhe 30 (tridhjetë) të rinj nga shkollat e mesme, por edhe universitet për të 

qenë pjesë e kompanisë virtuale. 

        Gjatë fazës së dytë 30 (tridhjetë) të rinjtë ju kanë nështruar për 10 (dhjetë) ditë trajnimeve në 

fushën e aftësive të buta, orientimit në karrierë dhe në fund janë certifikuar për pjesëmarrjen në 

trajnime, dhe më pastaj nga ana e stafit profesional në cilësinë e punëdhënësit kanë kaluar në 

procesin e intervistimit si punëkërkues në pozitat e hapura nga ana e kompanisë. 

          Faza e tretë ka filluar pas sistemimit nëpër pozitat e kompanisë, ku janë krijuar katër 

departamente duke filluar nga departamenti i administratës, departamenti i financave, departamenti 

i IT-së, departamenti i komunikimit dhe në fund departamneti i intervistuesve. 

Natyrisht, me idetë kreative të të rinjve të punësuar në kompani është vendosur që emri i kompanisë 

virtuale të quhet “Ka-punë” në selinë e saj në Shkollën e Mesme të Kompetencës. 
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          Kompania virtuale “Ka-punë” ka vazhduar për dy javë dite pune me anagzhimin maksimal të 

të rinjve nëpër departamente dhe ka identifikuar mbi 500 vende të lira pune në kompanitë, bizneset 

që veprojnë në Komunën e Ferizajt. 

 

Dita Ndërkombëtare e Rinisë-12 Gusht: 

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Rinisë -12 Gushtit me moton “Hapësira të sigurta për 

të rinj” është organizuar tryeza me paneliste Xhemile Shabani-Murati-drejtore e Drejtorisë së 

Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Qazim Reka- komandant i Stacionit Policor në Ferizaj dhe Kenan 

Gashi-drejtor i Rrjetit të OJQ-ve “Avonet”. 

Gjatë tryezës u diskutua për mundësinë e rritjes së bashkëpunimit mes institucionit të Policisë së 

Kosovës, përfaqësuesve të Organizatave të Shoqërisë Civile dhe këshillave të nxënësve nga shkollat 

e mesme, me qëllim t’i kontribojmë sigurisë dhe krijimin e një hapësire të sigurt për të rinjtë. 

 

Ekspozita artistike e artistëve të rinj 

Pas kolonisë të zhvilluar në kuadër të agjendës “Java e KFOR-it” me artistët e rinj me 

mbështetjen financiare të Misionit të OSCE-së Zyra Regjionale në Gjilan dhe me koordinim të 

zyrtarëve të këtij Misioni, me datën 10 shtator në hapësirat e Galerisë së Arteve në Ferizaj, u hap 

ekspozita e artistëve të rinj. 

 

Nënshkrimi i projektit “One for All” mbështetur nga programi Yes (Rinia, Punësimi dhe 

Aftësimi Profesional)-GIZ. 

Ky projekt është dedikuar për Sektorin e Rinisë/Qendrën e Rinisë dhe do të implemetohet në 

bashkëpunim me Rrjetin e OJQ-ve “Avonet” në katër komunat e Republikës së Kosovës Ferizaj, 

Shtërpcë, Kaçanik dhe Viti. 

 

Projekti  “One For All” ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të të rinjve përmes trajnimeve në 

fushat e Gastronomisë (kuzhinë), trajnimi në Soft Skills (aftësitë e buta), trajnimi në dizajn grafik, 

trajimi në fushën e fotografisë, trajnimi në fushën e IT-së, etj. 

 

Trajnimi për Gastronomi (kuzhinë) 

Në kuadër të projektit “One for All” trajnimi në fushën e kuzhinës do të zhvillohet për tre 

muaj duke filluar nga data 8 janar 2019. Forma e aplikimit për të ndjekur këtë trajnime është hapur 

në faqet zyrtare të Sektorit të Rinisë/Qendra e Rinisë dhe në faqet e Rrjetit të OJQ-ve “Avonet” dhe 

është mbyllur me datën 24 dhjetor 2018, ndërsa përzgjdhja e kandidatëve do të bëhet në fillim të 

vitit 2019 pas formimit të komisionit përzgjedhës.  

 

Hapja zyrtare e projektit “One for All” 

Në hapësirat e Universitetit të Shkencave të Aplikuara u mbajt hapja zyrtare e projektit, ku 

pjesë e hapjes zyrtare të projektit ishin kryetarët, drejtor, zyrtarë rinor dhe nga strukturat rinore në 

komunat ku do të implementohet projekti. 

Projekti “One for All” do të zhvillohet për më shumë se shtatë muaj dhe do të përfshijë brenda vetes 

aktivitete, trajnime, duhet theksuar se ky projekt do të bashkëpunoj ngushtë me akterët e nivelit 

qendror, duke filluar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, pastaj me Zyrat e Punësimit në 

nivel regjional, Qendrat e Aftësimit Profesional, bizneset lokale, shkollat e mesme profesionale si 

dhe Këshillat e Veprimit Rinor Lokal, Qendrat e Rinisë, grupet e të rinjve etj. 

Gjithashtu në kuadër të projektit është e planifikuar edhe angazhimi i dy praktikantëve në baza tre 

mujore me qëllim të mbështetjes së realizimit të aktiviteteve dhe objektivave të parapara brenda 

projektit. 
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Dhjetori i ditëlindjeve 

Dhjetori i ditëlindjeve është edhe një inciativë e radhës në nivel të Sektorit të Rinisë, ku nga 

ky aktivitet përfitues janë fëmijët nga familjet përfituese të skemës sociale të moshës deri në 11 

vjeç. Në kuadër të kësaj inciative janë shënuar gjithsej gjashtë ditëlindje dhe kjo inciativë do të 

vazhdoj edhe gjatë vitit 2019. 

 

 

ARKIVI HISTORIK 

 

Arkivi Historik në Ferizaj përfshinë territorin e Komunës së Ferizajt me rrethinë dhe vepron si 

sektor në kuadër të Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 

 

Gjatë këtij viti ky sektor ka vazhduar punët e mbetura nga viti paraprak, duke i grumbulluar, 

evidentuar dhe vendosur nëpër rafte dokumentacionin arkivor. Dokumentacioni arkivor që gjendet 

në Arkivin Historik është përpunuar në mënyrë profesionale dhe është vendosur në vendin sipas 

numrit dhe llojit të lëndës. 

 

Gjatë këti viti në kryerjen e punëve në Arkivin Historik i jemi përcaktuar kësaj veprimtarie: 

 Ndarja dhe përcaktimi i dokumentacionit arkivor dhe lëndës arkivore; 

 Klasifikimi i lëndës arkivore në fonde; 

 Formimi dhe kompletimi i dosjeve në fonde; 

 Sistematizimi i lëndës arkivore në fonde; 

 Mbrojtja teknike dhe 

 Asgjësimin e materialit arkivor që ka kaluar afati i ruajtjes. 

Në tremujorin e parë të 2018 (Janar-Shkurt-Mars) 

 Ndarja e materialit arkivor në drejtori përkatëse. 

Në tremujorin e dytë të 2018 (Prill-Maj-Qershor) 

 Ndarjen dhe klasifikimin e ditarëve shkollor të shkollave fillore të Komunës së Ferizajt. 

Në tremujorin e tretë të 2018 (Korrik-Gusht-Shtator) 

1.Përpunim i fondit, vendime dhe procese të Kuvendit Komunal Ferizaj 1953; 

2.Përpunimi i fondit, vendime për lejen ndërtimore të vitit 1953 dhe 

3. Përpunimi fondit, procese dhe vendime të provimeve kualifikuese të vitit 1968. 

 

Në tremujorin e katërt të 2018(Tetor-Nëntor- Dhjetor) 

 Përpunimi fondit, vendime për shtyrjen e shërbimit ushtarak.    

 Gjatë këtij viti kemi pasur një numër të madh të kërkesave të ndryshme nga ana e 
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qytetarëve që i kemi shërbyer në mënyrën më të mirë të mundshme, si dhe një numri të 

vogël të qytetarëve nuk kemi mundur t’i shërbejmë me dokumentet që kanë kërkuar, pasiqë 

dokumentet që ata kërkonin fatkeqësisht nuk ekzistojnë në Arkivin Historik.Vlen të 

theksohet se për herë të parë kemi pasur vizita të organizuara nga shumë shkolla të 

Komunës së Ferizajt. 

 

PASQYRA E QEVERISJES LOKALE DHJETOR 2017- DHJETOR 2018 

Kultura, Rinia dhe Sporti 

 

- Themeluan 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-ja;  

-Nisëm ndërtimin e Qendrës së Panaireve dhe Sporteve në Greme; 

-Nisëm ndërtimin e Sallës së Sportit në Balaj;  

-Siguruan fonde shtesë nga MKRS-ja për finalizimin e ndërtimit të Qendrës Rinore dhe Kinemasë;  

-Realizuam mbi 160 aktivitete kulturore; 

-Për herë të parë Teatri “Adriana” përgatiti repertorin e qëndrueshëm të shfaqjeve;  

-Miratuam për herë të parë aktin themeltar të institucionit – Statutin e Teatrit “Adriana”; 

-Vendosëm sistemin e biletave për shfaqjet teatrore;  

-Mirëpritëm aktorët me renome botërore Rexhep Mitrovica dhe Arben Bajraktaraj me shfaqjen e 

tyre;  

-Miratuam për herë të parë në Kuvendin e Komunës rregulloren për kushtet e menaxhimit dhe 

shfrytëzimit të objekteve sportive publike;  

-Morëm përsipër të sigurojmë funksionimin për herë të parë të Arkivit Ndërkomunal;  

-Nënshkruam të parët nga komunat marrëveshjen e bashkërendimit të aktiviteteve në kuadër të 

Programit Nacional për Rininë;  

  

PËRFUNDIM 

 

 

Gjatë vitit 2018, Sektori i Kulturës me njësitë e saja përkatëse, ka realizuar 168 aktivitete 

kulturore (koncerte, ekspozita, simpoziume, promovime, takime letrare, vizita kulturore, shfaqje 

teatrore, etj,).  

Natyrisht kjo është e pamundur të bëhet pa bashkëpunëtorët tanë, pa partnerët dhe përkrahjen 

institucionale. 

 

Në shenjë mirënjohje e falënderimi, me propozim nga Sektori i Kulturës, pikërisht më 31 

dhjetor, në natën e fundvitit, stafi ynë ftoi në një takim përshëndetës përfaqësuesit e të gjitha 

organizatave kulturore dhe ato që kishin bashkëpunuar në forma të ndryshme në aktivitete tona gjatë 

vitit 2018, duke e falënderuar secilin veç e veç: 
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“AKV Kastriotët”, SHAF “Zef Kolombi”, KL “De Rada”, SHK “HiTHi”, Agjencioni i Arkivave, 

Rock Gjinis, OJQ “Avonet”, OJQ “Inpo”, Grupi i Fëmijëvë “Diamond Fest”, Grupi i fëmijëve “A-

mol”, Grupi i Fëmijëve “Sidorela”, Grupi i fëmijëve “Fëmijët e Gëzuar”, NSH “Klarino”, 

Kompania “Conect”, “Ferfilm Festival”, HAP, “Hendikos”, “ Hendifer”, QKD “Pema”, Rock grupi 

“Bystander”, Grupi i fëmijëve “Kromatika”, Orkestra “Ferbend”, Shoqata Franko-kosovare 

“Nouvel Est”, Klubi Rinor “Rin’ON”, Kori dhe Orkestra e Qytetit, Mentor&friends, MURAL 

FEST, Shkolla e Arteve “Çesk Zadeja”, OJQ “Sëok-Kosovo”, Qendra Multimedia, OJQ “BRAN” 

etj. 

 

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i falënderoi të gjithë përfaqësuesit e grupeve kulturore, 

organizatave rinore dhe klubeve sportive, me shpresën se do të ketë aktivitete edhe më të begatshme 

në vitin 2019. 
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DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE 

                                        

RAPORTI VJETOR I PUNËS PËR VITIN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Bekim Ademi 

Drejtor i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale 

 

                  

 

 

 

Ferizaj, 2019 
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Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, paraprakisht ka bërë një analizë dhe vlerësim të 

përgjithshëm të punëve dhe aktiviteteve në vitin paraprak, me qëllim të identifikimit të të gjitha 

sfidave që do të merren si bazë në përcaktimin e objektivave kryesore për vitin 2018, për të dy sektorët 

– Sektorin e Shëndetësisë dhe Sektorin e Mirëqenies Sociale. 

 

SEKTORI I SHËNDETËSISË 

 

            Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies ka vlerësuar si të domosdoshme mbajtjen e takimeve 

konsultuese me strukturat udhëheqëse të QKMF-së, Këshillin Drejtues, Këshillin Profesional si dhe 

udhëheqës të njësive për përcaktimin e objektivave. 

 Konkluzion i përbashkët ishte se bazë e përcaktimit të objektivave për vitin 2018, do të jetë 

buxheti që kemi, duke u fokusuar në objektivat më të domosdoshme në Kujdesin Parësor Shëndetësor 

që drejtpërsëdrejti do të reflektonin në nivelin e ngritjes së cilësisë së shërbimeve shëndetësore për 

një mirëqenie shëndetësore më të mirë për qytetarët tanë. 

 

Objektivat e Sektorit të Shëndetësisë për vitin 2018 

 

• Ngritja e disiplinës dhe përgjegjësisë në punë (permanente) 

• Ushtrimi i vazhdueshëm i kontrollit të brendshëm që do të reflektojë në ngritjen e nivelit të 

shërbimeve shëndetësore dhe llogaridhënies 

• Angazhimi për realizimin e Marrëveshjes së Mirëkuptimit në mes Komunës së Ferizajt dhe 

"Caritas Kosova" për rritjen e stafit shëndetësor, për ofrim të shërbimeve shëndetësore në 

kuadër të Kujdesit Parësor Shëndetësor 

• Funksionalizimi i Objektit Shëndetësor të Skreningut 

• Implementimi i projekteve kapitale për vitin 2018 

• Ngritja e aktiviteteve në kuadër të ofrimit të shërbimeve shëndetësore 

• Sensibilizimi i mjekëve për specializime në Mjekësi Familjare, si kuadro deficitare për 

Kujdesin Parësor Shëndetësor 

• Avancimi profesional specifik për mjekët familjarë ekzistues 

• Ngritja e aktiviteteve të Njësisë së Edukimit dhe Promovimit Shënedësor 

• Avancimi i Sistemit Informativ Shëndetësor – Softuerit dhe Databaza (baza e të dhënave) 

• Furnizimi me pajisje mjekësore dhe pajisje të tjera 

• Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore  

• Mbajtja e takimeve të rregullta zyrtare me karakter pune mes DSHMS-së, QKMF-së, QPS-së 

dhe Shtëpisë me Bazë në Komunitet 

• Promovimi i shëndetit të gruas, fëmijës dhe grupeve vulnerabile 

• Edukimi i stafit për trajmin e diabetit dhe shputës diabetike 

• Angazhimi në përfitimin e donacioneve për projekte dhe investime kapitale nga organizatat 

ndërkombëtare, qofshin ato qeveritare apo jo qeveritare, dhe rritja e bashkëpunimit me OJQ-

të vendore 
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 Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2018, përkundër objektivave të caktuara më parë, është 

përcjellë me mjaft sfida, të bartura nga viti paraprak 2017, sfida këto jo çdo herë të tejkalueshme edhe 

përkundër angazhimeve tona permanente. 

• Ngritja e disiplinës dhe përgjegjësisë në punë dhe ushtrimi i vazhdueshëm i kontrollit të 

brendshëm 

Ushtrimi i kontrollit të brendshëm është objektiv i yni që ka për qëllim ngritjen e përgjegjësisë, 

disiplinës në punë dhe llogaridhënies. Gjatë ushtrimit të këtij kontrolli asnjëherë nuk kemi qenë 

tolerantë ndaj të papërgjegjshmëve dhe kemi kërkuar nga menaxhmenti i QKMF-së që çdo herë të 

ndërmerren veprime ndaj kujtdo qoftë që nuk rrespekton orarin dhe disiplinën në punë. 

• Angazhimi për realizimin e Marrëveshjes së Mirëkuptimit në mes Komunës së Ferizajt 

dhe "Caritas Kosova" 

Sektori i Shëndetësisë ka vlerësuar si të domosdoshme vazhdimin e Marrëveshjes me Caritas Kosova, 

megjithatë kemi hasur në disa pengesa procedurale – ligjore që pamundësuan një marrëveshje të tillë 

mirëkuptimi andaj sektori i shëndetësisë u angazhua që përmes kontratës mbi vepër të angazhoj staf 

shëndetësorë me qëllim të funksionalizimit të të gjitha njësive në kuadër të QKMF-së. 

• Funksionalizimi i Objektit Shëndetësor të Skreningut 

Funksionalizimi i objektit të Skreningut është trajtuar me prioritet dhe pas përfundimit të punimeve 

në këtë objekt kemi vlerësuar se duhet të bëhet ridestinimi, kjo çështje është trajtuar në Këshillin 

Profesional më pas edhe në Këshillin Drejtues pranë QKMF-së dhe është rekomanduar që ky objekt 

të destinohet në shërbim të barnatores qendrore e cila deri më tani ka funksionuar në një hapësirë jo 

të përshtatshme ndërsa tani janë krijuar kushte më të mira për punën e saj. 

• Implementimi i projekteve kapitale për vitin 2018 

Sektori i Shëndetësisë me kohë ka ndërmarrë të gjitha veprimet procedurale pranë Zyrës së 

Prokurimit, megjithatë jemi përballur me sfida që kanë pamundësuar realizimin e objektivave tona 

ngase një pjesë e mjeteve financiare janë marrë nga ana e përmbaruesit nga një keqmenaxhim nga 

udhëheqja e mëparme që na pamundësoi funksionalizimin e QMF-së në Dardani. 

• Ngritja e aktiviteteve në kuadër të ofrimit të shërbimeve shëndetësore 

DSHMS si prioritet ka rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore kundrejt qytetarëve tanë, 

konsiderojmë se niveli i kënaqshmërisë së qytetarëve është i mirë dhe çdoherë i kushtojmë vëmendje 

çdo ankese të palëve që cenojnë nivelin e shërbimit. 

• Sensibilizimi për specializime në Mjekësi Familjare si kuadro deficitare për Kujdesin 

Parësor Shëndetësor 

Në bazë të hulumtimeve dhe në konsulltim me menaxhmentin e QKMF-së vlerëson si 

domosdoshmëri rritjen e numrit të mjekëve familjarë duke marrë për bazë numrit e përgjithshëm të 

banorëve të komunës sonë dhe me prioritet do t’i trajtojmë specializimet e Kujdesit Parësorë 

Shëndetësore. 

• Avancimi profesional specifik për mjekët familjarë ekzistues 

Ngritja profesionale kadrovike çdoherë ka qenë dhe do të jetë prioritet i yni është një kriter esencial 

që ndikon në ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore. 
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Në bazë të raporteve që kemi nga Qendra Trajnuese e Mjekësisë Familjare gjatë vitit 2018 në 

përputhje me planin dhe programin e edukimit specialistik në mënyrë të vazhdueshme bëhen trajnime 

në ngitjen profesionale shëndetësore ku janë zhvilluar shumë aktivitete – punëtori me mjek familjar, 

mjek të përgjithshëm si dhe infermier që punojnë në kuadër të QKMF-së Ferizaj. 

• Ngritja e aktiviteteve të Njësisë së Edukimit dhe Promovimit Shënedësorë 

Njësia e Edukimit dhe Promovimit Shëndetësor ka zhvilluar shumë aktivitete promovuese edukative 

për përmirësimin e shëndetit të popullatës ku janë mbajtur shumë ligjerata nëpër shkolla. 

• Avancimi i Sistemit Informativ Shëndetësor – Softuerit dhe Databaza (baza e të 

dhënave) 

Avansimi i sistemit informativ shëndetësor – Softueri dhe databaza ku gjatë vitit 2018 kemi bërë 

vendosjen e kamerave në qendrën emergjente dhe barnatore. 

• Furnizimi me pajisje mjekësore dhe pajisje të tjera 

Furnizimi me pajisje mjekësore dhe pajisje tjera është bërë në bazë të kërkesave nga njësitë kryesore 

pranë QKMF-së 

• Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore  

Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore është në kontinuitet dhe çdo herë intervenimet 

bëhen sipas nevojës ku paraprakisht bëhet një vlerësim i infrastrukturës së objekteve shëndetësore 

nga ana e ekspertëve profesional, ku vlen të përmendet vendosja e sistemit të ngrohjes me pelet në 

AMF Mirashë, Llojza dhe Varosh. 

• Mbajtja e takimeve të rregullta zyrtare me karakter pune mes DSHMS-së, QKMF-së, 

QPS-së dhe Shtëpisë me Bazë në Komunitet 

 

Mbajtja e takimeve të rregullta zyrtare me karakter pune mes DSHMS, QKMF dhe SHBK me ngecje 

mendore ka për qëllim njohjen më për së afërmi me zhvillimet dhe aktivitetet si dhe me sfidat me të 

cilat ballafaqohen për të gjetur forma dhe mënyra të rrugëzgjidhjes. 

• Promovimi i shëndetit të gruas, fëmijës dhe grupeve vullnerabile 

Në kuadër të Qendrës Kryesore të Mjekësore Familjare funksionon Qendra për Shëndetin e Gruas 

dhe Fëmijës që është në mbështetje për gratë që nga fillimi i shtatëzënisë deri pas lindjes që është një 

hap i rëndësishëm progresiv për shëndetin e nënës. 

Ky shërbim ka një rëndësi të veçantë në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme si dhe në 

identifikimin e hershëm të sëmundjeve. 

• Edukimi i stafit për trajmin e diabetit dhe shputës diabetike 

Shërbimi për trajtimin e diabetit është shërbim që funksionon në kuadër të QMF-së II, që nga viti 

2011, si shërbim preventiv dhe shërues në kuadër të KPSH-së. 

Ky shërbim tani ka formuar grupet vetëmbështetëse me prindërit e fëmijëve me diabet që ka për 

qëllim edukimin e pacientëve dhe mbështetjen nga grupi. Me qëllim të ruajtjes së vazhdimësisë së 
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këtij shërbimi stafi i trajnuar bartë përvojat e mira tek stafi i ri shëndetësor për ruajtje të kontinuitetit 

të këtij shërbimi tejet të rëndësishëm. 

• Angazhim në përfitimin e donacioneve për projekte dhe investime kapitale nga 

organizatat ndërkombëtare, qofshin ato qeveritare apo jo qeveritare, dhe rritja e 

bashkëpunimit me OJQ-të vendore 

 

Në përfitimin e donacioneve nga organizata vendore dhe ndërkombëtare, me angazhimin e Kryetarit 

të Komunës, z. Agim Aliu është arritur Memorandum Bashkëpunimi mes Komunës së Ferizajt dhe 

FMI ‘’Frutingen, Meiringen, Interlaken’’ nga Bern – Zvicër është marrë një donacion si ndihmë me 

dy autoambulanca me pajisje ndihmëse mjekësore. 

     Gjithashtu kemi arritur të jemi përfitues nga Komuna e Frankfurtit – Gjermani të një 

autoambulance për personat me nevoja të veçanta me pajisje të tjera përcjellëse ku ky automjet është 

në procedurën e doganimit. 

     Gjatë vitit 2018 DSHMS objektiv kryesor ka patur ndërtimin e Qendrës së Mjekësisë Familjare - 

Neredime dhe me angazhimin e Kryetarit të Komunës z. Agim Aliu është arritur një Marrëveshje 

Bashkëfinancimi mes Komunës së Ferizajt dhe MAPL-së për ndërtimin e Qendrës Mjekësore në 

fshatin Neredime ku kostoja e objektit në fjalë është 133.103,33€ ku do të ofrohen shërbime 

shëndetësore për qytetarët e fshatrave Neredime, Jezerc, Balaj, Manastirc, etj. 

Nga raporti i organit mbikqyrës për mbikqyrjen e punimeve në këtë qendër na është raportuar se 

punët janë duke u kryer sipas dinamikës së paraparë konform kontratës. 

Gjatë vitit 2018, DSHMS respektivisht në Sektorin e Shëndetësisë, angazhim permanent ishte që 

politikat shëndetësore t’i zhvilloj konform infastrukturës ligjore në fuqi që rregullon sferën e kujdesit 

parësor shëndetësor duke qenë të përkushtuar në ndërmarrjen e veprimeve për një funksionalizim të 

mirëfilltë të QKMF-së, QMF-ve AMF-ve, me të vetmin qëllim që qytetarëve tanë t’u ofrohen 

shërbime sa më dinjitoze dhe cilësore. 

Jemi të vetëdijshëm se edhe përkundër përkushtimeve tona mbetet ende për t’u bërë dhe angazhimi 

jonë do të jetë i përhershëm edhe përkundër që shpeshherë po përballemi me sfida jo të tejkalueshme 

si furnizimi jo i mjaftueshëm me barna esenciale nga Ministria e Shëndetësisë ku jemi angazhuar të 

gjejmë alternativa tjera që nga të hyrat nga participimi të furnizohemi me barna esenciale që sado pak 

t’i mbështesim qytetarët tanë. 

Një sfidë e vazhdueshme është mungesa e ligjit mbi sigurime shëndetësore që pamundëson një sistem 

të mirëfilltë shëndetësor. 

DSHMS është transparente për punë dhe aktivitete që zhvillon kundrejt hierarkies institucionale 

lokale dhe qëndrore si dhe ndaj qytetarëve. Pasqyrim i transparencës është se në vazhdim të këtij 

raporti do të bashkangjesim rapotin njëvjeçar të QKMF-së. 
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QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE 

  

HYRJE  

  

   Personeli i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare e filloi vitin 2018 me 

angazhimet e nevojshme në përmbushjen obligimeve dhe detyrave të punës. Që në ditët e para 

të këtij viti puna filloi me ritmin e zakonshëm. Ndryshimet e bëra në stafin menaxhues, 

gjegjësisht ndërrimi i drejtorit QKMF – së, ka sjellë edhe nevojën për vlerësimin e gjendjes 

aktuale në Kujdesin Primar Shëndetësor dhe identifikimin e mangësive, të cilat e kanë 

penguar rrjedhën normale të punës.   

Mirëpo, pavarësisht nga ndryshimet e përmendura, përkushtimi ndaj organizimit të 

punës dhe eliminimit të ngecjeve eventuale, ka qenë preokupim i vazhdueshëm i stafit 

menaxhues dhe hap imediat drejt përmbushjes së rekomandimeve të paracaktuara për këtë vit, 

që janë:   

• Menaxhimi i burimeve njerëzore  

• Avancimi i punës ekipore  

• Sigurimi i shërbimeve më cilësore për pacientë  

• Koordinimi i punëve në Edukimin dhe Zhvillimin e Vazhdueshëm 

Profesional (ZHVP)  

• Kujdesi për shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien në punë të të gjithë të 

punësuarve  

• Furnizimi me mjete pune dhe material medicinal   

• Monitorimi i vazhdueshëm i standardeve bazike në KPSH.   

  

Gjatë vitit 2018 është punuar intensivisht nëpër të gjitha njësitë dhe janë arritur rezultate 

të kënaqshme. Numri i përgjithshëm i shërbimeve mjekësore dhe infermierike në QKMF gjatë 

këtij viti është 812 094, nga të cilat 249 388 janë shërbime mjekësore, 508 323 shërbime 

infermierike e të tjera dhe 54 383 janë shërbime stomatologjike.  

Në fillim të muajit janar janë caktuar komisionet për regjistrimin e pronës dhe pasurisë, 

të cilat me një angazhim maksimal arritën që regjistrimi të kryhet me kohë dhe të jetë në nivelin 

e duhur.   

Me qëllim të mbarëvajtjes, organizimit dhe menaxhimit të drejtë të punës në QKMF, 

janë mbajtur takime të trupave udhëheqëse, Këshillit Drejtues, Këshillit Profesional dhe takime 

me shefat e njësive, në disa prej të cilave ishte i pranishëm edhe drejtori i DSHMS – së. 

Angazhimet dhe rezultatet e punës nëpër të gjitha njësitë, në mënyrë më të detajuar janë 

paraqitur në kapitujt vijues.   
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TRUPAT E QKMF – së  

  

 KËSHILLI DREJTUES  
 

Këshilli Drejtues si organi më i lartë i udhëheqjes së QKMF – së, gjatë vitit 2018 ka mbajtur 20 

(njëzetë) mbledhje, për të cilat janë mbajtur procesverbalet e shkruara, ndërsa incizimet ruhen në 

Arkivin e Zyrës për Informim. Në këto mbledhje u shqyrtuan çështje të ndryshme që kanë të bëjnë 

me mbarëvajtjen e procesit të punës në QKMF. Fillimisht, në mbledhjen e parë, përmes 

raportimeve të anëtarëve të Këshillit Drejtues, drejtori i sapo kthyer u njoftua rreth punës dhe 

angazhimeve në QKMF.  Në mbledhjet e tjera janë shqyrtuar shkresat e arritura në drejtori (kërkesa, 

ankesa, njoftime, raporte), është aprovuar Raporti i Punës për vitin 2017, janë shqyrtuar mundësitë 

për unifikimin e kontratave të punës të cilat aktualisht nuk janë të njëjta për të gjithë punëtorët, 

është raportuar për vizitat kontrolluese të bëra nëpër njësi, janë marrë vendime për çështje të 

ndryshme etj.   

  

Sfidat në organizimin dhe rrjedhën e punës  

  

  Përveç rezultateve të arritura në punën e të gjitha njësive, gjatë këtij viti menaxhmenti i 

QKMF - së është përballur edhe sfida e vështirësi të natyrave të ndryshme, të cilat do t'i 

paraqesim në vijim:      

• Deri më 01.06.2018 punëtorëve që punojnë nëpër QMF dhe AMF nëpër fshatra u janë 

paguar shpenzimet shtesë të udhëtimit, mënyrë kjo e improvizuar pa mbështetje ligjore, gjë që 

edhe e ka dëmtuar buxhetin e QKMF - së për vite me radhë. Kjo ka ndodhur për shkak të 

keqinterpretimit të neneve përkatëse të Udhëzimit Administrativ 2007. Në mbledhjen e Këshillit 

Drejtues të mbajtur më 04.05.2018 u mor Vendim që pagesat të bëhen sipas Udhëzimit 

Administrativ 04/2007, Neni 10, Pika 10.4 dhe 10.5. Kjo mënyrë e pagesës ka mbështetje ligjore 

dhe si e tillë nuk dëmton buxhetin, mirëpo punëtorët që deri më tani kanë përfituar nga mënyra 

e mëparshme e pagesave, kanë shfaqur pakënaqësi.   

• Rifillimi i funksionimit të kujdestarisë së natës në QMF 2, ka qenë një sfidë mjaft 

serioze, për shkak të numrit jo të mjaftueshëm të mjekëve. Duhet rikujtuar se ky shërbim ka 

filluar të funksionojë në vitin 2014 dhe ka vazhduar deri në fund të vitit 2017, pra gjatë periudhës 

kur në QKMF kanë qenë të punësuar përmes Caritas Kosovës edhe mbi 150 punëtorë.   
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KËSHILLI PROFESIONAL  
  

Këshilli Profesional gjatë vitit 2018 ka mbajtur 7 (shtatë) takime, në të cilat ka raportuar 

secili përgjegjës për njësinë e vet, fillimisht është diskutuar plani i punës për vitin 2018 dhe janë 

ngarkuar përgjegjësit me detyra dhe obligime, ndërsa më tutje janë shqyrtuar çështjet eventuale 

të rëndësishme për rrjedhën e procesit të punës.  

Në dy prej takimeve, në të cilat ka qenë i pranishëm edhe drejtori i DSHMS - së, është diskutuar rreth 

kërkimit të mundësive për të gjetur zgjidhje lidhur me pajisjet në Shërbimin Emergjent Primar 

(monitorët, infuzion dhe shiring - pompat) dhe reagensëve të projektit të parealizuar për screning të 

qafës së mitrës. Për të vlerësuar gjendjen reale dhe nivelin e përdorimit të mjeteve në fjalë, Komiteti 

për Cilësi të Shërbimeve u ngarkua që të bëjë një audit, sipas të cilit doli se shfrytëzueshmëria e 

pajisjeve të përmendura është zero. Duke u bazuar në diskutimet e dy mbledhjeve së Këshillit 

Profesional (të datave 23.02.2018 dhe 16.03.2018), Raportit të Komitetit për Cilësi, Raportit të 

Kryesuesit të Këshillit Profesional, intervistat e zhvilluara me shefat dhe kryeinfermieret e QMF - ve 

dhe Shërbimit Emergjent Primar, Këshillit Drejtues i rekomandohet që të merr vendim që pajisjet e 

përmendura, të barten aty ku do të shfrytëzohen për nevojat e pacientëve, qytetarëve të komës sonë, 

duke e arsyetuar qëllimin e tyre, qoftë në Spitalin e Përgjithshëm të Ferizajt apo në SHSKUK në 

Prishtinë.   

 KOMITETI PËR NGRITJEN E CILËSISË SË SHËRBIMEVE  

Zyra për sigurimin e cilësisë në punë  

 

Në këtë raport punës së Zyrës për Cilësi të Shërbimeve, për vitin 2018, është marrë në konsideratë 

plani i parashtruar dhe aktivitetet të cilat janë realizuar me qëllim të vlerësimit të interesit dhe 

relevancës së definimit të çështjeve specifike, të cilat duhet të adresohen duke u bazuar në Statutin e 

QKMF-së, politikat shëndetësore dhe Strategjinë Shëndetësore të KPSH-së.  

Plani i aktiviteteve ishte i adresuar në monitorimin e ruajtjes, përmbushjes dhe ngritjes së indikatorëve 

bazik të plotësimit të standardeve karshi ofrimit të veprimtarisë shëndetësore.  

Objektivat:   

• Monitorimi i arritjes së standardeve  

• Identifikimi i fushave ku nevojitet përmirësimi i mëtutjeshëm dhe dhe 

propozimi i masave për implementim të ndryshimeve.  

  

 Aktivitetet:  

Janë shfrytëzuar metodat dhe procedurat kryesisht të përqëndruara në:  

• Formimin e instrumentit matës me indikatorët e nevojshëm për vlerësimin e 

standardeve bazike në sigurimin e cilësisë në punë.  

• Shqyrtimin dhe vlerësimin e dosjeve dhe shënimeve specifike administrative;  
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• Formimi i anketës së indikatorëve vlerësues, gjegjësisht krijimi i instrumentit 

matës, për anlizën e satisfaksionit të pacientëve ndaj shërbimeve shëndetësore.  

• Shpërndarja e anketës nëpër Qendrat e Mjekësisë Familjare (QKMF, 6 QMF )  

• Anketimin e shfrytëzuesve të shërbimeve shëndetësore lidhur me kënaqësinë e 

tyre me shërbimet të cilat u ofrohen;  

 

• Takime me menaxherët e institucioneve shëndetësore   

• Observimin e institucionit shëndetësor;  

• Takime pune me personelin e Depos Qendrore të Barnave, shqyrtimi i raportit 

nga Inspektoriati Farmaceutik dhe veprimet e nevojshme për plotësimin e 

mangësive të vlerësuara.  

• Inspektimin e dokumentacionit dhe pajisjeve,   

• Audite mjekësore   

Pas kryerjes së aktiviteteve, është përshkruar raporti me shkrim në të cilin janë 

pasqyruar rezultatet e vlerësimit të gjendjes si dhe është përshkruar propozimi i masave 

për përmirësimin e dobësive eventuale të konsatuara gjatë vlerësimit.  

 

DEPARTAMENTI I MJEKËSISË FAMILJARE 

  

Departamenti i Mjekësisë Familjare ka vazhduar angazhimet drejt realizimit të objektivave të veta 

mbi shëndetin, për të gjithë banorët e komunës sonë, aktivitete këto që bëhen duke respektuar gjithnjë 

politikat lokale për shëndetësi të referuara nga DSHMS (Sektori i Shëndetësisë) dhe MSH, të bazuara 

në ligjet dhe rregulloret administrative në fuqi. Ky departament gjatë vitit 2018, është orientuar në 

përmbushjen e këtyre shërbimeve:  

• Shërbimet e promovimit shëndetësor, përfshirë informimin, komunikimin dhe 

edukimin   

• Shërbimi i imunizimit dhe vaksinimit, si dhe shërbimet e tjera parandaluese  

• Shërbimet esenciale kurative dhe ndërhyrjet e vogla kirurgjike  

• Shërbimet e kujdesit akut dhe urgjent  

• Shërbimet e kujdesit shëndetësor për sëmundje kronike  

• Shërbimet e kujdesit shëndetësor për fëmijë, adoleshentë dhe të rinj  

• Shërbimi i planifikimit familjar  

• Shërbimet e kujdesit ante/peri dhe post natal  

• Shërbimi i shëndetit oral preventiv  

• Shërbimet e shëndetit mendor  

• Shërbimet e kujdesit shtëpiak përfshirë shërbimet e kujdesit neonatal dhe atij 

terminal/paliativ  

• Shërbimi i barnave nga lista esenciale  
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SEKTORI I MJEKËSISË FAMILJARE 

(QMF-të dhe AMF-të)  

 Shërbimet mjekësore kërkojnë një bashkëpunim të ngushtë mes mjekëve dhe infermierëve, krahas 

përgjegjësisë dhe shkallës së lartë të përgatitjes profesionale. Gjatë punës dhe aktivitetit të 

përditshëm të mjekëve dhe infermierëve bëhen përpjekje të vazhdueshme për të ofruar shërbime 

shëndetësore me cilësi të lartë për të gjithë qytetarët e komunës sonë dhe më gjerë.  

 

 

Numri i shërbimeve dhe mbarëvajtja – Rezultatet e punës për vitin 2018, në 

Departamentin e Mjekësisë Familjare të QKMF – së, mund të radhiten sipas qendrave, me sa 

vijon: 

       Tabela 2, Numri i shërbimeve sipas qendrave  

Qendra  Vizita  

mjekësor

e  

Shërbime 

infermierik

e  

Shërbime 

stomatologjik

e 

Numri i 

përgjithshë

m i 

shërbimeve  

QKMF  52 318  124 532  25 067  201 917  

QMF 1  26 094  62 021  4 430  95 968  

QMF 2  55 072  137 910  12 437  207 425  

QMF 4  22 511  59 868  7 757  87 760  

QMF Greme  6 302  18 469  1 680  26 451  

QMF Komogllavë  3 599  3 721  0  7 320  

QMF Pleshinë  4 501  3 889  925  9 315  

AMF - të  7 118  19 549  1 792  28 459  

Kujdestaria e natës  43 529  32 642  -  76 171  

Kujdestari

a e të 

dielave  

16 075  15 106  -  31 923  

 

KUJDESI SHTËPIAK  

Në kuadër të kujdesit shtëpiak si njësi që funksionon në katër QMF – të, realizohen 

vizitat shtëpiake me një staf të përgatitur mirë që tregon suksese në përmbushjen e obligimeve  
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të punës, përkundër faktit që kjo punë bëhet nëpër shtëpitë e pacientëve të cilët janë në gjendje 

shumë të rëndë dhe të palëvizshëm. Gjatë vitit 2018, janë kryer gjithsej 3 955 vizita shtëpiake 

dhe kjo tregon se organizimi i kësaj njësie është shumë i suksesshëm dhe i nevojshëm.   

 

Tabela 3, Raporti i Shërbimit të Kujdesit Shtëpiak  

Kujdesi shtëpiak në  Numri i shërbimeve  

QKMF  995  

QMF I  1 021  

QMF II  1247   

QMF IV  471  

DAT-i  160  

Të tjera  61  

GJITHSEJ  3 955  

                     KUJDESI ANTENATAL  

               

Kujdesi shëndetësor për nënën dhe fëmijën realizohet në Qendrat e Mjekësisë Familjare, ku gjenden 

dhomat për Kujdesin Antenatal (KAN) të cilat udhëhiqen nga infermieret e trajnuara për këtë qëllim, 

që bashkë me mjekun përcjellin tek pacientet periudhën e shtatzënisë dhe lehonisë. Raporti i këtij 

shërbimi për vitin 2018 është 2 267 vizita.      

            Tabela 4, Raporti i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor për nënën dhe fëmijën 

Kujdesi shëndetësor për nënën dhe 

fëmijën  

        Numri i shërbimeve  

QKMF  1 812  

QMF I  27  

QMF II  226  

QMF IV  137  

QMF Greme  2  

GJITHSEJ  2 267  
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SEKTORI I DIAGNOSTIKËS   

  

   Sektori i Diagnostikës përbëhet nga tri shtylla:   

  

• Shërbimet laboratorike - laboratori qendror në QKMF dhe laboratorët në QMF 1, 

QMF2, QMF 3 dhe QMF 4.    

• Kabineti i Radiologjisë (RTG, Mamografi, si dhe RTG digjital dhe ultrazëri në SHEP).   

• Shërbimet e ultrazërit - Ultrazëri në QKMF  

Aparati i RTG-së ka qenë për një kohë të jashtë funksionit, për shkak të prishjes së tubit 

kryesor dhe procedurat e tenderimit kanë marrë kohë, deri në zgjedhjen e operatorit. Eshtë 

vendosur tubi i ri dhe tani aparati është funksional.   

 

   LABORATORI   

  

Përkundër vështirësive të lartpërmendura në furnizim me material dhe numrit tejet të madh të 

pacientëve, laboratorët në pesë qendrat kanë ofruar shërbime të vazhdueshme. Në këta laboratorë janë 

kryer shumica e analizave të nevojshme për diagnostifikim. Gjatë vitit 2018, në pesë laboratorët janë 

kryer gjithsejtë 77 333 analiza, prej të cilave 67 657 analiza gjaku dhe 9 676 analiza urine.  

  

              Tabela 5, Shërbimet e ofruara në laboratorët e qendrave  

Laboratorët në 

qendra  

Analiza urine  Analiza gjaku  Gjithsejtë  

QKMF  5 722  44 174  49 896  

QMF 1  610  3 986  4 596  

QMF 2  2 411  13 731  16 142  

QMF 4  466  3 757  4 223  

QMF Greme   392  2 009  2 401  

Totali  9 676  67 657  77 333  

  

  

  

 



Faqe 168 nga 231 
 
 

 

  KABINETI I RADIOLOGJISË DHE ULTRAZËRI  

  

Gjatë vitit 2018 në Kabinetin e Radiologjisë janë ofruar gjithsejtë 15 881 shërbime, prej të cilave në 

QKMF janë 8 489, ndërsa në SHEP janë 7 392.   

 

         Tabela 6, Shërbimet në kabinetin e RTG – së dhe ECHO  

   Numri i shërbimeve  

QKMF  

Numri i shërbimeve 

SHEP  

RTG i ekstremiteteve   2 303  3 186  

RTG i dhëmbit   1 334  -  

RO Pulmo   433  689  

Mamografi    2 072  -  

Mamografi lexim   652  485  

RTG lexim   1 190  1 891  

ECHO   505  1 141  

Gjithsej   8 489  7 392  

 

SHËRBIMET EMERGJENTE  

  

Shërbimi emergjent si njësi në kuadër të QKMF–së, gjatë vitit 2018 ka intervenuar në 

2273 raste emergjente të cilat janë paraqitur në tabelën vijuese, ku janë specifikuar 

shërbimet emergjente në terren dhe vazhdimi i trajtimit të rasteve.  

 

 

 

 

 

 

 



Faqe 169 nga 231 
 
 

 

 

 

  Tabela 7, Numri i shërbimeve emergjente mjekësore në bazë të entiteteve emergjente:  

Shërbimet emergjente  Numri i rasteve  

Emergjencat internistike  748  

Emergjencat infektive   3  

Emergjencat kirurgjike  51  

Emergjencat ortopedike  11  

Emergjencat pediatrike  1  

Emergjencat gjinekologjike  4  

Emergjenca toksikologjike  28  

Emergjencat neurologjike  169  

Emergjencat psikiatrike   141  

Emergjencat geriatrike  87  

Trauma në komunikacion  196  

Dhimbje akute  397  

Trauma në punë   9  

Trauma në familje  8  

Trauma me armë të ftohta  5  

Sëmundje malinje  207  

Verifikim i vdekjes  317  

GJITHSEJ   2 273  

  

Pacientët tek të cilët intervenohet jo gjithherë vazhdojnë trajtimin në QKMF, një numër 

i tyre dërgohen edhe nëpër institucionet e tjera brenda ose jashtë qytetit, varësisht nga gjendja e 

tyre shëndetësore dhe mjekimi që duhet t’u ofrohet. Tabela e mëposhtme paraqet të dhënat 

lidhur me vazhdimin e mëtejmë të trajtimit të tyre.          
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          Table 8, Trajtimi i pacientëve pas ndihmës emergjente  

Të trajtuar në:    

QKMF  591   

Shtëpi  105  

Aksident komunikacioni  185  

Të transportuar në:    

Spital – Ferizaj  565  

QKUK  44  

 

Mirëpo përveç rasteve emergjente, në Shërbimin Emergjent Primar janë ofruar edhe 

12,277 shërbime të tjera që janë paraqitur në tabelën vijuese.  

                 Tabela 9,  

Shërbimet   Numri  

Vizita mjekësore   1 176  

EKG   349  

Therje intramuskulare   339  

Therje intravenoze   27  

Infuzione   9 818  

Kateterizime   31  

Matja e glikemisë   59  

Inhalime   31  

Reanimime   265  

Lidhtore   172  

Riqna   10  

Totali   12,277  
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Gjatë kësaj periudhe kanë arritur tri autoambulanca donacion për Shërbimin Emergjent Primar, 

dy nga Zvicra dhe një nga Kryqi i Kuq Gjerman. 

SHËRBIMET PREVENTIVE  

 

Në shërbimet preventive, që nënkuptojnë promovimin e shëndetit në komunitet, bëjnë pjesë: 

Edukimi shëndetësor, Vaksinimi, Qendra për informimin e gruas dhe Vizitat shtëpiake për nëna dhe 

fëmijë.   

 

 Edukimi shëndetësor  

 

 Grupi i Promovimit dhe Edukimit Shëndetësor gjatë vitit 2018, për realizimin e 

objektivave të veta, për një popullsi të shëndoshë ka vlerësuar resurset humane dhe ka 

përzgjedhur anëtarët e Kolegjit Profesional të grupit PESH. Gjithashtu është përgatitur 

edhe plani i aktiviteteve për vitin 2018.  

  

        Objektivat e grupit të edukimit:  

  

• Vlerësimi i resurseve njerëzore për promocion dhe edukim (rifreskimi i 

organogramit të bashkëpunëtorëve të Grupit për Promovim dhe Edukim 

Shëndetësor).  

• Zhvillimi i aktiviteteve promovuese edukative për përparimin e shëndetit 

ekzistues të popullatës së Ferizajt  

• Zhvillimi i aktiviteteve promovuese të shëndetit në shënim të ditëve 

ndërkombëtare sipas kalendarit të OBSH-së  

• Prezantimi i informatave me rëndësi dhe komunikimi me mediat lidhur me 

çështjet nga fushëveprimi i promocionit dhe edukimit  

• Vizitat sistematike të nxënësve (nga parashkollorët deri te nxënësit e klasave të 

IX-ta) – në fund të vitit dalja me rekomandime nga këto vizita kryesisht të 

fokusuara për parametrat e rritjes dhe deformitetet e shtyllës kurrizore  

• Realizimi i takimeve mujore të rregullta të KESH-it në IKSHP –Prishtinë. 

Zhvillimi i aktiviteteve promovuese të shëndetit për hir të Ditëve ndërkombëtare sipas 

kalendarit për Ditët ndërkombëtare për muajin Mars, me poentë të veçantë:  

  

• 20 marsi “Dita Botërore e Shëndetit Oral  

• 22 marsi “Dita Botërore e Ujit”  

• 24 marsi “Dita Botërore e Tuberkulozit”  

• Më 16.03.2018 është mbajtur Takim Pune nën organizimin e HANDIKOS –it dhe 

përkrahjen e Save the Children ku temë boshte ishte:’Promovimi i parandalimit të 

dhunës ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara në të gjitha mjediset”. Kështu duke 

synuar promovimin e llogaridhënies sociale sistematike ndaj fëmijëve me aftësi të 
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kufizuara, që do të fillojë implementimin e instrumentit “Fletënotimi Komunitar” në 

Komunën e Ferizajt.   

 

 

• Gjatë muajit prill nga Koordinatori i PESH-it, është hartuar: Plani- Projekti për 

Promovim dhe edukim shëndetësor për komunitetin RAE  

• 17 Maj “Dita Botërore e Hipertensionit”  

• 31 Maji – “Dita Botërore kundër Duhanit”  

• 29 shtatori “Dita Botërore e Zemrës”  

• 14 nëntori “Ditës Botërore të diabetit”  

• Cikli i trajnimit "Decentralizimi i shërbimeve antituberkulare dhe integrimi i tyre në 

KPSH"  

• Aktivitetet e projektit” Shërbimi i kujdesit ditor të bazuar në komunitet tek personat 

me nevoja të veçanta” - Grupi për Promovim dhe Edukim Shëndetësor në kuadër të 

QKMF – Ferizaj, vazhdon aktivitetet duke mbështetur projektin” Shërbimi i kujdesit 

ditor të bazuar në komunitet tek personat me nevoja të veçanta” të propozuar nga 

HANDIKOS. grupi për Promovim dhe Edukim Shëndetësor realizoi ligjëratat dhe 

vizitat e parapara me këtë projekt.  

• Aktivitetet e projektit “Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë për kujdesin dhe zhvillimin 

gjatë fëmijërisë së hershme në Kosovë”    

Grupi për Promovim dhe Edukim Shëndetësor në kuadër të QKMF- Ferizaj, shënoi 

“Ditën botërore të Zemrës”, me moton "Reflekto fuqi – Bëhu frymëzim për miliona 

njerëz". Aktivitetet për këtë ditë dhe me këtë moto zhvillohen në mbarë botën, me 

qëllim që të nxisin ndryshime të vogla për një zemër të shëndoshë. Në katër Qendrat e 

Mjekësisë Familjare u zhvilluan aktivitete si: matja e Tensionit Arterial për pacientët e 

rastit që gravituan në këto qendra, saturimi i oksigjenit dhe pulsi, si dhe janë dhënë 

këshilla për pacientët. Gjithashtu janë shpërndarë broshura që janë ofruar nga IRSHP – 

Ferizaj.  

   Të arriturat  

• Fuqizimi i bashkëpunimit ndërsektorial (DSHMS- QKMF – ED.SH - IRSHP –

IKSHP)  

• Zhvillimi i aktiviteteve promovuese edukative për përparimin e shëndetit 

ekzistues të popullatës së Ferizajt  

• Zhvillimi i aktiviteteve promovuese të shëndetit për shënimin e Ditëve 

Ndërkombëtare sipas kalendarit për Ditët Ndërkombëtare  

• Anketimi për grumbullimin e të dhënave për pacientët e rastit që vuajnë nga  

Hipertensioni arterial   

• Realizimi i kornizës logjike për Plan- Projektin për Promovim dhe edukim 

shëndetësor për komunitetin RAE.   
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Njësia e vaksinimit  

Gjatë vitit 2018 Shërbimi i Vaksinimit në QKMF ka vazhduar të jetë mjaft i suksesshëm. Në 

të gjitha QMF-të dhe AMF-të, janë dhënë gjithsej 23 284 vaksina.  

                      Tabela 10, Vaksinimi sipas qendrave  

Qendra   Numri i vaksinave  

QKMF   15 657  

QMF 1   1 353  

QMF 2   3 454  

QMF 4   901  

QMF Greme   504  

QMF Komogllavë   88  

QMF Pleshinë   7  

AMF - të   1 409  

Totali   23 284  

 

Qendra Informuese për Shëndetin e Gruas 

  

Qendra Informuese për Shëndetin e Gruas filloi punën më 12 mars 2015 në kuadër të Qendrës 

Kryesore të Mjekësisë Familjare në Ferizaj si një shërbim i ri që do të jetë një mbështetje e sigurt për 

gratë që nga fillimi i shtatzënisë e deri pas lindjes, kur dihet se në këtë periudhë te femrat ndodhin 

ndryshime të mëdha fizike, emocionale dhe psikologjike. Një shërbim i tillë ku gratë e reja, por edhe 

çiftet mund të këshillohen dhe informohen për çdo gjë që lidhet me shëndetin gjatë shtatzënisë dhe 

pas lindjes, nuk ka ekzistuar deri më parë në vendin tonë, prandaj edhe shënon një hap të rëndësishëm 

progresiv të mjekësisë sonë. Gjatë vitit 2018, në këtë qendër janë ofruar 234 shërbime dhe trajnime 

individuale dhe grupore.  

 

Vizitat shtëpiake për nëna dhe fëmijë  

 

Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Ferizaj funksionon edhe Shërbimi i Vizitave 

Shtëpiake për Nëna dhe Fëmijë. Iniciativa për themelimin e këtij shërbimi ka filluar gjatë vitit 2014. 

Ndërkohë ky shërbim është zgjeruar dhe janë formuar ekipet në të gjitha QMF – të. Në saje të 

shërbimeve të ofruara ky shërbim ka arritur të bëhet më i suksesshmi në vend.   
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Ndërkohë janë trajnuar tri infermiere nga QEVI-MSH dhe UNICEF rreth rëndësisë së vizitave 

shtëpiake për nëna dhe fëmijë kurse në fund të muajit janar 2015, QTMF-Ferizaj organizoi punëtorinë 

rreth unifikimit të qëndrimeve, organizimit dhe pjesës logjistike të shërbimit të ri. Gjatë këtij viti, ky 

shërbim ka ofruar 2015 vizita që janë tejet të rëndësishme për ruajtjen e shëndetit të nënave dhe 

fëmijëve, për parandalimin e sëmundjeve të ndryshme apo identifikimin e hershëm të tyre.   

 

SEKTORI I STOMATOLOGJISË 

  

 Sektori i Stomatologjisë edhe gjatë vitit 2018 ka vazhduar të ofroj shërbime stomatologjike të 

gjithë qytetarëve të Komunës së Ferizajt dhe më gjerë duke përfshirë edhe pacientët e komunave 

fqinje tek të cilët nuk ofrohen këto shërbime.  

        Për vëllimin e punës në stomatologji tregojnë edhe raportet ku numri i shërbimeve është 

37734. Përkundër punës personeli i këtij shërbimi gjatë tërë vitit është ballafaquar edhe me 

probleme apo sfida. 

Sektori i Stomatologjisë që funksionon në kuadër të QKMF – së në Ferizaj organizon 

punën në tri shtylla kryesore:  

• Shërbimet stomatologjike primare  

• Shërbimet stomatologjike sekondare dhe   

• Laboratori dentar  

  

Shtylla e parë ku hyjnë shërbimet stomatologjike primare, shtrihet përveç QKMF – së edhe në: QMF 

I, QMF II, QMF III dhe QMF IV, ndërsa dy shtyllat e tjera funksionojnë vetëm në QKMF. Gjatë vitit 

2018 janë kryer këto shërbime: 35 597 vizita stomatologjike, 4 520 pllomba, 3974 drenazha, 9 898 

ekstraksione të dhëmbëve, janë punuar 340 proteza, 71 kurora porcelani dhe 3 522 shërbime 

emergjente stomatologjike. Ndërsa numri i përgjithshëm i shërbimeve është 57 627.  

 

Tabela 11, Raporti i Sektorit të Stomatologjisë  

Vizita  Pllomba  

Nxjerrje  

Drenazha  të  Proteza  

dhëmbëve  

Kurora 

porcelani  

Shërbime 

emergjente  

Numri i 

përgjithshëm 

i shërbimeve  

35 597  4 520  3 974  9 898  340  71  3 522  57 627  

  

Se si shtrihen këto shërbime nëpër qendra shihet në tabelën e mëposhtme.   
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Tabela 12, Numri i shërbimeve stomatologjike nëpër qendra  

 QK

MF 

QM

F I 

QM

F II 

QM

F 

IV 

QMF 

Grem

e 

QMF 

Pleshi

në 

AM

F 

Emergjen

ca 

Vizita  16 

601 

2 937 7 833 5 044 1 135 567 1 307 2 072 

Ekstraksione 4 678 879 2 480 1 238 249 164 166 487 

Proteza 338 0 2 0 0 0 0 0 

Pllomba 1 745 315 1 204 768 182 77 229 1 

Drenazha 1 651 299 918 707 114 117 90 962 

Kurora 

porcelani 

71 0 0 0 0 0 0 0 

Gjithsej 

shërbime 

25 

084 

4 430 12 437 7 757 1 680 925 1 792 3 522 

 

 

3. QENDRA TRAJNUESE E MJEKËSISË FAMILJARE 

  

AKTIVITETET NË QTMF:  Në Qendrën Trajnuese të Mjekësisë Familjare gjatë vitit 2018 janë 

zhvilluar aktivitetet e rregullta sipas planit.  

 

Aktivitetet e Mentorëve Klinik në QTMF/Ferizaj janë të parapara nga programi i edukimit 

specialistik, por edhe nga punët në QKMF, apo nga postet të cilat i zotërojnë. Nga aktivitetet e shumta 

të tyre veçojmë:  

• Ligjëratat qendrore në QZHMF – Prishtinë  

• Ushtrimet klinike në QTMF – Ferizaj  

• Monitorimi në përgjegjësinë e mentorit klinik të ushtrimeve klinike në Spitalin e Përgjithshëm 

të Ferizajt.  

• Puna me pacientë  

• Aktivitetet në kuadër të QKMF si: ZHVP, Edukim në komunitet, këshilla profesional dhe 

takime profesionale në QKMF dhe QZHMF,  
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• Aktivitetet e zhvilluara gjatë ushtrimeve klinike në QTMF që janë të parapara me programin 

specialistik në MF si: Vlerësimi në mes dhe në fund të modulit, plotësimi dhe vlerësimi i 

fletores së punës, vlerësimi i tandem konsultimit, vlerësimi i prezantimit të rastit, vlerësimi i 

videoincizimit, vlerësimi i auditit, vlerësimi i shkathtësive klinike varësisht nga moduli 

përkatës, puna grupore për ushtrime klinike në harmoni me ligjëratat e mbajtura në QZHMF-

Prishtinë.  

 

AKTIVITETI NË KPSH / IMPLEMENTIMI I STRATEGJISË NË KPSH:  

  

• Trajnimet në QTMF dhe QZHMF të mjekëve dhe infermierëve në fusha të caktuara si 

SST, PF e shumë të tjera,  

• Pjesëmarrja aktive në këshilla dhe takime të avancuara, me qëllim të implementimit 

të konceptit të Mjekësisë Familjare në KPSH.  

  

TË ARRITURAT:  

  

• E arritura më e madhe në këtë periudhë është akreditimi i programit të 

specializimit në MF nga RCGP ku trajnerët tanë ishin pjesë e grupeve punuese për këtë 

AKREDITIM dhe Riakreditimin trevjeçar.  

• Realizimi me kohë i përmbushjes së të gjitha obligimeve që dalin për ESP me 

kohë për dy gjeneratat e specializantëve në QTMF.  

 

PLANET PËR TË ARDHMEN:  

  

• Implementimi më i avancuar i KONCEPTIT TË MJEKËSISË FAMILJARE 

në KPSH në Komunën e Ferizajt.  

• Shtimi i AKTIVITETEVE në ESP drejtë Akreditimit Ndërkombëtar të ESP.  

• Pjesëmarrja më aktive në përmbushjen e detyrave të parashtruara nga stafi 

menaxherial i QKMF në realizimin e objektivave për implementimin e konceptit të Mjekësisë 

Familjare.   

•  

NJËSIA E FARMACISË  
  

Nga Njësia e Farmacisë çdo herë me kohë janë ndërmarrë veprime procedurale pranë Ministrisë së 

Shëndetësisë për furnizim me barna esenciale çdo herë duke u mbështetur në kërkesat e parashtruara 

nga njësitë e QKMF - së, megjithatë jo çdo herë ka qenë furnizimi i rregullt dhe nuk ka përmbushur 

nevojat e kërkuara, gjë që për neve është shqetësim i vazhdueshëm. Njësia e farmacisë gjatë vitit 2018 

ka vazhduar punën e saj në distribuimin dhe disperzimin e barnave dhe materialit medicinal, konform 

furnizimit nga Ministria e Shëndetësisë - Divizioni i Farmacisë, operatori ekonomik dhe donacionet.  
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Muaji Numri i faturës Vlera Data 

Janar 2040/18 9 (Donacion) 

3028 (Donacion) 

1722.60 17.01.2018 

 

Shkurt 8112/18 

1-2018 

14-18 

11173/18 

11,859.205 

4620.00 

4123.00 

1033.56 

26.02.2018 

02.02.2018 

05.02.2018 

27.02.2018 

Mars Kërkesa emergjente  9,396.2630 02,13,23.03.2018 

Prill 8232/2018 

8212/2018 

10-18 

4,010.88 

8,400.3400 

4,104.35 

1,033.56 

24.04.2018 

25.04.2018 

03.04.2018 

06.04.2018 

Maj 8290/2018 

121-18 

14,228.4330 

4,060.00 

16.05.2018 

22.05.2018 

Qershor 17-18 

8339/2018 

4,461.45 

10,438.2300 

05.06.2018 

11.06.2018 

Korrik 8389 

25-18 

11,336.97 

4,586.00 

19.07.2018 

31.07.2018 

Gusht 8376 

8473 

5,505.5950 

16,582.2460 

01.08.2018 

23.08.2018 

Shtator - 

- 

11,336.97 

4,586.00 

19.09.2018 

31.09.2018 

Tetor 8596/2018 16,439.0826 17.10.2018 

Nëntor 36/18 

29/18 

8649/2018 

8640/2018 

3,852.00 

5,428.00 

91,370.0 

16,818.5150 

19.11.2018 

26.11.2018 

30.11.2018 

30.11.2018 

Dhjetor 38680/2018 

01513 

16,585.7940 

- 

27.12.2018 

27.12.2018 
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SHËRBIMI I AUTOAMBULANCAVE DHE SERVISIMIT  

  

Autoparku është pajisur me autoambulanca prej të cilave disa janë të reja e disa në gjendje jo të mirë, 

madje mund të thuhet se janë ende në qarkullim falë angazhimit të punëtorëve rreth mirëmbajtjes dhe 

servisimit të rregullt.    

          Raporti i autoparkut dhe servisimit përbëhet nga: 

• Raporti për qarkullimin e autoambulancave, relacioni i tyre dhe  

• Raporti për harxhimet e derivateve dhe kilometrat e kaluara  

  

Gjatë vitit 2018 në njësinë e autoparkut është punuar sipas orarit dhe planprogramit, 

është bërë ndërrimi i vajrave te disa vetura të cilat kanë kaluar kilometrazhin e duhur. Gjatë 

kësaj periudhe janë kaluar gjithsej 194 985 km ndërsa janë harxhuar 19, 168.60 litra derivate, 

ndërsa po të krahasohet me vitin 2017 ku janë kaluar 214.474 km e janë harxhuar 

23.459.68 litra, apo afërsisht 19.489 km më pak dhe 4300 litra më pak. 

  

  

Targa e Automjeteve Kilometrat  

e 

mëparshme 

Kilometrat  

e 

tashme 

Totali i 

kilometrave 

të kaluara 

Derivatet 

e 

harxhuara 

Përqindja 

05-936-AB 

Mercedesi 

278398 289127 10729 1133.09 10.56% 

05-828-AC Mercedes 211184 212086 902 118.65 13.15% 

05-937-AB T4 

Kombi i bardhë 

400260 405418 5158 587.76 11.40% 

05-152-BH T4 

Kombi i kuq 

0 0 0 0 0.00% 

05-835-AC Xhipi 

DSM 

186389 195392 9003 1358 15.08% 

05-831-AC Xhipi 

Vaksinimit 

243451 248584 5133 620 12.08% 

05-702-EB FË 213244 215933 2689 280 10.41% 

05-703-EB FË 162061 168613 6552 964.3 14.72% 

Lada Niva 05-299-at 0 0 0 0 0.00% 
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05-373-BP ëë T6 119843 149158 29315 2092.28 7.14% 

05-389-CH ËË T7 107656 138433 30777 2821.54 9.17% 

05-116-CO VW T7 58997 79473 20476 2534.96 12.38% 

05-117-CO VW T6 251069 260165 9096 1008.16 11.08% 

01-139-EH 128954 151075 22121 618 2.79% 

05-311-CM WW T7 77043 106910 29867 2783.35 9.32% 

05-134-CF Opel 

Zafira 

263149 266339 3190 334 10.47% 

05-676-CD Opel 

Corsa 

  0 0 0 0.00% 

05-944-DD 

Mitsubishi 

188948 198925 9977 1151.94 11.55% 

05-908.DD Kia 0 0 0 685.57 0.00% 

  0 0 0 77 0.00% 

Gjithsej: 194985 19168.6 9.83% 

  

Projektet kapitale për vitin 2018 janë paraqitur në tabelën e mëposhtme: 

     Tabela 23  

Shpenzimet kapitale        

Ndërtimi i objektit të ri shëndetësor në Dardani situacioni i I-rë  74,269.09  

Ngrohja qendrore- AMF- Lloshkobare  4,350.00  

Ngrohja qendrore- AMF- Mirash  4,450.00  

Ngrohja qendrore- AMF - Varosh  4,250.00  

Tubi i RTG - së  15,400.00  

Ndërtimi i Ambulancës në Neredime   39,999.96  

Pagesa e mbetur për barnatore  3,137.00  

Pagesa Neni 39.2         140.650.46  

Pagesa-Neni 39.2-lmfpp 14420   103,090.00 

Totali        389,296.51  
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OBJEKTIVAT  

   

Për muajt në vijim, vazhdon përmbushja e objektivave të caktuara nga stafi 

menaxhues i QKMF – së në fillim të vitit:  

• Menaxhimi i burimeve njerëzore  

• Ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe performancës në punë në 

KPSH  

• Monitorimi i vazhdueshëm i standardeve bazike në KPSH  

• Koordinimi i punëve në Edukimin dhe Zhvillimin e Vazhdueshëm Profesional  

• Kujdesi për shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien në punë të të gjithë të punësuarve  

8. Angazhimi i vazhdueshëm në plotësimin e standardeve teknike dhe ngritja e 

performancës në punë në AMF të komunës sonë. 
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SEKTORI I MIRËQENIES SOCIALE 

Sektori i Mirëqenies Sociale në kuadër të DSHMS-së ofron shërbime sociale për qytetarët në 

nevojë, për shërbimet profesionale sipas infrastrukturës ligjore dhe standardeve për shërbime sociale 

të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, respektivisht Qeverisë së Republikës së Kosovës. 

Të gjitha kategoritë në nevojë për shërbime sociale trajtohen nga institucionet profesionale 

relevante, Qendra për Punë Sociale ku ofrohen Shërbime Sociale dhe Skema e Asistencës Sociale - 

ndihma ekonomike për familjet dhe personat që janë në nevojë socio-ekonomike. 

Përveç përkrahjes institucionale qytetarët përfitojnë shërbime dhe ndihma materiale edhe nga 

shoqatat e ndryshme të licencuara për shërbime sociale dhe nga donatorët vullnetmirë të cilët në 

koordinim me DSHMS-në përkrahin familjet skamnore të identifikuara nga zyrtarët kompetent 

(profesionistët e Qendrës për Punë Sociale). 

DSHMS – Sektori i Mirëqenies Sociale përkujdeset me përkushtim profesional për kategoritë 

e cenueshme shoqërore si për personat me aftësi të kufizuara (me nevoja të veçanta) për çka në 

bashkëpunim me OJQ-në PEMA rreth 80 fëmijëve me nevoja të veçanta u ofrohet trajtim profesional 

psiko-motorik dhe psiko-social. Mbështeten edhe fëmijët e braktisur, pa përkujdesje prindërore të 

cilët i trajtojmë me prioritet duke u ofruar përkujdesje institucionale dhe strehim familjar. 

 Për personat me ngecje në zhvillim mendor përkujdesemi me staf profesional të DSHMS-së 

në Shtëpinë me Bazë në Komunitet ku për momentin në strehim rezidencial qëndrojnë 10 persona të 

cilët strehohen nga komisioni i DSHMS-së pasi që nga Gjykata Themelore u është marrë zotësia e 

veprimit me propozimin e QPS-ve në nivel rajonal. 

Për ndërtimin e dy garazheve për vetura dhe zyrave mbi to si dhe për investime kapitale, janë 

të destinuara 30 000€ dhe janë marrë veprimet procedurale pranë Zyrës së Prokurimit dhe punimet 

janë në vazhdim, dhe ka vonesa në planin dinamik të projektit. 

Bashkëpunime shumë të frytshme kemi me OJQ-të lokale e vendore si INPO, HANDIKOS, 

HendiFer, OFAP, “Shpresa dhe shtëpia” por edhe me organizata ndërkombëtare si me GIZ-in 

gjerman, me OSBE-në, me “Save the Children”, Relief Islamic, KFOR-in Amerikan etj. 

Projekti i ndërtimit të shtëpive individuale sociale i vitit paraprak nuk është implementuar në 

tërësi për çka nga komisioni kemi kërkuar raport të detajuar lidhur me listën e përfituesve dhe 

vlerësimin nga mbikëqyrësi i projektit. 
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Nga niveli qendror respektivisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është mundësuar 

projekti i ndërtimit të 14 shtëpive për komunitetin RAE. Ne jemi të angazhuar në disa grupe punuese 

për shërbime sociale si në atë të Planit Zhvillimor Komunal, të hartimit të rregullores për të drejtat e 

fëmijëve, në grupin punues për përgatitjen e planit lokal të veprimit për komunitetet minoritare, për 

trajtimin dhe ri-integrimin e personave të ri-atdhesuar, në komisionin për trajtimin e dhunës në 

familje, në grupin punues për identifikimin e grupeve dhe personave vulnerabil (të ndjeshme, të 

cenueshëm) etj. 

Edhe pse me shumë sfida dhe obligime marramendëse nga viti i kaluar ne po u përgjigjemi 

kërkesave dhe nevojave të qytetarëve duke u ofruar shërbime sociale dhe përkrahje materiale. 

 

Në periudhën Janar - Dhjetor 2018 kemi shpërndarë ndihma nga subvencionet 

DSHMS-ja për vitin 2018 ka në dispozicion mjete si kategori e subvencioneve gjithsej 55,000 

€ për përkrahje të rasteve më të rënda me shuma simbolike përballë nevojave dhe kostove për trajtime 

shëndetësore dhe nevojave elementare për artikuj për jetesë të një numri shumë të madh të personave 

dhe familjeve në nevoja socio-ekonomike.Në bazë të kërkesave të palëve për shërim jashtë vendit 

kemi lëshuar vërtetime për aplikim në Ministrinë e Shëndetësisë, përderisa përkrahje financiare për 

shërim nga subvencionet u kemi ofruar 82 rasteve, për të cilat si ndihmë e njëhershme momentale 

janë ndarë gjithsej 55,000 €. Sa i përket çështjes së banimit gjatë vitit 2018 janë ndërtuar 9 shtëpi për 

familje skamnore. Në vazhdim bashkëngjesim Raportin vjetor 2018 të Qendrës për Punë Sociale dhe 

Shtëpisë së Komunitetit për Personat me Aftësi të Kufizuara Mendore. 
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RAPORT I QENDRËS PËR PUNË SOCIALE 

Raporti i punës i shërbimeve sociale për periudhën Janar-Dhjetor 2018 

Kategoritë mbrojtëse Rastet e vjetra Rastet e reja Gjithsej 

Delikuenca e të miturve 22 59 81 

Fëmijët me sjellje asociale 53 10 63 

Fëmijë e keqtrajtuar 18 16 34 

Fëmijet e braktisur të posalindur 2 2 4 

Fëm.pa përk.pr.të strehuar tek të 

afërmit me pagesë 

38 1 39 

Fëmij me aft.të kufizuara 94 8 102 

Kujdestaria ndaj fëmijve 24 12 36 

Kërkesa për adoptim 12  3 15 

Dhuna në familje 2 18 20 

Viktima të trafikimit 2 1 3 

Çrregullimet bashkëshortore 43 45 88 

Familje strehuese 6 0 6 

Mbrojtja e personave të 

moshuar 

0 1 1 

Klientë tjerë 89 734 823 

Puna e rrezikshme 36 8 44 

Përdoruesit e substancave 

narkotike 

4 1 5 

Përdoruesit e alkoolit 0 0 0 

Martesa  e të miturve 2 1 3 

Gjithësej: 447 920 1.367 
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RAPORTI VJETOR I PUNËS SË SHËRBIMIT TË S.N.S- së 

Nëpunësit e S.N.S-së të Qendrës për Punë Sociale në Ferizaj kanë pranuar të gjitha kërkesat 

e asistencës sociale në harmoni të plotë me Ligjin 2003/15. 

Në periudhën Janar - Dhjetor - 2018 numri i aplikantëve që kanë aplikuar për herë të parë 

është: 

Muaji        Aprovuar          Refuzuar Shqyrtim Gjithsej 

Janar 15 4 3 22 

Shkurt 25 2 6 33 

Mars 20 2 4 26 

Prill 18 3 1 22 

Maj 10 0 1 11 

Qershor 8 0 2 10 

Korrik 8 0 2 10 

Gusht 7 0 0 7 

Shtator 5 1 0 6 

Tetor  22 2 2 26 

Nëntor 18 0 7 25 

Dhjetor 12 1 0 13 

Totali 168 15 28 211 
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Nga lista e pagesave për mos riaplikim largohen një numër i konsiderueshum i familjeve të 

cilët nuk vazhdojnë me ndihmë sociale me kohë. 

 

Muaji Numri i familjeve 

Janar  10 

Shkurt 8 

Mars 12 

Prill 11 

Maj 10 

Qershor 8 

Korrik 9 

Gusht 11 

Shtator 7 

Tetor 9 

Nëntor 5 

Dhjetor 11 

Totali 111 

 

Gjatë riverifikimit, nëpunësit e S.N.S-së kanë refuzuar - 134 - familje që nuk i plotësojnë kriteret 

sipas Ligjit të SAS-it, 2003/15. 

Prej familjeve që kemi riverifikuar janë aprovuar - 1493 - kërkesa të Asistencës sociale.  

Nëpunësit e SNS-së mesatarisht për çdo muaj kanë realizuar përafërsisht - 185 - riaplikime, këtu 

hyjnë edhe lëndët e vjetra dhe të rejat. 

Gjatë periudhës Janar - Dhjetor: janë dërguar - 347 - lëndë në komision mjekësor - 324 - kërkesa 

janë aprovuar nga komisioni mjekësor, kurse - 0 - kërkesa janë kthyer për kompletim te 

dokumentacionit mjekësor. 

Nga komisioni mjekësor janë refuzuar - 23 - lëndë. 

Numri i ankesave të paraqitura nga shfrytëzuesit e ndihmave sociale për periudhën: Janar - Dhjetor: 

janë - 25 - ankesa. 
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Nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (shkalla e dytë) janë refuzuar - 21 - ankesa, ndërsa nga 

DNS -ja janë aprovuar - 4 -  ankesa, në shqyrtim janë - 0 - ankesa. 

Lëndë që presin prej gjykatës kontestin gjyqësor - 2 - lëndë, kurse lëndë që janë shqyrtuar negative 

- 0 - apo pozitivisht nga ana e gjykatës nuk kemi. 

Janë lëshuar - 186 - vërtetime për familjet që janë dhe nuk janë shfrytëzues të asistencës sociale, 

në këto vërtetime perfshihen: ndihmë momentale (urgjente),vërtetim për përfitimin e 

shtetësisë,bursës,mujores së udhetimit, banimit dhe shërbimeve tjera që mundësohen nga SNS-ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Palë te cilët kanë kërkuar ndihma të menjëhershme nga DPSF – DNS-ja kërkesa janë - 18 - të 

aprovuara janë - 13, kurse  kërkesa  negative janë  - 5 - në shqyrtim nuk ka - 0-. 

DONATORËT 

 Sektori i Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale, në vazhdimësi 

është angazhuar që të gjej donatorë për mbështetje familjeve me gjendje të rëndë ekonomiko-sociale 

ku edhe gjatë vitit 2018 kemi patur një numër të konsiderueshëm donatorësh që kanë mbështetur 

familjet në nevojë dhe në vazhdimësi ne do t'i koordinojmë punët për mbështetje të mëtutjeshme.  

RAPORTI VJETOR I SHPËRNDARJES SË NDIHMAVE SOCIALE SIPAS KATEGORIVE 

Muaji Kateg - I - Kateg - II - Nr. i 

familjeve 

Nr.i 

anëtarëve 

Totali 

Janar   987 4161     107.155.00  € 

Shkurt   984 4134     106.767.50  € 

Mars   981 4134     106.880.00  €               

Prill   979 4117 106.372.50  € 

Maj   968 4051 104.892.50  € 

Qershor   975 4085 106.300.00  € 

Korrik   971 4056 105.175.00  € 

Gusht   963 4007     104.580.00  € 

Shtator   950 3946 102.392.50  € 

Tetor   953 3974 102.865.00 € 

Nëntor   955 3995 103.805.00 € 

Dhjetor   964 4038 104.360.00 € 

Totali     1.261.545.00 € 
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Nëpunësit e S.N.S- së gjatë verifikimit dhe riverifikimit të rasteve sociale i përcjellin 

probleme të shumta nga aplikantët të cilët nuk e gëzojnë asistencën sociale. Një numër i 

konsiderueshum i rasteve sociale mendojnë se këto ndihma ju takojnë vetëm pse kanë fëmijë nën 

moshën 5 vjeçare, të tjërët pse kanë fëmijë të hendikepuar nën moshën 18 vjeçare, por tani ekziston 

Udhëzimi Administrativ Nr.03/2009 për fëmijët me aftësi të kufizuar të përhershme. 

  

RAPORT PUNE I SHTËPISË SË KOMUNITETIT PËR PERSONA ME AFTËSI TË 

KUFIZUARA MENDOR-FERIZAJ 

 

• Gjendja shëndetësore e rezidentëve 

• Furnizimi me ushqim, barna, material higjienik, ujë, rrymë etj. 

• Aktivitetet me rezidentë 

• Vizitat e QPS-ve dhe familjarëve 

• Sfidat dhe pengesat në punë 

• Projekti i ndërtimit të garazhave, depos dhe zyrave të punës. 

 

Gjendja shëndetësore e rezidentëve 

 

Gjatë vitit 2018 në Shtëpinë e Komunitetit në Ferizaj gjendja shëndetësore e rezidentëve ishte e mirë 

dhe stabile. Ky është edhe objektivi kryesor i kësaj qendre. Pasi që gjatë muajit mars dhe fillim të 

muajit prill, në periudhën e kalimit nga sezoni e dimrit në sezonin e pranverës, te disa rezidentë 

gjendja nuk është stabile, stafi i qendrës angazhohet me kohë që t'i parandalojë apo   menaxhojmë 

këto gjendje. 

Në muajin shkurt dhe mars të gjithë rezidentëve u janë bërë vizita stomatologjike dhe te ata që kanë 

pasur nevojë janë bërë intervenimet e duhura. Ndësa në maj/2018 të gjithë rezidentëve u janë kryer 

analizat kryesore në QKMF. Pas marrjes së rezultateve, sipas rekomandimeve të mjekut specialist 

disa rezidentë janë trajtuar në vazhdimësi. 

Rezidentët që janë më të moshuar kërkojnë kujdes në vazhdimësi, sidomos gjatë sezonit të verës, por 

këtë vit gjendja e tyre ka qenë më e mirë pasi që nuk ishin temperatuarat aq të larta, përveç gjatë 

muajit gusht dhe në fillim të shtatorit.  

Gjatë muajit nëntor dhe fillim të dhjetorit në mungesë të ngrohjes, për shkak të temperaturave të ulëta, 

disa nga rezidentët ishin prekur nga gripi dhe disa ditë me radhë është dashur të trajtohen me 

medikamente. 
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Furnizimi me ushqim, material higjienik, barna, ujë, rrymë, derivate etj.   

Kompania e autorizuar, zakonisht e sjellë ushqimin nga fundi i javës së parë të muajit, ndërsa stafi i 

qendrës përkujdeset që malli i sjellur të jetë sipas sasisë dhe cilësisë së kërkuar paraprakisht, por edhe 

i kompletuar me dokumentacionin e nevojshëm përcjellës, siç janë fletëdërgesat dhe vendimet për 

pranimin e çdo furnizimi, të nënshkruara nga stafi kujdestar. 

90% e furnizimit me ushqim bëhet në fillim të muajit dhe një pjesë e vogël mund të sillet edhe në 

gjysmën e dytë të muajit, kryesisht pemët dhe perimet, sipas kërkesës sillen në dy pjesë.  

Duhet theksuar te furnizimi me ushqim edhe një gjest bamirësie të qytetarit B. Avdiu, që punon në 

Gjermani. Gjatë gjithë muajit të Ramazanit ka siguruar iftarin për 13 persona dhe drekën për tri ditë 

festë duke kontraktuar një gjelltore nga qyteti për të dërguar ushqimin e gatshëm në Shtëpinë e 

Komunitetit në Ferizaj. 

Sa i përket furnizimit me barna dhe terapi të rregullt deri nga fillimi i muajit maj/2018 furnizimi ka 

qenë i mjaftueshëm, disa mungesa ka pasur deri sa është përzgjedhur operatori për furnizim. Mirëpo 

me përzgjedhjen e operatorit menjëherë kemi dërguar kërkesën dhe më 29/06/2018 jemi furnizuar 

për një periudhë tre mujore me sasi të mjaftushme të barnave dhe terapisë së rregullt për rezident. 

Aktivitetet e stafit me rezidentët 

Në Shtëpinë e komunitetit në Ferizaj personeli vazhdimisht është angazhuar në zhvillimin e 

aktiviteteve relaksuese për rezidentët, me qëllim të krijimit të një atmosfere më të ngrohtë.  Gjithashtu 

janë organizuar edhe shëtitje në natyrë, në malet e Neredimes duke ju përgatitur ushqime tradicionale 

dhe duke organizuar lojëra të ndryshme relaksuese.  

Sfidat dhe pengesat në punë 

Në këtë raport patjetër duhet cekur se gjatë këtij viti krahas punëve dhe obligimeve të kryera në 

Shtëpinë e Komunitetit në Ferizaj ka pasur edhe sfida, siç janë: mos lejimi i plotësimit të stafit për të 

zëvendësuar punëtorët që shkojnë në pushime të lindjes, pastaj marrja e mjeteve financiare nga ana e 

përmbarusve privat etj. 

Pengesa kryesore për mbarëvajtjen dhe realizimin e objektivave tona në Shtëpinë e Komunitetit në 

Ferizaj në vitin 2018 ka qenë marrja e një pjese të madhe të mjeteve financiare nga ana e 

përmbarusit privat, edhe pse kanë qenë grant qeveritar dhe decidivisht të alokuara për këtë 

institucion. 

Këtu duhet të cekur se në memorandumin e nënshkruar mes MPMS dhe KK të Ferizajt në korrik 

të vitit 2015 ceket decidivisht se buxheti i Shtëpisë së Komunitetit në Ferizaj assesi nuk mund të 

shfrytëzohet për qëllime tjera jashtë interesit dhe obligimeve të këtij institucioni. 

Këto mjete financiare janë grant specifik i Qeverisë së Kosovës dhe janë të ndara për ofrimin e 

shërbimeve personave me aftësi të kufizuara mendore. 
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• Projekti i ndërtimit të garazhave, depos dhe zyrave të punës. 

 

Realizimi i këtij projekti për institucionin tonë ka rëndësi të madhe pasi krijohen hapësira për garazha, 

depo funksionale dhe dy zyra pune, që janë të domosdoshme. 

Pas përfundimit të procedurave nga ana e Zyrës së Prokurimit dhe nënshkrimit të kontratës, fituesi i 

tenderit ka filluar me datë 13/08/2018 për ndërtimin e objektit nën mbikqyrjen e personit zyrtar të 

caktuar nga Zyra e Prokurimit të KK të Ferizaj, si organ mbikqyrës i realizimit të projektit. Finalizimi 

i punëve rreth këtij projekti është në fazën përfundimtare. 
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Drejtoria e Pronës, Kadastrit dhe Gjeodezisë është përgjegjëse për zhvillimin dhe organizimin e 

kapaciteteve kadastrale, rrjetin referues homogjen, rikonstruimin e informatave kadastrale në formë 

digjitale, modelin e sistemit informativ për tokën dhe pronën e Komunës së Ferizajt. 

Në kuadër të kësaj kjo drejtori është e ndarë në tre sektor; Sektori i Pronës, Kadastrit dhe Gjeodezisë. 

 

Më poshtë i gjeni të dhënat lidhur me lëndët e pranuara dhe të administruara nga tre sektorët e 

Drejtorisë. 

Sektori i Kadastrit është përgjegjëse për zhvillimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale, 

rrjetin referues homogjen, rikonstruimin e informatave kadastrale në formë digjitale, modelin e 

sistemit informativ për tokën dhe pronën e Komunës së Ferizajt. 

  

•  AKTIVITETET E IMPLEMENTUARA - Listoni dhe shpjegoni aktivitetet e 

implementuara gjatë periudhës raportuese nga sektori juaj duke përfshirë edhe aktivitetet 

që janë në implementim e sipër. 

 

1.1 Në sektorin e kadastrit janë përpunuar kërkesat në vijim: 

• Certifikata të pronësisë dhe kopje të planit janë pranuar 9600, prej të cilave janë miratuar 

9499, janë refuzuar 101 kërkesa, ndërsa në procedurë nuk ka lëndë të ngelur;  

• Kërkesa Regjistrim i Shitblerjeve janë pranuar 1364, prej të cilave janë miratuar 1303 lëndë, 

janë refuzuar 49 dhe në procedurë janë 12 lëndë;  

• Kërkesa për regjistrim të hipotekave janë pranuar 227, janë përfunduar 227, kurse nuk ka 

lëndë të refuzuara e as në procedurë;  

• Kërkesa për ç’regjistrim të hipotekave janë pranuar 173, janë përfunduar 173, kurse nuk ka 

lëndë të refuzuara e as në procedurë;  

• Kërkesa për regjistrim të trashëgimive në RDPP janë pranuar 307, prej të cilave janë miratuar 

300, nuk ka asnjë të refuzuar, dhe në procedurë kanë ngelur edhe 7 kërkesa;  

• Kërkesa për regjistrim të faljeve janë pranuar 487, të cilat janë miratuar në tërësi 481, të 

refuzuara nuk ka asnjë, kurse në procedurë janë 6 lëndë. 

• Kërkesa për barra tatimore janë pranuar 13 lëndë, janë miratuar në tërësi, kurse të refuzuara 

dhe në procedurë nuk ka asnjë lëndë.  

• Kërkesa regjistrim të këmbimeve dhe ndarjeve fizike janë pranuar 57 lëndë, janë përfunduar 

55 kurse në procedurë janë 2 lëndë, të refuzuara nuk ka asnjë kërkesë. 

• Kërkesa për ç’regjistrim të barrave tatimore janë pranuar 18, janë përfunduar 18, kurse nuk 

ka lëndë të refuzuara e as në procedurë;  

• Kërkesa për regjistrim të masave të sigurisë janë pranuar 24, janë përfunduar 24, kurse nuk 

ka lëndë të refuzuara e as në procedurë;  

• Kërkesa për ç ‘regjistrim të masave të sigurisë janë pranuar 12, janë përfunduar 12, kurse nuk 

ka lëndë të refuzuara e as në procedurë; 

• Kërkesa për nevoja personale janë pranuar 8356, janë përfunduar 8356, kurse nuk ka lëndë të 

refuzuara e as në procedurë; 
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Totali i kërkesave / lëndëve të pranuara në Sektorin e RDPP-së, gjatë vitit ka qenë 20465 kërkesa, 

të përfunduara janë 20461 kërkesa, në procedurë janë 27 kërkesa dhe janë refuzuar 150 kërkesa 

për arsye të ndryshme. 

 

 

 

• STATISTIKAT-Të listohen te gjitha statistikat përkatëse për sektorin tuaj, duke filluar nga 

buxhetin e planifikuar dhe shpenzuar për periudhën raportuese, diskutimet publike, 

takimet me palë, institucione, qytetarë e të ngjashme, kërkesat për qasje në dokumente 

zyrtare, lëndët e pranuara, kryera dhe në përfundim e sipër, dhe statistika tjera specifike që 

mund të ketë drejtoria juaj. Shtoni kategoritë sipas nevojës. 
 

 

     

Kërkesat e pranuara 

në sektorin e 

kadastrit  

gjatë vitit 2018  

Numri i 

përgjithshëm i 

kërkesave  

Të miratuara  Të refuzuara  Në 

procedurë  

Certifikata të pronësisë 

dhe kopje të planit  

9600 9499 101 / 

Regjistrim i 

Shitblerjeve   

1364 1303 49 12 

Regjistrim i 

Hipotekave  

227 227 / / 

Ç’regjistrim i 

Hipotekave  

173 173 / / 

Regjistrim i 

Trashëgimeve  

307 300 / 7 

Regjistrim i Faljeve  487 481 / 6 

Regjistrim i këmbeve 

dhe ndarjeve fzike  

57 55 / 2 

Regjistrim i barrave 

tatimore  

13 13 / / 

Ç’regjistrim i barrave 

tatimore  

18 18 / / 

Regjistrimi i masave 

siguruese  

24 24 / / 

Ç’regjistrim i masave 

siguruese 

12 12 / / 

Vertetime për nevoja 

personale  

8356 8356 / / 

Totali  20465 20461 150 27 
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SEKTORI I GJEODEZISË është përgjegjës për zhvillimin dhe organizimin e kapaciteteve 

kadastrale, rrjetin referues homogjen, rikonstruimin e informatave kadastrale në formë digjitale, 

modelin e sistemit informativ për tokën dhe pronën e Komunës së Ferizajt. 

 

•  AKTIVITETET E IMPLEMENTUARA - Listoni dhe shpjegoni aktivitetet e 

implementuara gjatë periudhës raportuese nga sektori juaj duke përfshirë edhe aktivitetet 

që janë në implementim e sipër.  

 

1.1 Në sektorin e gjeodezisë janë përpunuar kërkesat në vijim: 

• Kërkesa për kopje të planit janë pranuar gjithsej 2825 kërkesa, të gjitha janë përfunduar, për 

institucione janë lëshuar zyrtarisht 524 kopje të planit. 

• Kërkesa për ndarje të pronësisë janë pranuar 8 nga të cilat janë miratuar 7, ndërsa 1 kërkesë 

është refuzuar për arsye të ndryshme. 

• Kërkesa për bashkim të parcelave janë pranuar 222 kërkesa, të miratuara 211 dhe 11 kërkesa 

janë refuzuar.  

• Kërkesa për dhënie të produkteve (koordinatave) kadastrale janë pranuar 1062 kërkesa, të 

realizuar gjithësej 1044 dhe të refuzuara i kemi 18 kërkesa.  

• Kërkesa për identifikimin dhe regjistrimin e njësive banesore janë pranuar 85 kërkesa nga 

të cilat janë miratuar 74, të refuzuara 11 kërkesa. 

• Kërkesa për përcaktim dhe rirregullim kufiri janë pranuar 17 kërkesa nga të cilat janë 

miratuar 13, në procedurë është 1 kërkesë, të refuzuara janë 3 kërkesa për arsye të ndryshme. 

• Kërkesa për ndërrim kulture janë pranuar 15 kërkesa nga të cilat janë miratuar 13, ndërsa 2 

kërkesa janë refuzuar. 

• Kërkesa për regjistrim të coptimit nga gjeodetët dhe kompanitë e licencuara janë pranuar 

755 nga të cilat janë miratuar 747 kërkesa, kanë mbetur në procedurë 2 kërkesa, ndërsa janë 

refuzuar 6 kërkesa. 

• Kërkesa zyrtare për përmirësime nga palët dhe kërkesa zyrtare nga institucionet, drejtoritë 

e Komunës së Ferizajt, AKP, KPA, ministritë etj., janë pranuar 15 kërkesa, të gjitha të 

miratuara. 

• Kërkesë për riregjistrim i manualit i kemi pranuar 20 kërkesa, janë përfunduar 17, ndërsa 2 

lëndë janë refuzuar dhe 1 lëndë ka mbetur në procedurë. 

• Kërkesë për riregjistrimin e copëtimeve i kemi pasur gjithësej 118 kërkesa, prej tyre 116 

janë vendosur dhe 2 kërkesa janë refuzuar. 

• Identifikim në zyre i kemi pasur 15 kërkesa, janë vendosur 14, të refuzuar e kemi 1 kërkesë 

për arsye të ndryshme.  

• Kërkes për rirregullim të kufirit i kemi pasur gjithësej 15 kërkesa, janë përfunduar 14 

kërkesa dhe 1 kërkes për arsye të ndryshme është refuzuar. 

 

Totali i kërkesave / lëndëve të pranuara në Sektorin e Gjeodezisë, gjatë vitit 2018 ka qenë 2347 

kërkesa, të përfunduara janë   2296 kërkesa, në procedurë janë 4 kërkesa dhe janë refuzuar 47 

kërkesa për arsye të ndryshme 
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• STATISTIKAT-Të listohen te gjitha statistikat përkatëse për sektorin tuaj, duke filluar nga 

buxhetin e planifikuar dhe shpenzuar për periudhën raportuese, diskutimet publike, 

takimet me palë, institucione, qytetarë e të ngjashme, kërkesat për qasje në dokumente 

zyrtare, lëndët e pranuara, kryera dhe në përfundim e sipër, dhe statistika tjera specifike që 

mund të ketë drejtoria juaj. Shtoni kategoritë sipas nevojës. 

Kërkesat e 

pranuara në 

sektorin e 

Gjeodezisë gjatë 

vitit 2018 

Numri i 

përgjithshëm 

i kërkesave 

 

 

Të 

miratuara 

 

 

 

 

Të 

refuzuara 

 

 

 

 

Në 

procedure 

 

 

 

Mjetet e 

grumbulluara 

€ 

 

 

Kërkesa për kopje 

të planit 

 

3349 

 

3349 

 

/ 

 

/ 

 

Kërkesa për 

ndarje të pronësisë 

8 7 1 /  

Kërkesa për 

bashkim të 

parcelave 

 

222 

 

 

211 

 

 

11 

 

 

/ 

 

Kërkesa për 

dhënie të 

produkteve 

(koordinatave) 

kadastrale 

 

 

1062 

 

 

1044 

 

 

18 

 

 

/ 

 

Kërkesa për 

identifikimin dhe 

regjistrimin e 

njësive banesore 

 

85 

 

 

74 

 

 

11 

 

 

/ 

 

Kërkesa për 

përcaktim dhe 

rirregullim kufiri 

 

17 

 

13 

 

3 

 

1 

 

Kërkesa për 

ndërrim kulture 

 

15 

 

13 

 

2 

 

/ 
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Kërkesa regjistrim 

të coptimit nga 

gjeodetët dhe 

kompanitë e 

licencuara 

 

 

755 

 

 

747 

 

 

6 

 

 

2 

 

Kërkesa zyrtare 

për përmirësime 

nga palët dhe 

kërkesa zyrtare 

nga institucionet, 

drejtoritë e 

Komunës së 

Ferizajt, AKP, 

KPA, ministritë 

etj. 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

/ 

 

/ 

 

Kërkes për 

riregjistrim të 

copëtimit 

 

118 

 

116 

 

2 

  

Kërkes për 

riregjistrim i 

manualit 

 

20 

 

17 

 

2 

 

1 

 

Kërkes për 

riregullim kufirit 

 

15 

 

14 

 

1 

/  

Identifikim në 

zyre 

15 15 / /  

      

Totali 5696 5635 57 4  

 

 

Sektori i Pronës merret me menaxhimin e pronave komunale, ku përfshihet mbajtja e shënimeve për 

tërë tokën dhe objektet, të cilat i posedon apo i shfrytëzon Komuna, me zhvillimin e procedurës së 

shpronësimit, këmbimit të tokës në pronësi të Komunës me tokën e personave privat të planifikuar 

për interes publik, si dhe me trajtimin dhe zhvillimin e procedurave administrative për uzurpimet 

arbitrare të tokës në pronësi të Komunës. 

 

1. AKTIVITETET E IMPLEMENTUARA - Listoni dhe shpjegoni aktivitetet e 

implementuara gjatë periudhës raportuese nga sektori juaj duke përfshirë edhe aktivitetet 

që janë në implementim e sipër.  
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1.1 Në sektorin e Pronës janë pranuar kërkesat në vijim: 

• Në lëmin e uzurpimeve janë pranuar gjithësej 156 kërkesa të përfunduara janë 134, në 

procedurë 22 kërkesa. 

•  Në lëmin e destinimeve janë pranuar 151 kërkesa, janë përfunduar 128, në procedurë 

janë 23 kërkesa. 

• Në lëmin e shpronësimeve janë pranuar 20 kërkesa, të përfunduara 16, në procedurë 

janë 4 kërkesa.  

 

Totali i kërkesave / lëndëve të pranuara në Sektorin e Pronës, gjatë vitit 2018 ka qenë 327 kërkesa, 

të përfunduara janë 278 kërkesa, në procedurë janë 49 kërkesa. 

 

• STATISTIKAT-Të listohen te gjitha statistikat përkatëse për sektorin tuaj, duke filluar nga 

buxhetin e planifikuar dhe shpenzuar për periudhën raportuese, diskutimet publike, 

takimet me palë, institucione, qytetarë e të ngjashme, kërkesat për qasje në dokumente 

zyrtare, lëndët e pranuara, kryera dhe në përfundim e sipër, dhe statistika tjera specifike që 

mund të ketë drejtoria juaj. Shtoni kategoritë sipas nevojës. 
 

 

 

 

 

 

 

Kërkesat e 

pranuara në 

sektorin e 

Pronës gjatë 

vitit 2018 

Numri i 

përgjithshëm 

i kërkesave  

Të 

miratuara  

Të 

refuzuara  

Në 

procedurë  

Mjetet e 

grumbulluara- 

shpenzuara €  

Uzurime 156 134  22  

Destinime dhe 

përgjigje në 

kërkesa 

 

151 

 

128 

  

23 

 

Shpronësime 20 16  4  

Totali  327 278  49  
 

 

Në lëmin e Uzurpimeve bëjnë pjesë: inçizimet gjeodezike dhe caktimet e kufijeve të rrugëve, 

lumenjve, objekteve shkollore, objekteve shëndetësore, zyrave të gjendjes civile etj, të gjitha 

ato të cilat janë të poshtëshënuara. 

• Inçizimi i ngastrave kadastrale me numër 13940, 13890 dhe 13870 Zk. Mirash. 

• Inçizimi i ngastrës kadastrale me numër 13260 Zk. Ferizaj 

• Inçizimi i ngastrës kadastrale 4276, 42610, 4276, 4854, 48534263, 4273 Zk. Gërlicë. 

• Inçizimi i ngastrës kadastrale 25231 Zk. Ferizaj. 

• Inçizimi i ngastrave kadastrale 5331, 5332, 5341, 5342 Zk. Ferizaj. 

• Inçizimi i ngastrës kadastrale 11919 Zk. Ferizaj. 

• Inçizimi i ngastrës kadastrale 9746, dhe 9732 Zk. Ferizaj. 

• Inçizimi i ngastrës kadastrale 9833 Zk. Ferizaj. 

• Inçizimi i ngastrës kadastrale 4090 Zk. Surqinë. 

• Inçizimi i ngastrave kadastrale 21551, 21541, 21520 Zk. Greme. 

• Inçizimi i ngastrës kadastrale 25853 Zk. Ferizaj. 
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• Inçizimi i ngastrës kadastrale 630 Zk. Manastirc. 

• Inçizimi i ngastrës kadastrale 8540 Zk. Koshare. 

• Caktimi i pikave të rrugës në ngastrën kadastrale 2485 Zk. Ferizaj. 

• Caktimi i pikave të rrugës në ngastrën kadastrale 3820 Zk. Prelez i Muhaxherëve. 

• Caktimi i pikave të çerdhes së fëmijeve në ng.kad. 21541, 21551 Zk. Greme. 

• Caktimi i pikave të rrugës në fshatin Jezerc në ng.kad. 35512 dhe 34840 Zk. Jezerc 

• Caktimi i pikave të rrugës në ngastrat kadastrale 2040 dhe 2050 Zk. Cërnillë. 

• Caktimi i pikave të rrugës në fshatin Greme në ng.kad. 21510, 13560  

• Caktimi i pikave të rrugës në Ferizaj në ng.kad. 4411, 4375, 13772 

• Caktimi i pikave të rrugës në fshatin Talinoc i Muhaxhereve në ng.kad. 10020  

• Caktimi i pikave të rrugës në fshatin Talinoc i Jerlive në ng.kad. 4590 

• Caktimi i pikave të rrugës në fshatin Komogllavë në ng.kad.35770, 14680, 15050 

• Caktimi i pikave në rrugën e fshatit Softaj në ng.kad. 6931 

• Caktimi i pikave të rrugës në fshatin P. Jerlive në ng.kad. 1782117811 

• Caktimi i pikave të rrugës në fshatin Zaskok në ng.kad. 5491, 5492, 5480,5500, 549. 

• Inçizimi i ng.kad. 13890 dhe 1394 Zk. Mirosalë 

• Caktimi i pikave në fshatin Greme në ng.kad.32380 

• Caktimi i pikave në fshatin Greme në ng.kad.18260 

• Caktimi i pikave në fshatin P. i Muhaxherëve ng.kad.5160 

• Caktimi i pikave në fshatin P. i Jerlive në ng.kad.11790 

• Caktimi i pikave në fshatin Greme në ng.kad.32380 

• Caktimi i pikave në fshatin Neredime e Eperme në ng.kad.17360 

• Caktimi i pikave në fshatin Nikadin në ng.kad.3740 

• Inçizimi i ngastrës kadastrale 950 Zk. Nikadin 

• Caktimi i pikave te rrugës 49611 Zk. Ferizaj 

• Inçizimi i ngastrave kadastrale 1010, 1990, 2000, 2010 dhe 5650 Zk. Rakaj 

• Inçizimi i ngastrave kadastrale 20831 dhe 3161 Zk. Pleshinë 

• Inçizimi i ngastrës kadastrale 92 Bablak 

• Caktimi i pikave në fshatin Nikadin në ng.kad.3740 

• Inçizimi i ngastres kadastrale 950 Zk. Nikadin 

• Caktimi i pikave të rrugës 49611 Zk. Ferizaj 

• Inçizimi i ngastrave kadastrale 1010, 1990, 2000, 2010 dhe 5650 Zk. Rakaj 

• Inçizimi i ngastrave kadastrale 20831 dhe 3161 Zk. Pleshinë 

• Inçizimi i ngastrës kadastrale 92 Bablak 

• Caktimi i pikave të rrugës në fshatin Dremjak 733-0 Zk. Dremjak. 

• Caktimi i pikave të rrugës në Ferizaj ne rrugën “Imri Halili” deri te pishina “Matoshi”  

• Inçizimi i rrugës në Ferizaj në ng.kad. të rrugës 1211-3 

• Inçizimi në Fshatin e Vjetër në ng.kad.295-0  

• Inçizimi i rrugës në lagjen “Sherret” në ng.kad, 845-0 Zk. Ferizaj 

• Inçizimi i rrugës në fshatin Slivovë në ng.kad. të rrugës 679-0 

• Inçizimi i ng.kad. 723 Zk. Nikadin pronë e Komunës së Ferizajt. 

• Caktimi i pikave të rrugës në Ferizaj rr. “Marije Kraja” ng.kad. 288-6,288-7. 

• Caktimi i pikave të rrugës në Ferizaj në rr. Reçakut” ng.kad. 2525-0. 

• Caktimi i pikave të rrugës “Reçakut”ng.kad. 1379-0 Zk. T. Jerlive. 

• Caktimi i pikave të rrugës në fshatin Greme në ng.kad.1729-0 . 

• Caktimi i pikave të rrugës në fshatin Greme në ng.kad.1166-1. 

• Caktimi i pikave të rrugës në fshatin Prelez i Jerlive në ng.kad. 1870-0. 

• Caktimi i pikave në rrugë e fshatit Mirosalë 2148-0, 
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• Caktimi i pikave të rrugës 496-11 Zk. Ferizaj, 

• Inçizimi i objektit në ng.kad. 2509-0 Zk. Ferizaj, 

• Caktimi i pikave në rrugë në fshatin Mirosalë 2148-0, 

• Caktimi i pikave të rrugës 496-11 Zk. Ferizaj 

• Inçizimi i objektit në ng.kad. 2509-0 Zk. Ferizaj 

• Caktimi i pikave të rrugës në fshatin N. e Poshtme në ng.kad. 1154-0,1155-0 dhe 1153-0 

• Caktimi i pikave në fshatin N. Epërme 1459-0 

• Caktimi i pikave në fshatin Komogllavë në ng.kad. 1194-0 

• Caktimi i pikave në Ferizaj në ng.kad.1377-2 

• Caktimi i pikave në Ferizaj në ng.kad.459-0 

• Caktimi i pikave të rrugës në fshatin Cërnillë ne ng.kad. 848-0 Zk. Cërnillë. 

• Caktimi i pikave në fshatin Jezerc në ng.kad. 3470-0 Zk. Jezerc. 

• Caktimi i pikave të rrugës në Ferizaj në ng.kad. 1377-2 Zk. Ferizaj. 

• Caktimi i pikave të rrugës në fshatin Zaskok në ng.kad. 174-2 dhe 154-6 Zk. Zaskok. 

• Caktimi i pikave në SHFMU “Jeronim De Rada” në ng.kad. 1751-1 Zk. Ferizaj. 

• Caktimi i pikave në fshatin Greme në ng.kad.2942-0 Zk. Greme 

• Caktimi i pikave në fshatin Gaçkë në ng.kad.1502-1 Zk. Gaçkë 

• Caktimi i pikave në Ferizaj në ng.kad. 915-0 Zk. Ferizaj.  

• Ferizaj inçizimi i sheshit të qytetit. 

• Ferizaj inçizimi i rrugës “Saranda” 

• Ferizaj inçizimi i rrugës “Morava”  

• Greme caktimi i pikave të rrugës “Ilirija” 

• Caktimi i pikave të rrugës fsh. Manastirc. 

• Caktimi i pikave në fshatin Papaz dhe Softaj 

• Inçizimi i ng.kad. 2548-0 Zk. Komogllavë.    

• Inçizimi i ng.kad.2748-0 Zk. Ferizaj. 

• Caktimi i pikave të rrugës në ng.kad. 382-0 Zk. P. i Muhaxherëve 

• Caktimi i pikave të rrugës në ng.kad. 2807-0 Zk. Ferizaj  

• Caktimi i pikave të oborrit të SHFMU “Tefik Çanga” Ferizaj në ng.kad. 2523-0  

• Caktimi i pikave të rrugës në ng.kad. 687-0 Zk. Ferizaj 

• Caktimi i pikave në ng.kad. 1153-0 Zk. Neredime e Poshtme. 

• Caktimi i pikave në fshatin Komogllavë në ng.kad. 2548-0 

• Caktimi i pikave të rrugës në ng.kad. 773-0 Zk. Burrnik  

• Caktimi i pikave të rrugës në ng.kad. 708-0 Zk. Ferizaj  

• Caktimi i pikave të rrugës në ng.kad. 533-0 Zk. Jezerc 

• Caktimi i pikave në Ferizaj në ng.kad. 534-8 Zk. Ferizaj. 

• Caktimi i pikave në Ferizaj në ng.kad. 2832-0 Zk. Ferizaj. 

• Caktimi i pikave të rrugës në ng.kad. 1329-0 Zk. Zllatar. 

• Inçizimi i ng.kad. 496-4 Zk. Talinoc i Jerlive. 

• Inçizimi i ng.kad. 153-0 Zk. Lloshkobare. 

• Ferizaj Inçizimi i sheshit të qytetit. 

• Ferizaj inçizimi i rrugës “Saranda”.  

• Ferizaj inçizimi i rrugës “Morava”  

• Greme caktimi i pikave të rrugës “Ilirija”  

• Caktimi i pikave të rrugës fsh.”Manastirc. 

• Caktimi i pikave në fshatin Papaz dhe Softaj 

• Caktimi i pikave të lumit në ng.kad. 1285-0 ne Zk. Zaskok. 

• Caktimi i pikave të rrugës ng.kad. 1723-0 Zk Nerodime 
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• Caktimi i pikave të rrugës ng.kad. 901-0 Zk. Nikadin  

• Caktimi i pikave të rrugës ng.kad.290-0Zk. Dremjak, 

• Caktimi i pikave të rrugës ng.kad.45-0 Zk. Pleshinë  

• Caktimi i pikave të lumit në ng.kad. 1285-0 ne Zk. Zaskok. 

• Caktimi i pikave të rrugës ng.kad. 1723-0 Zk Nerodime 

• Caktimi i pikave të rrugës ng.kad. 901-0 Zk. Nikadin, 

• Caktimi i pikave të rrugës ng.kad.290-0Zk. Dremjak 

• Caktimi i pikave të rrugës ng.kad.45-0 Zk. Pleshinë  

• Caktimi i pikave te rruges në fshatin Pleshinë në ng.kad.1807-0 

• Caktimi i pikave në fshatin Fshatin e Vjetër në ng.kad.11-1 

• Caktimi i pikave ne Ferizaj në ng.kad.566-0 

• Inçizimi i ngastrës kadastrale në fshatin Pojatë në ng.kad.59-1 

• Inçizimi i ngastrave kadastrale 638-0,635-0, 634-0, 633-0, Zk. Prelez I Jerlive. 

• Caktimi i pikave të rrugës ng.kad. 194-1 Zk.Dremjak  

• Inçizimi dhe caktimi i pikave në ng.kad. 707-0, 708-0, 360-0 Zk. Bibaj.  

• Inçizimi i ngastrave kadastrale 274-0, 2748-0,2749-0 Zk. Ferizaj. 

• Inçizimim i pikave në ng. kad.155-0 zk Greme 

• Inçizimim i pikave në zk Komogllav 

• Inçizimim i pikave në ng. kad.485-2 zk Papaz 

• Inçizimim i pikave në zk Prelez   I Muhaxhereve 

• Identifikim në ng kad.624-1 624-2. Zk F. i Vjetër  

• Caktim i pikave në ngastrat kad. për varrezat e qytetit në ZK Fshat i Vjetër 

• Caktimi i pikave te Kafja e Pensionerëve në ng.kad nr 1794-5 Zk. Ferizaj. 

• Inçizimi i ng.kad. 2125-0 Zk. Dardani 

• Inçizimi i ng kad 1178-0 Zk Prelez i Jerlive 

• Caktimi i pikave në ng.kad nr 705-0 dhe 753-1 Zk. Zllatar. 

• Caktimi i pikave në ng.kad nr2073-0  Zk. Pleshinë 

• Caktimi i pikave në ng.kad nr 893-4 Zk. Ferizaj 

• Caktim i pikave ng kad.  2070 -0  Zk Ferizaj 

• Matjen e Verandave 20. 

• Caktimi i pikave në ng. kad 2275-0 Zk. Rahovicë. 

• Inçizimi në nga. kad.847-0 dhe 154-0 Zk. Cërnillë 

• Inçizimi i ng. kad1178-0 Zk Prelez i Jerlive 

• Caktimi i pikave në rrugën Bajram dhe Gursel Sylejmani Zk. Ferizaj.  

• Caktimi i pikave në ng.kad nr376-0 Zk. Sojevë 

• Caktimi i pikave në ng.kad nr 168-0 Zk. Lloshkobare 

• Caktimi i pikave për projektin e KEK-ut Zk. Greme 

• Caktim i pikave për  rrugën Varosh Gërlicë 

• Caktim i pikave të rrugës Greme 

• Inçizim i trotuarit në rrugen “Astrit Bytyqi” 

• Caktim i pikave në ng. kad.107-1 Zk Nikadin. 

• Inçizimi i pikave në ng. kad.155-0 zk Greme 

• Inçizimi i pikave në zk Komogllavë 

• Inçizimi i pikave në zk Prelez   I Muhaxhereve 

• Identifikim ne ng kad.624-1 624-2. Zk F. i Vjetër  

• Caktim i pikave në ngastrat kad. per varrezat e qytetit në ZK Fshat i Vjeter 

• Caktimi i pikave në ng.kad nr 168-0 Zk. Lloshkobare 

• Inçizimi i ngastrës kadastrale 144-0 Zk. Dremjak 
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Në lëmin e destinimeve: bëjnë pjesë propozim-vendimet dhe vendimet për Shpalljen e 

Interesit të Përgjithshëm për ngastrat kadastrale nëpër zonat kadastrale të ndryshme, kërkesat e drejtuar 

institucioneve qendrore për kthimin e pronave te cilat jan nën menaxhimin e AKP-së dhe Ekonomisë 

Pyjore, kërkesat drejtuar Ministrisë së Financave- Departamentit të Tatimit në Pronë-ZVPP-së për  

parcelat të cilat janë në fazën e vlerësimit të tokave si në lëmin e shpronësimit ashtu edhe në lëmin e 

këmbimit të pronave, përgjegjet në kërkesa të ushtruar nga Agjencioni Kosovar i Privatizimit për 

parcelat të cilat janë në fazën e likuidimit,  kërkesat të cilat kanë ushtruar qytetarët për ri-regjistrimin 

e parcelave, kërkesat e qytetarëve për faljen e paluajtshmerive të tyre për rrugë, varreza, etj, kërkesat 

brenda sektorëve drejtuar kadastrit dhe gjeodezisë për zbatim të vendimeve në RDPP, çertifikata të 

pronës për produkte, kërkesë për copëtime etj. 

 

Propozim-vendime për kuvend të komunës së Ferizajt gjithsej 35 prej të cilëve 31 janë 

miratuar, 2 nuk kanë kaluar në Kuvend-Komitet dhe 2 janë rikthyer nga Ministria për 

rishikim. 

 

• Propozim- Vendim për Shpalljen e Interesit të Përgjithshëm për tokat te cilat janë nën menaxhimin e 

AKP-së. 

• Propozim- Vendim për Shpalljen e Interesit të Përgjithshëm për tokat te cilat janë nën menaxhimin e 

Ekonomisë Pyjore. 

• Propozim – vendim per destinimin e ng.kad. 281-0 Zk. Softaj 

• Propozim –vendim per kembimin e ng.kad. 176-0,178-0,180-1,184-3 dhe 184-4 Zk. Ferizaj. 

• Propozim Vendime per ndertimin e nje Objektit per sherbime mortore ne Zk Komogllav  

• Propozim- vendim per nderrimin e ng.kad. 1194-0 dhe 1195-1 Zk. Komogllavë. 

• Propozim- vendim per kembimin e ng.kad. 459-0,290-3,291-4,291-5 ZK Talinoc I Jerlive  

• Propozim- vendim per kembimin e ng.kad.313-0 dhe132-3 Zk Sojeve 

• Propozim- vendim për Shpalljen e Intersit te Pergjithshem te pjesës se ng.kad 697-0 ZK Cërrnillë 

• Propozim- vendim për Shpalljen e Intersit te Pergjithshem te pjesës se ng.kad. 741-1,733-0,732-0 Zk 

Talinoc I Muhaxhërev 

• Propozim- vendim për Shpalljen e Intersit te Pergjithshem te pjesës se ng.kad.1682-0,1683-0,1722-0, 

1841-0 Zk Merosal 

• Propozim- vendim për Shpalljen e Intersit te Pergjithshem te pjesës se ng.kad1240-0,1243-0,1244-0 Zk  

Sojevë 

• Propozim- vendim për Shpalljen e Intersit te Pergjithshem te pjesës se ng.kad.1228-0 Zk Komogllavë 

• Propozim- vendim për Shpalljen e Intersit te Pergjithshem te pjesës se ng.kad655-0 Fshat I Vjetër 

• Propozim- vendim vendim për Shpalljen e Intersit te Pergjithshem te pjesës se ng.kad 206-3, 206-

4,206-1 ZK Zaskok dhe pjese e ng. kad. 591-1 ZK Varosh. 

• Propozim- vendim për destinim te ng.kad. 708-4 Zk Ferizaj 

• Propozim-vendim per Kembim te nga kad.1042-83 me ng. kad.1042-1 Zk Ferizaj 

• Propozim-vendim per destinimin e ng.kad. 2025-0 Zk. Ferizaj per Ndërrmarjen “Ambienti”. 

• Shpallja e Interesit të Përgjithshëm për ng.kad. 449-0 dhe 978-0 Zk. Lloshkobare. 

• Shpallja e Interesit të Përgjithshëm për ng.kad. 2747-0,2748-0 dhe 2749-0 Zk. Ferizaj. 

• Propozim- vendim per dhënjen ne shfrytëzim te parcelës 1883-0 Zk. Talinoc I Jerlive. 

• Propozim- vendim per destinimin e ng.kad. 1749-1 Zk. Ferizaj per ndertimin e shtatores së dëshmorit 

“Nazmi Ukzmajli”. 

• Propozim- vendim për dhënjën në shfrytëzim te parc708-2 Zk. Ferizaj per shtepinë Integruese II. 

• Propozim- Vendim per destinimin e ng.kad. 409-0 Zk. Surqinë për ndertimin e rrjetit elektrik KEDS. 

• Propozim- vendim per destinimin e ng.kad. 2155-1, 2154-1, 2152-0Zk. Greme për Sallë Sportit. 
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• Propozim- vendim per destinimin e ng.kad. per varrezat e qytetit ne ng.kad. 498-1 Zk. Fshati i Vjetër. 

• Propozim- vendim per destinimin e ng.kad. 683-0 Zk. Slivovë per park dhe pllakë përkujtimore. 

• Propozim-vendim per Shpalljen e Interesit të Përgjithshëm per zgjerim varrezave ne Fshatin e Vjetër 

ne ng.kad. 285-0 dhe 290-2 Zk. Fshati I Vjetër. 

• Propozim-vendim per destinimin e ng.kad. 2208-0 Zk. Greme per xhami te fshatit Greme. 

• Propozim-Vendim per Shpalljen e Interesit te Pergjithshem per ng.kad. 296-1 Zk Doganaj  per varreza 

te fshatit. 

• Propozim-vendim per Shpalljen e Interest te Pergjithshem per ng.kad. 579-16, 579-15, 579-13, per 

zgjerim e varrezave te qytetit në Zk. Fshati i Vjetër. 

• Propozim-vendim per Shpalljen e Intersit te Pergjithshem per ng.kad.1055-7 Zk. Prelez i Jerlive per 

zgjerim te oborrit te SHFMU” Ismajl Qemajli”.  

• Propozim-vendim per Shpalljen e Interesit te Pergjithshem ne ng.kad. 5-0 Zk. Zllatar per varrezat e 

fshatit Zllatar. 

• Propozim-vendim per Shpalljen e Interesit te Pergjithshem per ng.kad. 1166-1 ZK. Greme per zgjerim 

te rruges ‘Ilirija”. 

• Propozim- Vendim për destinimin e ng.kad. 144-0 Zk. Dremjak për varreza. 

• Në lëmin e shpronësimeve: kemi lëndë te cilat janë për vlerësim në MF, kemi filluar përgaditjet e 

lëndeve për zhvillimin e procedurave administrativo - juridike për parcelat te cilat janë në Zk. Ferizaj 

ne rrugër “Driton Islami”, “Marije Kraja”etj. Për parcelat te cilat janë ne rrugën “Gursel dhe Bajram 

Sylejmani”dhe në fshatin Lloshkobare etj, pas konfirmimit të ligjshmerisë së aktit te komunës nga 

MAPL-ja fillojm procedurat e shpronësimit për keto parcela. 

 

Deklarata për FALJE të pronës nga qytetarët e Komunës së Ferizajt për interes të përgjithshëm 

janë pranuar 20 kërkesa, të njëjtat janë zbatuar në kadastër dhe kanë kaluar në emër të 

Komunës së Ferizajt. 

• Deklaratë per falje nga Rasim Osmani, të ngastrës kadastrale 2706-3 me sip.200m2 Zk Komogllav  

• Deklaratë për fajle nga Burim, Bekim, Besim, Lulzim Jahiu, të ngastrës kadastrale 107-me sip.638m2 

Zk Nikadin  

• Deklaratë për falje nga Brahim, Milihate, Adem Sylejmani, të ngastrës kadastrale 385-0 dhe 386-0 me 

sip.532 m2 Zk Komogllavë.  

• Deklaratë për falje nga Shaip dhe Besim Grainca, të ngastrës kadastrale 11-0, 21-0, 512-0, 513, 700-

0,746-0, 890-1, 890-2, 891-1, 891-2, 892-1, 893-2, 894-0, 895-0, 896-0, 897-1, 897-2, 899-0, 900-0, 

901-0, 902-0, 903-0, dhe 907-0 me sip.200 m2 Zk Babush i Serbëve. 

• Deklaratë për falje nga Agim Ejupi, të ngastrës kadastrale 71-37 me sip.1176m2 Zk Ferizaj 

• Deklaratë për falje nga Rasim Agim Selimi, të ngastrës kadastrale 427-6,426-10 me sip.569 m2 Zk 

Gërlicë. 

• Deklaratë për falje nga Jetmir, Rrahim Sadiku, Qahil Sefedini, të ngastrës kadastrale 1947-1 me sip.785 

m2 Zk Komogllavë.  

• Deklaratë për falje nga Shukri dhe Agim Sallahi, te ngastrës kadastrale 758-0, me sip 572 m2, 765-0 

me sip.188 m2, 753-1 me sip.47 m2 Zk Zllatar. 

• Deklarat per falje nga Banush Salihu, të ngastrës kadastrale 396-14 me sip.200m2 Zk Balaj.  

• Deklarat per falje nga Enver Ejupi ,te ngastrës kadastrale 920-1 me sip.164m2 dhe ngastrës kadastrale 

860-0 me sip.391m2  Zk Ferizaj  

• Deklaratë për falje nga Izet dhe Mirvete Mihalica, të ngastrës kadastrale 211-3 me sip.725m2 Zk Prelez 

i Muhaxhereve. 

• Deklaratë për falje nga Rrustem e Alija, të ngastrës kadastrale 2858-3me sip.595m2 Zk Ferizaj. 

• Deklaratë për falje nga Agron dhe Blerim Çerkini, te ngastrës kadastrale 983-2 me sip.9m2 Zk Zaskok. 

• Deklaratë për falje nga Emrush Halili ,te ngastrës kadastrale 973-2 me sip.285m2 Zk Nikadin 
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• Deklarat per falje nga Murtez dhe Adnan Blenishti te ngastrës kadastrale 174-2 dhe 154-6 me 

sip.675m2 Zk Zaskok 

• Deklaratë për falje nga Arben Bytyqi, të ngastrës kadastrale 1394-0,1389-0.dhe 1389-0, me sip.200m2 

Zk Mirash.  

• Deklaratë për falje nga Kadri Rexhepi, të ngastrës kadastrale 119-19me sip.926 m2 Zk Ferizaj 

• Deklaratë për falje nga Osman Bytyqi, Isak Bytyqi, Bashkim Bytyqi, te ngastrës kadastrale 1394-0 me 

sip.110m2 1389-0 me sip 139m2,13187-0 me sip.74 m2, 1389-0 me sip. 16m2 Zk Mirash. 

• Gjithesej tokë e falur është 15,150.24 m² me shkronja (Pesëmbëdhjetë hektarë e pesëmbëdhjetë ari e 

njëzet e katër metra). 

 

 

Në fushën e transparencës, Drejtoria e Pronës, Gjeodezisë dhe Kadastrit për herë të parë nisi 

procesin e verifikimit, përkatësisht publikimit të listës së pronave komunale dhe listën e 

uzurpatorëve të pronave komunale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faqe 203 nga 231 
 
 

 

 

 REPUBLIKA E KOSOVËS ● REPUBLIKA KOSOVA ● REPUBLIC OF KOSOVO         

                           KOMUNA E FERIZAJT ● OPŠTINA UROŠEVAC ● MUNICIPALITY OF FERIZAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            DREJTORIA E BUJQËSISË DHE PYLLTARISË 

 

                                   RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

 

 

 

 

 

 

    Burim Bajrami  

   Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë 

 

 

 

 

 

   Ferizaj, 2019 

 



Faqe 204 nga 231 
 
 

 

 

            HYRJE 

Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë në kuadër të aktivitetit të saj ka në përbërje katër njësi: 

          *    Njësinë e lavërtarisë 

          *    Njësinë e blegëtorisë  

          *    Njësinë e zhvillimit rural dhe 

          *    Njësinë e pylltarisë. 

Të gjitha këto njësi kanë në kuadër të tyre staf të përgaditur profesional dhe aktivitetin e tyre e 

zhvillojnë konform rregullave dhe ligjeve të parapara në këtë sektor. 

            Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë gjatë periudhës raportuese në vazhdimësi ka zbatuar politikat 

sektoriale sipas: 

- Strategjive zhvillimore,  

- Planit të Punës së drejtorisë të hartuar për vitin 2018,  

- Planit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural të Kosovës 2014 – 2020, 

- Planit Zhvillimor Komunal, 

- Vendimeve të Kuvendit të Komunës dhe sipas kërkesave të qytetarëve. 

 

 Aktivitetet e drejtorisë gjatë kësaj periudhe janë fokusuar kryesisht në realizimin e subvencioneve dhe 

projekteve si dhe në shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave në lëmi të ndryshme të fermerëve. 

 Të gjitha kërkesat dhe hallet e fermerëve të komunës sonë janë analizuar dhe bashkë me ta janë hartuar 

edhe programet e investimeve në këtë sektor. 

Meqenëse kjo drejtori ka një buxhet të caktuar për investime e cila nuk ka mundësi t’i përmbushë të 

gjitha kërkesat dhe nevojat në këtë sektor jemi munduar që të gjitha sektorët të përfshihen në program 

dhe të investohet në bazë të analizave të stafit në konsultim me bujqit e komunës sonë. 

                

 Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë ka kryer këto aktivitete gjatë vitit 2018-të 

• Përgatitja e Raportit të punës për vitin 2017, 

• Kompletimi dhe sistemimi i të gjitha dokumenteve për projektet dhe subvencionet e realizuara për 

vitin 2017, 

• Plani vjetor i shfrytëzimit të mjeteve të Drejtorisë së Bujqësisë për vitin 2018 sipas kërkesës së 

Zyrës së Prokurimit, 

• Përgatitja e arsyeshmërisë së subvencioneve për Kuvend të planifikuara për vitin 2018, 

• Monitorimi i projekteve dhe subvencioneve –janë monitoruar shumica e projekteve dhe 

subvencioneve të realizuara nga viti paraprak dhe gjatë këtij viti. Ky proces do të ketë vëmendje të 

veçantë gjatë këtyre viteve me të vetmin qëllim realizimin e projekteve konform rregullave të parapara 

dhe eliminimin e keqpërdorimeve të mundshme nga ana e përfituesve.  
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•      Projekti i subvencionimit të kamatave të fermerëve - ka vazhduar edhe në vitin 2018 ku është 

shpall thirrja për aplikim për fermerët, është bërë pranimi i aplikacioneve të fermerëve, janë vizituar 

fermerët, janë realizuar kreditë e tyre, janë kryer pagesat e fermerëve dhe është bërë monitorimi i 

projekteve pas implementimit. Gjatë vitit 2018 me projektin e subvencionimit të kamatave janë përkrahur 

72 fermerë. 

 

 

• Subvencionimi i fermerëve për ngritjen e serrave me 300 m2 
 

 

Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë ka bërë furnizimin e fermerëve me serra, ku kanë përfituar 15 

fermerë me nga 3 ari serrë duke krijuar vende të qëndrueshme pune dhe prodhime të orientuara nga tregu. 

Bazuar në kërkesën e SHML të Agrobiznesit dhe Teknologjisë, “Zenel Hajdini”, Drejtoria e Bujqësisë 

dhe Pylltarisë ka siguruar mjete edhe për ngritjen e një serre në oborrin e kësaj shkolle si dhe riparimin e 

serrave ekzistuese që ishte shumë e arsyeshme për aftësimin profesional të nxënësve.  

Në këtë subvencionim është përfshirë konstruksioni i serrës, folia, transporti, punët rreth vendosjes së 

serrës dhe sistemi i ujitjes pikë-pikë. Ngritja e këtyre serrave është kryer me bashkëfinancim të  fermerit 

me 25 % dhe Drejtorisë së Bujqësisë me 75%. Këto serra janë monitoruar edhe pas ngritjes dhe 

shfrytëzimi i tyre është sipas destinimit të paraparë.  

•  Subvencionimi i fermerëve me farë misri- Është subvencionuar mbjellja e 400 ha sipërfaqe 

me misër. Sasia e tërësishme e farës ka qenë 800 thasë farë misri e grupit FAO 490 deri në 610. Për 

shpërndarje bazë është marrë lista e fermerëve që kanë aplikuar në MBPZHR për subvencionimin e 

kulturës së misrit.  

•  Subvencionimi i fermerëve për ngritjen e pemishteve me arra-  Drejtoria e Bujqësisë dhe 

Pylltarisë ka marrë vendim që për herë të parë t’i subvencionoj fermerët për ngritjen e pemishteve me 

arra. Subvencionimi ka qenë në sigurimin e fidaneve dhe të sistemit të ujitjes për pemishtet që do të 

ngriten. Gjatë aplikimit interesimi i fermerëve ka qenë shumë i madh. Janë vizituar nga komisioni të 

gjithë fermerët aplikues dhe prej tyre janë përzgjedhur 30 fermerë përfitues me nga 50 ari duke u bazuar 

në kriteret e caktuara në vendimin e Drejtorisë së Bujqësisë me nr.11/11 të datës 16.02.2018.  Me këtë 

subvencionim janë ngritur 15ha me pemishte të arrave. Këto pemishte janë monitoruar edhe pas ngritjes 

dhe gjendja e tyre është shumë e mirë. Realizimi i këtij subvencionimi është bërë pa pjesëmarrjen e 

fermerëve.      

 

• Vaksinimi i fondit blegtoral - Drejtoria e Bujqësisë ka realizuar projektin për vaksinimin e 

gjedheve, deleve dhe dhive kundër sëmundjeve clostridiale në fermat komerciale dhe gjysëm komerciale. 

Janë vaksinuar 2542 krerë gjedhe, dele 7714 krerë, dhi 165 krerë. Arsyeja e realizimit të këtij projekti 

është bërë nga se ky vaksinim parandalon sëmundjet infektive duke bërë që humbjet ekonomike në 

fermat e fermerëve të jenë shumë më të ulëta, rritjes së kualitetit të prodhimit dhe shëndetit të mirë të 

kafshëve me këtë edhe të njeriut duke konsumuar prodhime të shëndosha të mishit dhe qumështit të 

këtyre kategorive të kafshëve të imëta.  

• Trajtimi i lopëve, mëshqerrave dhe viqave kundër endoparazitëve- Drejtoria e Bujqësisë ka 

realizuar projektin për trajtimin e lopëve, mëshqerrave dhe viçave kundër endoparazitëve në fermat 

komerciale dhe gjysëm komerciale. Janë trajtuar 4160 krerë. 

• Rregullimi dhe mirëmbajtja e thundrrave tek lopët qumështore- Rregullimi dhe mirëmbajtja e 

thundrrave është bërë tek të gjitha fermat e fermerëve që kanë aplikuar për subvencionimin e lopëve 

qumështore nga MBPZHR. Sëmundjet e thundrrave janë problem për faktin se e tërë pesha e kafshës 
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është e koncentruar në thundrra që realisht përbën një ind keratinizues dhe mund të sjellin shumë 

patologji të rënda që vjen deri tek rënia e prodhimtarisë e njëherit edhe te humbjet ekonomike në ferma. 

Me këtë projekt rregullimi dhe mirëmbajtja e thundrrave u është bërë 2573 krerëve lopë qumështore. 

 

• Vaksinimi i qenve me pronarë kundër sëmundjes së tërbimit-duke pasur parasysh që sëmundja 

e tërbimit është sëmundje zoonoze vdekjeprurëse për njeriun është rikthyer projekti i vaksinimit të qenve 

me pronarë kundër kësaj sëmundjeje në të cilin projekt janë vaksinuar 3000 qen me pronar.  

• Subvencionimi i fermerëve me koshere të bletëve - Subvencionimi është bërë me 850 koshere, 

përfitues kanë qenë 117 fermerë. Për shpërndarje bazë është marrë lista e fermerëve që kanë aplikuar në 

MBPZHR për subvencionimin e bletëve. Realizimi i këtij subvencionimi është bërë me pjesëmarrjen e 

fermerëve me 25% dhe nga Drejtoria e Bujqësisë me 75%. 

• Furnizimi i fermerëve me lopë të racës së kombinuar mish-qumësht- Zhvillimi i blegtorisë në 

vendin tonë krahas rritjes së numrit të krerëve dhe prodhimtarisë, po shoqërohet me ndryshime jo vetëm 

në strukturën e fermës por edhe me shfrytëzimin e resurseve ekzistuese humane dhe atyre natyrore për 

krijimin e të ardhurave për ekonomitë familjare. Duke u bazuar në rëndësinë e cekur më lartë Drejtoria e 

Bujqësisë në mbështetje të mbarështuesve të fondit blegtoral ka bërë subvencionimin e fermerëve me 57 

krerë të lopëve të racës së kombinuar. Janë subvencionuar 57 fermerë me nga një lopë. Realizimi i këtij 

subvencionimi është bërë me pjesëmarrjen e fermerëve me 25%, dhe nga Drejtoria e Bujqësisë me 75% . 

• Trajtimi i qenve endacak ka vazhduar sipas kontratës kornizë të nënshkruar më datën 

07.11.2017. Deri në qershor 2018 janë trajtuar 1200 qen endacak. Për shkak të kërkesave të shumta të 

qytetarëve është vazhduar kontrata kornizë me të cilën janë trajtuar edhe 360 qenë endacak. Pas kësaj 

periudhe trajtimi i qenve ka kaluar në kompetencë të Agjensionit të Ushqimit dhe Veterinës së Kosovës. 

• Bashkëpunimi i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë me donatorë ka zënë vend të 

rëndësishëm në kuadër të aktivitetit të kësaj drejtorie me të vetmin qëllim ofrimin e sa më shumë 

mundësive përfituese për fermerët e komunës sonë.Poashtu janë respektuar me përpikmëri të 

gjitha marrëveshjet që kanë qenë të nënshkruara nga ana e zyrtarëve paraprak. 

Gjatë vitit 2018 janë nënshkruar marrëveshje me këta donatorë dhe janë zhvilluar këto aktivitete 

të cilat do t’i paraqesim në vijim: 

I.  Marrëveshja në mes Drejtorisë së Bujqësisë dhe IADK(Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së 

Kosovës) e nënshkruar më datën 26.01.2018 dhe e realizuar gjatë vitit 2018 përfshinë : 

             *   Furnizimi i 6 fermerëve me nga një llaktofriz me kapacitet prej 330 litra dhe me nga 5 

bidona 20 litërsh për secilin fermerë. 

             *  Trajnimi 20 ditësh i 7 fermerëve në lëminë e blegtorisë që u çertifikuan si Teknik të 

Blegtorisë titull ky ekuivalent me teknikët e shkollave të mesme të lejuar nga Autoriteti Kombëtar i 

Kualifikimeve.Projekti është realizuar në bashkfinancim IADK 69%, Drejtoria e Bujqësisë 20% dhe 

fermerët përfitues 11%. 

•  Ngritja e pikës përpunuese të pemëve dhe perimeve që është realizuar në fshatin Pleshinë. Në 

kuadër të këtij projekti është përfshirë mbajtja e trajnimeve intensive njëmujore për përpunimin dhe 

konservimin e pemëve dhe perimeve. Pjesëmarrëse në këto trajnime kanë qenë femrat e interesuara dhe të 

përzgjedhura. Trajnimet janë organizur në tri fshatra të Komunës së Ferizajt.Projekti është realizuar në 

bashkfinancim të IADK me 70%, Drejtoria e Bujqësisë me 20% dhe përfituesja 10 %. 

II.  Marrëveshja në mes të Drejtorisë së Bujqësisë dhe IKC-së: Implementimi i projektit trevjeçar 

(2018-2020) për zhvillimin e bujqësisë sipas marrëveshjes së nënshkruar më datën 02.03.2018. Në 

kuadër të kësaj marrëveshje përfshihen disa aktivitete mirëpo në vitin 2018 është realizuar aktiviteti – 
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Mbjellja e drunjve dekorativ në hyrje të fshatrave Greme, Rakaj dhe Prelez i Muhaxhërve si dhe mbjellja 

me këta drunj në shumicën e oborreve të shkollave brenda qytetit dhe nëpër fshatra.Poashtu këtë vit janë 

realizuar dy vizita studimore në Shqipëri në kuadër të kësaj marrëveshjeje me qëllim të ngritjes së 

njohurive të stafit dhe një pjese të fermerëve të komunës sonë.  

 

Një aktivitet shumë i rëndësishëm ka qenë’ “Panairi i Produkteve Bujqësore dhe Artizanale’’në të 

cilin bujqit kanë marrë pjesë me shitjen e produkteve të tyre si nje mundësi më shumë për promovimin e 

prodhimeve të tyre. Ky aktivitet do të zhvillohet edhe viteve në vijim. 

Bashkfinancimi në këtë marrëveshje është IKC me 51.65% dhe Komuna e Ferizajt me 48.35%  

       III.  Nënshkrimi i marrëveshjes në mes të HIB Petrolit dhe Drejtorisë së Bujqësisë për 

subvencionimin e fermerëve me karburante me çmim më të ultë për 5 cent nga çmimi i tregut. Kjo 

marrëveshje ka vazhduar gjatë tërë vitit 2018. 

       IV. Marrëveshja në mes Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë dhe Organizatës për Zhvillim Rural 

“Mëshqerra” nga Prishtina. 

       Kjo marrëveshje është nënshkruar në vitin 2017, ishte një projekt trevjeçar. Në vitin 2018 janë 

kryer obligimet financiare në bazë të marrëveshjes, është bërë pagesa në vlerë prej 18,800.00€ dhe është 

bërë shpërndarja e 10 krerëve mëshqerra për 10 fermerë që ishin dhuratë sipas këtij projekti. 

Gjatë vitit 2019 në bazë të kësaj marrëveshje do të shpërndahen te fermerët përfitues nga një thes me 

farë misri. 

Aplikimi i fermerëve për subvencione nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 

kryhet në zyrat e Drejtorisë së Bujqësisë. Kjo fazë zgjatë mbi dy muaj, është një punë shumë voluminoze 

dhe tërë stafi i Drejtorisë së Bujqësisë është i angazhuar në kryerjen e këtyre punëve:  

*Shpallja e njoftimeve për aplikim për subvencione, 

*Përcaktimi i termineve të fermerëve, 

*Kontrollimi dhe pranimi i dokumenteve, 

*Regjistrimi në Regjistrin e Fermës, 

*Digjitalizimi i parcelave në ELPIS, 

*Aplikimi online për të gjitha subvencionet në EFR. 
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Gjatë vitit 2018 për subvencionet nga MBPZHR në Drejtorinë e Bujqësisë kanë aplikuar gjithsej 1110 

fermerë për këto subvencione: 

 Kategoria  Njësia Numri i tërësishëm 

 Lopë Krerë 2617 

 Dele Krerë 7358 

 Dhi Krerë 101 

 Bletë Koshere 6910 

 Grurë Ha 2822 

 Misër Ha 1628 

 Molla Ha 63 

 Mjedra Ha 208 

 Kumbulla Ha 15 

 Patate Ha 35 

 Kunguj Ha 518 

 Qepë Ha 16 

 Shalqinjë ha 3 

 Lakra Ha 3.5 

 Manaferra Ha 2 

 Arra Ha 14 

 Vishnje Ha 2 

 Lajthia Ha 21 

 Dredhëza Ha 7 

 Fasule Ha 4 

 Domate Ha 1 

 Speca Ha 2 

 Marulla Ha 1 

 

• Subvencionimi i fermerëve për sasi dhe cilësi të qumështit nga MBPZHR që bëhet për 

çdo tre muaj, aplikimi me të gjitha procedurat është bërë në Drejtorinë e Bujqësisë, ku 

kriter ka qenë, të kenë sasinë së paku 1500 l /për tre muaj. 

 

*  Në Drejtorinë e Bujqësisë dhe Pylltarisë janë bërë: 

 

      - Planifikimi i projekteve dhe subvencioneve që do të realizohen me buxhetin e  

         vitit 2019-2021, 

-  Pagesat për të gjitha subvencionet e realizuara, 

-  Pagesat për të gjitha kategoritë e shërbimeve dhe mallrave, 

 - Janë bërë raportet mujore dhe gjashtëmujore për faturat e papaguara, 

-  Pagesat e participimit të fermerëve gjatë realizimit të subvencioneve, 

-  Pagesat e kamatave për të gjithë fermerët përfitues të subvencionimit të kamatave, 
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-  Planet dhe raportet e mbjelljeve pranverore,  

-  Janë bërë përgatitjet për korrje-shirje, 

            *  Jemi të kyçur në komisionin për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore,   

            *  Janë pajisur fermerët me vërtetime si prodhues bujqësor për nevoja të tyre personale, 

*  Të gjitha kërkesat që i janë drejtuar kësaj drejtorie janë shqyrtuar dhe janë zgjedhur 

konform ligjeve dhe rregulloreve në fuqi 

*   Mbajtja e trajnimeve është një instrumentet i rëndësishëm për realizimin e politikave të 

zhvillimit të bujqësisë. 

• Trajnimet me komunitetin e fermerëve janë bërë me forma të ndryshme komunikimi 

dhe me një sërë aktivitetesh.  

 

• Janë mbajtur trajnime me fermerë në sektor të ndryshëm të bujqësisë me tema mbi: 

teknikat dhe teknologjitë për prodhimin bimor dhe blegtoral, inpute cilësore, 

menaxhimin e fermës, kooperimin e fermerëve, plane biznesi, mundësitë e kreditimit, 

marketingun e prodhimeve bujqësore, çmimet e tregjet, potencialet prodhuese, 

mundësitë e përpunimit, prognoze-sinjalizimin i sëmundjeve dhe dëmtuesve, sigurinë 

ushqimore, etj. 

 

•  Janë shpërndarë rreth 1000 broshura dhe fletëpalosje fermerëve për tema të ndryshme 

të përgatitura nga Departamenti i Shërbimeve Këshillimore dhe Teknike. Misioni i këtij 

shërbimi është sigurimi dhe ofrimi i informacionit dhe njohurive teknike dhe 

ekonomike për rritjen e prodhimit dhe të ardhurave për kategoritë e ndryshme 

fermerësh. 

 

Në kuadër të Drejtorisë funksionon edhe zyra apo njësia e pylltarisë aktivitetin e së cilës do 

ta paraqesim në vijim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektivi Aktivitetet  Rezultatet 

 

 

 

 

• Mbrojtja  

e Pyjeve 

 

Rojet e pyjeve kanë ngritur  

F.Penale –121 me 438.96 

m3 në vlerë 59769.88 € 

F.Kund.- 394 me 696.21 

m3 në vlerë 96149.68 €. 

Gjithsejt fletëparqitje: 

515 lëndë me 1135.27 

m3 në vlerë prej 

155919.56 € 
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Njësia e 

Pylltarisë 

Ferizaj 

Konfiskimi i masës drusore dru teknik- 12.53 m3 

dru zjarri –190.10 m3 

Janë zhvilluar:  

– Janë zhvilluar 90 kontrolle dhe monitorime të pyjeve publike 

në rrugët pyjore. 

Janë zhvilluar 45 aksione me polici si në tregun e drurëve 

poashtu edhe në rrugët pyjore. 

Në Njësinë Menaxhuese “Neredime-Jezerc” janë vendosur tri 

pika statike kontrolli me polici në këto vende: 

-Bashkimi Lumejve- pikë kontrolli e vendosur nga muaji gusht e 

cila edhe më tutje është në funksion. 

Pikat e kontrollit te Livadhet e Papazit mbi fshatin Jezerc dhe te 

livadhet e Burrnikut në fshatin Burrnik janë vendosur në muajin 

shtator deri në fund të muajit nëntor. 

Këto dy pika janë mbyllur për shkak të kushteve klimatike-

(terreni i papërshtashëm). 

Këto pika kanë funksionuar 24 orë. 

Takimet e mbajtura: 

 -Gjatë këtij viti janë mbajtur këto takime në funksion të 

bashkëpunimit në mbrojtjen e pyjeve. 

Me institucionin e Prokurorisë dhe të Gjyqësisë, të Policisë 

së Ferizajt. 

Është mbajtur takim ndërkomunal në mes të komunave 

Shtërpcë, Suharekë, Ferizaj, dhe të Parkut Nacional për 

bashkëpunim në fushën e mbrojtjes së pyjeve. 

Janë mbajtur edhe takime me Inspektorë Qendrorë të 

Pylltarisë. 

Potenconi nëse keni aktivitete në mbrojtjen e pyjeve nga zjarret 

dhe sëmundjet: 

-Gjatë këtij viti në Njësinë Menaxhuese të Zhegovcit kemi patur 

zjarr në kulturën e pishës ku sipërfaqja ka qenë prej 2 hektarësh. 

Seancat gjyqësore: 

-Kanë qenë 145 seanca gjyqësore 
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Pasqyra e aktgjykimeve dhe akvendimeve për vitin 2018: 

Nga gjykata për kundërvajtje janë pranuar:680 aktvendime: 

Pozitive-372, të pezulluara-307 dhe negative-1 lëndë. 

Nga gjykata penale janë pranuar: 136 aktgjykime 

Pozitive – 105, të pezulluara-27 dhe negative-4 

 

 

 

 

• Masat  

Silvikulturore 

Aktivitetet në shfrytëzimin e pyjeve publike, damkimin, 

realizimin etj. 

 Gjatë këtij viti në Njësinë Menagjuese “Neredime-Jezerc”  janë 

kryer këto aktivitete në pyje publike në këto ngastra pyjore. 

Nr.37: -Operatori ekonomikë NTP “Meti Comerc” ka bërë 

transportimin e kësaj mase drusore: dru teknik -178.28 m3 dhe 

dru zjarri-639.50 m3. 

Ngastra 35: - Operatori ekonomikë NTP “Urani Com” ka bërë 

transportimin e kësaj mase drusore: dru teknik-159.47 m3 dhe 

dru zjarri-474.50 m3. 

Ngastra 34: - Operatori ekonomikë NTP “Meti Comerc” ka bërë 

transportimin e kësaj mase drusore: dru teknik- 354.98 m3 dhe 

dru zjarri-1178.50 m3. 

Ngastra 32:- Operatori ekonomikë NTP “Meti Comerc” ka bërë 

transportimin e kësaj mase drusore: dru teknik- 301.99 m3 dhe 

dru zjarri-1300.60 m3. 

Gjithsejt: dru teknik- 994.72 m3, dru zjarri-3593.10 m3. 

Poashtu në Njësinë Menxhuese të Zhegovcit në ngastrën 34 janë 

damkosur 4.50 m3 pishë e thatë ndërsa janë transportuar 2.25 

m3. 

Shitje me pakicë për ekonomi familjare janë dhënë 689.80 m3 

dru zjarri. 

Nga shitblerja e masës drusore përmes ankandit dhe të prerjes 

fitosanitare janë inkasuar 65168.65 €. 

Nga shitblerja e masës drusore, përmes shitjes së lirë janë 

inkasuar 10033.88 €.  

Shpërndarja e drurëve: 

Sipas Vendimit të Kuvendit të Komunës së Ferizajt për familjet 

skamnore janë shpërndarë dru zjarri për 143 familje me një sasi 

prej 2 (dy) metra hapësinore për çdo familje. 
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Aktivitetet në shfrytëzimin e pyjeve private 

-Gjatë këtij gjashtë mujori janë paraqitë 98 kërkesa për pyje 

private. 

Nga APK-ja janë trajtuar 78 kërkesa, ndërsa 20 kërkesa janë 

trajtuar nga Njëisa Komunale e Pylltarisë. 

Janë damkosur: dru teknik-15.28 m3 dhe dru zjarri-1128.91 m3. 

Janë lëshuar 90 leje për prerje me vëllim prej: dru teknik-15.28 

m3 dhe dru zjarri- 1323.75 m3. 

Nga stafi i pylltarisë janë vulosur në stivë këto asortimente 

drusore: dru teknik- 11.45 m3 dhe dru zjarri- 1327.15 m3. 

Janë dhënë 481 fletëpërcjellëse për pyje private me sasi prej- 

1141.89 m3. 

Janë bërë 11 kontrolla të pyjeve private. 

Nga taksat për shërbime private janë inkasuar-2205.63 € 

 

 

• Aktivitetet  

tjera 

Angazhimet në komisione të ndryshme: 

-Gjatë këtij viti janë bërë regjistrimet e dëmeve pyjore në të tri 

Njësitë Menaxhuese:  

Njësia Menaxhuese “Neredime-Jezerc”, Njësia Menaxhuese 

“Zhegovci” dhe Njësia Menaxhuese “Dremjak”. 

 

Më datën 05.05.2018 Komunën e Ferizajt e përfshiu një rrebesh shiu i përcjellur me breshër 

duke shkaktuar dëme të mëdha në kulturat bujqësore. Duke u bazuar në dëmet e mëdha është 

formuar një komision nga ekspertët e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë për vlerësimin e këtyre 

dëmeve. Reshjet e shiut kanë vazhduar pothuajse deri në muajin gusht dhe duke pamundësuar 

korrje-shirjet e kulturave lavërtare dhe duke sjellë dëme të konsiderueshme te kulturat tjera 

bujqësore. 

 

             Shkalla e dëmeve te kulturat bujqësore ishte varësisht nga regjioni i përfshirë dhe nga faza e 

vegjetacionit të bimëve ku sillet nga 20% – 90%. Fshatrat më të goditura nga këto reshje ishin 

Balaj, Lloshkobare, Dramjak, Kosinë, Slivovë, Koshare, Babush, Mirash, Prelez i Muhaxherëve, 

Prelez i Jerlive, Muhoc, Talinoc i Jerlive, Talinoc i Muhaxherve, Bibaj, por pjesërisht edhe fshatrat 

tjera. 
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Dëmet më të mëdha ishin:  

• te kulturat pemëtare të imta veçanërisht dredhëza që ishte në fazën e vjeljes së 

frutave dhe mjedra, 

• te pemët drufrutore kumbulla, molla, dardha, 

• te kulturat lavërtare gruri, fasulja dhe misri që më shumë është dëmtuar nga 

përmbytjet, 

• te bimët foraxhere kryesisht jonxha dhe bari i kultivuar. 

 

Sipas vlerësimeve të komisionit afër 900 ha janë të dëmtuara në fshatrat e cekura 

më lartë. 

• Grurë............................................................................. 600 ha 

• Misër ............................................................................ 60 ha 

• Kultura lavërtare(fasule, kunguj, shalqin, qepë etj)....     60 ha 

• Kultura pemtare ............................................................100 ha 

• Bimë foraxhere- livadhe ............................................... 80 ha 

 

 

 

 Komisioni i formuar nga Kryetari i Komunës ka vizituar të gjithë fermerët që kanë 

paraqitur kërkesa në Drejtorinë e Bujqësisë dhe Pylltarisë dhe ka bërë vlerësimin e dëmeve 

në mënyrë individuale për 120 fermerë. Këto vlerësime janë dërguar në Ministrinë e 

Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe në Zyrën e Kryeministrit dhe janë mbajtur 

takime të veçanta me zëvendësministra dhe me Sekretarin Permanent të Ministrisë me qëllim 

të realizimit të pagesave të fermerëve për dëmet që u janë shkaktuar. 
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1. HYRJE 

Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë në kuadër të fushëveprimtarisë së vetë ka sektorin 

e Shërbimeve Publike dhe Sektorin e Emergjencave. 

Sektori i shërbimeve publike mbulon aktivitetet që ndërlidhen me mirëmbajtjen e hapësirave 

publike si mirëmbajtja e rrugëve me asfalt, me zhavor, riparimin e trotuareve, pastaj mirëmbajtja e 

rrugëve me shenja të komunikacionit si ato horizontale dhe vertikale, mirëmbajtjen e hapësirave të 

gjelbëruara si sheshet, parqet, drunjtë dekorativ, mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit publik si dhe 

zgjerimin e tij aty ku paraqiten nevojat, pastaj mbarëvajtjen e komunikacionit rrugor dhe atij të 

mallrave,  mirëmbajtjen e  infrastrukturës nëntokësore si rrjeti i kanalizimit atmosferik dhe atij 

fekal, rrjetin e ujësjellësit etj, çdo herë në koordinim edhe me ndërmarrjet publike për detyrat dhe 

obligimet që ato i kanë ndaj qytetarëve të përcaktuara me ligjet dhe udhëzimet administrative në 

fuqi. 

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 04/L-027 për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, 

në të cilin përcaktohen dhe rregullohen detyrat bazë të sistemit të mbrojtjes dhe shpëtimit nga 

fatkeqësitë e tjera, Komuna në territorin e saj organizon mbrojtjen nga zjarri, kujdeset për zbatimin 

dhe përparimin e masave të mbrojtjes nga zjarri dhe fatkeqësitë tjera natyrore si vërshimet, 

rrëshqitjet e dheut apo erërat si dhe fatkeqësi tjera natyrore që mund të ndodhin në territorin e 

Ferizajt.  

Në të njejtën kohë, Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë zhvillon aktivitete për shënimin 

e datave të rëndësishme mjedisore si dhe dekorimin e qytetit për festat e fundvitit dhe festave tjera 

zyrtare. 

 

Gjatë vitit 2018 janë pranuar 1202 kërkesa nga zyra pritëse të adresuara  nga qytetarët për 

Drejtorinë e Shërbimeve Publike, pas analizave  të gjitha janë  shpërndarë tek zyrtarët përkatës të 

drejtorisë të cilat pas verifikimeve në terren  disa prej tyre janë miratuar e disa janë në proces per t’u 

miratuar. 

Gjithashtu kërkesa të transferuara nga drejtoritë tjera janë gjithsej 26 të tilla, pra gjithsej kërkesa të 

ardhura janë 1228 kërkesa. 
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2. SEKTORI I EMERGJENCAVE 

 

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 04/L-027 për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, 

në të cilin përcaktohen dhe rregullohen detyrat bazë të sistemit të mbrojtjes dhe shpëtimit nga zjarri 

dhe fatkeqësitë tjera natyrore, stafi i Sektorit të Emergjencave është munduar që të përmbush këto 

obligime që dalin nga ligji duke kryer këto detyra në terren që lidhen me kërkesat dhe nevojat e 

qytetarëve.  

• Gjatë këtij viti kemi pranuar 51 kërkesa të natyrave të ndryshme, ku të gjitha janë shqyrtuar.  

• Mbikëqyrja e kryerjes së punëve në pastrimin e rrugëve të qytetit dhe fshatrave gjatë sezonit 

dimëror dhe veror. 

• Menaxhimi-shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve për dëmet e shkaktuara pas vërshimeve nga 

reshjet e shiut dhe breshërit të datës 05.05.2018.Vlen të përmendet se gjatë vërshimeve ishin 

të aktivizuara kompanitë publike si Njësia e Zjarrfikjes, KRU-Bifurkacioni, KRM-Pastërtia 

si dhe NPL-Ambienti e poashtu edhe kompani private me qëllim të stabilizimit të gjendjes 

pas vërshimeve.Duhet potencuar se dëmet e verifikuara nga komisioni me rastin e 

vërshimeve janë afër 200.000.00 euro. 

• Përcjellja e punëve në mbjelljen e 30.000.00 copë luleve dhe drunjve dekorativ në hapësirat 

e gjelbëruara të qytetit.Janë shënuar edhe data me rëndesi mjedisore si Dita e Pranverës, 

Dita e Tokës dhe Dita e Mjedisit si dhe data tjera me rëndësi ekologjike dhe mjedisore. 

• Rregullimi i Parkut të Qytetit prapa KEDS-it dhe Varrezave të Deshmorëve të Kombit. 

• Përcjellja e punëve në eliminimin e 155 deponive ilegale nga ana e kompanisë KRM, 

“Pastërtia” dhe NPL “Ambienti” 

• Largimi i 9 (nëntë) deponive ilegale në aksionin “Ta pastrojmë Kosovën” 

•  Përcjellja e punëve në deminimin e terrenit në Parkun e Lirisë nga ana FSK-së. 

• Pastrimi dhe mirëmbajtja e varrezave në qytet dhe në Talinoc të Jerlive. 
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• Pastrimi dhe mirëmbajtja e varrezave ortodokse-serbe në qytet dhe në fshatrat: Bablak, 

Varosh, Bibaj, Talinoc i Muhaxhërve dhe Softaj. 

• Pastrimi dhe mirëmbajtja e varrezave katolike në qytet. 

• Bibaj-Sojevë-Zllatar furnizim me ujë me anë të cisternës për disa nga banorët e këtyre 

fshatrave nga ana e Njësisë së Zjarrfikjes. 

• Vendosja e 12 aparateve ultrasonike kundër shpendëve. 

• Vendosja e 10 shportave në sheshin e qytetit etj. 

 

2.1. Hapja dhe pastrimi i kanaleve dhe shtretërve të lumenjve 

Me qëllim të eliminimit të vërshimeve në zonat e qytetit dhe fshatrave ku kanë qenë më të theksuara 

vershimet gjatë reshjeve janë zhvilluar këto aktivitete. 

• Talinoc i Muhaxherëve-hapja dhe pastrimi i shtratit të lumit afër mullirit në gjatësi prej 

L=100m. 

• Rruga  “Brahim Ademi” - tek ,,As-Petroli’’ hapja dhe pastrimi i kanalit në gjatësi prej 

L=400m. 

• Saraishtë- Hapja dhe pastrimi i prockës në gjatësi L=500m. 

• Koshare-Luboc- Tërrn, hapja dhe pastrimi i shtratit të lumit në gjatësi rreth 8000m. 

• Tërrn-hapja dhe pastrimi i kanalit deri te lumi ,,Sitnica’’ në gjatësi L=2600m. 

• Është bërë pastrimi i kanalit te vendi i quajtur Shkolla e Bujqësisë-“Bifurkacioni” 

L=1500m. 

• Pastrimi i shtratit të lumit: “Bifurkacioni”- “Ujëvara” në gjatësi L=1500m. 

• Gaçkë-pastrimi i shtratit të lumit në gjatësi L=1580m. 

• Nikadin-pastrimi i shtratit të lumit në gjatësi L=735m. 
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  2.2. Raste zjarri për të cilat qytetarët kanë bërë kërkesa për dalje në vendngjarje 

Duhet potencuar se stafi i emergjencave në kuadër të drejtorisë pas pranimit të kërkesave nga 

qytetarët për dalje në vendngjarje për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga zjarri ka verifikuar 

këto raste: 

• Neredime e Epërme-ka pasur një rast zjarri në familjen e Jetish Avdulit. 

•  Sojevë- rast zjarri në një deponi ilegale mbeturinash. 

• Papaz-rast zjarri në familjen e Muharrem Ferizit. 

• Ferizaj-rast zjarri në familjen e Jeton Lushit. 

• Mirash- rast zjarri në shtëpinë e Mustafë Lohajt. 

• Balaj-rast zjarri në pronën e Basri Tahirit. 

• Saraishtë-rast zjarri në familjen e Qëndrim Zeqirit. 

• Prelez i Muhaxherëve- rast zjarri në familjen Jakaj.  

• Dubravë- rast zjarri në familjen e Emine Danqit. 

• Komogllavë-rast zjarri në shtëpinë e Amir Ahmetit. 

• Gurëz- ka pasur një rast zjarri në familjen e Ekrem Shehut. 

2.3. Largimi i deponive ilegale dhe masat parandaluese-vendosja e rrethojave 

Me qëllim të krijimit të një ambienti sa më të pastërt si dhe largimin e mbeturinave nga 

hapësirat publike janë zhvilluar një numër i madh i aktiviteteve. 

• Kompania KRM “Pastërtia” dhe NPL “Ambienti’’ ka eleminuar 155 deponi ilegale. 

• Largimi i 9 (nëntë) deponive ilegale në aksionin “Ta pastrojmë Kosovën” 

• Shqyrtimi i kërkesave të ndryshme të qytetarëve (pesë raste të demolimeve të kulmeve të 

shtëpive dhe objekteve përcjellëse, të shkaktuara nga era e fortë dhe reshjet atmosferike) 

• Dremjak- vendosja e rrethojës te vendi për hedhjen e deponive inerte në Llojza, në gjatësi 

rreth 500m, me qëllim parandalimin e hedhjes së mbeturinave. 

• Vazhdimisht kemi bërë përcjelljen e punëve të kompanive të kontraktuara për pastrimin e 

rrugëve nga bora-hedhjen e kripës dhe rërës, në të gjitha rrugët e qytetit dhe fshatrave. 

• Ghithsej: 164 deponi ilegale të eliminuara nga zona e qytetit dhe fshatrave. 
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•  Duhet theksuar se Komuna e Ferizajt ështe vlerësuar me  dy çmime sa i përket garave për 

mjedis të pastërt të sponzorizuar nga MMPH dhe GIZ-i gjerman në vlerë prej afro 

700.000.00 euro si dhe 265 kontinjer 1.1 kub, poashtu për garën në aksionin “Ta pastrojmë 

Kosovën” në vlerë prej 150.000.00 euro, me rastin e eliminimit të deponive ilegale si dhe 

krijimin e kushteve më të mira mjedisore. Poashtu me këtë rast duhet falënderuar 

ndërmarrjet publike KRM-PASTËRTIA dhe NPL-AMBIENTI për punën dhe angazhimin 

maksimal të tyre në këto aksione dhe gara. 

 

3. SEKTORI I SHËRBIMEVE PUBLIKE 

Në kuadër të shërbimeve publike janë zhvilluar  një numër i madh i aktiviteteve të cilat 

drejtëpërdrejti kanë prekur  interesat e qytetarëve si në riparimin e kanalizimeve, ujësjellësve, 

mirëmbajtjen e rrugëve me zhavor, asfalt dhe mirëmbajtjen e trotuareve. 

Duke u nisur edhe nga kërkesat e qytetarëve dhe gjendjes në terren janë realizuar këto punë dhe 

aktivitete. 

Gjatë  vitit 2018  kemi pranuar  408 kërkesa të  ndryshme kryesisht nga pjesët rurale dhe  nga pjesa 

urbane të cilat kanë të bëjnë  më së shumti me riparime të rrjetit të kanalizimit të ujërave të zeza,  

dhe kyçje të reja,  si dhe meremetimin-mirëmbajtjen e rrugëve me zhavor. 

Gjatë vitit 2018 kemi kryer shumë raste aty ku ka pas mundësi për debllokime në bashkëpunim me 

KRU “Bifurkacioni” kemi bërë debllokimin e rrjeteve, kurse pjesët ku ka qenë nevoja për ndërrimin 

e gypave dhe kyqjet e reja i kemi kryer si në shënimet në vijim: 

   3.1. Riparimi i rrjetit të kanalizimit 

Gjatë vitit 2018 kemi pranuar një numër të madh të kërkesave dhe ankesave që lidhen me rrjetin e 

kanalizimeve atmosferike dhe fekale andaj pas verifikimit të tyre në terren dhe konstatimit se janë 

jashtë funksionit për të cilin janë të dedikuar kemi ndërmarr masa për të riparuar apo edhe instaluar 

në gjatësi të caktuara rrjet të kanalizimeve fekale dhe atmosferike në zonat urbane dhe rurale të 

komunës.  
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Gjatësia e riparimeve dhe instalimeve të këtij rrjeti të kanalizimeve arrin 8547 metra gjatësi. 

 

 

3.2. Riparimi i rrugëve me asfalt dhe zhavor 

Gjithashtu për të përmirësuar infrastrukturën rrugore si riparimi i rrugëve me asfalt, trotuaret dhe 

mirëmbajtja e rrugëve me zhavor sektori i shërbimeve publike ka kryer një numër të madh të 

aktiviteteve duke u nisur nga gjendja në terren dhe kërkesat e qytetarëve. Pas daljes në terren dhe 

verifikimit të gjendjes nga zyrtarët  e shërbimeve publike e duke u dhënë prioritet rasteve më 

emergjente janë riparuar mbi 25.000 metra katrorë të rrugëve me asfalt, mbi 17.000 metra gjatësi  

apo 75.000 metra katrorë të rrugëve me zhavor dhe mbi 1 kilometër trotuare. 

  4.NJËSIA E TRAFIKUT DHE TRANSPORTIT RRUGOR 

 

Nga përshkrimi i detyrave zyrtare të cilat rrjedhin nga Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe 

Emergjencë, zyrtari i lartë për komunikacion rrugor gjatë periudhës një vjeçare sipas planit për këtë 

vit ka realizuar një numër të madh të aktiviteteve dhe punëve që dalin konform ligjeve në fuqi për 

rregullimin e trafikut dhe transportit rrugor.  

Gjithsej gjatë vitit 2018 në njësinë e komunikacionit rrugor janë paraqitur gjithsej 601 kërkesa të 

ndryshme nga sektori i komunikacionit dhe transportit rrugor, ku prej tyre 582 kërkesa janë miratuar 

kurse 19 prej tyre janë refuzuar si të pa bazuara. 

 

4.1. Transporti rrugor i udhëtarëve dhe mallrave 

 

Transporti i udhëtarëve me autobus dhe taksi është në një nivel të kënaqshëm, ku nga 45 fshatra sa 

ka Komuna e Ferizajt, 43 prej këtyre fshatrave janë të përfshira në transportin publik dhe vazhdimisht 

inspektohet nga inspektori i transportit, mirëpo në këtë pikë është duke u shqyrtuar mundësia e 

rregullimit të vend-ndaljeve për autobus në ato rrugë ku kemi hapësira publike. 

• Janë aprovuar trembëdhjetë (13) leje të reja për kryerjen e transportit publik të udhëtarëve 

taksi (taksi individual), 

• Janë aprovuar për vazhdim të gjitha lejet për kryerjen e transportit publik të udhëtarëve taksi 

të regjistruara në vitet paraprake,  
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• Janë shfuqizuar njëzet e dy (22) leje për kryerjen e veprimtarisë së transportit publik të 

udhëtarëve taksi, 

• Janë aprovuar njëzetë e dy (22) pëlqime për lëvizje pa pengesa me automjete transportuese 

nëpër rrugët e qytetit,  

 

• Janë aprovuar gjashtëdhjetë e gjashtë (66) pëlqime për ndërprerje të përkohshme e trafikut 

apo vetëm të njërit shirit të qarkullimit në trafik, 

• Janë aprovuar njëzet e pesë (25) pëlqime për ndalje e përkohshme me automjete transportuese 

- pikap, me qëllim të ngarkim-shkarkim të produkteve të konsumit të përgjithshëm nëpër 

lokale afariste, 

• Së bashku me inspektorin e transportit kemi kryer kontrolle të rregullta në transportin rrugor 

të udhëtarëve dhe mallrave si dhe kemi bërë vizita të shpeshta edhe në Stacionin e Autobusëve 

lidhur me mbarëvajtjen e transportit të udhëtarëve me autobus dhe pengesat që janë paraqitur 

nga disa taksitë brenda stacionit. 

• Në bashkëpunim me inspektorin e komunikacionit dhe Policinë e Kosovës kemi mbajtur 

takime të vazhdueshme për mbarëvajtjen e qarkullimit në komunikacion dhe eliminimin e 

pengesave të cijat janë paraqitur nga operatorët e transportit me autobus dhe transportuesit e 

udhëtarëve me automjete taksi. 

4.2. Trafiku rrugor 

Në këtë pikë fillimisht është paraparë rregullimi teknik i qarkullimit në trafik dhe ngritja e sigurisë 

për të gjithë pjesëmarrësit në trafik, ku së bashku me njësinë e trafikut të policisë kemi analizuar disa 

rrugë të qytetit dhe kemi dhënë propozime konkrete për disa ndryshime të cilat duhet të bëhen me 

qëllim të krijimit të një ambienti më të sigurt dhe ngritja e këtyre shërbimeve në një shkallë më 

cilësore për qarkullimin e automjeteve. 

Rregullimi teknik në trafik është bërë në këto rrugë: 

• Rruga “12 Qershori” nga kryqëzimi i kësaj rruge me rrugën “Dëshmorët e Kombit” e deri tek 

kryqëzimi me rrugën “Madeleine Albright” do të jetë rrugë ku komunikacioni do të zhvillohet 

në dy drejtime. 

• Rruga “Ahmet Hoxha” do të jetë rrugë ku komunikacioni do të zhvillohet në një kahe, hyrja 

në këtë rrugë do të bëhet nga rruga “Enver Topalli”. 

• Rruga “Rifat Berisha” do të jetë rrugë ku komunikacioni do të zhvillohet në një kahe, hyrja 

në këtë rrugë do të bëhet nga rruga “Zenel Hajdini”. 
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• Rrugët anësore që lidhin rrugën “Vëllezërit Gërvalla” me rrugën “Emin Duraku”, do të jenë 

rrugë ku qarkullimi i automjeteve do të zhvillohet në një kahe. 

• Në rrugën “Rexhep Bislimi”, pikërisht dy rrugët anësore “Qamil Ilazi” dhe “Shën Tereza” do 

të jenë rrugë ku qarkullimi i automjeteve do të zhvillohet në një kahe, ku në rrugën anësore 

“Shën Tereza” hyrja do të bëhet nga rruga “Rexhep Bislimi”, kurse hyrja në rrugën anësore 

“Qamil Ilazi” do të bëhet nga rruga “At Nikë Prela”. 

• Rruga “Rizah Goga” prej kryqëzimit të kësaj rruge me rrugën “Enver Topalli” e deri te 

kryqëzimi me rrugën “Zenel Hajdini” do të jetë rrugë ku komunikacioni do të zhvillohet në 

një kahe. Hyrja në këtë rrugë do të bëhet nga rruga “Enver Topalli”. 

• Pjesa e rrugës “Tahir Sinani” prej nënkalimit e deri tek kryqëzimi i parë i kësaj rruge tek Kisha 

Ortodokse nuk do të lejohet as ndalja e as parkimi.  

• Në dy rreth-rrotullimet te stacioni policor është bërë rregullimi i ishujve para rrethit, pikërisht 

është bërë ndarja fizike e shiritave të trafikut si dhe brenda diametrit të rrethit është bërë 

rregullimi teknik i trafikut nga tre shirita të qarkullimit janë shënuar vetëm dy shirita, ku nga 

këto ndryshime është përmirësimi dhe ngritja e sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në trafik. 

• Funksionalizimi i semaforëve dhe shënimi i vendkalimeve të këmbësorëve në rrugën lokale 

“Rexhep Bislimi” ka dhënë rezultat mjaft të mirë në ngritjen e sigurisë për të gjithë 

pjesëmarrësit në komunikacion e posaçërisht këmbësorëve – nxënësve të cilët kalojnë 

rrugën për vijueshmërinë në institucionet arsimore.  

 

4.3. Mirëmbajtja e rrugëve me shenja të trafikut 

Në kuadër të kësaj pike kemi bërë verifikimin e shenjave vertikale të trafikut në rrugët e qytetit dhe 

fshatrave, të cilat janë dëmtuar nga aksidentet ose të njëjtat janë larguar nga personat e 

pandërgjegjshëm dhe pas konstatimit të gjendjes faktike janë angazhuar operatorët ekonomik të cilët 

kanë bërë largimin e paneleve të trafikut nga shtyllat ekzistuese (demontime, drejtime të paneleve, ri 

montime) si dhe në disa raste shenjat e pariparueshme i kemi zëvendësuar me shenja të reja të trafikut. 

 

 4.3.1. Rrugët në të cilat është intervenuar me shenja vertikale të trafikut:  

• Rrugën lokale “Tahir Sinani”, 

• Rrugën lokale “Emin Duraku” me rrugët anësore, 

• Rrugën lokale “Gjon Serreçi”, 
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• Rrugën lokale “Rizah Goga” 

• Rrugën lokale “Fatmir Ratkoceri” dhe “28 Nëntori” 

 

• Rrugën lokale “Xhevë Lladrovci” dhe “Sinan Sahiti”, 

• Rrugën lokale “Brahim Ademi”, 

• Rrugën lokale “Rexhep Bislimi”, pikërisht tek institucionet arsimore. 

• Rrugën lokale “12 Qershori”, 

• Rrugën lokale “Enver Topalli”, 

• Rrugën lokale “Besim Rexhepi”, pikërisht tek shkolla fillore “Tefik Çanga” dhe shkollën e 

mesme “Pjetër Bogdani” janë vendosur shenjat e trafikut. 

• Rrugën lokale “Liman Rekaj”, 

• Rrugën lokale “Ramadan Rexhepi”, pikërisht tek shkolla fillore “Jeronim De Rada”, 

• Rrugën lokale “Bekim Osmani”, 

• Rrugën lokale “Mustafë Goga”, 

• Rrugën lokale “Xhemë Gostivari”, 

• Rrugën lokale “Reçaku”, 

• Rrugën lokale “Nora Kelmendi” dhe “Bajram Kelmendi”  

• Rrugën lokale “Ahmet Hoxha” dhe “Rifat Berisha”, 

• Rrugën lokale “Ali Kelmendi”, 

• Rrugën lokale “Agim Matoshi”, 

• Rrugën lokale “Vëllezërit Gërvalla” me rrugët anësore, 

• Rrugën lokale “At Nik Prela”, 

• Rrugën lokale “Rizah Matoshi” dhe “Agim Prodani”, 

• Në rrugën e fshatit Nikadin dhe fshatit Varosh, 

• Në segmentin e rrugës nga fshati Talinoc i Muhaxherëve e deri në fshatin Softaj. 

• Në segmentin e rrugës Ferizaj – fshati Greme, pikërisht te shkolla fillore “Naim Frashëri” në 

fshatin Doganaj, shkolla fillore në lagjen Omuraj dhe te shkolla fillore në fshatin Greme. 

• Në fshatin Gaçkë, pikërisht te shkolla fillore janë vendosur shenjat e trafikut si dhe rreth-

rrotullimi që gjendet në këtë fshat është rregulluar dhe furnizuar me të gjitha shenjat adekuate 

të trafikut, 

• Në rrugën e fshatit Dremjak, 

• Në rrugën “Astrit Bytyqi”, 
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• Në rrugën “Zenel Hajdini” pikërisht tek shkolla fillore “Ahmet Hoxha” janë vendosur shenjat 

e trafikut; 

• Në fshatin Komogllavë, pikërisht tek dy shkollat fillore janë vendosur shenjat e trafikut. 

• Në rrugën “Smajl Gorani”, 

• Në rrugën “Sali Çeku”, 

• Në rrugën “Dëshmorët e Kombit”, pikërisht tek ish shkolla e mesme ekonomike.  

 

4.3.2. Shenjat e informimit – udhëtregues janë vendosur në këto rrugë :  

• Rrugën “Epopeja e Jezercit”, 

• Rrugën e “UÇK” - së, 

• Rrugën “Besim Ndrecaj”, 

• Rrugën “Brahim Ademi”,  

• Rrugën “Ramadan Rexhepi”, 

• Rrugën “Dëshmorët e Kombit”, 

• Rrugën “Ahmet Kaçiku” dhe 

• Rrugën “Reçaku”. 

• Rrugët në të cilat është intervenuar me shenja horizontale të trafikut, pikërisht janë vizatuar 

vendkalimet e shënuara për këmbësor dhe vijat gjatësore e aksit për ndarjen e rrugës në dy 

apo edhe më shumë shirita të trafikut rrugor:  

• Rruga lokale “12 Qershori” me rrugët anësore, 

• Rruga lokale “Rexhep Bislimi” me rrugët anësore, 

• Kryqëzimi i rrugës “Reçaku” me rrugën “Bilal Shala” dhe “Fatmir Ratkoceri” janë shënuar 

me vendkalime të këmbësorëve, 

• Kryqëzimi i rrugës “Fatmir Ratkoceri” me rrugën “Xhevë Lladrovci” dhe “Ganimete 

Tërbreshi” janë shënuar me vendkalime të këmbësorëve. 

• Rruga “Astrit Bytyqi” – vijë gjatësore e aksit e plotë 1350 [m] + 200 [m] vijë e ndërprerë = 

1550 [m], kurse 150 [m²] në 12 vendkalime të këmbësorëve. 

• Rruga “Hasan Prishtina” – vijë gjatësore e aksit e ndërprerë 345 [m], kurse 56.50 [m²] në 6 

vendkalime të këmbësorëve. 

• Rruga “Ramadan Rexhepi” – vijë stop 3 [m²], kurse 56.0 [m²] në 3 vendkalime të 

këmbësorëve, një shigjetë një drejtimesh dhe një shigjetë dy drejtimesh. 
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• Rruga “Ismet Ramadani” – vijë gjatësore e aksit e pandërprerë 15 [m], 58.0 [m²] në 3 

vendkalime të këmbësorëve si dhe vijë stop 3 [m²]; 

• Rruga “Epopeja e Jezercit” – vijë gjatësore e aksit e pandërprerë 1500 [m] + 6600 [m] vijë e 

ndërprerë = 8100 [m] , kurse 186 [m²] në 13 vendkalime të këmbësorëve. 

• Rruga “Dëshmorët e Kombit” – vijë gjatësore e aksit e pandërprerë 40 [m], 22.0 [m²] në 1 

vendkalim të këmbësorëve si dhe vijë stop 3 [m²]. 

• Rruga “Zenel Hajdini” (te shkolla Ahmet Hoxha) – 21.0 [m²] në 2 vendkalime të 

këmbësorëve. 

• Rruga “Besim Rexhepi” – 54.0 [m²] në 3 vendkalime të këmbësorëve (para shkollës fillore 

“Tefik Çanga” është shënuar komplet sipërfaqja bardhë-kuq).  

• Rruga “Rexhep Bislimi” – 126.0 [m²] në 3 vendkalim të këmbësorëve (Dy vendkalime janë 

shënuar komplet sipërfaqja bardhë-kuq). 

• Rruga “Vëllezërit Gërvalla” – vijë gjatësore e aksit e plotë 109 [m] + 30 [m] vijë e ndërprerë 

= 139 [m], 28.0 [m²]  në 1 vendkalim të këmbësorëve dhe një shigjetë një drejtimesh dhe një 

shigjetë dy drejtimesh. 

• Rruga “Ahmet Kaçiku” me rreth-rrotullim tek Stacioni i Autobusëve – vijë gjatësore e plotë 

1222.90 [m] + 421.50 [m] vijë e ndërprerë = 1644.40 [m] , kurse 166 [m²] në 8 vendkalime 

të këmbësorëve, vijë stop 13.50 [m²], 13 shigjeta një drejtimesh dhe 3 shigjeta dy drejtimesh. 

• Rruga “Reçaku” me dy rreth-rrotullimet – vijë gjatësore e plotë 154.0 [m] + 264.50 [m] vijë 

e ndërprerë = 421.50 [m] , kurse 57.50 [m²] në 3 vendkalime të këmbësorëve, 1 shigjetë një 

drejtimesh dhe 1 shigjetë dy drejtimesh. 

• Rruga “Enver Topalli” në fshatin Doganaj te shkolla fillore “Naim Frashëri” – vijë gjatësore 

e aksit e plotë 15 [m] + 17.50 [m] vijë e ndërprerë = 32.50 [m], 44.50 [m²]  në 2 vendkalim të 

këmbësorëve. 

 

Të gjitha punët e kryera në sinjalizimin vertikal dhe horizontal të trafikut janë realizuar në 

bazë të Ligjit mbi Rregullat e Trafikut Rrugor Nr. 05/L-088 dhe Udhëzimeve Administrativ      

Nr. 04/2011, 09/2017 për vendosjen, formën, ngjyrën, dimensionet e shenjave dhe sinjalizimet e 

pajisjeve në trafikun rrugor si dhe sipas paramasës dhe specifikave të prezantuara në dosjen e tenderit. 
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5. KAMERAT E SIGURISË 

Në takimet e vazhdueshme të mbajtura me instancat më të larta të Stacionit Policor të Ferizajt kemi 

vendosur që të shtohet numri i kamerave të sigurisë në disa lokacione të qytetit me qëllim të ngritjes 

së sigurisë. 

Lokacionet ku janë duke u kryer punët për vendosjen e kamerave e sigurisë: 

• Rruga lokale “Enver Topallli”, pikërisht tek Qendra e Mjekësisë Familjare (tri kamera). 

• Rruga lokale “Agim Matoshi”, pikërisht tek Tregu Gjelbër (Dy kamera). 

• Rruga lokale “Ahmet Kaçiku”, pikërisht tek Stacioni i Autobusëve (një kamerë)  

• Rruga “Astrit Bytyqi”, pikërisht tek udhëkryqi me rrugën “Hasan Prishtina" (katër kamera) 

 

6. NJËSIA E NDRIÇIMIT PUBLIK 

• Gjatë vitit 2018 ka vazhduar puna e vazhdueshme në mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit 

publik ekzistues si dhe është punuar intensivisht në zgjerimin e rrjetit të ndriçimit në rrugët 

dhe hapësirat ku nuk ka pasur ndriçim publik më parë. Gjatë vitit 2018 janë vendosur 

gjithsejt 3106 trupa ndriçues LED (poça efiçient) kryesisht të fuqisë 50W në rrjetin 

ekzistues të shtyllave të KEDS-it si dhe në shtyllat  e reja ( metalike-198 copë dhe atyre të 

drurit-37 copë) të vendosura nga komuna. Shprehur në vijë gjatësore gjatë vitit 2018 janë 

realizuar 115 km ndriçim publik. Ndriçimi publik si fushë me rëndësi e shërbimeve publike 

është bërë një infrastrukturë shumë e nevojshme për lëvizjen e lirë. Konform kësaj edhe 

kërkesat e qytetarëve për rregullimin e ndriçimit publik në hapësirat apo lokalitetet ku ata 

banojnë janë gjithnjë në rritje.               

• Numri i kërkesave për ndriçim publik gjatë vitit 2018 ka qenë 142.                                      

Rrjeti i ndriçimit publik po vjen vazhdimisht duke u zgjeruar dhe deri më tani pjesa 

dërrmuese e rrugëve të qytetit dhe fshatrat e Komunës së Ferizajt janë të mbuluar me 

ndriçim publik dhe me këtë natyrisht është rritur edhe kostoja e mirëmbajtjes dhe 

shpenzimeve. Me qëllim të kursimit të energjisë elektrike këtë vit kemi bërë reduktimin e 

orarit të orëve me ndriçim duke e ndërprerë ndriçimin publik në orët pas mesnatës, në këto 

orë kur më së paku nevojitet ndriçimi, si masë efiçiente apo kursyese në rrjetin e ndriçimit 
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publik në komunën e Ferizajt duke i vendosur senzorët për këtë funksion në çdo pikë matëse 

të rrjetit të ndriçimit publik në Komunën e Ferizajt. 

• Përveç punës në mirëmbajtjen dhe zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik në fund të vitit 2018 

kemi bërë dekorimin e qytetit me rastin e festave të fundvitit duke i vendosur  dritat 

dekorative, bredhin e Vitit të Ri dhe elementet tjera dekorative në rrugën “Dëshmorët e 

Kombit”, në sheshin para objektit komunal, në sheshin “Hyrë Emini” dhe në pikat-

rrethrrotullimet më frekuentuese në qytet. Këtë vit kemi bërë disa risi dhe zbukurime paksa 

më ndryshe se viteve tjera në dekorimin e qytetit, të cilat me plot të drejtë mund të themi se i 

kanë dhënë një pamje shumë impozante dhe mbresëlënëse qytetit të Ferizajt.    

• Dhe për këtë treguesit më të mirë janë qytetarët e Komunës së Ferizajt të cilët kanë qenë 

mjaft të kënaqur dhe të cilët më së miri e kanë përjetuar këtë zbukurim gjatë ditëve dhe 

mbrëmjeve të para Vitit të Ri. Por gjithashtu edhe mediat si ato lokale dhe ato nacionale 

kanë dhënë vlerësime mjaft të mira për dekorimin e qytetit të Ferizajt, duke e veçuar 

Ferizajn si qytetin me dekorimin më të mirë dhe më atraktiv nga të gjitha Komunat e 

Kosovës. 

 

  7. NJËSIA E SHËRBIMIT TË ZJARRËFIKJES DHE SHPËTIMIT 

 Në vitin 2018  Shërbimi Zjarrfikjes dhe Shpëtimit ka pasur 461 dalje të ndara në kategori            

intervenimesh të cilat janë të paraqitura në pjesën e dytë të raportit permes pjesës grafike te 

intervenimeve.  

Gjatë vitit 2018 Shërbimi i zjarrfikjes dhe shpëtimit pati intervenime nga më të ndryshmet duke 

filluar me eliminimin e rreziqeve nga akullnajat e krijuara nëpër kulmet e objekteve banesore, 

vërshimet, zjarret, aksidentet, largimin e objekteve të demoluara nga erërat si dhe intervenime tjera 

të natyrave të ndryshme si rezultat i fatkeqësive natyrore që ishin gjatë vititi 2018. 

Duhet potencuar se sfidë serioze që ka ndikuar drejtpërdejt  në punën e ketij shërbimi  ka qenë   

numri  i  pamjaftueshëm  i zjarrfikësve  profesional, mos  plotësimi i kritereve  numerikisht për një 

shërbim me standarde të parapara me Ligjin Nr. 04/-L-049 dhe Rregullorja NR 16/2012 për  numër 

të banorëve në Komunën tonë. 

Poashtu duhet përmendur edhe konfirmimi nga ana e AME-së  si çështje prioritare në 

zhvillimin dhe avancimin e këtij shërbimi edhe aktivizimi i Qendres së Alarmimit dhe Shpëtimit  
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në rr. “Enver Topalli”,  ku objekti i ri  ka përfunduar me vite  por vetëm duhet plotësuar me 

inventarë shtesë, automjete dhe pranimin e punëtorve zjarrfikës sipas procedurave të AME-së 

dhe ligjeve në fuqi. Komuna do të ketë si proritet zhvillimin e shërbimit të zjarrfikjes dhe 

shpëtimit si renovimi i objektit aktual, pajisja me mjete pune si dhe vendosja e hidranteve të 

ujit me qëllim të krijimit të kushteve më të mira për punë e cila do të ndikoj drejtpërdrejt në 

sigurin e jetës dhe të mirave të shoqërisë dhe qytetarëve. 
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7.1. Tabela: Realizimi i numrit të përgjithshëm të daljeve, struktura e zjarreve dhe 

intervenimeve tjera Janar-Dhjetor 2018 
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Realizimi i numrit të përgjithshëm të daljeve, struktura e zjarreve dhe intervenime 

tjera Janar- Dhjetor 2018 

 

Daljet e 

përgjithshme 
Numri i 

zjarreve 

 

Intervenime 

teknike. 

 

Aksidente 

rrugore. 

 

Vërshime Shërbime Të 

rrejshme 

Eksplodime 

461 317 65 11 41 11 15 1 

 

 

 

7.3. Struktura e zjarreve dhe klasifikimi i tyre gjatë vitit 2018 

 

Objekte 

ndertimor

e 

Zjarre 

fushore 

dhe 

malore 

Zjarre në 

automjete 

Zjarre në 

Paisje 

elektrike 

Zjarre të 

mbeturinav

e 

Zjarre në 

oxhaqe 

Zjarre në 

ushqime 

të 

kafsheve 

Zjarre në 

bombola 

gasi 

Zjarre në 

objekte 

ndihmese 

Gjithsej 

44 85 13 44 85 28 3 1 14 317 

 


