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Hyrje 
 

Në komunën tonë për vitin 2023, Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB), funksionin e tij bazon në Udhëzimin 

Administrativ Nr.27/2012 MPB – 03/2012 MAPL për Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi. Me këtë Udhëzim 

Administrativ përcaktohet mënyra e themelimit, përbërja, objektivat, detyrat dhe përgjegjësitë e Këshillave Komunale për 

Siguri në Bashkësi. 

Në Planin Vjetor të Punës së KKSB-së përcaktohen objektivat dhe aktivitetet të cilat do të ushtrohen nga anëtarët e 

KKSB-së në përmbushje të qëllimit të funksionimit të këtij mekanizmi. Ky plan synon që të identifikojë qëllimet, 

aktivitetet dhe rezultatet, përkatësisht caktimin e përgjegjësive për kryerjen e detyrave të përcaktuara me udhëzimin 

administrative për KKSB-në. 

Roli i KKSB-së në komunën tonë ka rëndësi të veçantë sepse identifikon dhe mbledh shqetësimet e qytetarëve nëpërmjet 

përfaqësuesve të bashkësive etnike, fetare, sociale, profesionale dhe ato shqyrtohen bashkë me përfaqësuesit institucional 

të komunës dhe të organeve të sigurisë dhe tentohet të zgjidhen në dobi të qytetarëve. 

Bazuar në udhëzimin administrativ Nr.27/2012 MPB – 03/2012 MAPL, KKSB duhet të mbaj së paku gjashtë (6) 

mbledhje gjatë vitit, KKSB-ja mund të mblidhet edhe me shpesh në bazë të nevojave dhe kërkesave të anëtareve të saj. 

Në këto mbledhje shqyrtohen probleme të cilat synojnë përmirësimin e sigurisë së qytetarëve.  

 

 

1 

Nr. 

Ren. 

OBJEKTIVAT AKTIVITETET Bartësit e 

aktiviteteve 

Rezultatet e pritura Afati kohor Burimet 

financiare 

 

 

1 

-Gjendja e sigurisë në Komunën e 

Klinës. 

-Iniciativat e harmonizuara të 

përbashkëta të mekanizmave 

institucional për zgjidhjen e 

problemeve të sigurisë të çdo 

komuniteti në komunë tonë. 

 

Planit i punës së KKSB-së. 

 

 

Anëtarët e 

KKSB-së. 

    

-Iniciativa të 

përbashkëta për 

zgjidhjen e 

problemeve për siguri 

në Bashkësi. 

 

Janar- shkurt 

Pa kosto 

financiare 



 

2 -Monitorimi në vazhdimësi 

gjendjen e sigurisë në të gjithë 

territorin e komunës; 

-Vetëdisimi  i qytetarëve lidhur 

me natyrën e krimeve, 

parregullsitë dhe sjelljet e 

dhunshme në komunitet si dhe 

identifikimi i brengave lidhur me 

sigurinë publike. 

- Organizimi i së paku 6 

mbledhjeve të rregullta të 

KKSB-së  

- Organizimi i  12 takimeve 

me qytetar në lokalitete.  

Takime me KKSB- të  

të Komunave fqinje. 

 

Anëtarët e 

KKSB-së 

    Policia. 

 

-Identifikohen brengat 

dhe shqetësimet e 

qytetarëve për sigurinë 

publike. 

Në  

Vazhdimësi.  

 

8.000 

3 -Siguria në shkollat  fillore dhe 

ato të mesme. 

-Zgjerimi i rrjetit të kamerave 

egzistuese. 

Rregullimi i pjerrinave në 

shkolla. 

-Siguria e nxënësve në trafik. 

-Vendosja e kamerave të stacioni 

i autobusve.Rruga “Skënder 

Rexhepi”. 

- Ndriçimi i rrugëve në afërsi të 

shkollave në zonat 

rurale,(Gremnik).  

Largimi i deponive të egra. 

- Ndërtimi i  trotuareve në afërsi  

të shkollave aty ku mungojnë.  

-Vendosja e shenjave 

sinjalizuese në rrugët në afërsi të 

shkollave. 

- Mbyllja e lokaleve në afërsi të 

shkollave të cilat nuk janë në 

përputhje me rregulloret  dhe 

ligjet në fuqi ; 

-Ndalimi i shitjes  dhe shërbimit  

me pije alkoolike personave të 

moshës jomadhore. 

 

Mirëmbajtja e Qendrës  

monitoruese, Kamerave 

dhe rrjeteve. 

-Patrullimi i rregullt i 

Policisë, posaçërisht gjatë 

orarit të fillimit dhe 

mbarimit të orarit 

mësimor, vendosja e 

barrierave të 

komunikacionit në afërsi 

të shkollave, mbajtja e 

ligjëratave nëpër shkolla 

nga ana e Policisë lidhur 

me sigurinë në 

komunikacion, raportimi i 

DA-së mbi gjendjen e 

sigurisë. 

 

Policia e 

Kosovës. 

Kuvendi 

Komunal dhe 

Drejtoria e 

Arsimit. 

 

Drejtoria e 

Inspektoratit. 

 

Drejtoria e 

Arsimit. 

 

Minimizimi  i 

incidenteve   mes 

nxënësve; 

  

Parandalimi i akteve 

joligjore. 

 

Siguri në nivel  më të 

lartë në vendbanimet 

në përgjithësi; 

Vendosja e 

kamerave do të 

përfundoj në 

ketë vit. 

Vazhdon 

ndërtimi i 

trotuareve. 

Ka filluar 

mbyllja e 

lokaleve të 

natës që 

operojnë pa 

dokumentacion

in e nevojshëm  

 

 Vazhdon 

2023. 

Buxheti 

Komunal 



 

 

 

 

4 

-Zgjerimi dhe  funksionalizimi i 

kamerave shtesë të sigurisë në 

hapësira publike në rrugët 

kryesore në qytet. 

 - Vendosja e shkallëve 

emergjente dhe pjerrinave në  

objekte. 

 

-Realizimi i projektit për 

vendosjen e kamerave 

shtesë 

- Kushtëzimi  i lejeve për 

ndërtime  nga Drejtoria e 

Urbanizmit   

 

Komuna e 

Klinës 

DSHPE.. 

 

Drejtoria e 

Urbanizmit. 

-Ngritja e Sigurisë së 

përgjithshme publike. 

 

Gjatë tërë 

vitit. 

 

 

 

5 

-Vetëdisimi  i të rinjve për 

mbrojtje nga dukuritë negative 

që dëmtojnë shëndetin dhe 

zhvillimin e tyre (rreziku nga 

përdorimi i narkotikëve) me 

theks të veçantë në shkollat  

fillore dhe hapësira të shkollave 

të mesme. 

-Informimi i nxënësve për 

dhënien e ndihmës së parë. 

 

 

-Mbajtja e ligjëratave në 

shkollat e Komunës nga 

ekspertët e 

Mjekësisë, të 

specializimeve përkatëse. 

 

KKSB, DA. 

DSHMS, 

Kryqi i Kuq, 

OJQ-të. 

-Ngitja e vetëdijesimit 

nga rreziku i 

përdorimit të 

narkotikëve, dhënies 

së ndihmës së parë. 

 Pa kosto 

buxhetore  

 

 

 

6 

 

-Parandalimi, mbrojtja dhe 

luftimi i trafikimit me qenie 

njerëzore. 

Siguria e nxënësve në trafik . 

-Parandalimi i bullizmit në 

shkollat e komunës së Klinës. 

 

 

 

 

 

-Mbajtja e ligjëratave në 

shkollat e Komunës së 

Klinës. 

 

KKSB,DA, 

DSHMS, 

Kryqi i Kuq, 

QPS, Policia 

e Kosovës,  

OJQ-të. 

 

 

-Ngitja e vetëdijesimit 

nga rreziku i trafikimit 

me qenie njerëzore, 

dhe ngitja e 

bashkëpunimit ndër 

institucional në 

luftimin dhe 

parandalimin e dhunës 

në familje. 

 

 

 

Gjatë tërë  

  vitit 2023. 

Pa kosto 

buxhetore 

   7 

 

 

 

 

Funksionalizimi, organizimi dhe 

riorganizimi i Këshillave në 

shkollat e Komunës , monitorimi 

i organizimit të Këshillave. 

 

-Riaktivizimi i Këshillit të 

prindërve në nivel 

komunal; 

-Formimi i Këshillave të 

nxënësve në shkolla 

 

KKSB, DA. 

 

 

-Ngritja e pjesëmarrjes 

së të rinjve në 

procesin e sigurisë 

publike dhe 

 Pa kosto 

buxhetore 



 

-Bashkëpunimi me këshillat 

e prindërve. 

minimizimi i 

incidenteve mes tyre. 

8 - Mbrojtja e fëmijëve nga punët e 

rënda. 

-Kontrollimi dhe patrullimi 

i policisë në lokale të natës, 

lojërave të fatit dhe 

monitorimi i zbatimit të 

orarit të punës së 

bizneseve. 

KKSB, 

Drejtoria 

Komunale e 

Inspektoratit, 

Policia e 

Kosovës. 

-Zbatimi i Rregullores 

Komunale për orarin e 

punës së bizneseve, 

Rregullorja për 

mbrojtjen e fëmijëve 

etj. 

Gjate tërë vitit 

2023. 

Pa kosto 

buxhetore 

9 -Hartimi i Planeve të mbrojtjes 

nga zjarri nëpër shkolla, pajisja 

me mjetet e nevojshme për 

shuarje të zjarrit ; 

-Verifikimi  dhe servisimi i 

aparateve të fikjes së zjarrit,    

- Trajnimi i stafit. 

 

Sigurimi i vend parkimeve; 

 

Projekti  për servisim dhe 

trajnim; 

 

DU 

DSHPE 

DA 

Rritja e sigurisë në 

shkolla; 

Menaxhimi më efikas 

i emergjencave 

eventuale; 

 

Sipas afateve 

ligjore. 

Pa kosto 

buxhetore 



 

 

 

10 

-Fatkeqësitë natyrore dhe 

fatkeqësitë e tjera.  

 

-Vlerësimi dhe pajisja  me  

mjetet e nevojshme për  Njësinë 

e Zjarrfikësve. 

 

-Organizimi i kampanjave 

informuese vetëdijesuese për 

parandalimin e zjarreve. 

 

-Organizimi i sesioneve 

informative për mbrojtje nga 

pickimi i rriqrave. 

 

-Identifikimi  i  zonave të 

rrezikshme në trafik ( ku ndodhin 

më shumë aksidentet etj. 

 

 - Projektet për reagim ndaj 

  situatave emergjente. 

-Projekti  për furnizim me  

Mjete. 

-Zgjidhja e problemit të 

kafshëve të braktisura-qentë 

 endacak. 

-Fushata sensibilizuese : 

 1. lëmi e shëndetit publik,  

 2.mbrojtjes nga zjarri, 

 3. vetëdijesimi qytetarëve 

 për pagesat e obligimeve 

 për shfrytëzimin e 

 shërbimeve të mbeturinave 

 dhe ujit. 

-Menaxhimi i mbeturinave 

dhe  eliminimi i deponive 

joformale. 

-Mbajtja e ligjëratave në 

shkolla mbi rëndësinë e 

marrjes së masave 

preventive shëndetësore; 

Fletëpalosjet informuese si 

dhe  takimet me 

komunitetin. 

 

 

 

Komuna    

Policia 

DSHPE 

DSHMS 

DI 

DBPZHR 

FSK-ja. 

 

Përfaqësuesit 

e fshatrave. 

 

Instituti 

Kombëtar 

shëndetit 

publik. 

 

 

 

 

 

 

 

-Ngritja e sigurisë së 

shëndetit të 

qytetarëve-minimizimi 

i rasteve të pickimit 

dhe viktimave. 

-Ngritja e nivelit të 

vetëdijes së qytetarëve  

mbi rëndësinë e 

shëndetit , 

 mbrojtjen nga zjarri 

,vërshimet dhe rreziqe 

të tjera. 

 

Gjatë tërë vitit 

2023. 

 

Buxheti 

Komunal 

11 -Siguria në Komunikacion 

(Patrullimi i PK, shenjëzimi dhe 

vendosja e tregueseve të 

komunikacionit aty ku mungojnë 

dhe është e nevojshme 

 

-Vendosja e shenjave 

horizontale dhe vertikale në 

komunikacion. 

KKSB, 

EVSB,  

DSHP. 

Ngitja e sigurisë së 

përgjithshme publike, 

Zvogëlimi i rasteve të 

incidenteve në 

komunikacion. 

 

Sipas 

prioriteteve të 

investimeve 

kapitale. 

 

 

 

Buxheti 

Komunal 



 

12 -Mbrojtja nga zjarrvënësit dhe 

parandalimi i prerjes së 

pakontrolluar të pyjeve, 

-Parandalimi i eksploatimit të 

rërës dhe zhavorrit. 

 

-Mbajtja e takimeve me 

qytetar për rëndësinë dhe 

mbrojtjen e ambienteve  

jetësore  , natyrës. 

Përgatitja dhe shpërndarja e 

fletëpalosjeve. 

KKSB, 

DBPZHR, 

Policia e 

Kosovës, 

Drejtoria e 

Inspektoratit 

dhe OJQ-të. 

-Ngritja e 

vetëdijesimit të 

qytetarëve për 

kujdesin dhe 

mbrojtjen e  natyrës. 

 

Gjatë tërë  

vitit 2023. 

 

13 Rritja e sigurisë së qytetarëve 

përmes përmirësimit të 

infrastrukturës . 

 

 

 

 

- Mirëmbajtësja e 

infrastrukturës së qytetit 

-  Mirëmbajtja e hapësirave  

të varrezave të Qytetit  dhe 

të vendbanimeve tjera si 

dhe  të varrezave të 

dëshmorëve. 

- Zgjerimi i rrugëve në 

drejtim të fshatrave , për 

nevojat e banorëve dhe 

qasjes më të lehtë të 

shërbimeve emergjente dhe 

Policisë. 

 

DSHP 

Drejtoria e 

urbanizmit 

/Drejtoria e 

Inspektoratit..  

-Implementimi i Planit 

Rregullues  dhe atij 

Urbanistik 

-Implementimi  i 

Rregullores Komunale 

për varrezat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sipas 

 projekteve  

me prioritet. 

 

Buxheti 

Komunal 

 

 

 

14 

-Respektimi i të drejtave të 

njeriut, Parandalimi i lypsarëve 

me theks të veçantë e fëmijëve, 

kryesisht nga radhët e 

minoriteteve. 

 

-Përshtatja e infrastrukturës për 

plotësimin e nevojave të 

personave me aftësi të kufizuara. 

- Respektimi i të drejtave të 

njeriut në përgjithësi 

(pakicave dhe personave të 

margjinalizuar; 

Bashkëpunimi me QPS, 

OQ dhe OJQ për 

përmirësimin e kushteve 

socio-ekonomike (njoftimi 

mbi të drejtat për asistencë 

sociale, pension invalidor 

etj. 

-Zyra 

Komunale për 

Komunitete, 

Zyra 

Komunale për 

Barazi 

Gjinore, QPS, 

OJQ-të. 

Vetëdijesimi  i 

pakicave mbi të drejtat 

e tyre. 

 

-për sigurinë e 

këmbësoreve, në 

veçanti të personave 

me nevoja të veçanta. 

 

Gjatë tërë  

vitit 2023.  

Pa kosto 

financiare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  
 
Miratuar nga KK  më datë:  
 
                                                                                                                                                                                                                           K r y e s u e s i  i  K u v e n d i t, 
Nr._________________/2023                                                                                                                                                                                  Fadil  Gashi 
Klinë, më ___________________/2023 

- Kushtëzimi  i lejeve për 

ndërtime  nga Drejtoria e 

Urbanizmit. 

 

       


