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1 DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE (DSHP) 
 

Drejtoria e Shërbimeve Publike përcjell punimet e veprimtarisë së shërbimeve publike, në tërë 
territorin e Komunës si dhe menaxhon të gjitha punimet në pronën publike dhe komunale. 

Shërbimet e kësaj drejtorie janë të përcaktuara në bazë të Statutit Komunal, ligjeve dhe rregulloreve 
në fuqi. 

Kjo drejtori ka të ndara shërbimet në pesë njësi themelore, ku secila ka detyrat dhe përgjegjësitë e 
saj. Këto njësi themelore janë: 

- Infrastruktura Rrugore 
- Komunikacioni Rrugor 
- Ndriçimi Publik, energjetika dhe ngrohja 
- Menaxhimi i mbeturinave    
- Mirëmbajtja e hapësirave gjelbëruese, tregjeve, parqeve dhe varrezave  

Për kundër vështirësive dhe sfidave që e kanë karakterizuar pjesën e parë të vitit 2019, ne kemi 
arritur që, në shumicën e rasteve, të kryejmë me sukses punët dhe detyrat që na janë paraqitur dhe 
ato që kemi planifikuar paraprakisht. 

Kjo është arritur me mbështetje të vazhdueshme të stafit të kësaj drejtorie, Kryetarit të Komunës, 
të Bordit të Drejtorëve dhe Asamblesë Komunale. 

Ne jemi përballur me sfida nga më të ndryshmet këtë pjesë të parë të viti ku e kemi dhënë 
maksimumin për të ju përgjigjur banorëve të Komunës në kërkesat që kishin për shërbimet publike. 

Ne si drejtori, përveç ofrimit të shërbimeve publike, edhe këtë vit kemi pasur rolin kryesor në 
menaxhimin e investimeve kapitale që Komuna e Gjakovës ka planifikuar të realizoi për vitin 2019, 
andaj kjo ka qenë një detyrë sfiduese për të gjithë ne, ku rezultatet janë indikatori më real i cili 
tregon për punën që ne kemi realizuar për pjesën e parë të këtij viti!    
 

1.1 AKTIVITETET – TË ARRITURAT 
 
Në vazhdim në pesë shtylla është paraqitur puna e kryer për këtë vit e cila ka qenë pjesë e planeve 
dhe detyrave të Drejtorisë së Shërbimeve Publike. 
 

1.2 PROJEKTET E INFRASTRUKTURËS 
 
Në gjashtë mujorin e parë të vitit 2019, gjegjësisht periudhën kohore Janar - Qershor është punuar-
realizuar me sa vijon: 
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Janë realizuar-përfunduar këto projekte: 

1.2.1 ME ASFALT  

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh Osek Pashë, Lg = 2.270.00 m¹,  viti 2012/2019, vlera 
166,585.12 € (bashkëfinancim Komuna me Komunitetin); 

- Ndërtimi - asfaltimi i segmentit të Rr. “Martirët e Lirisë” në Çabrat, Lg = 453.50 m¹,  viti 
2018/2019, vlera 50,000.00 €. 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Bec, Lg = 1.585,00 m¹ dhe lagjet Bajrushaj, Alijaj dhe 
Shabanaj, Lg = 760,00 m¹, vlera 278,222.00 € (bashkëfinancim Komuna me Komunitetin) 
viti 2013/2019; 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fsh. Meqe, Lg = 1.191,81 m¹, vlera 106,217.86 €, viti 
2018/2019; 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Gërqinë, Lg = 1.849,30 m¹, vlera 161,000.00 €, viti 
2018/2019; 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh Jahoc, (shtresa e dytë) Lg = 2.262.00 m¹,  viti 2009/2019, 
vlera 328,220.20 €; 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës Ramoc – Korenicë, Lg = 5.384,50 m¹, vlera 407,263.62 €, viti 
2012/2019; 

- Rindërtimi – asfaltimi i segmentit të rrugës ‘’Mazllom Lakuci’’, Lg = 170 m, vlera 17500 
€. 

- Sanimi dhe rregullimi i urave: Urës së tabakut, Urës së Efendisë, Urës në fsh. Korenicë 
përgjatë aksit të rrugës M.N – 9/1 dhe Urës në fsh Botushë përgjatë aksit të rrugës R-109 
financim nga MIT me kontratë të mirëmbajtjes vjetore, viti 2018/2019. 

1.2.2 ME KUBËZA 

- Ndërtimi - shtruarja me kubeza betoni e  rrugëve në fsh. Botushë segmenti 7, 9 , 10 ,11 , 12 
dhe 16  Lg = 569.40 m¹ , viti 2019, vlera 61,140.65 €; 

- Ndërtimi - shtruarja me kubeza betoni e  rrugëve në fsh. Botushë segmenti 8 dhe 14  Lg = 
180.40 m¹ , viti 2019, vlera 19,101.26 €; 

- Ndërtimi - shtruarja me kubeza betoni e segmentit të Rr. “Jakup Agushi” (ish Rr. “Pjeter 
Budi”) Lg = 245.80 m¹ dhe trotuari Lg = 73.60 m¹, viti 2019, vlera 41,804.03 €; 

- Ndërtimi - shtruarja me kubeza betoni e segmentit të Rr. “Tahir Zajmi”, Lg = 107.00 m¹ 
viti 2019, vlera 10,954.90 €; 

- Ndërtimi - shtruarja me kubeza betoni e Rr. “Emin Duraku”, Lg = 201.52 m¹ dhe sheshit, 
viti 2019, vlera 25,044.02 €; 

- Ndërtimi - shtruarja me kubeza betoni e Rr. “2 Korriku 1990”, Lg = 220.00 m¹ viti 2019, 
vlera 21,500.00 €; 

- Ndërtimi - shtruarja me kubeza betoni e rrugës dhe trotuarit prapa Shkollës “Fehmi Agani”  
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(segmenti që lidhë Rr. “Vëllezërit Kajtazi” me Rr. “Faik Konica”, Lg = 159.50 m¹ viti 2019, 
vlera 28,188.59 €; 

- Ndërtimi - shtruarja me kubeza betoni e degëzimit të parë dhe të dytë të Rr. “Abedin 
Terbeshi”, Lg = 66.50 m¹ viti 2019, vlera 9,057.65 €; 

- Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në segmentin e Rr. “Mazllom Llakuci”, Lg = 172.00 m¹ 
viti 2019, vlera 19,090.60 €; 

- Ndërtimi i kanalizimit fekal në segmentin e Rr. “Mazllom Llakuci”, Lg = 30.00 m¹ viti 
2019, vlera 2,137.80 €; 

- Ndërtimi - shtruarja me kubeza betoni e Rr. “Emine Gjakova”, Lg = 98.00 m¹, viti 2019, 
vlera 12,417.77 €; 

- Ndërtimi - shtruarja me kubeza betoni e Rr. “Pren Lleshi”, Lg = 170.00 m¹, viti 2019, vlera 
18,371.84 €; 

- Ndërtimi - shtruarja me kubeza betoni e  rrugëve në fsh. Rracaj segmenti 3, 6 , 7, 8, 9, 10, 
11 dhe 12  Lg = 671.50 m¹ , viti 2019, vlera 74,688.00 €; 

- Ndërtimi - shtruarja me kubeza betoni e trotuarit në segmentin e Rr. “Skenderbeu”, Lg = 
40.00 m¹, viti 2019, vlera 1,522.66 €; 

- Renovimi - sanimi me kubeza betoni e degëzimit të majt të Rr. “Mic Sokkoli”, Lg = 40.00 
m¹, viti 2019, vlera 1,043.00 €. 

1.2.3 PROJEKTET NË VIJIM – REALIZIM 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Skivjan, Lg = 6.540,00 m¹, vlera 851,771.15 €, viti 
2013/2019;-  

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Gërgoc, Lg = 2.371,68 m¹, vlera 120,522.52 €, viti 
2016/2019; 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Doblibare, Lg = 4.883,75 m¹, vlera 598,761.63 €, viti 
2013/2019, financim nga MIT 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës Shishmon i Bokes - Mazrek, Lg = 2.000,00 m¹, vlera 
193,002.77 €, viti 2009/2019; 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Dobrigje, Lg = 1.270,00 m¹, vlera 192,176.00 €, viti 
2013/2019; 

- Ndërtimi i Qarkores së Gjakovës (Lot 1) rruga me infrastrukturë, Lg = 2.100,00 m¹ dhe ura 
Lg = 36,00 m¹, vlera 2,167,951.71 €, viti 2018/2019, financim nga MIT; 

- Ndërtimi i Parkut të Qytetit, vlera 362,388.18 €, viti 2019 deri 2021; 
- Rehabilitimi dhe shtimi i Rrjetit të Kanalizimit Gjakovë (Kolektori I, Lg = 3.00 km dhe 

Kolektori II, Lg = 7.00 km), vlera 3,695,933.26 €, financim nga KFW,KRU “Gjakova”, viti 
2018/2019; 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS /REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 

KOMUNA E GJAKOVËS 
OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA 

      

 

8 
 

- Ndërtimi i urës mbi lumin “Erenik” në rrugën Gjakovë - Ponoshec (Smolicë), Lg = 70.00 
m¹, vlera 505,000.00 € viti 2018/2019, financim nga MIT; 

- Ndërtimi i i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në fsh. Cërmjan, Lg = 15.410.00 m¹, vlera 
291,550.00 €, viti 201/2019; 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës Smolicë - Nivokaz, Lg = 6.008,00 m¹, vlera 702,000.00 €, viti 
2018/2019, financim nga MIT; 

- Përfundimi i punimeve të ujësjellësit për 28 fshatra të Komunës së Gjakovës, rrjeti Lg = 
5.00 km¹ dhe prurësi kryesor nga burimet deri te rezervuari Lg = 7.50 km¹,vlera 
2,173,820.84 €, viti2018/2019, financim nga MZHE, MMPPH, K. Gjakovë dhe KRU 
“Gjakova”; 

- Rikonstruktimi-Rindërtimi i rrugës Regjionale R-112 Bishtazhin - Demjan, Lg = 12.60 km, 
viti2019, financim nga MIT; 

- Zgjerimi i rrugës Gjakovë - Dollc (Segmenti I pare, nga Pika e Zezë deri te Ura në 
Rakovinë), Lg = 5.000.00 m¹, vlera 4,000,000.00 €, viti 2019, financim nga MIT; 

- Hapja dhe ndërtimi i planumit të segmentit të rrugës Goden - Maja e Kunorës, Lg = 7.0 km¹ 
(me kontratën e rrugës Dol-Kusar-Goden, faza e II e realizuar gjatë vitit 2016/2018 në vlerë 
799,650.04 €), viti 23019, financim nga MIT; 

- Ndërtimi - shtruarja me kubeza betoni e rrugës në fsh. Molliq nga Lapidari deri te shkolla, 
Lg = 701.80 m¹, viti 2018/2019, vlera ....... €; 

- Ndërtimi-asfaltimi i rrugës  Ujz 2 - Smaq, Lg = 1.280.35 m¹ ; Euroasphalt; Smaq;        76 
880,27 ;  ;  ;  ; 2016/2019 

- Ndërtimi-asfaltimi i rrugës  në fsh. Zhub, Lg = 2.073.00 m¹  ; Victory com & Benita 
Company; Zhub;      149 384,80 ;  ;  ;  ; 2016/2019 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fsh. Skivjan, Lg = 6.540,00 m¹; Joos Krasniqi; Skivjan;      
851 771,15 ;  ;  ; vazhdim; 2013/2019 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Gërgoc, Lg = 2.371,68  m¹; Joos Krasniqi - Bazë; 
Gërgoc;      120 522,52 ;  ;  ; vazhdim; 2016/2019 

- Ndërtimi - asfaltimi i Rr." Petro Nini Luarasi" (segmenti 2, Lg = 364,40 m¹ dhe segmenti 
3, Lg = 385,28 m¹ si dhe ndërtimi i kanalizimit atmosferik); Valbona GJ; Gjakovë;      189 
223,37 ;  ;  ; vazhdim; 2017/2019. 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës Shishmon i Bokes - Mazrrek, Lg = 2.000,00 m¹  ; Mali; 
Shishman i Bokes;  193 002,77; 5 000,00; vazhdim; 2009/2019 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Dobrigje, Lg =1.270,00  m¹; Joos Krasniqi; Dobrigje;      
192 176,00 ;  ;  ; vazhdim; 2013/2019 

- Ndërtimi  i kanalizimeve në Lagjen Rrezinë, Lg = 883.46 m¹; Victory com & Benita 
Company; Gjakovë;      128 939,19 ;  ;  ; e nderprere; 2017/2019 

- Ndërtimi i Qarkores së Gjakovës (Loti 1)  rruga me infrastrukturë Lg = 2.100,00 m¹  dhe 
ura Lg = 36,00 m¹; Euroasphalt; Gjakovë;    2 167 951,71;  MIT;  vazhdim; 2018/2019 
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- Ndërtimi i Parkut të Qytetit; Marisa & Gërlica Company; Gjakovë;362 388,18; vazhdim; 
2019 

-  "ELIMINIMI I UJËRAVE TË NDOTURA NË JUG-PERËNDIM TË KOSOVËS FAZA 
III - GJAKOVË"                               Ndërtimi i Impiantit për pastrimin e ujërave të zeza; 
PASAVAN & KWE; Gjakovë;    7 386 000,00 ;  KFW, SDS, MMPH, K.Gjakovë KRU 
"Gjakova" ;  ; punet pergatitore; 2018/2019 

- Rehabilitimi dhe shtimi i Rrjetit të Kanalizimit Gjakovë (Kolektori I, Lg = 3.50 km¹ dhe 
kolektori II, Lg = 7.00 km¹); KWE; Gjakovë;    3 695 933,26 ;  KFW; KRU "Gjakova" ;  ; 
vazhdim; 2018/2019 

- Ndëtimi i urës Lg = 70.00 m¹ mbi lumin "Erenik" në rrugën M. N - 9/1 Gjakovë - Ponoshec; 
Benita; Smolicë;      505 000,00 ;  MIT ;  ; vazhdim; 2018/2019 

- Ndërtimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në fsh. Cërmjan,             Lg = 15.410.00 m¹ ( 
15.764.00 m¹) dhe impiantit për pastrim; Valbona GJ; Cërmjan;      291 550,00 ;  MF ;  ; 
vazhdim; 2018/2019 

- Ndërtimi-asfaltimi i rrugës  Smolicë - Nivokaz, Lg = 6008,00 m¹  ; Joos Krasniqi - Bazë; 
Reka e Keqe;      702 000,00 ;  MIT ;  ; vazhdim; 2018/2019 

- Përfundimi i punimeve të ujësjellësit për 28 fshatra të Komunës së Gjakovës, Lg= 4.5 km 
( Rrjeti Nivokaz - Botushë, Molliq dhe Morinë) dhe kaptazhat me prurësin kryesor nga 
burimet deri te rezervoari Lg = 7.50 km.; Kosovo Water and Energy SH.P.K. & Joos 
Krasniqi-Bazë SH.P.K.; Reka e Keqe; Lugu i Çaragojes;    2 173 820,84 ;  MZHE, MMPH, 
K.Gjakovë KRU Gjakova" ;  ; vazhdim; 2018/2019 

- Rikonstruktimi-Rindërtimi i  rrugës Regjionale R-112 Bishtazhin - Demjan, Lg = 12.60 
km¹  ; Euroasphalt; Regjioni Hasit;    1 700 000,00 ;  MIT ;  ; vazhdim; 2019 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Nivokaz,                                                     Lg = 
(280.95+357.30+666.48+453.47)=  1.758.20 m¹  ; Benita Company & Asfalt Group & 
Korben; Nivokaz;      117 560,18; vazhdim; 2019 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Lipovec,                                                     Lg = 
(270.00+510.00+430.00+330.00)=  1.540.00 m¹  ; Berisha.com; Lipovec;      124 256,33; 
vazhdim; 2019 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Babaj Bokës (lagjet Ukshini, Zenel Uket dhe Rexhë 
Alijaj),  Lg = 1.110,00 m¹  ; Benita Company & Asfalt Group & Korben; Babaj Bokes;        
61 397,80 ;  ;  ; vazhdim; 2019 

- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Shishmon, lagjja Krazhnje,  Lg = 875,50 m¹  ;  Joos & 
Krasniqi - Baze; Shishmon;        77 490,88;  vazhdim; 2019 

- Rregullimi i shtratit të Lumit "Krena" (nga ura në rrugën "I. Qemali" deri në urën e rrugës 
"M. Llakuci" ) Gjakovë, Lg = 541.00 m¹; Joos & Krasniqi - Baze & VB-Tofaj; Gjakovë;      
600 600,60; vazhdim; 2019 
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- Zgjerimi i  rrugës M - 9/1 Gjakovë - Dollc (Segmenti i parë, nga Pika e Zezë deri te Ura në 
Rakovinë), Lg = 5.000,00 m¹  ;  AL TRADE &  ILEAA-GR; Komuna Gjakovës;    4 000 
000,00 ;  MIT ;  ; vazhdim; 2019 

- Hapja dhe ndërtimi i planumit të segmentit të rrugës Goden - Maja e Kunores, Lg = 7.00 
km¹ (vazhdim me kontraten e rrugës Dol-Kusar-Goden, faza e II e realizuar gjstë vitit 
2016/2018); RSM Company; Goden; 799 650,04;  MIT; vazhdim; 2016/2019 

- Ndërtimi-asfaltimi i rrugës "Fitim Domi", Lg = 725.92 m¹  ; Burimi; Gjakovë; 89 049,17 ;  
vazhdim; 2019 

- Ndërtimi-asfaltimi i rrugës Dol - Kushavec, Lg = 768.50 m¹; vlera 59,898.50 € e financuar 
nga MIT, viti 2019. 

- Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në fshatin Rakovinë, Lg = 1151.17 m¹; vlera 87,577.02 € e 
vitit 2019. 

- Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në lagjen Beli dhe rrugëve tjera në fshatin Demjan, Lg = 2171.50 
m¹; vlera 172,937.50 € e vitit 2019. 

- Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve ‘’7 Gushit’’, ‘’Dedë Lleshi’’ dhe rrugës ‘’Marie Kraja’’ (e 
komunitetit minoritar), Lg = 1250.05 m¹; vlera 140,447.58 € e vitit 2019. 

- Ndërtimi – asfaltimi i rrugës në fshatin Cufadol, Lg = 1726.35 m¹; vlera 213,897.42 €, e 
financuar nga MIT, e vitit 2019. 

- Ndërtimi-asfaltimi i rrugës Cërmjan - Meqe, Lg = 3255.00 m¹; vlera 343,313.05 € e 
financuar nga MIT, viti 2019. 

- Sanimi dhe rregullimi i urave: Urës së tabakut, Urës së Efendisë, Urës në fsh. Korenicë 
përgjatë aksit të rrugës M.N – 9/1 dhe Urës në fsh Botushë përgjatë aksit të rrugës R-109 
financim nga MIT me kontratë të mirëmbajtjes vjetore, viti 2018/2019. 

-  

1.2.4 JANË DËRGUAR NË PROCEDURA TË PROKURIMIT KËTO PROJEKTE 

 Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ( Kontratë dy vjeçare) - pjesa e tretë 
LOT 1 - Ndërtimi - asfaltimi i rrugës fshatit Shqiponjë - 120.000,00 € 
LOT 2 - Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Vogovë - 60.000,00 € 
LOT 3 - Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve ne fshatin Smolicë - 120.000,00 € 
LOT 4 - Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Krelan - 150.000,00 € 
LOT 5 - Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Raqë - 160.000,00 € 
 

 Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ( Kontratë dy vjeçare) - pjesa e 
katërt: 

LOT 1 - Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatin Marmull  - 80.000,00 € 
LOT 2 - Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatin Nec  - 70.000,00 € 
LOT 3 - Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve ne fshatin Cërmjan - 150.000,00 € 
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LOT 4 - Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatin Morinë  - 100.000,00 € 
LOT 5 - Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatin Ramoc, lagjja Hajdaraj-140.000,00 € 
LOT 6 - Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatin Devë   - 160.000,00 € 
 

 Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ( Kontratë tri vjeçare) - pjesa e pestë: 
LOT 1 - Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në lagjen Brekoc  - 120.000,00 € 
LOT 2 - Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatin Osek Hylë  - 170.330,00 € 
LOT 3 - Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Bec lagjja Hajdaraj - 150.000,00 € 

 

 

1.2.5 PROJEKTE TË VEÇANTA  

- Ndërtimi i Qarkorës – Tranziti i Ri (Rezina)  -  4,163,015.00 €; 
- Sanimi i ujërave të zeza  -   350,000.00 €; 
- Ndërtimi dhe mirëmbajtja e varrezave të Dëshmorëve   - 88,000.00 €.  

 

1.2.6 ME MEMORANDUM TË MIRËKUPTIMIT ME MIT KËTO PROJEKTE 

- Ndërtimi i rrugës Dol - Kushavec - 85,000.00 €; 
- Ndërtimi i rrugës Lipovec - Goden - 496,000.00 €; 
- Ndërtimi i rrugës së Radoniqit - 500,000.00 €; 
- Ndërtimi i rrugës në Ramahmat, K. Gjakovë - 270.00.00 €; 
- Ndërtimi i rrugës Dol - Lipovec - Gjakovë  - 350,000.00 €; 
- Rehabilitimi i rrugës “Muharrem Domi”- Gjakovë - 200,000.00 €; 
- Ndërtimi i rrugës në fshatin Pjetrashan - 196,665.00 €; 

 

1.2.7 JANË NË PËRGATITJE PËR PROCEDURA TË PROKURIMIT EDHE KËTO PROJEKTE  

- Projekte të veçanta: 
- Ndërtimi i rrugëve me kubëza graniti faza e dytë  -  240,000.00 €; 
- Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës kryesore në qytet   - 200,000.00 €; 
- Rregullimi i shtratit të lumit “Gusha” në fsh. Botushë   -  20,000.00 €; 
- Ndërtimi dhe mirëmbajtja e varrezave të Dëshmorëve   - 88,000.00 €.  
- Sanimi- ndërtimi i rrugëve me asfalt - 378,500.00 €. 

1.2.8 ME MEMORANDUM TË MIRËKUPTIMIT ME MIT KËTO PROJEKTE 

- Ndërtimi i rrugëve në Hereq, Novosellë, Palabardh, Janosh, Lugbunar-500,000.00 € 
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1.2.9 MIRËMBAJTJA E RRUGËVE DHE HAPËSIRAVE PUBLIKE 

- Gjatë sezonit pranveror 2019 janë mbjellur mbi 3000 fidane të drunjëve dekorativ, 
(Catallba, rrapa, blina, bagrema, geshtenja, qershija decorative, meshtekna, pisha disa lloje, 
tuja, shemshira etj) dhe sezonale dhe shumëvjeçare 2500 lule, gjer me tani. 

- Mbjelljen e fidanëve të drujve dekorativ dhe luleve e ka bërë kompania KRM “Çabrati” si 
kompani komunale, mbjelljen e fidanëve në oborret e shkollave në nivel komunal  e kanë 
kryer vet stafi i shkollave së bashku me nxënësit. 

- Fidanet e lartshënuara janë mbjellur në të gjitha oborret e shkollave në nivel komunal, 
qerdhe të fëmijëve, në parqe, oaza, ale, në pyllëzimin e një pjese në Shkugëz, në zonën 
urbane, po ashtu janë mbjellë edhe në varrezat e Dëshmoreve, (fsh. Skivjan, Molliq, 
Cërmjan, Morine, etj) dhe në institucione të tjera të Komunës. 

- Janë vendosur kapakët e pusetave dhe ujëmbledhësve, ulëse në parqeve. 
- Është bërë pastrimi dhe mirëmbajtja e rrugëve dhe hapësirave publike, përmes operatorit 

KRM ‘’Çabrati’’. 
- Është bërë sanimi i rrugëve me asfalt dhe zhavorr. 

1.2.10 TRAFIKU DHE TRANSORTI RRUGOR 
- Janë mirëmbajtur dhe sanuar semaforët në kryqëzimet ekzistuese sipas nevojës 
- Janë vendosur dhe riparuar shenjat e sinjalizimit vertikal sipas nevojës. 
- Menaxhimi i trafikut: Në bashkëpunim me zyrtarët policor, janë realizuar veprime për 

mbarëvajtje të trafikut, duke rregulluar dhe planifikuar rrjedhën e trafikut gjatë punimeve 
dhe në pika ku ka pasur fluks më të madh. Është ndryshuar regjimi i qarkullimit nga një 
drejtim në dy drejtime për rrugët ‘’Marin Barleti’’, ‘’Normalja e Gjakovës’’ dhe ‘’Beqir 
Kastrati’’, po ashtu në këtë segment është hequr kufizimi kohor i qarkullimit të 
automjeteve. 

- Lëshimi i lejeve për qarkullim dhe furnizim, me kërkesë të operatorëve transportues, 
banorëve të rrugëve dhe punonjësve të rrugëve ku është i ndaluar qarkullimi. 

- Transporti i udhëtarëve: me kërkesë të operatorëve janë vazhduar rende e udhëtimit në 
relacione të ndryshme në transportin urbano-periferik. Si dhe janë lëshuar rende të reja të 
udhëtimit sipas kërkesave. Po ashtu në vazhdimësi do të inspektohet operimi i këtyre 
linjave. 

- Leje për veprimtarin auto-taxi: sipas kërkesave do të lëshohen leje të reja për shërbimin 
Taxi ndërsa do të vazhdohen ato ekzistueset. Po ashtu në vazhdimësi do të inspektohet 
veprimtaria e auto-taxive ekzistues. 

- Leje për ndalim të qarkullimit: me kërkesë të organizatorëve të ngjarjeve sportive dhe 
kulturore janë lëshuar leje për ndalim të përkohshëm të qarkullimit në segmente të 
ndryshme. 
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- Menaxhimi i trafikut: Në bashkëpunim me zyrtarët e stacionit policor, janë realizuar 
veprime për mbarëvajtje të trafikut, duke rregulluar dhe planifikuar rrjedhën e trafikut gjatë 
punimeve dhe në pika ku ka pasur fluks më të madh.  

- Inspektimi: është bërë inspektimi periodik i operatorëve të transportit të udhëtarëve duke 
përfshirë edhe shërbimin taxi, po ashtu janë inspektuar në vazhdimësi rrugët dhe siguria 
rrugore duke bashkëpunuar ngushtë me stacionin policor në Gjakovë dhe Njësinë e Trafikut 
Rrugorë për rajonin e Gjakovës. 

1.2.11 NDRIÇIMI PUBLIK DHE ENERGJIA EFIÇIENTE 
- Energjia Efiçiente  

- Është punuar në futjen e të dhënave në bazën e të dhënave në programin e punuar 
dhe instaluar përmes të Agjensionit për EE në Kosovë _EMNASOFT.   

- Është duke u përciell puna rreth renovimit të objekteve të cilat hyjnë në realizim të 
efiçiencës së energjisë të planifikuara në planin “Plani Komunal për Efiçienc të 
Energjisë” në disa shkolla në të cilat aplikohen masat e EE. 

- Jemi në proces të përzgjedhjes së kompanisë konsulentë për implementim të 
projektit për energji eficiente në objekte komunale, në bashkëpunim me Ministrinë 
për Zhvillim Ekonomik – Agjensinë Kosovare për Efiçiencë të Energjisë dhe KFW 
(bankën Gjermane). 

1.2.12 MIRËMBATJA DHE ZGJERIMI I RRJETIT TË NDRIÇIMIT PUBLIK  

Nga data 01.02.2019 - ekipi i mirëmbajtjes së ndriçimit publikë  operatori ekonomik “Toni”  ka 
punuar duke vendos  poqa, fotorele, siguresa në këto rrugë :  

- Në zonë urbane 
- Rr. Në Piskot ''Dëshmorët e Dujakes'', ka vendos nje fotorele të re sepse ajo ekzistuese 

ishte dëmtuar dhe poqa të dëmtuar i ka zavensuar me te ri. 
- Rr. “ Te Qerdhja e Deves ‘ në oborrin mbrapa banesave ka vendosur poqa dhe siguresa 

dhe lëshimi i linjave në punë. 
- Në rrugën “te bloku I banesave UQK"  te rruga “UÇK” në Gjakove, është intervenuar në 

renovimin e kasetës furnizuese, siguresat. 
- Në rrugën “14 Qershori” u bë mirëmbajtja në poça, fyta xhama dhe në siguresa 
- Në rrugën "Luigj Gurakuqi" u bë mirëmbajtja në poça, fyta xhama dhe në siguresa 
- Në rrugën "Deshmoret e Morines” u bë mirëmbajtja në poça, fyta xhama dhe në siguresa  
- Në rrugën "Petro Nini Luarasi dhe Qazim Lleshi" u bë mirëmbajtja në poça, fyta, xhama. 
- Në rrugën Parku te banesat perball shkolles " Z.Rexha"u bë mirëmbajtja në poça, fyta 

xhama dhe në siguresa 
- Në rrugën "Gjon N.Kazazi"- degëzim i rrugës përball kishës u bë mirëmbajtja në poça, fyta 

xhama dhe në siguresa  
- Në rrugën "D. e lirisë" te familja Nuka u bë mirëmbajtja në poça, fyta xhama dhe në 

siguresa  
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- Në rrugën ‘’Dardani’’ - rr. ‘’Sh.Alia'' u bë mirëmbajtja në poça, fyta xhama dhe në siguresa  
- Në rrugën "Agim Deva" u bë mirëmbajtja në poça, fyta xhama dhe në siguresa  
- Në rrugën "Hyrije Hana"u bë mirëmbajtja në linje, zhvendosja e linjës, meqë u ba ndrrimi 

i shtyllave te drurit me ato te betonit. 
- Në rrugën Rr. ” Sadri Zeneli” prej TS kah Ura u bë mirëmbajtja në shtylla të betonit me 

Llamba LED.  
- Në rrugën " Te banesat e Solidaritetit” u bë mirëmbajtja në poça, fyta xhama dhe në 

siguresa  
- Në rrugën degzimi i rruges "Skender Shehu"u bë mirëmbajtja në poça, fyta xhama dhe në 

siguresa  
- Në rrugën degzimi i rruges " e Pazari te blloku orize "Ice Berg"u zhvendosja e linjës dhe 

vendosja e LED llamba 
 

- Zona Rurale 
 

Në fshatin Madanaj në rrugën 'Martin Beka'' u bë mirëmbajtja në poça, fyta xhama dhe në 
siguresa  
Në fshatin Doblibare në rrugën 'Prej dasmorit deri te lagja Qeta” u bë mirëmbajtja në poça, fyta 
xhama dhe në siguresa  
Në fshatin  Smolic në rrugën  'Muj Balija” u bë mirëmbajtja me trupa të ri LED me rastin e ndrrimit 
të shtyllave te drurit me ato të betonit 
Në fshatin Jahoc, ne rrugën 'Kroji i mire”u bë mirëmbajtja në poça, fyta xhama dhe në siguresa  
Në rrugën Bardhaniq te shkolla u bë mirëmbajtja në linje, vendosja e LED llambave, dhe ndrrimi 
i poqave dhe fyta. 
Në fshatin Crmjan, ne rrugët dëmtim nga era, mirëmbajtja me trupa të ri LED me rastin e ndrrimit 
të shtyllave te drurit me ato të betonit.  

 

Në fshatin  Planqor “në lagjen e minoriteteve” u bë mirëmbajtja në poça, fyta xhama dhe në 
siguresa  
Në fshatin "Babaj i Bokes”, në oborrin e Shkollës ''Zenel Sadiku'' u rrezuan shtyllat për shkak te 
erave,  u bë mirëmbajtja e linjës , zhvendosja e saje dhe në poça dhe në siguresa  
Në fshatin Kralan ne rrugët e fshatit,  u bë mirëmbajtja në poça, fyta xhama dhe në siguresa  
Në fshatin Smaq1, ne rrugën ‘'Eduart Markaj''u bë mirëmbajtja me trupa të ri LED me rastin e 
ndrrimit të shtyllave te drurit me ato të betonit.  
Në fshatin Smaq 2, në rrugët e fshatit u bë mirëmbajtja me trupa të ri LED me rastin e ndërrimit 
të shtyllave te drurit me ato të betonit.  



 
REPUBLIKA E KOSOVËS /REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 

KOMUNA E GJAKOVËS 
OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA 

      

 

15 
 

Në fshatin Skivjan, ne rrugën “Vranina”- minoritarë u bë mirëmbajtja me trupa të ri LED me rastin 
e ndrrimit të shtyllave te drurit me ato të betonit.  
Në fshatin Skivjan, ne rrugën “Butrinti”- u bë mirëmbajtja me trupa të ri LED me rastin e ndërrimit 
të shtyllave te drurit me ato të betonit.  
Në fshatin Skivjan, ne rrugën “Shkelzen Brahimaj”- u bë mirëmbajtja në siguresa dhe kabëll për 
linjën në shtylla  të betonit.  
Në fshatin Damjan 1, “lagja Cenaj''u bë mirëmbajtja me trupa të ri LED me rastin e ndërrimit të 
shtyllave te drurit me ato të betonit.  
Në fshatin Duzhnje, “te tyrbja e Dervish Rama'' u bë mirëmbajtja me trupa të ri LED me rastin e 
ndrrimit të shtyllave te drurit me ato të betonit.  
Në fshatin Rogovë-rruga kah vorrezat është bërë ndërrimi i senzorit në Kasetën furnizuese, 
ndrrimi i poçve, Xhamave.   
 

 

1.2.13 PUNIMI NË ZGJERIM – LINJAT E REJA TË NDRIÇIMIT PUBLIK 
- Shtrirja e Linjës së re e ndriçimit publikë në rrugën ‘’Washingtoni’’ dhe ‘’Ymer Pula’’ me 

vlerë  41,500.00  € 
- Shtrirja e linjës së re e ndriçimit publikë në disa rrugë të qytetit në 50 rrugë dhe ne disa fshatra 

aty ku janë larguar shtyllat e drurit dhe janë vendosur shtyllat e betonit janë vendosur trupat 
ndriçues LED. 
  

- Është në përfundim zgjerimi i linjës së ndriçimit publik në pjesën e qytetit të vjetër, është bërë 
kabllimi, bazat e shtyllave dhe vendosja e trupave ndriçues pritet që shpejtë të 
funksionalizohet. 

1.2.14 MENAXHIMI I MBETURINAVE  

- Shpërndarja e kontejnerëve për banimet kolektive 
- Shpërndarja është bërë në zonën urbane pranë banesave kolektive 
- Shpërndarja e kontejnerëve për biznese të mëdha 

- Organizimi i fushatës ‘’Gara për Gjakovë të Pastër “ 
- Informim i qytetarëve dhe nxënësve të shkollave për mbrojtjen e ambientit përmes 

materialit promovues dhe mediave. 
- informimi i të gjitha QMF në bashkëpunim me Drejtorin e Shëndetësisë. 
- Informimi i Institucioneve (DSHP). 
- Organizimi dhe Bashkërendimi i me këshillat lokal. 
- Organizimi i operatorëve privat për largimin e deponive ilegale (inerte) 
- Gjatë ditës botërore për mbrojtjen e mjedisit me 5 qershor është organizuar 
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ceremonia e shpërndarjes së shpërblimeve të garës për Gjakovë të Pastër, e mbajtur 
në parkun ‘’Ali Podrimja’’. 

- Janë pastruar pjesa dërmuese e rrugëve, parqeve, shkollave dhe të gjitha 
institucionet tjera në të gjithë komunën e Gjakovës. 

- Janë eliminuar deponi ilegale me inerte brenda qytetit. 
- Vendosja e shportave ‘’Smart Bin’’ në parkun e qytetit dhe në parkun e shkugëzes 

- Vendosja e shportave të vogla në zonën urbane (në parqe, shkolla, rrugë etj), 
- Vendosja e shportave të vogla në fshatra.  

- Inspektimet 
- Ka vazhduar inspektimi i pikave grumbulluese, bizneseve dhe banesave kolektive 
- Janë caktuar pika të reja për vendosjen e kontejnerëve me sasi 7.1 m3 . 
- Janë shqiptuar gjoba mandatorë për rastet ku është vërejtur shkelje. 
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2 DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK (DZHE) 
- Projektet Kapitale: 

- Revitalizimi i Muzeut Historik (Galeria) – vjet e kemi ndërprere projektin sygjerim 
i organit mbikëqyrës (kushtet atmosferike), ndërsa brenda ditëve rifillon dhe kryhet. 

- Zhvillimi i pikës turistike në Lumin Erenik (faza 2) – projekti ka filluar të 
implementohet. 

- Shpellat e Kusarit (ndriçimi, rruga, shenjëzimi) – projekti ka filluar të 
implementohet. 

- Revitalizimi i Urës se Terezive (Ndriçimi gjelbërim, shtigje të ecjes) – ky projekt 
është bashkëfinancim me UNDP, janë kryer procedurat projekti fillon gjate javës. 

- Revitalizimi i Urës se Tabakut (Ndriçimi gjelbërim, shtigje të ecjes) - ky projekt 
është bashkëfinancim me UNDP, janë kryer procedurat projekti fillon gjate javës. 

- Ura e Fshajtë & Kanioni, ndriçimi, shtegu për ecje – ka përfunduar faza e përpilimit 
te projektit, gjate javes shkon ne prokurim 

- 4 R (Riciklo- Rimburso - Ripërdor - Redukto) – makineria e riciklimit te shisheve 
te plastikes dhe kanaqeve, gjate javës shkon ne prokurim. 

- Zip Line – projekti është ne fazën e përpilimit, gjate muajit Qershor shkon në 
prokurim. 

Gjate periudhës për te cilën po raportojmë kemi përgatitur edhe KAB 2020-2021 të cilin e kemi 
dorëzuar dhe i cili do te shkoje para asamblistëve ne mbledhjen e radhës. 

2.1 GRANTET PËR BIZNESE 
Në muajin Mars, Komisioni për Monitorim të Granteve ka bërë monitorimin e pare siç është e 
parapare për përfituesit e Granteve për Biznese të vitit paraprakë gjegjësisht të vitit 2018. 

Në muajin Maj, kemi shpallur thirrjen për Grante për Biznese për vitin 2019 ku edhe janë formuar 
komisionet që do të merren me implementimin e tyre. 

 

Të planifikuara Të realizuara Mbi planifikimin 
24,300.00 € 28,153.00 € 3,853.00 € 

Tabela 1, TË HYRAT (TAKSA NË FIRMË) 

 

 

 

 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS /REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 

KOMUNA E GJAKOVËS 
OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA 

      

 

18 
 

Biznese Individuale 106 

Biznese SH.P.K 69 

Total biznese të regjistruara: 175 

Shuarje e bizneseve 44 

Ndërrimi i certifikatave të biznesit 1049 

Tabela 2, ZYRA PËR REGJISTRIMIN E BIZNESEVE: (JANAR - MAJ 2019) 

Gjatë kësaj periudhe jemi duke bere një data baze për bizneset te cilat do ti kemi te dhënat e sakta 
dhe sa biznese i kemi aktive. 

2.2 KËSHILLI PUBLIKO – PRIVAT  
Gjate periudhës raportuese është mbajtur takimi i rregullt i KPP me bizneset ku pjesëmarrës ishin 
shumë biznese. 

- Është mbajtur takimi me Hotelieret e Gjakovës. 
- Është mbajtur takimi me Argjendarët e Gjakovës. 

2.3 AKTIVITETE TJERA  

- Takimi i i pare i Këshillit Lokal për Punësim (KLP), DZHE, organizata Syri Vizionit nga 
Peja, Shkollat profesionale dhe bizneset 

- Vazhdimi i projektit Via Dinarica ku si komune kemi marrëveshje me organizatën qe merret 
me implementimin e projektit, projekt qe një pjese te madhe financohet nga BE dhe 
komunat janë pjese e participimit. 

- Panairi Veror i prodhimeve dhe arti zanateve, se bashku me organizatën HELP dhe me 
ndihmën e OEK regjioni Gjakove, nje panair i suksesshëm ku morën pjese 25 biznese. 

- Takimet e rregullta me AZHR – Perëndim. 
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3 DREJTORIA PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL (DPBZHR) 
3.1 INVESTIMET KAPITALE 

- Ndërtimi i Kanaleve të Ujitjes (Kontrat Kornizë 2018) janë ndertuar 770 metra kanal 
nertuar 770 metra kanal në Smolice dhe 150 metra kanal në Dujakë (gjithësej 920 metra 
kanal) 

- Sanimi dhe Ndërtimi i Pendave dhe Kanaleve të Ujitjes (Kontrat Kornizë 2018) është 
bërë pastrimi i Pendava në zona rurale. 

- Ndërtimi i Kanalve të Ujitjes (Kontrat Kornizë 2019) në muajin qershot do të fillojin 
procedurat e prokurimit. 

- Ndërtimi i Pendave në muajin qershor do të fillojnë procedurat e prokurimit, do të 
ndertohen tri penda (2 në Shkugëz dhe një fshatin Bardhaniq) 

- Sanimi dhe Ndërtimi i Pendave dhe Kanaleve të Ujitjes (Kontrat Kornizë 2019) në 
procedurë e prokurimit 

3.2 SUBVENCIONET 

- Ndërtimi i Serrave (60.000 €). Projekti është në fazën e prokurimit. 
- Motokultivatorët (17.500 €) Projekti është në fazen e prokurimit. 
- Subvencione për Bletarë (10.500), në muajin korrik do të fillojin procedurat e prokurimit. 
- Arre dhe Lajthi (15.000 €), projekti pritet të realizohet për mbjellje vjeshtore dhe do të 

shfrytëzohet kontrata e sherbimeve publike. 
 

Janar - Qershor 2019 
Të planifikuara Të realizuara % e realizuar 
15.500 € 23,876.50 € 154 % 

Tabela 3, Të Hyrat  (Shndërrimi i Tokës Bujqësore në jo-Bujqësore) 

3.3 SHËRBIMET KËSHILLMORE  

- Në bashkëpunim me MBPZHR janë organizuar 4 këshillime: 1. Higjena në stalle, 2. Punët 
përgatitore në pemishte, 3. Trajtimi i pemëve dhe rrushit, 4. Shkëmbim përvojash mes bletarëve. 

- Në bashkëpunim me AKB është mbajtur këshillim: Mbikëqyrja e kafshëve dhe mënyra e të 
ushqyerit dhe trajnimet e kafshëve me medikamente veterinarie dhe ndikimet e tyre në shëndetin e 
kafshëve. 

- Në bashkëpunim me OZHR “Mëshqerra” është mbajtur këshillim: Përgatitja e tokës për mbjelljet 
pranverore, me 30 fermerët përfitues të Mëshqerrave të cilëve nga OZHR “Mëshqerra” janë 
furnizuar edhe me farë të misrit. 

- Në Bashkëpunim me JICA është mbajtur këshillim: Mbajtja e kontabilitetit tek fermeret. 
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3.4 SUBVENCIONET NGA MINISTRIA  

- Thirrja për aplikim për pagesa direkte për qumësht sipas cilësisë dhe therjet e raportuara të gjedhit 
për tremujori e katërt (TM4) 2018. Në këtë thirrje, për qumësht /litër kanë aplikuar gjithsejtë 76 
fermer. Njëherit është bërë edhe pranim – dorëzimi i tyre në AZHB. 

- Punët përgaditore dhe të tjera 
- Përpilimi dhe aprovimi i planit të mbjelljeve pranverore: misër 4300 ha, perime 950 ha, bimë 

foragjere 160 ha, tërshërë 120 ha, elbi 100 ha, fasule 12 ha, kulturat tjera 10 ha dhe patate 110 ha. 
Gjithsejtë 5,792 ha.Gjer me tani janë realizuar 54 % ose 3,100.03 ha. 

- Pranimi i 150 broshura nga Kompania ESG. Shpërndarja e tyre tek fermerët përkatës. Përfitimi i 
njohurive të reja. 
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4 DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE (DSHMS) 
4.1 AKTIVITETE   

- Në këtë periudhë  janë kryer të gjitha vizitat zyrtare nga Kryetari i Komunës së bashku 
me Drejtorin e DSHMS.. 

- Jemi në përfundim të maste planit të KPSH 
- Kanë filluar dhe janë në përfundim vizitat sistematike në shkolla e komunës tonë 
- Kemi larguar 5 familje nga banimi social për shkak se nuk i plotësonin kriteret për 

banim kurse janë vendosur 3 familje të tjera të cilët janë në listën e përfituesve. 
- Kemi hapur thirrjen publike për shpërndarjen e subvencioneve ku dhe komisioni i 

përberë  nga mjekët specialist kanë ndarë shumën sipas kritereve për 196 përfitues dhe 
të refuzuar nga komisioni janë 107.të vdekur 06 

- Kemi shënuar edhe ditën botërore të shëndetit të përkrahur me disa OJQ  
- Kemi kryer edhe shume aktivitete për edukimin shëndetësor në shkolla, 
- Sipas kalendarit të vaksinimit imunizimi i fëmijëve janë kryer nëpër shkolla vaksinimi 

nga ekipi përkatës. 
Kemi ndihmuar familjet me nevojë me pako ushqimore së bashku me OJQ-Bereqeti  
Kemi blerë edhe material higjenik për nevojat e KPSH dhe QPS  

4.2 DONACIONET 

- 1 AUTOAMBULANC  
- 100 PAL SYZE 
- QMF –Rogove Autoklavë grila për dritare  

- Në të gjitha qendrat e QKMF.QMF,AMF Pajisje mjekësore nga AQH-së 
- SKIVJAN  grila për dritare  
- ROTARY QABRATI- pajisje për telemedicinë 
- Është në përfundim Udhëzimi administrativ i KPSH , jam edhe anëtare e komisionit  

e emëruar nga Ministri i shëndetësisë, ku edhe kam kërkuar të hyjë në këtë UA 
specialistet e Stomatologjisë . 

- Takime me kryetarin dhe drejtoret 3x në javë  
- Takime me stafin e QKMF dhe zyrtarë  
- Takime me qytetarët e komunës. 
- Kam përfunduar specifikat për tenderime për 80% të planit të prokurimit. 
- Kemi hapur edhe 2 qendra të laboratorit në RUGOVË DHE PONOSHEC 
- Takimi i Kryetarit Gjini dhe Drejtoreshës me Mjekët Specialist të gjitha Nivelet e 

komunës tonë. 
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- Jemi duke i ndihmuar edhe qytetarët me nevoja urgjente të sëmure të cilët kërkojnë 
ndihmë shëndetësore, te cilët janë diagnostikuar mbase thirrjes publike të 
subvencioneve 

- Kemi bërë edhe komision për verifikimin e familjeve të cilët kërkojnë ti mbështesim 
për qira ku dhe janë përzgjedhur 3 familje nga 6 të aplikuar.  

- Kemi dhënë pagës mujore edhe për familjen e cila i mbanë fëmijët pa përkujdesje 
prindërore ku fëmijët kanë kaluar moshën 18 mbi vjeç. 

Sektori i DSHMS  ka marr pjesë në disa  ftesa të ndryshme nga ministritë dhe OJQ-të, ku në disa 
kemi qenë pjesëmarrëse ne si drejtori 

Pagesa e QKMF-së  re ka përfunduar nga Ministria e Shëndetësisë tash ka mbetur vetëm obligimi 
i komunës. 

Kemi pasur marrëveshje bashkëpunimi me OJQ të ndryshme ku dhe janë nënshkruar nga kryetari 
dhe drejtoria e DSHMS. 
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5 DREJTORIA E ARSIMIT (DA) 
5.1 PLANIFIKIMI I INVESTIMEVE KAPITALE PËR VITIN 2019 

- Kontrata “Renovimi i nyjeve sanitare” – kontratë kornizë 2018/2019 , 
o Vlera totale e kontratës është 138.806,50 

- Gjatë vitit 2018 janë realizuar punime në vlerë: 46.147,52 euro 
- Për vitin 2019 nga kontrata planifikohet të investohen edhe 92.658,98 euro 

Investimet 2017 /2018/2019 
 

  Shkolla Vendi 
 

totali investimeve 
2017/2018/2019 

 
1 Emin Duraku Gjakovë   7431.38 

 
2 Yll Morina Gjakovë   1406.15 

 
3 Mustafa Bakija 1 Gjakovë   6967.31 

 
4 Mazllum Këpuska Gjakovë   12029.82 

 
5 Zekiria Rexha Gjakovë   27457.67 

 
6 Zef Lush Marku Brekoc   11374.08 

 
7 Anton Çetta Dol   11784.16 

 
8 Zenel Sadiku B.Bokes   6243.81 

 
9 Dy dëshmorët Sheremet   9064.14 

 
10 GjergjFishta Bishtazhin   6597.96 

 
11 Haxhi Hoti Rogovë   8761.28 

 

12 Shaban Gola Lipovec   0 
Aneks ne 
procedure 

13 7 Shtatori Gerqinë   0 
Aneks ne 
procedure 

14 Fan Noli Dujakë   2596.83 
 

15 Engjëll Gjoni N. e Ulët   5185.27 
 

16 Ali Hasi Cërmjan   8711.74 
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17 8 Deshmoret Kralan   3822.2 
 

18 Dëshmorët Lleshi Doblibare   11389.75 
 

19 Deshmoret e Hereqit Hereq   15868.24 
 

20 Hajdar Dushi Gjakovë   2630.6 
 

21 Hysni Zajmi Gjakovë   3414.28 
 

22 Kadri Kusari Gjakovë   6659.31 
 

23 Qerdhet - lokalet Gjakovë   1399 
 

TOTALI I INVESTIMIT SIPAS 
SITUACIONEVE   170.794.98 

 
Tabela 4, Investimet 2017 /2018/2019 

Gjatë kësaj periudhe (maj e në vazhdim ) janë duke u kryer punimet në renovimet e nyjeve 
sanitare në këto objekte|: 

1. SHFMU “Gjergj Fishta ”  Bishtazhin            
2. SHFMU “Mazllom Kepuska” Gjakovë                            
3. SHFMU “Engjell  Gjoni” Novoselle e Ulet            
4. Konvikti “Sadik Stavileci” Gjakovë 
5. SHFMU “Yll Morina” Gjakovë            

Është duke u përgatitur tenderi për vazhdimin e renovimit të Nyjeve sanitare në shkolla për 
periudhën 2019/2020.   

5.2 RENOVIMI DHE MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE SHKOLLORE  

Kanë filluar punimet në  shkollat e Komunës së Gjakovës sipas kërkesave dhe nevojave për 
renovime në shkolla. Vlera e kontratës  për punime 171.900,40 euro, punimet do të realizohen në 
periudhën 2019/2020/2021, 

5.3 RRETHIME DHE RREGULLIME TË OBORREVE  

- Vlera e kontratës  19.999,00 euro. Punimet do të kryhen në këto shkolla  : 
1. SHFMU ”Mustafa Bakija” Gjakovë  
2. SHFMU ”8 Dëshmorët” Kralan 
3. SHFMU “Mazllom Këpuska” Gjakovë  
4. Qerdhe, lokali Kosovatrans 
5. Konvikti “Sadik Dtavileci” Gjakovë 
6. SHMM “Hysni Zajmi” Gjakovë 
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5.4 INSTALIMI I KAMERAVE DHE SISTEMI I VËZHGIMIT - ( LËNDA NË PROCEDURA TË 
PROKURIMIT) 

- Punimet do të kryhen në këto shkolla  : 
1. SHFMU "Haxhi Hoti" – Rogovë 
2. SHFMU "Durak Ahmeti" Demjan 
3. SHFMU "Sylejman Vokshi" – Smolice 
4. SHFMU "Shaban Gola" – Lipovec 
5. SHFMU "Gj.Fishta" Bishtazhin 
6. SHFMU "7 Shtatori" Gerqine 
7. SHFMU "8 Deshmoret" – Kralan 
8. SHFMU "Bajram Sadriu" – Berjahë 
9. SHFMU "Fan Noli" Dujake 
10. SHFMU "Ganimete Terbeshi" Ponoshec 
11. SHFMU "Zekeria Rexha" Gjakove 
12. SHMU "Yll Morina" – Gjakovë 
13. SHF "Kelmend Rizvanolli" – Gjakovë 
14. Sistemi i alarmit ne Qerdhet "G. Terbeshi" 
15. Sistemi i zërimit ne Shk "M. Bakija " dhe "Z. Rexha" Gjakovë 

5.5 “NDËRTIMI I DEPOVE DHE ANKESAVE NË DISA SHKOLLA” - (LËNDA NË 
PROCEDURA TË PROKURIMIT) 

- Vlera e ofertës 50.000,00 € , shërbimet do të realizohen gjatë vitit 2019. 
            Punimet do te kryhen në këto shkolla: 

1. Ndërtimi i shtëpizës për roje pranë Qerdhes "G. Tërbeshi"  Gjakovë 
2. Ndërtimi i mbulesës në gjimnazin "Hajdar Dushi"  Gjakovë 
3. Ndërtimi i aneksit të sallës së Ed. Fizike në SHMM  "H. Zajmi" Gjakovë 
4. Ndërtimi i aneksit të nyjeve sanitare në SHFMU "Sh. Golaj" Lipovec 
5. Ndërtimi i aneksit të nyjeve sanitare në SHFMU "7 Shtatori " Gërqin 

5.6  “NDËRTIMI I TERRENEVE SPORTIVE” - (LËNDA NË PROCEDURA TË 
PROKURIMIT) 

- Vlera e ofertës 80.000,00 € , shërbimet do të realizohen gjatë vitit 2019. Punimet 
do te kryhen në këto shkolla: 

1. SHF “Mustafa Bakija” Gjakovë 
2. SHF “Kongresi i Manastirit”  Demjan 3 
3. SHF “Isa Boletini ” Osek Hylë 
4. SHF “Zenel Sadiku”  Babaj Bokës 
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5.7 NË FAZEN E PËRGATITJES SË TENDEREVE JANË 
“Instalime dhe renovime të ngrohjeve qendrore” - ( Lënda në procedura të prokurimit). 
Vlera e ofertës 110.000,00 € , shërbimet do të realizohen gjatë vitit 2019. 

- Punimet do te kryhen në këto shkolla: 
1. SHF “Isa Boletini” Osek Hylë 
2. SHF “ Hysni Zajmi” Gjakovë 
3. SHF “Kadri Kusari” Gjakovë 
4. SHF “Shtjefën Kurti” Novosellë e Epërme 
5. SHF “ 7 Shtatori” Gërqinë 
6. SHF “Shaban Golaj” Lipovec 
7. SHF  “ Ali Hasi” Cërmjan 

- Klimatizimi i shk. së muzikës  - ( Lënda në procedura të prokurimit) 
- Renovimi i kulmeve në shkolla -  Ky tender do të procedohet në fund pasi 

kërkesat  për renovime të kulmeve janë të domosdoshme në çerdhen  Lokali Orize.  
- Transporti i nxënësve është duke u bartur ne 48 relacione sipas kontratave që janë 

të lidhura me operatorët ekonomik. 
- Ka filluar subvencionimi i nxënësve me aftësi te kufizuar që udhëtojnë në shkollat 

e komunës së Gjakovës , Prizren dhe Pejë 
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6 DREJTORIA PËR PUNË TË PËRGHITHËSHME ADMINISTRATIVE (DPPA) 
 

Përshkrimi Vlera në Euro 
Të Hyrat e Realizuara gjatë Periudhës Raportues  

Janar-Qershor    2019 
     60,271.50€ 

 
Të Hyrat e Planifikuara për Periudhën Raportues  

Janar-Qershor 2019 
                      65,820.00€ 

 
Të Hyrat e Realizuara gjatë Periudhës                

  Janar-Qershor 2018 
60,568.32€ 

 
 

Të Hyrat e Realizuara gjatë Periudhës Janar-Qershor     
2017 

 

         60,185.50€  
 

                             
Arsyeja e mos realizimit të te hyrave sipas planifikimit për këtë periudhë është për shkak të mungeses së 
Certifikatave Originale e me të cilat qytetarët janë furnizuar nëpër komunat tjera fqinje, e poashtu kanë 
hezituar të paisen me Certifikata jo Originale. 

 
 

Tabela 5, TË HYRAT 

Përshkrimi Vlera në 
Euro 

Shpenzimet e Realizuara gjatë Periudhës Raportues Karburant për automjete                       2019 22,713.58€ 

Shpenzimet e Realizuara gjatë Periudhës së Njëjtë Raportues Karburant në Vitin Paraprak 2018 17,684.74€ 

Në krahasim me vitin paraprak kemi ngritje të shpenzimeve prej: 5,028.84€ 
Shpenzimet e Realizuara gjatë Periudhës Raportues          Shpenzimet e Rrymës                  2019 158,180.22€ 
Shpenzimet e Realizuara gjatë Periudhës Raportues          Shpenzimet e Rrymës                  2018 154,469.09€ 

Në krahasim me vitin paraprak kemi ngritje të shpenzimeve prej: 3,711.13€ 
Shpenzimet e Realizuara gjatë Periudhës Raportues          Shpenzimet e Ujit                        2019 25,845.96€ 
Shpenzimet e Realizuara gjatë Periudhës Raportues          Shpenzimet e Ujit                        2018 24,265.33€ 

Në krahasim me vitin paraprak kemi ngritje të shpenzimeve prej: 1,580.63€ 
Shpenzimet e Realizuara gjatë Periudhës Raportues  Shpenzimet e Mbeturinave                  2019 14,047.42€ 
Shpenzimet e Realizuara gjatë Periudhës Raportues  Shpenzimet e Mbeturinave                  2018 16,467.04€ 

Në krahasim me gjashtë mujorin paraprak kemi zbritje të shpenzimeve prej:  2,419.62€ 
 

 

Tabela 6, SHPENZIMET 
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Në total në krahasim me tre mujorin e vitit paraprak kemi ngritje të shpenzimeve në vlerë prej: 
7,900.98 € 

6.1 PËRMBLEDHJE 
 
Përmbledhje e përgjithshme rreth mbarëvajtjes/ecurisë së punës në drejtorinë tonë për periudhën 
raportuese. 

Gjatë kësaj periudhe punët në drejtorinë e Administratës kanë ecur mbarë, duhet të theksohet se 
orari i punës në GjC ka vazhduar nga Qershori i vitit 2018 ,pra puna me palë fillon nga ora 08:00 
deri në orën 16:00, punohet edhe gjatë pauzës, mendoj që edhe kjo ka ndikuar në realizimin e të 
hyrave. 

Në përgatitjen e dokumentacionit për Planifikimin e prokurimit, nga dymbëdhjetë aktivitete që ka 
Drejtoria e Administratës deri me tani janë dorëzuar të gjitha aktivitetet në zyrën e prokurimit. 

6.2 AKTIVITETET E PLANIFIKUARA DHE TË IMPLEMENTUARA 
Aktivitetet për periudhën  raportuese në Drejtorinë e Administratës: 

 Pajisja e zyrtareve të drejtorisë me teknologji te re (kompjuter) kompjuterët të cilët kanë qenë       
në  GJC kanë qenë që nga viti 2009:                                   shuma totale e investimeve       
14,508 € 
Kemi ndërhy në rregullimin e kulmit në objektin e ish Bank-kosit shuma e investimeve     
5,628 € 
Shuma totale e investimeve nga drejtoria e DPPA për tre mujorin 2019 është në total prej:    
20,136 € 

 

6.3 SFIDAT 

Drejtoria e Administratës ka hasur në vështirësi me certifikata, ka dy muaj që nuk këna certifikata 
origjinale, pra jena duke punuar me dhënën e certifikatave me letër të bardh, ky problem është i 
MPB për shkak  të dështimit të tenderit. Jena në kontakt të vazhdueshëm me MPB sipas tyre brenda 
këtij muaji nënshkruhet kontrata me operatorin, dhe ne do të furnizohem me certifikata origjinale. 
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7 DREJTORIA PËR GJEODEZI, KADASTËR DHE PRONË 
7.1 INVESTIMET KAPITALE 

- Rilevimi i zonës kadastrale “Gjakove – Jashtë Qytet – Pjesa veriperëndimore – Senjaku 1 
– Orze 1 ” -  Vlera e parashikuar e kontratës (60,000.00 €) 

- Furnizim me instrument “GPS” – Vlera e parashikuar e kontratës (10,000.00 €) – Është 
prokuruar 

7.2 SHPRONËSIMET 
- Raport i gjendjes se shpronësimit “Qarkorja e Qytetit”  

Totali € 
E Planifikuar E Realizuar 

Mbetet për 
pagesë 

1,202,178.00  193,815.00 1,008,363.00 

Tabela 7, Raport i gjendjes se shpronësimit “Qarkorja e Qytetit” 

Totali € 
E Planifikuar E Realizuar Mbetet për pagesë 

67,446.00 62,446.00 - 

Tabela 8, Rruga “Bujar Roka” 

7.3 REALIZIMI I TË HYRAVE: PERIUDHA JANAR – QERSHOR 2019 
 

Burimet e të ardhurave 
Planifikimi 

Janar Qershor 
2019 

Realizimi Janar 
Qershor 2019 

Përqindja e 
realizimit Janar 

Qershor 2019 

Te hyrat nga shërbimet kadastrale 76,994.15 67,072.00 87% 

Tabela 9, REALIZIMI I TE HYRAVE: PERIUDHA JANAR - MARS 2019 

7.4 ZYRA LIGJORE 
Muaji & 

Viti 

Numri i lëndëve me 
karakter juridik 

Të zgjidhura Të pa zgjidhura Me mungesa 

  

874 lëndë 

 

837 lëndë 

 

37  lëndë 

 

37 lëndë 
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Janar-
Qershor 

2019 

 

Përqindje 
(%) 

 

100 % 

 

96 % 

 

4 % 

 

4 % 

Tabela 10, ZYRA LIGJORE 

7.5 AKTIVITETET TJERA 

- Pregatitja e elaboratit për Drejtorinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit – Eshtnorja 
- Përpunimi dhe menaxhimi i lëndëve në SIKTK – harta kadastrale : si ndarje të parcelave, 

bashkim të parcelave, modifikim i atributeve të parcelave, modifikim i atributeve të 
ndërtesës, regjistrimi i ndërtesave – objekteve, rregullim kufiri etj 

- Krijimi dhe lëshimi i kopjeve të planit 
- Konsultime me palë në zyrën e pranimit 
- Dalja në terren për rilevimin e terrenit 
- Përpunimi teknik i lëndëve të terrenit në zyre – (Përpunimi i manualeve për ndarje dhe 

bashkim të parcelave, rregullimi i kufijëve ndërmjet dy parcelave etj.) 
- Dalja ne terren me kerkese të Gjykatës Themelore – Gjakovë, respektivisht përpunimin e 

ekspertizave 
- Pregatitja e dokumentacionit për vlerësim në Ministrinë e Financave për rrugën 

“Mbretëresha Teutë” – këmbim i pronës 
- Përgatitja e elaboratit për segmentin e dyte të Lumit “Krena” – Prej urës se “Islom Begut 

deri rruga “ Mazllom Lakuci” 
- Përgatitja e dokumentacionit për vlerësim ne Ministrinë e Financave për rrugën “Varrezat 

e Martireve” – Çabrat 
- Përgatitja e dokumentacionit për vlerësim ne Ministrinë e Financave për rrugën “Muharrem 

Domi” 
- Përgatitja e elaboratit për ndërtimin e tranzitit të ri : Pika Zeze – deri tek ura e Nakaradës 
- Përgatitja e elaboratit për ndërtimin e rrugës për tek “Banesat Sociale” 
- Përpunimi i të dhënave tekstuale për aeroportin e Gjakovës 
- Përpunimi i elaboratit për rilevimin e zonës kadastrale Gjakove – Jashtë Qytet – Pjesa 

Veriperendimore – Senjaku 1 – Orize 1 
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8 DREJTORIA PËR KULTURË RINI DHE SPORT 
Raporti paraqet të dhëna statistikore për veprimtarinë e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit 
në mënyrë të aktiviteteve të përgjithshme, për muajin, Janar - Qershor/ 2019 

8.1 SEKTORI I KULTURËS –  JANAR –  QERSHOR / 2019 / AKTIVITETE TË PËRGJITHSHME 
GJITHSEJ: 97 

Shfaqje Teatrale Profesionale, Amatore, Ekspozita, Koncerte, Festivale, Orë Letrare, Promovime, 
Promovime Librash, Debate, WorkShope, etj. 
Përfshirë edhe Aktivitetet të cilat janë të organizuare në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në 
kuadër të Agjendës për nder të 14 Qershorit “Ditës së Çlirimit”. 

8.2 SEKTORI I RINISË  –  JANAR  –  QERSHOR / 2019   
Aktivitete të përgjithshme gjithsejtë: 29, Takime, Prezantim, Promovim, Udhëtim, Pjesëmarrje në 
Tryeza të ndryshme, etj. 

8.3 Sektori i Sporti –  Janar –  Qershor / 2019   
Aktivitete të përgjithshme gjithsejtë: 103, Ndeshje Zyrtare, Orë Sportive, Prezantime Sportive, 
Rekreacion, Trajnime, Ndeshje Tereni, etj. 

- Investimet Kapitale: të parapara sipas planit të DKRS-së, janë përfunduar të gjitha Plan 
Projektet dhe Paramasat e Parallogarit si: Furnizim 4 pozicione – 3 pozicione janë 
përfunduar, Kontrate për Shërbime 4 pozicione – 2 janë përfunduar dhe Investime Kapitale 
7 pozicione – janë dorëzuar në zyrën e Prokurimit 5 Projekte, dhe jemi në pritje të fillimit 
të procedurave nga zyra e Prokurimit. 

-  Subvencionet: në fushën e Kulturës dhe të Sportit, ka përfunduar procesi i Thirrjes Publike, 
ku kanë aplikuar 48 OJQ të Kulturës dhe Klube Sportive – 16 OJQ të Kulturës janë 
subvencionuar me vlerë14.900,00 Euro, ndërsa 32 Klube Sportive janë subvencionuar me 
vlerë 52.100,00 Euro. 

- Procesi vazhdon  gjatë gjithë vitit për përmbylljen  e  projekteve  për implementim,  po 
ashtu  ka përfunduar procesi i Thirrjes Publike edhe në fushën e Rinisë, ku kanë aplikuar 
10 OJQ Rinore – 8 prej tyre janë  përfituese nga skema e subvencione në përputhje me 
Thirrjen Publike me vlerë 10.400,00 Euro. 

- Subvencionet nga Asambleja: në të cilat ka kaluar janë:  
- KF “Vëllaznimi”, me vlerë 40.000,00  
- Teatri i Qytetit “Hadi Shehu’  me vlerë 25.000,00 dhe  
- Ansambli i Muzikës i Komunës së Gjakovës me vlerë 6.000,00 . 
- Bashkëpunimet: Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, CHWB, Ambasadat e huaja, 

Baletin Kombëtar, Muzeun Kombëtarë, etj mbi organizimin e eventeve të ndryshme në 
Komunën e Gjakovës. 
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9 DREJTORIA PËR PUNË INSPEKTUESE (DPI) 
Drejtoria për Punë Inspektuese në Komunën e Gjakovës për periudhën Janar-Maj të vitit 2019. Në 
këtë raport janë përfshirë punët dhe aktivitetet e kryera nga Drejtoria për Punë Inspektuese (DPI), 
gjegjësisht të Sektorit të Ndërtimit në kuadër të së cilit funksionojnë Inspektoret e Ndërtimit dhe 
Sektori për Inspektime në kuadër të së cilit funksionojnë Inspektoret e Tregut, Sanitar, Veterinarisë, 
Bujqësisë, Mjedisit dhe Shërbimeve Publike. 

Në këtë raport janë paraqitur aktivitetet e kryera gjatë periudhës Janar-Maj të vitit 2019, të cilat 
janë paraqitur sipas fushave që i mbulon secili Inspektorat. 

Përmes këtij raporti DPI synon të paraqesë një pamje të qartë të punës së kryer, si kundër 
problemeve e pengesave që DPI ka hasur gjatë kësaj periudhe. 

 
Nr. 

 
Përshkrimi 

 
Planifikimi 

Janar-Qershor 
2019 

 
Realizimi 

Janar-Qershor  
2019 1 Të hyrat nga gjobat e 

Inspektoratit 

 
5,520.00 € 

 
13,921.50  €uro 

2 Të hyrat nga gjobat e 
Gjykatës 

 
/ 

 
 

3 Te hyrat nga pëlqimet 
mbi kushtet higjieno- 
teknike sanitare dhe 

ndërtim 

 
 

15,810.00 

 
 
25,832.43  €uro 

4 Të hyrat nga taksa për 
shërbim me pije alkoolike 

 
7,400.00 

 
8,390.00 €uro 

5 TOTALI 28,730.00 48,143.93 €uro 
Tabela 11, Të hyrat për periudhën Janar-Maj 2019 

 
Nr. 

 
 

Përshkrimi 

 
                Planifikimi 

Janar-Maj 2019 

 
                 Realizimi 

Janar-Maj 2019 

1 Shpenzimet / / 
Tabela 12, Planifikimi i shpenzimeve për periudhën Janar-Maj 2019 

 
Nr. 

 
 

Përshkrimi 

 
              Planifikimi 

Janar-Maj 2019 

 
                  Realizimi 

Janar-Maj 2019 

1 Inspektime 1036 2402 
Tabela 13, Raporti inspektimeve për periudhën Janar-Maj 2019 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS /REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 

KOMUNA E GJAKOVËS 
OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA 

      

 

33 
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Inspektime të kryera 288 356 71 191 162 1205 129 2402 

Urdhëresa ndaj subjekteve 
 
për eliminim të 
parregullsive 

172 28  14 53 239 12 518 

Gjoba të shqiptuara nga 
 
Inspektorati 

17 31 10   41 4 103 

Lënde të pranuara 
 
(kërkesa dhe ankesa të 
ndryshme të palëve) 

105 22 8 1 38 23 36 233 

Kallxime penale       1 1 

Produkte të asgjësuara 157k 
 
52 l. 

564 kg 
 
318 l 

 77 kg    795kg 
 
370l 

Kërkesa për fillim të 
 
procedurës Përmbarimore 

1 12    10  23 

Kërkesa  për fillim të 
 
procedurës për 

 
Kundërvajtje 

1 1 1 1 2  1 7 

Gjoba te shqiptuara nga 
 
Gjykata 

 1  1 3 5 2 12 

Vlera e gjobave të 
 
shqiptuara nga Gjykata 

 400  100 500 370 2200 3570 
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Pezullime nga Gjykata të 
 
kërkesave për 

1    2 7 1 11 

Tabela 14, Statistikat e përgjithshme të punës për periudhën Janar-Maj 2019 
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10 DREJTORIA PËR URBANIZËM DHE MBROJTJE TË MJEDISIT (DUMM) 
 
Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit nga fushëveprimi i saj i përcaktuar, përveç 
aktiviteteve të rregullta në procedimin dhe zgjidhjen e kërkesave të ndryshme të parashtruara nga 
personat fizik dhe juridik zhvillon dhe një mori aktivitete tjera nga spektri i urbanizmit dhe 
mbrojtjes së mjedisit dhe bashkëvepron dhe asiston në aktivitetet e Drejtorive tjera. Nga aktivitetet 
e rregullta, Drejtoria zhvillon: 

- Mbajtja e takimeve të rregullta, ndarjen dhe shqyrtimi  e mbi 492  kërkesave -  lëndëve 
të parashtruara pranë DUMM-së  gjatë kësaj periudhe dhe atyre të përcjella nga vitit 
paraprak; 

- Konsultimet e përditshme me qytetarë dhe dhënia e informatave lidhur me kërkesat e 
ndryshme; 

- Takim me palët për të gjitha lëndët e rregullta dhe informim të përgjithshëm dhe; 
- Bashkëpunimi  dhe bashkëveprimi me Drejtoritë Komunale për projektet kapitale ku 

pjesëmarrja e DUMM-së me fushëveprimin e sajë është i domosdoshëm;  

Nga aktivitetet tjera të sektorin për urbanizëm, infrastrukturë dhe fusha e mbrojtjes së mjedisit: 

- Konsultimet përfundimtare dhe miratimi i Planit Rregullues Urban ‘Rezine dhe Petro Nini 
Luarasi’. 

- Takime pune dhe konsultime rreth hartimit të Planit Rregullues Urban ‘Zona e vjetër e 
Qarshisë së Madhe’. 

- Pjesëmarrja në Komisionin për pranimin e projekteve zbatuese për ndërtimin e lartë dhe 
renovimin e objekteve. 

- Përpilimin e Propozim Vendimit për Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës me 
Persona Fiziko - Juridik. 

- Propozim – vendimi për fillimin e procedurave për hartimin e hartës zonale te komunës se 
Gjakovës dhe hartimi i programit te punës për menaxhimin e hartës zonale. 

- Pjesëmarrja ne komisionin për ndryshimin e Rregullores komunale për taksa dhe tarifa 
- Puna ne vazhdimësi për Sistemin e Adresave ( azhurnimi i ndryshimeve te emërtimeve, 

vendosja e tabelave te reja, konsultimet me komunitetin per emërtimet etj.) 
- Pjesëmarrja në hartimin e Planit Lokal të Menaxhimit të Mbeturinave; 
- Monitorimi i gjendjes së mjedisit aktivitet I rregullt periodik; 
- Eksplorimi, analiza dhe përcaktimi i lokacioneve  për pikat grumbulluese të mbeturinave 

tek objektet banim ore shumë banesore; 
- Pjesëmarrja permanente në Komisionin për trajtimin dhe miratimin e Raporteve për Leje 

mjedisore Komunale; 
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- Pjesëmarrja permanente me Komision dhe përgatitja e mendimeve profesionale lidhur me 
parcelat e kompleksit Rezine veriore; 

- Pjesëmarrja e Stafit të DUMM-së, në Komisione – grupe punuese për çështje të ndryshme 
si parkingje , reklama, banesat , lokalet afariste , të caktuara nga Kryetari i Komunës etj;  

Nga aktivitetet tjera të sektorit për Çështje Juridike në veçanti. 

- Për periudhën kohore Janar – 12 Qershor 2019, të pranuara gjithsejt 32 lëndë dhe, nga to. 
- 26 lëndë janë trajtuara dhe të përfunduar. 
- 6 lëndë janë në procedurë. 
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11 DREJTORIA PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM (DMSH) 
Bazuar në misionin e kësaj Drejtorie, i cili ka të bëjë para së gjithash në mbrojtjen dhe shpëtimin e 
jetës së njerëzve, pronës dhe të ambientit nga fatkeqësitë natyrore dhe nga  fenomenet tjera 
kërcënuese, gjatë kësaj periudhe raportuese janë ndërmarrë një mori e veprimeve, sidomos në 
Identifikimin, monitorimin dhe hulumtimin e rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësive 
tjera. 

Njoftimi, paralajmërimi dhe alarmimi për rrezikun e pashmangshëm dhe dhënia e udhëzimeve për 
mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë 

Përcaktimi dhe zbatimi i masave mbrojtëse në parandalimi i fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësitë 
tjera. 

Mobilizimi dhe aktivizimBi i mekanizmave dhe strukturave komunale në menaxhimin e situatave 
emergjente, si dhe mobilizimi i resurseve për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë në fatkeqësi;  

Gatishmëria dhe reagimi ndaj situatave emergjente në komunë. 

Programimi dhe planifikimi i mjeteve buxhetore dhe logjistike për realizimin i projekteve për  
parandalimin e rreziqeve, për masa për gatishmëri, për reagim në fatkeqësi dhe për sanimin e 
gjendjes pas fatkeqësisë;     

Situata e përgjithshme emergjente nga fillimi i vitit e gjërë më tani mund të cilësohet përgjithësisht 
stabile, duke marrë parasysh se teritori i komunës së Gjakovës nuk është kërcënuar nga fenomenet 
ekstreme natyrore. Gjendje më serioze ka ekzistuar periudhën e fundit të shkurtit dhe fillimit të 
marsit/2019, me ç’rast jemi ballafaquar me reagimin emergjent në shuarjen e zjarreve malore-
fushore të cilat kryesisht ishin të ndikuara nga faktori njeri, deri sa dëmet e shkaktuara në masën 
drusore, në kullosa dhe bio masë kanë qenë të konsiderueshme, por fatmirësisht pa dëme në njerëz.  

Gjatë janarit të këtij viti, edhe përkundër reshjeve intensive disa ditore të borës, të gjitha segmentet 
vitale shoqërore dhe shtetërore në çdo kohë dhe moment kanë qenë në funksion dhe parametra 
normal, duke nënkuptuar edhe qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve. 

Kjo gjendje relativisht stabile i dedikohet  në rend të parë kushteve të favorshme klimaterike, por 
dhe pregaditjeve të cilat kjo Drejtori i ka bërë në kuadër të masave  parandaluese, me theks të 
veçant për mbrojtje nga vërshimet,  me ç’rast në komunë nuk është shënuar asnjë rast i 
vërshimeve/përmbytjeve (0) si pasoj e daljes së ujit nga shtrati i lumenjëve që gravitojnë teritorin 
e komunës. 
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Gjatë kësaj periudhe raportuese Shërbimi Zjarrfikës ka intervenuar në gjithsejt 308 raste, prej të 
cilave në shuarjen e zjarreve 292 raste dhe 16 intervenime teknike (aksidente komunikacioni, 
debllokimin e dyerëve të blinduara, pastrim lokacioni, furnizim me ujë dhe shërbime tjera).  

Vlenë për tu veçuar fundi i muajit shkurt dhe pjesa e parë e muajit mars/2019 me ç’rast është bërë 
mobilizimi i tërë personelit të kësaj Njësie për shkak të numrit enorm të zjarreve fushore-malore, 
ku për më pak se dy javë janë regjistruar mbi 120 intervenime, duke shkaktuar dëme të 
konsiderueshme në pyje dhe kullosa, me ç’rast janë dëmtuar: 

Struktura e sipërfaqeve pyjore të djegura :  

            - Sektori Publik………………. 80.5 hektar, (bungë dhe pishë) 

            - Sektori privat ……………… 119.5 ha (kryesisht bung) dhe 

                                                             10 ha tokë pyjore 

                                Gjithsejtë:           210  ha sipëfaqe të djegura 

Gjatë kësaj periudhe duhet potencuar edhe dëmet e shkaktuara nga zjarri në subjektet afariste “Viva 
Fresh” dhe Fabrika për riciklimin e mbeturinave në Koloni. 

Problematike vazhdon të jetë ndezja e kohëpaskohshme e deponisë së mbeturinave në Koloni dhe 
ndotja e ambientit në komunë, me ndikim të theksuar sidomos në pjesën jugërëndemiore  të qytetit 

 

Për këtë periudhë vlenë të raportohet për shirat e rrëmbyeshëm në pasditën e dt. 14.05.2019 të cilat 
kanë shkaktuar telashe urbane për shkak të depërtimin e ujit në bodrumet e disa shtëpive në rrugën 
si pasoj e mosfunksionimit të rrjetit kanalizimit dhe të ujërave atmosferik : 

- “Gjergj Fishta”,  “Elena Gjika”,  “Ymer Pula” në bllokun e ri, 
- Visar Miftari” në Brekocë 
- “Musa Zajmi” afër Qendrës për punë sociale 
- “ Në fsh. Osek Hylë,……………………,mund të ket edhe raste tjera por që nuk janë 

raportuar në Qendrën-112 

Gjithashtu janë është vështirësuar qarkullimi në një segment të rrugës  Yllka Domi (në afërsi të 
Krojeve të Rexhepagës),  dhe në rrugën  Fitim Domi në Dardani  dhe disa degëzime aty përreth 

11.1 REAGIMI: ZJARRFIKSAT, KRU “GJAKOVA” DHE POLICIA 

Për zbutjen e efekteve të depërtimit të ujit si pasoj e mosfunksionimit të rrjetit të kanalizimit dhe 
ujërave atmosferik  në teren, në ndihmë  qytetarëve iu  kanë dal Ekipet e Shërbimit Zjarrfikës për 
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thithjen e ujit me pompa , KRU “Gjakova”në debllokimin e pusetave dhe gjetjen e disa zgjidhjeve 
alternative për shkarkimin e ujit si dhe Policia e Kosovës.   

11.2 AKTIVITETET E REALIZUARA 

Qendra operative emergjente - 112 

Në Qendrën Operative Emergjente-112 (njësi organizative kuadër të kësaj drejtorie) janë 
regjistruar dhe arhivuar gjithsejtë  5809 thirrje, prej të cilave 277 kanë qenë raste që është dashur 
të menaxhohen me strukturat relevante varësisht nga natyra e fatkeqësisë/problemit  (PK, FSK, 
KFOR, AME/MPB,QKMF, Zjarrfikësit, Qendra Spitalore, KEDS, KRU “Gjakova”, KRM 
“Çabrati”, Kryqi i Kuq-Dega në Gjakovë, OJQ etj.). 

Ne aspektin operativ, kjo Njësi organizative ka krijuar një strukturë kompakte partneriteti në 
menaxhimin e situatave emergjente, konform Sistemit të Integruar për Menaxhimin e Emegjencave 
dhe Planin e Reagimit Kombëtar. 

Numri më i madh i thirrjeve i qytetarëve është realizuar gjatë reshjeve të borës në janar, pastaj me 
rastin e zjarreve malore-fushore dhe për ndotjen e ambientit nga deponia në Koloni të Duhanit. 

Janë proceduar  gjithsejtë 33 lëndë kryesisht të natyrës emergjente dhe administrative,  si dhe janë 
realizuar 27 dalje në teren për verifikimin e gjendjes në teren sipas kërkesës së qytetarëve apo 
detyrës zyrtare. 

11.3 INTERVENIMET EMERGJENTE DHE LOGJISTIKA 

Kompletimi i dokumentacionit përkatës për shpalljen e tenderit për intervenime emergjente dhe 
dërgimi në Zyrën e Prokurimit; 

Mbështetja logjistike për Shërbimin Zjarrfikës,  furnizimi sistematik me mjete dhe paisje për 
shuarjen e zjarreve, vegla dhe pjesë rezervë në funksion të gatishmërisë emergjente. Gjatë këtij 
fillim viti janë realizuar një mori investimesh në mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve 
(furnizimi me akumulator, pjesë ndërrimi, mjete dhe paisje tjera);  

Përkujdesja sistematike për mirëmbajtjen e objekteve në Shërbimin Zjarrfikës dhe aseteve tjera në 
kuadër të këtij shërbimi, sidomos në ndriçimin e autoparkut dhe të garazheve; 
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12 DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA (DBF) 
Buxheti i nxjerrë nga Asambleja Komunale dhe i aprovuar me  ligjin e Buxhetit Nr.06/L-133 në 
vlerë  24.785.173,00€ i cili ka pësua ndryshime gjatë periudhe Janar–Maj 2019 për  të hyrat nga 
donacionet dhe participimet në vlerë 315.985,06€ dhe te hyrat e bartura 1.833.476,56€. Buxheti i 
përgjithshëm Periodik për këtë periudhe është  26.934.634,62€.   

Buxheti Fillestar 24,785,173.00                  
Grandi qeveritar 21,022,765.00                  
Te hyrat vetanake 3,495,017.00                    
Financim nga Huamarrja 267,391.00                       
NDRYSHIMET  BUXHETORE 2,149,461.62                    
Mjetet e bartura nga viti paraprak 1,833,476.56                    
Participimet dhe Donacionet 315,985.06                       

BUXHETI MOMENTAL 26,934,634.62                  
 

12.1 SHPENZIMET BUXHETORE PERIODIKE   JANAR – MAJ 2019 
Sa i përket shpenzimeve nga Grandi qeveritar: Komuna ka pranuar mjete financiare ne vlerën prej  
11.950.028,37€ ndërsa  ka shpenzuar  8.150.586,39€ apo 68,21% të mjeteve të alokuara, 
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Kategoritë Ekonomike
 Planifikimi      

2019 
 Alokimi     2019 

 Shpenzimi           
2019 

 Shpenzimi        
2018 

 Shpenzimi           
2017 

 Progresi         
4/3 

 Progresi         
4/5 

 Progresi         
4/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAGAT      13,676,506.00       6,814,713.22     6,808,509.74    5,505,330.88     5,343,099.27 99.91% 123.67% 127.43%

M & SHËRBIME        2,220,745.00       1,584,603.38     1,279,458.75       780,098.35        752,623.46 80.74% 164.01% 170.00%

KOMUNALIT           516,763.00          302,062.98        245,286.42       243,850.93        210,780.30 81.20% 0.00% 116.37%

SUBVENCIONET                          -                        -                         -   0.00% 0.00% #DIV/0!

KAPITALET        4,608,751.00       4,393,751.00     1,831,380.92    1,053,350.85     1,139,023.70 41.68% 0.00% 160.79%

GRANDIT QEVERITAR      21,022,765.00     13,095,130.58   10,164,635.83       7,582,631.01       7,445,526.73 77.62% 134.05% 136.52%

 

Figura 1,  Krahasimet me vitet paraprake janë paraqit ne tabelën e më poshtme 

Komuna ka pranuar – Alokuar mjete financiare ne vlerën prej  1.481.559,06€ ndërsa këna shpenzuar 512,418.04€. 

Kategoritë Ekonomike
 Planifikimi      

2019 
 Alokimi     

2019 
 Shpenzimi           

2019 
 Shpenzimi        

2018 
 Shpenzimi           

2017 
 Progresi         

4/3 
 Progresi         

4/5 
 Progresi         

4/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAGAT          24,600.00            5,000.00                       -                       -                       -   0.00% #DIV/0! #DIV/0!

M & SHËRBIME        380,363.00        246,712.95        169,307.69        32,661.81        51,453.73 68.63% 518.37% 329.05%

KOMUNALIT          70,037.00          10,040.00            6,230.03                     -          10,210.66 62.05% 0.00% 61.01%

SUBVENCIONET        468,000.00        348,000.00        194,224.52        80,943.50      115,585.00 0.00% 0.00% 168.04%

KAPITALET     2,552,017.00        871,806.11        142,655.80      352,788.90      131,968.76 16.36% 0.00% 108.10%
TË HYRAT     3,495,017.00     1,481,559.06        512,418.04        466,394.21        309,218.15 34.59% 109.87% 165.71%

 

Figura 2, Shpenzimet nga  të hyrat vetanak
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Komuna ka pranuar mjete financiare ne vlerën prej  1.833.476,56€ ndërsa kemi shpenzuar 517.816,85€. 
M & SHËRBIME       115,558.26       115,558.26        34,290.26        22,432.29        58,146.22 29.67% 152.86% 58.97%

KOMUNALIT         67,978.37         67,978.37        19,582.88                     -                       -   28.81% #DIV/0! #DIV/0!

SUBVENCIONET         22,000.00         22,000.00          4,800.00                     -            5,960.00 0.00% #DIV/0! 80.54%

KAPITALET    1,617,939.93    1,617,939.93      459,143.71          5,900.00      457,760.32 28.38% 7782.10% 100.30%
VETANAKET       1,833,476.56      1,833,476.56        517,816.85          28,332.29        521,866.54 28.24% 1827.66% 99.22%

 
Figura 3, Shpenzimet nga mjetet e bartura të viti paraprak : 

 

 

Kategoritë Ekonomike
 Planifikimi      

2019 
 Alokimi     2019 

 Shpenzimi           
2019 

 Shpenzimi        
2018 

 Shpenzimi           
2017 

 Progresi         
4/3 

 Progresi         
4/5 

 Progresi         
4/6 

1 2 3 4 5 4 7 8 9

PAGAT         37,761.92         37,761.92        35,009.98                     -            2,000.00 92.71% #DIV/0! 1750.50%

M & SHËRBIME         94,574.80         94,574.80        88,924.33                     -                       -   94.03% #DIV/0! #DIV/0!

KOMUNALI           1,020.00           1,020.00          1,020.00                     -                       -   100.00% #DIV/0! #DIV/0!

SUBVENCIONE           2,959.45           2,959.45 0.00% #DIV/0! #DIV/0!

KAPITALET       179,668.89       179,668.89      127,296.00        44,100.00      195,022.17 70.85% 288.65% 65.27%
DONACIONET          315,985.06         315,985.06        252,250.31          44,100.00        197,022.17 79.83% 572.00% 128.03%

 
Figura 4,  Shpenzimet nga mjetet e Donacioneve 
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Sa i përket të Hyrave Komunale : Komuna ka realizuar këto të hyra vetanake në periudhën e Janarit-Qershor 2019 

  

Nr 
BURIMET E TË 

HYRAVE 
 Realizimi 2016   Realizimi 2017   Realizimi 2018   Realizimi 2019   Planifikimi  2019  

Progresi 
me plan 

Progresi 
19/18 

  1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=5/4 
1  Urbanizmit        236,686.74     151,122.04     323,186.86        226,607.47       234,094.00  96.8% 70.1% 
2 Shërbimet Publike            8,580.00      18,634.00      13,200.00          26,671.00         20,130.00  132.5% 202.1% 
3 Inspekcionit          16,500.12      32,005.62      47,029.25          48,143.93         28,730.00  167.6% 102.4% 
4 Agrikulturës          35,255.49      25,377.45      26,035.50          23,876.50         15,500.00  154.0% 91.7% 
5 Kadastra           69,568.00      77,090.20      76,932.50          67,072.00         76,994.00  87.1% 87.2% 
6 Zhvillimit Ekonomik          20,260.40      19,153.00      30,650.80          28,153.00         24,300.00  115.9% 91.9% 
7 Administrata           60,190.50      60,185.50      60,568.32          60,271.50         65,820.00  91.6% 99.5% 
8 Buxhet e Financa        788,675.21     781,486.11     809,798.39        899,773.94       947,000.00  95.0% 111.1% 
9 Arsimi          92,725.00     126,483.93      81,870.94        131,872.95       150,500.00  87.6% 161.1% 

10 Kultura            8,169.50        7,961.00        6,842.00           7,519.00         14,350.00  52.4% 109.9% 
11 Shëndetësia          26,829.00      25,665.00      29,217.50          32,785.00         29,700.00  110.4% 112.2% 

12 
Denuimet traf. MEF-
i          70,844.00     124,636.00     180,751.00        255,065.50       106,500.00  239.5% 141.1% 

13 Te hyrat nga gjykata          58,300.00      37,835.00      36,220.00          17,680.00         40,000.00  44.2% 48.8% 
TOTALI I TE HYRAVE  1,492,583.96   1,487,634.85   1,722,303.06   1,825,491.79   1,753,618.00  104.1% 106.0% 
15 Participimet              89,983.18      378,924.77        67,700.00               9,314.32                          -      13.8% 
Gjithsej  me Participime  1,582,567.14   1,866,559.62   1,790,003.06   1,834,806.11   1,753,618.00  104.6% 102.5% 

 

Figura 5, TË HYRAT  BUXHETORE PERIODIKE   JANAR - QERSHOR 2019 
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13 PROKURIMI 
Tenderat të cilët janë të financuar nga Ministria janë 12 aktivitete, ku vlera  e përgjithshme është 
4.798,775.00€. Një aktivitet është i pa realizuar ( në procedurë) ku vlera  është 500.000,00€. 

- Tenderat e realizuar nga KK Gjakovë janë:  
- Të planifikuara për vitin 2019 janë 97 aktivitete ku vlera e tyre arrin në 15.021.845,52€. 
- Të realizuara janë 60 aktivitete, kurse të anuluara janë 2 aktivitete. 
- Shuma totale e 60 aktiviteteve të prokuruara është 20.651,034,33€. 
- Të anuluara janë 2 e vlera e tyre është 22.00,00€. 
- Të lidhura janë 38 kontrata, dhe vlera e tyre është 4,095.833.99€; 
- Ankesa nga OSHP-ja janë 5; 
- Aprovim(në favor të AK) nga OSHP-ja janë 2; 
- Rivlerësim - 1; 
- Ritenderim- 1 

Vlera minimale janë 11 aktivitete ku vlera e tyre arrin në 10.750,00 € 


