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Plani Vjetor i Punës së Komunës për Vitin 2020
Tabela : Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e prioriteteve të Drejtorisë
Drejtoria për Punë të Përgjithshme Administrative
Kosto
Institucionet e
Objektivi
Aktivitetet
Afati Kohor
finaciare
përfshira
Digjitalizimi Shtyllat
Multifunksionale,

Vendosja e 15-të shtyllave
në të cilat do të vendosen
52 kamera të cilat

Kontratë në
vazhdim e

179,889.47

DPA
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Qyteti i Mençur dhe
Kamerat

mundësojnë shtimin e
sigurisë për qytetarët.

lidhur me
02.12.2019

Të përgjithshme

Plotësimi i kërkesave të
qytetarëve për paisje me
dokumente.

Janar-Dhjetor
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Drejtoria për Buxhet dhe Financa
Drejtoria për Buxhet dhe Financa në bazë Organogramit të organizimit të brendshëm për vitin fiskal 2020, ka të organizuar katër Sektorë:

I. SEKTORI PËR BUXHET
Objektivat:
 Përpilimi i Kornizës Afatmesme të shpenzimeve (KASH-it) 2021-2023 në afatin ligjor sipas Rekomandimeve të MEF-it.
 Hartimi i Buxhetit Komunal 2021 dhe parashikimi për vitet: 2022-2023.
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 Organizimi i Dëgjimeve Buxhetore Programet buxhetore dhe me Publikun për periudhën.
 Analizimin dhe raportimin e ekzekutimit të buxhetit në komunën e Gjakovës

Plani operativ për vitin 2020

-

Do të bëhet kontrollimi dhe menaxhimi i Buxhetit të Përgjithshëm Komunal, duke zbatuar procedurat dhe standardet e buxhetit
dhe mekanizmat që monitorojnë dhe kontrollojnë shpenzimet sipas pozicioneve buxhetore dhe konform LMFPP.

-

Do të përgatiten planet mujore të rrjedhjes së (cash-floë) parasë së gatshme për vitin fiskal 2020 sipas Drejtorive (Programeve dhe
nën programeve buxhetore dhe kodeve ekonomike te shpenzimeve.

-

Përgatitja e tabelave buxhetore mbi bartjen e mjeteve vetanake te pashfrytëzuara te vitit 2019 ne vitin vijues 2020, dhe procedimi i
tyre për aprovim pranë Asamblesë Komunale .

-

Përpilimi i analizës mbi dinamikën mujore të realizimit të të hyrave vetanake buxhetore sipas Buxhetit të aprovuar komunal për vitin
2020.

-

Do të përgatiten raportet mujore të analizave së të hyrave buxhetore komunale.

-

Do të përgatitet analiza mujore të alokimeve të mjeteve nga Grandi i Qeverisë dhe nga të hyrat vetanake.

-

Do të hartohet projekt rishikimi i buxhetit komunal për vitin 2020, sipas Rekomandimeve te MF-së.

-

Do të përgatitet plani i rrjedhjes se parasë se gatshme konform rishikimit të aprovuar të buxhetit 2020.

-

Do të hartohet Draft Buxhetit 2021, dhe parashikimet për vitet: 2022 - 2023 sipas fazave buxhetore dhe Qarkoreve Buxhetore
komunale te lëshuara nga MF-ja.

-

Do të mbahen takimet me Drejtoritë për përcaktimin e prioriteteve për buxhetin e vitet 2021-2023.

-

Do të mbahen dëgjime buxhetore për periudhën 2021 -2023.
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Do të bëhet futja e të dhënave buxhetore në sistemin e programit buxhetore BDMS dhe të projekteve kapitale në sistemin e PIP-it
sipas dispozitave ligjore te MF-së.

Aktivitetet tjera mujore të sektorit për buxhet janë:
-

Përpilimi i Raportit javor të punës së Sektorit për Buxhet.

-

Përcjellja dhe monitorimi i ekzekutimit të buxhetit për të gjitha Programet Buxhetore.

-

Njoftimi i Drejtorive për çdo muaj lidhur me realizimin e Planit mujor të të hyrave vetanake sipas Planit të Buxhetit të aprovuar për vitin
fiskal 2020.

-

Pjesëmarrja në komisionet e ndryshme tenderuese, pastaj të tatimit në pronë etj.

-

Si dhe punë tjera sipas Rekomandimit të MEF-it dhe Drejtorit për Buxhet dhe Financa.

II. SEKTORI PËR FINANCA
 Objektivat:
 Përgatitja e Raportit vjetor Financiar me analizë mbi të hyrat dhe shpenzimet për vitin 2019.
 Realizimi i Rekomandimeve të ZAP-it mbi të gjeturat për pasqyrat financiare të Komunës për vitin 2019.
 Menaxhimi dhe ekzekutimi buxhetit komunal 2020.
 Përgatitja e Informatave Financiar me analizë mbi të hyrat dhe shpenzimet mujore dhe periodike 2020.

Plani operativ për vitin 2020
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- Sektori për Financa do të bëj pranimin e të gjitha dokumenteve Financiare.
- Do të përgatiten Pasqyrat Vjetore Financiare mbi të hyrat dhe shpenzimet për vitin 2020 të Komunës së Gjakovës sipas kërkesës së MF-së.
- Do të përgatitet Raporti Vjetor Financiar 2019 mbi të hyrat dhe shpenzimet.
- Do të përgatiten informatat financiare mujore gjatë vitit 2020 për Bordin e Drejtorëve.
- - Do të përgatiten informatat financiare tremujore (2020) mbi të hyrat dhe shpenzimet për MF-në dhe Kuvendin Komunal.
- Do të bëhet evidentimi dhe regjistrimi ANALITIK e SINTETIK i dokumentacionit financiar.
- Do të bëhet inventarizimi dhe regjistrimi i mjeteve themelore dhe aseteve komunale.
- Do të bëhet raportimi dhe barazimi i rregullt me sistemin e elektronik financiar për të gjitha të hyrat dhe shpenzimet buxhetore.
- Do të bëhet aprovimi dhe ekzekutimi e të gjitha shpenzimeve buxhetore për të gjitha programet buxhetore.
- Do të bëhet përcjellja e shpenzimeve sipas dinamikes mujore të rrjedhës së parasë së gatshme.
- Si dhe punët tjera të përditshme nga sfera e financave dhe sipas rekomandimeve nga ana e MF-it.

III. SEKTORI PËR TË HYRA
Objektivat kryesore e Sektorit për të hyra për vitin fiskal 2020 janë si në vijim:
 Regjistrimi i të gjitha të hyrave komunale, për të gjitha programet buxhetore të Komunës dhe raportimi i tyre.
 Barazimet mujore të të hyrave komunale konform dispozitave ligjore dhe Rregulloreve komunale në fuqi.
 Alokimi i të hyrave në pajtueshmëri me buxhetin komunal të miratuar.
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- Do të bëhet regjistrimi dhe barazimi i të gjitha pagesave ditore të hyrave komunale sipas tarifave përkatëse në bazë të raporteve ditore të
bankave.
- Do të bëhet përpilimi i raporteve ditore dhe mujore për të hyrat në bazë të sistemit Free-Balance.
- Do të bëhet regjistrimi i transferove të ndryshme nga donatorët e brendshëm dhe te jashtëm që kanë të bëjnë me bashkëfinancimet e
ndryshme në sferën e investimeve kapitale.
- Do të bëhet përpilimi i raportit të hyrave sipas planit dhe dinamikes së të hyrave mujore për të gjitha drejtoritë dhe krahasimi i tyre me
planin e buxhetit.
- Do të bëhet alokimi i të hyrave vetanake në sistemin Free- Balance në MF.
- Do të bëhen barazimet e të hyrave vetanake të Administratës, Arsimit dhe Shëndetësisë Primare në zyrën e thesarit dhe raportimi çdo tre
muaj.
- Evidentimi dhe korrigjimi i pagesave të ndryshme konform linjave buxhetore.
- Si dhe punë dhe detyre tjera të përditshme dhe sipas rekomandimit të Drejtorit për Buxhet dhe Financa.

IV. SEKTORI PËR TATIMIN NË PRONË
 Objektivat:
 Përmbushja e Planit të të hyrave buxhetore nga Tatimi të paraparë për vitin fiskal 2020.
 Lëshimi i faturave tatimore në afat për vitin 2020.
 Anketimi dhe ri anketimi i pronave sipas ligjit në fuqi.
 Vlerësimi i pronave të paluajtshme.
 Shqyrtimi i ankesave nga tatimi në pronë.
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Plani operativ për vitin 2019.
Janar – Shkurt:
-

Gjatë muajit Janar dhe Shkurt do të vazhdohet me intensitet të shtuar anketimi i pronave të reja dhe ri anketimi i pronave të cilat kanë
pasur ndryshime me qëllim të përgatitjes të tyre për faturim.

-

Monitorimi i shpërndarjes së faturave tatimore nga Posta e Kosovës.

Mars - Prill:
- Ky është muaj kyç për shkak të punës së përfshirë në shtypjen dhe dorëzimin e faturave tatimore.
- ZTP-së do të shtoj aktivitetin e saj në këtë periudhë në pranimin e ankesave dhe të mbaj komunikim të vazhdueshëm me tatimpaguesit.
- Do të njoftoj tatimpaguesit rreth shpërndarjes së faturave tatimore, organizon kontaktet me media, organizon edhe njoftimet në forma
tjera të tatimpaguesit.
- Në këtë muaj gjithashtu vazhdohet ri anketimi i pronave dhe korrigjimi i të një njëjtave në bazën e të dhënave sipas ankesave të
tatimpaguesve.
- Do të bëhet mbledhja e të dhënave për vlerësim të pronave me qëllim të propozimit për bazën tatimore për rregulloren e re komunale.

Maj – Gusht:
- Muajt e verës do të shfrytëzohen për mbledhje të tatimit mbi pronë.
- Do të fillohet përgatitja e vërejtjeve ndaj atyre tatimpaguesve të cilët e tejkalojnë limitin e lejuar të borxhit dhe ndaj atyre që nuk kanë
paguar asnjëherë tatim.
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- Gjatë kësaj kohe do të përgatitet një fushatë e fuqishme për edukim publik, e cila do t'i nxisë tatimpaguesit ta paguajnë borxhin e tyre nga
tatimi në pronë.

Shtator – Dhjetor:
- Gjatë kësaj periudhe, aktiviteti kryesor është arkëtimi i tatimit.
- Ky sektor do të ndërmarr të gjitha mjetet ligjore që ka në dispozicion siç janë: vërejtjet, thirrjet telefonike, heqjet nga rrogat dhe nga llogaritë
borxhin e pa paguar nga tatimpaguesit, inkasimin e borxheve përmes përmbaruesit privat
- Do të ndërmarrë edhe fushatë për informim publik lidhur me pagesën e tatimit.
Aktivitetet tjera të rregullta:
- Puna me palë – lëshimi i vërtetimeve (rreth 30,000 vërtetime) mbi pagesën e tatimit në pronë dhe faturave tatimore në bazë të kërkesës
të palëve.
- Regjistrimi dhe modifikimi i të gjitha të dhënave të nevojshme për tatimin në pronë në sistemin–softuerin e tatimit në pronë.
- Zbatimi i Ligjit për faljen e borxheve publike duke vazhduar me lëshimin e deklaratave dhe mbajtjen e protokollit lidhur me këtë çështje.
- Anketimi i pronave të reja, ri anketimi dhe verifikimi i pronave aktuale 1/3 e pronave në tërë territorin e Komunës.
- Mbështetja e Bordit të Ankesave gjatë shqyrtimit të ankesave nga tatimi në pronë.
- Grumbullimi i të dhënave për Komisionin e vlerësimit të pronave të paluajtshme me qëllim të caktimit të bazës tatimore.
- Analizat përkatëse dhe grumbullimi i të dhënave me qëllim të veçantë për caktimin e normës – shkallës tatimore për aprovimin e rregullores
komunale.
Vlen të sqarohet se nga viti fiskal 2019 me inicim të Ministrisë së Financave, e paraparë në Qarkoret Buxhetore 2019/01/02 do të aplikohet edhe
një taksë tjetër komunale, konkretisht Tatimi në tokë dhe mbledhja e borxheve, që do të aplikohet vetëm për oborret e shtëpive.

11

Komuna e Gjakovës

Plani vjetor i punës 2020

Plani Vjetor i Punës së Komunës për Vitin 2020

Tabela : Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e prioriteteve të Drejtorisë
Drejtoria për Shërbime Publike
Objektivi

Aktivitetet

Afati Kohor

Kosto finaciare

Institucionet e përfshira

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në
fshatin Demjan

Janar-Dhjetor

73,000

DSHP

Janar-Dhjetor

50,000

DSHP

Janar-Dhjetor

45,000

DSHP

1

Projekte kapitale

2

Projekte kapitale

3

Projekte kapitale

4

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në
fshatin Bitesh

Janar-Dhjetor

40,000

DSHP

5

Projekte kapitale

Ndërtimi i murit mbrojtes në
fshatin Kushavec, sanimi dhe
ndërtimi i rrugës

Janar-Dhjetor

100,000

DSHP

6

Projekte kapitale

Sanimi - ndërtimi i rrugëve me
asfalt

Janar-Dhjetor

150,000

DSHP

7

Projekte kapitale

Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve
“7 Gushti”,”Dedë Lleshi” dhe
Komunitetit minoritar në
fshatin Vraniq

Janar-Dhjetor

44,447

DSHP

8

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

36,000

DSHP

9

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

70,000

DSHP

Sanimi me kubëza graniti, faza
2
Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në
fshatin Devë

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në
fshatin Morinë
Rruga në fshatin Ramoc
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10

Projekte kapitale

Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në
fshatin Bec, lagjja Hajdaraj

Janar-Dhjetor

52,000

DSHP

11

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fshatin Nec

Janar-Dhjetor

10,000

DSHP

12

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës
Rripaj - Çabrat

Janar-Dhjetor

40,000

DSHP

13

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

150,000

DSHP

14

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

52,828

DSHP

15

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fshatin Shishman

Janar-Dhjetor

50,000

DSHP

16

Projekte kapitale

Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve
në fshatin Skivjan.

Janar-Dhjetor

205,000

DSHP

17

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugicave
në fshatin Korenicë

Janar-Dhjetor

50,000

DSHP

18

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

100,000

DSHP

19

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

50,000

DSHP

20

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

30,000

DSHP

21

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

70,000

DSHP

22

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

70,000

DSHP

23

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

150,000

DSHP

24

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

27,490

DSHP

Zgjërimi i linjës së ndriçimit
Publik
Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fshatin Osek Hylë

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës
kryesore në qytet
Sanimi i rrugëve me zhavor
Ndërtimi - asfaltimi i rrugës
“Fitim Domi” - Gjakovë
Ndërtimi i parkingjeve në
Qytet
Ndërtimi i rrugëve në Piskotë
Zgjerimi i Rr. Nëna Terezë në
Gjakovë
Asfaltimi i rrugës në Shishman,
lagjja Krazhnje
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Projekte kapitale

26

Projekte kapitale

27

Projekte kapitale

28

Projekte kapitale

29

Projekte kapitale

30

Projekte kapitale

31

Projekte kapitale

32

Projekte kapitale

33

Projekte kapitale

34

Projekte kapitale

35

Projekte kapitale

36
37

13

Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve të
Çabratit, Gjakovë

Plani vjetor i punës 2020

Janar-Dhjetor

150,000

DSHP

Janar-Dhjetor

100,000

DSHP

Janar-Dhjetor

100,000

DSHP

Janar-Dhjetor

80,000

DSHP

Janar-Dhjetor

25,000

DSHP

Janar-Dhjetor

100,000

DSHP

Janar-Dhjetor

10,000

DSHP

Janar-Dhjetor

70,000

DSHP

Janar-Dhjetor

50,000

DSHP

Janar-Dhjetor

50,000

DSHP

Rregullimi i shtratit të Lumit
“Krena” (kanalizimi, shëtitoret,
urat dhe ndriçimi)

Janar-Dhjetor

400,000

DSHP

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i Rr. Nikollë
Doda në fshatin Dujakë

Janar-Dhjetor

70,000

DSHP

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fshatin Berdosanë

Janar-Dhjetor

50,000

DSHP

Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve
në fshatin Skivjan.
Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në
fshatin Brekoc, lagjja Muqajaksi 1
Ndërtimi-asfaltimi i Rr.
Dervish Shaqa në fshatin OsekHylë
Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fshatin Nivokaz
Sanimi dhe ndërtimi i parqeve
Rregullimi i shtratit të lumit
“Gusha” në fsh. Batushë
Ndërtimi i parkingjeve dhe
vend stacioneve të autobusave
Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fshatin Demjan - Lagjja e
Shehut
Asfaltimi i rrugës në fshatin
Raqë
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38

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në
lagjet e Brekocit

Janar-Dhjetor

22,000

DSHP

39

Projekte kapitale

Sanimi i ujërave të zeza dhe
atmosferike

Janar-Dhjetor

200,000

DSHP

40

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fshatin Brovinë

Janar-Dhjetor

50,000

DSHP

41

Projekte kapitale

Ndërtimi - asfaltimi i Rr.
Luftetarët Nimanaj - ne fsh.
Gergoc

Janar-Dhjetor

100,000

DSHP

42

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në
fshatin Zhdrellë - Lagjja Turkaj
dhe në fsh. Bec

Janar-Dhjetor

50,000

DSHP

43

Projekte kapitale

Pajimet dhe Sinjalizimi i
Trafikut Rrugorë

Janar-Dhjetor

50,000

DSHP

44

Projekte kapitale

Ndërtimi dhe mirëmbajtja e
varrezave të Dëshmorve

Janar-Dhjetor

40,000

DSHP

45

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në
fshatin Shqiponjë

Janar-Dhjetor

40,000

DSHP

46

Projekte kapitale

Ndërtimi i rrugëve në fshatin
Rogovë

Janar-Dhjetor

50,000

DSHP

47

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

100,000

DSHP

48

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

50,000

DSHP

49

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

53,000

DSHP

50

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fshatin Kralan

Janar-Dhjetor

63,000

DSHP

51

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fshatin Gërqinë

Janar-Dhjetor

70,000

DSHP

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës
Petro Nini Luarasi - Gjakovë
Ndërtimi dhe sanimi i urave
Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fshatin Smolicë
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52

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në
fshatin Demjan-Pnish Lagjja e
Ramadan Isenve

Janar-Dhjetor

100,000

DSHP

53

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në
fshatin Cërmjan

Janar-Dhjetor

74,000

DSHP

54

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fshatin Marmull

Janar-Dhjetor

16,000

DSHP

55

Projekte kapitale

Ndërtimi-sanimi i rrugëve dhe
trotuareve me kubëza

Janar-Dhjetor

400,000

DSHP

56

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve te
Pika e Zezë

Janar-Dhjetor

100,000

DSHP

57

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fshatin Rakovinë

Janar-Dhjetor

40,000

DSHP

58

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës
Rracaj - Rripaj

Janar-Dhjetor

70,00

DSHP

59

Projekte kapitale

Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në
fshatin Doblibare

Janar-Dhjetor

598,761

MIT

60

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

2,167,952

MIT

61

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

7,386,000

KFW; SDS; MMPH; Komuna
dheKRU”Gjakova”

62

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

3,695,933

KFW; KRU”Gjakova”

63

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

702,000

MIT

Ndërtimi i Qarkorës së
Gjakovës (Loti 1)
Eliminimi i ujërave të ndotura
në Jug-Perëndim të Kosovës
Faza III- Gjakovë (Ndërtimi i
Impiantit për Pastrimin e
ujërave të zeza)
Rehabilitimi dhe shtimi i
Rrjetit të Kanalizimit Gjakovë
(Kolektori I dhe II)
Ndërtimi-asfaltimi i rrugës
Smolicë - Nivokaz
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64

Projekte kapitale

Ndërtimi i Qarkorës - Trasiti i
Ri (Rezinë, Gjakovë)

Janar-Dhjetor

4,163,015

MIT

65

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës
Shqiponjë-Kralan dhe Rr.
Shaban Zeka

Janar-Dhjetor

719,710

MIT

66

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës Dol
- Kushavec

Janar-Dhjetor

59,898

MIT

67

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës së
Radoniqit

Janar-Dhjetor

499,862

MIT

68

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në
Ramahmat

Janar-Dhjetor

171,425

MIT

69

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës Dol
- Lipovec

Janar-Dhjetor

255,555

MIT

70

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës
Lipovec - Goden

Janar-Dhjetor

200,500

MIT

71

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës
Cërmjan - Meqe

Janar-Dhjetor

343,313

MIT

72

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës
Lugu i mirë në fsh. Pjetershan

Janar-Dhjetor

155,154

MIT

73

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës
Muharrem Domi

Janar-Dhjetor

155,555

MIT

74

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fsh. Hereq (Pjesa I dhe II)

Janar-Dhjetor

239,812

MIT

75

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fsh. Novosellë

Janar-Dhjetor

242,121

MIT

76

Projekte kapitale

Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në
fsh. Janosh

Janar-Dhjetor

137,293

MIT
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77

Projekte kapitale

78

Projekte kapitale

79

Projekte kapitale

80

Projekte kapitale

81

Projekte kapitale

82

83

84
85
86

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës
Novosellë-Dobrigje deri te
shkolla

Plani vjetor i punës 2020

Janar-Dhjetor

162,714

MIT

Janar-Dhjetor

288,502

MIT

Janar-Dhjetor

3,580,435

MIT

Janar-Dhjetor

1,700,000

MIT

Janar-Dhjetor

4,000,000

MIT

Projekte kapitale

Zgjerimi i linjës së ndriçimit
Publik-sipas kontratës me nr.
Identifikimi 632-19-083-521 e
dt.21.10.2019 me_ “Toni”
N.N.P-Drenas

Janar-Dhjetor

120,000

DSHP

Projekte kapitale

Mirëmbajtja e linjës së
ndriqimit publik sipas kontrates
me nr. Identifikimi 632-18003-211 e datës _26.09.2018
me_“Toni” N.N.P - Drenas

Janar-Dhjetor

68,000

DSHP

Janar-Dhjetor

82,000

DSHP

Janar-Dhjetor
Janar-Dhjetor

2.000,00
20.000,00

DSHP
DSHP

Ndërtimi-asfaltimi i rrugës së
peshkut në fsh. Babaj Bokës
Ndërtimi i Qarkores së
Gjakovës Rr. Bujar Roka
(Segmenti i dytë)
Rikonstruktimi - rindërtimi i
rrugës Regjionale R-112
Bishtazhin - Demjan
Zgjerimi i rrugës M-9/1
Gjakovë – Dollc (segmenti i
parë, nga Pika e Zezë deri te
Ura e Rakovinës)

Mirëmbajtje e ndriqimit publik
kontrate e re
Shpërndarja e komposterëve
Gara për Gjakovë të pastër
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87

Projekte kapitale

Hapja dhe renovimi i puseve në
hapësirat publike

Janar-Dhjetor

20.000,00

DSHP

88

Projekte kapitale

Kampanja dhe pajisjet për
siguri në trafik

Janar-Dhjetor

80.000,00

DSHP

89

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

50,000.00

DSHP dhe DZHE

90

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

70,000.00

DSHP

91

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

50000.00

DSHP

92

Projekte kapitale

Janar-Dhjetor

50,000.00

DSHP

93

Projekte kapitale

Furnizim me kapak të pusetave,
shporta dhe ulëse

Janar-Dhjetor

60,000.00

DSHP

94

Projekte kapitale

Dezinfektimi, dezinsektimi dhe
deratizimi i hapsirave publike

Janar-Dhjetor

50,000.00

DSHP

Hartimi i projekteve të
ndërtimit të ulët
Mirëmbajtja dimërore e
rrugëve
Mirëmbajtja verore e rrugëve
Furnizim me Fidane dhe drunjë
dekorativ
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Tabela : Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e prioriteteve të Drejtorisë
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
Objektivi

Aktivitetet

1.1
1
Investime
kapitale

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2

Përkujdesja për të
gjitha Qendrat e
Mjekësisë

Riparimi dhe mirëmbajtja e të
gjitha QMF-ve dhe AMF-ve në
Komunën e Gjakovës.
Eho-kardiografi
Oksigjenerator
Automjet për vizita shtëpiake
Blerja e aparaturave mjekësore
dhe jo mjekësore
Instrumentet mjekësore dhe jo
mjekësore për Stomatologji
Ndërtimi ashensorit
Material për laborator
hematologjik- biokimik

2.1

Dezinfektimi

2.2

Deratizimi

Afati Kohor

Kosto finaciare

Institucionet e përfshira

Janar -Dhjetor

Bazuar buxhetin e
investimeve kapitale për
vitin 2020

DSHMS

/
/
/

DSHMS
DSHMS
DSHMS

/

DSHMS

/

DSHMS

/

DSHMS

/

DSHMS

Janar-Dhjetor

Bazuar në Planin e
Prokurimit Publik për
vitin 2020

DSHMS
DSHMS
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Familjare dhe
Amf

3

Fushata
senzibilizuese me
të gjitha OJQ-të

2.3

Dezinsektimi

3.1

Nënshkrimi i Memorandumeve
të bashkëpunimit me
Handikos, Shtëpia e Sigurt,
Shoqata e të verbërve, etj.

Janar-Dhjetor

Bazuar në buxhetin e
DSHMS- së për vitin
2020

DSHMS

4.1

Material për laborator
hematologjik- biokimik

Janar-Dhjetor

Bazuar në buxhetin e
DSHMS- së për vitin
2020

DSHMS

4.2
4

Furnizime tjera
për Kujdesin
Parësor
Shëndetësor

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

5

Trajnime të
vazhdueshme
profesionale për
stafin e KPSH
dhe QPS

Plani vjetor i punës 2020

5.1

Material hargjues dhe paisje
stomatologjike
Furnizim me barna emergjente
Furnizim me material të
shtypur mjekësor
Mirëmbajtje e objk. të KPSH
dhe QPS
Mirëmbajtje e automjeteve
Sigurimi dhe regjistrimi i
automjeteve
Karburant për automjete
Specializimi i mjekëve.
Zhvillimi/vazhdimi profesional
(ZHVP)i mjekëve dhe
infermiereve të KPSH

DSHMS

Janar-Dhjetor

DSHMS

Janar-Dhjetor

DSHMS

Janar-Dhjetor

DSHMS

Janar-Dhjetor

DSHMS

Janar-Dhjetor

DSHMS

Janar-Dhjetor

DSHMS

Janar- Dhjetor

DSHMS

Janar-Dhjetor

Bazuar në buxhetin e
DSHMS- së për vitin
2020

DSHMS
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6

Subvencione të
Shëndetësisë

7

Promovimi i
shëndetit dhe
parandalimi i
sëmundjeve
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6.1

Ndarja e subvencioneve apo
ndihma shtesë shëndetësore në
bazë të rregullores për
subvencione

Dy herë gjatë
vitit 2020

Bazuar në buxhetin e
DSHMS- së për vitin
2020

DSHMS

7.1

Këshillimi higjenik
sanitar.Vizita në familje me
asistencë sociale. Kontrollimi i
sëmundjeve kronike jo ngjitëse
etj.

Janar-Dhjetor

Bazuar në buxhetin e
DSHMS- së për vitin
2020

DSHMS
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8

Aktivitetet e
vazhdueshme në
kuadër të
mbrojtjes
shëndetësore

8.1

Përdorimi i rregullt i kartelës
shëndetësore. 8.2Detektimi i
hershëm i shtatzënisë, kujdesi
antenatal, postnatal dhe
planifikimi familjar;
8.3Përcjellja sistematike e të
posalindurit;
8.4. Menaxhim i fëmijës së
sëmurë (përfshirë modelin e
IMCI-së);
8.5. Monitorimi i rritjes dhe
zhvillimit të fëmijëve sipas
kritereve të OBSH-së;
8.6. Kujdesi i posaçëm ndaj
adoleshentëve – shërbimet
shëndetësore mike për
adoleshentë;
8.7. Kujdesi i posaçëm ndaj të
moshuarve;
8.8. Kujdesi sistematik ndaj
pacientëve me sëmundje
kronike jo ngjitëse;
8.9. Kujdesi për emergjenca
dhe lëndime minore;
8.10. Shërbimi adekuat
referues – nëpërmes
funksionimit te
mikrosistemeve klinike;
8.11 Vizitat shtëpiake dhe
shërbimi paliativ;
8.12. Shërbimi klinik i vizitave
në zonat rurale.
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Janar-Dhjetor

DSHMS
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9

Qendra për Punë
Sociale

9.1

Vizitat tek familjet e fëmijëve
pa përkujdesje prindërore dhe
Shërbimet Falas

Janar-Dhjetor

10.1

Kapitale- Blerja e një veture
për Shërbime Sociale. Mallëra
dhe Shërbime-Mirëmbajtja e
objektit,veturave, kompjuterëe
dhe pajisjve tjera në kuadër të
QPS

Janar -Dhjetor

10

Qendra për Punë
Sociale

Plani vjetor i punës 2020

DSHMS

Bazuar në buxhetin e
DSHMS- së për vitin
2020

DSHMS
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REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KUVENDI KOMUNAL GJAKOVË
SKUPSTINA OPSTINE DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA
Plani Vjetor i Punës së Komunës për Vitin 2020
Tabela : Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e prioriteteve të Drejtorisë
Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë
Nr.Rendor

Objektivi

Aktivitetet

Afati Kohor

Kosto finaciare

Institucionet e përfshira

1

Rilevimi i lagjes
"Senjak 1" dhe
"Orize 1"

Vazhdimësia e projektit Realizimi i rilevimit të
terrenit në bazë të gjendjes
faktike

Maj - Dhjetor
2020

60,000.00

Drejtoria për Gjeodezi,
Kadastër dhe Pronë

Digjitalizimi

Skanimi i arkivës dokumentacionit të sektorit
të Pronës

Pa Kosto

Agjencioni Kadastral i
Kosovës (AKK) në
bashkëpunim me Drejtorinë
për Gjeodezi, Kadastër dhe
Pronë

2

Prill - Nëntor
2020
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3

4
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Kadastri i përçojave

Ndërtimi që shërben për
qëllime të insfrastrukturës
si: linjat e tensionit të lartë
të energjisë elektrike, gypat
e ujësjellësit dhe
kanalizimit, gypat për
ngrohje qendrore etj.

Maj - Nëntor
2020

/

Drejtoria për Gjeodezi,
Kadastër dhe Pronë në
bashkëpunim me
ndërmarrjet relevante

Shpronësimet

Kryerja e obligimeve për
shpronësim sipas vlerësimit
të Ministrisë së Financave,
bazuar në ligjin e
shpronësimit NR.03/L-139,
respektivisht për rrugën
"Varrezat e Martirëve" Çabrat, vazhdimin e rrugës
per tek " Muharrem Domi"
dhe rrugën "Tranziti I Ri" Pika e zeze deri tek Ura e
Nakarades

Mars - Dhjetor
2020

600,000.00

Drejtoria për Gjeodezi,
Kadastër dhe Pronë
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5

26

Regjistrimi në librat
kadastral, vendimi
përfundimtar i Qeverisë së
Kosovës nr.04/05
dt.29.12.2014. Linja
Prill - Qeshor
energjetike 400KW Kosovë2020 Shqipëri segmenti i III-të Regjistrimi në librat
Vazhdimësi e
45km. Zonat kadastrale:
kadastral
Planifikimit të
Doblibare, Meqë, Bec,
planit vjetor të
Kodrali, Zhdrellë, Janosh,
punës të vitit 2019
Palabardh, Novosellë e
Epërme, Dobrixhë, Hereq,
Sheremet, Nivokaz,
Batushë, Molliq dhe
Brovinë
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/

Drejtoria për Gjeodezi,
Kadastër dhe Pronë në
bashkëpunim me KOSTTin
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6

Regjistrimi i
kërkesës së K.R.U "
Gjakovë"

Kërkesa nr. 2202/17 me
dt.13/11/2017. Ndërrimi i
kulturës në zonat kadastrale:
Zhdrellë, Janosh, Bec,
Qerim, Gjakovë-Jashtë
Qytet, Berdosan, Palabardh,
Bistrazhin, Ujz. Bashkimi i
parcelave në zonat
kadastrale: Rakoc, Radoniq.

Mars - Prill 2020

/

Drejtoria për Gjeodezi,
Kadastër dhe Pronë

7

Përpunimi i
kërkesave nga

Rilevimi i terrenit dhe
përpunimi i ekspertizave të

Janar - Dhjetor
2020

/

Drejtoria për Gjeodezi,
Kadastër dhe Pronë
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gjykatat apo organet
tjera qeveritare

kërkuara nga organet
përkatëse

8

Punët e Përditshme

Regjistrimi i pronës,
hipotekave, certifikata e
pronësisë, regjistrimi i
lëndëve në sistemin
"Cadastre Map", krijimi i
kopjeve te planit, regjistrimi
i objekteve, ndërtesave etj.

Janar - Dhjetor
2020

/

Drejtoria për Gjeodezi,
Kadastër dhe Pronë

9

Rregullimi i statusit
pronësor- juridik i
Amfiteatrit "FADIL
HOXHA"

Evidentimi dhe përpunimi i
elaboratit rreth ngastrave
kadastrale të shpronësuara
që në vitin 1984 dhe
deeksproprijimi i Pronave

Janar - Maj 2020

/

Drejtoria për Gjeodezi,
Kadastër dhe Pronë

Maj- Gusht 2020

/

10
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Përgatitja e
elaboratit për tek
rruga për "Rripe" Çabrat
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Llogaritja e sipërfaqeve të
ngastrave nëpër të cilën
kalon traseja e rrugës sipas
projektit

Drejtoria për Gjeodezi,
Kadastër dhe Pronë
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Tabela : Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e objektivave të Drejtorisë
Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit
Objektivi

Aktivitetet

Afati Kohor

Treguesi i matjes

Kosto
finaciare

Institucionet e pë
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Trajtimi dhe
zgjidhja e
kërkesave –
aplikimeve

1

Plani vjetor i punës 2020

1.1

Dhënia e kushteve ndërtimore –
Vendosja e kushteve për ndërtim në
një parcelë të caktuar, si dokument që
i bashkangjitet dokumentacionit për
leje ndërtimi.

Janar-Dhjetor

Numri i kërkesave
të trajtuara dhe
mjetet e inkasuara

1.2

Dhënia e lejeve të ndërtimore –
Paisja e palës me leje ndërtimi për
objekte të ndryshme.

Janar-Dhjetor

Numri i kërkesave
të trajtuara dhe
mjetet e inkasuara

1.3

Dhënia e lejeve Mjedisore Komunale
- Pajisja me leje mjedisore komunale
që garanton parandalimin dhe
zvogëlimin e ndikimit negativ në
mjedis nga ndërtimet publike dhe
private.

Janar-Dhjetor

Numri i kërkesave
të trajtuara dhe
mjetet e inkasuara

1.4

Dhënia e lejeve ndërtimore për
objektet e infrastrukturës (ujësjellës,
kanalizim, rrjet elektrik/tensioni i
ulët, rrjet rrugor) - Pajisja me leje të
ndërtimit të infrastrukturës.

Janar-Dhjetor

Numri i kërkesave
të trajtuara dhe
mjetet e inkasuara
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Dhënia e pëlqimeve për shfrytëzim të
përkohshëm të hapsirës publike për
vendosjen e aparateve, lojërave
argëtuese, vendosja e objekteve
montuese/demontuese, reklamimi i
veprimtarisë së biznesit të qytetarit e
të ngjajshme.

Janar-Dhjetor

Numri i kërkesave
të trajtuara dhe
mjetet e inkasuara

Dhënia e lejeve për gropim për
ndërtimin e trasave kabllovike dhe
ajrore - Paisja me leje për
gropimin/ndërtimin e rrjetit të
telekomunikacionit dhe televizive,
rrejt termofikimi dhe rrjetin elektrik
të tensionit të lartë.

Janar-Dhjetor

Numri i kërkesave
të trajtuara dhe
mjetet e inkasuara

2.1

Shqyrtimi i kërkesave të kategorisë Irë ( dhe shtëpi të kategorisë II-të )

Janar-Dhjetor

Numri i kërkesave
të trajtuara dhe
mjetet e inkasuara

Drejtoria për Gjeodez
dhe Pronë

2.2

Shqyrtimi i kërkesave të kategorisë
II-të

Janar-Dhjetor

Numri i kërkesave
të trajtuara dhe
mjetet e inkasuara

Drejtoria për Gjeodez
dhe Pronë

1.5

1.6

2

Trajtimi i
kërkesave për
Leje legalizimi
të ndërtimeve
pa Leje

Plani vjetor i punës 2020
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3

4

Regjistrimi i
tërë objekteve
të ndërtuara
pa Leje në
territorin
administrativ
të Komunës së
Gjakovës

Hartimi i
Planit
Zhvillimor
Komunal
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3.1

Inspektimi dhe identifikimi në terren
(sistemi derë më derë) i ndërtimeve
pa Leje

3.2

Regjistrimi i të gjeturave në regjistrin
shtetëror të ndërtimeve pa Leje bartja e të dhënave në sistemin SPAK

Janar-Shtator

4.1

Caktimi i grupeve punuese nga
Drejtoritë sektoriale dhe organizimi
i dinamikës dhe aktiviteteve;

Janar

Janar-Shtator

Raporti kuantitativ
i inspektimeve

16'800.00

Drejtoria për Gjeodez
dhe Pronë,
Drejtoria për Buxhet d

Drejtoria për Gjeodez
dhe Pronë,
Drejtoria për Buxhet d

Vendimet e
themelimit të
Grupeve Punuese

Pa implikim
financiar

Kryetari Komunës dhe
Drejtorive Kom
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4.2

Mbledhja e të dhënave për gjendjen
aktuale të komunës për të gjitha
fushat me zbërthim në planimetri të
përbashkët të komunës nga
institucionet lokale dhe qendrore;

4.3

Krijimi i “Bazës së të dhënave”;

4.4

Caktimi i Vizionit për Komunën e
Gjakovës;

Maj-Qershor

4.5

Përcaktimi i kahjeve Zhvillimore

Qershor -Tetor

4.6

Organizimi dhe mbajtja e
konsultimeve
permanente me publikun dhe
sektorët
–grupet e interesit për Planin aktual,
përgatitja e draft dokumentit për
diskutim.

D.Administra
Përgjithshme,D.Bu
Zhvillim Rural,D.Kultu
Sport,D.Mbrojtj
Shpëtim,D.Pu
Inspektuese,D.Shënd
Mirëqenie Sociale,D.
Shkencë,D.Buxh
Financa,D.Zhv
Ekonomik,Ndërmarr
Komunale dhe Regj

Janar -Prill

Maj -

Tetor-Dhjetor

Data baza në
GIS,

Draft dokumenti
i Planit Zhvillimor
Komunal

Drejtoria për Gjeodez
dhe Pronë
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5.1
Hartimi i
Hartës Zonale
Komunale

Caktimi i grupeve punuese dhe
organizimi i dinamikës dhe
aktiviteteve;
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Janar

5.2

Organizimi dhe menaxhimi i
procesit të hartimit të HZK-së.

Janar -Dhjetor

6.1

Mbledhja e shënimeve nga Drejtoritë
përkatëse për investimet e kryera në
fushën e mjedisit;

Janar-Mars

6.2

Bashkëpunimi me Drejtoritë
përkatëse, Institucionet publike
relevante, organizatat e ndryshme
dhe vlerësimi i gjendjes së mjedisit
të Komunës;
Përgatitja e Raportit për gjendjen
e mjedisit dhe raportimi pranë
Komitetit për Politikë dhe Financa
dhe Kuvendit Komunal;

Vendimet e
themelimit të
Grupeve Punuese

200'000.0(
50'000.0
+150'000.0)

5

6

Vlerësimi dhe
raportimi për
gjendjen e
Mjedisit në
Komunë

6.3

Kryetari Komunës dhe
Drejtorive Kom

Projektet e
realizuara

Drejtoria për Shërbim
Drejtoria për Zhvillim

Janar-Mars

Raportet sektoriale
të impakteve në
mjedis

Drejtoria për Shë
Publike,Drejtoria pë
Ekonomik, Ndërmarr
Komunale dhe Regji
Institucionet tjera kom
Mjedis

Janar-Mars

Raporti final
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REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KUVENDI KOMUNAL GJAKOVË
SKUPSTINA OPSTINE DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA

Nr.Rendor

Plani Vjetor i Punës së Komunës për Vitin 2020
Tabela : Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e prioriteteve të Drejtorisë
Drejtoria për Punë Inspektuese
Kosto
Institucionet e
Objektivi
Aktivitetet
Afati Kohor
finaciare
përfshira

1

Planifikimi i të
hyrave

1.1. Të hyrat nga gjobat
e inspektoriatit;
1.2. Të hyrat nga
pëlqimet higjienoteniko sanitare;
1.3.
Të hyrat nga Inspektimi
i gjedheve; 1.4. Të
hyrat nga taksa
administrative

2

Planifikimi i
Inspektimeve dhe

2.1. Inspektoriati i
Tregut-560 inspektime;
2.2. Inspektoriati

JanarDhjetor
2020

1.1.)
17,000.00;
1.2.)
35,400.00;
1.3.)
3,600.00;
1.4.)
24,000.00.

Drejtoria për Punë
Inspektuese

JanarDhjetor
2020

2.1.)
4,000.00;
2.2.)

Drejtoria për Punë
Inspektuese
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planifikimi i të
hyrave

3

Objektiva të
përgjithshme

Sanitar-540 inspektime;
2.3. Inspektoriati i
Veterinarisë-300
inspektime;
2.4. Inspektoriati i
Bujqësisë-390
inspektime; 2.5.
Inspektoriati i
Shërbimeve Publike1200; 2.6.
Inspektoriati i
Ndërtimit-350
inspektime; 2.7.
Inspektoriati i Mbrojtjes
së Mjedisit-250
inspektime

Rritja e besueshmërisë
ndaj inspektoriatit
nëpërmjet trajtimit dhe
zgjidhjes së të gjitha
ankesave të aritura nga
subjektet juridike dhe
fizike; Mbrojtja e
konsumatorëve brenda
kompetencave të

Plani vjetor i punës 2020

3,000.00;
2.3.)
1,000.00;
2.4.)
1,500.00;
2.5.)
4,500.00;
2.6.)
1,500.00;
2.7)
1,500.00.

JanarDhjetor
2020

/

Drejtoria për Punë
Inspektuese
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inspektoriatit;
Evidentimi dhe marrja e
masave për të gjitha
rastet ku dyshohet se
është shkelur ligji

Plani Vjetor i Punës së Komunës për Vitin 2020
Tabela : Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e prioriteteve të Drejtorisë
Drejtoria e Arsimit
Objektivi

Aktivitetet

1.1
1

Investimet
Kapitale

1.2

Mirëmbajtje dhe
renovime në
shkolla
Renovimi I
kulmeve në
shkolla

Kosto
finaciare

Afati Kohor

Treguesi i matjes

Janar - Dhjetor

Rregullime,dysheme,
izolime,dyer,dritare në
shkolla

180,000.00

Prill - Dhjetor

Renovimi i kulmit
shk."Haxhi Hoti"
Rogove

75,000.00

Institucionet e
përfshira

Drejtoria e Arsimit

Drejtoria e Arsimit
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1.3

1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

Ndërtimi i
depove anekseve
ne shkolla
Rrethime dhe
rregullime te
shkollave

Mars - Dhjetor
Mars - Dhjetor

2

Ndërtimi i disa depove
të druve
Rrethimi dhe
rregullimi i oborreve të
shkollave

15,000.00

70,000.00

Drejtoria e Arsimit

Drejtoria e Arsimit

Ndërtimi i
terreneve
sportive

Prill - Dhjetor

Ndërtimi i terreneve
sportive

90,000.00

Drejtoria e Arsimit

Ndërtimi i sallës
edukatës fizike
"Kadri Kusari

Maj 2020 Dhejtor 2021

Ndërtimi i sallës
edukatës fizike "Kadri
Kusari

250,000.00

Drejtoria e Arsimit

Ndërtimi i
çerdheve

Maj-Dhjetor

100,000.00

Drejtoria e Arsimit

Instalime dhe
renovime te
ngrohjes
qendrore

Maj-Dhjetor

80,000.00

Drejtoria e Arsimit

297,194.84

MASHT

130,000.00

Drejtoria e Arsimit
dhe shkollat

1.9

Mallra dhe
Shërbime
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Vazhdimi i
ndërtimit të
sallës së
edukatës fizike
shk."Haxhi Hoti"
Rogovë
2.1
Furnizime te
ndryshme
ushqim

Janar-Dhjetor

Janar - Dhjetor

Ndërtimi i çerdheve ne
disa shkolla dhe lagje
Shkollat: "Dëshmorët e
Hereqit","Dëshmorët
Lleshi","8
Deshmorët","Zenel
Sadiku","Pjetër
Muqaj"
Përfundimi i ndërtimit
të sallës së edukatës
fizike
Çerdhet dhe konvikti
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Furnizimi dhe
kompletimi i
pajisjeve ne
kuzhinë
Pajisja e
shkollave me
PC,Laptop,Tv
,printer,aparat
fotokpjuese
Furnizimi me
mjete
konkretizimi
Instalimi i
kamerave,
sistemit të
alarmit
Furnizimi me
lënde djegëse
dru,pelet,naftë
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Maj-Dhjetor

Çerdhja "Ganimete
Terbeshi "

16,000.00

Çerdhja "Ganimete
Terbeshi "

Maj - Dhjetor

Furnizimi në shkolla
sipas kërkesave të tyre

85,000.00

Drejtoria e Arsimit
dhe shkollat

Maj Dhjetor

Furnizimi ne shkolla
sipas kerkesave te tyre

26,000 €

Drejtoria e Arsimit
dhe shkollat

Prill - Dhjetor

Furnizimi në shkolla
sipas kërkesave të tyre

20,000.00

Shkollat

Janar-Dhjetor

Furnizimi në të gjitha
shkollat

240,000.00

Drejtoria e Arsimit
dhe shkollat

Maj 2020 qershor 2022

Transporti nxënësve
që udhëtojnë mbi 3.9
km si dhe ata në zona
të rrezikuara dhe
terrene të
papërshtashme

660,00.00

Drejtoria e Arsimit

40,000.00
20,000.00

2.7

Transporti i
nxënësve në
relacione të
ndryshme

2.8

Molerimi i
shkollave

Prill Dhjetor

Molerime sipas
kërkesave dhe
nevojave të shkollave

2.9

Hapja e puseve
në disa shkolla

Maj - Dhjetor

Hapja e puseve në disa
shkolla sipas nevojës

Drejtoria e Arsimit

Drejtoria e Arsimit
dhe DSHP
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3

4

Subvencionet

Sektori i
Arsimit

3.1

Subvencionet

4.1

Përgatitja për
publikimin e
konkurseve ne
pranimin e
kuadrit mësimor
2020/2021

Plani vjetor i punës 2020

Subvencionimi i
bursave per student
Shkurt -Dhjetor dhe pagesa e
transportit te nxënsve
me aftësi te kufizuar

50,000.00 Drejtoria e Arsimit

Janar -Dhjetor

Nevojat për kuadro të
reja pas pensionimit te
mesimdhensve,
skadimit te kontratave
,zbatimit te KKK, etj

Drejtoria e Arsimit
dhe shkollat

4.2

Verifikimi i
shkallës së
realizimit të
planprograme te
vitit shkollor
2019/2020 si dhe
zbatimi I
kurrikules

Janar-qershor
2020 & shtator
2020-2021

Ky verifikim behët ne
te gjitha shkollat e
komunës së Gjakovës

Drejtoria e Arsimit
dhe shkollat

4.3

Vlerësimi i
programeve
vjetore të punës
per shkollat
fillore,mesme te
ulëta,mesme te
larta

Janar-qershor
2020 & shtator
2020-2021

Ky vlerësim bëhet në
të gjitha shkollat e
komunës së Gjakovës

Drejtoria e Arsimit
dhe shkollat
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4.4

Vlerësimi i
raporteve të
punës per
shkollat
fillore,mesme te
ulëta,mesme te
larta
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Janar Dhjetor

Ky vlerësim bëhet në
të gjitha shkollat e
komunës së Gjakovës
në periudha mujore

Drejtoria e Arsimit
dhe shkollat

4.5

Përgatitja e
organizimi për
mbajtjen e Testit
të Arritshmërisë
dhe Testit të
Maturës

Maj- Qershor

Suksesi i arritur i
nxënësve të klasave të
IX dhe XII

Drejtoria e Arsimit
dhe shkollat

4.6

Trajnimi i
mësimdhënsve
sipas KKK dhe
trajnime te tjera

Janar - dhjetor

Mësimdhënësit e të
gjitha niveleve

Drejtoria e Arsimit,
MASHT dhe
shkollat

4.7

Parandalimi i
braktisjes se
nxënsve në
shkolla

Janar - dhjetor

Kthimi i nxënsve në
shkolla

EPRBM, Drejtoria e
Arsimit, MASHT
dhe shkollat
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5

Marrëveshjet e
bashkëpunimit

5.1

Projekti Për
Arsimin
Gjithëpërfshirës

5.2

Harmonizimi i
Arsimit dhe
Aftësimit me
nevojat e tregut
të Punës Faza II

5.3

Harmonizimi i
Arsimit dhe
Aftësimit me
nevojat e tregut
të Punës Faza II

Janar -Dhjetor

2020

2020

Plani vjetor i punës 2020

Shkollat: "Yll
Morina", "Zekeria
Rexha","Mustafa
Bakija","Emin
Duraku","Selman
Riza","Ukshin Miftari"

5,760.00

Marrëveshje e
bashkëpunimit
"Save the
Children", DA dhe
DSHMS

SHME "Kadri Kusari"

Marrëveshje e
bashkëpunimit
ALLED,DA dhe
SHME "Kadri
Kusari"

SHMT "Nexhmedin
Nixha"

Marrëveshje e
bashkëpunimit
ALLED, DA dhe
SHMT "Nexhmedin
Nixha" 2
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REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KUVENDI KOMUNAL GJAKOVË
SKUPSTINA OPSTINE DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA
Plani Vjetor i Punës së Komunës për Vitin 2020
Tabela : Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e prioriteteve të Drejtorisë
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport
Nr.Rendor

1

Objektivi

Aktivitetet

Mbështetja e
aktiviteteve
tradicionale

Shënimi i Ditës së Pavarësisë së
Kosovës;
Mitingu i Poezisë;
Dita Botërore e Poezisë - 21
Marsi;
23 Prilli – “Dita e Librit”;
Dita Ndërkombëtare e Muzeut;
Turneu në Hendboll për 8 mars;
Muaji i Vullnetarizmit –
manifestim rinor nga Sektori i
Rinisë ;
Aktivitetet e planifikuara me
KVRL-në - të iniciuara nga
Sektori i Rinisë;
Dita e Çlirimit të Gjakovës;

Afati Kohor

Janar-Dhjetor
2020

Kosto finaciare

Institucionet e
përfshira

DKRS-DKAKabineti i
Kryetarit,
Ministria e
Kulturës

Komuna e Gjakovës
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Fëmijët në Skenë;
Revista memoriale Nura –
Bejtullahu – Domi;
Rrugëtim me Yllka Domin;
Garat e Urës së Fshejt;
Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve;
12- Gushti – Dita Botërore e
Rinisë
JAVA E RINISË - Aktivitete të
ndryshme rinore, organizuar nga
Sektori i Rinisë;
Lyra Fest – Festivali për fëmijë;
Komedia Fest;
Radio Fest;
Dita Ndërkombëtare e Muzikës;
Turneu ne Hendboll “Bashkim
Idrizi”;
Tuneu ne Boks “Xhafer Thaçi”;
Aktivitete për 28 Nëntorin –Ditën
e Pavarësisë së Shqipërisë;
Aktivitete për festat e fundvitit;
Shpallja e sportistit të vitit.

2

Sektori i Sportit

Aktivitetet e Klubeve Sportive me
sistem të rregullt garash;
Aktivitetet e Klubeve Sportive me
sistem stinor;
Aktivitetet e Shoqatave Sportive;
Aktivitetet e Shkollave Sportive;

Janar-Dhjetor
2020

DKRS/Federatat

Komuna e Gjakovës
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Aktivitetet Sportive të karakterit
masovik;
Aktivitetet Sportive Memoriale;
Organizimi i ndeshjeve
Ndërkombëtare dhe
Manifestimeve të ndryshme;
Zhvillimi i Trajningjeve dhe Orëve
të Rekreacionit;
Zhvillimi i Trajningjeve dhe
Ndeshjeve në Fushën e Futbollit;
Objektivat dhe Ngritja e Cilësisë
nëpër Klube Sportive;
Zgjedhja dhe Shpallja e
Laureatëve të Vitit .

3

Biblioteka
"Ibrahim Rugova"
- Pasurimi i fondit
librar,
Digjitalizimi,
Promovimi i
veprave

3.1.Këtë vit planifikohen të blihen
rreth 1.000 ekzemplarë me libra
shkencor dhe letërsi, ndërsa,
periodiku është në mungesë.
3.2. Këtë vit e kemi shpallur sfidë
për një inkuadrim ose në sistemin
e kombëtares ose në krijimin e një
programi vetanak të digjitalizimit.
3.3. Promovimi i katër veprave të
autorëve Kosovar

Janar-Dhjetor
2020

3.1.) 6,000.00

DKRS-MKRS
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4

Muzetë

4.1. Muzeu Etnografik-Restaurimi
i PITOSI-t i cili daton prej shek.III
periudha iliro-romake i cili është i
vetmi objekt arkeologjik në
muzeun etnografik, konservimi
laboratorik e materialit muzeal,
hartimi dhe shtypja e katalogut të
muzeut Etnografik.
4.2. Organizimi i ditëve të
Trashëgimisë Kulturore

Plani vjetor i punës 2020

Janar-Dhjetor
2020

DKRS/MKRS
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Plani Vjetor i Punës së Komunës për Vitin 2020

Tabela : Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e prioriteteve të Dr
Drejtoria për Zhvillim Ekonomik
Objektivi

Aktivitetet
1.1

1. Rritja e numrit të inciativave lokale dhe fuqizimi i NVM
Prodhuese dhe Shërbyese me qëllim të fuqizimit të biznesit,
Zhvillimi i inciativave për përkrahjen, promovimin dhe thithjen e
investimeve, Përmirësimi i infrastrukturës ligjore, sociale dhe
krijimi i mjedisit për promovimin dhe zhvillimin e ekonomisë,
turizmit dhe trashëgimisë kulturore.

1.2
1.3
1.4
1.5

Shpella e Kusarit - Ndriçimi, rruga,
shenjëzimi
Ndërtimi i shtegut për ecje dhe çiklizëm
Brekoc-Devë
Blerja dhe ndërtimi i paisjes fotografike
XXL Selfie dhe ballkoni Panoramik.
Ndriçimi i shtigjeve për ecje në Shkugëz
Shpella e Qirave në Gërqinë - Rruga,
shenjëzimi, ndriçimi dhe pastrimi.

Afati Kohor

Projekt 1 vjeçar
Projekt 2 vjeçar
Projekt 1 vjeçar
Projekt 1 vjeçar
Projekt 1 vjeçar

T
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Ngritja e kapaciteteve menaxhuese të bizneseve, rritja e numrit të
bizneseve të reja dhe ndërlidhja e tyre me tregun e punës dhe
ofertës për punë, Mobilizimi i fondit për ndarjen e Granteve për
biznese të vogla dhe të mesme nga ana e Komunës, Krijimi i zonës
ekonomike dhe inkubatorëve tjerë në Komunë, Ndërtimi i objektit
të qendrës zejtare, avancimi institucional i zyrës Komunale për
turizëm, Promovimi dhe rritja e bashkëpunimit ndërkufitar të
sektorit të biznesit dhe turizmit.
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1.6

Zhvillimi i pikës turistike në Lumin Erenik

Projekt 1 vjeçar

1.7

Ura e Fshejt dhe Kanioni, Ndriçimi, shtegu
për Ecje.

Projekt 1 vjeçar

1.8
1.9

Rruga, shenjëzimi dhe ndriçimi i shtigjeve
për ecje dhe çiklizëm Çabrat-Jahoc
Grantet komunale për NVM

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KUVENDI KOMUNAL GJAKOVË
SKUPSTINA OPSTINE DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA

Nr.Rendor
1

Plani Vjetor i Punës së Komunës për Vitin 2020
Tabela : Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e prioriteteve të Drejtorisë
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural
Afati
Kosto
Objektivi
Aktivitetet
Kohor
finaciare

Institucionet e
përfshira

Projekt 2 vjeçar
Projekt 1 vjeçar

Komuna e Gjakovës

Rritja e numrit
të fermave në të
gjithë sektorët
për 50-70 %
për periudhën
kohore prej 4
viteve;

2

Objektiva të
përgjithshme
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1.1. Sektori pemëtarisë: Ngritje të
pemishteve moderne nga 2 ha (viti
parë) deri në 50 ha (viti katërt);
1.2.Sektori i perimtarisë: Ngritje të
kapaciteteve të kultivimit të perimeve
në ambiente të mbyllura (serra) nga
0.50 ha (viti parë) deri në 5 ha (viti
katërt);
1.3. Sektori blegtorisë: Ngritje të
kapaciteteve të shtallave për majmëri
dhe qumështore për 30-50 %. Rritje të
infrastrukturës dhe teknologjisë së
fermave, qendrave grumbulluese të
qumështit dhe fermave familjare
përmes mbështetjes me pajisje: Pompa
të qumështit, laktofrizë, makina
mjelëse, bidona, etj;
1.4. Sektori bletarisë: Rritje të
kapaciteteve prodhuese për 25% (viti
parë) deri në 70% (viti katërt)
2.1.Përmirsimi i sistemit të ujitjes
përmes investimeve në penda dhe
kanale të ujitjes si dhe mbështetjes së
fermerëve me sistemet e ujitjes pikëpikë;
2.2. Promovimi i sektorit të bujqësisë
në Kosovë dhe në komunën e Gjakovës

JanarDhjetor
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përmes organizimit të aktiviteteve
promovuese (Dita e exportit të
perimeve, pjesëmarrje në panaire, etj.)
si dhe përmirësimi infrastrukturës
bujqësore në komunën e Gjakovës
përmes subvencionimit dhe
investimeve kapitale;
2.3. Ngritja e kapaciteteve të resurseve
humane të DBPZHR-së, shoqatave
bujqësore dhe fermerëve përmes
organizimit të trajnimeve, punëtorive
dhe vizitave studimore;
2.4. Mbështetja e përpunuesve lokal
përmes krijimit të lidhjeve me
investitoret potencial;

3

Subvencionet

2.5. Gjetja e fondeve shtesë: Aplikimi
me projekte me mundësi
bashkëpjesëmarrjeje në projektet e
përbashkëta me shoqatat e fermerëve,
kooperativat bujqësore dhe përpunuesit
lokal tek donatorët potencial.
3.1. Pemëtari (12.250.00 €)-Mbështetja
e fermerëve/shoqatave/kooperativave
bujqësore, mbështetja e fermerëve me
fidane për ngritjen e pemishteve të reja
me pemë arre dhe lajthi (5 ha).
3.2.Perimtari - Hortikultura (80.000.00
€):
3.3. Mbështetja e
fermerëve/shoqatave/kooperativave

JanarDhjetor
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bujqësore, rritja e kapaciteteve të
kultivimit bujqësor në ambiente të
mbyllura (serra) për 0.84 ha (35 serra x
2,4 ari).
3.4. Bletari (10,500.00 €)-Mbështetja e
bletarëve/shoqates së bletarëve,
Organizimi i “Festës së mjaltit Gjakova 2020”; Pjesëmarrja e bletarëve
në panaire dhe vizita studimore;
Mbështetja e bletarëve me pasjisje për
bletari.
3.5.Paisje për blegtori (9,000.00 € )Mbështetja e blegtorëve me paisje
/makina mjelëse.
3.6. Pjesëmarrja në bashkëfinancim të
projekteve (10,000.00 €)-Mbështetja e
fermerëve me pajisje në funksion të
përmirësimit të infrastrukturës
bujqësore (makina për mbjellje të
fidaneve, motokultivatorëve të dorës,
sperkatëseve, etj.)
3.7. Organizimet e fundvitit: (3,500.00
€)-Shpallja e fermerëve të vitit 2020.

4

Investime
kapitale

4.1 Ndërtimi pendave tsë ujitjes në
zonat rurale: (50,000.00 €)
4.2 Ndërtimi i kanaleve të ujitjes në
zonat rurale: (300,000.00 €)
4.3. Mirëmbajtja e pendave dhe
kanaleve të ujitjes: (50,000.00 €)
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Aktivitete tjera
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Kërkesa për regjistrimin me Numrin
Identifikues të Fermerit (NIF);
- Kërkesa për shëndrrimin e tokës
bujqësore në tokë ndërtimore (jobujqësore);
- Kërkesa për nevoja të identifikimit të
fermerëve në kuadër të aplikimeve për
viza;
- Kërkesa për subvencione;
- Kërkesa për investime kapitale;
- Kërkesa për shpalljen e ankandeve
publike që ndërlidhen me sektorin e
bujqësisë;
- Kërkesa për vlerësimin e dëmeve në

Plani vjetor i punës 2020
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bujqësi nga fatëkeqësit natyrore;
- Kërkesa të ndryshme.

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KUVENDI KOMUNAL GJAKOVË
SKUPSTINA OPSTINE DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA

Nr.Rendor

1

Plani Vjetor i Punës së Komunës për Vitin 2020
Tabela : Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e prioriteteve të Drejtorisë
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim
Afati
Objektivi
Aktivitetet
Kosto finaciare Institucionet e përfshira
Kohor
Të përgjithshme
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1.1.Inicimi i procedurës
në jetësimin e obligimin
për ndërtimin e shkallëve
ndihmëse në
objektet e larta,
hidrantëve dhe
strehimoreve.
1.2.
Krijimi i partneriteteve
dhe strukturimi i
formave të bashkëpunimit
me institucione,
subjekte dhe agjensione
përkatëse të të gjitha
niveleve për koordinim
emergjent.
1.3.
Verifikimi i nivelit të
shkallës së gatishmërisë
në DMSH-së, në bazë të
urdhrit për mobilizim
ushtrues.
1.4.
Kategorizimi i objekteve
komunale sipas
shkallës së
rrezikshmërisë.
1.5.
Koordinimi i aktiviteteve
me FSK,PK,
KFOR-in, Shërbimet
medikale, OJQ etj për

JanarDhjetor
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Drejtoria për Mbrojtje
dhe Shpëtim/Drejtoria për
Urbanizëm dhe Mbrojtje
të Mjedisit
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për ndërhyrjet
emergjente.

2

Qendra e thirrjeve

Modernizimi i Qendrës 112

3

Qendra e
Alarmimit dhe
Koordinimit

3.1. Pranimi, përpunimi,
distribuimi dhe këmbimi i
informatave në nivelet
institucionale.
3.2.

JanarDhjetor

Drejtoria për Mbrojtje
dhe Shpëtim/Drejtoria për
Buxhet dhe Financa

JanarDhjetor

DMSH/DBF/
MAPL/ARKEP
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Emergjent –
QAKE-112

4

Zjarrëfikësit
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Koordinimi dhe
komunikimi i lidhjeve për
aktivizimin e resurseve
për mbrojtje dhe
shpëtim.
3.3.
Menaxhimi i sistemeve të
radiolidhjeve.
3.4.
Sigurimi i Dhomës
emergjente (Qendra
Operative) dhe pajisja e
saj me mjete të
sofistikuara tel
komunikuese.
3.5.
Ripërtëritja e licencës për
frekuenca të
telekomunikimit.

4.1. Mirëmbajtja e
objekteve, automjeteve
dhe
pajisjeve për mbrojtje nga
zjarri.
4.2.
Trajnimi dhe edukimi në
QTI- Vushtrri
(aftësimet bazike,

JanarDhjetor
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profesionale, të avancuara
dhe lidership sipas
programit të
MBP/OSBE).
4.3.
Aftësimi teorik dhe puna
praktike në kuadër të
detyrave ditore në
SHZSH.

5

Fatkeqësitë
natyrore,
lumenjët dhe

4.1. Ndërmarrja e masave
të domosdoshme në
parandalimin, zvogëlimin
dhe sanimin e
gjendjes të çdo dëmi që
prek njerëzit dhe pronën e

JanarDhjetor

DMSH/Komisioni
Komunal,
Drejtoritë
përkatëse dhe
Komuniteti
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tyre.
4.2.
Konstatimi dhe
evidentimi i dëmeve të
shkaktuara nga
fatkeqësitë elementare
dhe
ndërmarrja e masave
adekuate për sanimin e
gjendjes.
4.3.
Pastrimi dhe zgjerimi i
shtratit të lumenjëve në
pikat kritike për
parandalimin e
vërshimeve.
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