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AKTIVITETET 
 

Sikurse edhe gjatë vitit 2020 edhe viti 2021 filloi në rrethana të jashtëzakonshme për 
shkak të pandemisë Covid 19, të cilat kanë ndikuar edhe në aktivitete të ndryshme në komunë 
dhe jashtë saj. E sidomos takimet e ndryshme me intitucionet qendrore dhe ndërkomtare po 
thuaj se janë realizuar në formë digjitale, ndër ato takime të pakta janë: 

 
Takime pune: 

    Gjatë gjashtëmujorit te parë kemi realizuar nje varg takime dhe aktivitete me ministra e 
zv.ministra si ne Prishtinë ashtu edhe ne Han te Elezit. 

 Me Ministrin e Arsimit dhe Shkencës, znj. Arbërije Nagavci rreth gjendjes në arsim 
në këtë komunë. 

 Ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia per situatën me Pandemi dhe per mundësinë e 
zgjerimit te numrit te puntorëve dhe sigurimin e pajisjeve mjekesore per QKMF... 

 Ministren e Drejtësisë  znj Albulena Haxhiu per mundësin e hapjes se degës se 
Gjykates Themelore ne Han te Elezit 

 Zv.ministrat e Infrastruktures dhe Ambientit z. Hysen Durmishi ne lidhje me projektet 
e infrastrukturers dhe Marveshjet e parealizuara nga qeveria e kaluar si nënkalimi ne 
Paldenicëdhe znj.Linda Qavdarbasha ne lidhje me rregullimin e shtratit te lumit 
lepencë dhe per ndotjen e ambientit 

 Ministrin e Kulturës, Rinis dhe Sporteve, z. Hajrulla Qeku ne lidhje me sigurimin e 
fondeve per përfundimin e shtepis se kulturës, memorialin Bllaca 99 per trashëgimi 
kulturore etj. 

 Kuvendi i Asociacionit te Komunave te Kosoves Online, zoom 
 Vizita e ministrit te Mbrojtjes z. Armend Mehaj, Han te Elezit dhe vizit te kompania e 

Deminimit ne Seqishtë 
 Vizita e zv.ministrit te Bujqesis, pulltarisë dhe Zhvillimit Rural Imri Demelezi ne zyre 

dhe teren te projekti i pastrimit dhe rrallimit te malit... 
 Konverencë Online-zoom Projejkti nga IPA,-BE-Gazibabë-Hani i Elezit rreth 

projektit te proçkës ne Seqishhtët 
 Zyrtarët  e agjencionit të pyjeve: z.Menderes Ibra, Drejtor i Përgjithshëm i Pyjeve të 

Kosovës 
 Komandanti KFOR-it   regjionit të prendimit në Kosovë 
 
Marrëveshje të lidhura 
 Marëveshja e Mirëkuptimi me  Agjencinë Kosovare per Ndihmë Juridike Falas 
 Marrëveshjen e Mirëkuptimit me MZHE 50 mijë euro per realizimin e projektit te 

shtrimit te rrugicave me kubeza betoni ne zonat urbane dhe rurale te Hanit te Elezit 
 Marrëveshje per basghkepunim me MAPL-DEMOS-Komunë 41.689,000 per 

rehabilitimin e fabrikës se ujit dhe rrjetin përcjellës. 
 Marrëveshje mirëkuptimi me MAPL dhe BB për finacimin e Aktiviteteve rinore në 

shumë 50.000 euro, 7500 euro komuna. 
 
 
Pandemia 
 Në vazhdimësi organet komunale kanë përcjell gjendjen me koronovirus në territorin 

e komunës se Hanit te Elezit 
 Zbatimi i vendimeve të institucioneve qendrore për parandalimin e përhapjes së 

koronavirusit 
 Janë mbajtur disa takime te shtabit emergjent komunal 
 Janë mbajtur takime të rregullta të TASK-Forcës komunale për arsim, ku është 

raportuar për zhvillimin e procesit mësimor në komunën tonë dhe janë marr vendime 
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të ndryshme në shërbim të mirëvatjes së procesit mësimor dhe ruatjes së shëndetit të 
fëmijëve dhe personelit arsiomor 

 Menaxhimi dhe koordinimi me IKSHPK me rastet pozitive dhe rastet e  kontaktit në 
komunën tonë: 

 Bashkëpunimi me donator të ndryshëm për sigurimin e ndihmave për familjet të cilat 
kanë nevojë të ndihmohen si nga SHOQATA Jetimat e Ballkanit, UNMIK-u, 
Shqiptarët per Shqiptarët 

 Testimi për COVID 19-gjatë kësaj periudhe në QKMF kanë mund të realizohen këto 
teste: 

 Testet serologjike  u testuan 1950 qytetarë 
 Terstet rapide u testuan 216 qytetarë 
 Vaksina kundër COVID 19 u vaksinuan  1102 qytetarë 

  
Projektet: 

 Vazhdimi i ndërtimit te Shtepisë së Kulturës 
 Vazhdimi dhe përfundimi i punimeve te Salles se Sportit ne shkollën Veli Ballazhi ne 

Gorancë 
 Pajisja e kabineteve  ne shkolla me pajisje te domosdoshme per pune. 
 Projekti i kabnalizimit ne Seqishtë me fonde te BE-së IPA 
 Zgjerimi i ndriqimit ne Zona urbane dhe rurale. 
 Ujësjellësi i Dimcës 
 Rregullimi i rezevuarit të ujësjellësit në Gorancë 

 
ZYRA E PERSONELIT 

Në zyrën e personelit gjatë gjashtë mujorit të parë  të vitit 2021 janë kryer disa 
aktivitete, duke filluar nga kontrolli dhe evidentimi i prezencës në punë  i gjithë 
punëtorëve, mirëmbajtjen e dosjeve, menaxhimin e pushimeve vjetore dhe pushimeve 
tjera, kërkesat dhe shkresat përcjellëse Ministrisë së Administratës Publike dhe 
institucioneve tjera,bashkëpunimi me Departamentin për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik 
, njoftimin e punëtorëve rreth pushimeve dhe festave zyrtare, ndjekjen e trajnimeve, 
zbatimin e Ligjit për zyrtarët Publik. 

Në mënyrë të rregullt dhe sistematike,nga Zyra e Personelit me  anë të  aparatit 
digjital, është bërë evidentimi i gjithë punëtorëve.ku gjatë kësaj periudhe nuk  kemi pasur 
asnjë rast vonese  pa arsye. 

Janë kompletuar  dosjet e pushimit vjetor për vitin 2020 
Gjithashtu sipas evidencës që posedon zyra e Personelit dhe me kërkesë të vetë 

nëpunësve janë lëshuar: 
2 vërtetime për mardhënie pune 
2 vendime mbi kompenzimin e pagesës së shpërblimit të përvjetorit jubile 
2 vendime për mëditje jashtë vendit  
3 vendime për transferimin dhe sistemimin e nëpunësve në Listë të pagave   
1 vendim për caktimin e detyrave shtesë 
1 vendim për ndryshimin e titullut    
1 kërkesë për mbledhjen e komisionit disiplinor 
1 shkresë për Komisionin e ankesave   
1 kërkesë për Drejtorin e Departamentit për menaxhimin e zyrtarëve public për 

unifikimin e koeficientëve  
1 kërkesë për Drejtorin e Departamentit për menaxhimin e zyrtarëve public për 

aprovim të koeficientëve  
4  njoftime rreth ditëve të pushimit për festat zyrtare për gjithë nëpunësit civil 
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1  Raport i aktiviteteve të ndërmarra në pajtim me Ligjin për Parandalimin e 
Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik 

Gjithashtu është përgaditur plani vjetor i trajnimeve për nëpunësit civil i cili përcillet 
në MAP çdo fillim të vitit  

Janë vazhduar kontratat e punës për punëtorët teknik 
Nga zyra e personelit janë përgaditur 4 procedura përmes Sistemit Informativ për 

Menaxhimin e Burimeve Njerëzore për Lëvizje paralele në përputhje me Ligjin për 
zyrtarët Publik, të gjitha këto procedura janë publikuar në webfaqen e konkurrimeve dhe 
pas përfundimit të afatit për aplikim është përgaditur njoftimi për përfundimin e këtyre 
procedurave pa asnjë kandidat, Pozitat për të cilat janë zhvilluar procedurat e Lëvizjes 
Paralele janë:  

- Zyrtar për Bujqësi  
-Zyrtar për tatimin në prone 
-Zyrtar për Emergjencë 
-Zyrtar për planifikim dhe zhvillim 
Është bërë publikimi i konkurseve të sektorit të arsimit dhe shëndetësisë  në webfaqen 

e konkurrimeve 
Janë përgaditur raporte 3 mujore për DASHC-në rreth numrit, gjinisë dhe përkatësisë 

etnike të të punësuarve në komunën e Hanit të Elezit, nga sistemi i “Payroll” janë 
shkarkuar  listat e pagave të cilat përcillen në drejtoritë përkatëse për tu nënshkruar dhe 
kthehen përsëri në zyrën e Personelit ku arkivohen.   

Gjithashtu në bashkëpunim me drejtorët e drejtorive janë caktuar nëpunësit të cilët 
kanë ndjekur  trajnime në Institutin e Kosovës për Administratë Publike dhe nga disa 
organizata tjera joqeveritare. 

Është përgaditur Plani i punës së Zyrës së Personelit për vitin 2021 
Në mbështetje të Ligjit për Zyrtarët public nr 06/L-114 dhe me bashkëpunimin e 

drejtorive për Arsim dhe Shëndetësi është përgaditur lista e të punësuarve me titujt e 
punës sipas kontratës apo aktemërimit dhe është bërë deklarimi i statusit të nëpunësit, kjo 
listë I është përcjellur DMZP për aprovim. 

Tranimet e zyrtarëve të ndryshëm gjatë gjashmunorit 2021 janë: 
 Puna me fëmijët 
 Supervizimi 
 Zbatimi i ligjit per mbrojtjen e femijeve” 
 Sigurimet shendetesore 
 Ri-integrimi i te rikthyerve nga vendet e luftës 
 Ligji për procedurën administrative  
 Trajnim per Menaxhimin e Cash-it 
 Menaxhimi i kontrates nepermjet sistemit te prokurimit elektronik 
 Zhvillimi i fëmijëve dhe faktorët e rrezikut që mund të ndikojnë në paraqitjen 

e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimi 
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ZYRA LIGJORE 
Zyra ligjore është e radhitur në organogramin e komunës në zyrën e Kryetarit të 

Komunës, e cila gjatë gjashtëmujorit të vitit 2021 ka vazhduar punët dhe detyrat në bazë të 
përshkrimit të detyrave të punës dhe  udhëzimeve të  tjera nga ana e eprorit, përkatësisht nga 
Kryetari i komunës dhe gjithashtu bashkëpunimin me Drejtorët e drejtorive dhe me zyrtarë të 
tjerë. Si zyre kemi  bashkëpunuar me të gjithë sektorët e komunës dhe kemi arritur që 
pajtueshmëria e akteve komunale të jetë në pajtim me legjislacionin në fuqi. Shkurtimisht do 
të paraqesim numrin e akteve juridike të përpiluara gjatë gjysëm vitit të dytë të 2021. Në këtë 
zyrë gjatë periudhës së raportimit,  janë përpiluar akte juridike të cilat do t’i shënojmë në 
tabelën e mëposhtme dhe do t’i krahasojmë me gjysëmvitin e kaluar: 

 

 
Duke pasur parasysh pozitën dhe detyrat e zyrës ligjore të gjitha aktet juridike të 

lartshënuara kanë qenë të hartuara dhe të mbështetura në dispozitat e aplikueshme të 
legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës. 

Kuvendi i komunës së Hanit të Elezit gjatë gjysëm vitit 2021 ka miratuar vendime, akte 
juridike brenda fushës së kompetencës së tij të cilat do t’i paraqesim sipas muajve vijues dhe 
do t’a bëjmë krahasim me gjysmë vitin 2020, duke i specifikuar vendimet dhe rregulloret.  
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Vendime 5 6 4 5 4 - 5 2 2 4 1 1             

Rregullore           1              

 
Nga kjo tabelë rezulton se gjatë gjysmë vitit 2021 gjashtëmujori i parë nga kuvendi i 

komunës së Hanit të Elezit janë miratuar gjithsej: 18 vendime, ndërsa në gjysëm vitin 2020 të 
gjashtëmujorit të parë janë miratuar 21 vendime, pra në vitin 2020, janë miratuar 3 vendime 
më shumë se në vitin 2021. 

Sa i përket vendimeve të miratuara zyra ligjore prej muajit Janar të vitit 2021 deri në 
muajin që po raportojmë në afatin e paraparë ligjor ka përcjellur të gjitha vendimet dhe 
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rregulloret e miratuara nga  Kuvendi i Komunës së Hanit të Elezit me shkresë përcjellëse në 
MAPL (Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal për shqyrtim të ligjshmërisë), të 
parapara sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, vendimet janë cilësuar me efekt të plotë 
juridik dhe nuk kanë qenë në kundërshtim me legjislacionin, (këtu duhet të ceket se  MAPL 
nuk ka përcjellë konfirmimet për të gjitha aktet tona të miratuara, por vetëm për disa që kanë 
qenë në kompetencë të tyre).  

 
Zyra ligjore përveç çështjeve juridike të sipërpërmendura merret edhe me përfaqësime 

juridike në Gjykata.  
Gjatë periudhës së raportimit në komunën e Hanit të Elezit ka pasur padi të ndryshme, por 

më shumë kemi padi për vërtetim të pronësisë, si zyre ju kemi bërë përgjigje në padi dhe 
kemi përfaqësuar komunën në Gjykata. Gjithashtu pas marrjes së aktgjykimeve në shkallën e 
parë të gjykatës kemi bërë ankesa në gjykatën e shkallës së dytë. Vlen të theksohet se nga 
gjykata e shkallës së dytë janë prishur një numër i konsiderueshëm i aktgjykimeve. 

Për të gjitha llojet e padive duke respektuar Ligjin për procedurën kontestimore kemi bërë 
prapësime procedurale me përgjigje në padi në afatin ligjor, përfaqësimin e tyre me autorizim 
nga ana e Kryetarit  të Komunës sipas ftesave të Gjykatës. 

Vlen të theksohet se për shkak të mos zbatimeve të vendimeve administrative, pas 
plotfuqishmërisë së tyre debitorëve kemi bërë propozim për përmbarimin e vendimeve 
përmes përmbaruesit privat. 

Zyra ligjore ka vazhduar bashkëpunimin me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit lokal 
dhe atë të Administratës Publike, në fushën e ligjshmërisë të akteve Ligjore dhe nënligjore. 

Kjo zyrë ka bërë pajtueshmërinë e akteve ligjore në Komunë nëpër sektorë dhe kemi 
dhënë disa komentime lidhur me dispozitat e Ligjeve, Rregulloreve apo Udhëzimeve 
Administrative.  

Kemi pasur një punëtori me Asociacionin e Komunave të Kosovës dhe me OSBE, ndërsa 
punëtori të tjera janë organizuar nëpërmes platformës digjitale me Zoom në distancë. 

 
ZYRA E PROKURIMIT 

Zyra e prokurimit gjatë muajëve Janar -  qershor ka zhvilluar aktivitete duke u bazuar 
ne Ligjet për Prokurim Publik  Nr. 04/L-042 , LIGJI Nr. 05/068: dhe  LIGJI Nr. 05/L-
092, dhe Rregullat dhe Udhezuesin Operativ per Prokurim Publik (RrUOPP) 

Zyra e prokurimit gjatë këtij gjashtëmujori ka zhvilluar aktivitete të tenderimit duke 
përgatitur lendë dhe pagesa, dhe duke i dërguar në zyrën për financa.  

Me ligjin në fuqi për çdo procedurë i drejtohemi KRPP-së per sqarime dhe qe i 
raportojme vazhdimisht KRPP-se per aktivitetet tona dhe cdo aktivitet shpallet ne fqaen e 
KRPP-se. 

Zyra e Prokurimit ka zhvilluar këto lloje të procedurave : 
1. Procedura me vlera minimale mbi 100.00 € dhe me pak se 1,000.00  € 
2. Procedura me vlera të vogla (1,000.00 € deri 10,000.00 €) dhe të mesme (mbi 

10,000.00 €)  Procedura me vlera te vogla dhe të mesme  vlerat mbi 1,000.00 € dhe me 
pak se 100,000.00 € (furnizime & shërbim & punë). 
 

P.S. Procedurat ne proces jane procedura qe jane duke u zhvilluar dhe nuk eshte 
perfunduar procedura e prokurimit per ato aktivitete!



Procedurat që janë zhvilluar për prokurimet mbi 1,000.00 € janë: 

Nr 
.  

Përshkrimi i projektit 
Data e 

shpalljes 
së ofertës 

Data e 
nenshkrimit 
te kontrates 

Shuma e 
planifikuar 

Shuma e 
projektit 

Operatori fitues 

1 
Botimi I vjetarit dhe materialit shtypes (banera, 
kese etj) 

17.02.2021 24.03.2021 € 3,800.00 € 2,660.00 
NTG. "BLENDI" 

OP 

2 Furnizim me peme dhe perime - MINITENDER 02.03.2021 06.04.2021 € 1,800.00 € 1,768.32 
SKANDI; DONI Pr. 

shpk 
3 Zhbllokimi I gypave te kanalizimit 18.02.2021 26.03.2021 € 9,920.00 € 9,765.00 EURO-PLUS shpk 

5 Furnizim me material higjienik 03.03.2021 31.03.2021 € 9,961.00 € 7,600.05 
LANTI PLAST 

shpk 
5 Mirembajtja e ndricimit publik 07.03.2021 29.03.2021 € 9,940.00 € 7,979.90 BM Group shpk 
6 Sherbime te vecanta - konsulente 10.03.2021 14.04.2021 € 2,000.00 € 1,980.00 Adnan Lusnjani 

7 
Rregullimi I ndricimit publik ne zonen urbane dhe 
rurale 

16.04.2021 10.06.2021 € 9,999.00 € 9,751.00 RISAMONT shpk 

8 Furnizim me material per mirembajtje 18.04.2021 18.05.2021 € 9,950.00 € 9,102.11 ELTELLA 
9 Ndertimi I rezervuarit te ujesjellsit - Gorance 27.04.2021 30.06.2021  € 24,990.00 € 21,845.78 KUSHTRIMI-NM  

10 
Furnizim me pajisje sportive per nevoja te 
shkollave 

27.04.2021 Ne proces        

11 Shpenzime interneti 07.05.2021 Ne proces       
12 Asfaltimi I rruges DARDANIA - Hani I Elezit 25.05.2021 Ne proces       
13 Shtrim me kubeza ne zonen urbane dhe rurale 28.05.2021 Ne proces       

Procedurat nën  1,000 € 
Procedurat që janë zhvilluar për prokurimet mbi 1,000.00 € janë: 

Nr 
.  

Përshkrimi i projektit 
Data e 

shpalljes 
së ofertës 

Data 
kontrates 

Shuma e 
planifikuar 

Shuma e 
projektit 

Operatori fitues 

1 
Furnizim me material higjenik per nevoja te administrates 
komunale 

25.01.2021 04.02.2021 997.50 € 978.00 € 
“Euro Globi” Hani 

i Elezit 

2 
Sigurimi dhe regjistrimi i vetures Toyota Prado (donacion nga 
UNMIK-u) 

03.02.2021 04.02.2021 530.00 € 515.93 € 
K.S. “KOSOVA E 
RE”  - Prishtinë 
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3 Riparimi i vetures Hyundai ix35 08.02.2021 10.02.2021 520 498.20 € 
Hyundai Autor 

SHPK - Prishtine 

4 
Furnizim me dollap per kabinetin e kimisë dhe biologjisë per 
SHML. Dardania 

15.02.2021 16.02.2021 998 990 
Exclusive Frasheri 

Center 

5 
Sherbime te publikimeve ne TV dhe Web faqe per 
prezantimin e aktiviteteve te komunes 

25.02.2021 01.03.2021 980 960 
TV Dielli Media - 

Prishtinë 

6 Furnizim me libra Fenikset e Lirisë 04.03.2021 10.03.2021 280 240 
Radio Kosova e 
Lirë - Prishtinë 

7 
Furnizimi dhe montimi i kamerave ne SHFMU. I.Thaçi – Hani 
i Elezit 

11.03.2021 24.03.2021 680 670.05 
ELEKTRA Hani i 

Elezit 

8 
Furnizimi dhe montimi i perdeve te SHML. Dardania (Qendra 
per karrierë dhe ndërmarrësi) 

08.03.2021 10.03.2021 837.2 800.8 
Bashkim Dema B.I  

Hani i Elezit - 
Kaçanik 

9 Akomodimi i asambleisteve brenda vendit – Boge (Pejë) 08.03.2021 11.03.2021 999 998 
Magra Austria 
SHPK - Pejë 

10 
Furnizim me tavoline ping-pongu për SHFMU. “Keshtjella e 
Diturisë” - Paldenicë 

08.06.2021 15.06.2021 300 290 Sporting - Prishtinë 

11 
Furnizim me TV per nevoja te kabineteve mesimore bilogji, 
kimi – SHML. “Dardania” – H.Elezit 

19.03.2021 22.03.2021 998 998 
GAMA shpk - 

Ferizaj 

12 Servisimi i veturave  Hyundai ix35 dhe i20 25.04.2021 28.04.2021 631.2 622.55 
Hyundai Auto shpk 

- Prishtinë 

13 Servisimi i vetures KIA Sportage 05.05.2021 31.05.2021 997.4 973.14 
Ideal Shala B.I. - 

Drenas 

14 
Furnizim me uniforma per nevoja te sigurimit fizik te objektit 
komunal 

24.05.2021 26.05.2021 997 990 Igballe Thaçi B.I. 

15 Furnizim me kosë bari 01.06.2021 02.06.2021 860 860 
AGROLINDI - 

Ferizaj 

17 
Furnizim me maica me mbishkrim  per javen kulturore, 
mirenjohje, fotografi dhe inqizime per Ditën e çlirimit 

07.06.2021 09.06.2021 997.5 990 Foto Dernjani FSC 

18 Furnizim me material sportiv per javen kulturore 07.06.2021 09.06.2021 597 559 
Vlera Sport SHPK 
– Fushe Kosove 

 



ZYRA PËR TRANSPARENCË 

Raporti gjashtë mujorë i punës së zyrës së arkivit dhe transparencës 
Zyra e transparencës në përputhje me planin e aprovuar të veprimit për vitin 2021, 

aktivitetin e vet e ka zhvilluar në kryerjen obligimeve në fushën e informimit publik sa më të 
mirë si të qytetarëve të komunës ashtu edhe opinionin sa më të gjerë për të gjitha aktivitetet 
që kanë të bëjnë me zhvillimet në komunën tonë.  

Në vazhdën e aktiviteteve qe kanë dalë nga këto obligime zyra e transparencës ka bërë 
informimet dhe njoftimet me kohë që dalin si obligime ligjore nga Rregullorja për 
transparencë,  njoftimet me kohë për debate publike tematike, në të cilën janë propozuar për 
debat dokumetet e dala nga Kuvendi i Komunës. 

Zyra e transparencës ka informuar me kohë lidhur me aktivitetet e organeve të komunës 
së Hanit të Elezit duke raportuar mbi aktivitetet e kryetarit të komunës dhe ekzekutivit, punën 
e Kuvendit të komunës dhe trupave të saja si dhe aktiviteteve tjera kulturore dhe sportive të 
cilat kanë qenë në interes të banorëve.  

Është bërë botimi i publikimit  “Vjetari 2020” në 500 kopje si dhe shpërndarja. 
Gjatë  këtij gjashtë mujori janë mbajtur 2 debate publike dhe 1 dëgjim buxhetor,  si dhe 

takimet e Kryetarit të Komunës me qytetarët dhe mediat . 
 Gjatë  këtij gjashtë mujori  në komunën e Hanit te Elezit ka pas shume ngjarje dhe 

zhvillime te cilat zyra e informimit ju ka prezantuar qytetarëve të komunës sonë por edhe 
opinionit më të gjerë me informatat në faqen zyrtare në rrjetet sociale Facebook  si dhe me 
shkrime në mjetet e informimit publik. 

Në përputhje me Ligjin për qasje në dokumente publike 03/L-215 dhe udhëzimeve 
administrative përcjellëse, zyra për informim është përgjegjëse për zbatimin e këtij ligji 

dhe raportimin periodik të zbatimit të këtij Ligji . 
Gjatë  këtij gjashtë mujori komuna e Hanit të Elezit ka pasur 5 kërkesa për qasje në 

dokumente publike të cilat kanë marrë përgjigjeje në afatet e parapara ligjore. 
 Në fushën e teknologjisë informative zyra e transparencës është angazhuar në 

mirëmbajtjen dhe funksionimit të pajisjeve, sistemeve dhe aplikacioneve teknike për zbatimin 
në realizimin e projekteve në kuadër të e-qeverisjes. 

Sisitemi  i TI-së ka qenë funksional dhe zyrtarët e qytetarët për as një moment nuk kanë 
mbetur pa shërbimet e nevojshme. 

 Qendra për Punë Sociale dhe Zyrës për Shërbimin e Pensionistëve,  kanë qenë të kyqura 
pa pengesa në sisitemin e intranetit të komunës që ka mundësuar që zyrtarët të kryejn 
shërbimet për qytetarë përmes aplikacioneve përkatëse. 

 Gjendje stabile e funksionimit të sistemeve dhe pajisjeve të teknologjisë informative dhe 
pa ndonjë problem serioz që do të kushtëzonte intervenime jashtë institucionit të komunës, ka 
mundësuar funksionimin normal e të gjitha  shërbimeve të nevojshme. 

Gjatë  këti gjashtë mujori nga buxheti i komunës nuk ka pas shpenzime të mjeteve 
buxhetore për mirëmbajtje të sistemit të TI-së ndërsa janë realizuar furnizime në pajisje për të 
cilat janë vlerësuar si të nevojshme. 

Zyra e arkivit e komunës së Hanit të Elezit në përputhje me obligimet që dalin nga ligji 
për arkivimin e dokumenteve zyrtare , ka vazhduar me sistemimin, arkivimin si dhe me 
asgjësimin e dokumenteve jo arkivore. Sistemi i intranetit si dhe ndërlidhja e këtij sistemi 
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përmjet skenerit digital ka mundësuar zyrën e arkivit dhe administratën komunale që të ketë 
pasqyrë shumë më të mirë në rrjedhjen e dokumenteve si dhe arkivimin e tyre në mënyre 
elektronike.  

Në gjashtë mujorin e parë të vitit 2021 janë përmes sistemit janë proceduar 4651 lëndë. 
 

ZYRA PËR TË DERJTA E NJERIUT, FËMIJËVE DHE  BARAZI GJINORE 
 

1.Takimi mujor për Këshillin Komunal për Siguri dhe Bashkësi në Komunën e  Hanit të 
Elezit i mbajtur më dt.26.02.2021 ora 14:00. 

2.”8 Marsi Dita e Gruas” më dt. 08.03.2021 për nderë të festës së Gruas Zyra për Barazi 
Gjinore në kuadër të kësaj feste ka mbajtur takim brenda instutucionit të Komunës së Hanit të 
Elezit takim me të punsuarat grate e institucionit dhe praktikantet-femra, me temë diskutimit 
rreth të drejtave të tyre dhe kërkesat e tyre rreth punës dhe vepres së tyre në institucion, ku po 
ashtu si pasoj e gjendjes me Covid-19 nuk kemi pasur mundësi të zgjerojmë rrethin në takim 
me gra të tjera jasht instutucionit komunal. 

3. Më datë 12.03.2021 ish Presidentja  e Republikës së Kosovës znj. Atifete Jahjaga 
vizitoi Shkollën e Mesme të Lartë” Dardania “ në Komunën e Hanit të Elezit për ligjerata 
motivuese nëpër Kosovë. 

Gjatë diskutimit ajo ndau me nxënësit, për mënyrën e depërtimit si grua në politikë dhe jo 
vetëm, për sfidat që hasin si grate për nevojen dhe domosdoshmërinë për përfshirjen e grave 
në institucione vendimarrëse. 

Po ashtu ish presidentja pas vizitës se shkollës pati takimi edhe me Kryetarin Suma ku 
njoftoj znj.Jahjaga me zhvillimet në komunën e Hanit të Elezit. 

Theks i vacant i bashkëbisedimit ishin investimet që komuna e Hanit të Elezit i ka 
realizuar në fushën e arsimit . 

Gjatë diskutimit, znj, Jahjaga e përgëzoi Kryetarin Suma për punën e tij në Komunë si 
dhe për shërbimin e tij ndaj qytetarëve të Komunës. 

U bisedua edhe për projektet e tanishme të Komunës si dhe për nevojat që ka Hani i 
Elezit dhe qytetarët e saj. 

4.Punëtori me dt.26.03.2021 Organizata Joqeveritare- Sundimi i Demokracisë në 
Kosovë në bashkëpunim të ngushtë  KKSB-ën e komunës së Hanit te Elezit ,organizon tryezë 
të përbashkët për projektin “Mobilizimi rinor për parandalim të hershëm të 
ekstremizmit” për të ofruar asistencë në hartimin e planit vjetor të veprimit të KKSB-së, 
qëllimi është që ky plan veprimi të bashkëhartohet me pjesëmarrje të rinisë dhe ku do të i’u 
jepet më shumë rol rinisë edhe në implementim të aktiviteteve që ndërlidhen me luftimin e 
ekstremizmit.  

5.Trajnim-Proceduart juridike per mbrojtjen e së drejtës kundër diskriminimit në 
Kosovë, përmes platformës Zoom(takim virtual) me dt.01,02, dhe 06 Prill 2021 nga ora 
10:00-15:00 

6.Takimi mujor i KKSB-së i mabajtur me dt.30.04.2021 nga ora 14:00 
7.Trajnim permes platformës Zoom me temë “Diversiteti dhe Barazia ne Republiken e 

Kosoves me date 15 QERSHOR 2021 nga ora 10:30, dokumenti synon të matë perceptimin e 
përgjithshëm të popullatës në Kosovë lidhur me diversitetin në shumë aspekte të jetës së tyre, 
përfshirë ndikimin e pandemisë së COVID-19. 

 8.Takimi mujor i KKSB-së i dt.28.05.2021 nga ora 14:00  
9.Trajnimi i dytë më dt.16.06.2021 me Organizaten Joqeveritare Sundimi i 

Demokracisë në Kosovë me teme diskutimi “ Mobilizimi rinor për parandalimin te hershem 
te ekstremizmit”. 

10.Takimi mujor i KKSB-së I dt.25.06.2021 nga ora 14:00. 
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ZYRA KOMUNALE PËR KTHIM DHE KOMUNITETE 
 

Zyra Komunale për kthim dhe Komunitete gjat gjasht mujorit  2021 planin e punës të 
parapar për vitin 2021 nuk kam mund ta realizojë sipas parashikimit të zyrës për arsye se  nuk 
janë paraqitur asnjë i kthyer në ZKKK. 

Gjatë gjashtë mujorit të parë  që po e lëmë pas në zyrën  për Komunitete dhe Kthim  kam 
patur (4) katër kërkesa për vërtetim për të paraqitur te zyra e punësimit. 

Gjatë kësaj periudhe janë lëshuar (4 ) vërtetime për aplikim në Zyrën e punësimit  për  
mbështetje nga programi i riintegrimit  dhe  për plan biznese individuale. 

Nga katër kërkesat të paraqitura ne zyren e punësimit  nuk  ka  patur  ndonji  përfitues te 
ndonji biznesplanit apo ndonji  përfitues  tjeter  për pagë  prej 170 € ku aplikimi enede  është 
i hapur  per persona te riatdhesuarve nga UNDP Zyra e punësimit ende  është e hapur për 
aplikim. 
 

 
DREJTORIA E ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME 

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2021, DAP-i ka ofruar shërbimet e veta qytetarëve 
dhe organeve tjera komunale (drejtorive, kuvendit dhe zyrave tjera) me të gjitha kapacitetet 
që i ka pasur në disponim.  

Aktivitetet e drejtorisë së administratës për gjashtëmujorin e vitit 2020 
Drejtoria e administratës së përgjithshme për periudhën  Janar-Qershor 2021 aktivitetin e 

vet e ka orientuar kryesisht në përmbushjen e objektivave të cilat i ka parashtruar vetes në 
bazë të  kompetencave dhe planit të punës për vitin 2021. 

Drejtoria e Administratës një angazhim të madh dhe të veçantë ka pasur në drejtim të 
bashkëpunimit me MPB (Ministria e Punëve të Brendshme). 

 Bashkëpunimi me komunat e Republikës së Kosovës. 
Pjesëmarrja në takimet e rregullta të bordit të drejtorëve si dhe pjesëmarrja ne mbledhje të 

Kuvendit dhe KPF-së. 
Pjesëmarrja në Dëgjimet publike të organizuara nga Komuna. 
        Drejtori i  Administratës ka pasur takime me punëtorët e sektorit rreth punëve dhe 

problemeve të këtij sektori. 
Përgatitja e raportit vjetor 2020 të Drejtorisë së Administratës.  
Furnizimi i Administratës me material anti-COVID; masa mbrojtëse si doreza, maska, 

dezinfektues, etj. 
Furnizimi i Administratës me material administrativ. 
Furnizimi i administratës komunale me material higjenik.  
Dorëzimi i raporteve çdo muaj në Entin e Statistikës së Kosovës dhe në departamentin e 

regjistrimit civil në Prishtinë. 
Është bërë sigurimi dhe regjistrimi i veturave të Administratës sipas planifikimeve. 
Servisimi i veturave është bërë sipas planifikimeve si dhe mirëmbajtja  e tyre. 
Trajnimi i zyrtarëve të administratës komunale. 
Mirëmbajtja e rrjetit të intranetit dhe faqes zyrtare të Komunës. 
Mbajtja e praktikës e disa studentëve në Administratën Komunale. 
Mirëmbajtja e parkut të Komunës. 
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Shërbimi i Gjendjes Civile (SHGJC): 

Ky shërbim operon me një zyre të Gjendjes Civile në ndërtesën Komunale në përbërje 
prej dy zyrtarëve.  

Në Zyrën e Gjendjes Civile  gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2021, janë lëshuar 
gjithësej 2571 dokumente nga SHGJC, duke përfshirë dokumentacionin e Gjendjes Civile  si 
dhe dokumente (vendime, vërtetime, etj) sipas kërkesave të palëve.  

 

Nr. Lënda 
Gjatë 

gjashtëmujorit 
2020 

Gjatë 
gjashtëmujorit 

2021 

1 Certifikata të Lindjes 387 339 
2 Ekstrakte të Lindjes 1152 1,409 
3 Certifikata të Martesës 327 248 
4 Certifikata e Statusit Martesor 78 72 
5 Certifikata të Vdekjes 128 90 
6 Deklarata të Bashkësisë Familjare 311 193 
7 Certifikata të Shtetësisë 17 15 
8 Certifikata të Vendbanimit 257 162 
9 Vërtetim të Mira Materiale 7   
10 Dëshmi të Vdekjes 9   
11 Vërtetim nga Arkiva 77 43 

  Totali 2750 2571 
 
Shprehur  në shifra ky shërbim ka  kryer këto  shërbime për palë: 
 Aktvendimet e leshura nga administrata gjatë gjashtëmujorit të vitit 2021 

Nr. Aktvendimet e lëshuara 
Gjatë 

gjashtëmujorit 
2020 

Gjatë 
gjashtëmujorit 

2021 

1 Aktvendimet për regjistrim në LAL n/a n/a 
2 Aktvendimet për regjistrim në LAV 2 3 

3 
Aktvendime për ndryshimin dhe 
përmirësimin e emrit dhe mbiemrit 

n/a 8 

4 
Aktvendime për harmonizimin  e datës 
së lindjes, vdekjes, harmonizimi  gjinise 
dhe vendi i lindjes 

1 n/a 

5 
Vërtetime mbi fitimin e shtetësisë së 
Kosovës 

1 3 

6 
Aktvendim për anulim për regjistrim në 
LAL 

5 1 

  Totali 9 15 
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Qendra për shërbim të qytetarëve (QSHQ): 

Ky sektor i DAP-it aktivitetin e vetë e bazon kryesisht në pranimin e kërkesave nga 
qytetarët dhe shpërndarjen e atyre kërkesave nëpër drejtori – zyrat përkatëse, si dhe pranimin 
e përgjigjeve (vendimeve) nga këto drejtori – zyra me qëllim të shpërndarjes së tyre deri tek 
qytetari i cili ka parashtruar kërkesë.  

Gjatë periudhës Janar-Qershor 2021, në QSHQ janë pranuar gjithsej 4651 kërkesa duke 
përfshirë edhe kërkesat për zyrën e regjistrimit civil. 

Lëndë (kërkesa) të cilat ende nuk kanë marrë përgjigje dhe të cilat gjenden në procedurë 
janë gjithsej 111 lëndë. 

Numri dhe struktura e lëndëve (kërkesave) të pranuara dhe përgjigjet (vendimet) e 
kthyera, sipas drejtorive-zyrave në gjashtëmujorin e vitit 2021, është si vijon: 

 

Nr. DREJTORITË 

Kërkesa 
të 

pranuara  
janar-

qershor 
2020 

Lëndë të 
përfund.  

janar-
qershor 

2020 

Kërkesa 
të 

pranuara  
janar-

qershor 
2021 

Lëndë të 
përfunduara  

janar-
qershor 

2021 

1 Kuvendi Komunal 67 65 89 81 
2 Zyra e Kryetarit  249 234 283 262 
3 D. e Administratës  1656 1556 2,196 2,039 
4 D.Buxhet dhe financa 561 529 662 592 

5 
D.Shërbime Publike dhe 
Emergjencë 

32 30 36 35 

6 D. BPZHR 24 23 906 882 
7 D. Zhvillim Ekonomik 55 42 21 18 

8 
D. Urbanizëm, Kadastër dhe 
Mbrojtje Mjedisit 

733 688 52 51 

9 
D. Shëndetësi dhe Mirëqenie 
Sociale 

103 98 209 205 

10 D. Arsim  Kulturë Rini e Sport 106 92 185 153 

11 Zyra e prokurimit 7 5 12 10 
  TOTALI : 3593 3362 4,651 4,328 

 

Të hyrat që krijohen në DAP, bazohen në rregulloren për tarifa, ngarkesa dhe gjoba 
komunale. Ato gjatë periudhës Janar-Qershor 2021, janë realizuar në vlerë prej  2,229.00 
€, duke mos llogaritur  ato kategori të cilat sipas vendimit komunal janë të liruar nga 
taksa. 
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Sektori për punë administrative  

Sektori për punë administrative ka kryer punët dhe detyrat e punës për nevojat e Kuvendit 
të Komunës së Hanit të Elezit, Kryetarit të Komunës, Bordit të Drejtorëve dhe Drejtorit të 
Drejtorisë për Administratë. Ky sektor ka përgatitur ftesat dhe materialet tjera për mbledhjet e 
Kuvendit të Komunës së Hanit të Elezit, Komitetit për Politikë dhe Financa, Komitetit për 
Komunitete, Komitetet Konsultative, Bordit të Drejtorëve, Këshillit Komunal për Siguri në 
Bashkësi, etj. Kuvendi i komunës ka mbajt 6 mbledhje të rregullta dhe 1 mbledhje solemne, 
Komiteti për Politikë dhe Financa ka mbajt 6 mbledhje të rregullta. Komiteti për komunitete 
ka mbajt 6 mbledhje, tri komitetet konsultative kanë mbajtur 14 mbledhje, Komiteti 
konsultativ për persona me aftësi të kufizuara 4 mbledhje dhe Këshilli Komunal për Siguri në 
Bashkësi ka mbajt 6 mbledhje. Kuvendi i komunës ka miratuar: 19 vendime. Të gjitha këto 
akte normative të Kuvendit janë përgatitur për procedurë për nënshkrim dhe protokolim dhe 
janë dërguar në Ministrinë për Administrimin e Pushtetit Lokal për vlerësim të ligjshmërisë 
së këtyre akteve. Janë përgatit 6 procesverbale të mbledhjeve të Kuvendit të Komunës dhe 6 
procesverbale të Komitetit për Politikë dhe Financa, 6 procesverbale të Komitetit për 
Komunitete, 18 procesverbale të Komiteteve konsultative, 2 procesverbale të Komitetit 
konsultativ për persona me aftesi të kufizuara  dhe 6 procesverbale të KKSB. Këshilli 
komunal për parandalimin e COVID19 ka mbajtur 2 mbledhje, ku janë përgatitur 2 
proceverbale të këtyre mbledhjeve. 

Janë përgatitur edhe 2 procesverbale të debateve publike lidhur me KAB 2021/23 dhe 
Raporti i punës së Kryetarit për gjashtë-mujorin e parë të vitit 2021.Gjatë kësaj periudhe 
raportuese, Bordi i Drejtorëve ka mbajt 26 mbledhje, ku janë shqyrtuar dhe aprovuar 
materiale të ndryshme të cilat janë përcjellë për shqyrtim dhe aprovim në KPF dhe në 
Kuvend.  

Sektori i administrimit  

Ky sektor përfshin shërbimet që kanë të bëjnë me mbështetjen logjistike të organeve të 
administratës dhe atë:  

 Kujdesit për mirëmbajtjen e auto veturave zyrtare të organeve të administratës, veturat 
të jenë në gjendje të rregullt dhe përdorimin e tyre të rregullt dhe vetëm për punë zyrtare, 
sigurimin e objekteve komunale, organizimin e rojës dhe mirëmbajtjen e objekteve 
komunale.  

 Ushtron dhe menaxhon me racionalitet të plotë dhe të domosdoshëm me fushën e 
logjistikës ku përfshihet menaxhimi i automjeteve zyrtare të Komunës së Hanit të Elezit, 
kujdeset për mirëmbajtjen e tyre, sigurimin, regjistrimin dhe shpenzimet e derivate të 
veturave zyrtare të Komunës.  

Shpenzimet për derivate të naftës dhe benzinës për automjete, gjenerator dhe autorizime 
për të gjitha njësitë shpenzuese të Komunës së Hanit të Elezit gjatë periudhës Janar-Qershor 
janë 5.181 litra.  
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DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA JANAR-QERSHOR 2021 

 
Drejtoria për Buxhet dhe Financa për periudhën janar – qershor 2021, funksionin e vet e 

ka ushtruar në bazë të kompetencave dhe përgjegjësive ligjore mbi qeverisjen e Komunave të 
Republikës së Kosovës, Statutin e komunës së Hanit të Elezit, Ligjin mbi menaxhimin e 
financave publike dhe përgjegjësitë, Ligjin mbi financat e pushtetit lokal, Ligjin mbi 
vetqeverisjen lokale, Ligjin mbi tatimin në pronën e paluajtshme, Rregulloret dhe udhëzimet 
administrative nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT). 

 
Drejtoria për Buxhet dhe Financa me qëllim të realizimit sa më efikas të të gjitha 

kompetencave dhe përgjegjësive, në periudhën janar – qershor 2021 ishte e organizuar dhe ka 
funksionuar me tre (3) sektorë: 

1. Sektori për buxhet dhe financa 
2. Sektori për të hyra 
3. Sektori i tatimit në pronë 
 
Drejtoria për Buxhet dhe Financa e menaxhuar nga drejtori i drejtorisë dhe me një staf 

prej (7) zyrtarëve, gjatë kësaj periudhe kishte një angazhim permanent, me një përkushtim të 
madh në drejtim të realizimit sa më të suksesshëm të të gjitha objektivave dhe detyrave të 
parashikuara. 

Aktiviteti i drejtorisë ka qenë i përqëndruar në realizimin e buxhetit sipas dinamikës së 
planifikuar dhe menaxhimin sa më efikas të buxhetit.  

 
Me qëllimin kryesor që të bëjmë një prezantim sa më gjithëpërfshirës të punëve dhe 

aktiviteteve të zhvilluara gjatë kësaj periudhe, në vazhdim me prioritet mbi të gjitha do të 
veçojmë: 

 
1. SEKTORI PËR BUXHET DHE FINANCA  
 
Ky sektor ka kryer këto aktivitete: 
 Përpilimi dhe përgatitja e rrjedhës së parasë së gatshme për të gjitha programet dhe nën-

programet buxhetore, me zotimet dhe shpenzimet e parashikuara të mjeteve buxhetore sipas 
dinamikës së planifikuar për periudhën gjashtëmujore 2021, nëpër të gjitha kategoritë 
ekonomike si: paga dhe mëditje, mallra dhe shërbime, shpenzime komunale, subvencione e 
transfere dhe investime kapitale. 

 Përgatitja e propozim vendimit për bartjen e bilanceve të pashpenzuara nga të hyrat 
vetanake 2020 në vitin vijues 2021 në shumë  prej 57,779.88 €. 

 Përgatitja e raportit final të konsoliduar dhe analitik të bilancit të gjendjes për vitin 2020 
dhe publikimi i tyre në ueb-faqen e komunës. 

 Përgatitja e pyetësorit vetëvlerësues për vitin 2020 dhe përcjellja e tyre në Njësinë 
Qendrore Harmonizuese të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. 

 Përgatitja dhe hartimi i raporteve tremujore për ekzekutimin e buxhetit për periudhat:  
janar - mars 2020. 

 Përgatitja dhe hartimi i raporteve mujore (janar-qershor) të buxhetit sipas drejtorive, 
sipas  kategorive të shpenzimeve dhe publikimi i tyre në ueb-faqe të komunës. 

 Përgatitja e pasqyrave financiare për  vitin 2020 dhe përcjellja e raportit për Ministri të 
Financave-Departament te Thesarit me datën 29.01.2021.  



18 
 

 Nga data 21.04.2021 deri 22.06.2021, kemi pasur auditimin e brendshëm për vitin 2020 
dhe periudhën janar-mars 2021 nga Ministria e Financave – Departamenti i Auditimit të 
Brendshëm, auditimi ka qenë në bazë të kërkesës së komunës së Hanit të Elezit (jemi në 
pritje të raportit nga DAB-MFPT). 

 Nga data 20.05.2021 deri me datën kemi pasur auditimin e jashtëm për vitin 2020 nga 
Zyra Kombëtare e Auditimit (jemi në pritje të raportit të auditimit nga ZKA) 

 Mbajtja e një debati publik me qytetarët me datën 18.06.2021 që kishte të bëjë me 
Kornizën afatmesme  buxhetore Komunale për periudhën afatmesme 2022-2024. 

 Përgatitja e Kornizës Afatmesme Buxhetore të Komunës së Hanit të Elezit për vitet 
2022-2024, ky dokument zhvillimor i miratuar në Kuvend Komunal me datën 29.06.2021, 
është dërguar në Ministri të Financave dhe publikuar në ueb-faqe të komunës. 

 Përgatitja e raporteve për barazim me thesarin për vitin 2020, si dhe raportin për 
periudhën janar-qershor të shpenzimeve për vitin 2021.  

 Përgatitja e nën-alokimeve te nën-programet e shkollave nëpër kategoritë ekonomike: 
mallra dhe shërbime, shpenzime komunale. 

 Llogaritja dhe realizimi i të gjitha pagesave të destinuar për pagesën e pagave dhe 
shtesave, të këshilltarëve komunal, komiteteve të ndryshme të kuvendit, të sektorit të arsimit 
dhe sektorit të kujdesit primar shëndetësor. 

 
Në këtë periudhë raportuese janar - qershor 2021, nga të gjitha programet dhe nën-

programet buxhetore sipas kërkesave të parashtruara janë iniciuar procedurat duke u bërë 
zotimi i mjeteve në 710 urdhër zotimi për pagesa (UZP), pastaj është vazhduar me 
procedimin e tyre në formë të shpenzimeve dhe aprovimi i të gjitha shpenzimeve për të gjitha 
kërkesat e parashtruara dhe vendimet e marrura për shpenzime, prej të cilave përfundimisht 
me gjendjen e datës 30.06.2021, janë ekzekutuar në total 690 pagesa, ku shuma e mjeteve 
është në lartësi prej 370,948.58 € ku përfshihen kategoritë ekonomike mallra dhe shërbime, 
shpenzime komunale, subvencione dhe transfere, ndërsa shpenzimet për kategorinë 
ekonomike paga dhe  shtesa të cilat menaxhohen dhe mbikëqyren nga MFPT-ja janë në 
shumë prej 810,386.79 €. 

 
Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas Ligjit me nr. 07/L-041 mbi ndarjet 

buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2021 është në lartësi prej 2,520,165.91 Euro, 
ndërsa ai përfundimtar është 2,684,502.11 €.  
 
RAPORTI I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 

2021/2020 
 

 
 
 
 

KESH Buxheti 2021 Realizimi TM2 % Buxheti 2020 Realizimi TM2 %

Paga dhe shtesa 1,650,453.41    810,386.79       49.10% 1,537,196.00    768,907.83       50.02%

Mallra dhe shërbime 353,165.39       157,735.16       44.66% 329,203.45       126,562.94       38.45%

Shpenzime komunale 67,000.00         25,274.42         37.72% 60,000.00         22,500.10         37.50%

Subvencione dhe trans. 80,290.00         33,885.00         42.20% 81,240.87         34,300.00         42.22%

Shpenzime kapitale 478,593.31       154,053.92       32.19% 762,727.19       115,914.83       15.20%

Rezervat 55,000.00         -                    0.00% 168,787.00       -                    0.00%

TOTALI 2,684,502.11 1,181,335.29 44.01% 2,939,154.51 1,068,185.70 36.34%
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Komente dhe shpjegime: 
 
 Pagesat nga kategoria ekonomike paga dhe shtesa janë shpenzuar në shumë prej 

810,386.79 € ose 49.10% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020 
pagesat për këtë kategori kanë një rritje për 41,478.96 €. 

 Pagesat për këtë kategori ekonomike mallra dhe shërbime për gjashtëmujorin e parë 
2021 janë 157,735.16 € apo 44.66% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të 
vitit 2020 kemi një rritje prej për 31,172.22 €. 

 Pagesat për shërbime komunale për gjashtëmujorin e parë 2021 janë në shumë prej 
25,274.42 € apo 37.72%  e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020 
kemi një rritje prej 2,774.32 €. 

 Pagesat nga kategoria subvencione dhe transfere për gjashtëmujorin e parë 2021 
janë në shumë prej 33,855.00 apo 42.20% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e 
njëjtë të vitit 2020 kemi një rënie të lehtë prej 415.00 €. 

 Pagesat nga kategoria shpenzimet kapitale janë në shumë prej 154,053.92 € apo 
32.19 % e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njejtë kemi një rritje prej 38,139.09 
€. 

 Gjithsejtë shpenzimet për periudhën janar-qershor 2021, për të gjitha kategoritë 
ekonomike të shpenzimeve janë në shumë prej 1,181,335.29 € apo 44.01% e planit të 
përgjithshëm vjetor, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi një rritje 
për 10.59 % apo 113,149.59 €. 

 
 
2. SEKTORI PËR TË HYRAT 
 

Në kuadër të këtij sektori janë kryer këto aktivitete: 
 
 Përpunimi, harmonizimi dhe barazimi i evidencave të detajizuara te të gjitha llojet e të 

hyrave sipas programeve buxhetore, fondeve dhe kodeve ekonomike në Sistemin informativ 
të menaxhimit financiar të Kosovës (SIMFK). 

 Përgatitja e raporteve për barazim me thesarin si: barazimin mujor, tremujor me të 
hyrat vetanake.  

 Përgatitja e raporteve për të hyrat vetanake për periudhën janar-maj 2021 sipas 
drejtorive, sipas llojit të të hyrave dhe publikimi i raporteve në ueb-faqe të komunës. 

 Mbajtja e evidencave të sakta dhe shtimi i efikasitetit në arkëtimin dhe bankimin e 
pagesave – inkasimet në arkë, depozitimet bankare, transferi i të hyrave komunale dhe 
alokimin e këtyre mjeteve sipas planifikimit të drejtorive. 

 
 
RAPORT I TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 

2021 

Nr Përshkrimi 
Planifiki
mi 2021 

Realizimi 
TM2 
2021 

Realizimi 
TM2 
2020 

Progres
i në (%) 

ndaj 
planit 

Krahasi
mi në 
euro 
TM2 
2021-
2020 

    1 2 3 4=2/1 5=2/3 
1 Certifikatat e lindjes 182 45 20 24.73% 25 
2 Certifikatat e 600 250 230 41.67% 20 
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kurorëzimit 
3 Certifikatat e vdekjes 160 26 22 16.25% 4 
4 Certifikata tjera ofiqarie 5,200.00 1,887.00 1,577.00 36.29% 310 

5 
Taksa për verifikimin e 
dok. të ndrysh. 

70 21 10 30.00% 11 

6 Taksa administrative 100               -    35 0.00% -35 

I 
Administrata e 
Përgjithshme                      

6,312.00 2,229.00 1,894.00 35.31% 335 

7 
Tatimi në pronë dhe në 
tokë 

147,203.0
0 

86,175.60 54,921.01 58.54% 31,254.59 

8 
Taksë për regjistrim të 
automjeteve 

15,200.00 8,060.00 7,290.00 53.03% 770 

II Buxhet dhe Financa                              
162,403.0

0 
94,235.60 62,211.01 58.03% 32,024.59 

9 
Të hyrat nga 
reklamimet publike 

6,000.00 1,840.00 840 30.67% 1,000.00 

10 
Licenca tjera për 
afarizëm 

300 240 90 80.00% 150 

11 
Taksa tjera 
administrative 

800 180 110 22.50% 70 

12 Gjobat tjera 300               -                   -     0.00%               -    
III Shërbimet Publike                                 7,400.00 2,260.00 1,040.00 30.54% 1,220.00 

13 
Të hyrat nga ushtrimi i 
veprimt. afariste 

77,500.00 56,325.33 42,257.29 72.68% 14,068.04 

14 
Licenca për pranim 
teknik të lokalit 

100 20 10 20.00% 10 

IV Zhvillimi Ekonomik                               77,600.00 56,345.33 42,267.29 72.61% 14,078.04 

15 
Taksa komunale për 
leje ndërtimi 

5,000.00 7,534.89 4,061.95 
150.70

% 
3,472.94 

16 
Taksa komunale për 
demolim 

100               -                  -    0.00%               -    

17 
Taksë për bartjen e 
pronësisë 

2,782.00 2,940.00 965 
105.68

% 
1,975.00 

18 
Ndërrim destinimi i 
tokës 

500             -     100 0.00%               -    

19 
Shërbime të ndryshme 
kadastrale 

6,000.00 4,918.50 2,674.00 81.98% 2,244.50 

20 
Taksë për legalizim të 
objekteve 

           -    1,592.22 242.85 0.00% 1,349.37 

21 
Shfrytëzimi i pronës 
publike 

5,720.00 1,189.86 152.6 20.80% 1,037.26 

22 
Të hyrat nga shitja e 
pasurisë 

            -    6,640.00            -    0.00% 6,640.00 

23 Gjobat nga inspektorati 130            -     460 0.00%               -    
24 Gjobat tjera 100  -    -   0.00%               -    

V 
Urbanizimi dhe 
Kadastri                         

20,332.00 24,815.47 8,656.40 
122.05

% 
16,159.07 

25 Participimet në Arsim 8,250.00 6,080.00               -    73.70% 6,080.00 
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VI Arsimi                                                    8,250.00 6,080.00               -    73.70% 6,080.00 

26 
Taksa për shërbimet 
sociale 

200 62 20 31.00% 42 

27 Certifikata mjekësore 1,000.00 870 540 87.00% 330 

28 
Participimet në 
shëndetësi 

5,027.00 3,054.70 4,057.50 60.77% -1,002.80 

29 
Inspektimi Higjeniko-
Sanitar 

100 10 10 10.00%               -    

VI
I 

Shëndetësia dhe MS                            6,327.00 3,996.70 4,627.50 63.17% -630.8 

A 
TË HYRAT 
DIREKTE   

288,624.0
0 

189,962.1
0 

120,696.2
0 

65.82% 69,265.90 

30 
Të hyrat nga dënimet në 
trafik 

           -    2,550.00 8,420.00 0.00% -5,870.00 

31 
Të hyrat nga dënimet në 
gjykata 

              -                  -                  -    0.00% 0 

B 
TË HYRAT 
INDIREKTE                        

              -    2,550.00 8,420.00 0.00% -5,870.00 

 TOTALI I 
PËRGJITHSHËM (A + B) 

288,624.0
0 

192,512.1
0 

129,116.2
0 

66.70% 63,395.90 

 
 

PLANIFIKIMI I TË HYRAVE  
 

 Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2021 është në shumë prej 288,624.00 €. 
 Komuna e Hanit të Elezit ka arritur të arkëtoj gjithsejtë 192,512.10 € të hyra vetanake 

për periudhën janar-qershor 2021 apo 66.70% e planit të të hyrave vetanake, ndërsa në 
krahasim me  periudhën e njëjtë të vitit 2020 kemi një rritje prej 63,395.90 € më shumë apo 
49.10%. 

 Në bazë të drejtorive kemi këto të hyra: 
 
 drejtoria për buxhet dhe financa ka mbledhur të hyra në shumë prej 94,235.60 €;  
 drejtoria e zhvillimit ekonomik ka mbledhur në shumë prej 56,345.33 €;  
 drejtoria e urbanizmit në shumë prej 24,815.47 €;  
 drejtoria e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale në shumë prej 3,996.70 €;  
 drejtoria e shërbimeve publike në shumë prej 2,260.00 €;  
 drejtoria e administratës komunale në shumë prej 2,229.00 €,  si dhe  të hyrat nga  
 dënimet në trafik janë në shumë prej 2,550.00 € për periudhën janar-mars 2021, 

ndërsa për tremujorin prill-qershor 2021 ende nuk na kanë ardhur të dhënat për shumën e të 
hyrave. 

 
3. SEKTORI I TATIMIT NË PRONË  
 

Gjatë kësaj periudhe, kjo zyre ka pasur këto aktivitete: 
 
 Kryerja e të gjitha punëve organizative, informative dhe zbatimi i formave më efikase 

për fillimin e punës për vitin 2021. 
 Gjatë muajve shkurt-mars 2021 është bërë shpërndarja e faturave të tatimit në pronë 

dhe në tokë (printimi, zarfimi, përshkrimi dhe dërgimi i tyre) përmes zyrtarëve që kanë qenë 
të kontraktuar nga ana e komunës, ku numri i faturave ka qenë 2,793. 
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 Sipas dispozitave ligjore, pas pranimit të faturave të tatimit në pronë dhe në tokë, 
qytetarët kanë parashtruar 168 kërkesa për korrigjim ndaj çertifikatës së pronës dhe 54 ankesa 
ndaj faturës së tatimit në pronë, ku nga këto kërkesa dhe ankesa të gjitha janë shqyrtuar nga 
komisioni i ankesave. 

 Gjatë periudhës janar-qershor 2021 kemi arritut të bëjmë 10 marrëveshje për pagesën 
me këste të tatimit në pronë. 

 Faturimi i tatimit në pronë dhe në tokë për vitin 2021 në komunën e Hanit të Elezit 
është 147,203.00 Euro, ndërsa totali inkasuar i tatimit në pronë dhe tokë për periudhën janar-
qershor 2021 është 86,175.60 Euro apo 58.54 % nga planifikimi duke përfshirë borxhet, 
kamatën dhe ndëshkimet nga vitet e kalauara.     

 

DREJTORIA  PËR ARSIM , KULTURË , RINI DHE  SPORT 
 

DKAKRS-ja  gjatë periudhës  gjashtëmujore janar-qershor 2021 ka kryer punët dhe 
detyrat të cilat kanë ndihmuar në përmirësimin e infrastrukturës shkollore dhe ngritjen  e 
cilësisë në mësim përmes pajisjes së shkollave me material të nevojshëm si dhe organizimin e 
trajnimeve për mësimdhënës. 
Janë mbajtur takimet  në MASHTI, me Inspektorët e punës, me KFOR-in, Policinë e Kosovës 
OSBE-në. Takime të rregullta me bordin e Drejtorëve, drejtorët e shkollave dhe Këshillin 
Komunal për Siguri në Bashkësi në Komunën e Hanit të Elezit, TASK FORCËN Komunale 
dhe Këshillin për parandalimin e Korona virusit COVID-19. 

DKAKRS gjatë kësaj periode ka bë përgatitjen e materialit për furnizimin e kabineteve 
për SHML “Dardania”. Gjithashtu kemi përgatit materialin për furnizim me mjete për sallat e 
edukatës fizike  të shkollave te cilat pritet se shpejti me ardhë. Kemi bërë edhe përgatitjen e 
materialit për shujtat e mësimdhënësve. 

Këtë vit u bë edhe përurimi i sallës së sporteve në fshatin Gorancë që do të jet ne shërbim 
të nxënësve dhe rinisë së fshatrave. 

Nga Janari i këtij viti ka filluar punën edhe institucioni parashkollor (Çerdhja) ku janë 
krijua kushte te volitshme për gjithëpërfshirje në arsim të gjitha moshave. 

Drejtoria duke u bazuar në strukturën e organizimit dhe funksionimit të DKAKRS-së në 
bazë të udhëzimit administrativ të MASHTI-it, kryesisht është orientuar në krijimin dhe 
mbikëqyrjen e kushteve normale për punë të institucioneve edukativo-arsimore në tri nivele: 

 
Niveli 0: Arsimimi parashkollorë (mosha nga 06-5 vjet) dhe parafillor mosha e fëmijëve 

prej( 5-6 vjet). 
Niveli 1: Arsimimi fillorë  prej moshës  6  vjet. 

Niveli 2: Arsimimi i mesëm i ulët  prej moshës  12 vjet dhe  

Niveli 3: Arsimimi i mesëm i lartë prej moshës 15 vjet. 

Aktivitetet: 

Vizita në shkollat e Komunës së Hanit të Elezit, kryesisht është inspektuar në mbarëvajtja 
e procesit  mësimor, realizimi i orëve mësimore,  përgatitjet e orëve mësimore  dhe higjiena 
nëpër objektet shkollore Këtë gjashtëmujor për shkak të Pandemisë COVID-19, mësimi është 
mbajt kryesish sipas skenarit A që dmth me prezencë në shkollë po sipas Udhëzimeve të 
IKSHP-së dhe MASHTI-it klasat janë nda në dy grupe. Në Komunën tonë vetëm një javë 
është mbajt mësimi ONLINE nga data 12.042021 deri më 16.04.2021 edhe atë nga klasa e 6-
ta deri ne klasat e 12-ta, ndërsa klasat e parë deri ne klasën e pestë kanë mbajt mësim ne 
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shkollë. Gjatë vizitave iu ka kushtua rëndësi e veçantë respektimi i udhëzimeve nga Instituti 
Kombëtar Shëndetësor i Kosovës MASHTI si dhe Ministria e Shëndetësisë.  

 
 
Qëllimi i vizitës:  
1. Punimi i plan-programeve nga ana e arsimtarëve. 
2. Rendi dhe rregulli i kujdestarisë nga ana e arsimtarëve në ambientin e shkollës.  
3. Mbajtja e higjienës në ambientin e shkollës.  
4. Respektimi i udhëzimeve për mbrojtje nga COVID-19. 
Gjatë këtyre vizitave janë dhënë këto rekomandime drejtorëve të shkollave që të 

përmirësojnë: 
 1. Shërbimet profesionale. 
 2. Të ketë kontroll të rregullt në aspektin e sigurimit të cilësisë në arsim. 
 3. Të ketë kontroll në aspektin higjeno-teknik 
4. Të zbatohet kurikula në të gjitha nivelet (këtë vit përfundoi zbatimi i kurikulave në të 

gjitha nivelet) 
5. Te respektohen udhëzimet për mbrojtjen nga Korona virusi COVID-19. 
Shqyrtimi i shpenzimeve të buxhetit i vitit 2021 sipas planifikimeve dhe planifikimet 

buxhetore për vitin fiskal 2022 me drejtorët e shkollave. 
Planifikimi i Buxhetit të arsimit për vitin 2022/2023/2024 sipas qarkores së parë 

buxhetore të lëshuar nga MEF-i. 
Përveç këtyre aktiviteteve kemi pasur edhe: 
 Mbledhje te rregullta javore me TASK FORCËS Komunale. 
 Është hap Konkursi për bursa te studentëve dhe është bërë ndarja e tyre. 
 Takim në MASHTI - Ndarja e çmimit “SHABAN JASHARI” Nga Hani i Elezit 

Mirënjohje si mësimdhënës i dalluar ishte Miqail Vila. 
 Trajnim në Ferizaj : Planifikimi buxhetor efikas. 
 Trajnim dy ditorë – “Menagjimi i rasteve me fëmijët me nevoja te veçanta 
 Takim me përfaqësues te GIZ-it për Hartimin e hartave zonale 
 Takim me Kolegjiumin e Drejtorëve te Arsimit 
 Takim në MASHTI- Funksionalizimi i Ekipeve për vlerësimin e fëmijëve me nevoja 

të veçanta. 
 Takim me Asociacionin e Komunave-Fuqizimi i Kuvendeve Komunale. 
 Takim në MASHTI-Problemet në shkolla dhe përgatitja për përfundimin e vitit 

mësimorë. 
 Takim me MASHTI- Testi i arritshmërisë dhe testi i maturës: testi i arritshmerisë te 

mbahet me 28.05.2021, ndërsa testi i maturës më 26.06.2021.  
 
Takime dhe Aktivitete tjera në Komunë. 
 
 Takim ONLINE me OJQ-në “TOKA” 
 Takim me KFOR-in Polak. 
 Takim me OSBE-në me Komitetin e komunitetit me nevoja të veçanta. 
 Kemi bërë përgatitjen e materialit për shujta te mësimdhënësve. 
 Takim me përfaqësuesit e KVRL-së. 
 Punëtori për finalizimin e PZHK-së. 
 Akademi përkujtimore për Dëshmorët e Krivenikut. 
 Takim me përfaqësuesit e “HANDIKOS”-it të Kaçanikut 
 Takim me përfaqësuesit e “Riinvestit” 
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 Takim me Shtabin emergjent për parandalimin e COVID-19 
 Takim me Beqir Krasniqin përfaqësues i BB – Përkrahja e Rinisë 
 Takim me KFOR-in Polak te Çerdhja 
 Takim me përfaqësuesit e Trashëgimisë Kulturore te Ferizajt mundësia e financimit të 

ndonjë projekti. 
 Takim me përfaqësuesit e USAID-it Trajnime për Rini 
 Takim me profesorët e ed. Fizike Formimi i Këshillit organizativ për garat shkollore 

për nder te 11 qershorit. 
 Takim me organizatën “NIRAS”-Aktivitetin “Ditët e informimit për cilësinë e ajrit”. 
 Takim me Këshillin organizativ për “Javën Kulturore”. 
 Turniri në futboll të vogël për nder të Ditës së Çlirimit. 
 Takim me Artan Binakun-Përfaqësues i CDF-së – Mbajtja e një ligjëratë në SHML 

“Dardania”. 
 Takim ONLINE me KOK – Organizimi i Ditës Olimpike me fëmijët e Pavarësisë. 
 Takim me KKSB-Mobilizimi rinor për parandalimin e ekstremizmit te dhunshëm. 
 Komuna e   Hanit të Elezit në 20 vjetorin e rënies përkujton Dëshmorin Elham Curri. 
 Akademia për Dëshmorin Nehat Curri. 
 Dita Olimpike-Vrapimi i fëmijëve të lindur në vitin 2008 Vitin e Pavarësisë. 
 Takim me Lorenta Kadriun-Përfaqësuese e “Parstners of Kosova” – Mbajtja e 

trajnimeve me të rinjtë në 5 departamente te Komunës. 
 Në Krivenik homazhe te Pllaka përkujtimore dhe te varri i Dëshmorit Ilaz Thaçi- 

Shënim i Ditës së shkollës “Ilaz Thaçi”. 
 Trajnim_Tema; “Së bashku për të parandaluar dhe luftuar ekstremizmin e dhunshëm 

në Kosovë. 
 Përfundimi i mësimit me maturant: 26.05.2021 me klasa të 9,10,11 me datën 

17.06.2021 ndërsa me klasat 1-8  me datën 02.07.2021. 
 U mbajt testi i Arritshmërisë më: 28.05.2021, ndërsa testi i maturës më datën 

26.06.2021 (më gjerësisht në raportin e suksesit të nxënësve në fund të vitit mësimor 
2020/2021). 

 
AKTIVITETE TË NXËNËSVE 

Gjatë periodës dytë dhe te tretë krahas procesit edukativo-arsimor në shkollat tona 
edhe pse nen kushte pandemie janë zhvilluar gara diturie në të gjitha nivelet dhe atë në të 
gjitha nivelet dhe me të gjithë nxënësit. 

Janë zhvilluar gara sportive ne futboll, volejboll dhe pingpong si për meshkuj ashtu 
edhe për femra, në nivel shkolle dhe në nivel Komune. 

Në të gjitha shkollat për ditë shkolle dhe festa te tjera kemi pasë ekspozita të 
punimeve të nxënësve në fushën e artit figurativ. 

 
RAPORTI PËR KULTUR RINI, DHE SPORT 2021 

1 17.02.2021 

Hani i Elezit shënon 13 vjetorin e Pavarësisë së Republikës të Kosovës 
Edhe pse në kushte të pandemisë së Koronavirusit me numër të kufizuar 
të pjesëmarrësve, shënoi ditën  e Pavarësisë së Republikës të Kosovës. 
Ky aktivitet filloi me Homazhe në Varrezat e Dëshmorëve në Pustenik 
për të nderuar sakrificën e Dëshmorëve të trevës së Hani të Elezit. 
Aktivitetet vazhdoi në SHFMU”Ilaz Thaqi”në Han të Elezit ku të ftuar 
ishin përfaqësues të Familjeve të Dëshmorëve. 
Për pjesën kulturore dhe artistike u kujdesën nxënës të SHFMU”Ilaz 
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Thaçi”me recitale dhe SHKA”Sharri” pika muzikore dhe valle. 

2 20.02.2021 

Klubi i mundjes” Dardania”- Hani i Elezit së, organizatore teknike, nën 
mbështetjen e Federatës mundjes së Kosovës, njëkohësisht presidenti z. 
Naim Muja ka përfunduar me sukses turneun pavarësia në Hani të 
Elezit. numri i kufizuar me 50 shikues nën masat mbrojtëse  për shkak 
virusit Corona. 

3 16.03.2021 

Komuna e   Hanit të Elezit në 20 vjetorin e rënies përkujton Dëshmorin 
Elham Curri. 
 Aktivitetet vazhdoi në SHFMU”Ilaz Thaqi”në Han të Elezit ku të ftuar 
ishin përfaqësues të Familjeve të Dëshmorëve. 
SHKA”Sharri” me këngë kushtuar Dëshmorit Elham Curri dhe 
Dëshmorëve tjerë, kënduan rapsodët Adem Bllaca dhe Nesim Curri . 

4 27.03.2021 

Më datën 27 mars në Komunën e Hanit të Elezit nën patronatin  e 
Federatës së Mundjes të Kosovës. organizatore teknike Klubi i 
mundjes” Dardania”nga Hani i Elezit. 
Klubi i mundjes” Dardania”-  merrë titullin e parë në edicionin e garave 
për vitin 2021 . 

5 29.03.2021 

Komuna e   Hani i Elezit në 20 vjetorin e rënjes përkujton Dëshmorët: 
Baki Krasniqi, Ilaz Thaqi, dhe martirët Raif Thaqi dhe gazetari i ndjer 
Karem Lawton. 
 SHKA”Sharri” me këngë kushtuar Dëshmorëve këduan rapsodët, Avni 
Bushi Adem Bllaca dhe Nesimi Curri. 

6 06.04.2021 

Në  ambientet e  SHFMU”Ilaz Thaqi”në Han të Elezit u mbajt Akademi 
Përkujtimore me rastin e 40 vjetorit të Demonstratave të vitit 1981. 
Në këtë Akademi, krahas pjesëmarrësve të tjerë, të pranishëm ishte edhe 
Hydajet Hyseni. Hyseni nga Shoqata e të burgosurve Politik. Akademia  
u përmbyll me nji program kulturo artistik nga  SHKA”Sharri”. 

  Java kulturore komuna Hani i Elezit 

7 01.06.2021 

Fëmijët e komunës së Hanit të Elezit shënojnë "1 Qershorin" Ditën 
ndërkombëtare të fëmijëve. 
Me këtë aktivitet ma të vegjlit e Komunës edhe zyrtarisht fillojnë 
aktivitet e "Javës Kulturore" 

8 
02.06.2021 
09.06.2021 

Turnir në futboll të vogël nën organizimin  Komunës përkatësisht 
Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport që u mbat në fushën e hapur tek 
Shkolla e mesme (SHML) “Dardania” 
Fituese doli ekipi “Rinia”, vend i parë dhe vend i dytë “11Qershori” 

9 05.06.2019 Mbahet takimi tradicional poetik “Eksodi Bllaca 99” e përkujtuan poetet 
Artistët dhe rapsodët . 

10 06.06.2021 
Garat shkollore në futboll per djem dhe vajza Salla e sportit 
SHFMU”Ilaz Thaçi” 

11 08.06.2021 Garat shkollore në ping pong(SHML) “Dardania” djem dhe vajza 

12 08.06.2021 
Garat shkollore volejboll djem dhe vajza Salla e sportit SHFMU”Ilaz 
Thaçi” 

13 11.06.2021 Ekspozitë me nxënës. 

14 

 
 
 

11.06.2021 

Hani i Elezit shënoi 22 vite të Çlirimit 
Pas një vragë të aktiviteteve kulturore dhe sportive në kuadër të “Javës 
Kulturore”, Komuna e Hanit të Elezit sot shënoi 11-Qershorin Ditën e 
Çlirimit të Hanit të Elezit. 
22 vjetorit të çlirimit të Hanit të Elezit filloi me seancë solemne e cila iu 
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kushtua kësaj dite të shënuar të historisë më të re të Hanit të Elezit dhe 
të mbarë popullit të Kosovës. 
 Manifestimi qendrorë u mbajt në ambient të hapur  te fusha e sportit 
“Dardania”ku pati një program kulturo artistik me këngë e valle 
popullore nga SHKA”Sharri” Hani i Elezit.  
Si dhe musafyr patëm Këngëtarin Arian Agushi(GOLD AG). 

15 21.06.2021 
Me Akademi përkujtimore  shënohet 20 vjetori i rënjës së Dëshmorit të 
Kombit Nehat Curri. Akademia u përmbyll me pika muzikore nga 
këngëtarët Avni Bushi dhe Milahim Mezini. 

16 23.06.2021 
U shënua krosi tradicional  i Komitetit Olimpik të Kosovës të gjeneratës 
së vitit 2008 

17 27.06.2021 
Përfundon me sukses turneu  “Trofeu i paqes”në mundje, për nder të 
ditës së Çlirimit të Qytetit të Hanit të Elezit,ku pjesëmarrës ishin ekipet 
e Kosovës, Maqedonisë veriore dhe Shqipërisë. 

18 28.06.2021 
Përurohet Salla sportive në Fshatin Gorancë të Komunës së Hanit të 
Elezit  për nxënësit e SHFMU “Veli Ballazhi. 

 
 

SPORT -2021 
 

Siç jemi në njohuri këtë vit me vendim të Qeverisë së Kosovës edhe sporti sikurse 
aktivitetet tjera u lejuan po nën kushte dhe rrethana te pandemisë sipas Udhëzimeve të 
IKSHPK dhe Ministrisë së Kulturës dhe Sportit. 

Përveç Klubit të futbollit dhe Klubeve te Mundjes që kanë zhvilluar aktivitetet, 
Komuna ka organizua sikurse viteve tjera Turnirë si ne futboll ashtu edhe ne mundje dhe 
volejboll. 

Është organizuar “Java Kulturore sipas skenarëve te ma hershëm me përjashtim te 
Krosit qe nuk është organizua për shkak të mos grumbullimit të masave. 

Janë mbajt Turniri në futboll te vogël si dhe garat shkollore në futboll, volejboll dhe 
ping-pong si për meshkuj ashtu edhe për femra. 

Është mbajt edhe turneu Ndërkombëtar i mundjes ku klubi “Dardania” korri suksese 
te kënaqshme. 

 

DREJTORIA URBANIZËM KADASTËR DHE MBROTJE TË MJEDISIT 

I  PLANIFIKIMI 

 Në fushën e planifikimit të dokumenteve strategjike, Komuna ka arritë rezultate të 
kënaqshme pavarsishtë faktit se fillim viti ishte i ndikuar nga probleme të krijuara si rezultat i 
veprimit të pandemisë Covid 19. 

     a. Plani Zhvillimor Komunal (PZHK): Ka përfunduar hartimi i PZHK-s pavarsishtë 
vonesave të theksuara si rezultat i numrit të vogël të ekspertëve të fushës të angazhuar në 
hartimin e sajë si dhe veprimit të pandemisë. Përndryshe tani me rradhë janë procedurat e 
organizimitmit të diskutimeve publike me qytetar dhe grupe të interesit, marrja e pëlqimit 
(konfirmitetit) nga Ministria e Planifikimit Hapësinor se i njejti është në pajtim me Planin 
Hapësinor të Republikës së Kosovës si dhe miratimi nga Kuvendi i Komunës. 
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     b. Harta Zonale e Komunës (HZK): Ky plan strategjik hapësinor po hartohet në 
bashkëpunim me GIZ-in Gjerman i cili përmes procedurave të tenderimit ka përzgjedhur 
kompaninë “Plan A Consalting” për hartimin e HZK-s. Vlera e këtij projekti është 50,000€ 
prej të cilave 35,000€ i financon GIZ-i kurse Komuna 15,000€. Hartimi i këtij dokumenti 
është në fazën finale dhe po zhvillohet në pajtim me programin e hartimit të HZK-s të 
miratuar nga Kuvendi i Komunës. 

           c. Plani Lokal i Veprimit në Mjedis (PLVM):  Ka përfunduar hartimi i PLVM-s 
dhe i njejti i është dorëzuar (në fund të muajit Qershor) Kuvendit të Komunës për shqyrtim 
dhe miratim. Përndryshe ky dokument i rëndësisë së veqantë nga fusha e planifikimit 
mjedisor është financuar nga buxheti i Bashkimit Evropian në kuadër të IPA fondeve-
Programi për bashkëpunim ndër-kufitar në mes të Kosovës dhe Maqedonisë Veriore 2014-
2020. Dokumenti është hartuar nga grupi punues i Komunës dhe kompania “Environment & 
Businss Solutionss.  

II PROJEKTET INVESTIVE KAPITALE 

    Sektori i Urbanizmit në vazhdimësi ka qenë i angazhuar në të gjitha projektet investive 
kapitale përmes: 

 Përgaditjes së paramasave dhe parallogarive për projektet kapitale të parapara për 
realizim vitin 2021, 

 Mbikqyrjes së vazhdueshme të punimeve në teren dhe ndihma punëkryersve në 
realizimin e projekteve, 

 Përgaditjen e aplikacion projekteve për donator të ndryshëm, 
 Përgaditjen e raporteve për projektet kapitale për Komunë, raporteve progresive të 

projekteve për zyrën e prokurimit etj. 
 

Më poshtë po japim listën e projekteve investive kapitale si dhe statusin e tyre momental:  

 

 

Lista e projekteve investive kapitale për vitin 2021 në kuadër të DUKMM 

Nr
. 

Emri i projektit 
Finacues

i i 
projektit 

Buxheti  
Punë 
kryesi  

Statusi 
momental 

i 
projektiti 

Kohë 
zgjatja  

1 
Ndërtimi i Qendrës 
Kulturore në Han të Elezit 

Komuna 908,980 ATCCOM 
Në 
perfundim 

2019,20
20 dhe 
2021 

2 
Ndërtimi i sallës së 
sporteve në SHFMU Veli 
Ballazhi Gorancë 

MKRS, 
Komuna,
MAPL, 
MZHR 

316,346 ATCCOM 
E  
perfundua
r 

2020, 
2021 
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3 
Shtrim me kubëza betoni 
në zonat urbane dhe rurale 
Hani Elezit 

Komuna 106,900   
E 
tenderuar 

2021 

4 
Rregullimi i kanalizimeve 
neper zonat urbane dhe 
rurale te Hanit te Elezit 

Komuna 20,000   

Projekti 
është  në 
fazën para 
tenderuese 

2021 

5 

Ndërtimi (rihapja dhe 
zgjerimi) i rrugëve në 
zonat rurale (Asfaltimi i 
rrg. Dardania) 

Komuna 55,000   
Në fazën 
para 
tenderuese 

2021 

6 
Ndërtimi i trotuareve per 
këmbësor në zonat urbane 
dhe rurale 

Komuna 10,000   
Në fazën e 
paratender
imit 

2021 

7 
Ndërtimi i mureve 
mbrojtëse neper zonat 
urbane dhe rurale 

Komuna 5,000   
Faza 
pergaditor
e 

2021 

8 

Rregullimi i parkut ne 
rrugen “Isa Berisha” 
(asfaltim, trotoar, ndriçim 
publik dhe gjelbrim) 

Komuna 10,000   
Faza 
pergaditor
e 

2021 

9 
Fond për hartimin e 
projekteve 

Komuna 5,127   
Faza 
pergaditor
e 

2021 

10 
Rregullimi i varezave te 
qytetit 

Komuna 10,000   
Faza 
pergaditor
e 

2021 

   Shënim: Në listën e projekteve kapitale janë paraqitur vetëm projektet me kod 66480 
Planifikimi Urban dhe Inspeksioni dhe jo projektet e tjera të cilat janë në listat e Drejtorive 
tjera. 

III LEJET NDËRTIMORE  

Gjatë kësaj periudhe, janë regjistruar 11 aplikime për leje ndërtimore dhe janë dhënë 9 
leje ndërtimore. Në raport me gjashtëmujorin e parë të vitit të kaluar numri i lejeve të dhëna 
ndërtimore është për dy leje më shumë. 

Regjistri i lejeve ndërtimore të dhëna në gjashtëmujorin e parë: 

1. Zekirja Vila, Kategoria I, sip. 229.46 - taksa kom. 229.46€, 
2. Rabije Vila, Kategoria I, sip. 197.7m2 –taksa kom. 197.7€, 
3. Driton Luri, Kategoria I,  sip.308.5m2-taksa kom. 308.5€, 
4. Ajdin Daci,  Kategoria I,  sip. 345.6m2-taksa kom. 345.6€, 
5. Zekije Dernjani, Kategoria I, sip. 133.12-taksa kom. 133.12€, 
6. Maliq Berisha, Kategoria I-P+1, sip.225.45m2-taksa kom. 225.45€ 
7. Lulzim Bushi, Kategoria I-P+1, sip.211m2-taksa kom. 211€ 
8. Islam Curri, Kategoria II-B+P+5, sip.3131.8m2-taksa kom. 3,131.8€. 
9. “Luri”sh.p.k. Kategoria II-P+O, sip.773.7m2 –taksa kom. 773.7€ 
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Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2021, nga taksa komunale për leje ndërtimore janë 

realizuar të hyra në shumë prej 5,556.33€ apo 38.5% më shumë se periudhën e njejtë të vitit 
të kaluar. 

 
IV TRAJTIMI I NDËRTIMEVE PA LEJE NDËRTIMORE (LEGALIZIMI) 

Nga fillimi i muajit Qershor vitit 2020, Komuna e Hanit të Elezit respektivishtë Drejtoria 
e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtja e Mjedisit ka filluar me trajtimin e ndërtimeve pa leje 
ndërtimore sipas Ligjit të ri nr.06/L-024 për trajtimin (legalizimin) e ndërtimeve pa leje të 
kategorisë parë dhe kategorisë dytë i cili ka hyrë në fuqi me 5 Shtator 2018.Me këtë Ligj, 
janë reduktuar kërkesat për numrin e dokumenteve të cilat kërkohen për legalizim si dhe 
është mundësuar ulja e kostos (shpenzimeve) për aplikim. Ligji, gjithashtu parasheh hartimin 
dhe aprovimin e programeve të veqanta për trajtimin e ndërtimeve pa leje në prona publike, 
prona shoqërore, toka bujqësore nën komasacion dhe nën sistem të ujitjes, koridore 
infrastrukturore, sipërfaqe të mbrojtura, zona të veqanta të mbrojtura etj. 

Përndryshe në  Drejtorinë e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtja e Mjedisit në fillim vit 
apo gjashtëmujorin e parë kanë aplikuar dymbëdhjetë qytetar për legalizim të objekteve 
ndërtimore pa leje dhe që të gjitha janë paisur me çertifikatë të legalizimit. Nga këto 12 
aplikues gjashtë prej tyre janë liruar nga pagesa e taksës Komunale për legalizim meqense të 
njejtat janë ndërtime para vitit 2004. Të hyrat e realizuara në emër të taksës për legalizim për 
peridhën e lartëpërmendur janë në shumë prej 1,211€ apo 113.5% më shumë se 
gjashtëmujorin e parë të vitit paraprak. Vlerësojmë se numri i të interesuarve për legalizim të 
ndërtimeve pa leje ndërtimore ende mbetet tepër i ulët dhe kjo është ma shumë si pasojë e 
situatës së krijuar me Corona 19 si dhe çmimet e larta të shërbimeve Kadastrale të 
operatorëve të licencuar për ofrim të këtyre shërbimeve.  

Ndërkaç sa i përket uzurpimeve të pronës Komunale, në periudhën raportuese nuk është 
vërejtur apo raportuar ndonjë rast i uzurpimit. 

V SHFRYTËZIMI I TOKËS NDËRTIMORE DHE OBJEKTIT BANESOR 
(NDËRTESA E TË VETMUARVE) PRONË E KUVENDIT KOMUNAL 

Sa i përket shfrytëzimit të tokës pronë e Kuvendit të Komunës si dhe shfrytëzimit me qira 
të objektit banesor (ndërtesa e të vetmuarve)  po ashtu pronë  Komunale nuk ka asnjë 
ndryshim në raport me periudhën e njejtë të vitit paraprak. Edhe më tutje janë 23 shfrytëzues 
me kontratë të tokës pronë e Kuvendit Komunal (ku janë të vendosura kryesishtë lokalet me 
karakter të përkohshëm, garazhe etj.) si dhe gjashtë shfrytëzues të objektit banesor (banesa e 
të vetmuarve-pesë prej tyre për qëllime të banimit dhe njëri për lokal). Sipërfaqja e 
përgjithshme e tokës të dhënë me qera është 424.8m2 ndërkaq sip. e banesave të dhëna me 
qera ësht 392.5m2. Faturimi vjetor për shfrytëzuesit e pronës Komunale (tokës dhe banesave) 
është 6,042€. Përndryshe në periudhën Janar-Qershor 2021, Drejtoria ka inkasuar në emër të 
taksës për shfrytëzim të pronës Komunale shumën prej 1,189 € që është për 94.5% më shumë 
se periudhën e njejtë të vitit paraprak.  



30 
 

VI MBROJTJA E MJEDISIT 

Në fushën e mbrojtjes së mjedisit janë bërë inspektime të rregullta nga inspektorja e 
mjedisit dhe aty ku është parë e arsyeshme janë bërë vërejtje me gojë dhe shkrim 
(procesverbale). Sektori i mjedisit në vazhdimësi ka monitoruar ndotjen nga “SharrCem” ku 
me shkresë zyrtare i jemi drejtuar Sharrcemit me qrast kemi shprehë paknaqësitë tona dhe të 
qytetarëve lidhur me ndotjen e ajrit ku kemi kërkuar që të marrin masa për parandalimin e 
ndotjes së ajrit. 

Për shkak të situatës së krijuar me pandeminë Covid 19 dhe ndalimit të tubimeve Komuna 
nuk ka shënuar Ditën Ndërkombëtare të Tokës, të Mjedisit si dhe aktivitete të tjera të cilat 
ndërlidhen me mbrojtjen e mjedisit. Sektori i Mjedisit së bashku me MMPH ka bërë 
identifikimin  e deponive ilegale dhe në bashkëpunim me kompaninë “Pastrimi” është bërë 
pastrimi dhe eleminimi i tyre. Po ashtu, në periudhën raportuese sektori i mjedisit ka lëshuar 
dy leje mjedisore te cilat ndërlidhen me dy ndërtime të kategorisë II.  

Të hyrat e sektorit të Mjedisit gjashtëmujorin e parë të vitit 2021 

Emërtimi 
Gjashtëmujori 

parë 2020 
Gjashtëmujori 

parë 2021 

Të hyrat nga gjobat mandatore 240 € 0,00 € 
Të hyrat nga pëlqimet mjedisore 2,119 € 1,968 € 
Gjithësej 2,359 € 1,968 € 

                                

  VII KADASTRI 

Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2021, Kadastri ka  shënuar shtim të numrit të kërkesave 
respektivishtë lëndëve nga 688 sa ishin në gjashtëmujorin e parë të vitit të kaluar  në 848 
sivjet ose 160 lëndë më shumë. Ky shtim i lëndëve më së shumti i dedikohet përmirsimit të 
situatës së krijuar me Covid 19 sidomos në muajt Maj dhe Qershor. 

Raporti i lëndëve të kryera në gjashtëmujorin e parë 2021 viti 

Nr. Emërtimi i kërkesës 
Numri i 

kërkesave 
Pagesa 

1 Qertifikata prone 382 1,089 € 
2 Kopje plani 178 575 € 
3 Bartje pronësie 80 2,370 € 
4 Ndarje fizike të parceleve 28 1,520 € 
5 Blerje të pikave 109      900,5€ 
6 Bashkim të parceleve 9 220 € 
7 Vërtetim që nuk posedon pronë 18 30 € 
8 Modifikim pronësie 0      0,00€ 
9 Regjistrim hipoteke 4 580 € 

10 Ç’regjistrim hipoteke 3 0.00 € 
11 Historiat të parceleve 1 90 € 
12 Regjistrim objekti (njësi banesore) 6 20.00 € 
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13 Korigjim të sipërfaqeve 16 100 € 
14 Përgjigje në kërkesa për info. kadastrale 0 0.00 € 
15 Kërkesë për heqjen e masës së përkohshme 2        0,00€ 

16 
Kontrata për shfrytëzim të pronës 
Komunale 

1 0.00 € 

17 Kërkesë për modifikim të parceleve 6 260 € 
18 Të tjera të ndryshme 5 0.00 € 
19 Taksa për shfrytëzim të pronës publike     1,189,86 € 
   GJITHËSEJTË: 848   8,944.36 € 

 

Në periudhën Janar-Qershor Kadastri ka realizuar të hyra në shumë prej 8,944.36 € apo 
për 108.3% më shumë se në periudhën e njejtë të vitit të kaluar. 

TË HYRAT E DREJTORISË PËR GJASHTËMUJORIN E PARË 2021 

Të hyrat e Drejtorisë për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit, në 
gjashtëmujorin e parë të vitit 2021 janë në shumë prej 17,679€ apo 65.7% më të mëdha se 
periudha e njejtë  e vitit të kaluar. 

Të hyrat e drejtorisë për periudhën Janar-Qershor 2019 
U r b a n i z m i 6,767 € 
K a d a s t r i 8,944 € 
M j e d i s i 1,968 € 

Gjithësej 17,679 € 
 

DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE    

          Gjatë  periudhës Janar- Qershor 2021 DSHMS ka pasur këto aktivitete : 
 Takime të vazhdueshme me Ministrinë e Shëndetësisë. 
 Marrëveshje për kryerjen e shërbimeve nga Kompania NPL Pastrimi. 
 Dërgim i listës për pritorite në vaksinim kundër Covid-19:  lista e punëtorëv 

shëndetesore dhe lista e pacienteve me sëmundje kronike, dërgim në MSH (me kërkesë të 
MSH). 

 Kërkesë për Islamic Relief WorldWide, për vazhdim të marrëveshjes së 
bashkëpunimit edhe për vitin 2021. 

 Furnizmi me barna dhe material shëndetësor nga MSH. 
 Ndërpreje e kontrolla mjekësore në pikën kufitare  nga pandemia COVID-19. 
 Pramin i 500 testeve raporide  për Covid-19. 
 Dërgimi i listave për shtesat në COVID-19 në rrezikshmëri gjatë punës për punëtorët 

shëndetësorë. 
 Takim me kforin polak, situata me Covid-19, nevojat. 
 Kërkese nga MSH për nevojat ne QKMF: Autoambulance, veturë, gjeneratorë. 
 Përgaditja e orarit për  gadishmëri për barnatorët që operojnë në komunën e Hanit të 

Elezit  
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 Përgaditja e orarit të barnatoreve për kujdesatari  gjate ditëve të diela dhe gjatë  
festave zyrtare. 

 Rregulllimi i shenjav orientuese për QKMF. 
 Takim me MSH  dhe përgjegjesit e njësive të vaksinimi  rreth organizimit dhe 

procedurave për imunizim  me vaksinen kunder COVID-19. 
 Takim me Ministin e Shëndetësisë për situatën me COVID-19  dhe informatë rreth 

funizimit dhe procesit të vaksinimi nëpër QKMF. 
 Përgaditja e dhomës për vaksimin në QKMF.  
 Përurimi i klasave për nëna dhe fëmijë nga AMC. 
  
QENDRA KRYESORE E MJEKESESI FAMILJARE DR’’MENDUH KALOSHI ‘’ 

Gjatë  periudhës Janar- Qershor QKMF ‘’Dr.Menduh Kaloshi’’ ka kryer detyrat e 
zakonshme që i përkasin këtij institucioni.  

 Sektori i Mjekësisë Familjar  
 
Në Sektorin e  Mjekësisë Familajre  janë ofruar këto shërbime shëndetësore: 
Kontrollat mjekësore për të gjitha moshat dhe gjinitë nga mjeku –(dy mjek/e), Orari 

07:00h 15:00h 
Vizitat shtëpiake për të sëmuarit paliativ ( të palëvizshëm ). 
Vizitat shtëpiake tek pacientët me COVID-19. 
Shërbimet laboratorike dhe RTG si dhe leximin e tyre. 
Shërbimet specialistike konsulltative nga Pediatri dhe Internistri. 
Imunizimi – Vaksinimi. 
Shërbimet e triazhimit .  
Shërbimet mjekësore administrative – SISH ( Sistemi i Informimit Shëndetësor ) tani 

online. 

Muajt Kartoteka Intervenime 

Viti  2020 2021 2020 2021 
Janar  2,862 1478 3,515 3103 
Shkurt  2,455 1418 2,782 2590 
Mars 1,979 2112 1,979 2175 
Prill  869 1735 1,027 2496 
Maj 974 1734 1,352 1714 
Qershor 1,630 2219 1,378 2393 

Totali 10,769 10,696 12,033 14,471 
 

 Sektori i shëndetit publik  
Analiza e të dhënave, sistematizimi dhe raportimi i rregullt kanë qenë objektivat e 

realizimit në Njësinë e Sistemit Informativ Shëndetësor (SISH) .  
Sektori i Vaksinimit ka kryer vaksinimin e rregullt të të gjitha grupmoshave, të dy 

gjinive sipas kalendarit të vaksinimit. Vaksinimin  e rregullt i fëmijëve deri në moshën 19 
vjeçare  (sipas kalendarit të vaksinimit) dhe  rastet e lëndimit me vaksinën Antitetanike 
mbi moshën 19 vjeçare.  
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Gjithashtu është duke vazhduar vaksinimi kundër COVID-19. 
 

Muajt Vaksinimi 
Vizitat për Nëna dhe 

fëmijë 
Viti 2020 2021 2020 2021 

Janar  70 56 47 66 
Shkurt  47          156 35 55 
Mars 50 162          16 69 
Prill  00 302 00 66 
Maj 86             57 45 52 
Qershor 107 41 35 45 

Totali 360 774 178 353 
 
 Sektori i Diagnostikës  
Gjatë kësaj periudhe  për analiza  Laboratorike dhe Rentgenologjike janë siguruar 

material  i domosdoshëm për punë, kështu që janë ofruar shërbime si kuantitative 
(sasiore), po ashtu edhe kualitative, (cilësore). Sigurimi i reagensëve për analiza 
laboratorike  që janë mungesë në listën e barnave esenciale dhe sigurimi i disa 
medikamenteve dhe materialit shpenzues për mbulimin e shërbimeve shëndetësore janë 
siguruar nga buxheti komunal. 

Përveç analizave te rregullta sektori i laboratorit vazhdon te kryej kryhen edhe këto 
analiza (CRP,TSH,T 3,T4,HbA1C). 

Po ashtu  janë kryer edhe testet serologjike për COVID 19 ku reagensat  po ashtu janë 
sigururar nga DSHMS –ja. V Gjithashtu sektori  laboratorit ka kryer edhe testet rapide ku 
reagensat  janë sigururar nga Ministria e Shëndetësisë.  Rastet e referuara për testim PCR 
për virusin Covid-19 nga QKMF,  IKSHPK  ka obliguar të keni edhe RTG. 

Muajt Laboratori RTG-ja 

Viti 2020 2021 2020 2021 
Janar 322 238 32 51 

Shkurt 200 283 45 148 
Mars 88 299 18 69 
Prill 00 345 3 74 
Maj 00 196 13 48 

Qershor 173 306 47 82 
Totali 783 1,667 158 472 

 
 Sektori i Emergjencës 
 
Ky sektor ka ofruar shërbime 24/7, i cili ka qenë një nga prioritetet në organimzimin, 

menaxhimin dhe furnizimin me medikamete dhe material shpenzues si: shiringa, gjilpëra, 
material për fashim. Për menaxhim të rasteve në  këtë sektor shërbimet janë ofruar edhe 
jasht QKMF-së, dhe rastet emergjente që iu referohen nivelit sekondar dhe terciar, sipas 
thirrjeve nga ana e pacientëve, poashtu edhe zyrtarve policor dhe institucioneve në 
menaxhimimin e emergjencave. 

Vizitat shtëpiake tek pacientët me COVID-19. DSHMS –së gjithashtu ka arritur të  
krijoj përveç linjës 194 dhe një linjë tjetër telefonike pa pangës për kërkim të ndihmës 
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mjekësore dhe informacione falas me numerin (0800 15 550) numer ky i ekspozuar edhe 
në objektin e QKMF-s. 

Muajt Emergjenca Vizitat shtepiake 

Viti 2020 2021 2020 2021 
Janar  1326       928 133 97 
Shkurt  1222      1002 114 79 
Mars 1210 1769 76 64 
Prill  420 1625 25 55 
Maj 479 1999 59 59 
Qershor 850 1531 76 62 
Totali  5,507 8,854 483 416 

 

 Shërbimet në Ambulantën e Mjekësisë Familjare në Gorancë  
 
AMF   Gorancë  ka ofruar shërbime shëndetësore qdo ditë vetëm në ndërrimin e 

paraditës  dhe me mundësi vizitë të mjekut një- dy herë gjatë javës (të martën dhe të 
enjten). 

 

Muajt 
Kontrollat 
mjekësore 

Intervenime 
Vizitat 

Shtepiake 

Vizitat për 
Nëna dhe 

fëmijë 
Viti 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Janar  19 00 34 27 8 13 00 3 
Shkurt  47 00 20 37 6 18 00 5 
Mars 00 00 49     29 3 9 00 7 
Prill  00 00 00     42 00 11 00 2 
Maj 00 10 00     38 00 12 00 6 
Qershor 00 00 12     27 3 7 00 00 

Totali 66 10 115    200 20 70 00 23 
 
 Shërbimet specialistike  
 

Shërbimi 2020 2021 
Pediatri  2,040 1,629 
Internistike 1,100 1,201 

Totali 3,140 2,830 
     
 Rastet e sëmundjes me  - CA  
 

Nr Lloji i sëmundjes 

Nr i 
rasteve 

Gjinia 

2020 2021 
2020 2021 
F M F M 

1 CA  PULMO  0 0 0 0 0 0 
2 CA  VENTRIKULI  1 0 1 0 0 0 
3 CA  MEDULLA  OBLLONAGATA   0 2 0 0 2 0 
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4 CA PROSTATES  0 0 0 0 0 0 
5 CA  MAMAE 1 1 1 0 1 0 
6 CA FYTIT  1 0 1 0 0 0 
7 CA LARINGUT 1 1 0 1 0 1 

Totali  4 4 3 1 3 1 
    

 Barnatorja Qëndrore  
Insulinat  ( pacientët për periudhën Janar- Qershor 2021 - kanë qenë 289)  

Nr. Emri komercial Numri I insulinav 
1 Novorapid 38,100 
2 Levemir 32,100 
3 Novomix 259,200 
4 Gensulin R 5,100 
5 Human Comb 111,300 
6 Bazal 900 

 
Mungesat nga lista esenciale   

 
Nr. Emri gjenerik Sasia Verejtje 
1 Oksigjen 720 L   
2 Lidocain amp. 1% 360   
3 Brufen sir. 1200   
4 Brufen tbl. 36000   
5 Aspirin tbl. 30   
6 Loratidin sir. 360   
7 Metformin tbl 42000 Vetem 1 muaj furnizim 
8 Atropin amp. 12   
9 Diazepam gel. 60   
10 Fenobarbitol tbl. 1800   
11 Amikacin amp. 360   
12 Aminofilin amp. 600   
13 Amiodarone tbl. 360   
14 Cefalecin sir. 240   
15 Cefazolin tbl. 600   
16 Metronidazol tbl. 3600   
17 Bactrim tbl. 7200   
18 Amlodipin tbl. 9000 Vetem 1 muaj furnizim 

19 
Anti tetanus 
imunoglobulin 

30 Vetem 4 muaj furnizim 

20 Aqua destilata amp. 1200   
21 Anti D immunoglobulin 36   
22 Bisoprolol tbl. 25200   
23 Methyldopa tbl. 3600   
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24 Atoris tbl. 18   
25 Omeprazol inj. 2400   
26 Ondasetron amp. 120   
27 Metoclopramide tbl. 10800   
28 Ergometrin amp. 60   
29 Salbutamol pika 120   
30 NaCl  0.9% te 500 ml 1500   
31 Ringer sol 500 ml 1200   
32 NaCl 0.9 % te 100 ml 2400 Vetem 1 muaj furnizim 
33 Vat (pambuk ) 240   
34 Role gaz 240 Vetem 3 muaj furnizim 
35 Leukoplast ( fllastera ) 360   
36 Ac. Boric 60   
37 Vazelin 120 Vetem 3 muaj furnizim 
38 Diclofen gel 360   
39 Captopril tbl. 1800   
40 Gentian violet 60   
41 Glimepirid tbl. 18000   
42 Sisteme te infusioneve 6000   
43 Shiringa 10 ml 12000   
44 Shiringa 5 ml 2400 Vetem 1 muaj furnizim 
45 Gjilpera 21 G 24000 Vetem 4 muaj furnizim 
46 Gjilpera 23 G 6000   
47 Gjilpera 19 G 24000 Vetem 4 muaj furnizim 
48 Kateter nr. 18 120   
49 Kateter nr. 20 120   
50 Carbamazepin tbl. 1200   
51 Kanilla 22 G 12000   
52 Cefalexin sir 60   
53 Chloranfenicol crem 180   
54 Synopen amp. 300   
55 Diclofen amp. 4800   
56 Dexametazon amp. 4800   
57 Furosemide amp. 9000   
58 Losartan tbl 1800   
59 Enalapril tbl 24000 Vetem 1 muaj furnizim 
60 Piracetam amp. 600   
61 Prednisolon tbl. 300   
62 Insulin Novomix 1200 Vetem 2 muaj furnizim 
63 Insulin Novorapid 390 Vetem 2 muaj furnizim 
64 Insulin Bazal 150 Vetem 1 muaj furnizim 
65 Insulin Rapid 30 Vetem 2 muaj furnizim 
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66 Insulin Levemir 240 Vetem 2 muaj furnizim 

67 Insulin Human 570 Vetem 2 muaj furnizim 
 

 Donacione  

Emri gjenerik Njesia Sasia Donatori 

Atrox Tbl. 20 mg  Pako 50 MG MED Sh.p.k 
Dezifektues  Litra 360 SHFMU ,,Ilaz Thaqi” 

 
 

 Trajnimet dhe aktivitetet    
Trajnimet  e mabjtura  Janare- Qershor  2021 – QENDRA KRYESORE E 

MJESKESISE FAMILJARE 

1. Roli dhe rëndesia e komunikimit, aftësite me të domosdoshme të komunikimit.  
2.  Pandemia SARS Cov-19 
3. Menaxhimi i Pandemisë COVID-19” 
4. Etika profesionale dhe te drejtat e pacientit 
5. Cilësia në kujdesin shëndetësor 
6. Të drejtat e punëtorëve në vendin e tyre të punës 
7. Roli i OIK -dhe masat që ndërmerr OIK në rast të shkeljeve profesionale 
 

 
Të hyrat vetanake  
QKMF  

2020 2021 

4,057.50 euro 2951.80 euro 

 

PANDEMIA COVID-19  

Përshkak të rethanave nga Pandemia CIVID 19 edhe gjatë këtij gjashtmujor janë zhvilluar 
aktivitete të ndrysjme: 

 Bashkëpunimi me institucionet  qendrore me qëllim të menaxhmit dhe informimit 
për gjendjen me koronavirus në komunën tonë 

 Janë evidentuar rastet pozitive dhe rastet e dyshimta të qytetatrëve të komunës 
tonë 

 Të gjithë qytetarët të cilët janë identifikuar si të dyshuar se janë të infektuar me 
koronavirus janë testuar në QKMF “M. Kaloshi” me teste Serologjike apo 
Rapide, dhe varësisht nga rezultati qytetarë janë këshilluar nga personeli 
mjekësor për veprimet e më tutjeshme 

 Në kuadër të QKMF është duke vazhduar procesi i vaksinimit kundër 
koronavirusit sipas vendimeve dhe rekomandimeve të intitucioneve qendrore 
gjësishtë Ministrisë së shëndetësisë 

Të dhënat numerike për testim dhe vaksinim në tabelat në vijim: 

Teste serologjike:  
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2021 2020/21 

Rezultatet Mashkuj Femra Gjithsej % Total % 

Pozitiv 51 52 103 7.64 184 9.61 

Negativ-pa e kaluar  229 251 480 35.61 663 34.64 

Negativ-e ka kaluar  367 398 765 56.75 1067 55.75 

Gjithsej 647 701 1348 100.00 1914 100.00 
 

 

 

Teste Rapide:  

Pozitiv
8%

Negativ-pa e 
kaluar 
35%

Negativ-e ka 
kaluar

57%

Teste serologjike 2021

Pozitiv
9%

Negativ-pa e 
kaluar 
35%

Negativ-e ka 
kaluar 
56%

Teste serologjike 2020-21
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Rezultati Mashkuj Femra Gjithsej % 

Pozitiv 34 19 53 24.54 

Negativ 84 79 163 75.46 

Gjithsej 118 98 216 100 
 

 

 

Sipas muajëve 

Rezultati 
2021 

Gjithsej 
Mars Prill Maj Qershor 

Pozitiv 14 39 0 0 53 

Negativ 52 93 12 6 163 

Gjithsej 66 132 12 6 216 
 

Pozitiv
25%

Negativ
75%

Teste rapide
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Vaksinimi-Tabela 3 

Mosha 
Gjinia Nr. i 

vaks.  

Vaks. I 
GJ I 

Vaks. II 
GJ II 

F M A. Z. I Pfiz. I A. Z. II Pfiz. II 

Gjithsej 525 577 1102 407 433 840 173 89 262 
 

 

 

  Rezultatet e testimit dhe vaksinit: 

 Nga tabelat shihet se numri i qytetarëve të testuar me Teste serologjike që kanë 
filluar nga dhjetori 2020 janë testuar 1914 apo shprehur në përqindje është 20.36% e 
popullësisë, njëashtu edhe me Teste Rapide që ka filluar nga marsi 2021 janë 
testuar 216 qytetarë 

 Nga rezultatet e këtyre dy llojeve të testimeve dhe duke u bazuar në rezultatet e 
testimeve të testimeve serologjike ku idetifikohen personat të cilë e kanë qenë të 
infektuar me koronavirus dhe e kanë kaluar, atëherë në bazë të shpërndrajes së të 
testuarëve dhe mostra mbi 20% e qytetarëve janë testuar mund të themi se mbi 65% 
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37%
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e qytetarëve të komunës tonë kanë qenë të infektuar me koronavirus apo e kanë 
kaluar koronavirusin. 

 Nga tabela për numrin e qytetarëve të vaksinuar deri në fund të qershorit 2021, 
numri i përgjithshëm është 1102 apo 11.72% e qytetarëve të komunës tonë janë 
vaksinuar kundër koronavirusit. 

 QENDRA PËR PUNË SOCIALE                 

Gjatë  periudhës Janar- Qershor  Qendra për Punë Sociale ka kryer detyrat e zakonshme                              
që i përkasin këtij institucioni. 

 Janë mbajtur trajnime Online për Shërbime Sociale dhe për Skemën e Asistencës 
Sociale. 

 Bashkëpunim me Policinë e Kosovës, Gjykatat, Qendrat për Punë Sociale, 
Departamentin për Politika Sociale dhe Familjare, Shkolla, OSBE, OJQ etj.    

 Kemi vazhduar mbajtjen e mbledhjeve të Tryezave për Menaxhimin e Rasteve. 
 Këtë gjashtëmujor kemi pasur një donacion nga një mergimtar i cili ka dhuruar tek ne 

5 karoca për Persona me Aftesi të Kufizuara dhe dy palë paterica, gjithashtu donacion nga 
Shoqata ‘’Shqipetaret për Shqipetarët’’ kemi pranuar 4 karoca për për Persona me Aftesi të 
Kufizuara, 3 mbajtëse dhe 2 palë paterica ku më pas ne kemi dorëzuar për persona në nevojë. 

 Edhe në këtë gjashtëmujorin 2021 kemi pasur angazhime në shpërndarjen e pakove 
ushqimore për familjet nevojtare të dhuruara nga donatorë të ndryshëm ku bartës kryesor në 
përpilimin e listave kemi qenë ne zyrtarët e QPS-së 

 Për shkak të Pandemisë Covid19 kemi pasur të pezulluar riaplikimin për ndihmë 
sociale. 

Muaji 
Nr. i familjeve 

përfituese Arsyetimi 
2020 2021 

Janar  129 125   

Shkurt  127 131 
Rikthim të lëndëve përshkak të problemeve 

teknike në muajin Janar 
Mars 127 135   
Prill  129 134   
Maj 128 132   
Qershor 126 131 

 
  

 

Pasqyra tabelare për Skemën Sociale 

Shërbimet 2020 2021 

Numri i aplikuesve të rinj 7 14 
Lëndët dërguar për Komision Mjekësor 38 17 
Lëndë  të refuzuara nga komisioni mjekësor 00 01 
Lëndë të kërkuara për plotësim dokumentacioni nga mjeku 00 00 
Lëndët e aprovuar nga Komisioni Mjekësor 38 16 
Lëshim të kartonëve të ndihmës sociale 30 51 
Verifikim të familjeve që kanë aplikuar dhe riaplikuar për ndihmë 57 19 
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sociale 
Riaplikime dhe aplikime për ndihmë sociale  57 105 
Vërtetime që gjenden si shfrytëzues i ndihmës sociale  1 1 
Konsultim për plotësim dokumentacioni, riaplikime dhe aplikime 
për ndihmë sociale  

15 113 

 

      SHËRBIMET SOCIALE 
 

Përshkrimi 2020 2021 

Trafikim i qenieve njerëzore 0 0 

Përdorimi i substancave narkotike 0 0 
Propozim për regjistrimin të mëvonshëm të fëmijëve 0 1 
Vërtetim që nuk i është hequr zotësia e punës dhe e veprimit 6 25 
Propozimi Gjykatës themelore për besimin e fëmijëve 0 0 
Përkujdesje institucionale e të moshuarve në shtëpi të moshuarve 1 1 
Fëmijë me sjellje asociale, Të miturit në konflikt me ligjin 5 14 
Vërtetim që nuk është shfrytëzues i ndihmave sociale 1 6 
Dhunë në Familje 2 2 
Ndërmjetësim bashkëshortor-Sanim të marëdhënieve bashkërtore 0 1 
Mbikqyrje e shtuar nga Organi i Kujdestarisë për të miturit  1 1 
Aplikime për fëmijët me aftësi të kufizuara  1 1 
Pagesa për Fëmijët me aftësi të kufizuar 11 13 
Pagesa për Fëmijët ne strehim familjar brenda familjes biologjike dhe 
jashte familjes biologjike 

10 7 

Prindërit e aprovuar për adoptim vendor të fëmiut 1 1 
Braktisje të fëmiut 1 0 
Vërtetim për humbje të shtetësisë 0 1 
Konstatime zyrtar 1 0 
Përfaqësim në Gjykatë 0 0 
Mbrojtja e viktimës së mitur ne stacion policor 3 13 
Këshillime psiko-sociale 7 10 
Kontaktim fëmijë-prind 3 0 
Vizita familjare 27 31 
Caktimi i kujdestarisë për të miturit  3 0 
Femijët me forma të rënda të punës 1 0 
Adaptim i fëmijës  0 1 
 

 Trajnimet dhe aktivitetet   
Trajnimet  e mabjtura  Janare- Qershor  2021 - QENDRA PER PUNE SOCIALE  

1. Trajnim e organizuar nga “Terre Des Hommes” në bashkepunim me DPSF me temen 
Puna me femijet   

2. Trajnim I Organizuar nga DPSF me temen “Supervizimi 
3. Trajnim I organizuar nga SOS fshatrat per diskutim rreth zbatimit te ligjit per 

mbrojtjen e femijeve. 
4. Trajnim I organizuar nga DPSF ne lidhje me sigurimet shendetsore.  
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5. Tryeze permbyllese ne Prishtine e organizuar nga OJQ  ‘’Partner Kosova”  rreth Ri-
integimit te rikthyerve nga vendet e luftes. 

 

Të hyrat vetanake 
QPS  

         2020 2021 
28 euro 74 euro 

                                                                                         

   INSPEKTIME SANITARE  

Gjatë  periudhës Janar- Qershor  Inspektoriati Sanitare ka kryer detyrat e zakonshme                            
që i përkasin këtij institucioni. 

 Inspektimi  i institucioneve publike dhe private rreth zbatimit të kushteve higjieno-
sanitare dhe teknike. 

 Zbatim të urdhëresave dhe vendimeve të Qeverisë nëpër të gjithë operatorët ekonomik 
lidhur me masat ndaj pandemisë së  COVID-19 dhe emërgjencës së ndërlidhur të shëndetit 
publik. 

 Bashkëpunimi me nivelin qëndrorë rreth menaxhimit të situatës me pandeminë 
COVID-19. 

 

Zbatimi i Legjislacionit dhe 
akteve tjera në fuqi për 
luftimin e COVID- 19 

564 

Monitorime të realizuara në subjekte të 
ndryshme afariste, njoftim me masat e 
Qeverisë  ndaj pandemisë COVID-19 , 

inspektime me Policinë e Kosovës 

Vendime për vetëizolim 64 
Për  personat pozitiv me COVID – 19 dhe 
antarët e familjes 

Vendime për lirim nga izolimi 63 
Për  personat e shëruar  nga COVID – 19 dhe 
antarët e familjes 

Institucionet edukativo-  
asimore, shkollat fillore dhe të 
mesme 

13 
Inspektime rreth zbatimit të masave anti -
Covid-19 

Pëlqim Sanitar 2 164.74€ ( 1-për leje ndërtimi dhe 1-barnatore) 

Kontrolli i objekteve të higjienës 
personale (frizerka , berber) 

26 Vërejtje për rrespektim të masave  Covid– 19 

Inspektimi i furrave 25 Vërejtje për rrespektim të masave – Covid -19 

 

 

Të hyrat vetanake 
IS 

         2020 2021 
396.80  euro 164.74 euro 
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DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE DHE EMERGJENCË 

 Aktivitetet nga Sektori i shërbimeve publike : 
 
Nr. Aktivitetet nga Sektori i Shërbimeve Publike  leje/akt. 
1 Leje dhe pëlqime të ndryshme 11 
2 Aktvendime për derdhjen e ujit në hapësira publike  0 
3 Kërkesa të ndryshme 2 

4 
Trajnime  të ndryshme për zyrtarët 
(GFA,GIZ,AKK,AME,MMPH,OSBE)                     

4 

5 Intervenime për zhbllokimin e kanalizimeve fekale 10 
6 Intervenime për rregullimin rrjetës  së ujësjellësit 3 
7 Intervenime në spërkatjen e drunjve dekorativ me insekticid 3 
8 Urdhëresa për pagesën e panove reklamuese 1 
9 Raste mortore të paguara  në vlerë prej 3,400.00Є   20 
10 Numri i daljeve dhe Intervenimeve emergjente 18 
11 Përgjigje në Kërkesë 6 
12 Leje për TaksI 2 

13 
Intervenime në rregullimin e shenjave të komunikacionit dhe të 
emërtimit të rrugëve 

8 

14 
Pastrimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale nga bora në 
bashkëpunim me kompaninë NPL Pastrimi  

  

15 
Pastrimin e deponive ilegale të mbeturinave nga ndërtimi dhe 
demolomi nga NPL Pastrimi  

6 

16 Aplikacione në fondin  e Kosovës për Efiqencë të Energjisë 4 

17 
Kontraktimin e kompanisë  për mirëmbajtjen e kanalizimit atmosferik dhe fekal   
në vlerë prej 9,765.00 Є 

18 
Plotësimin e përformancës komunale për treguesit e Drejtorisë së Shërbimeve 
Publike  

19 
Aktivitetet e ndërmarra për festat lokale ,pastrimin dhe mirëmbajtjen e 
varrezave të dëshmorëve, mirëmbajtjen e flamujve kombëtar , rregullimin e 
defekti të bunarit te varrezat e dëshmorëve. 

20 Aktivitetet e ndërmarra për 11 Qershorin ditën e Çlirimit , 

21 
 Mirëmbajtjen e rregullt të ndriçimit publik në zonat urbane dhe rurale në vlerë 
7,975. .00Є 

22 
Përgatitjen e para masës për tenderim për shtrirjen e ndriçimit publik në zonën 
urbane dhe rurale, ku është përfunduar procedura e tenderimit ku vlera e 
projektit është  9,751.00 Є dhe është në proces të finalizimit të projektit, 

23 
Pregaditjen e paramasës për tenderim për projektin kapital me titull “Ndërtimi i 
rezervarit të ujësjellësit në fshatin Gorancë”ku vlera e projektit të tenderuar 
është 21,845.78. Є ku ky projekt është në proces të realizimit të punimeve. 

24 
Urdhëres  kompanisë Ipko LLC Prishtinë për pagesën e taksës vjetore në vlerë 
prej 1,000Є, për vazhdim qëndrimin e antenave  në pikat ekzistuese në zonën 
kadastrale Pustenik dhe Dimcë. 

25 
Bashkëpunimi me CDI për fillimin e punimeve për rehabilitimin e ujësjellësit të 
Dimcës. 

26 
Takime të rregullta me  kforin Polak , Itaian, FSK,AME,Policin e Kosovës , 
shtabin Emergjent etj  
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27 
Pranimin e donacionit nga Kfori Italian dhe Polak ,pajisje për shuarjen e zjarrit 
në vlerë prej afro 10.000 Є. 

28 Inspektimet e rregullta të shenjave, dhe taksive nga inspektori i komunikacionit, 
 

Vlera e inkasuar për këtë gjashtë mujorë nga sektori i shërbimeve 
publike dhe komunikacionit është :- 

2,260.00 Є 

 
 Aktivitetet nga sektori i Komunikacionit: 
Gjatë kësaj periudhe kam pas inspektime te vazhdueshme në zonën kufitare dhe 

inspektime në bashkëpunim me inspektoret tjerë kryesisht janë kryer shumica e inspektimeve 
, po ashtu gjatë periudhës Janar-Qershor  jam marr edhe me rregullimin e disa shenjave të 
dëmtuara si dhe pastrimin e tyre .  

Për ketë periudhë kemi te regjistruar vetëm 7 taksiste. 

Pas fushës se komunikacionit jam marre dhe me regjistrimin e pasurisë, si dhe kam marre 
pjese nëpër komisione në vlerësime të tenderëve për ketë vit . 

 Aktivitetet nga Inspektori i Ndërtimit: 
 
 Raport  për muajin Janar -Qershor mbi punën në teren dhe inspektimet e punës të 

cilat janë duke u kryer nga data: 01.01.2021 deri 30.06.2021 
 Bazuar nga inspektimet në teren varësisht nga natyra e punës si  Inspektori i ndërtimit 

në tabelën e më poshtme kam paraqitur  numrin  e aktiviteteve  të  bëra  sipas  natyrës së 
punës , me ç ‘rast  kam lëshuar:  edhe procesverbale  për ndërprerje  të  ndërtimeve  pa leje  
Komunale të  lëshuar  nga  organet  kompetente  deri  në  plotësimin  e dokumentacionit  ku 
disa prej tyre kanë bërë kërkesë për leje ndërtimore dhe janë pajisur me leje ndërtimore nga 
Drejtoria  e Urbanizmit. 

 

Nr. AKTIVITETET 
Numri i 
 lëndëve 

1 Vërejtje me shkrim për ndërtimet në teren  0 
2 Procesverbale. 8  
3 Vendim  për ndërtime pa leja 0 
4 Urdhëresë 0 
5 Inspektime të punimeve në teren. 30   
6 Përgjigjje në kërkes   1  

7 Lista e lejeve ndërtimore  9   

8 Asistenc Policore   
 

Aktivitetet nga sektori i Emergjencave 

 Në tabelarin e mëposhtëm gjeni të bashkangjitur rastet e intervenimeve nga NJZPSH-
2021 për rastet emergjente. 
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 Gjatë kësaj periudhe rastet e zjarreve kanë qenë në fshatin Gorancë (zheden), 
Pustenikë, Paldenicë (lagjja Ramuk), Hani i Elezit furra afër kufirit ku shkaktar i këtij zjarri 
ka qenë rryma elektrike kurse rastet e zjarreve nëpër fshatra ka qen faktori njeri  nga pa 
kujdesia. 

 Gjatë intervenimeve përveç njësitit të zjarrfikësve në Han të Elezit kanë qenë të 
pranishëm edhe policia e stacionit policor në Han të Elezit. 

 Njësiti i zjarrfikësve përveç intervenimeve në shuarjen e zjarreve ka  marr pjesë edhe 
në kryerjen e shërbimeve tjera si: ujitjen e pishave te treni Bllaca 99, daljen në ndihmë njësitit 
të zjarrfikësve të komunës së Kaçanikut për shuarjen e zjarrit të një veture gjatë aksidentit 
rrugor në autostradën Arbër Xhaferi, dhe aktivitete të tjera sipas rasteve të paraqitura. 
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zj. 
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. 
tot zj. 

qyt
. 

tot 

Janar 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Shkurt 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mars 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prill 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maj 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Qershor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Korrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gusht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Shtator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tetor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nëntor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dhjetor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gjithsej 18 15 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

               Raporti 6-Mujor i parë i Punës,Janar-Qershorë 2021 

Treguesit kryesor të performancës së ZSH-HE,janar-qershor 2020pas integrimit 
në KRU Bifurkacioni ShA Ferizaj 

Nr. Përshkrimi Sasia/Shuma Koment Vërejtje 

1 Prodhimi i ujit  
    173,448 

m3 
5.5 l/sec. 

 
2 Uji i faturuar në m³  5,044.00 

  
3 Uji i faturuar në €  3,118.30 €   

4 Numri i përgjithshëm i faturave 490   

5 Numri i përgjithshëm i faturave të shitura 484   

6 Numri i faturave të kthyera 00   

7 
Numri i konsumatorëve  të cilët kanë paguar në 
arkë 

-   
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8 
Numri i konsumatorëve  të cilët kanë paguar te 
inkasanti 

-   

9 Numri i bllokave të cilët janë hargjuar në arkë 2   

10 
Numri i bllokave të cilët janë hargjuar te 
inkasanti 

2   

11 Vlera e përgjithshme e arkëtimit 2670.30 €   

12 Vlera e arkëtimit në arkë 1054 €   

13 Vlera e arkëtimit nga inkasanti 1616.30 €   

14 Nr. i ankesave të konsumatorëve 11 
Ankesa të 
ndryshme  

15 Nr. i ekonomive familjare 484   

16 Nr. i bizneseve 6   

17 Nr. i institucioneve 0   

18 Numri i kulteve fetare 2   

Gjatësia e rrjetit të menaxhuar 25 km        
 

           

Zyra e Shërbimeve në Hanin e Elezit (ZSHHE) 

                           Raporti 6-Mujor i parë i Punës, janar – qershor 2021 
                                                                                                                                                                                         
I.Prodhimi, Trajtimi dhe Cilësia e Ujit 
 

Rezultatet e analizave të ujit në aspektin fizik, kimik dhe bakteriologjik nga 
IKSHPK-ja 

dhe kuadri profesional i KRU Bifurkacioni nga Ujësjellësi Lokal, janar – 
qershor 2021 

1. Vendi i marrjes së mostrës: BiO6/Helx - Rr.Veli Ballazhi, Sh.Cali , Seçishtë, 
H. Elezit 

Nr
. 

Pika e 
mostrimit 

Nr. i 
most. 
kim. 

Poz. 
Kim. 

% 
Parame

t. 

Nr. i 
most. 
bak. 

Poz. 
Bakt. 

% 
Parame

t. 
Cl
. 

1 
Ujësjellës 
Lokal R1 

6 0 
    

6 10 
    

7.
4 

  Totali 6 0     6 10       
 

2. Vendi i marrjes së mostrës:  BiO6/Helx - Rr.Veli Ballazhi,Sh.P, H. Elezit 

Nr. 
Pika e 
mostrimit 

Nr. i 
most. 
kim. 

Poz. 
Kim. 

% Paramet. 
Nr. i 
most. 
bak. 

Poz. 
Bakt. 

% Paramet. Cl. 
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1 
Ujësjellës Lokal 
R1/R2 

6 0 
  

6 10 
  

7.3 

  Totali 6 0 
  

6 10 
   

 

3. Vendi i marrjes së mostrës:  BiO6/Helx – Rr.Lepenci,Q.Publike,Seçishtë, H. 
Elezit 

Nr. 
Pika e 
mostrimit 

Nr. i 
most. 
kim. 

Poz. 
Kim. 

% Paramet. 
Nr. i 
most. 
bak. 

Poz. 
Bakt. 

% Paramet. Cl. 

1 
Ujësjellës Lokal 
R1/R2 

6 0 
    

6 7 
    

7.3 

Totali 6 0     6 7       
 

 

4. Vendi i marrjes së mostres:  BiO6/Hel5 - Seçishtë, NTP Beni-S, H. Elezit 

Nr. Pika e mostrimit 
Nr. i 
most. 
kim. 

Poz. 
Kim. 

% Paramet. 
Nr. i 
most. 
bak. 

Poz. 
Bakt. 

% Paramet. Cl. 

1 
Ujësjellës Lokal 
R1/R2 

6 0 
    

6 7 
    

7.4 

Totali 6 0     6 7       
 

 
Zyra e Shërbimeve në Hanin e Elezit (ZSHHE) 

                                                            Ujësjellësi - Kanalizimi 
1.Mirëmbajtja e Rrjetit të Ujësjellësit 
Në rastet e paraqitjes së defekteve ose lajmërimet nga konsumatorët për një defekt 

eventual në gypat primar dhe sekondar ose në kyçje të konsumatorëve, ekipi mirëmbajtës del 
në vendin e defektit dhe bën rregullimin e tij. 

Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit janar shkurt mars prill maj 
qersho
r 

Gjithsej 

Defekte në gypin kryesor 00 00 00 00 01 00 01 

Defekte në gypin sekondar ose kyçje 05 00 09 00 06 00 20 

Kyçje e re 01 01 01 00 00 00 03 

Investime kapitale 00 00 00 00 00 00 00 

Gjithsej intervenime 06 01 10 00 07 00 24 

Tabela 1. Paraqet intervenimet në rrjetin e ujësjellësit 
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Kostoja e intervenimeve janar shkurt mars prill maj qershor Gjithsej € 
Kostoja e intervenimeve në defekte 
dhe montimin e ujëmatësve 80.00 00 98.40 00 98.10 00.00 276.50 € 

Kostoja e investimeve kapitale 00 00 00 00 00 00 00 

Kostoja e përgjithshme 80.00 00.00 98.40 00 98.10 00.00 276.50 € 

Tabela 2. Paraqet koston e intervenimeve në defekte dhe montimin e ujëmatësve 
2. Mirëmbajtja e Rrjetit të Kanalizimit 

Edhe në rastet e mbylljes eventuale të rrjetit të kanalizimit dhe bllokimit të pusetave, 
pas lajmërimit të konsumatorëve ose evidentimit nga ekipet tona të mirëmbajtjes, 
menjëherë bëhet intervenimi për pastrimin dhe  zhbllokimin e tyre. 

 
Mirëmbajtja e rrjetit të 

kanalizimit 
janar shkurt mars prill maj qershor Gjithsej 

Gjithsej pastrim i rrjetit 00 00 00 00  00 00  00 

Gjithsej pastrim i pusetave 00 00 00 00  00  00  00 

Tabela  3.  Paraqet  intervenimet në rrjetin e ujësjellësit e kanalizimit 

 
III.  Autoparku 
Kilometrat e kaluara dhe furnizimi i automjeteve me karburant, janar – qershor 

2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Automjeti  
KM 

mëparshme 

KM 

tashme 

KM 

kaluara 

Furniz. 

me karb. 
Njësia Vërejtje 

1 Suzuki Vitara. --- --- --- 723.700 L Nuk i punojn KM 

#      Gjithsej 723.700 Litra 
 



50 
 

DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK 
 

Gjatë muajit janar kam pasur takim me përfaqesuesit e organizatë Socio Projkt 2 kemi 
nënshkruar marveshje për bashkpunim të ndërsjellt  me këtë organizat për projektin grande 
për biznes, takime kan vazhduar edhe në muajt në vazhdim. Nga ky projekt kan përfituar 
grand për biznes 8 përfitues/e, po ashtu kam dalur në teren për shpërndarjen e paisjeve tek 
përfituesit. 

Gjatë muajit Janar kemi aplikaur  tek Minsitria e Zhvillimit Rajonal për investime 
kapitale me projektin “Shtrimi me kubëza betoni në zonat rurale dhe urbane” dhe  kjo 
ministri ka miratuar kërkesën tonë dhe na ka mbeshtetur për këtë projek me mjete financiar 
në shumë prej 50,000€. 

Gjatë muajit mars kemi pasur takim me organizatën Women 4 Women për projektin 
“Mundësit e përmirsuara të vetë punësimit dhe punësimit- I SEE” i kemi njoftuar qytetarert 
për të aplikuar dhe u kemi ndihmuar  për plotsim të aplikacionëve për të aplikuar në këtë 
grand. 

Nga minsitria e Zhvillimit rajonal kan qen të ftuar të gjithë qytetaret e komunës tonë të 
aplikojnë për grante për biznes ( programi për zhvillim rajonal 2021) nuk kemi mundur me 
mbajt takime me qytartare për shkak të pandemis, kan qen të njoftuar përmes web faqes të 
ministris dhe  komunës të aplikoj online, ne si drejtori i kemi ndihmuar qytetarve  se si të 
aplikojnë. 

Në muajin Prill i kemi përgaditur dhe nënshkruar 303 aktvendime për subjeket afariste 
për vitin 2021.  

Të hyrat gjatë periudhes janar- qershor 2021 janë në shumë prej 56.325.33 € . 
Në muajin maj kam përgaditur një urdhëres me shkrim për zyrtarin Fari Shkreta për të 

dalur në teren në inspektim edhe pas orarait të punës për baranatoret për rrespektim të 
rregullores për përcaktim të orarit të punës. Kam pasur takime të shpeshta me ministrin e 
punëve të jashtme dhe diasporës të cilet kan kërkuar një databaz për bizneset e komunës dhe 
vendasit tonë që operojn me biznese  jasht vendit. Kam qen pjes e grupit punues për Hartat 
Zonale kemi pasur takime që janë organizu nga organizata Giz për krijimin e këtij dokumenti. 
Po ashtu kam qen pjes e grupit punues për hartimin e Planit lokal të veprimit në mjedisë 
PLVM 2021-2026. 

Po ashtu kam pasur takime me Ministrin e Industris, Ndërmarsis dhe Tregtis, Kolegjiumin 
për Zhvillim Ekonomik, Agjencionin e Zhvillimit Rajonal RDA, Kforin Polak etj. 

Kemi pranuar kërkesa dhe ankesa nga subjektet afariste, kto kërkesa janë shqyrtuar nga 
komisioni i kërkesave dhe ankesave. 

Kemi plotsuar pytsorë të ndryshem nga organizatat e huaja. 
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 Kordinatori i inspektoratit 
 

Gjatë gjashtëmujorit të parë  të vitit 2021 kemi këto aktivitete                                                             

Është përgatit dhe është dërguar në MAPL raporti i performancës për vitin 2020 e që 
raportohet gjatë viti 2021 

Inspektimet  50 
Aktvendimet dhe shpërndarja e tyre  303 
Për gjashtë mujorin e parë të vitit 2021 nr: faturave të paguara 52 
Faturimi / 2021 79058.80 
Inkasimi(arkëtimi) gjatë vitit 2021 56058.80 
Përqindja e inkasimi për 2021   71.24 

  
Përshkrimi  Viti  2021 Viti   2020 Diferenca  

JANAR            3.691.00 €          5.651.79 €  -      1.960.79 €  
SHKURT 435.00 €         2.846.00 €  -      2.411.00 €  
MARS 93.00 €         1.495.00 €  -      1.402.00 €  
PRILL          40.440.00 €                   -   €       40.440.00 €  
MAJ            7.052.80 €  106.00 €        6.946.80 €  
QERSHOR            4.613.53 €        32.483.50 €  -    27.869.97 €  

Totali      56.325.33 €     42.582.29 €    13.743.04 €  

Totali i të hyrave 2021 56,325.33 € 
 

Qendra e Regjistrimeve të Bizneseve 
 

Në këtë tabel kemi paraqitur bizneset  që kanë apliku në qendren e regjistrimeve të 
bizneseve gjatë gjashtëmujorshitë të parë për vitin 2021. 

 

Aplikime për shuarje të biznesit 2 

Aplikime për biznese të reja 

19 - (12 biznese individuale 
dhe 7 biznese me shoqeri me 
përgjegjësi të kufizuar sh.p.k 
Nga ky numër i bizneseve  13 
biznese janë me pranar 
meshkuj dhe 6 biznese me 
pronare femra) 

Aplikime për ndryshime në biznes 
16   (Ndryshim 
Pronari,Ndryshim 
Emri,Ndryshim Drejtori etj.) 

Aplikime për informata në biznesë  10 

Aplikime për bizneset që kanë apliku për 
certifikta te reja me numër unik të biznesit 

8 
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DREJTORIA PË BUJQËSI PYLLTARI DHE ZHVILL RURAL 
 
 

 Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2021 kemi pasur disa aktivitete, duke filluar prej muajit 
Janar deri në muajin Qershor 2021 ata janë: 

         Kemi pasur  konfiskime të druve me një sasi prej 38.30 m3 të gjitha janë shkarkuar 
në depo  të komunës dhe janë bërë fletëparaqitje për në gjykatë, dhe janë dënuar sipas ligjit. 

        Nga rojet e pyjeve janë dorëzuar 78 fletëparaqitje  me një masë drusore prej 
123.30m3 dhe në dëmin e llogaritur prej 15.568.04 €,  ku prej tyre 73 fletëparaqitje janë për  
kundërvajtje,  dhe 5 fletëparaqitje janë vepër penale,të gjitha janë dorëzuar në gjykata për 
procedura të mëtutjeshme. 

 
Paraqesim në formë tabelore  krahasimin e fletëparaqitjeve të vitit të kaluar në 

periudhën e njëjtë të vitit 2021 
 

Viti 2020 2021 
Fletëparaqitje penale 0 5 

Fletëparaqitje kundërvajtje 56 73 
Gjithsej 56 78 

 
 
Pyjet private: Në pyjet private kemi pranuar 37 kërkesa,  për prerje të druve në tër 

teritorin e komunës së Hanit të Elezit për vitin 2021, ku  kërkesat  kanë qenë të dorëzuara 
në afat deri më 31 Mars vetëm 30  ku është e paraparë me ligj, ndërsa  7 kërkesa Janë  
dorzuar pas afat. Janë lëshuar leje për prerje për 229.33m3 dru zjarri dhe 27.04m3 dru 
teknik. Janë vulosur 125.00m3 dru zjarri dhe 6.82m3 dru teknik.  Janë dhënë 
fletëpërcellse për 211.50m3. 

 
Vendimet Gjygjsore: Nga gjykata kemi pranuar 40 vendime pozitive , 23 vendime 

pezullume , 10 vendim me Qortim dhe  2 vendime negative. Sasi e masës drusore ku janë 
marr vendime për dënime është  64.97m3 dhe dënimi në të holla prej 6172.32€. 

 
 Rrallimet paratregtare dhe pastrimet: Në planin menaxhues për vitin 2021 janë 

parapar 20 ha për trajtim në njësin menaxhuese UJI I BARDHË në teritorin e fshatit Puset 
e Nikës ku në bashkëpunim me një Shoqat CNVP nga Suedia me seli në Prishtin dhe 
Shoqata HANI nga Hani i Elezit  kemi bër pastrimin e një sipërfaqje ku masën drusore ju 
kemi dërguar në dy shkolla. Në Shkollën Veli Ballazhi në fshatin Gorancë dhe në Shkollë 
Kështjella e Dituris në fshatin Paldenicë. Masa drusore në të dy Shkollat arrin afro 
100mh.   

 
Në sektorin e bujqësis për vitin 2021  për subvecione direkte nga Ministria nukë 

kanë aplikuar fermeretë për shkak të virusit Covit-19 ku ka pasur pengesa për shpallje për 
subvencione.  

  
Tabela e poshtët shenuar janë aplikuesit  e vitit 2020 në sektor të ndryshëm  për 

pagesa direkte nga Ministria . Pasi nga Ministria nuk është bër thirrje për aplikues në 
gjashtëmujorin e par mbetet në pjesen e dyt të vitit 2021 të bëhet krahasimi i aplikuesve . 
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Emërtimi Viti 2020 Viti 2021 Diferenca 

Aplikim për grurë 0   

Apkimim për misër 0   

Dele qumështore 8   
Vreshta 6   
Lajthia 2   
Arra 6   
Pemishte (molla dhe ftoi) 1   

Dredhëza 5   
Mjedëra 3   
Lopë qumështore 45   
Bletë (koshere) 29   

Bim mjekuese 1   

Totali i aplikuesve 107   

 
 
Subvencionet  nga Drejtoria e Bujqësis Komunale janë dhanë në disa sektor dhe ata 

janë: 
 
1.Sipërfaqe të mbjellur me grurë nën dy hektar në një shum prej 2145.00€ nga 

150.00€ për hektar 
2.Sipërfaqe të mbjellura në serra në një shumë prej  4175.00€ nga 50.00€ për ari. 
3.Sipërfaqe të mbjellura me Mjedra në një shumë prej 1185.00€ nga 5.00€ për ari. 
4.Sipërfaqe të mbjellura me Lajthi në shumë prej 295.00€ nga 5.00€ për ari. 
 
Në form tabelore paraqesim përfituesit nga Drejtoria e Bujqësis. 
 

Kulturat Numri i  
aplikuesve 

Sipërfaqe 
e mbjellur 

Shuma 
në € 

Grurë 10 14.30ha 2.145.00 
Serra 16 83.50ari 4.175.00 
Mjedra 8 2.36ha 1.185.00 
Lajthi 1 59ari     295.00 

Gjithësejt 35  7.795.00 
 
 
Kërkesat në Drejtorin e Bujqësisë për gjashtëmujorin e pare të vitit 2021 
 
Paraqesim  në vijim në mënyrë tabelore numrin e kërkesave të parashtruara, për 

gjashtëmujorin e  par të vitit 2021 në drejtori të bujqësisë dhe krahasimin e vitit paraprak 
2020 për të njëjtën periudhë. 
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viti totali miratuara refuzuara anuluara Në proçes 
2021 52 52 1 0 0 
2020 24 23 1 0 0 

 
 

Në tabelën e lartshënuar janë kërkesa të qytetarëve  të  cilet kanë kërkuar për ndërrim 
destinimin e pronave për ndërtime të shtëpive  dhe kërkesa të tjera, ku të gjitha janë të 
miratuara vetë një kërkesë është e refuzuar, për shkak se është dërguar gabimisht në drejtori 
të Bujqësis. 

  
             Komisionet për shqyrtimin e kërkesave 
 
 

Kemi formuar tri komisione  dhe ata janë : 
 Komisionin për shqyrtimin e kërkesave për prerje të drunjve në pyjet private 
 Komisioni për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga të reshurat dhe erërat e forta. 
 Komisionin për verifikimin e pronave të mbjellura në sektorin e bujqësis për 

subvencione Komunale. 
 
Nga OJQ   LAB  me seli në Han të Elezit me datën 30.04. deri 31.05.2021 është bërë  

thirrje për aplikim  në katër sektor  
1.Serra  për dy përfitues nga 500m2 
2.Bletari paisje (sanduk) 
3.Ngritje të plantacionit të lajthisë dhe  

4.Përkrajhe  e ideve inovative në sektorin privat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


