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1. ZYRA E KRYETARIT TË KOMUNËS 

Në periudhën raportuese janar-dhjetor të vitit 2019 të kryetarit, janë regjistruar përmes intranetit të brendshëm 

(arkivit aktiv) 2315 lëndë të ndryshme nga qytetarët të cilave i është përgjigjur dhe ka lëshuar 194 vendime 

të ndryshme, të cilat janë publikuar edhe në ueb faqen e Komunës në dy gjuhët zyrtare. Zyra e kryetarit ka 

organizuar dy (2) takime me publikun sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, për të diskutuar aktivitetet e 

gjashtëmujorit të parë të vitit, përkatësisht punën vjetore të vitit 2019. Janë mbajtur tetë (8) dëgjime publike 

me qytetarë për planifikimin e buxhetit për vitet 2020-2022, fillimisht është mbajtur një takim për Kornizën 

Afatmesme Buxhetore (KAB) pasi që është pranuar Qarkorja Buxhetore nga Ministria e Financave. Ndërsa 

në muajin Gusht janë mbajtur 6 tubime buxhetore me qytetarë në bashkësi lokale për të diskutuar planifikimin 

e buxhetit për vitin 2020. Gjatë vitit 2019, janë mbajtur gjithsej 15 tubime me publikun ku janë shqyrtuar 

dokumente strategjike komunale me interes të përgjithshëm për qytetarët. Çdo të hënë nga ora 14:00 në Sallën 

e Kuvendit të Komunës janë mbajtur takime me qytetarë ku janë dëgjuar kërkesat dhe ankesat e tyre dhe janë 

pritur mbi 300 qytetarë. Kryetari ka mbajtur mbi 80 takime zyrtare me personalitete të ndryshme, ka zhvilluar 

rreth 70 vizita të ndryshme në lokalitetet e Komunës për t’i parë nga afër punimet, ndërsa janë lëshuar mbi 

450 komunikata, njoftime dhe ftesa të ndryshme. Po ashtu janë mbajtur edhe 7 mbledhje të Këshillit Komunal 

për Siguri në Bashkësi (KKSB) një (1) e jashtëzakonshme. Për çdo të hënë është mbajtur mbledhja e Bordit 

të Drejtorëve, ku gjatë periudhës raportuese janë mbajtur 54 mbledhje të Bordit të Drejtorëve ku janë diskutuar 

pika të ndryshme dhe për të gjitha është mbajtur proces mbi diskutimet dhe konkluzionet e nxjerra nga 

mbledhjet, ku secili drejtor ne baza javore ka raportuar për aktivitetet, punët dhe angazhimet si dhe janë 

diskutuar tema të ndryshme. Të gjitha njoftimet, komunikatat, ftesat dhe dokumentet janë të publikuara në 

ueb faqen zyrtare të Komunës, në rrjetin social Facebook dhe media. Vlen të përmendet se gjatë vitit raportues, 

Komuna e Drenasit e udhëhequr nga kryetari Ramiz Lladrovci ka marr dhjetëra çmime nga niveli qeveritar 

dhe ai i Organizatave të Shoqërisë Civile. Në fushën e transparencës komunale, nga Instituti Demokratik i 

Kosovës ka fituar vendin e parë në nivel vendi, ndërsa po ashtu edhe nga Ministria e Administrimit dhe 

Pushtetit Lokal ka fituar vendin e tretë në fushën e performancës komunale. Mbi 450 mijë euro Komuna e 

Drenasit ka fituar donacione në fushën e performancës së mirë komunale dhe të gjitha janë kthyer ne projekte 

për të mirën e qytetarëve.   

1.1. ZYRA PËR KOMUNIKIM ME PUBLIKUN  

Zyra për Komunikim me Publikun, gjatë periudhës raportuese, ka përcjellë aktivitetet ditore, javore dhe 

mujore të Komunës. Përmes linkut zyrtar http://kk.rks-gov.net/gllogoc/, ueb faqes së Komunës, ka publikuar 

të gjitha aktivitetet e mbajtura dhe ka publikuar të gjitha vendimet, rregulloret, raportet, projektet, njoftimet, 

konkurset, njoftimet e zyrës së prokurimit si; kontratat e nënshkruara, njoftimet për anulim, njoftimet për 

dhënien e kontratave, njoftimet për kontratë, njoftimet për nënshkrimin e kontratave dhe shkresa të tjera në 

interes të gjithë qytetarëve të Komunës. Ka mbajtur kontakte të rregullta me media, ku i ka përcjellë njoftime 

e lajme ditore për aktivitetet e zhvilluara në Komunë, ftesa, reagime etj., ku gjithsejtë ka lëshuar mbi 450 

komunikata. Ka përcjell agjendën e Kryetarit dhe ka caktuar takime në bashkëpunim me Kryetarin me 

delegacione të ndryshme nga niveli qendror dhe ai lokal, si dhe më delegacione të ndryshme ndërkombëtare. 

Në kuadër të kësaj zyre, janë pranuar dhe shqyrtuar edhe kërkesat për qasje në dokumente publike dhe gjatë 

periudhës raportuese janë pranuar 32 kërkesa për qasje dhe të gjitha kanë qenë të qasshme. Ju ka përgjigjur të 

gjitha OJQ-ve për plotësimin e formularëve të pyetjeve të dërguara dhe kontakti i përhershëm me Ministrinë 

e Administrimit dhe Pushtetit Lokal si dhe me nivele të tjera qeveritare. Po ashtu ka mbajtur kontakte të 

rregullta me media dhe i ka kthyer përgjigje të gjitha atyre që janë interesuar për çështjet e Komunës së 

Drenasit.  

 

http://kk.rks-gov.net/gllogoc/
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1.2. ZYRA E AUDITORIT TË BRENDSHËM 

Njësia e Auditimit të Brendshëm është e përbërë prej dy auditorëve, Drejtorin e Njësisë dhe një Auditor. Në 

fund të vitit 2018, kjo Njësi ka aprovuar para Komitetit të Auditimit të Brendshëm  Planin Strategjik të 

zhvillimit të aktiviteteve audituese për vitet 2019 -2021 si dhe duke u bazuar në këtë Plan, ka  miratuar edhe 

Planin vjetor të Punës për vitin 2019. Sipas këtij Plani, janë paraparë që gjatë vitit 2019 të kryhen gjithsej 

shtatë (7) auditime të rregullta dhe një auditim ka ndodhur me kërkesë të veçantë që nënkupton gjithsej 8 

auditime. Gjatë vitit 2019  janë finalizuar tetë (8) Raporte të auditimit për tetë Auditimet e kryera. Auditimet 

e kryera kanë pasur për qëllim që të arrihen objektivat kryesore si: 

 Arritja e një pajtueshmërie të plotë  me kornizën ligjore 

 Ruajtja dhe menaxhimi i mirë me pasuritë e komunës; 

 Shfrytëzimi më ekonomik i pasurisë komunale dhe rritja e vlerës së kësaj pasurie; 

 Shfrytëzimi më ekonomik i resurseve humane në dispozicion të komunës; 

 Shtimi i sigurisë dhe integritetit të të dhënave të pasqyruara; 

 Rritja e vlerës së burimeve humane dhe material; dhe  

 Krijimi i një qeverisje të mirë të bazuar në rrezik  

Të gjitha raportet e finalizuara nga Njësia e Auditimit të Brendshëm, janë shqyrtuar nga ana e Komitetit të 

Auditimit të Brendshëm dhe janë nxjerr konkluzionet për hapat që duhet të ndërmerren për jetësimin e 

rekomandimeve të Auditorit. Komiteti i Auditimit të Brendshëm është rifreskuar me anëtarë të ri dhe ka qenë 

mjaft aktiv gjatë këtij viti. Ka aprovuar Statutin e Komitetit dhe ka hartuar dhe dorëzuar Raportin vjetor të 

punës për vitin 2019. Po ashtu edhe Njësia e Auditimit të Brendshëm, ka bërë rifreskimin dhe aprovimin e 

Statutit të Njësisë duke u bazuar në ndryshimet që kanë ndodhur në Ligjin për Kontrollin e Brendshëm të 

Financave Publike. Në fund të vitit 2019 kemi aprovuar edhe Planin Strategjik për aktivitetet audituese për 

vitet 2020-2022, si dhe Planin e punës së Njësisë për vitin 2020. Njësia e Auditimit të Brendshëm ka ndërmarr 

një qasje gjithëpërfshirëse dhe profesionale për ofrimin e rekomandimeve të dobishme për menaxhmentin e 

komunës. Gjatë këtij aktiviteti ka zhvilluar intervista me menaxherët dhe ka shqyrtuar mostra për të 

identifikuar shkallën e implementimit të rekomandimeve dhe aktivitetet që janë ndërmarr në këtë drejtim. 

Fushat e audituara gjatë këtij viti kanë qenë:  

1. Menaxhimi me pronat komunale ( pasuritë e pa luajtshme) 

2. Menaxhimi me pasuritë e Komunës të krijuara nga investimet kapitale. 

3. Menaxhimi i resurseve humane në sektorin e arsimit,  

4. Rishikimi i procesit të inkasimit të të hyrave vetanake nga lëshimi i lejeve të ndërtimit dhe dhënia në 

shfrytëzim e pronës komunale para lokaleve të bizneseve.  

5. Ngritja e koeficienteve  për pagat e shërbyesve civil, 

6. Auditimi i procesit të menaxhimit me kontrata të prokurimit, 

7. Rishikimi i procesit të shpenzimit të buxhetit gjatë vitit 2019, si dhe  

8. Rishikimi i proceseve të prokurimit gjatë vitit 2019. 

Gjatë kësaj periudhe janë dhënë një numër i rekomandimeve dhe  shumica prej tyre janë implementuar, ku 

janë ndërmarr një numër i madh i aktiviteteve për adresimin e drejtë të tyre. 

Për implementimin e këtyre rekomandimeve, në fund të vitit janë identifikuar se Menaxhmenti i komunës ka 

ndërmarr mbi pesëdhjetë aktivitete të ndryshme që kanë pasur për qëllim implementimin e rekomandimeve 
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të auditorëve me qëllim të arritjes së një shkalle të kënaqshme të përputhshmërisë me ligjet në fuqi si dhe 

shfrytëzimit sa më ekonomik, efikas dhe efektiv të buxhetit komunal.  Ne inkurajojmë Drejtoratet dhe sektorët 

që edhe më tutje të shtojnë aktivitetet e tyre për jetësimin e rekomandimeve që janë në proces të 

implementimit. Gjithashtu falënderojmë menaxherët të cilët kanë arritur që të implementojnë rekomandimet 

e dhëna deri më tani.  

 

1.3. ZYRA E PERSONELIT 

Gjatë vitit 2019, Zyra e personelit ka azhuruar listat e pagave sipas ndryshimeve,  konform zhvillimeve në 

stafin e punëtorëve dhe bazuar në planifikim me planin e personelit për vitin 2019, janë zhvilluar procedurat 

rekrutuese për pozitat e planifikuara sipas Planit të Personelit.  

Paraqitja në formë tabelare e realizimit sipas azhurimit në listë të pagave ; 

  Muaji-viti     Punëtorë i ri Ndryshi

me 

Punëtorë të larguar Pagesa retroaktiv etj. 

Janar    2019     2 ShC  dhe 1 

AAKKOM 

     2       2             1  

Shkurt   2019        2     10      1   

Mars     2019        3     23      1             7 1  avancim 

Shc. 

Prill      2019        3     5             24  

Maj      2019             5   3   transfere 

bankare 

Qershor 2019        4      5       2             7 1 avancim 

Shc.  

Korrik   2019        5       2       2             7 1 avancim 

Shc. 

Gusht   2019       4      2       1 (dorëheqja e asis. 

të kryesuesit të K. 

            12 4 Transfere 

bankare 

Shtator  2019       2     4        1             3  

Tetor     2019       5 ShC dhe 10 

KK(AKOM) 

    5       14    (KK-AKOM) 

    skadim mandati 

           11 1 avancim 

Shc. 

Nëntor  2019       1   ShC, 1 

pozitë Asistent 

Administrativ 

    11       4 ( 3 drejtor dhe  

      1 pensionim) 

            7  2     transfere 

bankare 
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(K_KOM) dhe 7 

KK(AKOM) 

Dhjetor  2019       4    ShC  dhe 

1 pozitë asistent 

administrativ të 

KK-AAKKOM 

   2            1   (dorëheqje e 

kryesuesit të komitetit 

të auditimit) 

          10  

 

Nga muaji Janar 2019, zyra e personelit me kërkesë të MAP, USAID, IKAP, ATK ka përgatitur planin për 

trajnimin e stafit (shërbyesve civil). Është përgatitur lista e të dhënave të punësuarve në shërbimin civil, për 

staf në Arsim, në Shëndetësi, staf politik, staf mbështetës dhe i është dërguar përmes formularit (Moduli i 

Statistikave) në SIMBNJ. Bazuar në Rregulloren për pushimin e nëpunësve civil 06/2011 për vitin 2019; është 

përgatitur Plani Orientues i shfrytëzimit të pushimeve vjetore për nëpunës civilë. Në bazë të  kërkesës së 

DKA-Drenas, për plotësimin e tri (3) pozitave të  lira të punës për Drejtor të Shkollave FMU, sipas sistemit 

të SIMBNJ është shpallur konkursi publik  dhe janë plotësuar 3 pozitat për Drejtor SHFMU pas rishpalljeve 

të këtyre pozitave. Me konkurs të brendshëm (Avancim–ngritje në pozitë) është zhvilluar procedurë 

rekrutuese sipas sistemit të SIMBNJ dhe janë 4 pozita; në DGJK dhe Pronë- Udhëheqës i Sek. të Gjeodezisë 

,  DAP- Udhëheqës i Sek. të Gjendjes Civile dhe pozita Udhëheqës për Komunikim me Publikun dhe pozita 

Zyrtar i Lartë për Planifikim dhe Projekte në Drejtorinë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural. Hartimi i 

planit individual i personelit për vitin 2019 është përfunduar në përfundim të muajit Tetor 2018,  përmes 

sistemit të SIMBNJ. Më PPI për vitin 2019 disa pozita të lira të planifikuara janë plotësuar në gjashtë mujorin 

e parë  të vitit 2019. Në bazë të  kërkesave të Drejtorive për plotësimin e pozitave të lira të punës ( të 

pensionimeve dhe  pozitave të lira të planifikuara në PPI për vitin 2019), janë shpallur konkurse publike me 

sistem të SIMBNJ,  Zyrtar i Personelit 1, Zyrtar për Listë të pagave, 3 Zyrtar për Shërbime Sociale, Zyrtar për 

Bibliotekë 1, 2 Zyrtar për Ndërtimtari, Zyrtar për Menaxhimin e Projekteve, Zyrtar i Lartë për Ndërtimtari, 

Zyrtar për shëndetësi, Zyrtar për Menaxhimin e Mbeturinave, Zyrtar për Zhvillim,  Zyrtar i Lartë për Ekonomi,  

Inspektor Tregu (rishpallje) , Zyrtar të parave të imta- Arkëtar (rishpallje), Zyrtar për Informim dhe Monitorim 

të Mediave, Zyrtar për Mbledhjen e Tatimit,  2 Zyrtar të Gjendjes Civile 1,  Zyrtar për Transport 1, Udhëheqës 

i Sektorit për Buxhet dhe Financa ( ZKF), Udhëheqës i Prokurimit, Udhëheqës i Sektorit të Ndërtimit dhe 

Zyrtar i Lartë për Çështje Pronësore;  

Sqarim; Pozitat e lira të shpallura me datë 12/09/2019 janë pezulluar sipas shkresës të datës 07/10/2019 të 

MAP ( dy pozitat e shpallura; Udhëheqës i Sektorit të Ndërtimit  dhe  Zyrtar i Lartë për Çështje Pronësore ), 

ndërsa pozita Udhëheqës i Prokurimit, nuk ka pasur kandidat të mjaftueshëm për tu zhvilluar procedura 

rekrutuese.  

Janë përfunduar procedurat rekrutuese për pozitat; Zyrtar i Personelit 1, Zyrtar për Listë të pagave, tre (3) 

Zyrtar për Shërbime Sociale në QPS-Drenas, Zyrtar për Bibliotekë 1, dy (2) Zyrtar për Ndërtimtari, Zyrtar 

për Menaxhimin e Projekteve, Zyrtar i Lartë për Ndërtimtari, Zyrtar për  shëndetësi, Zyrtar për Menaxhimin 

e Mbeturinave, Zyrtar për Zhvillim, Zyrtar i Lartë për Ekonomi,  Inspektor Tregu, Zyrtar të parave të imta-

Arkëtar,  Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave,  Zyrtar për Mbledhjen e Tatimit, dy (2) Zyrtar të 

Gjendjes Civile 1 dhe Udhëheqës i Sektorit për Buxhet dhe Financa ( ZKF).  

Konkurs me marrëveshje për shërbime të veçanta  për   muajin Janar –  Shtator  2019  

Forma tabelare e konkurseve: 
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Muajt: Lloj  konkursit Nr. Pozitave të 

shpallura 

Nr.  Pozitave të 

realizuara 

Numri i pozitave 

të 

anuluara 

Ankesat 

 Janar 

2019 

Konkurs me 

Marrëveshje për 

Shërbime te Veçanta 

 

Një (1) Roje Pylli   1 pozitë në 

DBZHE  

Është anuluar 

konkursi dhe i 

është vazhduar 

kon. rojës së 

pyllit sipas 

kërkesës së 

Drejtorit për 3 

muaj. 

 

 Nuk ka pas 

kandidat 

konkurrues në 

konkurs. 

 

Janar 2019 Konkurs me 

Marrëveshje për 

Shërbime te Veçanta 

 

Një (1) Inspektor i 

Ndërtimit dhe Një (1) 

Inspektor i Mjedisit -  

Sanitar 

2 pozita të 

realizuara 

 Nuk ka pasur 

ankesa, 

 

11 Janar 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs me 

Marrëveshje për 

Shërbime te Veçanta për 

7 (shtatë pozita) 

1 Zyrtar Ligjor, 2 

Mirëmbajtës-punëtor 

teknik në stadiumin 

sintetik, 1 Zyrtar në 

stadiumin  sintetik,  

 2 Mirëmbajtës-punëtor 

teknik në Palestrën 

Sportive, 1 Zyrtar për 

ndërtimtari-Hidroteknik, 

2 Zyrtar për Bujqësi, 2 

Zyrtar të Prokurimit. 

 

Për 7  (shtatë pozita) 

1 Zyrtar Ligjor, 2 

Mirëmbajtës-punëtor 

teknik në stadiumin 

sintetik, 1 Zyrtar në 

stadiumin  sintetik,  

 2 Mirëmbajtës-

punëtor teknik në 

Palestrën Sportive, 1 

Zyrtar për ndërtimtari-

Hidroteknik, 2 Zyrtar 

për Bujqësi, 2 Zyrtar 

të Prokurimit. 

 

 

 

7  (shtatë pozita) 

për  11 Zyrtar të 

pranuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuk ka pasur 

ankesa, 
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Konkursi 

është më 

28/12/2018 

po 

procedura 

është 

zhvilluar 

në Janar-  

2019 

Konkurs Publik për 

Drejtor të QKMF-së në 

Drenas 

Një (1) Drejtor  

 

 

 Një (1)  pozitë e 

realizuar 

 

  

 

 

Nuk ka pasur 

ankesa 

Janar  

Shkurt  

Mars 2019 

Shpallje të Konkurseve 

për Drejtor SHFMU 

“Zenel Hajdini” 

Tërstenik, “Gani 

Elshani” Kroikovë, 

“Bajram Curri” Nekoc 

 

 

Tri (3) pozita – 

Drejtor i shkolle të 

mesme të ulët 

   

 

Tri (3) pozita të 

realizuara  pas 

Rishpallje së 

Konkursit  

 

  

 

  

Janar 

 Mars, 

Qershor, 

Korrik, 

Tetor 

2019 

Konkurs - Avancim 4 pozita Udhëheqës i 

Sek. Të Gjendjes 

Civile, Udhëheqës të 

Gjeodezisë, 

Udhëheqës i 

Komunikimit me 

Publikun dhe Zyrtar i 

Lartë për Planifikim 

dhe Projekte 

 4 pozita të 

realizuara pas 

shpalljes së 

konkurseve 

 

 

 

 

 

Nuk ka pasur 

ankesa 

    

 

 

 

 

Mars 2019 

 

Konkurs Publik për 

Zyrtar të Personelit 1 në 

Zyre të Kryetarit 

Një (1) pozitë Zyrtar i 

Personelit 1 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 Nuk ka pasur 

ankesa 

Mars 2019 

 

Konkurs Publik për 

Zyrtar për Shërbime 

Sociale 2 në Qendrën 

për punë Sociale 

Një (1) pozitë Zyrtar 

për Shërbime Sociale 

2 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 Nuk ka pasur 

ankesa 
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Mars 2019 

 

1. Konkurs Publik për 

Zyrtar për Listat e 

Pagave në Arsim 

2. Konkurs Publik 

Zyrtar për Shërbime 

Sociale 2 

3. Konkurs Publik 

Zyrtar i Personelit 1 

Një (1) pozitë për 

Zyrtar për Listat e 

Pagave në Arsim 

Një (1) pozitë për 

Zyrtar për Shërbime 

Sociale 2 

Një (1) pozitë për 

Zyrtar i Personelit 1 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 

 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 

 Nuk ka pasur 

ankesa 

 

Prill 2019 Konkurs me 

Marrëveshje për 

Shërbime te Veçanta 

 

Një (1) Roje Pylli   1 pozita  e 

realizuar të 

DBZHE  

  Nuk ka pasur      

ankesa 

 

 

 

Shkurt 

 2019 

 

 

Konkurs  me 

marrëveshje për 

shërbime të veçanta   

 

 

Për  4 pozita;  Zyrtar 

për Ndërtimtari 

4 pozitë  të 

realizuara më 

Konkurs.  3 (tri) 

prej këtyre 

pozitave janë 

plotësuar me 

konkurs  të 

rregullt  në 

Qershor të vitit 

2019. 

 Nuk ka pasur      

ankesa 

 

Prill 2019 1. Konkurs  2 (dy) 

Zyrtar për Ndërtimtari 

2. Konkurs   Zyrtar për 

Menaxhimin e 

projekteve 

3. Konkurs  Zyrtar i 

Lartë për Ndërtimtari 

4. Konkurs Zyrtar për 

Bibliotekë 1 

Dy (2) pozita  Zyrtar 

për Ndërtimtari 

Një (1) pozitë Zyrtar 

për Menaxhimin e 

Projekteve 

Një (1) pozitë Zyrtar  i 

Lartë për Ndërtimtari 

Një (1) pozitë Zyrtar  i 

Lartë për Ndërtimtari 

Dy (2) pozita të 

realizuara 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 

 Nuk ka pasur 

ankesa 
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Maj 2019 1. Konkurs  Zyrtar i 

Lartë për Ekonomi 

2. Konkurs Zyrtar për 

Zhvillim 

3. Konkurs Zyrtar për 

Menaxhimin e 

Mbeturinave 

4. Konkurs Zyrtar për 

Shërbime Sociale 2 

Një (1) pozitë Zyrtar  i 

Lartë për  Ekonomi 

Një (1) pozitë Zyrtar    

për  Zhvillim 

Një (1) pozitë Zyrtar    

për  Menaxhimin e 

Mbeturinave 

Një (1) pozitë Zyrtar 

për Shërbime Sociale 

2 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 

 Nuk ka pasur 

ankesa 

Qershor 

2019 

1. Konkurs Zyrtar për  

Shëndetësi 

2. Konkurs Zyrtar për 

Shërbime Sociale 2 

3. Konkurs  Arkëtar-  

Zyrtar të  parave të imta 

Një (1) pozitë Zyrtar    

për  Shëndetësi 

Një (1) pozitë Zyrtar 

për Shërbime Sociale 

2 

Një (1) pozitë  

Arkëtar- Zyrtar    të 

parave të imta   

 

 

 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 Nuk ka pasur 

ankesa 

Korrik 

2019 

1. Konkurs Publik  

Dy(2) Zyrtar të  

Gjendjes Civile 1 

2. Konkurs Publik  

Zyrtar I Prokurimit 2 

3.  Konkurs Publik 

Zyrtar për Informim dhe 

Monitorim të Mediave 

4. Konkurs Publik 

Inspektor i Tregut 

 

 

Dy (2) pozita  Zyrtar 

të Gjendjes Civile 1 

 

Një (1) pozitë për 

Zyrtar i Prokurimit 2 

Një (1) pozitë  Zyrtar  

për Informim dhe 

Monitorim të Mediave 

Një (1) pozitë  

Inspektor i Tregut 

Dy (2) pozita  të 

realizuara 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 

 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 

 Nuk ka pasur 

ankesa 
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Shtator 

2019 

1. Konkurs Publik 

Zyrtar për Mbledhjen e 

Tatimit 

2. Konkurs Publik 

Zyrtar Kryesor 

Financiar 

Një (1) pozitë  Zyrtar  

për Mbledhjen e 

Tatimit 

Një (1) pozitë  

Udhëheqës i Sek. për 

Buxhet dhe Financa 

(Zyrtar  Kryesor 

Financiar) 

 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 

Një (1) pozitë e 

realizuar 

 

 

 Nuk ka pasur 

ankesa 

 

 

Në muajin Prill 2019, Auditorët e jashtëm, 

Kërkesa; auditimi i pozitave të rekrutimit për vitin 2018, punëtorët e pranuar me marrëveshje për shërbime të 

veçanta për vitin 2018, Akt Emërimi, Lista e pagave për muaj të caktuar, Kualifikimi   (diplomë ose certifikatë), 

stafin si ushtrues detyre, stafin e shërbyesve civil  transfer, punë shtesë të shërbyesve civil, të pensionuarit me 

arritjen e moshës, lehonat në shërbimin civil në vitin 2018. 

Në muajin Nëntor 2019, Auditorët e jashtëm, 

Kërkesa; auditimi i pozitave të rekrutimit për vitin 2019,  listat e pagave, hyrje dalje të zyrtarëve, pushimet 

vjetore,  Akt Emërimet, paga shtesë.  

Zyra e personelit është përgjigjur dhe ka plotësuar dokumentacionin në bazë të detyrës zyrtare edhe sipas 

kërkesës së Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës lidhur me rastet ankimore. Po 

ashtu zyra e Personelit dhe njësia e personelit sipas detyrës Zyrtare dhe sipas  Rreg. nr. 05/2011 ka rolin e 

sekretarisë  për përgatitjen e seancave sipas ankesave,  në  KZKA  dhe  e njëjta vlen edhe sipas Rreg. 04/2011 

të komisionit disiplinor, gjatë kësaj periudhe ku janë zhvilluar seancat: Ankesat kanë qenë; ankesa lidhur me 

procedurë rekrutuese, ankesa për masë disiplinore,  ankesa për 3 paga përcjellëse me rastin e pensionimit. 

1.4. ZYRA PËR INTEGRIME EVROPIANE (ZKIE) 

Zyra për Integrime Evropiane (ZKIE) harton dhe miraton plane, projekte dhe ofron shërbime përkatëse në 

fushën e integrimeve evropiane, ofron përkrahje, këshilla dhe ekspertizë profesionale drejtuesve në fushën e 

integrimit evropian duke marrë parasysh obligimet që dalin nga të gjitha dokumentet strategjike kombëtare 

rreth integrimit evropian dhe marrëdhënieve në Kosovë. Siguron që ndihma e jashtme është e ndërlidhur dhe 

kontribuon në zbatimin e prioriteteve dhe planeve të institucionit, koordinon dhe konsultohet me institucionet 

përgjegjëse dhe me institucionet e tjera të jashtme përkatëse për fushën e integrimeve evropiane me qëllim të 

harmonizimit të prioriteteve dhe politikave, merr pjesë në përcaktimin dhe planifikimin e aktiviteteve të 

ministrisë në përputhje me dokumentet strategjike kombëtare për integrim evropian. Koordinon dhe 

bashkëpunon me zyrën e personelit për ngritje të kapacitetit të stafit për çështjet e ndërlidhura me integrim 

evropian, ofron udhëzime për stafin e nivelit më të ulët të njësisë organizative në bërjen e hulumtimeve, 

përgatitjen e raporteve dhe ofrimin e këshillave rreth çështjeve të integrimit evropian, duke kontribuar në 

punën e tyre sipas nevojës monitoron produktet. ZKIE gjatë periudhës Janar –Dhjetor 2019 ka kryer punët 

dhe detyrat e punës në bazë të planit të punës përshkrimit të detyrave të punës dhe Rregullores së Qeverisë 

08/2011. Programi Kombëtar për Zbatim të MSA-së që është dokument ligjërisht i detyrueshëm për të gjitha 

institucionet e Republikës së Kosovës dhe Komuna, ku në nivelin lokal kemi Planin e veprimit të obligimeve 
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të Komunave nga Agjenda Evropiane. Gjatë kësaj periudhe raportuese kemi përcjellë raporte sipas kërkesës 

së Ministrisë për Integrime Evropiane, kemi koordinuar punën më Drejtorët e drejtorive  e shefa të sektorëve 

dhe Udhëheqësin e personelit për identifikimin e nevojave për trajnime për stafin civil të Komunës së 

Drenasit. Është raportuar më kohë kryetarit dhe MAPL-së për Përmbushjen e Obligimeve nga Agjenda 

Evropiane për periudhën Janar-Dhjetor  2019 për Komunën e Drenasit dhe të gjitha raportet janë publikuar 

edhe në ueb faqen zyrtare të Komunës. Gjatë muajit prill, Zyra për Integrime Evropiane, sipas kërkesës së 

MIE ka përpiluar tabelën më të dhënat për pozitat udhëheqëse në Komunën e Drenasit si dhe të njëjtën e ka 

përcjellë tek Ministria për Integrime Evropiane. Kjo tabelë përmban të dhëna lidhur me pozitat udhëheqëse 

në Komunën e Drenasit si kush i mban ato pozita, emri dhe mbiemri, përkatësia etnike si dhe gjinia. Në muajin 

maj është bërë përcjellja e Planit për Integritet për Ministrinë për Integrime Evropiane. Ky Plan bazohet në 

rezultatet e një plani gjithëpërfshirës të planifikimit të integritetit dhe procesit të vlerësimit të rrezikut të 

ndërmarrë në kuadër të Komunës së Drenasit. Gjatë muajit qershor përcjellja e Planit të Veprimit për 

Trashëgimi Kulturore. Ky draft plan përfshinë asetet e  trashëgimisë kulturore dhe natyrore si dhe turizmin. 

Gjatë periudhës së dytë të vitit 2019, qershor-dhjetor i është përmbajtur këshillave dhe rekomandimeve nga 

MAPL-ja si dhe ka raportuar mbi përmbushjen e obligimeve të cilat rrjedhin nga agjenda evropiane për 

komunat.  

1.5. ZYRA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM 

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim këshillon autoritet komunale në lidhje me nevojat e komuniteteve 

pakicë që jetojnë në komunën tone të siguroj mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të tyre, qasje të barabartë 

të gjitha komuniteteve  në shërbimet publike dhe të krijoj kushte për një kthim te qëndrueshëm të refugjateve, 

personave të zhvendosur dhe atyre të riatdhesuar qe u përkasin të gjitha komuniteteve. Zyra Komunale për 

Komunitete dhe Kthim gjatë vitit 2019 ka pasur në fokus personat e riatdhesuar gjatë vitit 2019, kemi një 

familje prej tre anëtarësh të riatdhesuar të kthyer shqiptar nga bota e jashtme, dhe një person tjetër  i vetmuar 

po ashtu i riatdhesuar nga bota e jashtme. Ndërsa nga viti 2018  janë të bartur  3(tri) familje të cilat janë të 

përfshirë në Asistencë Sociale. Kurse një person i kthyer nga vitet e mëparshme i riatdhesuar (nënë e vetmuar) 

është në përcjellje me qëndrim e vendosur në Qendrën Rehabilituese në vazhdimësi. Në Janar të vitit 2019, 

në bashkëpunim me shoqatën Diakoni Kosova nga Mitrovica kemi bëre vizitë rastit të caktuar ku i kemi 

siguruar dhe ka marre përsipër  më ja siguruar  të gjitha barnat dhe vizitën mjekësore për çdo muaj kontroll 

në ordinance e Syve në Prishtinë. Sa i përket aplikimit për plan biznes, me Rregulloren në fuqi 13/2017, ka 

kaluar tek Zyra  e Punësimit ku në gjashtëmujorin e vitit 2019, kemi 15 përfitues  nga UNDP-ja në 

bashkëpunim me MPB. Përfitues të mjeteve të punës për idetë e tyre për fillim të biznesit. Vlera e mjeteve të 

punës përfshin 3000.00€.  Në fazën e parë kanë përfituar 6 persona në fazën e dytë kanë përfituar 4 persona  

dhe janë refuzuar 2 persona Në fazën e tretë kanë përfituar 5 veta  dhe janë refuzuar grantin dy veta. Rreth 25 

veta kanë ndjekur trajnimin për vetëpunësim ne qendrën për aftësim profesional në Prishtinë përmes zyrës së 

punësimit në Drenas. Në raportin vjetor të vitit 2019, kemi pasur 23 kërkesa nga personat e riatdhesuar për 

pajisje me vërtetim për personat e riatdhesuar ku të gjithë janë pajisur në bazë të dokumenteve të kthimit që i 

kanë poseduar. Gjithashtu gjatë vitit 2019, kemi mbajtur 4 (katër), mbledhje të KKSB, ku u diskutua lidhur 

me mërgimtaret (ofrimi i shërbimeve, sigurisë, ngjarjeve kulturore etj.) si dhe të ndryshme. Në vitin 2019 nga 

Organizata IADK, kemi mbajtur takim me personat e riatdhesuar, ku gjatë këtij takimi personat e riatdhesuar 

janë njoftuar për kriteret dhe kushtet në të cilat i ofron ky program ne projektin qe e ofron IADK-përfituesit e 

projektit nga GIZ-Gjerman, projekt ky i cili përfshin vetëm sektorin e bujqësisë. Në bazë të marrëveshjes së 

nënshkruar në mes të Kryetarit të Komunës, z. Ramiz Lladrovci dhe Drejtorit të IADK, në këtë vit raportues 

po thuaj se të gjithë kanë aplikuar për përfitim në sektorin e bujqësisë. Projekti vazhdon edhe gjatë vitit 2020. 
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1.6. ZYRA PËR BARAZI GJINORE  

ZBGJ/Komuna Drenas  duke u bazuar në kërkesën e datës 12.12.2019, për dorëzimin e raportit janar-dhjetor  

2019 Agjencisë për Barazi Gjinore lidhur me raportimin e Komunave, përkatësisht Zyrtarëve për Barazi 

Gjinore, bën këtë raport të punës të realizuar për  vitin 2019. Me rastin e 8 Marsit, Ditës Ndërkombëtare të 

Gruas, në sallën e Kuvendit Komunal është mbajtur një takim i organizuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe 

Sport me të gjitha punonjëset e administratës komunale, të cilave iu janë dhuruar edhe buqeta me lule. Gjatë 

këtij takimi Kryetari Lladrovci ka theksuar se Komuna e Drenasit mbetet komunë lidere sa i përket besimit 

në aftësitë dhe shkathtësitë e grave, ku 6 nga gjithsej 12 drejtori udhëhiqen nga gratë/femrat, ndërsa pjesa 

dërrmuese e stafit të administratës komunale janë femra. ZBGJ-Drenas/Gllogoc gjatë kësaj periudhe 

raportuese janar – dhjetor  2019 ka marrë pjesë në prezantimin e manualit “ Parandalimi i Stereotipave Gjinorë 

dhe Promovimi i Barazisë Gjinore në Tekstet dhe Materialet Shkollore” i organizuar nga Agjencia për Barazi 

Gjinore me datë 06 qershor 2019, manual ky i cili synon të ofroj udhëzime konkrete për tekst-shkruesit, 

recensentët dhe vetë arsimtarët se si të integrojnë perspektivën gjinore, të sfidojnë marrëdhëniet gjinore të 

mbingarkuara me role të stereopitizuara gjinore, që mbajnë vajzat larg proceseve zhvillimore, vendimmarrjes, 

zhvillimit të plotë intelektual dhe profesional dhe eliminimin e pasojave që pabarazia gjinore ka në jetën e 

individëve dhe shoqërisë në tërësi. Me rastin e vazhdimit te masës afirmative për regjistrimin e pronës së 

paluajtshme në emër të dy bashkëshorteve nga prilli i vitit 2019 deri ne prill te vitit 2020, me posterat të cilët 

i ka realizuar ABGJ i kemi vendosur në ambientet e Komunës së Drenasit më qëllim që qytetarët të jenë të 

informuar për regjistrimin e pronës së paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve. Gjatë vitit 2019 në 

Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë si rezultat i vazhdimit të masës afirmative janë paraqitur 32 

kërkesa për regjistrimin e pronës në emër të të dy bashkëshortëve, ndërsa gjithsej nga viti 2019 janë 99 raste 

ku femrat në çfarëdo forme janë përfshirë në lidhje me pronën qoftë bartje, regjistrim  pronësisë në emër të 

grave, trashëgim. Me rastin e 1 Qershorit, Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Komunën e Drenasit në 

bashkëpunim me Këshillin e Veprimit Rinor Lokal, Policinë e Drenasit dhe Institucionin Parashkollor 

“Ardhmëria ” në Drenas shënuan 1 Qershorin Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve. Komuna e Drenasit ka 

shënuar muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Zyra për Barazi Gjinore Komuna Drenas në 

bashkëpunim me QPDG me Drejtoreshën Kadire Tahiraj dhe QKMF radiologun Shkëlzen Gashi kemi mbajtur 

një sesion informues lidhur me kancerin e gjirit. Sesioni është hapur nga zyrtarja për barazi gjinore pastaj 

radiologu i cili në mënyrë më të hollësishme ka informuar në hollësi lidhur me zbulimin e hershëm të kancerit 

të gjirit dhe rëndësinë e shëndetit lidhur me këtë sëmundje. Në këtë sesion informues përveç zyrtarëve nga 

Komuna kanë marrë pjesë edhe shoqëria civile.  Lidhur me fushatën “16 Ditët e Aktivizimit kundër dhunës 

në familje”, Komuna e Drenasit përkatësisht Zyra për Barazi Gjinore në bashkëpunim me zyrtarët nga 

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik ka realizuar aktivitet lidhur më këtë fushatë, ku ka shpërndarë poster nëpër 

institucione komunale lidhur me vetëdijesimin për dhunën në familje. Gjithashtu në Qendrën për Punë Sociale 

me drejtorin e kësaj qendre dhe zyrtaret e shërbimeve sociale është mbajtur takim lidhur me ndihmën të cilën 

e ofrojnë ata për viktimat e dhunës në familje, me cilat vështirësi dhe sfida përballen gjatë punës së tyre lidhur 

me këto raste. Drejtoria Komunale e Arsimit-DKA Komuna e Drenasit gjatë vitit 2019 ka ndarë 40 bursa për 

nxënës të shkollave të mesme dhe 160 të tjera për student të universiteteve ku prej tyre 127 bursa u janë ndarë 

femrave dhe 33 meshkujve. Studentët përfitues të bursës komunale për vitin akademik 2019/2020 kanë 

nënshkruar kontratat për marrjen e bursës të ndara nga Komuna në vlerë prej 500 € për një student.  Drejtoria 

për Zhvillim Ekonomik/DZHE /Komuna e Drenasit në bashkëpunim me AZHR-në ka mbajtur trajnimin 

“Fuqizimi i të rinjve dhe grave në aftësi të buta dhe aftësi menaxheriale”. Në këtë trajnim pjesëmarrësit janë 

trajnuar në mënyrë profesionale rreth aftësive të buta dhe atyre menaxheriale. Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë 

dhe Zhvillimit Rural /Komuna e Drenasit gjatë vitit 2019 ka përkrahur fermerët e Komunës së Drenasit. Kjo 

drejtori  ka ndarë 100 motokultivatorë për fermerët e Komunës së Drenasit. Këto pajisje do të ndikojnë në 

lehtësimin e punës së fermerëve dhe do të rrisin efikasitetin në kultivimin e pemëve dhe perimeve si dhe do 

të ndikojnë në zgjerimin e sipërfaqeve. Në mesin e përfituesve të këtyre motokultivatorëve 11 prej tyre janë 
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femra. Gjithashtu nga kjo Drejtori kanë përfituar edhe 93 fermerë me serra prej tyre 24 përfituese janë femra  

dhe 69 meshkuj. Gjithashtu IADK-ja ka përkrahur 7 fermer të Komunës së Drenasit me motokutivatorë në 

kuadër të projektit për bimë mjekësore dhe aromatike të cilët kanë përfituar motokultivatorë të madhësive të 

ndryshme me frezë dhe kositëse. Gjatë periudhës raportuese janar-dhjetor Komuna e Drenasit është vlerësuar 

për përfaqësimin gjinor në nivel lokal nga MAPL-ja. Kryetari Lladrovci me datë 11.12.2019 ka pranuar 

certifikatën nga MAPL-ja për arritjen e përfaqësimit gjinor në nivel lokal dhe mundësinë e pjesëmarrjes së 

grave në vendimmarrje “Në vlerësim të përpjekjeve të bëra dhe për kontributin e drejtë barazisë gjinore në 

Komunën e Gllogocit”. Ky vlerësim nga MAPL-ja Komunës së Drenasit i është bërë në kuadër të 

“Përfaqësimit gjinor në nivel lokal -2 vite pas zgjedhjeve lokale dhe Kryetari Lladrovci është vlerësuar me 

performancën më të mire bazuar në indikatorët e përformances gjinore. Përveç kësaj Komuna e Drenasit është 

shpërblyer edhe me dy çmime, me “Çmimin për arritje në fushën e përfaqësimit të barabartë gjinor në vitin 

2018” si dhe me “Çmimin për përformancën më të mire komunale për vitin 2018 ”. 

2. RAPORTET SIPAS DREJTORIVE 

2.1.  DREJTORIA E ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME 

 

Periudha raportuese njëvjeçare e punës në Drejtorinë e Administratës së Përgjithshme përfshinë fushat nga 

Sektori i Gjendjes Civile, Zyra e Prokurimit, Qendra për Shërbime të Qytetarëve, Shërbimit të Kuvendit të 

Komunës, Sektori për Teknologji Informative dhe Logjistikë si dhe Sektorit të Arkivit Komunal. 

 

I. Sektori i Gjendjes Civile: 

 

Në Sektorin e Gjendjes Civile prej datës 01.01.2019-31.12.2019 janë lëshuar këto dokumente: 

1. Ekstrakte të lindjes – 29 260 copë 

2. Certifikata të lindjes- 12 039 copë 

3. Certifikata të martesës- 7 813 copë 

4. Certifikata të vdekjes- 1 718 copë 

5. Certifikata të vendbanimit- 726 copë 

6. Certifikata të bashkësisë familjare- 7 552 copë 

7. Certifikata të gjendjes martesore- 1 722 copë 

8. Certifikata të shtetësisë- 951 copë 

9. Vërtetim nga arkiva - 846 copë 

Totali i certifikatave - 62627 copë 
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Gjithashtu  gjatë vitit 2019 përmes e-kioskut janë nxjerr 1 905 certifikata dhe atë në këto kategori: 

 

            1. Ekstrakt i lindjes 1 271 copë 

            2. Certifikate e lindjes 417 copë 

            3. Certifikate e martesës 195 copë 

            4. Certifikate e nënshtetësisë 16 copë  

            5. Certifikate e vendbanimit 6 copë  

6. Certifikate e vdekjes 0 copë 

 

II.   Zyra e Prokurimit 

 

Gjatë periudhës 01.01.2019 - 31.12.2019  në Zyrën e Prokurimit Publik janë bërë  kërkesa për blerje 

dhe zhvillim të procedurave të prokurimit nga të cilat: 

  

1. Administrata komunale 610  kërkesa 

2. Institucionet arsimore 1705  kërkesa dhe 

3. Institucionet shëndetësore 257 kërkesa 

  

a.       Nga këto kërkesa kjo Zyrë ka zhvilluar 255   procedura,  prej tyre për: 

  

1. Vlera minimale  53 

2. Kuotime të çmimeve  19 

3. Punë shtesë 6  dhe me negociata 2 

4. Procedura të hapura 96       

5. Anulime dhe Ri-tenderime të njoftimeve për kontratë  44 

6.  35 Ritenderime 

  

b.      Janë nënshkruar  172 kontrata,  prej tyre për: 

 

1. Vlera minimale 49  (<1.000€ ) 

2. Vlera të vogla 19  (<10.000€ ) 
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3. Punë shtesë   6 dhe  të negociuara 2 

4. Vlera të mesme ose të mëdha 96 (>10.000€ ), Shërbime, Furnizime, Punë. 

  

c.       Janë kryer njoftimet për kontratë, dhënie,  anulime dhe pas nënshkrimit të kontratës 

 

1. Njoftimet për kontratë  247 përfshihen edhe vlerat minimale (53) pa pune shtese dhe pa 

procedura me negociata (8) 

2. Njoftime për dhënie      172  

3. Njoftime për anulime    40   

4. Njoftime pas nënshkrimit të kontratës  172  

5. Aktvendime të hapjeve dhe Aktvendime të vlerësimeve  172 

6. Raporte  të vlerësimeve  172  

 

III. Qendra për Shërbime të Qytetarëve (QSHQ): 

 

Qendra për Shërbim të Qytetarëve gjatë periudhës 01/01/2019-31/12/2019 ka regjistruar gjithsej 29 942 lëndë 

të klasifikuara sipas shenjave klasifikuese, siç janë: 

 

 Janar: janë regjistruar 2 147 lëndë të ndryshme; 

 Shkurt: 1 906 lëndë; 

 Mars:    2 212 lëndë; 

 Prill:  2 484 lëndë; 

 Maj:   3 227 lëndë; 

 Qershor: 2 797 lëndë; 

 Korrik:    2 740 lëndë; 

 Gusht:     2 526 lëndë; 

 Shtator:  2 400 lëndë; 

 Tetor:     2 771 lëndë; 

 Nëntor:   2 232 lëndë; dhe 

 Dhjetor:  2 500 lëndë. 

 

Qendra për Shërbim të Qytetarëve përmes sistemit elektronik ka ofruar të gjitha shërbimet për 

qytetarët, ka pranuar dhe regjistruar të gjitha lëndët që u janë drejtuar organeve komunale. Në këtë sektor 

është dhënë prioritet në ofrimin e sa më shumë shërbimeve, duke krijuar mundësinë që qytetarët fare të mos 

frekuentojnë fizikisht në zyrat e komunës.  Bazuar në rregullativën ligjore, në koordinim me IT dhe nivelin 

qendror si dhe institucionin përgjegjës për e-Qeverisje, Qendra për Shërbim të Qytetarëve ka përmbushur të 

gjitha objektivat e parapara me planin e punës, për organizimin dhe funksionalizimin e QSHQ-së.         
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IV. Shërbimet e Kuvendit të Komunës 

 

Kuvendi i Komunës gjatë kësaj periudhe ka mbajtur gjithsej 21 mbledhje si vijon: 

 

 11 (njëmbëdhjetë)  mbledhje të rregullta,   

 1  (një) mbledhje të jashtëzakonshme, 

 1 (një) mbledhje urgjente dhe 

 3 (tre) mbledhje solemne. 

 

Kuvendi i Komunës së Drenasit ka miratuar gjithsej 72 akte (3 Rregullore dhe 69 Vendime). 

 

Komiteti për Politikë e Financa ka mbajtur 11 (njëmbëdhjetë) takime; Komiteti për Komunitete ka mbajtur 5 

(pesë) takime; 

 

Gjatë vitit 2019 janë themeluar katër Komitete Konsultative: 

 

1. Komiteti për Arsim Kulturë Rini dhe Sport (KKAKRS),  

2.  Komiteti për Zhvillim Ekonomik Mbrojtje të Ambientit Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 

(KKZHEMASHMS),  

3. Komiteti për Persona me Aftësi të Kufizuar (KKPAK) dhe  

4. Komiteti Konsultativ për Barazi Gjinore (KKBGJ). 

 

V. Sektori për Teknologji Informative dhe Logjistikë 

 Zyra e Teknologjisë Informative. 

 

Avancimi dhe modernizimi i shërbimeve dixhitale komunale është prioritet për Komunën e Drenasit. 

Kemi  mundësuar  avancimin  e proceseve dhe shërbimeve administrative në komunë. Duke përdorur 

shërbimet dixhitale, qytetarëve u është lehtësuar marrja e shërbimeve në komunë. Tani qytetari duke përdorur 

platformën e re të ueb faqes, i mundësohet  informimi me rrjedhjen e zgjidhjes së kërkesës së tij drejtuar 

organeve komunale. Implementimin e proceseve të E-shërbimeve dhe aplikacioneve në komunë si: (Intraneti, 

Ueb-faqja, SMAED-i, SIMBNJ-a, SVMP-ja, e-Arkiva, e-Pasuria, GJC, Arka, etj.). Është mbështetur dhe 

trajnuar stafi për përdorimin, janë krijuar dhe konfiguruar llogarit për përdorim të aplikacioneve. Është  

menaxhuar me rrjetin shtetërorë në institucionet komunale, sistemin e TI-ve,  dhe proceseve të qeverisjes 

elektronike në administratën e komunës. Kemi siguruar të gjitha të dhënat që ruhen në serverët e komunës 

dhe DATA Qendër. Kemi menaxhuar, mirëmbajtur dhe krijuar  llogaritë zyrtare për zyrtarë dhe këshilltarë 

komunal, pajisjet zyrtare janë në domain. Me implementimin e aplikacioneve të E-Qeverisjes, komuna jonë 
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monitorohet online nga MAPL, si mbledhjet e kuvendit, përformancën, aplikacioni i Intranetit dhe modulin e 

lejeve të ndërtimit. Qytetarët mundin të marrin shërbimet e Gjendjes Civile në 7 ditë/24 orë duke përdorur e-

Kioskën, këto shërbime mund t’i marrin edhe nga distanca duke përdorur ueb faqen e komunës.  Mbajmë 

kontakte të rregullta me Agjencinë e Shoqërisë se Informacionit dhe me  të gjitha institucionet tjera në nivel 

vendi. Është mirëmbajtur sistemi i  telefonisë VoIP dhe është aktivizuar qasja për thirrje pa pagesë  për 

qytetarët në tel: 080013050. Kemi mbështetur stafin në përdorimin e sistemeve dhe pajisjeve të TI-së, duke  

realizuar kërkesat në fushën e TI-ve për përkrahje. 

           Zyrtari për Pranim të Mallit-Depoist 

 

Është bërë regjistrimi i inventarit të Komunës së Drenasit në regjistrin e Excel-it në bazë të ditarëve të 

punuar nga komisioni për regjistrimi dhe vlerësimin e inventarit të komunës, ku është bërë azhurnimi i raportit 

për regjistrimi e inventarit të komunës, shkarkimi dhe ngarkimi  i inventarit nga të gjithë zyrtarët e komunës, 

pranimi, evidentimi i të gjitha kërkesave nga drejtoritë komunale, për pagesën e faturave sipas kontratave të 

lidhura  nga zyra e Prokurimit për punët, furnizimet dhe shërbimet e kryera dhe të pranuara nga Njësitë 

kërkuese dhe janë nxjerrë raportet nga FreeBalanci.  

 

Pra, gjithsejtë nga GRNS (Free Balanc) për drejtoritë komunale janë nxjerrë: 758 raporte për pagesa të 

ndryshme. 

 

Në sistemin e E-pasurisë artikujt e regjistruar me vlerën nën 1 000€ : 

1. Raporti i pranimit të mallrave arrin vlerën 81,532.96€ ,  ndërsa 

2. Raporti i daljes së mallrave është 81,532.93€ . 

3. Asete në sistemin e E-depos gjatë vitit 2019 janë hyrë 45.493.45€  dhe te gjitha janë bërë dalje dhe 

ngarkimin e zyrtarëve sipas raporteve te pranimit. 

4. Material shpenzues  gjatë vitit  2019 është regjistruar  në sistemin e E-depos 36.039,48€ , gjithashtu 

e njëjta vlerë është pranuar nga  zyrtarët sipas raporteve të pranimit nga Njësitë kërkuese. 

5. Është bërë shkarkimi I inventarit  jashtë përdorimit  gjithsej 203 artikuj në depo, për të cilin komisioni 

i caktuar nga ana e kryetarit  është duke punuar sipas  detyrave të caktuara në Vendim. 

6. Është mbajtur evidenca e regjistrimit të faturave të regjistruara në Excel në E-pasuri, duke e barazuar 

të njëjtën vlerë në hyrje 81.532.96 dhe në dalje 81,532.93€ , gjithashtu edhe  në fletore të punës.  

7. Të gjithë Zyrtarët janë ngarkuar me mallin e porositur nga Njësitë Kërkuese dhe janë nënshkruar në 

fletë-ngarkimin e mallit si dhe të gjitha pagesat  të cilat kanë shkuar për certifikim janë skanuar dhe 

regjistruar për ç’do secilën pagesë veçmas sipas drejtorive.  

 

 Logjistikë:.   

 

Zyrtari përgjegjës është përkujdesur për mirëmbajtjen e veturave të Komunës që të jenë të pastra  brenda 

dhe jashtë, ka kryer të gjitha kontrollet e nevojshme të sigurisë, servisimit rutinor dhe regjistrimit të veturave 

zyrtare. Përdorimi i veturave për pune zyrtare është respektuar sipas rekomandimeve, për përdorim zyrtar të 

veturave sipas  kërkesave të pranuara me postë elektronike.  

Shpërndarja e postes nga ana e zyrtarit është kryer sipas nevoja dhe kërkesave të shërbimeve, çdo herë 

shkresat janë përcjell me kohë dhe saktësi. Zyrtari përgjegjës ka udhëzuar palët sipas nevojës gjatë orarit 

tel:080013050
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zyrtar, ka dhënë  informacione palëve lidhur me kontaktet me zyrtarët,  ka evidentuar parregullsitë që vërehen 

në hyrje- dalje të portës. 

Shërbimet në mirëmbajtjen e objektit dhe inventarit nga ana e zyrtarit përgjegjës janë kryer sipas 

kërkesave për intervenim. Përkujdesa për mirëmbajtjen e sistemit energjetik në objektin  komunale ka qenë 

në nivel, problemet të cilat janë paraqitur në kohë janë eliminuar nga punëtori i autorizuar. Punëtoret e 

shërbimeve kanë kryer pune dhe detyrat tjera sipas kërkesave nga ana e zyrtarëve.  

 

 Njësia për të Drejtat e Njeriut dhe Zyra për Barazi Gjinore 

 

Ka udhëhequr programin e komunës për barazi gjinore, duke siguruar se funksionet ekzekutive të komunës 

dhe zyrat tjera relevante, mbështesin politikat dhe strategjitë për implementimin e Ligjit për Barazi Gjinore, 

procedurat e mundësive të barabarta dhe personat me aftësi të kufizuara, sipas legjislacionit vendor dhe atij 

ndërkombëtar, për të drejtat e njeriut,  si dhe ka monitoruar zbatimin e ligjeve që sanksionojnë trafikimin me 

qenie njerëzore. 

Njësia për të Drejtat e Njeriut, gjatë vitit 2019 ka qenë e përqendruar në rastet e diskriminimit në bazë të 

gjinisë dhe ka qenë mjaftë e angazhuar për të ndikuar në politikat dhe proceset që e promovojnë analizimin, 

parandalimin dhe mbikëqyrjen e shkeljeve të drejtave të njeriut në bazë të gjinisë. Mirëpo, megjithatë gjendja 

e barazisë gjinore nuk është e njëjtë nëpër të gjitha lokalitetet e komunës në lidhje me përkatësinë gjinore dhe 

për një shpërputhje të fuqishme gjinore në vendimmarrje, në të gjitha nivelet e hartimit, menaxhimit dhe 

administrimit të politikave, ku pozicioni i grave (që është në numër) dhe si rrjedhojë trajtimi i nevojave 

specifike të tyre dhe përpjekjet për plotësimin e interesave strategjike të tyre, është i dobët. Ndër të arriturat 

gjatë periudhës të cilën raportojmë, në fushën e të drejtave të fëmijëve do të veçonim: sensibilizimin dhe 

vetëdijesimin, informimin, edukimin dhe arsimimin. ZBGJ ka marrë pjesë në të gjitha aktivitetet që kanë qenë 

të lidhura me barazinë gjinore brenda dhe jashtë Komunës. 

 

VI. Sektori i Arkivit Komunal 

 

Gjatë vitit 2019, kemi vazhduar arkivimin e lëndëve ku sipas legjislacionit në fuqi lëndët duhet të arkivohen  

në mënyrë  fizike dhe elektronike. Secila drejtori ka obligim ligjor që lëndët e përfunduara të kthehen në 

arkivin komunal për ruajtjen e mëtutjeshme. 

 Numri i lëndëve të arkivuara në mënyrë fizike për të gjitha programet për vitin 2019 është 4 997.              

 Ndërsa numri i lëndëve të arkivuara në mënyrë elektronike për të gjitha programet është 37 429. 

 

 Në vazhdim po e paraqesim në mënyrë tabelare numrin e lëndëve që janë kthyer për arkivim në mënyrë fizike 

sipas Programeve dhe Drejtorive. 
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1. Zyra e Kryetarit të Komunës 268 Lëndë 

2. Drejtoria  Administratës së Përgjithshme 1489 -ll- 

3. Drejtoria  për Buxhet dhe  Financa 11 -ll- 

4. Drejtoria   për Bujqësi   437 -ll- 

5. Drejtoria   për Bujqësi   328 -ll- 

6. Drejtoria  i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale        360 -ll- 

7. Drejtoria  për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë 05 -ll- 

8. Drejtoria  për  Planifikim Urban          138 -ll- 

9. Drejtoria  për Arsim                      523 -ll- 

10. Drejtoria  për Kulture, Rrini dhe Sport    67 -ll- 

11. Drejtoria   i Inspektimit Komunal              1078 -ll- 

12. Zyra e Kuvendit   153 -ll- 

13. Drejtoria  për Shërbime publike dhe Emergjencë        79 -ll- 

14. Zyra për Komunitete dhe kthim                   00 -ll- 

15. Drejtoria  për Infrastrukturë Lokale                      61 -ll- 

 

Sektori i arkivit ka proceduar 1145 lëndë (Deklaratë  për  ushqim për vitin kalendarik-mbajtës i familjes, 

certifikatë për shtesa të fëmijëve; vërtetim mbi jetën për të gjithë bashkatdhetarët; Deklaratë e udhëtimit për 

shtetas  të huaj; legalizimin e të gjitha dokumenteve nga origjinali) 

 

2.2.  DREJTORIA E  ARSIMIT 

Gjatë vitit 2019, të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e kësaj Drejtorie janë realizuar më përkushtim dhe 

më përgjegjësi  të plotë. Procesi arsimor gjatë kësaj periudhe ka qenë vazhdimisht i përcjellë me kujdes nga 

Drejtoria  jonë, ku të gjitha institucionet arsimore janë vizituar në mënyrë të rregullt sipas planifikimit dhe 

qëllimit të vizitës, si nga ana e Drejtorit, ashtu edhe nga zyrtarët e arsimit, duke i sugjeruar, këshilluar bartësit 

e politikave arsimore  institucioneve arsimore për ngritjen e kapaciteteve në arsim si dhe ngritjen e cilësisë në 

arsim. Në fund të çdo muaji kemi realizuar mbledhje të rregullta me drejtorë të institucioneve arsimore. Janë 

mbajtur takime të rregullta edhe më MASHT-in, ku politikat arsimore në mënyrë hierarkike janë drejtuar në 

shkolla e gjegjësisht të mësimdhënësit, ku janë  realizuar me sukses nga ana jonë. 

Komuna e Drenasit i ka 32 institucione arsimore publike, prej tyre - 1 Institucion parashkollor, 29 SHFMU, 

2 shkolla të arsimit mesëm të lartë. Stafi punonjës të këto institucione është gjithsejtë 964 punëtorë dhe ndjekin 

mësimin e rregullt 12599  nxënës.   
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54 punëtorë administrativë 

796 mësimdhënës 

131 punëtorë teknik 

- Institucioni Parashkollor “ Ardhmëria”  numri i fëmijëve të regjistruar është  125, 

- Klasa përgatitore --------   numri i fëmijëve të pranuar është 888, 

- SHFMU  (klasa e  I  - IX )  numri i nxënësve janë 8574 nxënës, 

SHML Gjimnazi “ Gj. K. Skënderbeu” numri i nxënësve është  1160, 

SHMP   “Fehmi  Lladrovci” numri i nxënësve është 1724 . 

 

AKTIVITETET DHE  DETYRAT E PUNËS 

Janë realizuar me sukses  mbledhje të rregullta me drejtorë të institucioneve shkollore në Drenas. Në këto 

takime kemi kërkuar angazhim edhe më të madh të mësimdhënësve, sidomos në  ngritjen  e kapaciteteve në 

shkolla ( planifikimi, organizimi dhe mbajtja e trajnimeve me drejtor, zv/drejtor, pedagog si dhe 

mësimdhënës) si dhe  ngritjen e  cilësisë në arsim në vitin shkollor 2018-2019, ku është kërkuar respektimi 

në përpikëri të Ligjeve në fuqi, Udhëzimeve  Administrative në fuqi, Rregulloreve në fuqi, urdhëresave 

administrative në fuqi të nxjerra nga MASHT-i,  MAP-i,  MEF-i. 

Kemi realizuar takime me prindër, kemi marruar pjesë në manifestimin për Ditën e shkollës në shumicën e  

shkollave. 

 Sipas dinamikës së planifikuar, zyrtarët e arsimit kanë realizuar sipas planifikimit, si: vizita 

informuese, speciale, kontrolluese dhe të përgjithshme në institucionet e nivelit të arsimit 

parauniversitar. Në kuadër të mbikëqyrjes profesionale dhe kontrollit të vazhdueshëm të ecurive dhe 

zhvillimeve në procesin e institucioneve edukativo-arsimore të Komunës së Drenasit. 

 

 Në fund të muajit gusht, nga Ministria e Arsimit kemi pranuar të gjitha librat/tekstet shkollore për 

klasat 1 deri 9, të cilat fillimisht i kemi vendosur në pikën grumbulluese dhe pastaj brenda javës së 

parë të muajit shtator i kemi shpërndarë në të gjitha shkollat fillore të komunës sonë. Fillimi i Vitit 

të ri Shkollor si në mbarë Kosovën, edhe tek në ishte më 3 Shtator, ditë e hënë, dhe që në fillim, të 

gjitha SHFMU-të e komunës sonë ishin të pajisura me tekste shkollore, mirëpo ishin disa tekste të 

lëndës së gjuhës gjermane për klasat e 6-ta dhe të 7-ta, të cilat Ministria e Arsimit i pati vonuar dhe 

ato u shpërndanë më vonë. 

 

 Takime të rregullta me zyrtarë për arsim në DKA, për të trajtuar çështje me interes, e që ndërlidhen 

me ato të sigurisë në shkolla; 

 

 Vizita në shkolla sipas kërkesave të shkollave, prindërve apo nxënësve; Takim me palët e interesit 

dhe zyrtarë komunalë nga drejtoritë tjera përkatëse; 
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 Suksesi i përgjithshëm i nxënësve për tri nivelet e arsimit parauniversitar për të gjitha institucionet 

edukativo-arsimore, si dhe raportimi në SMIA nga institucionet edukativo-arsimore të nivelit 

parauniversitar, për përfundimin në fund të dy periodave 

 

 Trajnimi permanent për zhvillimin profesional të mësimdhënësve, në bashkëpunim (MASHT, OJQ-

të);  Përgatitja dhe planifikimi për organizimin e trajnimeve për mësimdhënësit të cilët ende i kemi 

të pa trajnuar dhe të ri në procesin arsimor dhe të cilët do të fillojnë me zbatimin e KKK së. 

 

 Për vlerësimin e nxënësve-fëmijëve me nevoja të veçanta, ekipi profesional komunal ka operuar 

sipas planifikimeve të parapara për adresimin e fëmijëve me nevoja të veçanta; 

 

  Aktivitet  që  ka  përfunduar   më  sukses  është  edhe  kuizi  komunal  i  organizuar nga DKA, pjesëmarrës 

ishin nxënësit e të  gjitha  shkollave të  nivelit arsimor, 2 (klasa 6-9)  ku është  treguar  ky  sukses: 

1. Në  vendin  e  parë  SHFMU ”Azem Bejta” Shtuticë, 

2. Vendin e dytë SHFMU “Migjeni”, Baicë dhe SHFMU “Bajram Curri”  Nekoc,   

3. Në  vendin  e  tretë  SHFMU  “Naim Frashëri”, Gllobar. 

Janë organizuar garat e fizicienteve të rinj, ku u realizua në nivelin arsimor - 2 ( klasa 6-9 ), ku prej 

21 shkolla pjesëmarrëse 3 prej tyre u renditën në listë, me sa vijon: 

1. Vendin e parë SHFMU “Jusuf Gërvalla” – Negroc, 

2. Vendin e dytë SHFMU “Ali Gashi”-Drenas 

3. Vendi i tretë SHFMU “Dëshmorët e Fortesës” Vërboc 

4.  

Gjithashtu është mbajt aktivitetit “Java e dyerve të hapura” projekt për orientim në karrierë që i është 

dedikuar nxënësve të klasave të nënta.  Qëllimi i këtij aktiviteti ishte orientimi profesional i nxënësve për 

nivelin e arsimit mesëm të lartë (Organizimin e aktivitetit është realizuar nga DKA -ja, ku  ka mbështet këtë 

aktivitet dhe ka siguruar  transportin të nxënësve  nga vendbanimet rurale. 

Sipas udhëzimit administrativ 32/2013 dhe sipas procedurave të parapara nga DKA ka formuar 

komision për ndarjen e orëve të mësimdhënësve për mësim në zgjedhje, ku mësimdhënësit kanë konkurruar 

me projekte dhe module ose lëndë mësimore, që domosdoshmërisht këto projekte kanë qenë të votuara dhe të 

pranuara nga ana e nxënësve. 

Testi i arritshmërisë me klasë të nënta është përgatitur më kohë sipas  planifikimit të MASHT, në test 

morën  pjesë 929 nxënës, kaluan testin 57.33% e nxënëseve. Janë  nënshkruar dhe vazhdojnë të jenë në 

funksion  marrëveshje  për praktiken profesionale  me  ndërmarrje të vogla  për  praktiken  profesionale të  

nxënësve. Me Ndërmarrjen  NewCo  Feronikeli  kemi  nënshkruar marrëveshje  bashkëpunimi  për të kryer  

praktiken  profesionale nxënësit  e SHMP “FEHMI  LLADROVCI”. Matura  rezultatet: Gjimnazi “Gjergj  

Kastrioti – Skënderbeu’’ 94 % kalueshmëria, SHMP “Fehmi  Lladrovci’’ rezultati i maturës  është 64 %  

kalueshmëria. 

Konkurse janë shpallur 15 konkurse për vende pune në nivelin arsimor 0,1,2,3, ku gjithsejtë janë pranuar 

punëtorë të rinj 109, ndërsa punëtorë të larguar janë 115. 
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Shefi për Administratë dhe Personel në Drejtorinë për Arsim, i ka kryer disa shkresa zyrtare dhe punët tjera, siç 

vijon më poshtë: 

Konkurse                                                                 30 

Shpallje të rezultateve të konkurseve                                30 

Vendime të komisioneve intervistuese                              28 

Vendime për transferim                                          13 

Vendime të lehonisë                                               23 

Vendime për pezullim                                             3 

Aktvendime për pensionim                                       32 

Aktvendime pa pagesë                                            13 

Vendim të ndryshme                                               7 

Aktvendime, të aprovuara, refuzuara                           316 

Njoftime të ndryshme                                              278 

Hartimin e konfirmimeve për borxhe                           116 

Hartimin e pëlqimeve të ndryshme                             39 

Hartimin e kërkesave të ndryshme                             13 

Hartimin e ankesave të ndryshme                              12 

Autorizime të ndryshme                                          3 

Vërejtje më shkrim                                                 2 

Kundërshtim të propozimit për përmbarim                  1 

Padi            2 

Hartimin e formularëve për punëtorë të rinj, të larguar, ndryshime (ndryshime të mbiemri, datëlindje, titulli i 

punës, kodi i titullit të punës, poenët në pagë, orët në javë dhe data e ndryshimit),retroaktive dhe transfer 

bankar, prej muaji Janar  deri në Korrik 2019, ngase prej muajit Gusht 2019 e kemi Zyrtarin për listat e pagave 

në DKA, dhe prej formularëve për periudhën kohore të lartcekur i kam kryer, siç vijon: 

     Punëtorë të rinj  13 

     Punëtorë të larguar  27 

     Ndryshime në listën e pagave 159 

     Retroaktive  137 

     Transfer bankar  20 
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Ka kryer edhe punë tjera administrative, teknike, në bashkëpunim më Drejtorin e Drejtorisë, Drejtoret e 

Institucioneve edukativo –arsimore, më stafin e DKA-së për nevojat e Drejtorisë së Arsimit, përmes shkresave 

dhe emailave zyrtare. 

Kam kryer edhe shumë punë tjera jashtë detyrave të mija të punës për Administratën Komunale të Komunës, 

si: nxjerrjen për çdo muaj të listave të pagave dhe dërgimin me email tek personat kompetent zyrtar, pastaj 

punën në Komisionin disiplinor të Komunës së Drenasit si Kryesues i këtij komisioni, Kryesues i komisionit 

për vlerësimin dhe shqyrtimin e ankesave për ndarjen e subvencioneve në Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe 

Sport, si dhe në disa komisione të rekrutimit, si Kryesues, anëtar i komisionit, etj. 

Bashkëpunim më përfaqësues të Avokaturës Shtetërore, Inspektor të MASHT, Inspektorin e Punës në Drenas, 

Inspektor në MPMS-Prishtinë, NJHKEK, bashkëpunimi ka qenë përmes emailave dhe dërgimin e shumë 

shkresave zyrtare në formën fizike dhe të skanuara.  

Sfida për sistemimin e mësimdhënësve dhe stafin tjetër në listën e pagave, ka mbetur në arsimin parafillor dhe 

të mesëm të lartë, ndërsa në arsimin fillor është tejkaluar. 

Pagesa e shpërblimeve jubilare dhe pagesa e tri pagave përcjellëse më rastin e daljes në pension prej muajit 

Mars 2019 është tejkaluar, kjo sfidë e lartcekur ka mbetur më disa vite e pa tejkaluar. 

DONACIONET 

Donacion nga MAPL janë ndërtimi i dy shkollave: SHMP në Komoran dhe SHFMU në Fushticë të Epërme, 

ndërtimi i tyre ka vazhduar edhe në vitin 2020. 

Donacion për gjatë viti 2019 kemi pranuar edhe NDËRTIMIN E KOPSHTIT PËR FËMIJË në Drenas, ku 

tani  jemi në fazën përfundimtare të projektimit. 

INVESTIMET  KAPITALE 

Gjatë këtij viti kalendarik në drejtorin e arsimit kanë qenë të planifikuara 52 projekte kapitale, ndërsa janë 

realizuar 51 prej tyre, realizimi i tyre është bërë si në vijim: 

I. Janë rregulluar  rrethojat e oborreve  të shkollave në vlerë (97,468.00€) 

1. SHFMU “ Xheladin Gashi-Plaku” Komoran  

2. SHFMU “Rasim Kiçina- Paralelja në Poklek  

3.  SHFMU “Rilindja” Dobroshec- Vazhdim 

4. SHFMU “Dëshmoret e Drenicës” Çikatovë e Vjetër 

5. SHFMU” Dëshmoret e Fortesës” Vërboc  

6. SHFMU “ Jusuf Gërvalla” Negroc 

7. SHFMU” Gani Elshani” Krajkovë  

8. SHFMU “Shote Galica” Abri e Epërme 

9. SHFMU “Arif Shala” Korroticë e Poshtme 

 

II. Depo për dru dhe thëngjill në këto shkolla  dhe  vlera kontratës ka qenë (71,474.25€) 

1. SHFMU “Shaban Polluzha” Polluzhë  

2. SHFMU “Dëshmoret e Fortesës” Vërboc  

3. SHFMU “Arif Shala” Korroticë e Poshtme 

4. SHFMU “ Rexhep Gjeli” Likoshan 
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5. SHFMU “Rilindja” Dobroshec 

6. SHFMU “Shote Galica” Abri e Epërme 

7. SHFMU “7 Marsi” Kizharekë 

8. SHFMU “ Xhevë Lladrovci” Gllanasellë 

9. SHFMU “Dëshmoret e Qëndresës” Tërstenik II  

10. SHFMU “ Abedin Bujupi” Arllat 

11. SHFMU “ Luigj Gurakuqi” Sankoc  

12. SHFMU “24 Korriku” Fushticë e Poshtme 

13. SHFMU “Mehmet Gradica” Gradicë 

14. SHFMU “Azem Bejta” Shtuticë 

 

III. Instalimi i ngrohjes qendrore në SHFMU “24 Korriku” Fushticë e Poshtme, vlera e kontratës 

(11,826.80€) 

 

IV. Rrethojat e Fushave sportive dhe asfaltimi, janë rregulluar në këto shkolla, vlera e kontratës 

(80,073.00€) 

1. SHFMU “Arif Shala” Korroticë e Poshtme, rrethoja dhe asfaltimi i fushës sportive  

2. SHFMU “ Jusuf Gërvalla” Negroc, rrethoja dhe asfaltimi i fushës sportive  

3. SHFMU “Dëshmoret e Qëndresës” Tërstenik II, vetëm rrethoja 

4. SHFMU “Shaban Polluzha” Polluzhë, vetëm rrethoja  

5. SHFMU “Migjeni” Baicë,  vetëm rrethoja  

6. SHFMU “Bajram Curri” Nekoc, vetëm rrethoja 

 

V. Rregullimi i Trotuarit dhe Platosë për rreshtimin e nxënësve në këto shkolla me vlerë të 

kontratës (16,551.00€)  

1. SHFMU “Rilindja” Dobroshec 

2. SHFMU “Rasim Kiçina”- Paralelja në Poklek  

 

VI. Rregullimi i Dyshemeve në këto shkolla me vlerë të kontratës (18,987.00€) 

1. SHFMU “Azem Bejta” Shtuticë 

2. SHFMU “Rexhep Gjeli” Likoshan 

 

VII. Renovimi i Kulmit në këto shkolla me vlerë të kontratës (14,786.00€) 

1. SHFMU “Halil Bajraktari” Drenas  

2. SHFMU “Bajram Curri” Nekoc 

 

VIII. Ndërrimi i Dyerve dhe Dritareve në Gjimnazin “ Gjergj Kastrioti Skënderbeu “ Poklek në vlerë 

të kontratës (42,690.00€) 

 

IX. Termoizolimi i objektit shkollor në ShFMU “Mehdi e Sylejman Bytyqi” Bytyq me vlerë të 

kontratës (12,305.00€) 
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X. Renovimi i nyjave sanitare në Shkolla, me vlerë të kontratës ((18,096.00€) 

1. SHFMU “Xheladin Gashi-Plaku” Komoran  

2. SHFMU “Zenel Hajdini” Tërstenik  

3. SHFMU “ Rasim Kiçina” Paralelja në Poklek 

4. SHFMU “Bajram Curri” Nekoc 

 

XI. Izolimi i bodrumit në SHFMU “ Mehmet Gradica” Gradicë, vlera e kontratës (11,880.80€) 

 

XII. Inventarizimi i shkollave në Drenas në vlerë të kontratës (34,956.00€) 

 

XIII. Ndërrimi i kulmit SHFMU “Dëshmoret e Qëndresës II” Tërstenik II, Renovimi i aneksit të 

vjetër në SHFMU” Dëshmoret e Qëndresës II” Tërstenik II dhe Renovimi i dyshemeve faza e 

dytë në SHFMU “ Rilindja “ Dobroshec, vlera e kontratës (48,636.02€) 

 

Nga projektet kapitale- me të hyra vetanake,  nuk është realizuar vetëm një projekt 

1. Renovimi dhe Rikonstruimi i objekteve shkollore në Drenas. 

 

Gjithashtu është bërë edhe:  

1. Furnizimi me Gjenerator dhe Pajisje tjera për shkollat në Komunën e Drenasit,  

BUXHETI I APROVUAR DHE I SHPENZUAR  I VITIT 2019 

SEKTORI I ARSIMIT 
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611 / 920 

ARSIM DHE 

SHKENCË 965 

 

5,958,845.0

0  

               

5,779,480.49  

      

5,779,480.

49   179,364.51         96.99  

92005 Administrata 11 

      

75,833.00  

                    

62,925.00  

           

62,925.00     12,908.00         82.98  

92210 

Arsimi 

parashkollor 

dhe çerdhet 22 

    

117,525.00  

                  

118,022.00  

         

118,022.00  

       

(497.00)      100.42  
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93000 Arsimi fillor 757 

 

4,505,970.0

0  

               

4,355,840.55  

      

4,355,840.

55   150,129.45         96.67  

94200 

Arsimi i 

mesëm 175 

 

1,259,517.0

0  

               

1,242,692.94  

      

1,242,692.

94     16,824.06         98.66  

       
 

SHPENZIMET MALLRA DHE SHËRBIME NGA GRANTET 

QEVERITARE 
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ARSIM DHE 

SHKENCË 965 

    

613,134.00  

                  

613,104.55  

         

606,068.35       7,065.65         98.85  

92005 Administrata 11 

    

253,956.00  

                  

253,956.00  

         

253,955.88              0.12       100.00  

92210 

Arsimi 

parashkollor 

dhe çerdhet 22 

      

19,480.00  

                    

19,480.00  

           

18,135.11       1,344.89         93.10  

93000 Arsimi fillor 757 

    

267,443.00  

                  

267,443.00  

         

261,851.81       5,591.19         97.91  

94200 

Arsimi i 

mesëm 175 

      

72,255.00  

                    

72,225.55  

           

72,125.55          129.45         99.86  

        
 

 

SHPENZIMET MALLRA DHE SHËRBIME NGA TË HYRAT VETANAKE, fondi 22. 

Të hyrat vetanake të vitit 2018 të bartura në vitin 2019 
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SHPENZIMET MALLRA DHE SHËRBIME NGA TË HYRAT VETANAKE, fondi 21,  

Të hyrat vetanake të vitit 2019 
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KOMUNIKIMI ME MASHT-in 

Gjatë kësaj periudhe kemi realizuar takime të rregullta me MASHT-in. Ndërsa në investim  kapitale nga 

MASHT përveç dy shkollave që kanë filluar ndërtimin në Komunën tone; SHMP në Komoran dhe SHFMU 

në Fushticë, ku punimet do të vazhdojnë edhe në vitin 2020. Në kemi siguruar edhe ndërtimin e një palestre 

sportive në Arllat, ku dhe ka filluar implementimi i këtij projekti. Në çdo mbledhje me drejtorë të drejtorive  

për Arsim  janë paraqitur kërkesat tona dhe gjithashtu janë marruar detyra nga MASHT-i, janë paraqit  edhe  

vështirësitë  që  i ka  DKA-në  Drenas  për  pagesat e pushimeve të  lehonave  dhe  tri  pagat  përcjellëse kur 

punëtorët arsimor dalin në pension, si dhe pagat jubilare. 

BASHKËPUNIMI ME BE-në 

Edhe në këtë vit kemi pasur bashkëpunim të shkëlqyeshëm me BE-në për interesin e përgjithshëm të arsimit  

në Drenas, (BEP. GIZ) USAID, etj. Po  vazhdon certifikimi edhe i kandidateve të tjerë për drejtor të 

institucioneve arsimore në Programin për Udhëheqje dhe Menaxhim të Shkollës,  si dhe trajnimi për 

koordinatorët e cilësisë në kuadër të shkollave. Janë certifikuar  shumica e mësimdhënëseve nga projekti i 

BE-së implementuar nga  GIZ-i në  bashkëpunim më Fakultetin e Edukimit, trajnimet e mësimdhënëseve po 

vazhdojnë edhe gjatë këtë viti shkollor. Kanë  vazhduar  trajnimet mësimdhënësve për  kurrikulën e re për 

mësimdhënës të klasave përgatitore, klasa e parë, e dytë, klasa e gjashtë dhe shtatë, si dhe janë organizuar 

trajnim me mësimdhënësit e SHMP” Fehmi Lladrovci” në fushën e KKK-së-Gjuhët dhe Komunikimi. 

VËSHTIRËSITË 

Vështirësitë janë obligimet financiare të mësimdhënësve të papaguara gjatë zëvendësimeve të pushimeve  

mjekësore, pushimeve të lehonisë, tri pagat përcjellëse të punëtorëve arsimor, si dhe pagat jubilare Stafi 

profesionale na mungon në shumicën e shkollave ( sekretar, pedagog, psikolog ). Në shumicën e shkollave 

punët administrative, pedagogjike etj..., i kryen drejtori i shkollës. Vështirësi tjetër që na ka përcjell nga vitet 

e mëhershme,ka qenë edhe futja në listat e pagave të një numri të madh të mësimdhënësve, mirëpo me një 

përkushtim dhe planifikim të duhur kemi arrit që në fillim të vitit të ri shkollor 2019/2020, të gjithë 

mësimdhënësit të jenë përfshihen në listën e pagave. Vështirësi  në  investimet  kapitale ka qenë vonesa në 

tenderim të projekteve kapitale, mungesa  e kontratave kornizë, etj...  

PËRFUNDIM 

Jemi të vetëdijshëm për sfidat që kemi përpara vetës edhe në këtë  vit, vetëm e vetëm që  në Komunën e 

Drenasit  të ngritët  cilësia në arsim, të shtohet disiplina në punë dhe të këtë llogaridhënie në këtë drejtim. Për 

të krijuar kushte dhe mundësi të reja në rrethanat e reja shtetërore që sot e nesër të kemi shkolla efektive dhe 

funksionale në kuptimin e plotë të fjalës, vlen  që  të  gjithë  të  angazhohemi për ta ngritur sa  me  lartë  

cilësinë  në  arsim. 
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2.3. DREJTORIA E  KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT  

 

Drejtoria e  Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka realizuar në tërësi plan-programin e vetë të punës për 

periudhën (janar-dhjetor) i ka kryer këto aktivitete: 

- Raporti vjetorë i DKRS-së për vitin 2019; 

- Plani dhe programi i punës për vitin 2020; 

- Përgatitja e vendimeve për përfituesit e subvencioneve; 

- Mbledhja e të dhënave për strategjinë komunale; 

- Pjesëmarrje në punëtorinë e Strategjisë zhvillimore Komunale, 2020-2024; 

- Punëtori për PZHK-Drenas; 

- Vlerësimi i punëtoreve për periudhën (janar-dhjetor)-2019. 

Aktivitete në Sektorin e Kulturës: 

- Me 26 janar është shënuar në Sallën e Kulturës në Drenas, “Dita e Kulturës Japoneze” organizuar në 

bashkëpunim me  JICA Alumni Asociacioni i Kosovës. 

- Shfaqja Teatrale “Stigma-Kërko të drejtën tënde” e realizuar në bashkëpunim me Artpolis, mblodhi 

gjenerata të ndryshme të cilët në këtë aktivitet ishin më shumë se sa spektatorë, ata u bën pjesë e shfaqjes 

duke bërë pyetje direkt për personazhet në skenë. 

- Manifestimin për 17 shkurtin-Ditën e Pavarësisë së Republikës së Kosovës, filloi duke bërë homazhe 

tek të gjitha varrezat e dëshmorëve dhe martirëve në komunën e Drenasit, u mbajt një Seancë Solemne 

e Kuvendit, u dha një program kulturo-artistik me këngë e valle nga SHKA “Shotë Galica”, SHKA 

“Shqipet e Drenicës, SHKA “Ymer Alushani” dhe SHKA “Komorani” dhe një pikë recitatore nga Alma 

Ramaj. 

- Akademinë Përkujtimore e cila u mbajt me 28 shkurt 2019 në Drenas dhe një program kulturor me rastin 

e 19 vjetorit të betejës se Likoshanit dhe Qirezit. 

- Manifestimin letrar “Sofra poetike Ymer Elshani 2019” që u mbajt me 19 prill 2019  me fillim në ora 

1200 në Sallën  e Kulturës në Drenas në pranin e shumë adhuruesve të fjalës së shkruar dhe të 

pjesëmarrjes të një numri të konsiderueshëm të shkrimtarëve nga të gjitha trevat shqiptare të cilët kanë 

marrë pjesë me poezitë e tyre.   

- Sofra Poetike u organizua në bashkëpunim me Lidhjen e Shkrimtareve të Kosovës. 

 Fituesit e shpërblimeve janë: 

o Çmimi i parë z. Zeqir Bekolli 

o Çmimi i dytë  znj. Rejsi Meçe 

o Çmimi i tretë znj. Resmije Ukaj 

o Çmimi special ju nda z. Agim H. Berisha  

-  Është bërë përurimi i shtatores së Heroit Ilaz Kodra. 

-  Është bërë përurimi i dy shtatoreve të Heronjve Rasim Kiçina e Bedri Shala. 

- Manifestimin për Ditën e Çlirimit të Drenasit me 14 qershor, me ç’rast u bënë homazhe në varrezat e 

dëshmoreve dhe martireve në komunën e Drenasit, u mbajt Seancë Solemne në Kuvendin Komunal, u 

mbajt program artistik me SHKA “Shqipet e Drenicës” nga Komorani dhe këngëtar, grupe artistike të 

baletit, recitatorë dhe ansamble të ftuar nga estrada e Kosovës dhe jashtë vendit. 

-  Organizimi i aktivitetit  “Ditët e Diasporës”-2019, aktivitet 35 ditorë. 



 

 

RAPORTI VJETOR I PUNËS SË KRYETARIT DHE QEVERISJES LOKALE PËR VITIN 2019 

- Shfaqja e Filmit “Mala” në dy terminë; 

- Organizimi i shfaqjes teatrale “Pantallonat e Kangusë” për fëmijë mundësuar nga QTP “Dodona”; 

- Takime pune me Këshillin Organizativ Komunal; 

- Mbajtja e shënimit të Kongresit të Manastirit; 

- Organizim i  përurimit të shtatoreve të Shaban, Hamëz dhe Adem Jasharit; 

- Dekorimi i qytetit për festat e fund vitit; 

- Organizimi i Akademive Përkujtimore për dëshmorët e komunës sonë. 

- Përurimet e librave “Nën Hijen e Heshtjes” Dafinë Leku dhe “Feniks në Kalvar” Martin Çuni; 

- Mbështetja e aktivitetit letrar Rifat Kukaj nga OJQ “Art Klub Rifat Kukaj”; 

- Pjesëmarrje në konferenca dhe takime të organizuara nga Institucione vendore dhe ndërkombëtare; 

- Takime të rregullta me Komitetin Olimpik të Kosovës. 

 

Arkivi komunal punën e ka kryer në bazë të planit –programit të vet ku gjatë kësaj kohe janë lëshuar _6_ 

certifikata shkollore,  vërtetime,  _2 palë  për punim shkencor, _6 palë janë shërbye me dokumente afariste, 

12 shkresa tjera nga arkivi se bashku me përgjigje dhe 350 dokumente janë skanuar, vizita në teren lëndës 

arkivore në regjistratura. 

- Janë mbajtur takime të ndryshme me ekipin komunale për PZHK dhe PZHU, në lëminë e Trashëgiminë 

Kulturore dhe Natyrore, vizita në teren. 

- Pjesëmarrje në komisione të konkurseve të rekrutimit zhvillimin e procedurave, në komisionet e 

Vlerësimit të pasurive Jo Financiare dhe verifikimit të tyre, monitorimin e OJQ-ve Kulturore të 

subvencionuara nga DKRS etj.  

- Punët shtesë jashtë Arkivit: Përgatitja e kërkesave, raporteve dhe punëve tjera administrative për DKRS 

gjatë periudhës Janar – Prill 2019. 

- Rregullimi i lëndëve Arkivore, 

- Verifikimi i fondeve të Urbanizmit 

- Kontrollimi  i depos me lëndë arkivore, ajrosjen, kontrollimin e rrjetit elektrik nga ndonjë defekt i 

mundshëm. 

- Skanimi i listave të pagave të punonjësve të ShFMU “Zenel Hajdini” Tërstenik 

- Pranimi i kërkesave dhe shqyrtimi i tyre, 

- Pjesëmarrje në punëtorinë e ekipit komunal në VSM-në e PZHK-së për Drenas. 

- Përpunimi, klasifikimin e lëndëve të BVI-së për Kulturë dhe Arsim, Këshillit Komunal të Financimit, 

Sekretariatit për Ekonomi e Financa, dhe fondeve tjera administrative.  

- Skanimi i lëndëve, përpunimi dhe përshkrimi, sistemimi në fondet arkivore. 

- Skanimi i lëndëve të arkivit historik dhe kthimi i tyre nga PDF në Word të periudhës kohore 1977-1998. 

 

- Bibliotekat në  Komunën e Drenasit gjatë kësaj periudhe, janar-dhjetor 2019, ka regjistruar dhe ka 

pasur lexues si më poshtë: 

Muaji- 

Janar-

Dhjetor 

2019 

Nr.ekze

mp. 

Ekzempla

rë të rinj 

Gjithsej 

ekzempl

arë 

Libra të 

lexuara 

Nr. i 

lexuesve 

Lexues 

të rinj 

Gjithsej 

lexues 

Drenas 9435 975 9435 1558 660 167 827 
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Sektori i Sportit e ka realizuar plan-programin e vetë të punës dhe për periudhën Janar-Dhjetor  dhe 

ka zhvilluar këto aktivitete: 

 

- Në kuadër të planifikimit të punëve dhe  aktiviteteve të zhvilluara në  Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe 

Sport, përkatësisht Sektorit të Sportit nga zyrtari i sportit janë kryer këto punë/aktivitete sportive; 

- Janë vizituar Objektet Sportive (palestra sportive, stadiumi sintetik i futbollit, dhe objekteve sportive 

në Damanek, Polluzhë dhe Komoran) dhe është bërë vlerësimi i gjendjes aktuale, në këto objekte, 

duhet investuar në mirëmbajtjen e tyre; 

- Janë mbajt dy takime me të gjitha përfaqësuesit e klubeve sportive për mirëvajtjen, organizimin dhe 

detyrimet ligjore që klubet tona duhet t’iu përgjigjen sipas ligjit për sport dhe udhëzimit administrativ 

nr. 03/2015 për regjistrimin dhe funksionin e klubeve sportive; 

- Është përpiluar orari i stërvitjeve dhe ndeshjeve për Palestër Sportive dhe Stadiumin Sintetik të 

futbollit; 

- Janë mbajt garat e SHFMU dhe SHMP në të dy gjinitë në lojërat: Basketboll, Hendboll, Volejboll dhe 

për të gjithë fituesit janë ndarë shpërblime: kupa, mirënjohje, medalje. Në këto lojëra ekipet tona 

fituese kanë marrë pjesë në gara regjionale të organizuara nga Federata e Sportit Shkollor e Kosovës; 

- Në palestrën “Hysni Jetullahu” është mbajt turniri “Adem Jashari” nga Federata e Shigjetarisë së 

Kosovës; 

- Në palestër sportive është mbajt gara e nivelit regjional në lojën e Hendbollit, nga Federata e Sportit 

Shkollor; 

-  Është mbajt krosi komunal pranveror i SHFMU dhe SHMP në stadiumin sintetik në Drenas, ku 

morën pjesë të gjitha shkollat e fillore, të mesme të ulëta dhe të mesme të larta, ku numri i 

pjesëmarrësve në të gjitha disiplinat ishte 350 garues të gjithë fituesit janë shpërblyer me: kupa, 

medalje dhe mirënjohje; 

- Është mbajtur turnir në Volejboll, Femrat u-14 i organizuar nga Federata e Volejbollit të Kosovës; 

- Është mbajt turniri Memorial Tradicional “Rasim Kiçina”, kanë marrë pjesë mbi 100 ekipe nga 

Kosova e më gjerë, edhe në këtë turnir janë shpërblyer më të mirët: me kupa, medalje dhe mirënjohje; 

- Janë ndihmuar turnirët memorial tradicionale:”M&S. Bytyqi” Bytyq dhe “Tre Heronjtë e Nekocit” 

Nekoc, DKRS për fituesit dhe më të mirët ka nda shpërblime: kupa, medalje, mirënjohje; 

- Në bashkëpunim me Komitetin Olimpik të Kosovë dhe DKRS është shënuar “Dita e Olimpike” në 

këtë aktivitet kanë marrë pjesë të gjithë nxënësit e SHFMU-ve të lindur në vitin 2008; 

- Turnir futbolli i organizuar nga Shoqata e të Shurdheve dhe DKRS-ja; 

- Organizimi i garave në Futsall për SHFMU nga DKRS-ja; 

- Takim me këshillin organizativ të K.H “Drenica”; 

- Furnizimi me topa dhe rekuizita për nevojat e DKA-së dhe DKRS-së; 

Tërstenik 4229 0 307 2016 307 8 307 

Arllat 5000 130 5000 1533 1107 67 1174 

Komoran 3072 145 3073 1437 722 217 722 

TOTALI 21.736 1.250 17.815 6544 2.796 459 3.030 
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- Është mbajtur “Panairi Sportiv 2019” në të cilin para nxënësve të shkollave fillore dhe pjesëmarrësve 

të tjerë, sportistë të klubeve të ndryshme, përformuan sporte të ndryshme;    

- Mbajtja e krosit vjeshtor komunal në stadiumin sintetik në Drenas, ku morën pjesë të gjitha shkollat 

e fillore, të mesme të ulëta dhe të mesme të larta, ku numri i pjesëmarrësve në të gjitha disiplinat ishte 

174 garues, të gjithë fituesit janë shpërblyer me: kupa, medalje dhe mirënjohje. 

- Në palestrën “Hysni Jetullahu” është mbajt “Kampionati i Kosovës 2019-Indoor” nga Federata e 

Shigjetarisë së Kosovës; 

- Në palestrën “Hysni Jetullahu” është mbajtur Kampi Veror i Basketbollit. 

- Mbajtja e garave në Basketboll, ping-pong, shah, të gjithë fituesit janë shpërblyer me: kupa, medalje 

dhe mirënjohje. 

- Zgjedhja e sportistit të vitit-2019 ku për më të mirët nga disiplina të ndryshme sportive u ndanë 

shpërblime. 

AKTIVITETE NË OBJEKTET SPORTIVE 

Stadiumi Sintetik – Drenas  

 

Nr. 

 

Muajt 

 

Stërvitjet 

 

Orë 

Nr.  i 

Lojtarëve  

Nr. i 

shikuesve 

Ndeshje 

Kampionale 

1. Janar 74 107.30 0 2640 5 

2. Shkurt  98 176 0 4484 21 

3. Mars  127 179.05 4582 1644 30 

4. Prill 166 212.10 5453 1826 32 

5. Maj 40 51.10 1446 606 6 

6. Qershor 122 187.35 4931 4838 116 

7. Korrik 96 152.45 3297 782 24 

8. Gusht 232 292.20 6642 2739 42 

9. Shtator 178 219.45 5354 2907 28 

10. Tetor 212 297.30 6850 4917 48 

11. Nëntor 164 200.50 4623 2374 25 

12. Dhjetor 117 146.50 3779 1708 28 

 Përmbledhje e 

aktiviteteve 

1626 2224 46957 31465 405 

 

Palestra Sportive “Hysni Jetullahu- Drenas 

Raporti  Janar-Dhjetor-2019 

Nr. Përshkrimi/Klubi Stërvitjet/ 

Aktivitetet 

Orë Nr.  I 

Lojtarëve  

Nr. I 

shikuesve 

Ndeshje 

Kampionale 

1. K.H “Drenica” 119 204 2205 1360 15 

2. K.V “Feronikeli” 130 206 2707 1000 11 

3. K.V “Gryka” 84 142 4172 1040 9 

4. K.B “Feronikeli” 147 225 1871 700 0 

5. OJQ Shurdh-

memecëve  

30 30 346 0 0 
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6. Policia e Kosovës-

Drenas 

20 20 247 0 0 

7. F S K 27 27 332 0 0 

8. Komuna Drenas 20 20 230 0 0 

9. Tubimi Elektoral 1 11 2200   

10. Garat Kom. Sport 7 36 890 1030 14 

11. K.B  

“Fushë Kosova” 

6 15 178 0 8 

12. F.C “Liqeni” 39 60 669 330 3 

 Përmbledhje e 

aktiviteteve 

630 996 16047 5460 60 

 

Sektori i Rinisë në bashkëpunim me KVRL-në gjatë kësaj periudhe kanë zhvilluar këto aktivitete: 

- Zgjedhja e organeve të reja në KVRL, mbajtja e Kuvendit Zgjedhor; 

- Zgjedhja e kryetarit të KVRL-së, Donikë Zogaj-Kryetare; 

- Takime me KVRL-në; 

- Takim me KVRL-në dhe Hendikosin; 

- Takim pune me KVRL-në e Drenasit dhe të rinjtë e  Komunës së Skenderajt; 

- Mbajtja e një Ore Letrare me poezi me rinin e Drenasit; 

- Takim pune me të rinjtë e Drenasit me UNICEF-in; 

- Në javën e tretë të muajit maj të viti 2019 u Shfaqja e filmit “Gardhi”; 

- Takim pune me të rinjtë e Drenasit me OSBE-në; 

- Pjesëmarrje në homazhe në Dritan me të rinjtë e Drenasit; 

- Organizimi i muajt Rinor-Drenasi, 2019 me shumë aktivitet për të rinjtë; 

- Takim pune në MKRS. 

 

Aktiviteteve të realizuara nga KVRL- Drenas me financimin e DKRS-se gjatë vitit 2019: 

1. Vizitë HandiKos Drenas për nder të “Ditës Ndërkombëtare të Personave në Karroca”. 

2. Ngritja e kapaciteteve te të rinjtë dhe të grupet e margjinalizuara për Ndërmarrësi dhe Vetëpunësim. 

3. Aktivitet në sheshin “Fehmi Lladrovci” për nder të Epopesë së UÇK-së, shpërndarja falas e çajit, kafes dhe 

pijeve të tjera për qytetarët e Drenasit! 

4. Aktivitet për 7 dhe 8 mars në bashkëpunim me Çerdhen “Ardhmëria” / punimi i kartolinave nga fëmijët për 

mësueset dhe nënat e tyre. 

5. Raise Your Hand for Help, sesion informues për shkrimin e projekteve, menaxhimin e projekteve. 

6. “Motivation Talk” me Shenaj Shala, i organizuar nga KYC- Kosovar Youth Council 

7. Aktivitet me OSBE-në, Fuqizimi i KVRLse. 

8. Aktiviteti i shkollave lëvizëse për rini, paqe dhe siguri. 

9. Projekti për Rinin e Skenderajt i realizuar nga KVRL me tematike “Ngacmimet Kibernetike” 
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10. Shënimi i “Ditës Ndërkombëtare të Librit”, me pjesëmarrës nga Hani i Elezit, Prishtina, Vushtrria dhe 

Shkrimtar e Autor të rijnë të komunës sonë. 

11. Shënimi i “Ditë së tokës”, realizimi i ekspozitës në sheshin e qytetit me punime të veshjeve nga materiale 

të riciklueshme. 

12. Tryeze për mobilizimin rinor për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm; 

13. Shënimi i “Ditës së Filmit”, shfaqja e filmit të metrazhit të shkurtër “Gardhi”; 

14. Sesioni informues për punëtorin 3 ditore “Podium” që realizohet në bashkëpunim me PEN- Peer Education 

Network; 

15. Tryeze nga Qendra për Mjedis dhe Energji Alternative me temën: Gjendja e Mjedisit në Komunën e 

Drenasi dhe Menaxhimi i Mbeturinave; 

16. Shënimi i “Javës Europiane e Lëvizshmërisë pa Makina”; 

17. Tryeze në lidhje me sfidat dhe problematikat rinore të identifikuara nga të rinjtë; 

18. Fondi rinor me MKRS, takim me Ministrin e Kulturës, Rinis dhe Sportit z. Kujtim Gashi; 

19. Aktivitet humanitar për fillim të vitit shkollor dhurimin i çantave dhe mjeteve tjera shkollore; 

20. Vizite studimore në Shqipëri; 

21. Youth for Justice, Debat: Rëndësia e Avokatit në proceset gjyqësor; 

22. Ekspozitë në sheshin “Fehmi Lladrovci” me fotografi; 

23. Ekspozitë në sheshin “Fehmi Lladrovci” me piktura; 

24. Shënimi i “Ditës së Rinisë së Drenasit”, mbrëmje rinore në liqenin e Vasilevës me grill dhe muzike live; 

25. Debat me Kryetarin e Komunës me temën “Të Rinjtë Pyesin”; 

26. Ngjitje te “Guri i Plakës” aktivitet ky në i realizuar në bashkëpunim me Klubin e Ngjitjes “Ketrat” nga 

Drenasi; 

27. Pyetësor në sheshin “Fehmi Lladrovci” me temën “Të Rinjtë dhe Duhani” dhe vlerësimi i të gjeturave; 

28. Shënimi i “Ditës së Astronomisë”, të rinjtë u informuan më shumë rreth astronomisë dhe patën mundësi 

të vëzhgonin nga teleskopi; 

29. Realizimi i turniri të futbollit “ Xhevë Lladrovci” me disa ekipe nga të rinjtë tanë; 

30. Në bashkëpunim me vullnetaren amerikane kemi realizuar tre ditë aktivitete me pjesëmarrës të ndryshëm 

duke u prezantuar atyre metoda se si duhet të hartohet një CV si dhe prezantim rreth aftësive të buta; 

31. Grumbullimi i veshmbathjeve, ushqimeve dhe gjerave elementare për të mbijetuarit e tërmetit në Shqipëri; 

32. Mikpritja e KVRL- Vushtrri; 
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33. Përfitimi i donacionit të Librave nga Klubi i Rotarisë në Kosovë, që u dorëzuan në Bibliotekën e Qytetit 

“Ymer Elshani; 

34. Aktivitet humanitar me HandiKos për festat e fund vitit; 

39. Drekë përmbyllëse me KVRL.           

Projektet Kapitale të vitit 2019 

 Ndërtimi i Stadiumit “Rexhep Rexhepi”, faza e dytë (e realizuar). 

 Ndërtimi i Infrastrukturës Sportive (nuk është realizuar/ ofertim mbi vlerën buxhetore). 

 Renovimi i Qendrës Rinore (në proces). 

 Renovimi i Kulmit në Palestrën Sportive (nuk është realizuar).  

 

Gjatë viti 2019 janë subvencionuar OJQ-kulturore, sportive, rinore  dhe  individ: 

MJETE TË NDARA PËR AKTIVITETET KULTURORE-2019 

Emri i OJQ-së përfituese, dhe 

personave fizik 

Emri i projektit dhe /ose 

programit apo aktiviteteve të 

financuara 

Shuma e dhënë 

(Euro) 

ShKA “Panajot Kanaqi” 

 

Ditët e mërgatës 2018 

 
500€  

ShKA “Shote Galica” 

 

Mbështetje financiare për 

aktivitetin e SHKA “Shote 

Galica” 

 

1000€  

OJQ “Bliri” 
Mbështetje financiare për 

zhvillim të aktiviteteve 
200€  

Hajriz Fazliu 

Mbështetje financiare për 

botimin e librit 

 

300€  

OJQ “Shqipet e Drenicës” 
14 Qershori dita e çlirimit të 

Drenasit 
1500€  

ShKA “Ymer Alushani” 

 

Mbështetje financiare për 

aktivitetin e SHKA “Ymer 

Alushani” 

 

500€  

Dafina Leku 

Mbështetje financiare për 

botimin e librit 

 

200€ 

 

MJETE TË NDARA PËR AKTIVITETET RINORE-2019 
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MJETE TË NDARA PËR AKTIVITETE SPORTIVE-2019 

 

               

 

Emri i OJQ-së përfituese, dhe personave fizik 
Emri i projektit dhe /ose programit 

apo aktiviteteve të financuara 

Shuma e 

dhënë 

(Euro) 

OJQ  Këshilli i veprimit rinor lokal në Drenas 

 
 

Mbështetje financiare për 

zhvillimin e aktiviteteve rinore 
3000€  

Sofra Poetike “ Ymer Elshani  “-2019 

Mbështetje financiare për 

aktivitetin  Sofra Poetike “Ymer 

Elshani” Lidhja e Shkrimtareve të 

Kosovës 

500€   

I.  

Emri i OJQ-së përfituese, dhe 

personave fizik 

Emri i projektit dhe /ose programit 

apo aktiviteteve të financuara 

Shuma e dhënë 

(Euro) 

KF “Feronikeli” 

 

Mbështetje financiare për zhvillimin e 

aktiviteteve sportive 
38500€  

KH “Drenica” (M) 

 

Mbështetje financiare për zhvillimin e 

aktiviteteve sportive 
5000€  

KV “Feronikeli” (F) 

 

Mbështetje financiare për zhvillimin e 

aktiviteteve sportive 
1500€  

KV “Gryka” (F) 

 

Mbështetje financiare për zhvillimin e 

aktiviteteve sportive 
1500€  

KF “Drenasi” 
Mbështetje financiare për zhvillimin e 

aktiviteteve sportive 
2600€  

KK “Feronikeli” 

 

Mbështetje financiare për zhvillimin e 

aktiviteteve sportive 
500€  

“Shoqata e të Shurdhërve” 

 

Mbështetje për aktivitetin e Shoqatës së 

Shurdhërve 
400€  

“Automoto Drenica Racin” 
Mbështetje financiare për zhvillimin e 

aktiviteteve sportive 
300€  

Klubi i Boksit” Feronikeli” 
Mbështetje financiare për zhvillimin e 

aktiviteteve sportive 
200€   
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Punëtoret e angazhuar jashtë orarit të rregullt të punës 

 

Emri dhe mbiemri Data  Muaj Viti Totali ditë 

Agim Kastrati 18-04-2019 Prill 2019  

 29-04-2019 Prill 2019  

 20-05-2019 Maj 2019  

 30-05-2019 Maj 2019  

 08-06-2019 Qershor 2019  

 14-06-2019 Qershor 2019 Pesë ditë 

Kajtaz Kastrati 19-04-2019 Prill 2019 Një ditë 

Shpend Bogiqi 18-04-2019 Prill 2019  

 19-04-2019 Prill 2019  

 30-05-2019 Maj 2019  

 14-06-2019 Qershor 2019 Pesë ditë 

Idriz Hajdari 18-04-2019 Prill 2019  

 19-04-2019 Prill 2019 Dy ditë 

Liridon Berisha 18-04-2019 Prill 2019  

 19-04-2019 Prill 2019  

 20-05-2019 Maj 2019  

 30-05-2019 Maj 2019  

 01-06-2019 Qershor 2019  

 08-06-2019 Qershor 2019  

 14-06-2019 Qershor 2019  

 22-06-2019 Qershor 2019 Tetë ditë 
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2.4. DREJTORIA PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL (DBPZHR) 

 

Kjo Drejtori gjatë kësaj periudhe një vjeçare (për vitin 2019)  ka kryer punët dhe detyrat  në të gjitha lëmit 

përkatëse që janë kompetencë e saj,  në bazë të Statutit të Komunës ku është obligim dhe përgjegjësi e kësaj 

Drejtorie, që të zbatojë dispozitat ligjore lidhur me të gjitha  lëmit që janë në kompetencë të saj: 

 

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural (DBPZHR) në kuadër të kompetencave, autorizimeve 

dhe përgjegjësive të saja funksionon në zbatimit të drejtpërdrejt të ligjeve: 

o Ligjin për tokën bujqësore Nr. 02/L-26;  

o Ligjin për mbrojtjen e bimëve Nr. 02/L-95;  

o Ligji për Shёrbime Kёshilluese pёr Bujqёsi dhe Zhvillim Rural – Nr.04/L-074  

o Ligjin për Gjuetinë Nr. 02/L-53;  

o Ligjin për Bletarin Nr. 02/L-111;  

o Ligjin për kujdesje ndaj kafshëve Nr. 02/L-10;  

o Ligjin për pyjet e Kosovës Nr. 2003/3;  

o Ligjin 03/L-153, Pёr ndryshimin dhe Plotësimin e ligjit Nr. 2003/3 pёr Pyjet e Kosovёs.  

 

Në komunën e Drenasit Bujqësia po shndërrohet në një sektor të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik dhe 

duke pasur parasysh kushtet e volitshme si nga aspekti  pedologjik po ashtu edhe në atë klimatik. Duke 

pas parasysh këta faktor komuna e Drenasit ka për qëllim që të zgjerojë kapacitetin e zhvillimit bujqësor 

ku përmes saj do të hapen vende të reja të punës e po ashtu si qëllim kryesor do të jetë rritja e prodhimeve 

vendore dhe ulja e importit. 

 

SEKTORI I BUJQËSISË DHE SEKTORI I ZHVILLIMIT RURAL  KA KRYER  KËTO  PUNË: 

 

 Këshillime  fermerëve për të gjitha sektorët e ndryshme  të bujqësisë; 

 

 Këshillime, udhëzime fermerëve rreth aplikimit për Grande në MBPZHR, në sektorët e ndryshëm. 

 Këshillime  fermerëve rreth aplikimit për subvencione në pagesa direkte në sektorët e ndryshëm të 

bujqësisë. 

 

 Regjistrimi i fermerëve të rinj në regjistrin e fermës (NIF). 

 

 Është bërë lëshimi i Certifikatës së fermeri (NIF) dhe ANEXI 

 Është bërë pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve në sektor të bujqësisë dhe është bërë raporti 

i vlerësimit për secilin fermer dhe kthimi i përgjigjeve ku kanë qenë rreth 28 kërkesa. 

 

 Është bërë planifikimi dhe realizimi i të mbjellave pranverore 2019  (të planifikuara 3392 ha  ku prej 

tyre janë realizuara 3054.3 ha). 
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 Është bërë planifikimi  dhe realizimi i të  mbjellave vjeshtore 2019/2020 (të planifikuara 3890 ha ku 

prej  tyre janë realizuar 2705.00 ha). 

 

 Përgatitja rreth Korrje - Shirjeve, bashkëpunim me MBPZHR, auto-kombajnerët, fermerët dhe  pika  

grumbulluese  të  drithërave në territorin e Komunës së Drenasit. 

 Çmimi i korrje -shirjeve ka qenë 100€ për ha 

 

 Kompania – Ndërmarrja  “ IBËR LEPENC”  Njësia e Punës në Komoran gjatë  këtij  viti  ka  punuar 

në rregullimin e rrjetit të ujitjes dhe ndërrimin e pjesëve të dëmtuar në rrjet në mënyrë që të zgjerohen 

sipërfaqet e ujitura, tani rrjeti i ujitjes është i aftësuar  me 2970 ha, ndërsa sipërfaqet të ujitura për 

vitin 2019 janë mbi  77.89 ha 

 

 Ka filluar projekti “Zhvillimi i Zonave Rurale përmes Avancimit të Shërbimeve Këshillimore që 

janë duke u  identifikuar temat më të rëndësishme si problemet ashtu dhe njoftimet të cilat do të jenë 

të rëndësishme për fermerët rreth teknologjive të avancuara në mënyrë që të kemi profesionalizem 

për zhvillimin e ekonomisë dhe bujqësisë. 

 

 Është bërë vlerësimi dhe ekspertizat e dëmeve në kulturat  e ndryshme bujqësore nga të reshurat 

atmosferik:erërat e forta, bora, breshëri në kulturën e grurit, pemë, perime  serra si dhe vlerësimin i 

dëmeve nga zjarri, dhe nga kafshët e egra (derri).  

 Punim nё komisionin pёr hartimin e planit për vlerësimin e rrezikshmërisë për Komunën e 

Drenasit 2020-2024. 

 Punim për planin pёr zbatimin e strategjisë për Zhvillimin Ekonomik Lokal (Programi komunal për  

banim 2019-2021). 

 Punim në komisionin për Hartimin e Strategjisë për Zhvillimin  Ekonomik Lokal të Komunës 

së Drenasit; 

 Punim në komisionin për përpilimin e planeve Lokale Zhvillimore; 

 Punim në komisionin për Pëlqime Mjedisore Komunale; 

 Punim  në komisione për shqyrtimin e konkurseve,  Marrëveshje për shërbime të veçanta dhe 

zhvillimin e procedurave për vende të lira të punës. 

 Punim në komisionin për Arsim dhe Shëndetësi për shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave për 

nëpunësit që punojnë në sektorin publik  të cilët nuk janë shërbyes civil.  

 Janë kryer punë shtesë nga zyrtarët e Drejtorisë sonё në bazё tё vendimit tё zyrёs sё Kryetarit.  

 

Projektet nga Komuna 

 

 Perimtari  

 

Furnizimi i fermerëve me Serra me sipërfaqe 50 m²  

Në  këtë projekt kanë aplikuar  239 fermer dhe kanë përfituar gjithsej 93 fermer me vlerën totale të 

projektit 37.329.00€ . Projekti ka qenë me Financim të Komunës 70 % dhe Participim nga fermeri 30%.  
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Ky projekt është ndarë në dy faza: në Fazën e Parë kanë përfituar 45 fermerë me vlerën të projektit 

18.225.00€ ndërsa në fazën e dytë kanë përfituar 48 fermer me vlerë të projektit 19.104.00€. 

 Pemëtari 

 

Furnizimi i fermerëve me moto kultivatorë  

Në këtë projekt kanë aplikuar gjithsej 186  fermerë dhe kanë përfituar gjithsej 100 fermer me  vlerën  

totale të projektit 36.400.00€ , ky projekt  ka qenë me Financim të  Komunës 70% dhe Participim tё 

fermerit 30%.  Projekti është ndarë në dy faza: në fazën  parë kanë aplikuar 160 fermer dhe kanë përfituar 

88 fermer me vlerën të projektit 32.032.00€  ndërsa në  fazën e dytë kanë aplikuar 26 fermer dhe kanë 

përfituar 12 fermer me vlerë të projektit 4.368.00€   

 Vaksinimi i qenve shtëpiak kundër sëmundjes së tërbimit 

Projekti për vaksinimin e qenve shtëpiak kundër sëmundjës së Tërbimit ka përfunduar ku janë vaksinuar 

gjithsej 1442  Qenë (krerë) Shtëpiak në vlerë totale të projektit 2,566.70€  

Projektet nga MBPZHR në bashkëpunim me Komunën   

 

Është bërë  informimi i fermerëve për aplikimi rreth grandeve, subvencioneve për pagesa direkte: grurë, 

farë gruri, elbit, thekrës, misër, luledielli, vreshta, pemë, për prodhimin fidanor të pemëve,  perime në 

fushë të hapur,  lopë dhe buallica qumështore, dele, dhi,  bletari, pula vojse, dosa në riprodhim,  bujqësi 

organike dhe thëllëza.  

Është bërë  DIGJITALIZIMI  i parcelave i të mbjella me kultura të ndryshme,  janë bërë të gjitha pranimet 

e aplikacioneve të  fermerëve që kanë aplikuar në programet e ndryshme për  subvencionime nga 

MBPZHR,  janë kompletuar dokumentacionet dhe janë dërguar në AZHB,   gjithsej 721 aplikacione tё 

fermerëve aplikues në të gjithë sektorët e bujqësisë Pemëtari, Perimtari, Lavërtari, Blegtori, Bletari, 

Shpeztari etj.        

o Subvencionimi i të mbjellave me grurë,  ёshtё bёrё digjitalizimi i parcelave 1160.40 ha,  

subvencionimi për 1 hektar ka qenë 150€. 

o Subvencionimi i të mbjellave me elb,  ёshtё bёrё digjitalizimi i parcelave 18.8 ha,  subvencionimi për 

1 hektar ka qenë 150€. 

o Subvencionimi i të mbjellave me thekër,  ёshtё bёrё digjitalizimi i parcelave 2.83 ha,   subvencionimi 

për 1 hektar ka qenë 150€. 

o Subvencionimi i të mbjellave me tërshëre, ёshtё bёrё digjitalizimi i parcelave 36.61 ha. subvencioni 

për 1 hektar ka qenë 150€ 

o Subvencionimi  i të mbjellave me misër,  ёshtё bёrё digjitalizimi i parcelave 1074 ha,  

subvencionimi për 1 hektar ka qenë 150€. 

o Subvencionimi  i Plantacioneve me pemë,  ёshtё bёrё digjitalizimi i parcelave 104.67 ha,  

subvencionimi për 1 hektar ka qenë 400€. 

o Subvencionimi  i Perimekulturës - (në fushë të hapur ), ёshtё bёrё digjitalizimi i parcelave  64.13 

ha, subvencionimi për 1 hektar ka qenë 300€. 
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Subvencionet: Blegtori (Lopë, dele, dhi) bletari 

 

o Subvencionimi i lopëve qumështore – Fermerët kanë aplikuar pёr 1.268 krerë lopë qumështore, 

subvencionimi për 1 lopë qumështore ka qenë 70€ . 

o Subvencionimi i deleve,  Fermerët kanë aplikuar pёr 4.262 krerë dele, subvencionimi për 1 dele ka 

qenë 15€ . 

o Subvencionimi i dhive,  Fermerët kanë aplikuar pёr 434 krerë dhi, subvencionimi për 1 dhi ka qenë 

15€ . 

o Subvencionimi i shoqërive me bletë Fermerët kanë aplikuar pёr 5.670 koshere bletë, subvencionimi 

për 1 koshere ka qenë 15€ . 

Subvencionet: Shpeztari 

 

o Subvencionimi i fermerëve për pula Vojse kanë aplikuar 2 fermer me (16000+6000) 22000 copa 

o Subvencionimi i fermerëve për thëllëza ka aplikuar 1 fermer me 22000 copa. 

 

Subvencionimi   për qumësht/litër sipas kategorive të cilësisë 

 

o Kanë aplikuar 30 fermer për qumësht/litër për gjashtëmujorin e parë sipas kategorive: Ekstra klasë 

0.06€ ,  Klasa e parë 0.04€,  Klasa e dytë 0.02€  Gjithsej: 372.270.00 litra. 

Projektet nga Organizata IADK-ja  në bashkëpunim me Komunën  

 

 Përfituesit për bimë mjekësore aromatike 

            Kanë aplikuar 68 fermer ku kanë përfituar 21. 

 Përfituesit për të riatdhesuar   

            Kanë aplikuar  48 fermer dhe kanë përfituar 13.  

Ndërsa prej tyre tre fermer janë me participim nga Komuna,  IADK-ja, dhe Fermeri. 

Trajnimet nga IADK,  ESG, BB, AUVK 

 

 Organizata IADK, ESG, BB,  AUVK kanë mbajtur gjithsej 58 trajnime për ngritjen e kapaciteteve të 

fermerëve në fushat e ndryshme të bujqësisë si Pemëtari,  Perimtari, Blegtori, Bletari, Lavërtar,  

Përpunim i Teknologjisë Ushqimore etj. 

 Me IADK-në janë mbajtur 35 trajnime me temën: Mbështetja e zinxhirit tё vlerave pёr Bime 

Mjekësore Aromatike përmes krijimit punësimit dhe vazhdimit tё eksportit tё mbështetur nga 

GIZ-i Gjerman. 

 Marrja e mostrave të tokës për analiza dhe komunikimin e rezultateve të analizave kimike, 

biologjike dhe fizike me ESG; 
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 Trajnim nga AUVK më këshilltarin për bujqësi dhe fermerët me temën: Siguria e ushqimit dhe 

kapacitetet e  prodhimeve kosovare - Prodhimi vendor dhe tregu i BE-së. 

 Trajnime nga ESG janë mbajtur 19 në sektor të ndryshëm. 

 Trajnime  nga BB janë mbajtur 3.  

 Trajnime   nga AUVK  është mbajtur 1. 

Sektori për mbrojtjen e pyjeve 

1. Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2019 stafi i njësisë është  angazhuar për  menaxhim, sa më të mirë të 

mbrojtjes së pyjeve dhe parandalimin  e prerjeve ilegale, parandalimin e sëmundjeve patologjike si 

dhe është  e angazhuar për parandalimin e zjarreve gjatë zezonës së verës  duke ju referuar gjithnjë 

Planit  Menaxhues  vjetor të  cilin e kemi paraparë për  Vitin 2019 dhe realizimi i tij. 

2. Dëmet pyjore në pronën publike Janar-Dhjetor 2019 

        Gjatë kësaj periudhe në Gjykatë janë ngritur:  

a.   Fletëparaqitje kundërvajtëse      11    Copë në sasi  15.00 m3 në vlerë          1,918€. 

b.   Fletëparaqitjet penale                  41    Copë në sasi 367.65 m3  në vlerë     45,155€ . 

      Gjithsej:                                   52    Copë në sasi  382.65 m3  në vlerë   47,073€  

 

3.      Seanca  Gjyqësore të mbajtura Janar-Dhjetor 2019  

 

a.    10 seanca të  karakterit penal 

b.      3 seanca të karakterit kundërvajtës. 

Gjithsej: 13 lëndë. 

 

4.     Vendimet e  shqyrtuara nga Gjykata për periudhën Janar-Dhjetor 2019  

   a.    Lëndë               29 penale të shqyrtuara në favor të Autoritetit Pyjor                                                           

   b.    Lëndë                 0  penale  të  pezulluara    

   c.    Lëndë                2   kundërvajtëse. 

   d.    Lëndë                2  e pezulluar kundërvajtëse 

    Gjithsej.          33  copë 

 

5.        Konfiskime  të druve Janar-Dhjetor 2019 

         a.   Janë konfiskuar 8.42 m3 m3 dru transport ilegal që i bie  12.29 mhp.      
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6.       Zjarret Janar-Dhjetor 2019 

a.   4 zjarre 2 me intensitet të dobët pa dëme në masë  drunore e një në sektorin privat Gradicë  dhe dy në 

sektorin publik Vasilevë dhe Berishë. 

  7.       Pyllëzimet Janar- Dhjetor 2019 

          a.   Ripyllëzime ka pasur këtë vit në sipërfaqe prej  12 ha “Bokat e Minishit” në Tërstenik  

          dhe në Abri të “Përmendorja e Dëshmorëve” 8 ha.  

          Gjithsej; 20 ha.  

8.    Damkimi në pyje shtetërore Janar- Dhjetor 2019 

a. Ndërhyrje  silvikulturtore teknike  kemi pasur në Baicë  dhe G. Gashit. 

b.  Baicë                                                   3 hektarë   rrallime paratregtare. 

c.  Gryka e Gashit                                    3.50 hektarë rrallime paratregtare 

d. Ngastra 58 Arllat                                  3.46 hektarë rrallime paratregtare 

Gjithsej:                                           9.96 hektarë   

9.     Pyjet private Janar- Dhjetor 2019 

        a.  Kërkesa të sektorit privat  ishin  6  

             Të shqyrtuara.                          4 

10.    Kontrolle pyjore në tri objektet pyjore Janar – Dhjetor 2019 

a. Inspektime pyjore janë kryer    6 me polici dhe punëtorë 

b. Kontrolle tregu janë kryer        8  me polici dhe staf, inspektorë. 

c. Kontrolle pyjore të rregullta      30  me punëtorë 

    Gjithsej:                                44 kontrolle 

 11.     Regjistrimi i dëmeve pyjore  në pyjet publike. 

a.   Regjistrimi i objektit pyjor të  kryer i “ÇIÇAVICËS” 

b.   Regjistrimi i objektit pyjor të kryer i “KOSMAQIT” 

c.   Regjistrimi i objektit pyjor të kryer  i “PALLANIKUT” 

      Gjithsej:   (3).Regjistrimet ishin të rregullta siç janë më ligj. 
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12.        Shtesë 

           a.  Komisione të ndryshme të kryera sipas  kërkesave. 

                Komisione -  5 detyra shtesë  jashtë  sektorit të pylltarisë 

           b.  Komisione- 6 detyra të cilat i kemi obligative në APK. 

                Gjithsej:  11 Komisione të ndryshme 

13.          Të hyrat nga taksat  Janar- Dhjetor 2019 

a.    Taksa në pyje private                                         72€     

b.    Taksa të hyra nga dëmet pyjore shtetërore        2.401,00€  

c.    Të hyrat nga taksat për bagëti                            00€  

d.    Të hyrat nga prerjet sanitare të pishave           00€ . 

e.    Të hyrat nga drutë e konfiskuara                     00€  

       Gjithsej:                                                         2.473,00€  

14.          Lëndët  e dërguara të përmbaruesi    106 copë 

15.          Padi të ngritura civile                           37 copë 

16. Nga gurorët në territor të Komunës 30% të mjeteve ndahen nga Buxheti i   Konsoliduar i Kosovës për 

Komuna, pjesa tjetër  në Agjencionin Pyjor të Kosovës për këto të hyra 30% njoftohet Drejtoria për Buxhet 

dhe Financa. 

Si e hyrë nga zhavorri-nga gurorët. 

Punët dhe detyrat e stafit  dhe vështirësitë  në punë- Janar- Dhjetor 2019 

Njësia e Autoritetit Pyjor Komunal ka kryer punë dhe detyra sipas Planit vjetor  2019 të paraparë  sipas  Planit 

për të i realizuar brenda mundësive që ka ky staf dhe rrethanat në punët dhe detyrat  të cilat i kemi paraparë 

dhe pranuar sipas  Ligjit për shërbyesit civil  ju njoftojmë se  Njësia e Autoritetit Pyjor Komunal angazhimin 

kryesor e ka të orientuar në mbrojtjen dhe parandalimin e prerjeve ilegale dhe mbrojtjen  kundër zjarreve gjatë 

sezonës së verës  dhe  kundër sëmundjeve patologjike.  
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2.5. DREJTORIA  E INSPEKCIONIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menaxhimi, arritjet 

kryesore, performanca 

kyçe në periudhën janar-

dhjetor 2019 për 

realizimin e prioriteteve 

 

           Drejtoria e Inspekcionit, punët dhe detyrat e punës për periudhën janar-

dhjetor 2019 i ka kryer duke u bazuar në planin operativ për vitin 2019 dhe 

gjithnjë duke u mbështetur në dispozitat e përgjithshme administrative, Ligjet e  

Kuvendit të Republikës së Kosovës si dhe Rregulloret e Kuvendit Komunal. 

 Gjatë kësaj periudhe raportuese, gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, 

inspektorët gjithnjë kanë qenë mjaft transparent, bashkëbisedues për dialogje të 

hapura dhe shumë të përafërt me të gjithë qytetarët e komunës së Drenasit. 

 Mënyra e menaxhimit, në këtë Drejtori ka qenë në nivel të aktiviteteve 

të rëndësishme, varësisht prej punëve dhe detyrave ku çdo herë si model është 

aplikuar parimi i efikasitetit, gjegjësisht identifikimi i problemit, definimi i 

qëllimit të zgjedhjes së problemit, vlerësimi i alternativave, zgjedhja e 

alternativës më të mirë, (marrja e vendimit), implementimi (zbatimi) i vendimit 

dhe kontrolla e implementimit. 

Vlen të theksohet se gjatë këtij viti është bërë edhe punë shtesë jashtë 

orarit me qëllim të realizimit të planit të punës sonë dhe vetëdijesimit të 

qytetarëve në zbatim të Ligjeve në përgjithësi. 

 Në të gjitha lëmitë e inspektimit është punuar nga secili inspektor në 

kuadër të kompetencave ligjore, rrethanave në terren dhe në përputhje me 

realitetin ekzistues në territorin e komunës së Drenasit. 

            Gjatë periudhës raportuese janar –dhjetor 2019 vazhdimisht është bërë 

koordinimi i punëve dhe detyrave të punës në teren dhe është bërë përcjellja e 

punës së inspektorëve, duke raportuar çdo ditë, si dhe janë dhënë sqarime 

profesionale në zbatushmerinë inspektuese. 

            Në vazhdimësi është përcjellë buxheti i vitit 2019, zotimet dhe 

shpenzimet për paga, mallra dhe shërbime. 

            Po ashtu është hartuar buxheti –kërkesat finale për periudhën 2020-2022 

për Drejtorinë për Inspeksion. 

 

Gjatë  periudhës janar-dhjetor 2019 janë kryer punët  dhe  detyrat nën  

mbikëqyrjet   inspektuese  si  vijon:  

 Mbikëqyrja e ndërtimit në sektorin publik dhe privat rreth punimeve dhe 

pajisjes me leje të ndërtimit, si dhe ndalimi i punimeve të objekteve pa 

leje dhe marrja e masave të nevojshme. 

 Inspektimet lidhur me tregtimin me pakicë, pajisjen e subjekteve 

afariste me certifikata të biznesit si dhe inspektimet mbi blerjen, shitjen, 

çmimet,  deklaracionin e mallit, mbrojtjen e konsumatorit, zbatimin e 

orarit të punës etj. 
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 Mbikëqyrja e tregjeve, rrugëve, trotuareve, e sidomos inspektimi rreth 

ujërave të zeza në zonat rurale. 

 Mbarëvajtja e tregjeve javore në Drenas dhe Komoran 

 Mbikëqyrja e kualitetit të ushqimit, të produkteve të ambalazhuara dhe 

të paambalazhuara. 

 Inspektimi i subjekteve afariste hoteliere rreth Ligjit të duhanit dhe 

marrja e masave ndaj shkelësve të këtij Ligji. 

 Inspektimi rreth higjienës dhe kushteve higjieno-sanitare  etj. 

 Inspektimi rreth ndotësve të ambientit 

 Mbikëqyrja e kompanive të transportit në komunikacionin rrugorë, orari 

i udhëtimit, lejet e operimit, rendet e udhëtimit, stacionet, parkingjet etj. 

 Inspektimet e subjekteve afariste për kryerjen e obligimeve (taksave  

komunale ). 

 Janë kryer edhe punë tjera sipas kërkesave dhe nevojave në teren. 

Nga lëmia e Inspektorit 

Sanitar 

Nga lëmia e Inspektorit Sanitar është bërë inspektimi i higjienës së ujit, 

Institucioneve shkollore, artikujve ushqimor, hoteleve, kuzhinave ushqimore si 

dhe higjiena e objekteve tjera afariste. 

 

 Inspektimet rreth higjienës, kontrollit të përgjithshme të artikujve 

ushqimorë dhe produkteve të përdorimit të përgjithshëm (Marketet, 

subjektet afariste hoteliere, sallonet e ondulimit etj.) 

 Kontrolle e higjienës në të gjitha objektet shkollore, parashkollore, si 

dhe objektet e qendrave të mjekësisë familjare në Drenas. 

 Inspektimet rreth zbatimit të Ligjit për kontroll të duhanit dhe marrja e 

masave për shkelësit e këtij Ligji. 

 Inspektimi i ujit të pijes sipas kërkesave të qytetarëve. 

 Kontrolle rreth librezave sanitare. 

 Është bërë asgjësim i mallit me afat të skaduar në vlerë prej 1,563.5€ 

 Janë hartuar  345 procesverbale, 22  Aktvendime,  13 pëlqime sanitare, 

janë shqyrtuar 25  kërkesa të palëve, 39  gjoba për duhan dhe kushte 

higjieno sanitare në shumen prej 2,936€ ,si dhe për pirje të duhanit 

1,563.5€ 

Nga lëmia e 

Inspektorëve të Tregut 

 

Nga lëmia e tregut dhe çmimeve për periudhën janar-dhjetor 2019 është bërë 

inspektimi mbi certifikimin e ushtrimit të biznesit, licencat, çmimet e mallrave 

të ekspozuara, mbarëvajtja e tregut në Drenas dhe Komoran, orari për fillimin 

dhe mbarimin e punës, deklaracioni i mallit si dhe punëve tjera nga kjo lëmi. 

Sidomos gjatë kësaj periudhe rëndësi e veçantë i është kushtuar zbatimit të orarit 

të barnatoreve  pas orarit të rregullt të punës,  bastoreve se a i plotësojnë kushtet 

për punë deri sa janë mbyllë nga ATK-ja,  si dhe inspektimi i produkteve se a i 

kanë etiketat në gjuhen zyrtare shqipe. 

 

 Inspektimet e subjekteve afariste rreth regjistrimit të bizneseve. 
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 Kontrollë rreth zbatimit të orarit të punës, deklaracionit të mallit dhe 

kontrollit të çmimit të artikujve. 

 Inspektimi i sigurisë së produkteve ushqimore me qëllim të mbrojtjes së 

konsumatorëve. 

 Inspektimet e herëpashershëm sipas kërkesave dhe në bashkëpunim më 

MTI-në në bazë të Ligjit të tregtisë së brendshme. 

 Janë hartuar 280 procesverbale, 16 aktvendime, përkohësisht janë 

mbyllur 8 lokale për parregullsi si dhe janë dhënë 21 pëlqime për 

ushtrimin e veprimtarisë. Janë shqiptuar gjoba mandatore për ekspozim 

të mallit jashtë lokali në shumën prej 1,200€  

Nga lëmia e Inspektorit 

të Ndërtimit 

 

Nga lëmia e ndërtimtarisë janë përcjellë në vazhdimësi ndërtimet rreth lejeve të 

ndërtimit dhe tërë dokumentacionin e nevojshëm ndërsa për shkelësit e ligjit 

janë marrë masat e nevojshme. Gjatë vitit 2019 janë inspektuar gjithsej 56 

objekte të reja. Gjithashtu janë inspektuar 58 elemente/objekte siç janë: 

instalime nëntokësore elektrike-ujësjellës-kanalizim, mure rrethuese, rrethoja të 

ndryshme, rrugë të dëmtuara, bllokim i ujërrjedhave me mbushje, kioska, fasada 

të ndërtesave, parkingje etj. Në këto inspektime përfshihen objektet me leje dhe 

pa leje ndërtimore. 

        Gjatë kësaj periudhe janë bërë: 

 Inspektimi i ndërtimeve në sektorin publik dhe privat që përfshinë 

ngritjen instalimin, renovimin, zgjerimin, ndryshimin apo adaptimin e 

të gjitha strukturave ndërtimore.    

 Inspektimi i lejeve të ndërtimit 

  Inspektimi i kushteve urbanistike (leja urbanistike). 

  Inspektimi i dokumentacionit teknik (projektet ndërtimore, lejet 

ndërtimore). 

  Lëshimi dhe modifikimi i sanksioneve dhe përgatitja e vendimeve për 

ndërprerjen e ndërtimeve ilegale. 

  Rrënimi i ndërtimeve pa leje 

Gjatë kësaj periudhe janë hartuar 268 procesverbale, 29 Aktvendime për 

pezullim të punimeve dhe të ngjashme, 06  rrënime të objekteve, 13 gjoba 

mandatore 4 lëndë për Gjykatë si dhe 03 kallëzime penale për dëmtim të 

shenjave zyrtare. Gjoba mandatore për ndërtimin e objekteve pa leje ndërtimi 

2,450€       

Nga lëmia e Inspektorit 

të Mjedisit 

Inspektori i ambientit ka qenë i angazhuar rreth mirëmbajtjes së pastërtisë së 

qytetit, mbrojtja e ambientit nga ndotja, mbeturinat, zhurma e me theks të 

veçantë inspektimi rreth ujërave të zeza sidomos në zonat rurale sipas kërkesave 

të qytetarëve, pastaj hyrja e qytetarëve në sistem të menaxhimit të mbeturinave. 

Rëndësi të veçantë ju është dhënë problemit me impiantin e ujërave të zeza në 

Korroticë të Epërme në parkun e biznesit, ku është evidentuar problemi i cili ka 

shkaktuar telashe për një kohë të gjatë në këtë fshat. 

 Inspektimi i hedhjes së mbeturinave afër rrugëve, vendeve publike. 
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 Inspektimi i largimit të mbeturinave inerte në vendet ku ka pasur 

ndërtime. 

 Inspektimet e operatorëve të cilët veprojnë në Komunën e Drenasit e që 

janë ndotës të Mjedisit. 

 Inspektimet sipas kërkesave të qytetarëve rreth kanalizimeve, ujërave të 

zeza, plehrave, etj.-sidomos në zonat rurale. 

Gjithsejtë janë hartuar  214 procesverbale, janë shqyrtuar 47 kërkesa, janë dhënë 

9 LMK (Leje mjedisore Komunale) si  dhe janë shqiptuar 9 dënime mandatore. 

Gjoba mandatore për hedhje të mbeturinave dhe djegia e tyre 475€  

Nga lëmia e Inspektorit 

të Komunikacionit 

Inspektori i Komunikacionit është angazhuar konform Ligjit për transportin 

rrugor dhe Rregullores për transportin rrugor në territorin e Komunës së 

Drenasit ku problem  ka qenë numri i madh i kombi-taxive që më gjithë punën 

që është bërë nga Inspeksioni dhe PK-ës ende operojnë në mënyrë ilegale. Nga 

ana tjetër edhe Operatorët Ekonomik-autobusët nuk respektojnë rendin e 

udhëtimit sipas Ligjit për transportin rrugorë Nr. 04/L179, Rregullores për 

Transportin Rrugon nr. 06/7086, si dhe rregullores 12. Nr. 344-50040. 

Nga kjo lëmi është punuar me sa vijon:   

 Inspektimi në komunikacionin rrugor të udhëtarëve të operatorëve 

ekonomik (autobusët, kombibusët, autotaxit). 

 Inspektimi i pajisjes së transportuesve me leje operimi, orar të 

udhëtimit. 

 Inspektimi në stacionin e autobusëve, rrugë etj., sipas kërkesave dhe në 

bashkëpunim me Policinë e Kosovës-Njësiti në Drenas. 

 Për këtë janë hartuar  156 procesverbale, janë konfiskuar 26 parë tabela 

të regjistrimit, 17 automjete të konfiskuara, si dhe 2 kërkesa për 

kundërvajtje  janë përcjellë në Gjykatë.Gjoba mandatore në 

Komunikacion për transportuesit legal dhe ilegal, taxit fizik dhe juridik 

në shumën prej 4,200€  

 

 Gjatë periudhës raportuese janar-dhjetor 2019 janë bërë gjithsej: 

 

 -Procesverbale   1259 

 -Aktvendime   67 

 -Mbyllje të lokaleve  12 

            -Kallëzime penale  03 

 -Kërkesa për kundërvajtje 09 

            -Gjoba mandatore  80? 

            -Pëlqime   13 
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            -Kërkesa të shqyrtuara  147 

            -Ekzekutime -rrenime  06 

            -Konfiskime(tabela,automjete 26+17 

  

 GJOBAT MANDATORE TË SHQIPTUARA SIPAS SEKTORËVE 

 1. Sektori Sanitar 

              -Asgjësim malli pa afat dhe pirje të duhanit   4,499.5€ 

 2. Sektori i Komunikacionit 

              -Për transportuesit legal dhe ilegal, taxit fizik dhe juridik në  

               Shumën       4,100€  

 3. Sektori i Tregut 

              -Për ekspozim të mallit jashtë lokali    1,100€  

 4. Sektori i Ndërtimit 

              -Për ndërtimin e objekteve pa leje ndërtimi   2,450€       

 5. Sektori i Mjedisit    

  -Për hedhje të mbeturinave dhe djegia e tyre   475€  

             Totali:         12,624.5€     

         Ndonëse është kryer një punë e madhe, parregullsitë kërkojnë angazhim edhe më të madh jo vetëm të 

kësaj Drejtorie por të gjithë faktorëve relevant në Komunë. 

         Gjatë punës së saj kjo Drejtori vazhdimisht ka bashkëpunuar me Policinë e Kosovës, gjegjësisht 

Stacionin Policor në Drenas. 

          Ndërsa për shtyrjen e proceseve përpara dhe veprim më të lehtë të inspektoratit  mendojmë që sa më 

parë të bëhet rregullimi i kushteve të tregut të gjelbër dhe të kafshëve  në Drenas dhe Komoran. 
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2.6. DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA  

Drejtoria për Buxhet dhe Financa — Drejtoria për Buxhet dhe financa gjate periudhës Janar- Dhjetor 2019, 

punët dhe detyrat e punës i ka kryer në bazë të planit -programit të punës, duke u bazuar në ligjin për 

menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë nr. 03/L-048, ligjin për financat e pushtetit lokal nr. 03/L-

049, ligjin për vetëqeverisjen lokale nr. 03/L-040, rregulloret, udhëzimet e MF-it, vendimet e Kuvendit të 

Komunës, si dhe në bazë të detyrave dhe obligimeve të përcaktuara me statusin e Komunës Gllogocit. 

Drejtoria për Buxhet e Financa punën e vete e ka orientuar në këto lëmi: 

Raporti i punës dhe ai financiar për vitin 2019, 

Pasqyrat financiare për vitin 2018,  

Procesi Buxhetor strategjia fiskale 2020-2022, sipas kërkesave fillestare, 

Aprovimi i shpenzimeve dhe certifikimi për buxhetin komunal sipas programeve dhe nën programeve (4,119), 

Kryerja e pagesave lidhur me shpenzimet operative dhe ato kapitale dhe barazimi me SIMFK (4,119), 

Raportet e barazimit tre mujor me SIMFK, 

Punët lidhur me arkën e parave të gatshme (arkëtimi dhe pagesat) 

Regjistrimi i të gjitha të hyrave të arkëtuara në sistem nga burimet vetanake dhe barazimi i tyre ditor, javor, 

mujor dhe periodik me SIMFK (1,839,900), 

Autorizimi i shpenzimeve për DBF-në, 

Përcjellja e të hyrave publike të akorduara nga B.K.K. 

Përgatitja për transfer i parave të depozituara në llogarinë e Thesarit të MF-së, 

Caktimi i tatimit dhe shpërndarja e faturave të tatimit në prone 2019, 

Evidentimi i objekteve të reja si pasuri e paluajtshme dhe rimatja e atyre ekzistuese, 

Përgatitja e analizave mujore lidhur me zhvillimin e buxhetit komunal, 

Raportet e punës dhe ata financiar sipas periudhave të vitit 2019, 

Propozim Korniza Afatmesme Buxhetore 2020-2022, 

Shlyerja e pagesave të tatimit në pronë, 

Plotësimi i formularëve për buxhetin 2020-2022 sipas kërkesave fillestare 

Trajnimi i punëtorëve të DBF-së, 

Pune dhe detyra tjera të punës për pushtetin lokal dhe qendror, 

Pune me palë në lëmin e buxhetit dhe financave sis dhe tatimin në prone. 

Struktura e përgjithshme organizative e drejtorisë për Buxhet dhe financa është e bazuar në ligjin për 

menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë,  Ligjin për vetëqeverisjen Lokale, Statutin e Komunës, 

rregullave të thesarit dhe atyre të buxhetit. 

1. Sektori i Buxhetit- për periodën Janar dhjetor 2019 ka kryer këto pune dhe detyra pune:  Zhvillimi i 

aktiviteteve për planifikimin e buxhetit 2020-2022, sipas kërkesave fillestare, 

Përgatitja e kornizën afatmesme Buxhetore 2020-2022, 

Lëshimi i  vërtetimeve për pasurin e paluajtshme,  
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Vërtetime tjera për qytetar lidhur me rregullimin e dokumentacioneve 19,956, 

Kërkesa të regjistruara dhe koduara për shpenzime nga shfrytëzuesit e buxhetit 4,119, 

Lëshimi i faturave sipas kërkesave të palëve 10,240, 

 Ruajtja e data bazës për të dhënat e regjistruara, 

Objekte të reja të matura dhe rimatura 724, 

Fatura të shpërndara përmes postës 10,071, 

Numri i ankesave dhe kërkesave për korrigjim 60, 

 Pranimi i kërkesave për regjistrimin e objekteve të reja 203, 

2. Sektori i Thesarit — Në këtë sektor, punët dhe detyrat e punës për periudhën Janar — Dhjetor janë 

kryer si vijon: 

Është bërë  arkëtimi i parave të imta për shërbime ofiqarie, arkiv, gjeodezi, urbanizëm, pagesat e tatimit në 

pronë deri në 10€ , pagesat për shpalljen e tenderëve gjithsejtë 1,839,900.02, është bërë arkëtimi dhe 

depozitimi ditor i parave në llogarinë bankare të Komunës, 

Regjistrimi i të hyrave vetanake të arkëtuara dhe regjistrimi në data bazë dhe në sistemin e free balancë, 

donacionet shuma prej 247,439.00, 

Transferi i të hyrave vetanake nga llogaria bankare e komunës në llogarinë thesarit pranë MF-së, Barazimi i 

raporteve të arkës me ato bankare, 

Hartimi i raporteve mujore për të hyrat vetanake për nevojat e ekzekutivit dhe MF-se, 

Zotimi i parave publike për qëllime të pagimit të shpenzimeve operative (3839) dhe kapitale (280) 

3.  Sektori i Financave — për periudhën janar -Dhjetor 2019 ka kryer këto pune dhe detyra pune: 

Përgatitja e pasqyrave financiare për vitin 2018, 

Certifikimi i dokumentacionit financiar për buxhetin komunal sipas programeve dhe nën programeve 4,119 

lëndë, 

Evidentimi analitik për të gjitha lendet e certifikuara sipas shpenzimit veç e veç, 

Raporti i punës janar - qershor 2019, 

Raporti financiar janar - mars 2019, 

Raporti financiar janar- qershor 2019, 

Raporti financiar janar -shtator 2019 

Raporti financiar janar - dhjetor 2019, 

Raporti i punës janar - dhjetor 2019. 

Zyra e tatimit në prone: 

Anketa 2,550 

Modifikime të të dhënave të pronës   27,350 

Modifikimi i të dhënave të tatimpaguesve  11,119 

Korrigjim manual i të dhënave    5,537 
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Kontrata të shitblerjeve     108 

Certifikata të tatimpaguesve    15,524 

Ndërrim i pronarëve     104 

Regjistrime të reja     724 

Verifikime burimore     2,198 

Verifikime në teren     2,039 

Kërkesa për regjistrim dhe verifikim   521 

Kërkesa për korrigjim dhe ankesa   60 

Vërejtjet e fundit     212 

Nga Drejtoria për buxhet dhe financa për periudhën raportuese janar - dhjetor janë kryer dhe pune  dhe detyra 

tjera si pune në komisione të ndryshme 
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2.7. DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE 

Jemi në një periudhë vendimtare e cila do të determinoj ardhmërinë tonë për shekullin e ardhshëm, andaj 

kemi shansin historik që të themelojmë një politikë të mirëfilltë shëndetësore e sociale duke u bazuar në 

karakteristikat autoktone dhe duke mbledhur përvojat por edhe gabimet e sistemeve shëndetësore e sociale të 

shteteve më të zhvilluara ekonomikisht.  

Preambula e njohur e Kushtetutës së OBSH-së, shëndetin e definon si gjendje e mirëqenies së plotë fizike, 

mentale dhe sociale e jo vetëm mungesa e sëmundjes apo molepsjes. 

Ky definicion ka shënuar njëherit euforinë e viteve të pesëdhjeta. Gjatë dy dekadave të fundit, ky definicion 

ka pësuar një evolucion evident: 

Shëndeti është një koncepcion mediko-social modern, shëndeti paraqet një proces dinamik i karakterizuar 

nga një ekuilibër jostabil ku individi tenton të mbahet në ambientin që e rrethon, në mënyrë që të 

optimalizojë mirëqenien e tij. 

I. Detyrat e përgjithshme Ligjore dhe Statutare të punës së Drejtorisë për Shëndetësi dhe M.S. 

 Ka në përgjegjësi kujdesin primarë shëndetësor në komunë 

 Zhvillimin, monitorimin dhe zbatimin e rregulloreve ekzistuese të Departamentit të shëndetësisë dhe 

çështjes sociale 

 Vlerëson nevojat lokale si dhe vendos qëllimet lokale për KPSH 

 Zhvillon buxhetin duke u bazuar në nevojat lokale por duke ndjekur udhëzuesit qendrorë, përpilon 

buxhetin, implementon buxhetin si dhe synon financimin e donatorëve 

 Ofron shërbime dhe raporton për të arriturat komunale 

 Monitoron situatën epidemiologjike në nivelin komunal 

 Përkujdeset për ujin dhe sanitacionin e shëndoshë, implementon strukturën e aprovuar 

 Merret me sisteme informative (menaxhuese dhe epidemiologjike) 

 Mbledh informata, i analizon ato në nivelin komunal dhe i shfrytëzon për nevoja të prioriteteve dhe 

qëllimeve lokale, kurse të dhënat e nivelit regjional dhe qendrorë i shfrytëzon për analizimin e 

kualitetit të kujdesit dhe efektivitetetit në shfrytëzimin e resurseve 

 Është përgjegjës për çështjet e administrimit, menaxhimit të përditshëm duke për përfshirë 

planifikimin, financat, buxhetin dhe zbatimin e buxhetit 

 Kryen edhe detyra tjera të parapara me ligj dhe aktet tjera nënligjore 

 

D.K.SH.M.S. 

Drejtoria për Shëndetësi e Mirëqenies Sociale në periudhën Janar-Dhjetor 2019 ka punuar me pesë 

punëtorë administrativ në dy sektorë organizative: 

1. Sektori i Shëndetësisë  

2. Sektori i Mirëqenies dhe Banimit Social 
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 Kërkesat e vendosura në INTRANET  

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale  
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Gjendja e vendosjes së lëndëve në procedurën administrative për Vitin  2019/ Drejtoria e Shëndetësisë 

e M.S. / Drenas 

a. Programi i Drejtorisë për Shëndetësi e M.S. për subvencionim të rehabilitimeve shëndetësore dhe 

programeve të Shoqatave që realizojnë veprimtarinë e tyre në interes të qytetarëve të Komunës 

Drenasit  

Nr. R. Emri i Shoqatës Nr. Vendimit Banka Shuma/Euro 

1 Handikos   10,000.00 

2 Shqipet e Drenicës   500,00 

3 Rehabilitim (shërim) 66 raste    5,000.00 

 

Gjithsej  

 

15,500.00€  

 

b. Programi i  D.SH.M.S. i furnizimit me miell për Skamnorë, Subvencionimi nga të hyrat vetanake të 

Komunës Drenasit  

 

Nr. R. Sasia e Miellit / kg Vlera e kontratës Nr. Familjeve të 

ndihmuara 

1 13,513.00 4,594.42 76 Familje / 2000 kg 
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2.7.1. RAPORTI I PUNËS  I QENDRËS KRYESORE TË MJEKËSISË FAMILJARE “Dr. HAFIR  

SHALA” 

Qendra kryesore e mjekësisë Familjare në bazë të infrastrukturës dhe strukturës organizative ofron shërbime 

shëndetësore në gjithë territorin e Komunës së Drenasit në bazë të konceptit të mjekësisë familjare.                    

Këto shërbime shëndetësore janë gjithëpërfshirëse për të gjitha grup moshat. 

Kujdesi shëndetësor në bazë të rrethanave të kohës dhe përparimit të teknologjisë ka një qasje të avancuar në 

aspektin e trajtimit dhe përkujdesjes shëndetësore, është një kohë e transformimit dhe  një qasje 

gjithëpërfshirëse  shëndetësore, mirëqenies sociale, ekonomike, epidemiologjike dhe rehabilituese. 

Detyrat  e përgjithshme ligjore dhe statutore të QKMF-së 

-Zbaton  ligjin për shëndetësi me qëllim të ruajtjes dhe përparimit  të shëndetit  të qytetarëve 

-Zbaton politikat shëndetësore të hartuar nga DSHMS 

-Zbaton planin operativ të propozuar nga Kuvendi  Komunal  përmes DSHMS-le 

-Planifikimi i nevojave për resurse humane profesionale 

-Shfrytëzimi racional i buxhetit të aprovuar nga K. Komunal në bashkëpunim me DSHMS-le 

-Organizimin e punës në kujdesin parësor shëndetësor me qëllim të ofrimit të shërbimeve shëndetësore 

profesionale dhe cilësore 

-Përmes protokolleve dhe udhërrëfyesve klinik përcjell trendin e trajtimit  të sëmundjeve dhe  

 diagnostikimit 

-Zbaton   udhëzimet  administrative për kujdes parësor të hartuara nga Ministria e Shëndetësisë 

-Vlerëson nevojat lokale në bazë të të dhënave dhe parashtron DSHMS-le për hapat e veprimit 

-Raporton për situatën epidemiologjike DSHMS –le  në mënyrë që të monitorohen situatat nga  

 DSHMS-le. 

-Bashkëpunimi me organizatat  qeveritare dhe jo qeveritare që kanë për qellim përparimin e shëndetit  

Në kujdesin parësor shëndetësorë. 

KPSH- Bazohet në ofrimin e shërbimeve  shëndetësore cilësore dhe të sigurta, të ndërtuara mbi parimet   e 

konceptit të Mjekësisë familjare, të drejtuara nga nevojat dhe kërkesat e individëve, familjeve dhe   bashkësisë, 

me synim të promovimit ruajtjes dhe përmirësimit të shëndetit për të gjithë qytetarët e  Republikës së Kosovës. 

Kujdesi Parësor Shëndetësor përfshinë:   

-Përparimin, parandalimin, zbulimin e hershëm, diagnostikimin,  mjekimin dhe rehabilitimin, që kanë të bëjnë 

me sëmundjet, çrregullimet dhe lëndimet, përfshirë edhe ndërhyrjet e vogla kirurgjike. 

-Edukimi shëndetësorë 

-Ruajtja dhe përparimi  i shëndetit publik, përfshirë seroprofilaksinë, vaksino-profilaksën dhe kimio  

profilaksinë në pajtim me ligjin, si dhe arsimimin dhe edukimin sistematik shëndetësore të popullatës 

-Vizitat në shtëpi (kujdesi paliativ, vizitat  në shtëpi për nënat shtatzëne dhe fëmijët deri në tre vjeç) 
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-Organizimi I shërbimeve të urgjencës dhe mjekësore si pjesë e sistemit unik  të shërbimeve në të tri  nivelet 

e kujdesit Shëndetësorë. 

-Koncepti i mjekësisë familjare ka një shtrirje horizontale të ofrimit të shërbimeve shëndetësore ku është i 

qasshëm dhe gjithëpërfshirës në diagnostikim për të gjitha grup moshat dhe afër komunitetit. 

-Diagnostikimi i hershëm dhe trajtimi i tuberkulozes. 

-Promovimi i shëndetit oral dhe kujdesi për shëndetin e dhëmbëve 

-Mbrojtjen parandaluese nëpërmjet programeve të promovimit të shëndetit dhe vizitave sistemike të fëmijëve 

dhe të rinjve në shkollat fillore, të mesme, dhe të larta në territorin e Komunës. 

 

Struktura organizative  e QKMF, Dr. Hafir Shala’ Drenas (skema) 

 

Struktura e Trupave Profesionale të QKMF-së / Drenas 2019 

Numri i përgjithshëm i stafit të certifikuar është 181 që është në funksion të organizimit, ofrimit të  shërbimeve 

shëndetësore dhe stafi mbështetës  jo shëndetësor administrativë dhe logjistik në bazë të  nevojave dhe 
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detyrave   të punës. Në krahasim me vitet e kaluara  numri i mjekëve në kujdesinë parësor është rritur në bazë 

të politikave shëndetësore të DSHMS-le për të plotësuar standardet 1 mjek në 2000 banorë, ku kjo politikë 

shëndetësore është në proces dhe planifikim nga DSHMS. 

Burimet njerëzore në QKMF 

 

Tabela 1. 

Numri i përgjithshëm i  resurseve humane angazhuar në KPSH 

Sipas tabelës numri i mjekëve specialist dhe  mjekë të përgjithshëm është  36, stomatolog 3, farmacist 1,   

infermier  79,  kuadër i mesëm mjekësor 28, administratë  9, shofer  5, staf logjistik 17. Shërbime të blera    

nga Caritas – (mjekë  5  shofer  2 ) të cilët kryejnë shërbime të shëndetit paliativ. 

 

  

STAFI I PËRGJITHSHËM I ANGAZHUAR NË SISTEMIN E KPSH-SË 

M
P

 d
h

e 
S

p
ec

ia
li

st
ë 

S
to

m
at

o
lo

g
ë 

F
ar

m
ac

is
t 

In
fe

rm
ie

rë
 

K
u

ad
ër

 i
 m

es
ëm

 m
je

k
ës

o
r 

A
d

m
in

is
tr

at
ë 

S
h

o
fe

rë
 

S
ta

f 
m

b
ës

h
te

të
s 

CARITAS 

M
je

k
ë 

S
h

o
fe

rë
 

36 3 1 79 28 9 5 17 5 2 

178 7 

185 



 

 

RAPORTI VJETOR I PUNËS SË KRYETARIT DHE QEVERISJES LOKALE PËR VITIN 2019 

STAFI MJEKËSOR I ANGAZHUAR NË SISTEMIN E KPSH SIPAS SPECIALIZIMIT 

  Mjekësi Familjare Konsultativë     
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147 

Tabela 2. Numri i stafit mjekësor i angazhuar në sistemin e KPSH(2019) 

Sipas tabelës  numri i resurseve humane profesionale shëndetësore  është 147. 

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare së bashku me njësitë e saja  përmbushë pothuajse 80% të shërbimeve 

shëndetësore të qasshme dhe cilësore për komunitetin. Rrjeti shëndetësor është i dizajnuar  dhe i zbatueshëm 

në bazë të nevojave të komunitetit, ku distanca e secilës njësi është më e shkurtër se 10 km e që arritshmëria 

duke ju falënderuar infrastrukturës rrugore që ka komuna e Drenasit është për një kohë më të shkurtër se  7 

minuta  në dhënien e vizitës dhe tretmanit shëndetësor. 

Reforma institucionale dhe përmirësimi i praktikës menaxhuese në sistemin shëndetësorë / prioritetet 

e përcaktuara rezultojnë pozitivisht në këto elemente: 

1. Zhvillimi i konceptit të qasjes në mjekësinë familjare; 

2. Ulja e nivelit të vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë së fëmijëve nën moshën 5 vjeçare; 

3. Ulja e nivelit të vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë maternale (para, gjatë dhe pas lindjes); 

4. Ulja e nivelit të incidencës dhe ndikimit të sëmundjeve ngjitëse duke përfshirë TBC dhe HIV / 

AIDS; 

5. Ulja e nivelit të pirjes së duhanit; 

6. Stabilizimi i incidenteve me ndikim në sëmundjet mentale;  
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7. Zvogëlimi i incidencës me ndikim në sëmundjet kardiovaskulare; 

8. Përmirësimi i gjendjes me barëra esenciale; 

9. Përmirësimi i menaxhimit të financave dhe prokurimit në sektorin e shëndetësisë; 

10. Përforcimi i kornizës ligjore dhe rregullative. 

Vizitat dhe shërbimet mjekësore në QKMF dhe njësitë  organizative: 

Në bazë të të dhënave statistikore dhe vëllimit të punës në periudhën  Janar - Dhjetor janë evidentuar  183760 

vizita mjekësore;  316202 -shërbime mjekësore e që në total vizita dhe shërbime  503432. 

Këto të dhëna na tregojnë për një qasje e kënaqshme për kërkuesit e shërbimeve shëndetësore dhe një 

parametër i rëndësishëm ku mbi 80% e popullatës së Drenasit si qasje të parë kanë zgjedhur Kujdesin parësor 

shëndetësor për tretman mjekësor. Në rritjen dhe cilësinë e shërbimeve shëndetësore ka ndikuar  qasja e lehtë 

në shërbime shëndetësore si dhe stafi profesional i shpërndarë në mënyrë racionale, përkundër disa mangësive 

në vendet rurale. 

E një rëndësie të veçantë për realizimin e këtyre shërbimeve shëndetësore është furnizimi me barna dhe 

material shpenzues emergjent si dhe pajisje mjekësore  të parapara nga buxheti për KPSH bazuar në kërkesat 

e QKMF-së duke pasur parasysh se buxheti për barna esenciale nga MSH nuk i ka mbuluar të gjitha shërbimet 

bazike në KPSH. 

Aktivizimi i shërbimit 24 orë në QMF Komoran ka ndikuar në rritjen e vizitave dhe shërbimeve shëndetësore 

në Kujdesin parësor shëndetësore  duke krijuar një qasje të lehtë për kërkuesit e shërbimeve shëndetësore, por 

mbetet një sfidë si do të veprohet më tutje duke marrë parasysh se kjo Qendër është një nyje e frekuentimit të 

pacienteve nga Komunat tjera e në  të ardhmen personeli nuk do të jetë i mjaftueshëm për plotësimin e të 

gjitha këtyre shërbimeve dhe kushtimisht do të  ndikojë në vijën buxhetore të KPSH. 

Në ngritje e cilësisë së shërbimeve shëndetësore me ndikim të rëndësishëm është donacioni i MSH me pajisje 

mjekësore, projekti i AQH-së me pajisje për kujdesin parësorë dhe trajnimin e profesionistëve shëndetësorë 

në aspektin menaxherial e profesional dhe funksionimi I Mamografisë donacion nga Qeveria e Japonisë. 

Në diagram janë pasqyruar vizitat dhe shërbimet në të gjithë sektorët dhe njësitë e QKMF. Në bazë të 

diagramit vërehet se frekuentimi i pacientëve  është  i shprehur në sektorin e mjekësisë familjare dhe 

urgjencës. Diagrami i sektorit diagnostik Laboratorit janë të pasqyruara aktivitetet   e shërbimeve shëndetësore 

dhe jo frekuentimi i pacientëve. 
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Diagrami 1 

 

Diagrami 2. Në QMF Komoran numri i vizitave mjekësore  në MF janë 30077, shërbime mjekësore 43704; 

Shërbimi i kujdestarisë  janë kryer vizita 20105, shërbime 16.885, që janë të pasqyruara në diagram shërbimi 

i laboratorit janë të shprehura aktivitetet. 

 

Diagrami 2 
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Diagrami 3. Këtu është  paraqitur numri i vizitave dhe shërbimeve në sektorët e QMF-ve,  AMF-ve dhe 

sektorin e urgjencës, ku në shikim të parë vërehet se frekuentimi i pacientëve është i  koncentruar në QMF 

Drenas, QMF Komoran dhe Shërbimin e urgjencës përkundër pranisë së shërbimeve shëndetësore në qendrat 

tjera dhe qasjes më të lehtë për shërbime e që në këto qendra ku frekuentimi është më i shprehur koha e pritjes 

është më e gjatë dhe mundësia e pakënaqësisë së pacientëve më e shprehur, prandaj kemi një shfrytëzim jo 

racional të resurseve në disponim. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrami 3 

Diagrami  4. Në këtë diagram është pasqyruar  morbiditeti (sëmundshmëria) në bazë të diagnozave të nxjerra 

nga SISH të raportuara nga shërbimet përkatëse. 

Problemet më të shpeshta në bazë të diagnozave janë ato të sëmundjeve të Sistemit  respirator (Frymëmarrjes), 

e që të shprehura në përqindje nga numri i përgjithshëm i diagnozave radhitë:  

1. Patologjitë e sistemit respirator                                                              21.73% 

2. Sëmundjet e sistemit digjestiv                                                                10.5% 

3. Sëmundjet e sistemit  osteomuskular                                                      10,0 % 

4. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut                                          7.8% 

5. Sëmundjet e sistemit urogjenital                                                              5.7% 

6. Sëmundjet e sistemit të gjëndrave me tajim të brendshëm (diabeti)    4.7% 

Në bazë të raporteve të diagnozave sëmundjet e sistemit respirator kanë një përqindje më të lartë dhe të cilat 

përfshinë të gjitha grup moshat e që lidhet me agjentët e ndryshëm që veprojnë duke përfshirë ndotjen e ajrit 

nga tymtarët industrial, automjetet që lirojnë gazra, koncentrimin e popullatës në vendet urbane, shfrytëzimi 

i lëndëve djegëse gjatë sezonit të dimrit, etiologjitë virale, veset e këqija (konsumi i duhanit. etj), ndryshimet 

klimatike. 
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Sëmundjet e sistemit digjestiv që pas sëmundjeve të sistemit respirator paraqet një trend të jetës të konsumimit 

të ushqimeve të gatshme të shpejta dhe të konservuara. 

Sëmundjet e sistemit kardiovaskular që është i shprehur 7.8% paraqet një problem shëndetësor në rritje për 

arsye të mungesës së aktiviteteve, stresit, trendit të jetesës dhe ushqimit kalorik. 

Sëmundjet e sistemit osteomuskular janë të shprehura me 10.0% e që përfshinë moshat mesatare të popullatës 

me një dekurs kronik si pasojë e trendit të jetës. 

Sëmundjet e gjëndrave me tajim të brendshëm veçanërisht diabeti që paraqet problem shëndetësore dhe një 

kosto të lartë të menaxhimit. 

 

Diagrami 4 

Kujdesi  ndaj të moshuarve dhe paliativ  

Kujdesi ndaj të moshuarve dhe paliativ ka qenë një sfidë e do të jetë edhe vitin e ardhshëm për arsye të 

mungesës së qendrave rehabilituese  për këto kategori, faktikisht është barrë e kujdesit parësor shëndetësor 

dhe që ka një kosto të lartë buxhetore dhe një përkushtim kohor të gjatë. 

Mungesa e programeve dhe plotësimi i kritereve 1 mjek familjarë në 2000 banorë ka përcjellë vështirësitë 

përkundër blerjeve të shërbimeve shëndetësore nga Caritasi. 

Numri i vizitave shtëpiake është 1208.  

Numri i vizitave dhe shërbimeve shtëpiake  është 1881. 
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Shërbimi i urgjencës 

Numri i vizitave dhe shërbimeve në këtë sektor janë të paraqitura në grafikonet e më sipërme. Efikasiteti i 

këtij shërbimi  është i rritur në veprimet e rasteve  emergjente në dhënien e ndihmës në vendin e ngjarjes dhe 

rastet emergjente janë transportuar konform standardeve në SHKSUK në QE. Transportimi i këtyre rasteve 

është bërë me urdhëresë të mjekut në njësinë e urgjencës ose të mjekut familjar në raste kur është paraparë 

nga mjeku se një shërbim i tillë është i domosdoshëm për pacientin. 

Në krahasim me vitin e kaluar shërbimi i urgjencës ka rritur efikasitetin, ku rastet  janë transportuar konform 

standardeve në kohë dhe në bazë të protokolleve të shërbimit emergjent. 

Në vitin 2018 janë transportuar 1003 raste. 

Në vitin 2019 janë transportuar 1206 raste.  

Një pacient është transportuar jashtë vendit në Tiranë në qendrën spitalore. Një pacient është bartur nga Tirana 

në klinikën e neurologjisë të SHSKUK pas intervenimit kirurgjik në Qendrën spitalore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numri i kilometrave të kaluara për këto raste është 117234 km. 

Vizitat nga programi; Vizitat në shtëpi për gratë shtatzëna dhe fëmijët deri në 3 vjeç. 

Për arsye të shërbimeve bazike në kujdesin parësor shëndetësor ku programi ka qenë në një trend të 

vazhdueshëm por jo i kënaqshëm në bazë të planifikimeve, megjithatë nuk kemi ngecje të disfavorshme 

përkundër vështirësive të ekipeve rreth informimit dhe qasjes së popullatës me ketë program të MSH.  

Numri i vizitave në shtëpi për grat shtatzëna dhe fëmijë deri në 3 vjet për vitin 2019 
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Numri i përgjithshëm i vizitave për këtë program është 3021  

Asistimi i ekipeve mjekësore në ndeshjet futbollistike në bazë të marrëveshje mes DSHMS dhe Klubeve 

futbollistike në vitin 2019. 

Në vitin 2019 është asistuar edhe në aktivitet sportive të klubeve sportive të Drenasit (20 raste). 

Asistimet e ekipeve mjekësore kanë qenë të pranishme edhe gjatë organizimeve publike e ngjarjeve tjera të 

rëndësishme, ku është vlerësuar për domosdoshmërinë e prezencës. 

 

 

 Numri Komente 

Numri i vizitave shtëpiake për fëmijë 634   

Numri i vizitave shtëpiake për shtatzëna 466   

Nr. total i vizitave shtëpiake të kryera (gjatë një muaji)   800   

Nr. i fëmijëve vajza të cilat kanë pranuar një vizitë shtëpiake 0- 3 

vjet (Janë vizituar për herë të parë) 
205 

  

Nr. i fëmijëve djem të cilët kanë pranuar një vizitë shtëpiake 0- 3 

vjet (Janë vizituar për herë të parë) 187 
  

Nr. Total i fëmijëve  të cilët kanë pranuar një vizitë shtëpiake 0- 3 

vjet (Janë vizituar për here të pare) 378 
  

Nr. i shtatzënave që kanë pranuar 1 vizitë gjatë shtatzënisë (Janë 

vizituar për herë të parë) 
276 

  

Nr. i fëmijëve të cilët kanë pranuar një vizitë shtëpiake brenda 3 

ditëve të para pas lindjes 75 
  

Numri i familjeve Romë, Ashkali dhe Egjiptian që kanë pranuar të 

paktën një vizitë shtëpiake   
  

Numri i fëmijëve të referuar tek specialistet mjekësorë nga ekipi i 

mjekësisë familjare 
24 

  

Numri i infermiereve që janë duke i zbatuar vizitat në shtëpi  

2 

Në disa raste ka 

pasur refuzim t 

vizitave deri sa u 

është sqaruar për  

rëndësinë e 

programit.  
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Njësia e Shëndetit Publik - Vaksinimi 

Njësia e shëndetit publik - vaksinimi në bazë të të dhënave statistikore dhe periudhës një vjeçare ka arritur 

sukses në vaksinimin e obliguar  96.66%  nga planifikimi një vjeçar. 

Dhënia e vaksinave (gjithsej dozat e aplikuara)    18738 

Anketa epidemiologjike            7 

Paraqitja e epidemive             2 

Epidemi  ushqimore gjatë vitit 2019 është paraqitur herë  dhe me rastin e raportimit të mjekut nga QMF  

Tërstenik  janë njoftuar Inspektorati i Komunës së Drenasit dhe IKSHP dhe janë 2` masat e menjëhershme të 

veprimit dhe raportimit të rasteve që janë paraqitur.  

Vaksinimi ndaj gripit sezonal është kryer me sukses me një angazhim të dy ekipeve në QKMF dhe një në 

QMF Komoran për pacientët  e moshuar dhe sëmundje kronike ku janë aplikuar 3000    doza të vaksinave. 

Heqje e rriqrave  / 2019 kemi pasë gjithsej: 358 raste. 

Njësia e SISH-it 

Kjo njësi  gjatë vitit ka bërë përpjekje maksimale në aplikimin e Ueb  aplikacionit përkundër vështirësive  

gjatë punës mungesa e rrjetit në të gjitha njësitë, rënia e shpeshtë e rrjetit, ndryshimet në harmonizimin e Ueb 

aplikacionit megjithatë vizita e delegacioneve nga  MSH dhe Banka Botërore ka qenë pozitive në vlerësim.  

Departamenti i Maternitetit 

Numri i lindjeve           76 

Netë qëndrimi  për foshnje          152 

Netë qëndrimi për gra shtatzëna  168 

Vizita gjinekologjike     628 

CTG             783 

Barnatorja  Qendrore 

Furnizimi me barna dhe material shpenzues mjekësor është bërë nga MSH dhe të hyrat vetanake nga buxheti 

KPSH. Furnizimi me barna dhe material shpenzues mjekësorë nga MSH nuk ka qenë i mjaftueshëm në bazë 

të kërkesave për shërbime bazike shëndetësore dhe nevojave të pacientëve prandaj shumicën e barnave 

pacientët i kanë blerë. Arsyeja ka qenë buxheti jo i mjaftueshëm në bazë të kërkesave dhe nevojave. Nga të 

hyrat e buxhetit të MSH për barna esenciale  68.9% e  tij është shfrytëzuar për të sëmurit me Diabet insulinë 

varës, ndërsa 31% është shfrytëzuar për barna tjera esenciale. Duke pasur parasysh këtë gjendje me qëllim të 

tretmanit terapeutik emergjent, KPSH është plotësuar një pjesë edhe nga të hyrat vetanake me barna dhe 

material shpenzues mjekësor. 

Ky raport i të hyrave është paraqitur në diagramin vijues: 
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Sfidat menaxheriale të vitit 2019 

- Shpërndarja jo racionale e resurseve humane profesionale për arsye të kontratave  ekzistuese. 

- Pushimet mjekësore nga punëtorët shëndetësorë dhe stafi mbështetës duke u mbështetur në baza 

ligjore. Nga numri i përgjithshëm i resurseve humane 118 punëtorë kanë shfrytëzuar pushime mjekësore me 

procedura administrative të përshkruara nga mjekët e të tri niveleve. 

- Marrëveshja e organizimit sindikal me DSHMS dhe drejtorisë së kaluar të QKMF në bazë të 

kontratës kolektive sektoriale për rrezikshmërinë në punë e arritur për ditë të lira që vazhdohen në pushimin 

vjetorë (rekomandoj që kjo marrëveshje të shqyrtohet) 

- Mungesa e kontratës për servisimin e automjeteve 

- Mos plotësimi i vendeve të punës pas pensionimit të punëtorëve 

- Mungesa e njohurive (mos interesimi ) i një pjese të stafit dhe mungesa e vetë-iniciativa për 

organizim dhe punë ekipore. 

- Rritja e programeve në kujdesin parësor nga MSH krahas shërbimeve bazike 

- Shfrytëzimi jo racional i resurseve humane profesionale nga kërkuesit e shërbimeve shëndetësore. 

- Zonimi  1 ekip i mjekësisë familjare në 2000 banorë 

            - Sistematizimi i resurseve humane profesionale në bazë të konceptit të mjekësisë familjare   

             - Rezistenca e punëtorëve ndaj ndryshimeve.                                 

Raporti i QPS-së, i përpiluar në bazë të:  

     -    Konventave ndërkombëtare, 
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- Ligjit të Shërbimeve Sociale dhe Familjare, 

- Ligjit mbi Martesën dhe marrëdhëniet familjare të Kosovës, 

- Ligjit për Familjen i Kosovës, 

- KPPK dhe KPPPK-ës, 

-     Ligjit Penal për të mitur dhe ligjit mbi kundravajtjet si dhe ligjeve tjera të veçanta nga lëmia e 

kundërvajtjeve, 

- Ligjit mbi ekzekutimin e sanksioneve penale, 

- Ligjit  kundër dhunës në familje, 

- Rregulloren mbi ndalimin e trafikimit me njerëz në Kosovë, 

- Udhëzimi Administrativ Nr. 13/2012 për rregullimin e Str. Familjar, 

- Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit Nr. 02/L17 për Shërbime Sociale e Familjare 

- Udhëzimet dhe Doracakëve të DPSF   

- Standardeve minimale për punët profesionale të Shërbimeve sociale 

- Kërkesave të ndryshme të qytetarëve dhe institucioneve-zgjidhja e të cilave është në kompetencë 

të Qendrës. 

- Ligjit për përkrahje materiale familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuar të përhershme  Nr. 03/L 

-022, si dhe Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2009. 

-  

        Veprimtaria e Shërbimeve Sociale  të Qendrës për Punë Sociale  gjatë këtij viti  raportues është 

orientuar në mbrojtjen e këtyre kategorive: 

- Mbrojtjen sociale të fëmijëve dhe rinisë, 

- Përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijëve pa kujdes prindor, 

- Mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve me nevoja të veçanta  dhe atyre me sjellje të çrregulluara., 

- Mbrojtjen sociale të të rriturve në gjendje të nevojës sociale, 

- Mbrojtjen e të rriturve me nevoja të veçanta, 

- Mbrojtjen e të moshuarve pa kujdes familjar dhe pa mjete për jetesë, 

- Punët e kujdestarisë dhe 

- Mbrojtja e familjes në realizimin e të drejtave juridike. 

 

 

 

K a t e g o r i a Të bartura nga 

   Viti 2017 

  Lëvizja e lëndëve (gjate  vitit-2018) Lëndët që bartën për 

Vitin 2019  Të 

reja 

  Të mbyllura 

1. 1. a-Fëmijët e braktisur 13 1 1 13   

1. b-Fëmijët jetim (pa dy prindër ) 6 1 1 6 

1. c-Fëmijët e prindërve  të penguar 

në kryerjen e detyrave prindore 

11 3 4 10 

1. d-Fëmijët të strehuar në Familje 

Strehuese, apo SOS-fshatin 

1 1 - 2 

2 Familje  Strehuese           2   -             1             1 

3 Kërkesa   për Adoptim vendor           2   -             1 1   

4 Kërkesa   për Adoptim Nderkomb. - - - - 

5 Fëmijë të keqtrajtuar 7 5 8 4 

6 Fëmijët me sjellje asociale 7 - 4 3 

7 Të miturit në konflikt me ligjin 10 3 10 3 
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Numri i shfrytëzuesve të ndihmës sociale sipas muajve / 2019 

 

Muaj Nr. i familjeve  Shuma /€  

Janar 1114  123232.50 

Shkurt 1116  123422.50 

Mars 1094  121402.50 

Prill 1113  124310.00 

Maj 1125  125867.50 

Qershor 1111  123087.50 

Korrik 1113  123430.00 

Gusht 1094  121285.00 

Shtator 1090  121295.00 

Tetor 1090  120435.00 

Nëntor 1063  118047.50 

Dhjetor 1087  121317.50 

 

 

 

 

 

 

 

8 Viktimat e dhunës familjare 13 16 18 11 

9 Viktimat e Trafikimit 2 1 - 3 

10 Viktimat e Krimeve seksuale 4 2 5 1 

11 Martesa e të miturve - 2 2 - 

12 Punë të rënda(rrezikshme)të 

fëmijëve 

- - - - 

13 Kërkues të këshillimit martesor 21 8 15 14 

14 Të moshuarit 8 2 2 8 

 

 

15 

 

 

 

Kl. 

Tjerë: 

1.a-Nënat vetushqyese 15 4 2 17 

2.b-Persona me aftësi të 

kufizuar 

13 - - 13 

3.c-Pers. me aft. kufiz. 

me pagesë 

70 20 34 56 

4.d-Dok. Administrative - 362 362 - 

5.e-Arsye tjera 3 9 10 2 

 Gjithsej:  209 440 479 170 



 

 

RAPORTI VJETOR I PUNËS SË KRYETARIT DHE QEVERISJES LOKALE PËR VITIN 2019 

2.8. DREJTORIA PËR PLANIFIKIM URBAN DHE MBROJTJE TË MJEDISIT 

Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit për realizimin e punëve të planifikuara bartë mbi vete 

shumë detyra në sektorin e planifikimit hapësinor dhe sektorin e projekteve, duke filluar me hartimin e 

projekteve zhvillimore, lejeve ndërtimore si dhe realizimin e projekteve kapitale. Në bazë të detyrave dhe 

përgjegjësive të drejtorisë paraqesim raportin vjetor të punës për vitin 2019 sipas sektorit për Planifikim Urban 

dhe sektorit për Mbrojtje të Mjedisit. 

SEKTORI PËR PLANIFIKIM URBAN   

Në vitin 2019 zyrtarët e Drejtorisë për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit nga sektori për Planifikim 

Urban janë angazhuar në lehtësimin e procedurave për aplikimin e lejeve të ndërtimit, kërkesave të qytetarëve, 

investitorëve dhe përkrahjen e iniciativave për të pasur një planifikim urban të qëndrueshëm. Në aspektin e 

planifikimit hapësinor dhe urban brenda afatit ligjor janë trajtuar kërkesat, janë dhënë kushtet e ndërtimit dhe 

lejet e ndërtimit për objektet të cilat janë në harmoni me planet urbanistike që janë të miratuara në Kuvendin 

e Komunës, duke filluar nga Plani Zhvillimor Komunal dhe Urban si dhe Planet Rregulluese Urbane. Për 

marrjen e kushteve ndërtimore dhe lejes së ndërtimit janë dorëzuar së bashku me dokumentacionet e 

nevojshme edhe projektet ideore dhe projektet zbatuese të cilat janë pranuar nga zyrtarët përgjegjës, me ç’rast 

është bërë kontrollimi i tyre. Po ashtu janë dhënë edhe pëlqime urbanistike për objekte të cilat kanë aplikuar 

për përfitimin e granteve në lëmin e bujqësisë dhe blegtorisë nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural. Gjithashtu janë pranuar dhe shqyrtuar kërkesa dhe ankesa të tjera të palëve dhe në kohë 

brenda afatit ligjor janë njoftuar palët për vendimet që janë në harmoni me legjislacionin në fuqi. 

Tabela e lëndëve për këtë sektor  

Nr. Emërtimi i kërkesave dhe shërbimeve 
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1 Kushte ndërtimi 11 6 4 1 0 

2 Leje ndërtimi 26 20 2 2 2 

3 Leje rrënimi 6 6 0 0 0 

4 Certifikatë përdorimi 6 3 3 0 0 

5 
Leje për lokacion (për trafo, për lojëra, terasa 

të lokaleve) 
143 143 0 0 0 

6 

Aktvendime, njoftime, pëlqime (për 

Infrastrukturë, bashkim, ndarje të parcelave 

kadastrale, pëlqime urbanistike për grante, 

fatura etj.) 

411 357 54 0 

 

 

 

 

0 

 Gjithsej lëndë të shqyrtuara 603     

 
Në kuadër të punëve në këtë sektor janë trajtuar dhe çështjet banesore ku janë shqyrtuar dokumentacionet e 

tyre si: kontrata të ndryshme, kontratat e shitblerjes, vendimet e tyre, lista e banesave etj.  

• Dhënia në shfrytëzim të përkohshëm të hapësirave publike, 

• Përgatitja dhe propozimi i lokacioneve për objekte të karakterit të përgjithshëm, 

• Shqyrtimi i kërkesave, lëshimi i kushteve ndërtimore dhe lejeve të ndërtimit në përputhje me dispozitat e 

Ligjit Nr. 04/L-110 për Ndërtim, 

• Lëshimi i Certifikatës së Përdorimit të objekteve, 
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• Dhënia e pëlqimeve urbanistike për bashkim dhe parcelizim të parcelave kadastrale sipas Ligjit Nr. 04/L-

013 për Kadastër, 

-Në bashkëpunim me GIZ-in gjerman është në përfundim procesi i Hartimit të Planit Zhvillimor Komunal, 

2020-2028 sipas Ligjit Nr. 04/L-174 për Planifikimin Hapësinor, 

• Fillimi i procesit të Hartimit të Hartës Zonale të Komunës së Gllogocit, 2020-2028 

• Emërtimi i rrugëve dhe vendosja e numrave në hyrje të objekteve 

SEKTORI PËR MBROJTJE TË MJEDISIT 

• Hartimi i Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor për Planin Zhvillimor Komunal 2020-2028, 

• Hartimi dhe miratimi i Planit Lokal të Veprimit në Mjedis, 2020-2028, 

• Hartimi dhe miratimi i Planit Lokal të Veprimit për Cilësi të Ajrit, 2020-2028, 

• Përgatitja e raporteve për gjendjen e zonave të mbrojtura në Komunën e Gllogocit, 

• Inicimi i procedurave për shpallje zonë e mbrojtur sipas Ligjit Nr. 03/L-233 për Mbrojtjen e Natyrës, 

• Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të tokës, ujit, mjedisit dhe përkrahja e iniciativave në ruajtjen e mjedisit, 

• Shënimi i Javës Evropiane të Lëvizshmërisë pa Makina, 21 shtator 2019 dhe përkrahja e iniciativave në 

ruajtjen e mjedisit, 

• Rregullimi i këndit të lodrave për fëmijë në parkun e qytetit, në bashkëpunim me Organizatën joqeveritare 

“PEN” dhe Këshillin e Veprimit Rinor Lokal, 

• Fillimi i procesit të legalizimit me hyrjen në fuqi të Ligjit Nr. 06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje 

dhe miratimin e pesë Udhëzimeve Administrative që dalin nga Ligji Nr. 06/L-024 për Trajtimin e 

Ndërtimeve pa Leje, në të cilën trajtohen të gjitha ndërtimet pa leje deri në kohën e hyrjes në fuqi të ligjit (5 

shtator 2018), 

Sfidat e Drejtorisë për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit gjatë vitit 2019 

• Mungesa e stafit profesional në sektorë të caktuar të Drejtorisë për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të 

Mjedisit. 

• Mungesa e Planeve  Rregulluese  të Hollësishme për zona të caktuara,  

• Mungesa e mjeteve financiare të pa planifikuara për gjelbërimin e hapësirave publike, 

• Uzurpimet e paligjshme të banesave pronë komunale dhe lirimi i tyre, 

• Procesi i trajtimit të ndërtimeve pa leje dhe vendimmarrja e tyre, 

 

2.9. DREJTORIA PËR GJEODEZI, KADASTËR DHE PRONË 

Përpilimi dhe hartimi i Raporteve të Punës nga Institucionet Komunale  është prezantim i punës përball 

transparencës dhe llogaridhënës ndaj qytetarëve tanë. 

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë ka prezantuar në vazhdimësi punën e saj përmes raporteve javore 

e mujore, të cilat kanë pasqyruar ofrimin e shërbimeve gjeodezike e kadastrale për qytetarët dhe personat tjerë 

relevant dhe veprimet ligjore administrative për pronën publike duke dëshmuar njëkohësisht transparencën 

dhe llogaridhënien përballë përgjegjësive që i takojnë. 

Raporti i Punë për vitin 2019, vë në pah rritjen konstante të efikasitetit në ofrimin e shërbimeve kadastrale 

ndaj qytetarëve, zbatimin e ligjeve dhe akteve nënligjore gjatë përmbushjes së detyrave të punës, trajtimin 

profesional të kërkesave të palëve, kryerjen e shërbimeve në afat ligjor, ndërmarrjen e veprimeve konkrete 
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për trajtimin e pronës komunale, rritjen e vazhdueshme të të hyrave vetanake, menaxhimin efikas të buxhetit 

të drejtorisë, etj. 

Misioni dhe organizimi 

Misioni 

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë  është kompetente dhe përgjegjëse për organizimin e kapaciteteve 

kadastrale,  rikonstruimin e informatave kadastrale në formë digjitale, modelin e sistemit informativ mbi tokën 

dhe pronën në përgjithësi, planifikimin e rrjetit gjeodezik me pika të reja kontrolluese dhe themelimin e pikave 

kontrolluese. 

Misioni primar i saj është krijimi i një ambienti ligjore në sferën e kadastrit dhe pronës komunale. 

Puna e drejtorisë orientohet që përmes matjeve kadastrale, sistemit informativ të tokës dhe regjistrave zyrtar 

të siguroj të drejtat mbi pronat e paluajtshme me krijimin e parcelave tokësore, ndërtesave si dhe përcaktimin 

e kufijve të tyre në komunën e Drenasit. 

Qëllimi i drejtorisë është ofrimi i shërbimeve profesionale dhe shërbime të tjera subjekteve të ndryshme, 

përmirësimi i transferimit të tokës, menaxhimi i tokës komunale dhe efikasiteti në taksimin e tokave, 

evidencën për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve si dhe numrat e objekteve, shtëpive, 

përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, etj. 

Drejtorisë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronësi procedon shfrytëzimin e tokave komunale, zbaton vendimet e 

gjykatës për ndarje, bartje të pronësisë. 

Ajo ka bashkëpunim të mirë me institucionet qendrore, konkretisht me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor dhe Agjencinë Kadastral të Kosovës si autoritet qendror i menaxhimit të të dhënave kadastrale. 

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë ofron shërbime profesionale dhe shërbime të tjera në fushën e 

kompetencave dhe përgjegjësive të saj për subjektet e së drejtës dhe organeve shtetërore, dhe me një 

bashkëpunim të mirëfilltë arrijnë që ti realizojnë punët e caktuara. 

Organizimi 

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë është e organizuar në këta sektorë: 

1. Sektori i Gjeodezisë,  

2. Sektori i Kadastrit,  

3. Sektori i Pronës. 

Në përbërjen e saj ka 11 zyrtarë 

/Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë 

Drejtorisë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronësi është përgjegjëse për:       

Zhvillimin  dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale, rrjetin referues homogjene, sigurimin e hartave Orto-

Foto, rikonstruimin e informatave kadastrale në formë digjitale, modelin e sistemit informative për tokën dhe 

pronën,  
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a. sigurimin e zotërimit të tokës, reduktimin e kontesteve për tokën, 

b. përmirësimin e transferimit të tokës, menaxhimin e tokës shtetërore dhe efikasitetin në taksimin e 

tokave,  

c. planifikimin e rrjetit me pika të reja kontrolluese dhe themelimin e pikave të reja kontrolluese,  

d. digjitalizimin e pikave poligonale dhe trigonometrike, vektorizimin e planeve të skanuara (ngastrave 

dhe zonave kadastrale), 

e. azhurnimin e pjesës grafike në bazë të dokumenteve dhe matjeve të reja dhe transformimin me 

parametrat e dhëna për transformim, 

f. shërbimin e mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës, 

g. ndarjen e ngastrave dhe shënimin e kufijve në rastin e shpronësimit, dhe zhvillimin e procedurave. 

h. inspektimin e sipërfaqes së ndërtesave dhe përpunimi i skicave të ndarjeve për ndërtesa dhe banesa, 

i. regjistrimin e pronës së paluajtshme dhe regjistrimin e tokës komunale,    

j. zhvillimin e procedurës së regjistrimit, sipas detyrës zyrtare dhe kërkesave të palëve, 

k. korrigjimin e regjistrit (RDPP) sipas procedurave dhe zbatimi i të gjitha dispozitat pozitive në fuqi, 

l. azhurnimin e pronës, në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe shënimeve të tjera nga 

dokumentacioni arkivor, azhurnimin e regjistrit të ndërrimeve të mjeteve nga terreni, 

m. kryerjen e procedurave rreth transaksioneve të pronës publike dhe kryerjen e procedurave të blerjes 

dhe shitjes së pronës për komunën, 

n. shqyrtimin dhe kryerjen e procedurave administrative për rikthimin e tokës pronarëve të mëparshëm,  

o. mbrojtjen e pronës komunale – publike dhe kryen procedurat lidhur me këtë çështje, 

p. vërtetimin dhe zbatimin e shitblerjes së pasurisë së patundshme,  

q. regjistrimin e ndërtesave kolektive dhe organizon mirëmbajtjen e pjesëve të përbashkëta të tyre,        

r. udhëheqjen me kadastrën etazh të banesave, ndërtesave, si dhe ngastrat kadastrale në të cilat janë të 

ndërtuara banesat,   

s. regjistrimin dhe çregjistrimin e hipotekave,  

t. aktvendimet mbi regjistrimin e servituteve, qira mbajtjeve dhe barrave të ndryshme,  

u. lëshimin e certifikatave personave që nuk kanë patundshmëri,  

v. mirëmbajtjen, korrigjimin dhe harmonizime e evidencave të vendbanimeve, fshatrave, shesheve, 

rrugëve dhe numrat e objekteve dhe ndërtesave,  

w. nxjerrjen e aktvendimeve për miratim ose refuzim të kërkesave,  

x. nxjerrjen e konkluzioneve për plotësimin e kërkesave të pakompletuara,  

y. përgatitjen e projekt programit të punës për nevojat e Drejtorisë dhe raportin e punës,  

z. kryerjen e punëve të tjera në pajtim me dispozitat ligjore (shpalljet publike, kërkesat për nevojat e 

Kuvendit, të gjykatave dhe të institucioneve tjera),  

aa. mbajtjen e shënimeve për tërë tokën dhe objektet, të cilat i posedon apo i shfrytëzon Komuna,       

bb. zhvillimin e procedurës së eksproprijimit, shpronësimit dhe de eksproprijimit të tokës në pronësi të 

Komunës, 

cc. trajtimin dhe zhvillimin e procedurës administrative për uzurpimet arbitrare të tokës në pronësi të 

Komunës.    

 

3.1. Detyrat e Sektorit të Gjeodezisë Sektori i Gjeodezisë brenda kompetencës lëndore, kryen punët si në 

vijim: -Shërbimet e mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës,                                                                         -

Ndarjen e parcelave,                                                                                                                          

-Bashkimin e parcelave sipas kërkesës së palëve,                                                                    

-Përpunimi i skicave të ndarjeve për ndërtesa dhe banesa,  
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-Rilevimi i sipërfaqes së ndërtesave,  

-Përsëritja e kufijve të parcelës,  

-Shënimi i kufijve në rastin e eksproprijimit, 

-Identifikimi i ngastrave dhe objekteve kadastrale, 

-Nxjerr konkluzione lidhur me kërkesat e palëve,   

Punët tjera gjeodezike 

Ndërsa pas hyrjes në fuqi të udhëzimit administrative MMPH-NR 12/19 të dt. 21.11.2019                   Sektori 

i Gjeodezisë nuk kryen shërbime gjeodezike për pronar  por kryen shërbime vetëm për nevoja të Drejtorisë 

dhe  Komunës, dhe sipas këtij udhëzimi të drejta për kryerjen e shërbimeve Gjeodezike kanë vetëm Gjeodetët 

e Licencuar nga AKK. 

Gjatë vitit 2018 sektori për gjeodezi  në tërësi ka zbatuar  punët e planifikuara për ketë vit ku me sukses kemi 

përfunduar këto planifikime.  

Sektori I Gjeodezisë në vazhdimësi kryen të gjitha këto shërbime  gjeodezike  sipas ligjeve dhe udhëzimeve në 

fuqi. 

Gjatë këtij viti  kemi pranuar 135 kërkesa kryesisht lidhur me matje gjeodezikë që janë të parashtruara nga 

qytetarë të cilët njëherit ju nënshtrohen edhe obligimeve financiare sipas udhëzimeve administrative në fuqi. 

Kërkesa për matje gjeodezike kanë qenë 68, përkufizim parcelave 4, bashkim parcelave 28, koordinatat e 

parcelave 30, identifikim të banesave-lokaleve 1 dhe kopje plani gjithsejtë 1152               

Gjatë realizimit të këtyre kërkesave kemi të hyra 12911€ nga matje gjeodezike  dhe 5760€ për kopje të planit.  

Gjithsejtë të hyra nga matjet gjeodezike edhe nga kopjet e planit janë 18694€ 

Sektori i Gjeodezisë është i ndërlidhur ngushtë me sektorin e kadastrit dhe është e pa mundur të funksionoj 

njëra pa tjetrën, të gjitha lëndët që fillojnë nga sektori i gjeodezisë dhe pas shqyrtimit dhe përpunimit të këtyre 

lëndëve aprovohen nga ky sektor dhe pastaj nga pala parashtrohet kërkesa në sektorin e kadastrit për t`i 

regjistruar në SIKTK-T. 

Sektori i Gjeodezisë bashkëpunon me sektorin e pronës si në raste për definimin e pronave komunale, për 

përcaktimin e kufijve të parcelave, konstatime të ndryshme që janë të uzurpuara pronat  dhe marrim pjesë 

gjatë lirimit të pronave komunale për t`i caktuar kufijtë e parcelave etj.                                 

Përveç punëve që kemi në sektorin e gjeodezisë gjatë këtij viti kemi qenë të angazhuar edhe me komisione të 

ndryshme si: 

Komision për rindërtimin e informacioneve kadastrale në z. kad Arllat dhe Shtuticë                                            

Komision për strategjinë Komunale 2020-2024. 

Komision për dhënien e pronave komunale në shfrytëzim    

Komision për plan zhvillimor komunal.                                            

Komision për përformancë Komunale  
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Komision për vlerësimin e dëmeve të shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore.                           

Komision për shpërndarjen e serave dhe multikultivatorëve. 

Sektori i Gjeodezisë bashkëpunon edhe me Drejtoritë tjera për të ndihmuar në realizimin e projekteve, 

identifikimin e pronave komunale apo kërkesave të ndryshme.                                                                         Gjatë 

këtij viti nga Drejtoria e Urbanizmit kemi pranuar 71 kërkesa të ndryshme të cilat janë kryer në një afat kohor 

të shpejt me qëllim që të  ofrohet lehtësira për realizimin e projekteve të ndryshme që kanë ndikuar direkt në 

mirëqenien e qytetarëve.                     

 Po ashtu gjatë këtij viti 2019 kemi piketuar lumenjtë Drenica, Vërbovc dhe degëzimet tjera të lumenjve me 

një gjatësi rrethe 45 km ku është bërë zgjerimi nga Drejtoria e Infrastrukturës ku shumica dërmuese e 

lumenjve kanë qenë në komasacion dhe për here të parë shtrati I lumenjve është hapur siç  është projektuar  

në komasacion gjatë vitit 1985. Kërkesa të ndryshme ka pasur edhe në piketimin e rrugëve publike me qellim 

që të bëhet asfaltimi I tyre dhe kërkesa të ndryshme për realizimin e kanalizimeve dhe kolektorëve. Kërkesa 

të ndryshme kemi pranuar edhe nga drejtoria e Inspekcionit që kryesisht janë të ndërlidhura me pronën 

komunale që janë uzurpuar nga qytetarët. Gjithashtu kërkesa kemi realizuar edhe për Drejtorinë e 

Shërbimeve Publike që ka lehtësuar punën në realizimin e projekteve të ndryshme si përcaktimin e pikave 

gjeodezike për rrethojat e shkollave dhe varrezave. Të gjitha këto kërkesa që kemi realizuar për drejtoritë në 

fjalë ka qenë punë me përgjegjësi dhe  është dashur një përkushtim më i shtuar profesional me qëllim që të 

jemi  sa me të saktë në konstatimet  tona.   

 

3.2. Detyrat e Sektori të Kadastrit 

Sektori i Kadastrit brenda kompetencës lëndore, kryen punët si në vijim: 

 -Themelon regjistrin mbi pronën e paluajtshme, 

 -Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas detyrës zyrtare,  

-Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas kërkesës së palëve,   

 -Bën korrigjimin e regjistrit sipas procedurave, 

 -Zbaton të gjitha dispozitat pozitive në fuqi lidhur me regjistrimin e pronës,  

 -Bën azhurnimin e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe shënimeve të tjera nga  dokumentacioni 

arkivor,  

-Bën azhurnimin e regjistrit të ndërrimeve të matjeve nga tereni,  

-Nxjerr Aktvendime dhe Certifikata sipas ligjit mbi kadastrin dhe udhëzimeve administrative  për  kadastër, 

-Nxjerr Aktvendime dhe Konkluzione lidhur me kërkesat e palëve, 

-Koordinon punët dhe zbaton udhëzimet e Agjencisë Kadastral të Kosovës. 

Kryesisht gjatë këtij vitit sektori I kadastrit ka kryer  kërkesa të ndryshme po shumica dërmues e kërkesave 

kanë qenë për: 
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Dhënia e certifikatave të pronës së paluajtshme   

Dhënia e certifikatave që nuk posedojnë prone 

Regjistrimin e shitblerjes së pronës së paluajtshme  

Modifikime atributeve të parcelës  

Modifikime atributeve të një pjese së ndërtese 

Regjistrimin e ndarjeve të parcelave 

Regjistrimin dhe fshirjen e hipotekave  etj. 

Sektori i Kadastërit gjatë vitit 2019 ka pranuar dhe ka shqyrtuar këto kërkesa: 

-Lëndë të pranuara: 5036 

-Lëndë të aprovuara: 4996  

-Lëndë të refuzuara: 22 

-Lëndë në procedurë: 44 

Nga të gjitha këto punë të realizuara Sektori i Kadastrit i ka të hyra nga regjistrimi pronave 16477€ dhe nga 

certifikatat e pronës 11008€ gjithsejtë 27485€ 

3.3. Detyrat e sektorit të Pronës 

-Zhvillon procedurat e shpronësimit të tokave në pronësi private për interesat e përgjithshme shoqërore, 

-Zhvillon procedurat e deeksproprimit, gjegjësisht nulimit të aktvendimeve të plotfuqishme rreth shpronësimit 

në rastet kur plotësohen kushtet ligjore,  

-Kujdeset për mbrojtjen e të dhënave pronësore, ku bartës i së drejtës së shfrytëzimit është Kuvendi Komunal,  

-Udhëheq procedurën administrative lidhur me uzurpimet arbitrare,     

Mbanë evidence për lëndët e uzurpimeve,                 

-Kujdeset për procedurat në përputhshmëri me ligjet në fuqi,  

-Kryen procedurat e eksproprijimit,    

-Nxjerr aktvendime, konkluzione lidhur me kërkesat e parashtruara, etj. 

Në periudhën raportuese gjegjësisht nga Janari e gjerë në fund të muajt Dhjetor 2019. 

Janë kryer në teren dhe në zyre 76 kërkesa – lëndë nga personat juridik dhe fizik. 

Të hyrat vetanake sipas programeve dhe fushave kryesore të të hyrave të planifikuara për vitin 2019 
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4. Baza ligjore mbi të cilën funksionon DGjKP 

-Statuti i KK Drenas.  

-Ligji nr. 2002/5 mbi themelimin e Regjistrit të të Drejtave në Pronë të Paluajtshme. 

-Ligji nr. 2003/13 mbi ndryshimet dhe plotësimet e ligjit nr. 2002/5.  

-Ligji nr. 2003/25 mbi Kadastrin. 

-Udhëzimi nr. 2004/3 Administrativ i MShP. 

-Udhëzimet administrative të AKK nr. 2003/1 dhe nr. 2004/1. 

-Udhëzim pune AKK nr. 01/131/06. 

-Ligji për dhënien në shfrytëzim  dhe Këmbim të pronës së paluajtshme të Komunës nr. 03/L-226.  

-Ligji nr. 03/L-154 për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore. 

-Ligji nr. 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme. 

-Ligji nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative. 

2.10. DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE DHE EMERGJENCË 

 

 

Arritjet/progresi/performanca kyçe gjatë  vitit  2019 

 

Aktivitetet 

kryesore Janar-

Dhjetor-2019  

Nё pajtim me  nenin 17 pika f e Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale nr. 03/L-040, nenit 82 

tё Statutit tё Komunës së Drenasit,  Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë, gjatë 

vitit 2019 është angazhuar që të realizojë punët dhe detyrat që kanë qenë të parapara me 

Plan programin e punës.   

 

 

 

 

Aktivitetet për 

Ditën 

Ndërkombëtare 

të Tokës 

- DSHPE me dt. 23/04/2019  ka pasur aktivitet për Ditën Ndërkombëtare  të tokës, 

në të cilën ditë angazhimi i stafit të DSHPE-së ka qenë  në nivelin më të lartë ku 

janë ftuar administratoret e fshatrave, Policia e Kosovës-Drenas, KFOR-i, Kryqi 

i Kuq, shkollat fillore dhe Kompanitë që operojnë në Drenas. 

- Në këtë ditë janë  bërë  dy aktivitete të rëndësishme si: 

- Pastrimi i hapësirave publike në Qendër të qytetit, 

- Pastrimi i hapësirave në disa shkolla të komunës se Drenasit, dhe  

- Mbjellja e fidanëve në Sheshin “Fehmi e Xhevë Lladrovci, në oborrin e shkollës 

“Arif  Shala”, Korroticë e Ultë. 

 

 

 

Për të arritur objektivat Planit Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave, përkatësisht 

aktivitetet që janë të parapara në këtë plan  janë realizuar duke bërë zgjerimin dhe 
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Aktivitetet për 

zgjerimin e 

shërbimit të 

mbeturinave në 

fshatrat e 

Komunës së 

Drenasit 

mbulueshmerinë e ekonomive familjare në sistem të menaxhimit të mbeturinave,  pastaj 

janë mbajtur takime  me Administratorë të fshatrave, GIZ-in, GAC-in,  kompaninë 

“Pastrimi”. Si rezultat i këtyre aktiviteteve në këtë vit  kanë hyrë  në sistem të menaxhimit 

të mbeturinave edhe shumë  ekonomi familjare, Institucione (shkollat), e biznese. Për ta 

arritur qëllimin, kemi angazhuar dhe bashkëpunuar me Drejtorinë e Inspektoratit. Sa i 

përket mbulueshmërisë në  sistemin e menaxhimit të mbeturinave kemi mbulueshmërinë 

në 100% të territorit të Komunës së Drenas-it. Në këtë vit ka filluar edhe zgjerimi me 

shpërndarjen e kontejnerëve në projektin e ndarjes se mbeturinave të riciklushme në 

burim, dhe ky proces përveç qendrës të Drenasit, ka vazhduar edhe në tetë shkollat  si: 

(SHML “Skënderbeu”, SHMP “Fehmi Lladrovci”, SHFMU “Rasim Kiçina”, SHFMU “ 

“Halim Bajraktari”, “Ali Gashi”, Çikatovë e Re, “Arif Shala” Korroticë e Ultë, “Rilindja 

“ Dobroshec, dhe “Hasan Prishtina” Llapushnik, dhe është zgjeruar edhe në vendbanimet 

në: Çikatovë të Re, Lagjen e Feronikelit, Poklek i ri, dhe Komoran (në lagjen e re). Në 

deponinë e transferit ka filluar edhe paketimi (presimi) i mbeturinave të riciklueshme, ku 

ka ndikuar në zvogëlimin e sasisë se mbeturinave dhe koston e shpenzimeve në bartjen e 

tyre deri në deponinë regjionale. Po ashtu gjatë vitit të kaluar në bashkëpunim me GIZ, 

kemi fituar një grant prej 266 komposterëve shtëpiak dhe 600 shporta të riciklueshme. Si 

rezultat i trajtimit të sistemit të menaxhimit të mbeturinave nga MMPH, jemi radhitur në 

rendin e fituesve në vendin e tretë, gjithsej me 82 pikë 171,615.00€ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetet në 

realizimin e 

projekteve  

kapitale 

 Për realizimin e projekteve kapitale janë kryer këto aktivitete kryesore: 

 Hartimi i deklaratave të nevoja për projektet e DSHPE-së, 

 Hartimi i kërkesave  për zotim të mjeteve,  

 Hartimi i projekteve ideore për secilin projekt, 

 Hartimi i paramasave  dhe parallogarive,  

 Caktimi  i organeve për mbikëqyrjen e projekteve, 

 Faza e implementimit të projekteve, 

 Faza e pranimit teknik të projekteve. 

Në këtë vit janë realizuar projektet një vjeçare dhe ato që janë me kontratë kornizë,  

të cilat po i paraqesim si me poshtë. 

 Rregullimi dhe mirëmbajtja e varrezave në Komunën e Drenasit 

     Në kuadër të këtij projekti është bërë rregullimi i rrethojës se varrezave në fshatrat: 

Zabel i ultë, Lagja e Bytyq (Arllat), Vërbovc, Komoran (L. Mulaku), Tërstenik (l. 

Cakiqi)  dhe Sankoc, Tërdevc, Damanek dhe Shtrubullovë. 

 Renovimi i rrugëve të asfaltuara- (kontratë kornizë), janë riparuar disa pjesë të 

rrugëve në qendër të qytetit në rrugët “Ilaz Kodra”, “Fehmi e Xhevë Lladrovci”, 

“Besim Mala” dhe në fshatrat, në rrugën “Nazmi Gashi” në Komoran, Kizharekë, 

Nekoc dhe në dy vend kalime më rrugën hekurudhore në Drenas dhe Shtrubullovë (l. 

e Vërmicëve), 

 Zgjerimi dhe mirëmbajta e kamerave në komunën e Drenasit: Ky projekt është 

realizuar në qendër të Komoranit ndërsa pajisjet për monitorim janë vendosur në 

objektin e ZGJC-së, dhe monitorimin e tyre e benë policia e stacionit të Drenasit. 

 Mirëmbajta dhe renovimi i pikave grumbulluese për 00 mbeturina (PGM) për 

kontejner 1.1 m3, në qendrën e qytetit: Ky projekt është realizuar duke bërë 

rregullimin në 10 lokacione, ku 4 PGM janë rregulluar në Poklek të ri, 2 tek banimi 

social në Çikatovë të Re, 4 në Drenas. Duhet theksuar se në secilën PGM,  janë të 

vendosur edhe kontejnerët për ndarje të mbeturinave të riciklueshme. 
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 Mirëmbajta dhe zgjerimi i ndriçimit Publik: Ky projekt është realizuar dukë bërë 

zgjerimin e ndriçimit në disa rrugë të komunës se Drenasit, Komoranit, Shtrubullovës, 

ku gjithsej janë shtuar 3.9 km rrugë me ndriçim, dhe është bërë mirëmbajta e tij sipas 

nevojave në teren. 

 Mirëmbajta e lumenjve: Ky projekt është realizuar nga Drejtoria e Infrastrukturës, 

pasi që edhe kjo drejtori ka pasur mjetet buxhetore të parapara për këtë projekt dhe në 

vetëm i kemi bërë zotimim mjeteve financiare, në mënyrë që të mos kryhen 

proceduara të prokurimit për të njëjtin projekt. 

 Bashkëfinancim i projekteve: ky projekt është realizuar duke bërë rregullimin me 

zhavorr të Deponisë se transferit në Çikatovë të Vjetër. 

 Blerja   e kontejnerëve dhe shportave për mbeturina: Ky projekt është realizuar 

duke bërë furnizimin e dy lloje të kontejnerëve dhe atë: 120 l dhe 240 l, dhe janë 

shpërndarë në ekonomit familjare dhe biznese gjatë procesit të zgjerimit. 

 Shenjëzimi Vertikal dhe Horizontal i rrugëve (Kontratë Kornizë): 

 Është  realizuar projekti i shenjëzimit vertikal dhe horizontal në të gjitha vendet  ku 

kemi pasur kërkesa si: Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve në qendër të 

qytetit, parkingjeve, shenjëzimi vertikal për vend ndalje të autobusëve, shenjëzimi 

horizontal  në stacionin e autobusëve, kompletimi  me shenjëzim vertikal tek rrugët 

ku atakohen me hekurudhën, shenjëzimi horizontal dhe vertikal i zebrave në rrugët në 

qendër të Drenasit, dhe vendbanime tjera ku ka qenë e nevojshme, sidomos  në rrugët 

që janë në afërsi të shkollave, 

 Mirëmbajtja e rrugëve gjatë sezonës dimërore për vitin 2018-2019. Projekti ka 

filluar sipas sezonit dimërorë dhe ka përfunduar sipas kontratës. Në këtë projekt kanë 

qenë të përfshira për mirëmbajtje dhe pastrim nga bora rreth 530 km rrugë dhe 26,405 

m2, sipërfaqe me parkingje, Sheshe dhe trotuare. 

 Mirëmbajtja e rrugëve gjatë verës (projekt kornizë)- janë bërë larjet  dhe fshirjet 

e rrugëve kryesore dhe atyre periferike të  qendrës se qytetit të Drenasit në çdo javë, 

dhe në rrugët e qendrës së Komoranit. 

 Mirëmbajtja e kanalizimeve fekale dhe atmosferike dhe gropave 

septike(kontratë kornizë: Ky projekt është implementuar në gjithë territorin e 

Komunës, në bazë të kërkesave të ardhura nga administratoret e fshatrave, dhe detyrës 

zyrtare që është e paraparë me ligj për mirëmbajtje të ambientit (kanalizimeve 

atmosferike, fekale dhe gropave septike).Në këtë rast janë bërë zhbllokime të 

kanalizime me gypa duke filluar nga ata Ø200, 250, 315 dhe 400 (mm), dhe pastrimii 

gropave septike dhe kanalizimit atmosferik. 

  Mirëmbajtja e rrugëve të rendit të katërt me zhavorr- Është implementuar në 

bazë të kërkesave të administratorve të fshatrave, dhe janë duke realizuar të gjitha ato 

kerkësa që kanë qenë të arsyeshme. 

 Mirëmbajtja e parqeve dhe gjelbërimi i qytetit të Drenasi (kontratë kornizë):Ky 

projekt është implementuar sipas paramasës dhe parallogarisë dhe njiherit është duke 

vazhduar. 

 Projekti i Rregullimit të garazhave në Shërbimin e Zjarrfikësve,(projekt dy 

vjeçar)- është bërë ndërtimi i tyre në bazë të projektit dhe është lëshuar në përdorim. 

 Projekti i eliminimit të deponive ilegale: Është implemtuar në dy faza dhe janë   

eliminuar deponitë e egra në 33 lokacione ku janë identifikuara nga zyrtaret e GIZ-it 

dhe Zyrtaret komunal kompetent dhe janë vendosur edhe 44 shenjat lajmëruese në 
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lokacionet ku kanë qenë deponitë,  për mos hedhje të mbeturinave dhe 6 shenja të 

lajmërimit të rrezikut, në ato lokacione ku janë të rrezikshme (në vendet ku janë bërë 

gropa gjatë eksploatimit të zhavorrit apo dheut si në: Komoran(të Qukat),  

Likoshan(lagja Avdulli), Sankoc në dy lokacione (të lagja e Stanagjive dhe të poligoni 

shenjëtarisë), Lagja e Feronikelit dhe Vuçak. 

 Projekti i renovimit të objektit të Zjarrfikëseve- Ky projekt është realizuar 

konform paramasës dhe parallogarisë ku janë krijuar kushte dhe ambient me i mirë 

punë për pjesëtarët e SHZSH-së. 

 Projekti për Intervenimet Emergjente: Ky projekt është realizuar sipas  kontratës 

dhe sipas kërkesave, ku vlenë të theksohet së është bërë dezinsektimi i qendrës se 

qytetit të Drenasit dhe Komoranit (faza e parë dhe e dytë),dezinfektimi i disa 

objekteve (eliminimi i Grerëzave), bartja e kafshëve të ngordhura, hapja e kanaleve, 

vendosja e lëshesave me gypa betoni etj. 

Po ashtu duhet të theksohet që zyrtaret e DSHPE-së për rastet emergjente dhe në 

projektet tjera(si ai i mirëmbajtjes se rrugëve gjatë dimrit dhe projektet tjera ), janë 

duke punuar jashtë orarit të punës, prandaj duhet gjetur mundësin e kompensimit  për 

këtë orët jashtë orarit. 

 

 Projekti  për Shërbimet e varrimit për qytetarët e Komunës së Drenasit:  Është 

u implementuar në bazë të shënimeve të sjelluara nga Bashkësia Islame për shërbimet 

e kryera. 

 Nga aspekti i Efiqencës se Energjisë është formuar grupi punues për hartimin e 

Planit të Veprimit për Efiqiencë të Energjisë, dhe si komunë jemi përzgjedhë si partner 

me GIZ-in dhe kemi nënshkruar Marrëveshje bashkëpunimi lidhur me “Projektin për 

Efiqiencë të Energjisë” (KEEP), në kuadër të këtij projekti është bërë instalimi e 

softuerit Enmasoft, është bërë incizimi i të gjitha  objekteve të institucioneve publike, 

lidhur me gjendjen ekzistuese të shpenzimeve të energjisë, duke filluar nga objektet 

shkollore, shëndetësore, komunale (administrative), lidhur me gjendjen e objekteve 

në aspektin e Efiqiences se Energjisë, dhe këto të dhëna janë vendosur në sistem. 

Është hartuar PKVEE-së dhe të njëjtin e kemi dërguar në AKEE-isë, për të marr 

pëlqimin e tyre, dhe  me pas marrjes se konfirmimit, është bërë miratimi në kuvendin 

e komunës, dhe ky plan është valid për vitet 2019-2021 

 

 

 

 

Ndarja e 

subvencioneve 

 

 Për vitin  2019 DSHPE-ja ka planifikuar buxhetin prej 9,000€  për subvencione dhe 

transfere, ku këto mjete kryesisht janë  shpenzuar për t’iu dalë ndihmë familjarëve të 

cilëve u janë shkaktuar dëmet  nga fatkeqësitë  natyrore dhe fatkeqësitë tjera (zjarre, 

vërshime, erëra), dhe një pjesë tjetër janë dhënë si ndihmë për Shqipërinë si pasojë  e 

tërmetit të 26 nëntorit. 

Për të gjitha këto kërkesa janë bërë raportet të vlerësimit të dëmeve të shkaktuara, nga 

komisioni komunal i vlerësimit të dëmeve. Po ashtu nga komisioni komunal i caktuar 

nga zyra e kryetarit kanë bërë vlerësimet e dëmeve, për kërkesat e pranuar për disa 

raste që kanë bërë kërkesë për vlerësim të dëmeve nga tërmeti. 

 

 

 

 

 

 Gjatë kësaj periudhe në adresë të DSHPE-së janë pranuar këto kërkesa:  

- 973 – kërkesa të ndryshme  siç janë: 
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Pranimi dhe 

shqyrtimi  i 

kërkesave 

- kërkesa për mirëmbajtje të kanalizimit dhe gropave septike, të cilat janë realizuar 

dhe trajtuar të gjitha.  

- kërkesa për shenjëzim horizontal dhe vertikal të komunikacionit,  

- kërkesa për zhavorr për rrugët e rendit të IV, 

- kërkesa për renovimin e gropave të asfaltit,  

- kërkesa për zgjerim të ndriçimit publik, 

- kërkesa për parkingje të rezervuara, 

- kërkesa  për pastrimin e deponive ilegale të mbeturinave, 

- kërkesa për rregullimin e rrethojave për varreza, 

- kërkesa për kompensim të dëmeve nga FNFT dhe  

- kërkesa të natyrave tjera të ndryshme.  

Të gjitha kërkesat janë shqyrtuar dhe sipas detyrës zyrtare ato që kanë qenë të 

realizueshme kanë përfunduar,  ndërsa pjesa tjetër ose është refuzuar ose është 

ende në proces për shkak të mungesë së buxhetit, mirëpo u është kthyer përgjigje 

palëve. 

 

 

 

 

 

 

 

Menaxhimi i 

Stacionit të 

Autobusëve dhe 

parkingjeve 

publike 

DSHPE-ja  në bazë të Vendimit 01 Nr. 344-8563 prej dt. 16/02/2016, ka në Menaxhim 

Stacionin e Autobusëve me objekte përcjellëse në Gllogoc, deri sa  të definohet statusi i 

tij. Pagesa e tarifave në emër  të kryerjes së shërbimeve për peronizim, provizion nga 

Operatorët Ekonomik bëhen në lartësi të tarifës së shërbimeve që janë përcaktuar nga 

Ministria e Infrastrukturës në Prishtinë për Stacionet e Autobusëve të kategorisë së dytë, 

dhe kjo tarifë konsiderohen si të hyra vetanake të komunës, dhe janë krijuar të hyra në 

vlerë prej 35,420.00€ 

Problem  tjetër parqet edhe licencimi i stacionit të autobusëve, andaj për mos licencim të 

tij ekziston mundësia reale që inspektoret e Ministrisë së infrastrukturës, të ndalin 

operimin  në këtë stacion të autobusëve, prandaj jemi në proces të regjistrimit të kësaj 

kompanie në Agjencinë e regjistrimet të bizneseve të Kosovës, pasi që është miratuar 

vendimi nga Kuvendi komunës që Stacioni i autobusëve të behët kompani publike me 

aksione 100% të komunës, dhe është miratuar vendimi për komisionin komunal e 

aksionarëve për NPL “Stacioni i autobusëve “ SHA, i cili komision do të vazhdoj 

procedurat tjera konform ligjeve në fuqi. 

Në fushën e menaxhimit të parkingjeve publike, janë bërë shenjëzimet e  vertikale dhe 

horizontale të parkingjeve të rezervuara dhe janë lëshuar leje për shfrytëzim një vjeçar 

dhe me këtë rast janë krijuar të hyra në vlerë prej 7,800.00€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shërbimi i 

zjarrfikësve 

DSHPE-ja në bashkëpunim të plotë me Njësinë Profesionale të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit 

(NJPZSH ), Rastet emergjente:  

Gjatë vitit 2019 në territorin e komunës së Drenasit, ka pasur situata emergjente të cilat 

janë trajtuar dhe më theks të veçante vërshimet, rastet e zjarreve fushore dhe malore të 

cilat shumica prej tyre, dyshohet që janë shkaktuar si pasojë e pakujdesisë  nga faktori 

njeri, po ashtu zjarret në objektet e banimit dhe objekte të tjera. Për të gjitha  rastet janë 

marrë masat për reagim të shpejt në parandalimin dhe zvogëlimin e dëmeve të shkaktuara. 

Pjesëmarrja ka qenë aktive në të gjitha rastet emergjente duke përfshirë të gjitha rastet e 

FNFT. 

Gjatë këtij viti në bashkëpunim me AME-në, është mbajtur ushtrimi një ditor për 

stimulime ndaj tërmeteve, me automjetin special i cili stimulon gjendje tërmeti. Ky 
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ushtrim është mbajtur në SHFMU “ Arif Shala”, dhe kanë marr pjesë nga një grup i 

nxënësve të të gjitha Shkollave të Drenasit.  

Intervenimet e NJPZSH-së ishin si në vijim: 

1) Shuarje të zjarreve      323 

2) Shërbime teknike        28 

3) Vërshime                     8 

4) Intervenime teknike    67 

 

 

 

 

 

Takimet zyrtare 

 

 Takim me organet kompetente që mundë të kontribuojnë, me qëllim të 

bashkëpunimit në mbarëvajtjen  e punëve në Drejtorinë e Shërbimeve Publike 

 Takime me përfaqësuesit e organizatës së GIZ-it (për çështje të ndarjes se 

mbeturinave dhe efiqiencë të energjisë ), 

 Takime me OJQ GAC-in, për çështjen e  hartimin të planit për ndarje të 

mbeturinave në burim, 

 Takim me Asociacionin e Komunave të Kosovës, 

 Takim me Agjencionin e Emergjencave-AME, 

 Takim me strukturat e KEDS-it, 

 Takime me administratorët e fshatrave, me biznese, me qytetar rreth 

menaxhimit të mbeturinave, ndarjes dhe zgjerimit  të shërbimit, furnizim me 

ujë pijshëm, është e rëndësishme të cekim se pas takimeve me qytetaret kemi 

hasur në bashkëpunim dhe mirëkuptimit reciprok të dy lagjeve Maloku dhe 

Gashani të cilët kanë pasur një problem për ujë është arritur të kyçen  në 

sistemin e ujësjellësit, po ashtu edhe lagja Nishori dhe Mulaku të cilat pas 

katër  viteve shtrirje të gypave  në bashkëpunim me kompaninë KRU në 

njësia në Drenas, është bërë janë kyçja në sistemin e ujësjellësit. 

 

Vizioni i DSHPE-

së:  

Vizioni i këtij Drejtoria  është që të kryej të gjitha punët dhe detyrat që janë të parapara 

me Statutin e Komunës,  Ligjin për Qeverisje Lokale, dhe planin e punës se DSHPE-së. 

 

Misioni DSHPE-

së 

Misioni i DSHPE-së është që të rritë cilësinë e shërbimeve publike, mirëmbajtjen  

infrastrukturës në përgjithësi, dhe rritjen e mirëbesimit të qytetaret në kryerjen e këtyre 

shërbimeve. 

 

 

 

Qëllimi  i 

DSHPE-së: 

Është që të rrisë standardin në mirëmbajtjen e infrastrukturës së shërbimeve publike, duke 

i realizuar të gjitha projektet e mirëmbajtjes që  përfshinë: Mirëmbajtjen e rrugëve të 

asfaltuara dhe të rendit të – IV, trotuareve, mirëmbajtjen e kanalizimit fekal dhe 

atmosferik,, menaxhimin dhe trajtimin e mbeturinave, mirëmbajtjen e sistemit të 

ujësjellësin për ujë të pijes, mirëmbajtën e ndriçimit publik, mirëmbajtjen e parqeve, 

shesheve dhe hapësirave të gjelbra, Shërbimi i transportit publik me autobus dhe autotaxi,  

mirëmbajtjen e parkingjeve, mirëmbajtjen e rrugëve gjatë sezonit se verës dhe dimrit, 

shenjëzimin horizontal dhe vertikal të rrugëve, menaxhimin  dhe trajtimin  e rasteve 

emergjente që shkaktohen nga e fatkeqësitë  natyrore dhe fatkeqësitë tjera, shërbimin e 

varrimit për qytetarë etj. 
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2.11. INFRASTRUKTURA PUBLIKE 

Zyrtarët  nga  Drejtoria për Infrastrukturë Publike,  detyrat e punës i kanë kryer duke u bazuar në plan 

programin e punës, duke u mbështetur  në Ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës, si dhe  në bazë të detyrave 

e obligimeve të përcaktuara  me Statutin e Komunës së Drenasit. Në bazë të detyrave që janë realizuar gjatë 

pjesës të vitit 2019 zyrtarët përgjegjës kanë përgatitur këtë: 

I. Raport  i  punës  për gjashtëmujorin e parë të vitit 2019 

  

Drejtoria për Infrastrukturë Publike së bashku me punëtorët e kësaj Drejtorie është i angazhuar në 

projektet, e Infrastrukturës Rrugore, në projektet për: rregullimin e kanalizimit të ujërave të zeza, ndërtimin e 

Ujësjellësve,  trotuareve, ndriçimit publik, rregullimi dhe pastrimi i lumenjve, projektet për trajtimin e 

Kolektorëve të ujërave të zeza si dhe projekte tjera. 

 

II. Aktivitetet e zhvilluara nga Drejtoria për Infrastrukturë Publike  

Përpilimi i kërkesave të investimeve kapitale, deklarata e nevojave për publikimin e projekteve kapitale, 

specifikacionet teknike për projektet e DIP. 

Hartimi i detyrave projektuese për projekte zbatuese. 

Aplikimi në ministri të ndryshme për përfitimin e projekteve kapitale në interes të Komunës. 

Përpilimi i njoftimeve për palët në përgjigjet e kërkesave. 

Hapja dhe vlerësimi i ofertave për tenderë 

Mbikëqyrja dhe menaxhimi i kontratave të investimeve kapitale. 

Pranimi teknik i projekteve të realizuara në teren  

Takime me ministri të ndryshme rreth projekteve kapitale dhe përpilimi i marrëveshjeve të memorandumeve 

të mirëkuptimit. 

Puna në komisione të ndryshme të caktuara nga Kryetari i Komunës dhe Drejtorët 

Plotësimi i formularëve për përformancë komunale 

Përpilimi i buxhetit për investime kapitale korniza buxhetore 2020-2021-2022. 

Aktivitetet e mbikëqyrjes së punimeve edhe mbas orarit zyrtar dhe ditëve të shtune nga punëtorët e drejtorisë 

së Infrastrukturës Publike. 

Punët me palë. 

Gjatë periudhës Janar – Qershor- Dhjetor  janë dërguar gjithsej 791 kërkesa ku 705 janë miratuar, 38 janë 

refuzuar, 41 lëndë janë në proces, 5 janë anuluar. 

 

III. Projektet me ministri të ndryshme dhe zhvillimi i aktiviteteve 

1. Ndërtimi i Kolektorëve të Ujërave të zeza me MZHR aneks marrëveshja në vlerë prej 100,000.00€ + 

25,000.00€ (Komuna e Skenderajt) projekt dy vjeçar grant i fituar në vitin e kaluar ndërsa punimet 

janë duke vazhduar edhe në fazën e dytë të këtij projekti në fjalë në vlerë financiare 61,607.00€ 

projekti pritet të përfundoje në tërësi në vitin 2020. 

2. Rregullimi i Shtratit të Lumit Drenica me MZHR në vlerë financiare në shumën prej 70,000.00€ pritet 

të fillojnë punimet, ka përfunduar ky projekt. 

3. Asfaltimi i Rrugës Tërdevc - Vuçak në bashkëpunim me Ministrin e Infrastrukturës në vlerë prej 

450,000.00€ (projekt tre vjeçar ) kane filluar punimet në projektin e lartcekur dhe punët janë kryer sa 

ka qene buxheti i planifikuar. 

4. Ndërtimi  i Rrugës Gradicë - Zhilivodë në vlerë financiare 250,000.00€ punët janë zhvilluar deri në 

shtresën e pare të tamponit projekti vazhdon në vitin 2020. 
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5. Ndërtimi i Rrugës Transit Drenas, punët nuk janë zhvilluar pasi që paraprakisht duhen të sillet raporti 

i prerjes se punimeve nga ana e menaxheres së Komunës dhe MIT fillimisht të caktojnë vlerën 

financiare të kryerjes së punimeve e më pastaj të vazhdohet tutje me punime. një pjesë e segmentit të 

rrugës është asfaltuar. 

6. Ndërtimi i Rrugës së re Kroni i Mbretit - Liqeni i Vasilevës me MIT në vlerë financiare 600,000.00€ 

është nënshkruar kontrata si dhe punët vazhdojnë në vitin 2020. 

7. Asfaltimi i Rrugës Gllanasellë - Godanc faza e dytë  në bashkëpunim me MAPL vlera financiare 

60,000.00€ kanë përfunduar punimet sipas marrëveshjes Komunë MAPL. 

8. Asfaltimi i Rrugës Shtuticë - Vërbovc Polluzhë  faza e dytë  në bashkëpunim me MAPL vlera 

financiare 20,000.00€ kanë përfunduar punimet sipas marrëveshjes Komunë MAPL. 

9. Ndërtimi i Rrugës bregut të Çiçavicës në bashkëpunim ndër komunal më Komunën e Skenderajt në 

vlerë 300,000.00€ punët kanë filluar në projektin në fjale mirëpo në fazën e parë nuk kanë mundur të 

përfundojnë si pasojë e pengesave nga ana e Autoritetit Pyjor të Kosovës. 

10. Ndërtimi i Kolektorëve me Komunë e Drenasit me DEMOS dhe Helvetia  në vlerë prej 183,439.00€ 

është nënshkruar kontrata dhe kanë filluar punimet projektin vazhdon në vitin 2020. 

11. Ta Pastrojmë Kosovën granti i përformancës në vlerë financiare prej 100,000.00€ (pritet që pas 

marrëveshjes me MMPH-së. Ministria e Ambientit nuk i ka alokuar mjetet financiare Komunës. 

IV. Vështirësitë rreth punëve në zyre dhe teren 

Ashtu siç jeni në dijeni problem esencial mbetet dilema me kompaninë rreth hartimit të projekteve detale të 

cilat i ka hartuar kompania Studio Hapësira e cila ka shkaktuar kaos të madh rreth projekteve të sakta dhe 

rreth mungesës së sasive për pozicionet në paramasë dhe parallogari. 

Mungesa e stafit dhe numri i vogël i punëtorëve në DIP, ku aktualisht në drejtorin në fjalë janë vetëm katër  

inxhinier,  një teknik i ndërtimtarisë (i pensionuar),  një ekonomist dhe një inxhiniere tjetër gjendet në pushim 

të lehonisë. 

Ndërsa volumi i projekteve është tejet i madh dhe punëtorët janë të stërngarkuar me punë. 

Problemet në teren janë të natyrave të ndryshme si duke u nisur nga pengesat e banorëve në lidhje me kontestet  

pronësore si dhe problemet tjera me operatorët ekonomik. 

Sfidë kryesore mbetet çmimi ekonomikisht më i lirë i vlerësuar nga zyra e prokurimit e cila e ulë çmimin e 

cilësisë së punëve dhe kualitetin e punimeve. 

Marrja e mjeteve financiare në mënyrë të dhunshme për lëndë të kontesteve të gjykatave dhe noterët nga 

projektet kapitale ku prish qelizën e zhvillimit të projekteve kapitale. 

Po ashtu edhe dhënia e shumë kontratave për punë për një kompani pune kryese. 

V. Zhvillimi i aktiviteteve të projekteve kapitale në formën tabelare nxirret nga raporti i freebalancit nga 

Drejtoria e Financave. 

Të bashkangjitur gjeni raportin e zhvillimit të projekteve kapitale. 



 

 

RAPORTI VJETOR I PUNËS SË KRYETARIT DHE QEVERISJES LOKALE PËR VITIN 2019 

 P r o j e k t e t   k a p i t a l e- 2 0 1 9     
 DREJTORIA PËR INFRASTRUKTURË PUBLIKE    

Nr. Shpenzimet Kapitale 
Ecuria e Zhvillimit të 

projekteve  

1 Rregullimi i shtratit të  lumit Drenica dhe Vërbica 

Gjithsejtë janë realizuar punët në 

gjashtë lote për publikim po ashtu 

një lot tjetër është në 

bashkëpunim me MZHR. 

2 
Ndërtim i kolektorëve për grumbullimin e ujërave të zeza 

në Komune  Drenas 

Janë nënshkruar kontratat në dy 

lote për rregullimin e kolektorëve 

për grumbullimin  e ujërave të 

zeza. 

3 
Rregullimi infrastrukturës, trotuareve dhe ndriçim publik 

Komunën e Drenas 
Ka përfunduar projekti. 

4 
Ndërtimi i infrastrukturës (Asfaltimi dhe Kubzimi )Drenas 

I,I,III,IV 
Ka përfunduar projekti. 

5 Infrastruktura në Komoran  I,II,III,IV Ka përfunduar projekti. 

6 Ndërtimi i Urave dhe Tombinave  Ka përfunduar projekti. 

7 Asfaltimi i rrugës në fshatin  Gllanasellë Godanc Ka përfunduar projekti. 

8 Asfaltimi   i rrugës në fshatin Tërstenik I,II Ka përfunduar projekti. 

9 
Asfaltimi i rrugës në fshatin Poklek i Vjetër, Poklek i Ri, 

Vasilevë 
Ka përfunduar projekti. 

10 Infrastruktura në Fshatin Abri e Epërme, Tërdevc Ka përfunduar projekti. 

11 Asfaltimi i rrugës në fshatin  Dobroshec, Çikatovë e Vjetër,  Ka përfunduar projekti. 

12 Asfaltimi i rrugës në  fshatin Baicë, Krajkovë, Damanek   Ka përfunduar projekti. 

13 Ndërtimi i Infrastrukturës në fshatin Nekoc, Kizharekë Vazhdon në vitin 2020 

14 Asfaltimi i rrugës në fshatin Gradicë, Likoshan Vazhdon në vitin 2020 në dy faza  

15 
Asfaltimi i rrugës në fshatin  Arllat, Negroc, Gjergjicë si 

dhe Bytyq 
Ka përfunduar projekti. 

16 
Asfaltimi i rrugës në fshatin Sankoc, Fushticë e Epërme 

dhe Fushticë e Ulet 
Ka përfunduar projekti. 

17 Asfaltimi i rrugës në fshatin Tërdevc - Vuçak   

Ka përfunduar projekti në 

segmentin e pare ndërsa pjesa 

tjetër vazhdon në bashkëpunim 

me MIT. 

18 Asfaltimi i rrugës në Shtuticë, Vërbovc, Polluzhë Ka përfunduar projekti. 

19 Asfaltimi i rrugës në fshatin  Llapushnik, Potërk-Vukovci 

Ka përfunduar projekti, në 

bashkinvestim me Ministri të 

Infrastrukturës Faza e dyte 

vazhdon në vitin 2020. 

20 
Asfaltimi i rrugës në fshatin Zabel i Ulët dhe i Epërm 

Korroticë e ulet dhe e Epërme 
Në proces të zyrës se prokurimit  

21 Ndërtimi i kapacitetit të ujësjellësit në Drenas 
Nuk ka aktivitete për shkak të 

procedurës se hetimeve  

22 Ndërtimi i shtëpive skamnore 

Ka përfunduar projekti në bashke 

investim ndërtimi i 7 shtëpive për 

Skamnor me Jetimët e Ballkanit. 

23 Bashkëfinancim projekte me donator të jashtëm  
Bashkëinvestim me Ministri të 

Ndryshme  

24 Mbikëqyrja e projekteve kapitale në KK Drenas nuk ka pasur mbikëqyrë private. 

25 Hartimi i projekteve zbatuese për nevoja e Komunës vazhdon në 2020/ qershor 
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26 Rregullimi i deponive mbeturinave inerte ka përfunduar projekti 

27 Rregullimi  i vend-ndaljeve dhe mbulimi i tyre 

Janë rregulluar vendndaljet ndërsa 

mbulimi i tyre do të behet në vitin 

2020. 

28 
Hapja e kanaleve kulluese përgjatë rrugëve në Komunën  e 

Drenasit  
ka përfunduar projekti në dy faza 

29 
Kanalizimi ujërave të zeza dhe atmosferike në Drenasin 

I,II,III,IV 

projekti ka përfunduar një pjese 

ndërsa vazhdon në vitin 2020. 

30 Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Komoran I,II,II,IV Ka përfunduar projekti. 

31 Kanalizimi i ujërave të zeza në Fshatin Arllat, Negrovc Ka përfunduar projekti. 

32 
Kanalizimi ujërave të zeza në Sankovc, Fushticë e epërme 

dhe Fushticë e Ulet 
Ka përfunduar projekti. 

33 Kanalizimi i ujërave të zeza në Tërstenik  I, II Ka përfunduar projekti. 

34 
 Kanalizimi ujërave të zeza në Korroticë e ulet, Poklek i 

Vjetër dhe i Ri 
Ka përfunduar projekti. 

35 
Kanalizimi i ujërave të fshatit Dobroshec, Çikatovë të 

Vjetër 
Ka përfunduar projekti. 

36 
Kanalizimi i ujërave të zeza  në fshatin Abri e Epërme, 

Tërdevc 
Ka përfunduar projekti. 

37 Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Gllanasellë, Godanc Ka përfunduar projekti. 

38 Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Gradicë, Likoshan Ka përfunduar projekti. 

39 
Kanalizimi i ujërave  të zeza në fshatin Llapushnik, 

Patërk,Vukoc 
Ka përfunduar projekti. 

40 Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Nekoc, Kizharekë Ka përfunduar projekti. 

41 Kanalizimi ujërave të zeza në fshatin Shtuticë, Vërbovc Ka përfunduar projekti. 

42 
Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin  Baicë, Krajkovë, 

Damanek 
Ka përfunduar projekti. 

                                                                                                                         

totali:  
  

 

 

Rrugë të asfaltuar gjithsejtë L=33,323.0m' 

Rrugë me Kubëza betoni L=1577.0m' 

Rrugë me zhavorr gjithsejtë L= 10,700.0m' 

Ndërtim i Kanalizimeve dhe kolektorëve  gjithsejte  L= 80660.0m' 

Ndërtim i Urave dhe Tombinave gjithsejte 10 (dhjetë ) 

Trotuare gjithsejte  L= 8,000.0m' 

Ndriçim Publik L=8,000.0m' 

Hapja dhe pastrimi i lumenjve 38,000.00m' 
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2.12. DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK 

 

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik në bashkëpunim më AZHR-në Qendër mbajnë sesion informues për grandet 

që ndan Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) për bizneset ekzistuese por edhe ato të reja. Në takim ishin 

të ftuar bizneset e Komunës se Drenasit; 

Njoftim për përfaqësuesit e bizneseve/ qytetaret dhe gjithë të interesuarit rreth grandeve dhe aplikimit për 

projekte të vogla të përkrahura nga Ambasada Gjermane;      

Njoftim për përfaqësuesit e bizneseve/ qytetaret dhe gjithë të interesuarit rreth grandeve dhe aplikimit që jepen 

nga Ministria e Zhvillimit Rajonal. 

Mbajtja e takimit informues për bizneset prodhuese për mënyrën e aplikimit  në subvencionet që ofrohen nga 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë përmes Agjencisë për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosove 

(KIESA) për mjete financiare për NMVM-të. 

Njoftim për përfaqësuesit e bizneseve/ qytetaret dhe gjithë të interesuarit për fondeve nga Innovation Centre 

Kosovo, në bashkëpunim me GIZ- projekti CETEP dhe Ministria e Inovacionit dhe Nderrmarresisë. 

Njoftim për përfaqësuesit e bizneseve/ qytetaret dhe gjithë të interesuarit për grandet nga Innovation Centre 

Kosovo, GIZ-CETEP dhe Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësi për ndërmarrjet e vogla dhe të 

mesme(MSME). 

Tryeze e rrumbullaket e organizuar nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik mes kryetarit të komunës, drejtorit 

ekzekutiv të Odes Ekonomike Amerikane z. Arian Zeka dhe znj. Mrika Macula drejtoresh e AZHR-së Qendër 

dhe bizneseve të Komunës se Drenasit. Qëllim i këtij takimi ishte ofrimi i lehtësirave në zhvillimin e mëtejme 

të bizneseve. 

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik së bashku më AZHR-në Qendër dhe Oden Amerikane mbajtën diskutim të 

hapur me të rite e Drenasit me temën” Ndërmarrësia dhe Perspektivat e Vetë-Punësimit” 

Njoftimi, organizimi, dhe mbajtja e trajnimit për gjithë të interesuarit e Komunës se Drenasit që të marrin 

pjesë në trajnimin 3 ditor për Ndërmarrësi dhe Zhvillim të Planeve të Biznesit. Drejtoria e Zhvillimit 

Ekonomik dhe Drejtoria e Shëndetësisë se bashku më Qendrën Kosovare për Përkrahjen e Bizneseve (KCBS) 

në bashkëpunim me Qendrën e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC) kanë organizuar këtë trajnim 

në module të veçanta  që ka për qëllim të përgatisë ndërmarrës të rinj në themelimin, dhe ngritjen e fondeve 

për biznes. Trajnimi po ashtu ka synuar ngritjen e kapaciteteve të rinjve për ndërmarrësi dhe vetëpunësim. 

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik se bashku më AZHR-në Qendër mban trajnimin më temën “Fuqizimi i të 

rinjve dhe grave në aftësi të buta dhe aftësi menaxheriale” 

Vizitë bizneseve të Drenasit për të pare nga afër punën dhe veprimtarin e tyre 

Takim me përfaqësuesit e bizneseve të Drenasit ku diskutuam për sfidat dhe mundësit e bashkëpunimit, 

Vizite bizneseve prodhuese të Drenasit se bashku me atasheun ekonomike në Ambasadën e Hungarisë, 

Krisztina Szabo. Qëllim i takimit dhe vizitave ishte përkrahja dhe krijimi i mundësive të bashkëpunimit në 

mes bizneseve të Drenasit dhe atyre Hungareze. 
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Mbajtja e takimeve më përfaqësuesit e barnatoreve që operojnë në territorin e Drenasit dhe Komoranit rreth 

orarit për kujdestari dhe orari i rregullt mbetet sipas marrëveshjes mes përfaqësuesve të barnatoreve çdo here 

duke respektuar edhe Vendimin Komunal për plotësim ndryshimin e Rregullores Komunale për fillimin dhe 

mbarimin e orarit të punës se Organizatave të Biznesit në Komunën e Drenasit. 

Pjesëmarrëse në punëtorin e organizuar nga Agjencioni për Zhvillim Rajonal-Qendër ku në këtë punëtori ishin 

prezent edhe kryetaret e komunave dhe u diskutua për bashkëpunime të mundshme ndërkomunal; 

Pjesëmarrëse në punëtorin e organizuar nga AZHR- Qendër se bashku me AZHR Veri ku qëllim i kësaj 

punëtorie ishte njoftimi i palëve të interesuara për investime kapitale nga programet e Ministrisë se Zhvillimit 

Rajonal 2019, nga Ministria e Zhvillimit Rajonal(MZHR); 

Pjesëmarrëse në projektin me titull “Gratë menaxhere në sektorin publik” të organizuar nga INDEP, qëllimi 

kryesor i këtij takimi ishte që të kontribuoj në krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për një 

pjesëmarrje/përfaqësim më të larte të grave në institucionet e sektorit publik përmes aktiviteteve të cilat futin 

mendim të balancuar gjinor në grupe të ndryshme të shoqërisë. 

Pjesëmarrëse në takimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës të Kolegjiumit për Zhvillim Ekonomik Lokal 

me qellim shqyrtimin e planit të punës për vitin 2019 si dhe përcaktimin e aktiviteteve në kuadër të koordinimit 

dhe zhvillimit të veprimtarisë së Kolegjiumit në të ardhmen. 

Pjesëmarrëse në punëtorin e organizuar nga Instituti KLGI me temën” Bashkëpunimi dhe Zhvillimi Ndër-

Komunal dhe Ndër-Komunitar” ku u diskutua lidhur me sfidat dhe përpjekjet për të promovuar dhe fuqizuar 

bashkëpunimin ndër-komunal dhe ndër-komunitar në funksion të qeverisjes së mirë dhe Zhvillimit Ekonomik. 

Pjesëmarrëse në punëtorin e organizuar nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale (KLGI) në bashkëpunim 

më Ministrinë e Zhvillimit Rajonal me temën” Strategjia e Zhvillimit Rajonal 2020-2023”. Kjo punëtori kishte 

për synim diskutimin për objektivat strategjike që duhet të vendosën në këtë dokument strategjike. 

Pjesëmarrëse në tryezën e organizuar nga Ministria e Tregtisë e Industrisë dhe OSBE-ja, me qëllim të 

informimit për implementimin sa me të mire të legjislacionit të turizmit si dhe bashkëpunimit me akteret 

relevant në fushën e turizmit. 

Pjesëmarrëse në tryezën e organizuar nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale(KLGI) me temën” Roli i 

institucioneve në rritjen e bashkëpunimin nder-komunitar në nivel lokal” 

Pjesëmarrëse në seminarin e organizuar nga Pwc-PricewaterhouseCoopers në bashkëpunimin të ngushtë me 

Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Komunën e Drenasit dhe BERZH lidhur me fazën e fizibilitetit tek Zona 

Ekonomike. 

Pjesëmarrëse në takimin e pare më komuna organizuar nga Ministria e Zhvillimit Rajonal përkatësisht 

Departamenti për Planifikim dhe analiza Socio-Ekonomike Rajonale ku qëllimi i takimit ishte finalizimi i 

Draft-Analizës për investime kapitale të ministrive të linjës në nivel lokal/rajonal për vitin 2018. 

Pjesëmarrëse në tryezën e organizuar nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale (KLGI) se bashku me 

Ministrin e Zhvillimit Rajonal (MZHR) qëllim i kësaj tryeze ishte prezantimi i draftit final të “Analizës për 

investime kapitale të Ministrive të Linjës në Nivel Lokal dhe Rajonal në vitin 2018” 

Pjesëmarrëse në punëtorin e organizuar nga Agjencia për Zhvillim Rajonal-Qendër më përkrahje nga Resi, 

Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Care më temën “Menaxhimi i Projekteve” 
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Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik në bashkëpunim me bizneset e komunës së Drenasit ju dalin në ndihme 

popullit të Shqipërisë 

Projektet e realizuara: 

 Evidentimi në teren i bizneseve aktive, që ushtrojnë veprimtarinë në territorin e Komunës, realizuar 

gjatë muajve: Shkurt-Prill; 

 Projekti i digjitalizimit të Ekonomive Familjare të Komunës, realizuar gjatë muajve: Prill-Maj. 

 Realizimi i projektit për programin e ri për menaxhimin e taksës komunale, Softueri Sistemi i taksës 

komunale(e-Taksadrenas),Shtator-Nëntor. 

 Hartimi i Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal 2020-2024.  

 

 Takim pune më përfaqësuesit e UNDP për krijimin e mundësive të bashkëpunimit; 

 Takim pune më përfaqësuesit e USAID për krijimin e mundësive të bashkëpunimit; 

 Takim pune më përfaqësuesit e GIZIT për krijimin e mundësive të bashkëpunimit; 

 Takim me përfaqësuesit e KFOR-it, Finlandez në Drenas; 

Pjesëmarrëse në takimet e kryetarit z. Ramiz Lladrovcit më përfaqësues si vendor ashtu edhe ndërkombëtar 

që kanë të bëjnë më zhvillimin ekonomik; 

Projekti  me INDEP-IN  “Lokalizimi i QZHQ-ve në Komunën time” Qëllimi i Zhvillimit të Qëndrueshëm  në 

nivelin Lokal, formimi i komisionit komunal, pjesëmarrja në tri punëtori të organizuara nga INDEP,  realizuar 

gjatë muajve: Janar-Qershor.  

Vendimet për ngarkesat vjetore të taksës Komunale, për ushtrimin e veprimtarisë afariste të bizneseve sipas 

Rregullores komunale për Taksa, Tarifa dhe Gjoba.  

Angazhimet në vazhdimësi të stafit të DZHE në hartimin e (PZHK)Planit Zhvillimor Komunal, Janar-Dhjetor. 

Evidentimi në teren dhe vlerësimi i gjendjes së monumenteve të trashëgimisë Historike, kulturore dhe natyrore 

në bashkëpunim me DKRS-në dhe DPH, realizuar gjatë muajve: Shtator- Tetor; 

Puna e stafit në projektin; Profili i Rajonit Qendër më Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. 

Pjesëmarrja në Komisionin për plotësim ndryshimin e Rregullores për taksa dhe ngarkesa dhe në komisionet 

tjera sipas Kërkesave zyrtare. 

Punë dhe detyra tjera sipas kërkesave në kuadër të DZHE-së. 

Regjistrimi i bizneseve: 

Numri i bizneseve të regjistruara nga data 01.01.2019 deri me datën  31.12.2019, janë të regjistrua 234 biznese 

të reja,  krahasuar me vitin  paraprak  që ishin regjistruar 185 biznese ose shprehur në përqindje 25.00%  më 

shumë se në vitin  e kaluar,  këto  biznese në bazë të deklarimeve të tyre punësojnë 312  punëtorë. Bizneset 

fillestare brenda ditës pajisën me certifikatën e biznesit si dhe numrin unik të regjistrimit. 
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Në DZHE epën të gjitha konsulencat e nevojshme të kësaj natyre për ta krijuar një ambient sa ma të volitshëm 

për regjistrimin dhe të gjitha ndryshimet e nevojshme në biznes. Shikuar në bazë të kësaj periudhe ky numër 

i bizneseve të regjistruara duket si vijon: 

Tabela e klasifikimit të bizneseve sipas numrit të punëtoreve 

Klasifikimi sipas madhësisë Numri i punëtorëve Numri i bizneseve Përqindja në total 

Të vogla 1-5             157 67.00% 

Të mesme 5 – 60 (Sh.p.k.) 77               33.00% 

Të mëdha 60 - e më tepër - - 

      Gjithsejtë:               234 100.00% 

 

Vlen të theksohet regjistrimi i bizneseve të tipit Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar kanë shënuar një rritje. 

Nga tabela e paraqitur më lartë vërehet se të gjitha bizneset e regjistruara në periudhën  01.01.2019 – 

31.12.2019  i takojnë ekskluzivisht kategorisë së bizneseve të vogla   (67.00%) 

 

Bizneset e regjistruara në Komunën e Drenasit sipas llojit të pronësisë në periudhën 

                                                          01.01.2019 – 31.12.2019 

Nr. Lloji i pronësisë Numri i bizneseve Përqindja 

 

1 Biznes individual     157 67.00% 

2 Ortakëri e përgjithshme   

3 Ortakëri e kufizuar   

4 Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar       77 33.00% 

5 Shoqëri Aksionare   

6 Ndërmarrje në pronësi të huaj   

7 Ndërmarrje publike   

8 Kooperativë bujqësore           

        TOTALI     234 100.00% 

 

Nr. 
Bizneset kryesisht janë të përqendruara 

në këto veprimtari: 

Shpërndarja e bizneseve sipas 

veprimtarive   
       Përqindja 

1. Tregti     48 21.00% 

2. Transporti     25 11.00% 

3. Ndërtimtari     64 28.00% 

4. Hoteleri     43 18.00% 

5. Bujqësia     28 12.00% 

6. Shëndetësi      12 05.00% 

7. Industri- zejtari prodhuese        - - 

8. Arsim      11 05.00% 

Gjithsejtë    234 100.00 % 



1Z LLADROVCI 

RAPORTI VJETOR I PUNES SE KRYETARIT DHE QEVERISJES LOKALE PER VITIN 2019 

'Fe dhenat e paraqitura ne tabelen e mesiperme amine informata ne lidhje me strukturen pronesore te 
bizneseve te regjistruara me 01.01.2019 - 31.12.2019 ne Komunen e Drenasit, Bizneset individuale gj ate 
kesaj periudhe ekskluzivisht dominojne strukturen pronesore bizneset individuale me 67.00% SHPK-t 
shenojne nje rritje konstante. 

Gjate periudhes 01.01.2019 - 31.12.2019, ne vijim me kerkesen e pronareve te bizneseve Jane regjistruar 
gj ithsejte: 156 ndryshime te bizneseve ekzistuese, ne periudhen paraprake te vitit te kaluar bizneset qe paten 
ndryshime ishte 112 biznese ose 45.00% ma shume se ne periudhen e njejte te vitit te kaluar. Gjate vi.tit 2019 
me kerkesen e pronareve te bizneseve jane shuar gjithsejte 20 biznese. 

Nr. I II III IV V VI VII VIII IX X X1 XII 

1. Ndryshitnet 
ne biznese 

14 17 15 18 16 12 9 14 12 11 7 9 

Ne periudhen 01.01.2019- 31.12.219 Jane Arkivua dhe proceduar gjithsejte 1029 lende. Jane faturuar 
178.250,006 takse Komunale per bizneset qe ushtrojne veprimtarine ne territorin e Komunes se Drenasit ku 
krahasuar me vitin paraprak (2018) ku kishim te faturuara 134.150,00E . Kete vit ne MTI jane dozuar raporte 
per biznese, konsulenca rreth bizneseve, sistemimi dhe azhurnimi i lendeve ne foldera. 


