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Kryetari i Komunës 
Edhe gjatë këtij viti, sikur edhe viteve tjera, jemi munduar të investojmë në rritjen e mirëqenies 

së qytetarëve dhe të gjitha investimet kanë qenë të përgatitura duke u bazuar në kërkesat e tyre, 

të miratuara nga ana e Kuvendit të Komunës.  

Infrastruktura e përgjithshme vazhdon të jetë pjesa ku më së shumti ka pasur  investime, por nuk 

janë mbetur anash as investimet, apo përkrahja në bujqësi, si dhe infrastruktura shkollore.  

Viti 2017 mund të themi se ishte i suksesshëm, për shumë arsye, e mbi të gjitha edhe këtë vit 

jemi dalë fitimtar në raport me Ethet Hemorragjike Krime Kongo (EHKK), pasi ishte viti i katër 

radhazi që nuk kemi pasur raste të vdekjeve, dhe viti i dytë që nuk kemi pasur asnjë rast të 

infektimit nga ky virus vdekjeprurës.  

Janë realizuar shumë projekte, që lidhen me rritjen e mirëqenies dhe plotësimin e nevojave të 

qytetarëve, në të gjitha vendbanimet e Komunës së Malishevës. Por, për të arritur këtë, të gjitha 

drejtoritë përkatëse kanë qenë të angazhuara maksimalisht, në fushat e tyre të  përgjegjësisë. 

 

Ndërtimi i rrugëve, kanalizimeve, vazhdimi i ndërtimit të sistemeve ujësjellësve, shkollave, 

pastaj investimet në bujqësi dhe shëndetësi, kanë qenë fokusi yni kryesor dhe ne jemi munduar 

që sadopak ti përmbushim këto nevoja përmes investimeve të drejtpërdrejta, natyrshëm brenda 

mundësive buxhetore të komunës, dhe të gjitha këto janë të prekshme për të gjithë. 

Gjatë këtij viti, kemi ndërtuar 35.4 kilometra kanalizim, 23.4 kilometra rrugë, pastaj janë 

ndërtuar 55 serra dhe investime tjera. Po ashtu, kemi punuar në ndërtimin e objekteve të reja 

shkollore. Gjatë vitit 2017, kanë përfunduar punimet dhe janë hapur për mësim, tri objekte të reja 

shkollore, ajo në Astrazup, Berishë dhe në Banjë-lagja e Begajve. Po ashtu kemi filluar me 

ndërtimin e objekteve të reja shkollore, aneksin e gjimnazit në Malishevë,  pastaj shkollat në 

Bardh, Lladrovc dhe Llazicë.  

Investimi i përgjithshme nga buxheti komunal, bazuar edhe në 193 kontratat e nënshkruara, është 

4.9 milion euro.   

 

Takimet me qytetarë, si në vendbanime, ashtu edhe zyrat tona, kanë qenë dhe do të vazhdojnë të 

mbesin një nga detyrimet tona në raport me qytetarët. Gjatë vitit të kaluar, së bashku me 

nënkryetarin, kemi pritur, apo jemi takuar me rreth 1300 qytetar, si në zyrat tona, ashtu edhe në 

vendbanime, si dhe kemi realizuar mbi 200 takime zyrtare, si me institucione të caktuara 

shtetërore dhe ndërkombëtare, pastaj OJQ dhe grupet tjera të komuniteteve të caktuara 

shoqërore.    

Gjatë viti 2017, kam marrë 275 vendime të ndryshme. 

Kemi pasur vizita të ndryshme, qoftë nga vendorët ashtu edhe nga ndërkombëtarët, ndërsa ka 

vazhduar bashkëpunimi i mirë me komunat, apo qytetet në Gjermani, Slloveni, Turqi dhe vende 

tjera, ndërsa këto kanë rezultuar edhe me sjelljen e disa donacioneve konkrete. 

 

Më gjerësisht, janë edhe raportet e drejtorive komunale dhe zyrave përcjellëse, që janë të 

prezantuara më poshtë. 
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Zyra ligjore 
Gjatë vitit 2017, është bërë kryerja e punëve dhe detyrave të punës që dalin si kërkesë e këtij 

vendi të punës si dhe kërkesave të subjekteve tjera të cilët duhet të kalojnë nëpërmes 

shqyrtimeve juridike të cilat i udhëheq unë.  

Koordinimi i punëve juridike të kryetarit të komunës dhe kuvendit të komunës si dhe trupave të 

tij, bëhet përmes sektorit që udhëheqë unë, sektorit për çështje juridike. 

Duke u shërbyer me të dhënat statistikore të shkresores së komunës së Malishevës, pra në 

protokollin zyrtar të librit të shkresores 01, po ju paraqesë të gjitha lëndët e pranuara apo ato që 

kanë dalë nga zyra jonë. 

Kemi pasur gjithsej këto parashtresa: Kërkesa 254, Aktvendime 275, vendime 31 Thirrje Publike 

18, Marrëveshje 20, dhe shkresa te ndryshme duke përfshirë edhe të lartcekurat gjithsej 782, të 

cilat në rast nevoje do të precizohen saktësisht për secilën. 

 

Në kuadër të Kuvendit të Komunës së Malishevës 
Si është e cekur edhe më lartë, në vitin 2017, është asistuar në ndihmën profesionale në 

mbarëvajtjen e punës dhe detyrave sipas kompetencës së kuvendit të komunës së Malishevës, me 

rastin e procedimit të lëndëve të ndryshme. 

Në bashkëpunim me kryetarin dhe kryesuesin, kemi përgatitur të gjitha mbledhjet e rregullta të 

komitetit për politikë dhe financa dhe kuvendit të komunës. Të gjitha vendimet e dala nga 

kuvendi i komunës janë proceduar në organet kompetente sipas ligjit për LVL, si dhe në rastet e 

caktuara edhe janë dhënë sqarimet shtesë që janë kërkuara nga këto organe. 

 

Në kuadër të këshillimit të kryetarit me drejtorë 

Në të gjitha mbledhjet konsultative të kryetarit të komunës me drejtorët e drejtorive është ofruar 

asistenca e mundshme, në realizimin e politikave operacionale të kryetarit dhe kuvendit të 

komunës konform ligjit. 

Në kuadër të kryerjes së shërbimeve konform ligjit, sa i përket pikës kontaktuese me 

Agjencionin Kundër Korrupsionit, janë njoftuar me gojë dhe me shkrim të gjithë zyrtarët e lartë 

të cilët janë të obliguar të bëjnë deklarimin e pasurisë për vitin 2017, si atyre që kanë për obligim 

të paraqesin për herë të parë po ashtu edhe atyre që kanë ndërruar pozitat e që kanë për obligim 

ligjorë, që të paraqesin në vazhdimësi deklarimin e pasurisë.  

Në lidhje me mos zbatimin e ligjit për deklarim të pasurisë të personave që janë të obliguar të 

bëjnë deklarimin, gjatë vitit 2017, kamë përfaqësuar komunën e Malishevës në organet e 

specializuara sipas kërkesave të organeve kompetente. 

Gjithashtu konform ligjit është përgatitur një debat publik me qytetarë, si dhe kam asistuar në to. 

Sipas kërkesës së kryesuesit dhe të anëtarëve të Asamblesë Komunale, është dhënë edhe 

asistenca profesionale gjatë seancave të kuvendit.  

Po ashtu, janë mbajtur të gjitha korrespondencat e kryetarit të komunës me organet e nivelit 

qendrorë dhe organizata buxhetore të ndryshme si Ministri, Agjencione të Specializuara dhe 

Prokurori të ndryshme etj. 

Gjithashtu sipas kërkesës së kryetarit të komunës, kamë asistuar edhe në pritjen e palëve 

këshillimin e tyre dhe janë trajtuar edhe kërkesa të ndryshme të qytetarëve, të cilat kanë pas të 

bëjnë me kompetencat e KK-së. 
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Është dhënë asistencë e nevojshme dhe e mundshme për të gjitha drejtoritë, që kanë kërkuar një 

gjë të tillë, në aspektin e zbatimit të procedurave ligjore, me rastin e zbatimit të vendimeve të 

organeve kryesore të komunës së Malishevës. 

Është mbajtur në vazhdimësi korrespodenca e  kryetarit të komunës me të gjitha organet vendore 

dhe ndërkombëtare që ushtrojnë aktivitetin e tyre në Republikën e Kosovës. 
 

Menaxheri i personelit 
Gjatë vitit 2017, në zyrën e personelit janë kryer 790 lëndë të ndryshme, 6 përgatitje të 

konkurseve, 6 përgatitje të kontratave të punës, 26 përgatitje të njoftimeve, 28 vërtetime, 560 

formular të pagesave në sistemin e pagesave, dhe 155 Formular të vlerësimit dhe 40 aktvendime 

të ndryshme. Përveç këtyre lëndëve, nga zyra e personelit janë kryer edhe: përgatitje të material 

për intervistim të kandidatëve të cilët konkurruar në vende pune, mbajtje e evidencës për 

punëtorët të cilët gjinden në pushim vjetor dhe pushime tjera, të cilat janë të lejuara në bazë të 

ligjit, administrimi i të gjitha punëve të cilat janë në kompetencë të kësaj zyre, mirëmbajtja e 

dosjeve personale të punëtorëve,  përgatitja e formularëve të ndryshëm për nevoja të Shërbimit 

Civil Komunal, përgatitja e  përvojës së punës për nëpunësit e shërbimit civil, si dhe skanimi i 

dosjeve dhe futjen në sistem në MAP-së. 

Zyra e Avokatit Publik 
Gjatë vitit 2017, nga Zyra e Avokatit Publik Komunal janë përfshirë të gjitha lëndët që janë 

zhvilluar në Gjykatën Themelore  Gjakovë Dega - Malishevë si dhe Gjykatat tjera të Kosovës  ku 

Komuna e Malishevës ka qen palë e  Paditur apo Paditëse. 

Gjatë vitit 2017, Zyra Avokatit Publik ka përfaqësuar Komunën ne 86 , Seanca Gjyqësore si në 

Gjykatën Themelore Gjakovë-dega në Malishevë, ashtu dhe në Gjykatën e Departamentit për 

Çështje Ekonomike  në Prishtinë  si dhe departamentin për çështje Administrative si dhe 

Gjykatat tjera të Kosovës duke ushtruar edhe mjetet juridike për çdo kontest gjyqësor. 

Gjatë vitit 2017  Komuna e Malishevës ka qenë Palë e Paditur apo Paditëse në  konteste të 

ndryshme gjyqësore:  

- Vërtetim Pronësie gjithsej janë zhvilluar  7   lëndë prej tyre: 

1. Refuzim Padi 1 rast   

2. Tërheqje të Padisë kemi 1 raste  

3. Në procedurë Gjyqësorë janë 5  raste   

 

- Lëndë përmbarimore sipas faturave   kontratave 7  lëndë  prej tyre: 

1. Aprovim   të Padisë    raste  1  

2.  Refuzime të Padisë 4  raste  

3. Ne procedurë  2 raste  

- Lëndë Kthim vend pune  prej  tyre: 

1.  Në procedurë  8  raste ne gjykatën e Apelit Prishtinë   

2. Aprovohet Padia  1  

3. Refuzohet Padia  1  

4. Pjesërisht  Aprovohet  padia  3   raste  

5. Rigjykim  1 
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6. Tërhiqet padia  2   

 

- Kompensim pagave 5 raste: 

1. Aprovohet Padia 2 raste  

2. Procedurë 3  raste 

- Lëndët  kompensim dëmi  kemi  1  raste :  

1. Ne Procedurë Gjyqësore  1  . 

 

 

- Lënda Konflikt  Administrativ  Gjykata Themelore  Prishtinë  5   raste: 

 

1. Në procedurë Gjyqësorë gjitha  rastet. 

- Dënim me gjobë për DKAE   2 rast  

1. Ne  procedurë gjyqësore 2 raste  

 

- Padi dëmshpërblimi  1 rast  

1. Ne procedurë gjyqësore 1 rast  

Komuna e Malishevës gjatë vitit 2017, ka ushtruar edhe 2 Kërkesë- Padi  në Gjykatën Themelore  

Gjakovë –dega  Malishevë për përmbushje të borxheve që kanë te bëjnë  ndaj komunës së 

Malishevës si dhe aktualisht është duke zhvilluar procedurë gjyqësore me kompaninë “Benaf “ 

lidhur më kthimin e borxhit mbi qiranë ne Gjykatën Ekonomike Prishtinë  . 
 

Auditori i brendshëm 
Gjatë vitit 2017, Njësia e Auditimit të Brendshëm, ka kryer shtatë auditime. Auditimet të cilat 

janë përfunduar gjatë vitit janë: Menaxhimi i pasurisë së komunës, Furnizimi me dru për ngrohje, 

për shkolla dhe shtëpinë e shëndetit, Subvencionet e bujqve dhe fermerëve për vitin 2016 dhe 

janar-maj, 2017, Të hyrat në shëndetësi për periudhën janar-qershor,2017,  Marrëveshja e 

komunës më KBI-në (Këshilli i Bashkësisë Islame) për mbulimin e shpenzimeve për shërbimin e 

varrimit të personave të vdekur të cilët varrosën në territorin e Malishevës, Zyra e prokurimit, 

janar-tetor, 2017, Auditimi i rekomandimeve. Për këto auditime janë bërë raportet përfundimtare 

dhe janë dhënë rekomandimet e nevojshme, si dhe janë caktuar afatet për implementimin e tyre. 

Në raportet përfundimtare të auditimit janë dhenë 19 rekomandime, një pjesë e të cilave janë 

implementuar gjatë vitit 2017, ndërsa pjesa tjetër do të implementohen gjatë vitit 2018. 

Zyra për Informim Publik 
Gjatë vitit 2017, janë zhvilluar 1096 aktivitete të ndryshme, ku përfshihen përcjellja e 

aktiviteteve të kryetarit, drejtorëve komunal dhe zyrtarëve tjerë. Prej këtyre aktiviteteve, 149 janë 

aktivitete të kryetarit dhe qeverisë komunale, ku përfshihen takimet në zyrat përkatëse, vizita në 

terren, takime me qytetarë dhe të tjera, ku janë bërë 298 lajme, 133 njoftime, 12 buletine (12 
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mujor dhe 1 vjetor), si dhe janë publikuar 29 raporte, 4 rregullore, dhe 632 vendime (të kryetarit 

dhe të Kuvendit të Komunës). 

Bazuar në këto të dhëna, Zyra për Informim Publik, ka kryer më shumë se tetë aktivitete të 

ndryshme, brenda një dite. Sipas nevojës, është punuar edhe jashtë orarit të punës, përfshi edhe 

ditët e vikendit apo ditët e festave zyrtare. 

Gjithashtu, ueb faqja e Komunës së Malishevës, është freskuar në vazhdimësi, sidomos linqet e 

lajmeve, njoftimeve dhe publikimi i dokumenteve, sipas nevojave dhe kërkesave të zyrave 

përkatëse. 

Gjatë këtij viti, është punuar në vazhdimësi për përgatitjen e ueb faqes së re zyrtare, e cila pritet 

të futet në funksion gjatë vitit 2018. 

Drejtoria e Administratës 

1. Shërbimi i Sekretarisë së Asamblesë 

Komunale 

Gjatë vitit 2017,  periudha janar – dhjetor, 

në Asamblenë Komunale janë mbajtur 

këto mbledhje : 

Mbledhje të rregullta 8 ( tetë )  

Mbledhje urgjente 1 ( një ) 

Mbledhje solemne 3 ( tri ) 

Gjatë vitit 2017  Kuvendi  i Komunës ka 

miratuar 60 vendime si dhe 2  rregullore. 

 

Komitetet  

Komiteti për Politikë dhe Financa ka mbajtur gjatë vitit që e lamë pas 9 ( nëntë ) mbledhje 

Komiteti për Komunitete ka mbajtur 12 ( dymbëdhjetë ) mbledhje  

Komiteti për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport 4 ( katër ) mbledhje 

Komiteti për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural 4 ( katër)  

Komiteti për Shëndetësi, Mirëqenie Sociale, Familje të Dëshmorëve, Invalid të Luftës dhe 

Veteranë të Luftës, si dhe Persona me Aftësi të Kufizuara 2 ( dy ) mbledhje   

Komisioni i Aksionarëve ka mbajtur 12 ( dymbëdhjetë ) mbledhje 

 

2. Shërbimi i Gjendjes Civile 

 

Shërbimi i Gjendjes Civile në kuadër të Drejtorisë për Administratë të Përgjithshme të KK të 

Malishevës  gjatë periodës  Janar- Dhjetor 2017  i ka kryer shërbimet sipas kërkesave  të  



Raporti vjetor i punës së Kryetarit të Komunës dhe qeverisë komunale për vitin 2017 

 

 

8 

 

qytetarëve  në  harmonizim  me ligjet  dhe  rregulloret  që  aplikohen. Kërkesat janë kryer me 

kohë dhe gjithherë  janë  zgjidhur  sipas  procedurës  duke ju  përmbajtur  afateve ligjore.  

-Aktvendime për ndërrimin, përmirësimin  e emrit apo të mbiemrit personal………..132 

-Aktvendime për regjistrime me vonesë në LAL…………………………………........661 

-Aktvendime për regjistrime me vonesë në LAV………………………………….........34 

-Vërtetime,  sqarime të ndryshme…………………………………………………….....20 

-Anulime të regjistrimeve në LAL………………………………………………...........54 

 

RAPORT  I  REGJISTRIMEVE  DHE  LËSHUARJES  SË  CERTIFIKATAVE  NË 

SHËRBIMIN 

E GJENDJES CIVILE - KK MALISHEVË PËR PERIODEN JANAR- DHJETOR 2017 
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RAPORT   I  REGJISTRIMEVE  DHE LËSHUARJES  SË CERTIFIKATAVE NË 

SHËRBIMIN  E GJENDJES CIVILE  NË KOMUNËN  E MALISHEVËS  PËR 
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9 

370 4404 

Certifik

ata  të  

Vdekjes 

70 69 11

1 

14

4 

10

5 

50 70 134 77 66 76 51 1023 

Certifik

ata të 

Statusit 

Marteso

r 

24

1 

203 18

1 

14

4 

12

9 

106 136 226 164 11

74 

10

7 

178 2989 

Deklara

të  për 

bashkës

inë 

familjar

e 

51

6 

504 40

1 

29

4 

34

1 

283 237 319 324 42

4 

32

9 

243 4215 

Certifik

atë e 

Shtetësi

së 

50 32 31 32 21 12 26 43 22 29 52 14 364 

Certifik

atë e 

Vendba

nimit 

80 145 65 68 55 34 86 95 31 74 43 52 828 
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REGJISTRIMET E LINDJEVE,  MARTESAVE  DHE VDEKJEVE QË KANË NDODHUR 

JASHTË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR PERIUDHËN  JANAR – DHJETOR 2017 

 

 

3. Arkivi Komunal dhe Shërbimi për Ndihmë Juridike të Qytetarëve 

 

Përgjigje në kërkesa të qytetarëve për  qasje në dokumentin arkivore: 

Ligjërata me nxënës për punët dhe detyrat e punëve në arkivin komunal 

Sistemimi i disa lëndëve arkivore në rafte të rinj 

Përgjigje AKP-së për dokumentacion arkivor 

Përgjigje Institutit për Krime Lufte për dokumente personale ( për një qytetar). 

Ndihmë për studentë në lidhje me arkivistikën 

Muajt                                   

 

Regjistrimet 

Ja

na

r 

Sh

kur

t 

M

ar

s 

P

ri

ll 

M

aj 

Qer

sho

r 

Ko

rri

k 

Gu

sht 

Sht

ator 

Te

to

r 

Në

nto

r 

Dhj

etor 

Tota

l 

Regjistrimet  

në LAL 

16 10 19 3

9 

1

2 

13 59 61 09 26 22 36 322 

Regjistrimet  

në LAM 

01 01 03 0

0 

0

2 

01 00 00 00 00 02 00 10 

Regjistrimet  

në LAV 

00 01 00 0

0 

0

0 

01 01 00 00 01 00 00 04 

Certifikatat e lëshuara  

 

Certifikatat e 

Lindjes 

70 22 37 2

8 

5

4 

82 59 58 09 22 18 32 491 

Certifikatat e 

Martesës 

01 01 02 0

0 

0

2 

00 00 00 00 00 02 00 08 

Certifikatat e 

Vdekjes 

00 01 00 0

0 

0

0 

01 01 00 00 01 00 00 04 
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Dokumente arkivore për 47 subjekte afariste për vitet 1987/1997 të pranuara nga Arkivi i 

Komunës së Rahovecit. 

Statistikë 
Statistika Demografike, ajo për Kulturë, dhe ajo e Arsimit, janë kompletuar dhe përcjellë në 

Drejtorinë Regjionale në Prizren. 

4. Shërbimi i Teknologjisë Informative 

Shërbimi i Teknologjisë Informative gjatë 

gjithë vitit ka bërë këto aktivitete: 

Mirëmbajtja e rrjetit 

Mirëmbajtja e serverëve 

Mirëmbajtja e rrjetit në zyrat e gjendjes 

civile 

Mirëmbajtja e ueb-faqes zyrtare  

Krijimi i backupave nga serverët  

Mirëmbajtja e intranetit  

 

5. Qendra për Shërbimin e Qytetarëve  ( Zyra e Pritjes ) 

 

Raporti sipas departamenteve dhe statusit të zgjidhjes 

 

 Nr. Departamenti 

Në 

pritje 

për 

pranim 

Të 

pashqy

rtuara 

Në 

proce

s 

Mir

atua

r 

Refu

zuar 

Hedh

ur 

posht

ë 

Pezull

uar Totali  

1 01-Zyra e Kryetarit 0 0 45 123 230 1 0 399  

           

2 02-Kuvendi Komunal 0 1 1 11 2 0 0 15  

           

3 

03-Drejtoria për 

Administratë të 

Përgjithshme 0 0 0 274 1 0 0 275  
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4 

04-Drejtoria për 

Ekonomi, Financa dhe 

Buxhet 0 0 17 0 8 0 0 25  

           

5 

05-Drejtoria për 

Urbanizëm 0 0 43 206 0 1 0 250  

           

6 

06-Drejtoria për  

Gjeodezi, Pronë dhe 

Kadastër 0 0 0 16 0 0 0 16  

           

7 

07-Drejtoria për 

Inspektorat 0 112 0 0 0 0 0 112  

           

8 

08-Drejtoria për Bujqësi 

dhe Pylltari 0 0 6 780 215 0 0 1001  

           

9 

09-Drejtoria për 

Shërbime Publike 0 0 0 48 5 0 0 53  

           

10 

10-Drejtoria për 

Mbrojtje dhe Shpëtim 0 0 0 15 0 0 0 15  

           

11 

11-Drejtoria për Arsim 

dhe Shkencë 0 6 30 54 45 1 2 138  

           

12 

12-Drejtoria për Kulturë, 

Rini dhe Sport 0 0 0 73 1 0 0 74  
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raport i datës 01/01/2017 deri 30/12/2017 

6. Sektori i Shërbimeve Teknike 

Për higjienën këtë vit është kujdesur një kompani e kontraktuar e cila ka qenë në nivelin e duhur, 

operatori i kontraktuar ka pas në kontratë që të kujdeset për objektet komunale, objektin e 

muzeut, objektin e QPS-së, si dhe QKMF-në  

7. Logjistika 

Logjistika gjatë gjithë vitit ka qenë në shërbim të kryerjes së punëve zyrtare, ku për këtë shërbim 

në kuadër të vetin ka 11 ( njëmbëdhjetë vetura zyrtare ).  

8. Zyra Komunale  për Komunitete dhe Kthim, Riintegrim 

Riatdhesimi 

Gjatë vitit regjistruam 23 ri çatdhesime  ( sqarim: kjo shifër është marrë nga raportimet e Zyrës 

Pritëse në ANP). Pra, nga 23 të riatdhesuar real, 20 janë ri çatdhesuar me dhunë dhe 3 vullnetarë. 

Nuk kemi të ri çatdhesuar nga komuniteti RAE. 

Projektet në terren për komunitete dhe përfituesit: 

Komunitetet në fjalë kanë pasur trajtim të thjeshtë në takime, tryeza të shpeshta apo punëtori të 

ndryshme gjatë kësaj periudhe: 

Takime çdo muaj në Komitetin për Komunitete, Këshillin për Siguri në Bashkësi. 

Takim për të drejtat e komuniteteve në Republikën e Kosovës. 

Takime për diskutimin e të arriturave dhe sfidave në fushën e riintegrimit etj. 

Gjithsejtë janë 52 kërkesa të gjitha për plan-biznes vetëpunësim, 10 janë përfitues të plan- 

biznesit, ndërsa 42  janë në shqyrtim nga MPB-ja. 

9. Zyra Koordinuese për Barazi Gjinore 

13 

13-Drejtoria për Shëndetësi 

dhe Mirëqenie Sociale 0 0 0 0 0 0 0 0  

           

14 

14-Qendra për 

Përkrahjen e Bizneseve 0 0 0 0 0 0 0 0  

            

  Gjithsej: 0 119 142 1600 507 3 2 2373  
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Gjatë vitit që e lamë pas në sferën e të 

drejtave të njeriut dhe barazisë gjinore janë 

realizuar këto aktivitete: 

Bashkëpunimi me grupin e grave asamblistë 

Bashkëpunimi në nivel qendror, regjional 

dhe lokal 

Përkrahja e institucioneve dhe të drejtorive 

përkatëse për realizimin e aktiviteteve dhe 

sensibilizimin e komunitetit për çështje të 

caktuara 

Pjesëmarrja në komisione të ndryshme 

Bashkëpunimi me OJQ-të vendore dhe 

ndërkombëtare 

Takime të rregullta me grupin e grave dhe 

OJQ-të lokale 

Objektivi kryesor i zyrës për Barazi Gjinore 

ka qenë si më poshtë: 

Përfshirja e perspektivës gjinore 

Mbledhja e statistikave në këndvështrim të 

perspektivës gjinore për punëtorët e 

shërbimit civil të Komunës së Malishevës, si 

dhe të punësuarve të regjistruar në entin e 

punësimit 

Dhuna në familje 

Vetëdijesimi për trashëgimin  e pronës 

Ndërgjegjësimi i nxënësve për të drejtat dhe 

detyrat e tyre 

Rekomandimi për çështje të caktuara Zyrës 

së Kryetarit dhe drejtorive përkatëse 

Vizitë dhe aktivitete me gratë fermerë 

Pjesëmarrje në panelet intervistuese 

Pjesëmarrje në komisione të ndryshme 

Evokim     

 

Drejtoria për Arsim dhe Edukim 
Bazuar në përfundimin e vitit shkollor 2016/2017 konstatojmë që ky vit shkollor ka shënuar 

rezultate, por njëkohësisht u përballëm edhe me sfida të cilat janë pjesë e vazhdueshme e sistemit 

arsimor. 

Viti shkollor 2017/2018 ka filluar punën pas përgatitjeve të shumta të cilat janë bërë nga 

institucionet komunale në ndërtimin e disa shkollave dhe në renovimet e shumta të cilat kanë 

ndodhur gjatë pushimit.  

Gjysmë vjetori i parë i vitit shkollor 2017/18 është pasqyrim i përgatitjeve në fushën  edukativo 

arsimore të cilat DKA synon të i arrijë gjatë një viti shkollor.  

Bazuar në mundësitë buxhetore dhe nevojat për plotësimin e personelit arsimor numri i 

personelit arsimor për vitin 2017/18 ishte 994 persona të cilët paguhen nga Granti Specifik i 

Arsimit dhe 6 persona nga stafi i DKAE-së të cilët janë pjesë e Drejtorisë. 

Buxheti për Arsim në bazë të diskutimeve dhe planifikimeve buxhetore ishte afërsisht i njëjtë më 

vitin që po e lëmë pas, konkretisht 6, 255.000 Euro, i cili buxhet do të dedikohet në :Paga dhe 
mëditje, Mallra dhe Shërbime, Shpenzimet e komunaleve, Shërbimet e telekomunikimit, 
Shpenzimet për shërbimet,Blerja e mobileve dhe pajisjeve,Blerjet tjera të mallrave dhe 
shërbimeve,Derivatet dhe lëndët djegëse,Mirëmbajtja, Shpenzimet e marketingut, 
reklamave,Shpenzimet e përfaqësimit dhe Shpenzimet kapitale. Bazuar në përvojat e realizuara 

deri tani përfundimi i gjysmë vjetorit të dytë të vitit shkollor 2016/17 shënon edhe fillimin e 

përgatitjeve për vitin shkollor të ardhshëm 2017/2018,  të cilat pasqyrojnë punën e edhe të 
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gjashtëmujorit të dytë të vitit shkollor 2017. Në anën financiare dhe të planifikimit të aktiviteteve 

të gjitha punët të cilat synojnë arritjen e objektivave janë bërë në koordinim me institucionet 

përgjegjëse komunale për të realizuar sa më mirë përgjegjësitë në raport me zbatimin e 

strategjisë zhvillimore lokale po ashtu edhe me strategjinë e MASHT-it për arsimin 

parauniversitar. 

Struktura e planifikuar e personelit arsimor për vitin shkollor 2016/17 

 

Drejtori/esha e DKA 1 

Drejt.shkoll.mesm. 2 

Drejt.shkoll.fill,zv.drejtor 36 

Zv.drejtor.shkolle 5 

Administrat.shkolle 4 

 Profesor…  108 

 Zyrtar profesional administratë  1 

 Arsimtar….  653 

Edukatorë 61 

Zyrtar admin. 0 

Bibliotekist. 3 

Punt.ndihm. SHM 121 

Totali: 994 

 

Numri i përgjithshëm i nxënësve : 

Niveli Para fillor: 1247 nxënës 

Niveli Fillor dhe i mesëm i ulët : 10243 

Niveli i mesëm i lartë: 3200 

 

Mësimi është organizuar  në Çerdhen për Fëmijë që ka një numër prej 65 fëmijëve. 

Mësimi në arsimin para fillor, fillor dhe të mesëm të ulët është organizuar  në 36 shkolla amë dhe 

tri paralele 

Mësimi në arsimin e mesëm të lartë është organizuar në tri shkolla të mesme të larta: Gjimnazin 

Hamdi Berisha, SHMP “ Lasgush Poradeci” në Kijevë dhe në Qendrën e Kompetencës “ Kujtim 

Krasniqi” në Malishevë. QK ”Kujtim Krasniqi” menaxhohet nga AAAPrARr-ja.  

 
 

Sa i përket infrastrukturës shkollore viti i ri shkollor 2017/2018 shënoj përfundimin e ndërtimit të 

disa shkollave  ku nxënësit e shkollave Astrazup, Berishë dhe Banjë lagja Begaj  iu gëzuan 

fillimit të mësimit në objekte të reja shkollore. Pritet që shumë shpejt të finalizohet edhe shkolla 

në fshatin Bubavec. Ndërsa janë në ndërtim e sipër Shkollat në fshatrat Lladroc e Bardh.  

Në këtë drejtim kanë ndihmuar edhe donatorë të shumtë të cilët kanë përkrahur komunën tonë 

me inventar shkollor në këtë vit nga Qyteti Meyrin i Zvicrës ku mërgimtari i ynë Agim Paçarizi 

bashkë me shumë bashkatdhetarë dhe shoqata shqiptare ka ndihmuar me inventar shkollor 

shkollën Emin Duraku në Dragobil. Po ashtu nga LMT – KFOR kemi pasur përkrahje në 
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pasurimin e kabineteve në Llapqevë dhe Carrallukë. Ndërsa në SHFMU’’ Xhevë Krasniqi- 

Lladroci kemi pasur donacion nga bashkatdhetarët tanë një printer fotokopje dhe inventar në 

rafte shkollore, dhe po ashtu ka pasur raste të donacioneve individuale. Për të realizuar një vit 

shkollor sa më efektiv DKAE në bashkëpunim me Drejtoritë tjera dhe me Zyrën e Prokurimit ka 

bërë realizuar edhe këto investime. 

Po ashtu gjysmë vjetorin e parë të vitit shkollor 2017/2018 e përshkon edhe ndërtimi i aneksit të 

Gjimnazit "Hamdi Berisha" në Malishevë. Këtë vit shkollor për shkak të rritjes së numrit të 

nxënësve kemi hapur edhe katër paralele shtesë, të cilat janë hapur në SHFMU"Ibrahim 

Mazreku" në Malishevë, dhe kjo do të zgjat deri në përfundimin e punimeve të aneksit ku do të 

përfshihen edhe këto paralele edhe po ashtu do të kemi mundësi për të shfrytëzuar hapësira tjera 

brenda këtij Gjimnazi. 
 
 

Duke vlerësuar vitin 2017 i cili përfshin dy vite shkollore konsiderojmë që komuna e Malishevës 

ka arritur të ngrit pozitën e infrastrukturës shkollore dhe po ashtu ka ndikuar në përkrahjen e 

gjithëpërfshirës në arsim. Ka përmbyllur procesin e certifikimit në fushën e cilësisë sipas 

programit aktual të autorizuar nga MASHT-i, ka filluar po ashtu programin e kurrikulës me 

gjithë personelin arsimor dhe shkollat, dhe ka punuar në realizimin e programit arsimor të 

planifikuar për vitin shkollor 2016/2017 dhe gjysmë vjetorin e parë të vitit 2017-2018. 

Bazuar në punët dhe aktivitetet e realizuara mund të pasqyrojmë në këtë raport se me gjithë 

angazhimet mbeten shumë projekte të cilat kërkojnë të realizohen. Këtu përfshihet zgjerimi edhe 

mëtejmë i infrastrukturës shkollore, pajisja e shkollave me mjete të konkretizimit , realizimi i 

projekteve të shumta të cilat avancojnë pozitën e kualifikimit të personelit arsimor, gjithashtu 

mbetet të punohet edhe mëtejme në gjithë përfshirjen në arsim,  për të  bërë shkollat tona sa më 

të kapshme dhe më të zotërueshme për komunitetin shkollor. 

Zhvillimi i programeve të kurrikulës, cilësisë dhe zhvillimi i trajnimeve në fushën e teknologjisë 

informatike janë procese,  të cilat do të bëjnë më të qëndrueshëm procesin edukativo arsimor 

drejt zbatimit të strategjisë arsimore 2017-2021. 

Për të realizuar objektivat që dalin nga kjo strategji do të vazhdojmë të punojmë ngushtë me të 

gjitha institucionet relevante arsimore dhe kemi pasqyruar  në këtë raport që DKA-ja,  ka punuar 

ngushtë me të gjitha institucionet vendore të fushës së arsimit,  e po ashtu edhe me donatorë të 

vendit e organizata ndërkombëtare,  që trajtojnë në programet e veta fushën e arsimit. 

Sfidë për DKA-ën mbetet procesi i autonomisë financiare të shkollave,  pjesëmarrja në testin 

ndërkombëtar të vlerësimit PISA,  dhe rritja e qëndrueshmërisë të programit të kurrikulës, dhe 

zbatimi i fushës së cilësisë .  

Me gjithë sfidat DKA-ja do të vazhdojë të mbetet e përkushtuar dhe në ushtrim të përgjegjësisë 

për të realizuar planin e vet të punës dhe realizimin e objektivave në kuadër të programeve 

arsimore të autorizuara në sistemin arsimor për të gjitha nivelet. 
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Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural 
Drejtoria e Bujqësisë për këtë vit të punës, përveç aktiviteteve që ka pasur në pritjen e palëve, ka 

kryer edhe një sërë projektesh. Më poshtë do ti paraqesim projektet që janë realizuar: 

●  Projekti i parë - Për këtë vit ka qenë aj i ngritjes së 55 serave me sipërfaqe prej 100 m2 për 

fermerët e komunës së Malishevës, ku ky projekt ka qenë me bashkëfinancim 70 % komuna 

ndërsa fermeri ka participuar 30 %. Shuma totale e këtij projekti ka qenë 46,722.50 €. 

●  Projekti dytë - Ishte ai i mekanizmit bujqësorë ( Motokultivator) ku janë shpërndarë 150 

motokultivatorë me bashkëfinancim 70 me 30 %, ku kanë përfituar 150 fermerë dhe si projekt në 

total ishte 50,700.00 €. 

●  Projekti tretë – Përkrahja e fermerëve me makina mjelëse, ku kanë përfituar 100 fermerë nga 

një makinë mjelëse, edhe ky projekt ishte me bashkëfinancim 70 me 30 % shuma e këtij projekti 

ishte 19,480.00 €. 

●  Projekti katërt – Përkrahja e fermerëve qe merren me kultivimin e pemëve dhe perimeve, me 

makina spërkatëse me bateri,ku nga ky projekt kanë përfituar gjithsejtë 350 fermer me nga një 

makinë spërkatëse dhe ky projekt ka qenë pa bashkëfinancim dhe si projekt në total  ishte 

9,625.00 €. 
●  Projekti i pestë – Përkrahja e fermerëve me mekanizëm bujqësor si: Pllugj, kosë, stërpike të 

traktorit, mbjellëse misri. Në këtë projekt kanë përfituar 6 fermerë, ku ky projekt ishte me 

bashkëfinancim dhe si projekt ka kushtuar 7,300.00 €. 

●  Projekti i gjashtë – Projekti tjetër është përkrahja e fermerit (Pemëtarit) me një atomizer, ku 

përfitues ishte 1 pemëtar. Ky projekt ka qenë pa bashkëfinancim dhe si total ka qenë 6,000.00 €. 

Stafi i drejtorisë së bujqësisë ka qenë i angazhuar në aplikimet e fermerëve për subvencionet qe i 

jep Ministria e Bujqësisë, për të gjithë sektorët (Grurë, Farë gruri, Elb, Thekër, Misër, Luledielli, 

Perime në fushë të hapur, Vreshta ekzistuese, Pemishte ekzistuese, Prodhimin e materialit 

fidanor të pemëve dhe hardhisë së rrushit mbi nënshartesa vegjetative  Lopë dhe Buallica 

qumështore, Dele dhe dhi, Bletari,Pula vojse, Thëllëza, Dosa për riprodhim). 

Aplikimi ka filluar me 16 shkurt deri me 27 mars 2017, mirëpo ky afat është shtyrë deri me 11 

prill 2017. Gjatë kësaj periudhe në Drejtorinë e Bujqësisë kanë aplikuar rreth 1138 fermerë. 

Në këtë vit është bërë edhe realizimi i mbjelljeve pranverore, ku janë planifikuar të mbillen me 

kultura pranverore rreth 867 ha ndërsa janë realizuar 955.4 ha. 

Po ashtu edhe realizimi i mbjelljeve vjeshtore ku janë planifikuar të mbillen me kultura vjeshtore 

rreth 3,748.6 ha, ndërsa janë realizuar 3,818.10 ha. 

Gjatë muajit qershor Drejtoria e Bujqësisë ka formuar shtabin komunal për Korrje- shirje, ku ky 

shtab ka mbikëqyrë për së afërmi fushatën e korrje-shirjeve në mënyrë që ky proces të ecë mbarë 

dhe të kryhet në afat të paraparë. 

Shuma e përgjithshme e projekteve të realizuara për vitin 2017 është 139,827.50 euro. 
 

Drejtoria e Urbanizmit 

Drejtoria e Urbanizmit, duke u mbështetur në fushë veprimtarinë e vet dhe planin e punës për 

gjatë vitit 2017, angazhimet e veta i ka fokusuar në  : 

Përgatitjen e raportit të investimeve të projekteve kapitale gjatë vitit të kaluar në lëminë e 

infrastrukturës publike. 
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Mbikëqyrjen dhe  bashkëpunimin  me kompanitë kontraktuese të projekteve të vitit të kaluar 

të fillojnë përgatitjen  për vazhdim të punimeve në rrugët e  fshatrave;  Dragobil-Pallanka, 

Panorc, Shkozë, Maxharrë, Bardhë dhe Bellanicë si dhe vazhdimi  i punimeve  të 

kanalizimeve nëpër  fshatra të pa përfunduar. 

 Dalja në terren dhe përgatitja e paramasave  për kanalizime  në fshatrat; Kijevë, Vermicë, 

Mleqan, Turjakë, Carralluk, Ngucat, Damanek, Astrazup. Senik, Temeqinë, Ballanicë  dhe 

mirëmbajtja e kanalizimeve nëpër fshatra.   

Dalja në terren dhe përgatitja e paramasave  për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugëve   në 

fshatrat; Lladrovc, Bubavec, Temeqinë, Carrallukë, Lumnishtë, Mleqan, Gollubovc, Terpezë 

e Ulët, Gurishtë, Balincë, Gurbardh, Banjë dhe Drenoc. Si dhe kemi përgatitur paramasa për 

shtrimin e rrugës me zhavor në fshatin Janqist dhe shtruarja me zhavorr të rrugëve lokale. 

 Gjatë kësaj periudhe një pjesë  e stafit  është marrë me përgatitjen e materialit të draft Planit 

Zhvillimor Komunal (2014-2020) dhe propozimin e projekteve për konkurrim tek  donatorët 

si në Ministritë dhe organizatat jo qeveritare siç janë; “Ndërtimi i tranzitit në Malishevë”, 

Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza”, Ndërtimi i shtegut për këmbësor dhe 

biçikleta”, Ndërtimi i shtratit të lumit Mirusha”, “ Ndërtimi i kanalizimit fekal  Bellenicë-

Temeqinë’ dhe përgatitja e materialit (propozimeve) për ministritë relevante.  

Dalja në teren dhe vizita në shikimin e lokacioneve për ndërtimin e objekteve të shollave 

fillore në fshatin Berishë, Lladrovc, Llazicë, Bardh dhe aneksi i shkollës së mesme në 

Malishevë  si dhe projekte tjera. 

Një pjesë e stafit është  marrë edhe me përgatitjen e raportit rreth  vlerësimit të kontratave  si 

dhe kemi marr pjesë në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve të ndryshëm  dhe përgatitja e 

paramasave  për ndihmë familjeve sociale. 

Një pjesë e  punëtoreve të  drejtorisë janë marrë me shikimin-incizimin  në teren të shkollave 

fillore për përgatitjen e paramasave për renovimin e tyre (lyrje, sanitari dhe pune tjera), 

Marali çatia dhe renovimi i një klase, Pagarushë rregullimi i pjerrinës dhe tualetit për 

hendikep, Malishevë renovimi komplet i sallës së sportit (Hamdi Berisha). Kemi përgatitur 

edhe paramasat për ndërtimin e terreneve sportive në shkollat fillore në fshatrat Turjakë, 

Kërvasari, Maxharrë dhe vazhdimi i punimit të stadiumit të Qytetit dhe shtegut të atletikës. 

Një pjesë e stafit është vazhdimisht e angazhuar në realizimin e hulumtimeve për ujë të pijes 

shpimin e puseve në fshatrat; Lladrovc, Marali , Goriq, Llapçevë,  Pagarushë  dhe punimi i 

ujësjellësve shtrija e gypit nëpër fshatrat Llazicë, Balincë, Mleqan , Gollubovc dhe ujësjellësi 

në fshatin Pagarushë . Si dhe janë përgatitur paramasat e ndërtimit të serave bujqësore për 

fermerët e komunës sonë ku si projekt ka përfunduar. 

Një pjesë e punëtorëve është marrë me përgatitjen e paramasave për ndërtimin e trotuareve 

në fshatrat; Marali , Drenovc, Bubël, Mleqan, Carrallukë. Përveç në fshatin Mleqan në 

fshatrat tjera kanë përfunduar ndërtimi i trotuareve. 

Në  drejtorinë e Urbanizimit gjatë muajve Janar-  Dhjetor  janë parashtruar gjithsejtë 246  

kërkesa, ku 100  kërkesa janë  realizuar(vërtetime, pëlqime) dhe 146  kërkesa janë në 

shqyrtim. Të hyra financiare në drejtori gjatë këtij viti  janë në vlerë prej   25,680.65 €.   
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Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim 
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, gjatë vitit 2017, ka koordinuar  dhe menaxhuar situatat 

emergjente në territorin e Komunës së Malishevës. Kjo drejtori ka qenë e organizuar që të zbatoj 

planin e punës për vitin 2017, në përputhshmëri me Ligjin në fuqi. Të gjithë sektorët e Drejtorisë 

për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH), kanë kryer detyrat sipas planit, në përjashtim të sektorit për 

Informim dhe Alarmim, ku ka munguar zyrtari i cili ka ushtruar këtë detyrë. Njësitë  për 

Zjarrfikje dhe Shpëtim(NJPZSH), kanë kryer detyrat e tyre me kohë dhe në përputhshmëri me 

ligjin në fuqi si dhe Urdhëresave Administrative. 

Drejtoria gjatë vitit 2017, karakterizohet me situata të ndryshme Emergjente, si pasojë e motit të 

keq që ka mbretëruar në Komunën e Malishevës, lumi Mirusha ka dalë disa herë nga shtrati ku 

për pasojë ka pasur përmbytje të tokave bujqësore, si dhe dëme në ekonomitë familjare dhe 

dëmtimin e infrastrukturës rrugore. 

Gjatë vitit 2017, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, në bashkëpunim me Agjencionin për 

Menaxhimin Emergjent(AME), kanë zhvilluar ushtrimi fushorë, ku janë testuar Kapacitetet 

Njerëzore si dhe resurset materiale. Ky ushtrim është monitoruar nga një Organizatë Evropiane 

(BEDRIN-në). 

Edhe këtë vit janë zhvilluar trajnimet e ndryshme në bashkëpunim me AME-në. Përveç njësisë 

së Zjarrfikësve, e cila ka kryer trajnimet e rregullta në AME, me ftesën e BEDRIN-nit, janë 

zhvilluar trajnime jashtë vendit. 

Zyrtari për Planifikimin Emergjentë, ka monitoruar dhe menaxhuar projekte të ndryshme siç 

janë: Spërkatja ndaj Etheve Hemorragjike, projekti i vendosjes së aparateve për shuarjen e zjarrit 

nëpër institucione Publike, si dhe projektet tjera. 

 

Aktivitetet kryesore të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim,gjatë vitit 2017,janë: 

 

 Hartimi i Planit Vjetor për Drejtorinë për Mbrojtje dhe Emergjencë. 

 Freskimi i Planit të Vlerësimit të Rrezikut për territorin e Komunës së Malishevës. 

 Freskimi i Planit të Reagimit për Komunën e Malishevës. 

 Themelimi i Komisionit Komunal për Vlerësimin e Dëmeve. 

 Kërkesa për themelimin e Njësitit për Mbrojtje dhe Shpëtim,për sezonin veror. 

 Vijimi i trajnimeve. 

 Përgatitja, implementimi dhe menaxhimi i projektit për masat parandaluese ndaj Etheve 

Hemorragjike.    

 

Njësiti për Zjarrfikje dhe Shpëtim (NJPZSH) 
Edhe këtë vit kemi punuar sipas detyrave nga përshkrimi i vendeve të punës, planit të punës, 

Rregullores së NJPZSH, Rregullores Nr.0.39 të AME-së, ku janë arritur të gjitha Objektivat e 

parapara. Si synim parësor njësia e Zjarrfikësve ka pasur, shuarjen e zjarreve, daljen në ndihmë 

qytetarëve të Komunës së Malishevës. Përballje me situate të ndryshme emergjente, ndihma për 

evakuim të qytetarëve gjatë daljes së Lumit Mirusha nga shtrati, pompimi i ujërave nëpër biznese 

dhe ekonomi familjare gjatë vërshimeve. Gjithashtu Njësiti për Kërkim Shpëtim, ka ndihmuar në 

raste të Fatkeqësive të ndryshme në komunikacion. 

Në këtë njësit ndihet nevoja e rifreskimit të stafit të ekipit për shkak të moshës, e cila kalon 41 

vjet. 
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Problem tjetër në NJPZSH, është mosdefinimi i statutit të zjarrfikësve. 

Duke filluar nga muaji Prill, me kërkesë të NJPZSH, Komuna e Malishevës ka angazhuar dhjetë 

punëtorë shtesë me kontratë mbi vepër, ku janë çertifikuar në QTA, në Vushtrri. 

Ky njësitë fatmirësisht nuk ka pasur asnjë të lënduar, si dhe nuk ka pasur të vdekur. Gjatë këtij 

viti ka pasur më shumë zjarre se sa vitet paraprake. Problem parësor ka qenë mungesa e 

personelit, pajisjeve për Kërkim Shpëtim në ujëra gjatë vërshimeve. 

Kjo Njësi është ndihmuar nga UNDP-ja me pajisje rezistente ndaj ujit, ndërsa AME-ja me një 

barkë për kërkim shpëtim në ujëra. Bashkëpunimi me njësitë tjera të reagimit ka qenë në nivelin 

e duhur, sidomos me Policinë e Kosovës- Stacioni në Malishevë. 

Intervenimet: 

Numri i përgjithshëm i daljeve është 278 prej tyre: 

 

1) Zjarre:209 

      -Zjarre në objekte ndërtimore dhe objekte ndihmëse 11 

     - Zjarre të ndryshme (Auto, teknike, pajisje) 21 

     - Zjarre Malore 54 

     - Zjarre Fushore 108 

    - Zjarre Ushqim Bagëtish  15 

 

2) Intervenime të rrejshme: 1 

3) Intervenime  teknike (aksidente,pastrim etj.) 34 dalje 

4) Shërbime të ndryshme (furnizim me ujë, shërbime Komunale) 32 dalje 

5) Vërshime 2 raste 

 

Siç shihet edhe nga pasqyra, numri i intervenimeve dhe daljeve është më i madh, nëse e 

krahasojmë me vitin e kaluar. 

Furnizimet: 

- Punëtorët NJPZSH-së janë furnizuar me uniforma verore nga MPB-AME. 

- Furnizimi me material higjenik është bërë me kohë. 

- Servisimi i Kamionit "Styer" nga ana e AME-së, i cili nuk  ka pasur sukses. 

- Mbështetja nga Komuna e Malishevës me Personel shtesë gjatë sezonit veror. 

- Vizitë të gjitha shkollave në Komunën e Malishevës. 

- Riparimi i Kamionit për zjarre Malore nga AME-ja. 

- Pajisje nga UNDP-ja për vërshime si Pompa, Gjenerator dhe pajisje tjera. 

- Barkë me Motor dhe pajisje për Shpëtim, donacion nga AME-ja. 

- Dru për ngrohje, 50m3. 

- Auto e tipit "Land Rover" e përdorur nga AME-ja. 

Trajnimet 

- Njësia zjarrfikëse është trajnuar në QTA në Vushtrri. 

- Një zjarrfikës ka marrë pjesë së bashku me ekip të AME-së në Gjermani dhe Kroaci. 

Punët tjera 

-  Kartoni i Gjelbër për çdo Zjarrfikës. 

- Demonstrimi’’ Mirusha 17”ushtrim fushorë. 

- Demonstrim”Maskal”është bërë në muajin Korrik, ku ekipi ka qenë i përgatitur për 

ndërhyrje. 
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- Angazhimi i cisternës në spërkatje. 

- Bashkëpunimi me KFOR-rin 

- Bashkëpunimi me AME-në. 

- Planifikimi për trajnime, është bërë me kohë. 

 

Shpenzimet-Derivate - naftë janë shpenzuar 

3455 litra. 

- Kamioni Steyer 112-104-05        265 

- Kamioni Volvo s 112-180-05      952 

- Kamioni Cisternë 112-100-05      520 

- Kamioni Iveko      112-144-05      

877 

- Auto pikap            112-106-05     468 

- LandRover              112-178-05     

173 

- Gjeneratori dhe Pompat                    

200L. 

 

Gjithsejtë:                                                  

3455Litra 

 

 

 

Sektori i Paralajmërimit të Zjarrit dhe Hulumtimit të Zjarrit  
Sektori i Preventivës ndaj zjarrit dhe Hulumtimit, në kuadër të Drejtorisë për Mbrojtje dhe 

Shpëtim, gjatë  vitit 2017, ka vazhduar të jetë element  themelor i parandalimit të zjarrit, në bazë 

të ligjit për mbrojtje nga zjarri, me Nr 04/L012 .  

Gjendja e përgjithshme e mbrojtjes (parandalimit) nga zjarri në qytet, është bërë duke marrë 

parasysh (objektet vitale) edhe pompat-stacionet për furnizim të qytetarëve me derivate dhe gaz 

pothuajse është e mirë (e volitshme ), pasi që ata i (kryejnë) evitojnë masat kryesore të 

parandalimit nga zjarri dhe e marrin shumë serioze (situatën) dhe 80% prej tyre i evitojnë 

mangësitë në objekte në afatin prej 15 ditësh deri në 30 ditë.  

Problem në vete paraqesin tani ndërtimet e reja të cilat janë mbi katërkatëshe, ku ato ndërtohen 

në vende ku mundësia e intervenimit të shërbimeve emergjente është e vështirë dhe në disa raste 

e pamundshme, aty mungojnë daljet dhe shkallët emergjente, në hidrante mungon uji për 

intervenime etj.  

Të gjitha këto janë probleme të cilat tani e ngarkojnë situatën në përgjithësi për një preventivë 

më të suksesshme në momentin e duhur. 

- Gjatë vitit 2017 sektori i parandalimit nga zjarri duke u bazuar në planin e punës ka kryer këto 

aktivitete nga fushëveprimi i mbrojtjes nga zjarri. - Inspektime të rregullta në objekte publike 

dhe private. - Dalje në vende të ngjarjes për hulumtimin e shkaqeve të shpërthimit të zjarreve. - 

Lëshimi i pëlqimeve për mbrojtje nga zjarri në dokumentacionin investivo teknik për ndërtimin e 

objekteve. Gjatë kësaj periudhe kohore janë kryer inspektime të rregullta në objekte të 

impianteve për shitjen e derivateve të naftës dhe butan gazit, objekte industriale, hotele, qendrave 

tregtare, lokaleve afariste, institucioneve shkollore dhe shëndetësore. - Në bashkëpunim me 

hetuesit e stacionit policor kemi dalë në vendet e ngjarjes për hulumtimin e shkaqeve të 

shpërthimit të zjarrit.  

Është mbajtur ushtrimi fushor “Mirusha 2017 

Me kërkesë të pronarëve të objekteve të djegura apo të dëmtuara nga shpërthimi i zjarrit janë 

lëshuar raportet e zjarrit. 

Në institucione Komunale është bërë verifikimi i aparateve për shuarjen e zjarreve, propozimi 

për plotësimin e aparateve shtesë dhe servisimin e aparateve ekzistuese.   

 Në vazhdim janë të evidentuara inspektimet gjatë kësaj periudhe kohore:  
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1. Inspektime të rregullta....................................................................................................20  

2. Inspektimet kontrolluese................................................................................................11  

3. Masat të propozuara.........................................................................................................20  

4. Në sektorin publik...............................................................................................................10 

5. Në sektorin privat................................................................................................................10  

 6. Pëlqime në dokumentacionin investivo-teknik...................................................... 0  

7.. Dalje në vendin e ngjarjes për hulumtimin e shpërthimit të zjarrit..............210    

Gjatë  vitit  në vazhdim, sektori i parandalimit do të vazhdoj punën sipas planit vjetor në kryerjen 

e punëve të inspektimeve të rregullta dhe kontrolluese, dalje në vendin e ngjarjes për hulumtimin 

e shkaqeve të shpërthimit të zjarreve, dhënien e pëlqimeve,  dhe punët tjera të cilat kërkohen nga 

drejtoria.  

Sektori për Informim dhe Alarmim 

Në këtë sektor, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, nuk ka pasur personel të angazhuar për 

kryerjen e detyrave të këtij sektori. Zyra e Alarmimit dhe Koordinimit Emergjentë (ZAKE), në 

kuadër të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, gjithashtu edhe gjatë kësaj periudhe, ka qenë 

dashtë të jetë bartëse Informimit dhe Alarmimit. 

Radiorrjeti Komunal gjatë kësaj periudhe kohore nuk ka funksionuar, për shkak të huazimit të 

Shoqatës së Gjahtarëve “UJVARA”. 

Sektori për Planifikim Emergjent 
Sektori i Planifikimit Emergjent, gjatë këtij viti, ka kryer punët në: 

- Hartimin e Planit Emergjent. 

- Freskimi i Planit të vlerësimit të Rrezikut për territorin e Malishevës me të dhëna të tjera. 

- Freskimi i Planit të Reagimit për Komunën e Malishevës, inspektimi i rasteve 

Emergjente. 

- Përgatitja e Plan projektit për marrjen e masave parandaluese ndaj rreziqeve për sezonin 

Veror. 

- Përgatitjen për mbajtjen e takimeve për Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi. 

- Monitorimi i Projektit të spërkatjes selektive të territorit të Komunës së Malishevës ndaj 

EHKK-së nga kompanitë e kontraktuara. 

- Vijimi i trajnimeve për hartimin e Planit Operativ Emergjent. 

- Planifikimi i Ushtrimit të Tavolinës dhe ushtrimit Fushor, në bashkëpunim me AME-në, 

të monitoruar nga Organizata “BEDRIN”. 

- Menaxhimi i Projekteve. 
 

Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër 
Drejtoria për gjeodezi, kadastër dhe shërbime pronësoro-juridike ka zhvilluar aktivitete të shumta 

në kuadër të detyrave dhe obligimeve që i takojnë. Në kuadër të këtyre detyrave dhe obligimeve 

ka kryer këto aktivitete si janë: takime zyrtare me institucionet përkatëse siç është Agjencioni 

Kadastral i Kosovës  si dhe institucione tjera, pastaj aktivitete tjera në teren nëpër tërë territorin e 

komunës sonë, aty ku është kërkuar që të jemi në shërbim të qytetarëve tanë si dhe aktiviteteve 

që kanë qenë të nevojshme për Kuvendin Komunal, gjithashtu janë kryer të gjitha shërbimet që 
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janë kërkuar nga qytetarët në zyrat tona siç janë pajisja me certifikata të pronësisë, kopje të planit 

dhe të gjitha shërbimet që kryhen në zyrat e kësaj drejtorie. 

Kjo drejtori do të vazhdojë me aktivitetet e saj pa ndërprerë në kuadër të detyrave që të jemi sa 

më efikas në shërbim të qytetarëve të komunës sonë si dhe institucioneve të ndryshme në 

Republikën e Kosovës që kanë korrespodencë me këtë drejtori. 

Numri i lëndëve dhe  rasteve në total të përfunduara për vitin 2017, janë të paraqitura në tabelën 

si më poshtë: 

Tabela 1 

Sektori Nr. Lëndëve & Kërkesave Të hyrat vjetore 

Sh. Kadastrale dhe Gjeodezike 975 26973 € 

Fl. Posedues & Çertifikata 2057 4686 € 

  

TOTALI 

 

3032 

 

31,659.00 € 

 

 

Ndërsa Sektori tjetër i kësaj drejtorie Shërbimi Pronësoro – Juridik, për përudhen Janar - 

Dhjetor 2017, në lidhje më punët, përgjegjësinë dhe detyrat e punës, ka kryer këto shërbime: 

Tabela 2 

1 Raport pune për vitin  2016 Raport  janar- 

dhjetor 

Zyres se kryetarit 16.01.2017 

2 Përgjigjeje  K.P.F  Ndaj shkresës  Komitetit per politike dhe financa 05.01.2017 

3 Planifikim vjetorë Detyrat e 

drejtorisë 

Zyres se kryetarit 17.01.2017 

4 Pergjigjeje ndaj shkrese se  

K.P.F 

Pergji.për tipin e 

pronës 

Komitetit per politike dhe financa 05.01.2017 

5 Aktvendim për uzurpim Aktv.për 

uzurp.arbitrarë 

Milaim Tafil Buqaj - Lladroc 23.03.2017 

6 Aktvendim për uzurpim Aktv.për 

uzurp.arbitrarë 

Daut Veli  Buqaj - Lladroc 23.03.2017 

7 Aktvendim për uzurpim Aktv.për Skënder Ahmet Krasniqi - Tërpezë 23.03.2017 
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uzurp.arbitrarë 

8 Aktvendim plotësues Aktvendim 

plotësues 

Nuhi Rrustem Hoti - Malishevë 30.03.2017 

9 Aktvendim për uzurpim Aktvendim për 

uzurpim 

Agush Destan Gashi - Vërmicë 24.04.2017 

10 Përgjigjeje  K.P.F Pergjigjëje  

K.P.F 

Sabit Mazreku - Malishevë 26.04.2017 

11 Deklaratë për falje te pasurisë 

private 

Deklaratë për 

falje 

Adem Sherif Shala  - Malishevë 10.05.2017 

12 Aktvendim plotësues Aktvendim 

plotësues 

Ismet Halil Kelmendi  - Balincë 14.07.2017 

13 Raport i punës  janar-qershor Raport i punës Zyres së kryetarit 14.07.2017 

14 Shkresat e lëndës kopje  Kopje për 

shkoll.gullbovc 

                       Gjakovë 03.08.2017 

15 Aktvendim për uzurpim Aktvendim për 

uzurpim arbit. 

Rrustem Ramadan Thaçi - 

Shkarashnik 

29.08.2017 

16 Aktvendim për uzurpim Aktvendim për 

uzurpim arbit. 

Rexhep Hamëz Thaçi  - 

Shkarashnik 

29.08.2017 

17 Aktvendim për uzurpim Aktvendim për 

uzurpim arbit. 

Zyhra Zymer Morina  - Astrazup 23.10.2017 

18 Informacione për lendë të 

vjetra 

Janë dhënë mbi 120 informacione për lendë të vjetra   

 

 

Drejtoria e Inspektoratit 
Drejtoria e Inspektoratit  Komunal në këtë periudhë kohore ka qenë e angazhuar në tërë territorin 

e Komunës së Malishevës. Angazhimi ka qenë  në lidhje me kryerjen e inspektimeve në shumë 

lëmi  me qëllim të marrjes së masave preventive për të mbrojtur në radhë të parë shëndetin e 

përgjithshëm të qytetarëve tonë, për të krijuar një ambient më të mirë në të gjitha sferat e jetës, 

inspektimet dhe masat tjera  i kemi ndërmarr  gjithmonë duke respektuar ligjet, udhëzimet dhe 

rregulloret që janë në fuqi.                                                                                                                 
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- Ne ketë vit  të raportimit  bashkëpunimi me Policin e Malishevës në rastet e përgjithshme 

kryesisht për asistim ka qen shumë i mirë,kurse lendet e kundërvajtjes që janë dërguar në gjykatë 

nuk po shqyrtohen dhe ka shumë lëndë  që po parashkruhen, vetëm ketë vit na janë parashkruar 

më shumë se 50 lëndë  të viteve të mëparshme (kemi pas edhe takim me gjykatësin  e kundërvajtjes rreth 

këtij problemi, dhe si arsyetim është se nuk ka gjyqtar  me numër të mjaftueshëm dhe njëherësh ka shumë lëndë  për 

kundërvajtje në përgjithësi).                                                                                                                -

Gjatë këtij viti në drejtorinë tonë kemi pranuar gjithsejtë 85  kërkesa nga qytetarët dhe se të 

gjitha kërkesat e parashtruara edhe janë shqyrtuar në afatin e paraparë ligjor dhe sa më të 

shkurtër kohorë të mundshëm, në këtë periudhë kemi lëshuar  384  procesverbale, janë lëshuar  

aktvendime, pëlqime  , gjithashtu janë dhënë urdhëresa të ndryshme me shkrim , si dhe shumë 

urdhëresa  gojore,  janë parashtruar  lëndë  gjykatës kompetente për fillim të procedurës për 

kundërvajtje, janë shpërndarë  me shumë   se 100  Aktvendime të taksës komunale disa llojeve te 

bizneseve që janë ngarkuar me taksa komunale nga KK.,  janë paraqitur kërkesa të ndryshme 

policisë kryesisht për asistim. Ketë vit kemi lëshuar Pëlqime për pranime teknike te lokaleve me 

pagesë sipas rregullores komunale ne fuqi. Kemi dërguar tri lëndë te përmbaruesi privat për 

shkak të mos pagesës së taksës komunale nga subjekti afarist. 

Në këtë periudhë raportuese drejtoria e inspektoratit ka realizuar këto detyra si më të 

rëndësishme:                                                                                                                                       

-Shqyrtimin e të gjitha kërkesave të parashtruara nga qytetarët,                                                         

-Kontrollimin e përgjithshëm të të gjitha subjekteve afariste.                                                            

-Kemi bërë evidentimin  si dhe pothuajse edhe eliminimin e hedhjes së plehrave natyrorë në 

sipërfaqet publike në të gjitha fshatrat e komunës.                                                                                                                                        

-Pas ankesave të ndryshme të banorëve është bërë kontrollimi i rrjetit të kanalizimit në disa 

fshatra të komunës sonë, ku kryesisht kanë qenë ankesa në lidhje me mos kyçje të të gjitha 

shtëpive në rrjetet e kanalizimit edhe pse ka rrjet të kanalizimit në ato fshatra , ku  pastaj ju kemi 

dhënë urdhëresa kryefamiljarëve të cilët nuk janë kyç në rrjetet e kanalizimit që ata të kyçen në 

rrjetet e kanalizimit dhe të mos e ndotin ambientin, dhe mos të shkaktojnë  dëme tek të tjerët.                 

-Po ashtu ka pas shumë ankesa nga banorët e disa fshatrave për  mos funksionim të mirë të 

kanalizimit (bllokime ), ku  pastaj ju kemi rekomanduar drejtorive përkatëse komunale dhe 

kompanisë Hidroregjioni, për sanim të bllokimeve të ujërave të zeza.                                                                                         

-Është bërë evidentimi i të gjitha pikave të mbeturinave (deponi ilegale) në tërë territorin e 

Komunës së Malishevës dhe njëkohësisht për këto raste  ju është propozuar Drejtorisë së 

Shërbimeve Publike, që në bashkëpunim me kompaninë  për pastrim që të bëjnë eliminimin e 

këtyre pikave , e që këto pika të mbeturinave edhe janë eliminuar pas ndërhyrjes së kompanisë  

për pastrim. Deponi ilegale vlen te theksohet sa ka pas me pak se viteve tjera, për arsye se të 

gjitha fshatrat janë në sistem te grumbullimit te mbeturinave nga kompania.                                                                                                                          

-Gjithashtu janë  inspektuar dhe janë dhënë vërejtje dhe sugjerime për  të gjitha deponitë për 

grumbullimin e hekurit.                                                                                                                      

-Janë inspektuar shumë herë si dhe në bashkëpunim me Policin e Malishevës disa furra të pjekjes 
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së gëlqeres në fshatin Bardh, Ngucat, Fshat i Ri,  dhe janë urdhëruar që të mos përdorin goma të 

automjeteve për pjekje të gëlqeres e që kemi raste kur janë  hasur duke bërë pjekje të gëlqeres me 

goma të automjeteve,  menjëherë është bërë ndërprerja e mëtutjeshme e djegies së gomave dhe 

lënda është proceduar për masat e mëtutjeshme në gjykatën kompetente komunale. Edhe për ketë 

dukuri negative qe ka qen më e madhe viteve tjera ketë vit shumë pak raste kemi pasur. Janë 

urdhëruar të gjitha subjektet afariste të cilat janë të parapara me Udhëzimin Administrativ që të 

pajisen me Leje Mjedisore Komunale.                                                                                                                   

-Është bërë kontrollimi i të gjitha subjekteve afariste të cilat  e ushtrojnë veprimtarinë e tyre 

afariste të regjistruara.                                                                                                                        

–Në veçanti janë inspektuar të gjitha subjektet afariste që ushtrojnë  veprimtarin e tyre e që janë 

të pa regjistruara dhe njëkohësisht ju janë dhënë vërejtje me shkrim por edhe me gojë,  për 

regjistrim të bizneseve të tyre.                                                                                                            

-Janë kontrolluar në Malishevë dhe në të gjitha fshatrat të gjitha subjektet afariste  dhe atë se 

paku nga dy apo tri herë brenda vitit, ato të cilat merren me tregtimin e artikujve ushqimor për 

kontrollimin e artikujve për afat të skadencës, edhe këtu vlen të ceket së është një vetëdijesim 

shumë më i madh i pronarëve të subjekteve afariste për mos shitje të mallrave me afat të 

skadencës dhe krijimit më të mirë të kushteve për ruajtjen e mallit në përgjithësi                                                                                                                  

-Është bërë në përgjithësi ndalimi i shitjes së mallit jashtë hapësirave  të caktuara  për shitjen e 

tyre si dhe ndalimin e shitësve ambulator në Malishevë, të cilët janë hasur duke bërë shitje në 

trotuare si dhe në hapësirat e tjera publike .                                                                                                         

-Janë kontrolluar tregjet javore si ai i gjelbër, autotregu,  tregun e kafshëve për mirëvajtjen e tyre 

në përgjithësi.                                                                                                                                      

-Janë kontrolluar të gjitha furrat e bukës për kontrollimin e bukës, për saktësinë e peshës së 

bukës të cilën e ka të  deklaruar.                                                                                                       

–Kemi kontrolluar  pishinat, po ashtu subjektet afariste për respektim të orarit të punës ku kemi 

pas disa raste që subjektet afariste nuk e kanë respektuar orarin dhe ne kemi vepruar sipas 

rregullores në fuqi,kemi ber mbylljen e lokaleve-restorante sepse përveç mos respektimit të orarit 

të punës kemi hasur edhe në organizim të muzikës dhe njëkohësisht edhe i kemi dërguar lëndët 

për procedim të mëtutjeshëm në gjykatë.                                                                                                

-Gjatë fund vitit përkatësisht gjatë festave të fund vitit  jemi marrë me  subjektet afariste të cilat 

merren me shitjen e mjeteve piroteknike si dhe me parandalimin e shitësve ambulator të mjeteve 

piroteknike, po ashtu edhe me ndalimin e ndezjes së tyre neper vende publike jashtë afatit të 

caktuar me ligj .     

-Pasi që në këtë vit  janë të ngarkuara disa nga bizneset me taksë komunale, ne si Drejtori kemi 

bërë shpërndarjen e Aktvendimeve për taks komunale  ,po ashtu pas kalimit të gjashtëmujorit të 

parë të vitit 2017 kemi dhënë  vërejtje subjekteve afariste për pagesën e taksës komunale ato  të 

cilat nuk i kanë paguar.                                                                                                                      

–Kemi ber disa njoftime për subjektet afariste për mënyrën e shlyerjes se borxhit te tyre me 

rastin e vazhdimit te ligjit për faljen e borxhit.                                                                                               
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–Pas kërkesave nga ish përgjegjësit e subjekteve afariste kemi bërë verifikimin e subjekteve 

afariste për mos zhvillim të veprimtarive afariste të cilat janë shuar.                                               

-Gjatë vitit 2017 janë regjistruar 100 subjekte afariste, kurse janë shuar gjithsej 22 biznese të 

ndryshme.                                                                                                                                           

-Janë kontrolluar  të gjitha shkollat e mesme dhe ato fillore të Komunës së Malishevës , 

kontrollimi është bërë për mirëmbajtjen e pastërtisë në përgjithësi të objekteve shkollore, ku  

njëkohësisht edhe janë dhënë vërejtje, sugjerime dhe urdhëresa për pastërtinë në ato shkolla ku 

nuk ka qenë niveli i duhur për pastërti.                                                                                             

-Është  kontrolluar disa herë për kushtet higjieniko-sanitare  QKMF-Malishevë si dhe të gjitha 

QMF-të nëpër fshatra, janë kontrolluar të gjitha ordinancat private, farmacitë, gjithashtu janë 

kontrolluar të gjithë restorantet, marketet, ëmbëltoret, furrat e bukës.                                                                                                              

-Subjektet afariste të cilat janë të detyruara ta bëjnë dezinfektimin e lokalit,  janë urdhëruar që ta 

bëjnë në mënyrë të rregullt DDD-n e lokaleve si dhe punëtorët e tyre  të pajisen me libreza 

sanitare.                                                                                                                                               

-Gjithashtu para fillimit të korrje shirjeve janë kontrolluar të gjithë mullinjtë elektrik për 

verifikim të përgatitjes së pranimit të grurit, dhe i kemi urdhëruar ta bëjnë pastrimin e makinave 

dhe pastrimin e objektit para fillimit të pranimit të grurit, e që përsëri kemi inspektuar ata se a i 

kanë respektuar urdhëresat tona. Kemi marrë pjesë në shtabin komunal për korrje-shirje.                                            

-Në bashkëpunim me inspektorët e AUV-Prishtinë, kemi asistuar dhe inspektuar të gjitha 

restorantet në Malishevë me qëllim të verifikimit të zbatimit të ligjit për ndalimin e pirjes së 

duhanit në hapësirat e mbyllura, ku me ketë rast edhe kemi proceduar lëndë për gjykatën 

komunale. Kemi lëshuar pëlqime sanitare për subjektet afariste që janë të obliguara ti kenë ato.                                                                                                                                       

-Në fillim të vitit kemi marrë pjesë në komisionin për ndarjen e vijave urbane.                               

-Është bërë kontrollimi i të gjitha kompanive transportuese për respektimin e mbajtjes së vijave 

të lejuara urbane ,kontrollimi i taksive, i autotransportuesve.                                                            

-Është bërë kontrolli për  mos lejim të operimit të kombitaksive ilegal në territorin e komunës 

sonë.                                                                                                                                                   

-Është bërë në veçanti kontrollimi i mishit dhe të produkteve të tij nëpër të gjitha subjektet 

afariste që tregtojnë si dhe kontrollimi i mishtoreve në tërë Malishevën për verifikim të kushteve 

se sa i plotësojnë ato dhe kontrollimin e mishit.                                                                                  

-Edhe këtë vit është bërë parandalimi i shitjes së produkteve ushqimore  të quajtur REFUZ 

(kofshëve të pulës, peshkut refuz , mishit të bluar pa deklaracion ).                                                  

-Kemi dërguar të gjithë dokumentacionin e kërkuar të nevojshëm për pagesën e fermerëve nga 

AUV-Prishtinë për ngordhjet e bëra më herët  te gjedhëve nga  sëmundja Gungore.                                                                                                            

- Kemi inspektuar dhe kontrolluar shumicën e stallave  të kafshëve për kontrollimin e tyre në 

përgjithësi (kontrolli veterinar) kemi kontrolluar kafshët si dhe kemi dhënë këshilla dhe 

udhëzime për parandalimin dhe mospërhapjen e sëmundjeve te ndryshme , në ter territorin e 

komunës sonë.                                                                                                                                   

-Kemi bërë ndalimin e shitjes të të gjitha kafshëve në treg  të cilat nuk kanë qenë me dokumente 
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nga veterinari dhe që nuk kanë qenë të matrikuluara.                                                                                           

-Është bërë ndalimi i shitjes se kurbaneve  në qytet si dhe ndalimi i shitjes të cilët nuk kanë qenë 

të kontrolluara dhe pa dokumentacion nga doktori veterinar.                                                            

-Janë bërë kontrolle të herë pas hershme kompanisë me rastin e repelimit të kafshëve në  tërë  

stallat e Komunës së Malishevës .                                                                                                                 

-Në bashkëpunim me inspektoret veterinar  te AUV Prishtinë kemi ber asgjësimin- varrosjen e 3 

krerëve të dhive të prekura nga bruceloza.                                                                                         

-Kemi inspektuar me kërkesa nga pronaret edhe raste kur kanë ngordhur gjedhë  dhe 

njëkohësisht ju kemi urdhëruar qe ti groposin ato.                                                                                                                 

-Është bërë kontrollimi i ndërtimeve në përgjithësi dhe eliminimi i ndërtimeve pa leje 

ndërtimore, ku dhe kemi pasur raste në ndërtime pa leje ndërtimore që kemi hasur në ndërtimin e 

tyre dhe ju kemi dhënë urdhëresa  për t`u pajisur me leje ndërtimore si dhe kemi dërguar edhe 

lënde në procedurë në gjykatat kompetente për ndërtim të objekteve pa leje ndërtimore.   

- Gjatë inspektimit kemi vërejtur dhe kemi dyshuar se nga disa persona është bërë uzurpim i 

pronës komunale dhe kanë filluar ndërtime të ndryshme, kështu që ne menjëherë kemi ndaluar 

punimet dhe i kemi rekomanduar Drejtorisë së Gjeodezisë përkatësisht Shërbimit Pronësoro-

Juridik të merret me procedura të mëtutjeshme                                                                                                                

-Njëkohësisht kemi inspektuar dhe kontrolluar se a janë duke ju përmbajtur ndërtimeve ata të 

cilët janë të pajisur me leje ndërtimore.    

 

 

Drejtoria e Shërbimeve Publike 
Drejtoria e Shërbimeve Publike ka ushtruar veprimtarinë e saj konform detyrimeve dhe 

përgjegjësive që përcaktojnë ligjet, rregulloret, vendimet dhe Statuti Komunal në realizimin e 

projekteve sipas pozicioneve të përcaktuara të buxhetit komunal. 

Prioritetet, projektet dhe realizimi i punëvedhedetyravengakjodrejtoripërvitin2017 (janar-

dhjetor) kanë qenë; 

Caktimi i  linjave dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve;  

Mbikëqyrja e  ofrimit të shërbimeve publike lokale, duke përfshirë furnizimin me ujë, rrjetin 

e ujësjellësit, të kanalizimit dhe grumbullimit dhe menaxhimit të mbeturinave. 
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Organizimin, mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve lokale dhe në vendbanime, 

pastrimin e rrugëve dhe trotuareve të qytetit;  

Përkujdesjanëmirëmbajtjendhezhbllokimintërrjetittëujëraveatmosferikedheatyretëzezanëbash

këpunim me KRU Hidroregjioni jugor ; 

Mirëmbajtja e hapësirave publike, hapësirave gjelbëruese, parqeve publike dhe varrezave të 

Dëshmorëve , mbjellja e drunjve dekorativ dhe luleve sezonale ; 

Mbikëqyrja e realizimit të shërbimeve që janë ofruar nga Bashkësia islame sipas 

marrëveshjes së nën shkruar në mes Kryetarit të Komunës dhe kësaj Bashkësie në Malishevë 

për heqjen e shpenzimeve të varrimit të qytetarëve (në rast vdekjeje)   

Është bërë përkujdesja dhe janë marrë masa adekuate në raste të festave shtetërore dhe 

kombëtare ;  

Kemi pasur bashkëpunim me policinë për rregullimin e komunikacionit dhe ngritjen e 

sigurisë në komunikacion, në veçanti afër shkollave dhe institucioneve parashkollore;  

Kemi bërë sinjalizimin vertikal dhe horizontal të rrugëve ekzistuese dhe janë marrë masa 

adekuate për rregullimin e komunikacionit në qytetin e Malishevës;  

Kemi bashkëpunuar me policinë dhe janë marrë masa adekuate për qarkullimin pa pengesa të 

automjeteve dhe të këmbësorëve;  

Kemi bashkëpunuar me kompaninë që ofron shërbime rreth kyçjeve në sistemin e ujësjellësit, 

janë bërë disa ndërhyrje teknike dhe është mbikëqyrur orari i reduktimeve;  

Përkujdesja dhe organizimi i  transportit të nxënësve me kushte të rënda ekonomike e cila 

është në vazhdim e sipër për tu implementuar për vitin aktual shkollor e që do të vazhdoj deri 

në qershor të vitit 2019; 

Janë dhënë pëlqime – leje për shfrytëzimin e hapësirave publike dhe është bërë përkujdesja 

për mirëmbajtjen e sipërfaqeve gjelbëruese dhe hapësirave publike, në përputhje me planet 

komunale;  

Kemi bërë mbikëqyrjen e punimeve për rregullimin e gjelbërimit dhe shqyrtimi i kërkesave 

të ndryshme për hapësira të gjelbra;  

Dhënia  e lejeve për shfrytëzimin e hapësirave publike para lokaleve afariste e hoteliere;  

Mirëmbajtja e  ndriçimit publik, dhënia e lejeve për tabelat reklamuese, reklamat ndriçuese të 

firmave dhe reklamave të ndryshme;  

Mbikëqyrja dhe mirëmbajtja e   ndriçimit publik, mirëmbajtja e rrjetit publik dhe sinjalizimit;  

Kemi bërë menaxhimin, kontrollimin dhe pastrimin e të gjitha parqeve, shesheve dhe 

varrezave të Dëshmorëve në territorin që i përket komunës;  

Kemi bashkëpunuar me Drejtorinë përgjegjëse për defekte në rrugë në territorin që i përket 

Komunës;  

Organizimi dhe koordinimi i punëve me kompanitë që ofrojnë shërbime për qytetarët;  

Kemi bërë menaxhimin e kontratës për mirëmbajtje të rrugëve gjatë sezonit dimëror. 

Kryerja e punëve të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë 

së Drejtorisë.  

 

Në vazhdim po i paraqesim projektet dhe kontratat publike në formë tabelare, të realizuara në 

kuadër të fushë veprimtarisë së Shërbimeve Publike gjatë vitit 2017; 

 

Nr 

Titulli i 

aktivitetit të 

prokurimit 

Data e 

nënshkrimit 

të kontratës 

Vlera e 

parashikuar 

e kontratës 

Çmimi i 

kontratës 

Emri i OE të 

cilit i është 

dhënë 
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kontrata 

1 Grumbullimi i 

mbeturinave 

dhe pastrimi i 

hapësirave 

publike 

 

 

21.03.2017 

 

 

€ 

400,388.64 

 

 

€ 

400,388.64 

 

KRM  

Ekoregjioni 

ShA 

Prizren 

 

2  

Rregullimi i 

këndit për lojra 

të fëmijëve në 

sheshin e 

Dëshmorëve në 

Malishevë 

 

 

30.03.20417 

 

9,795.50 € 

 

7,718.50 € 

 

King Holding 

Shpk 

Gjakovë 

3 Rregullimi i 

ndriçimit 

Publik nëpër 

lagjet e qytetit 

të Malishevës 

 

 

07.06.2017 

 

 

€ 

97,189.00 

 

 

€ 

46,435.00 

 

Aneksi 

€ 4,600.00 

 

KONZ: 

NTSH.LEONI 

& ELECTRA 

SHPK 

MALISHEVË 

GRAQANICË  

 

4 Furnizim me 

kosë bari për 

mirëmbajtjen e 

parqeve 

 

 

22.05.2017 

 

 

€ 1,685.00 

 

 

€ 1,530.00 

 

NTSH  

LEONI 

MALISHEVË 

 

5 Furnizim me 

shenja të 

komunikacionit 

 

 

03.07.2017 

 

 

€ 

19,948.00 

 

 

€ 

17,452.20 

 

NSH.LIRIU 

SUHAREKË 

 

6 Furnizim me 

material 

dekorativ , 

shtiza dhe 

flamuj 

 

 

23.05.2017 

 

 

€ 662.00 

 

 

€ 654.00 

 

NT   

A&N  

Malisheve 

 

7 Pastrimi i lumit 

në qytetin e 

Malishevës 

 

 

27.05.2017 

 

 

€ 990.00 

 

 

€ 975.00 

 

NNSh 

Ardi 

Malishevë 
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8 Pastrimi dhe 

rregullimi i 

lumit në fshatin 

Damanek 

 

 

04.09.2017 

 

 

€ 5,574.00 

 

 

€ 5,510.00 

 

NNSH 

ARDI 

MALISHEVË 

 

9 Rregullimi i 

pompës së ujit 

dhe fontanës në 

parkun e qytetit 

 

 

11.08.2017 

 

 

€ 750.00 

 

 

€ 749.00 

 

NPSh 

Shpati 

Malishevë 

 

10 Furnizim me 

material për 

ndriçimin 

publik në 

Malishevë 

 

 

19.10.2017 

 

 

€ 990.00 

 

 

€ 985.00 

 

NTSH  

Leoni 

Malisheve 

 

11 Mirëmbajtja e 

rrugëve gjatë 

sezonit dimëror 

 

 

07.12.2017 

 

 

€ 

29,559.00 

 

 

€ 

23,246.00 

 

NNP 

SHKOZA F07 

PRISHTINË 

 

 

Dokumente  të lëshuara nga Drejtoria: 

Vërtetime ……………………………………………………….….…46 

Vendime………………………………………………………….….…19 

Pëlqime……………………………………………………………………5 

Njoftime…………………………………………………………...…….3 

Raporte të pranimit ……………………………………………….21 

 

Kërkesa të pranuara ……………………………………….…….44 

Drejtoria e Shëndetësisë 
Zyrtari për sigurimin e punëtorëve në botën e jashtme: 

Në përgjegjësinë e këtij zyrtari është që të ju përgjigjet kërkesave që kanë të bëjnë me plotësim 

dokumentacioni, për të punësuarit në botën e jashtme, kryesisht plotësim i dokumentacionit që 

personi është në jetë, plotësim i formularëve për shtesa të fëmijëve, për pushim mjekësor etj. Në 

vijim paraqesim aktivitetin dhe numrin e formularëve – lëndëve të kryera nga zyrtari në fjalë: 

                         Aktiviteti – puna me palë Numri i lëndëve - formularëve 

Plotësimi i formularëve që personi është në jetë                   197 

Plotësimi i formularëve për shtesa të fëmijëve                      

Plotësimi i formularëve për pushim mjekësor                     23 

Plotësimi i formularëve- vërtetime për mbajtës të familjes                   293        

Vërtetime të ndryshme                      -   

Protokollimi i lëndëve                   492 

Zyrtari për përkujdesje ndaj Familjeve të Dëshmorëve, Veteranëve dhe Invalidëve të 

UÇK-së, si dhe Viktimave Civile të Luftës:  
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Zyrtari në fjalë, ka bërë rregullimin e dokumentacionit sipas kërkesave të parashtruara nga 

familjarët e dëshmorëve, familjarëve të viktimave civile të luftës, rregullim të dokumentacionit 

për familjarët e të pagjeturve, rregullim të dokumentacionit sipas kërkesave të invalidëve të 

luftës, të plagosurve civil etj. Trajtimin i kërkesave të kategorive të luftës është bërë sipas 

rregulloreve dhe ligjit në fuqi. Rregullimi i dokumentacionit për kategoritë e dala nga lufta ka 

qenë në fokus të kryerjes së punëve duke i mbajtur kontaktet me zyrën rajonale në Prizren për ti 

evituar shpenzimet për kategoritë e cekura më lartë. Gjithashtu, zyrtari në fjalë është angazhuar 

edhe në organizimin e protestave në rastin konkret duke i mbështetur dhe organizuar protestat 

për lirimin e R. Haradinaj, i ndaluar kohë më parë në Francë. Ka organizuar akademi 

përkujtimore si dhe ka marrë pjesë edhe në Këshillat organizative për shënimin e ditës së 

pavarësisë dhe ditës së çlirimit.  

 

Zyrtari për shëndet primar publik mendor: 

Koordinimi i punëve dhe aktiviteteve me qendrën e shëndetit mendor në Gjakovë, me qëllim të 

trajtimit të pacientëve me sëmundje mendore, duke përfshirë sigurimin e terapisë adekuate pastaj 

transportimin deri në qendrën spitalore të shëndetit mendor në Gjakovë, janë disa nga aktivitetet 

e kryera nga zyrtarja e shëndetit primar publik mendor. 

Tabela në vijim pasqyron aktivitetin e zyrtarit në fjalë:  

             Aktiviteti – puna me palë           Numri i pacientëve 

Sigurimi i terapisë ampullore                      58 

                                                        - 

Plotësimi i aplikacioneve për trajtim jashtë QKUK-së,                     58 

Sfidat dhe vështirësitë: 

Është shqetësues numri gjithnjë në rritje i pacientëve që kërkojnë trajtim dhe shërim jashtë 

QKUK-së,. Gjatë vitit 2017, 58 pacientë kanë kërkuar plotësim të aplikacionit për trajtim dhe 

shërim jashtë qendrës klinike universitare, në pamundësi që trajtimi dhe shërimi i sëmundjeve të 

ndryshme të bëhet brenda institucioneve publike shëndetësore. Kjo ka kosto të lartë buxhetore 

dhe sigurisht edhe ndjeshmëri të lartë të pacientët dhe familjarët e tyre. Pastaj, sfidë e veçantë 

është edhe dërgimi i pacientëve me sëmundje mendore në institucionet adekuate, kjo për shkak të 

vendeve të pamjaftueshme që janë në dispozicion për pacientët e kësaj kategorie. 

 

Zyrtari për sigurim pensional, invalidor dhe sigurim shëndetësor: 

Rregullimi i dokumentacionit sipas kërkesave të palëve e që kanë të bëjnë me lëshimin e 

vërtetimeve që palët nuk kanë sigurim shëndetësor, vërtetime që nuk janë pensionist në Kosovë, 

mbajtja e evidencës për rastet sociale dhe kategoritë tjera si dhe furnizimi me barna i këtyre 

kategorive, janë disa nga aktivitetet dhe punët që zyrtari për sigurim pensional, invalidor dhe 

sigurim shëndetësor i ka kryer për periudhën raportuese. 

Numri i vërtetimeve që palët nuk kanë sigurim shëndetësor gjatë kësaj periudhe kohore është 

170. 

Numri i vërtetimeve që palët marrin pension për periudhën janar – dhjetor është 74 

Numri i familjeve që janë ndihmuar me barna në këtë periudhë është 380. 

Kujdesi ndaj pacientëve me regjim dialize 

Kujdesi permanent ndaj pacientëve me regjim dialize, është në përgjegjësinë e Komunës dhe ky 

shërbim mbikëqyret nga drejtoria për shëndetësi. Numri i pacientëve me regjim dialize të 

regjistruar ndryshon por, aktualisht transporti për këtë kategori kryhet për 23 pacient të Komunës 
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së Malishevës. Pacientët e kësaj kategorie shërbimet i marrin në spitalin regjional të Prizrenit dhe 

për pacientët nga Malisheva është i rezervuar ndërrimi i dytë që fillon nga ora 12-të deri në 16-të. 

Transporti për pacientët me regjim dialize kryhet gjashtë ditë në javë nga e hëna deri të shtunën 

dhe pandërprerë edhe gjatë ditëve të festave zyrtare. Ky shërbim pacientëve me regjim dialize, 

kryhet edhe në bashkëpunim me OJQ “ Handikos”, me të cilën Komuna e Malishevës, ka të 

nënshkruar marrëveshje të bashkëpunimit.  

 Kujdesi shtëpiak për pacientët me regjim shtrati 

Një shërbim tjetër që është në funksion të ofrimit të shërbimeve shëndetësore për pacientët me 

regjim shtrati, është duke u kryer nga një ekip mobil i profesionistëve shëndetësor. Ekipi mobil i 

profesionistëve shëndetësor, ju përgjigjet të gjitha kërkesave që vijnë nga qytetarët duke ju ofruar 

shërbimet shëndetësore në shtëpi varësisht prej natyrës së sëmundjes. Kjo bëhet e mundur në saje 

të rritjes së stafit të profesionistëve shëndetësor e cila është bërë në koordinim me OJQ “ 

Handikos”, me seli në Malishevë dhe në saje të marrëveshjes së bashkëpunimit me këtë 

organizatë joqeveritare 

 

 

Masat në parandalimin dhe luftimin e Etheve Hemorragjike Krime Kongo (EHKK) 

Padyshim që parandalimi dhe luftimi i etheve hemorragjike krime kongo, është sfida e veçantë e 

institucioneve lokale duke filluar nga Kryetari i Komunës dhe drejtoritë përkatëse të involvuarar 

sipas detyrës zyrtare në procesin e parandalimit dhe luftimit të etheve hemorragjike krime kongo. 

Në këtë drejtim, drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, ka qenë koordinuese e të gjitha 

aktiviteteve për parandalimin e kësaj sëmundje që qytetarëve të Malishevës ju ka kushtuar shumë 

madje edhe me humbje të jetëve. Në këtë proces, punët dhe aktivitetet janë koordinuar me 

drejtorinë për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural, drejtorinë për mbrojte dhe shpëtim, ndërsa 

koordinimi i aktiviteteve me nivelin qendror deri në periudhën kur po raportohet, ka qenë në 

nivel të duhur. I gjithë koordinimi i aktiviteteve bëhet në bazë të planit strategjik për 

parandalimin dhe luftimin e etheve hemorragjike krime kongo. Në këtë drejtim kemi 

bashkëpunuar me Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Bujqësisë Pylltarisë dhe zhvillimit 

rural, Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, 

Institutin Rajonal të Shëndetësisë Publike në Prizren. 

Aktiviteti i repelimit të kafshëve, i cilësuar si një ndër aktivitetet më të rëndësishme në 

parandalimin dhe luftimin e etheve hemorragjike krime kongo, ka filluar me kohë sipas planit 

dhe strategjisë për parandalimin dhe luftimin e etheve hemorragjike krime kongo. Deri në kohën 

kur po raportojmë, kanë përfunduar tri faza të repelimit të kafshëve. Në këtë aktivitet janë 

përfshirë të gjitha kafshët në Komunën e Malishevës, dhe i gjithë procesi është organizuar, 

monitoruar dhe lehtësuar nga shtabi lokal për parandalimin dhe luftimin e etheve hemorragjike 

krime kongo.  

Bartës i këtij aktiviteti është Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës, ( AUV). 

Rezultatet nga kryerja e këtij aktiviteti vërehen nga viti në vit, në kuptimin pozitiv dhe se është e 

domosdoshme që të vazhdohet edhe në vitet e ardhshme.  

 

Masë tjetër në parandalimin dhe luftimin e etheve hemorragjike që është ndërmarrë, është 

aktiviteti i dezinfektimit selektiv. Mjetet financiare për kryerjen e këtij aktiviteti, janë siguruar 

nga Komuna e Malishevës. Janë përfshirë këto fshatra: Astrazup, Maxharrë, Malishevë, 

Kërvasari, Lladrovc, Senik, Carrallukë, Turjakë, Lumishtë, Mirushë, Bellanicë, Temeqinë, 
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Gurbardh, Burim, Dragobil, Gurishtë, Pagarushë, Marali dhe lagja e Dreagobilit që njihet si 

Pallankë. 

Meqë mjetet financiare kanë qenë të limituara, janë përzgjedhur lokalitetet dhe vendbanimet të 

cilat cilësohen si zona endemike si dhe varësisht nga është paraqitur numri më i madh i 

pickimeve nga rriqrat. 

Efektet e këtij aktiviteti janë vërejtur në aspektin pozitiv dhe deri në kohën kur po bëhet ky 

raport gjendja paraqitet e qetë, me numër të zvogëluar të pickimeve. 

Shqetësues ka qenë fakti që Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, nuk ka ndarë 

mjete për dezinfektim edhe pse ka qenë e obliguar. 

Ndër aktivitetet tjera veçojmë: sensibilizimi dhe vetëdijesimi i popullatës, në veçanti i grup-

moshave me të ekspozuara ndaj rrezikut të pickimit nga rriqrat, pra, nxënësit e shkollave fillore 

të mesme të ulëta janë përfshirë në aktivitetin e mbajtjes së ligjëratave se si të mbrohen nga 

virusi vdekjeprurës i etheve hemorragjike krime kongo. Këtë aktivitet e kanë kryer me 

përkushtim të veçantë profesionistët shëndetësor të QKMF “ Dr. Shpëtim Robaj” në Malishevë. 

Aktiviteti i sensibilizimit dhe vetëdijesimit të nxënësve është përkrahur edhe nga profesionistët 

shëndetësor të Institutit Rajonal të Shëndetit Publik në Prizren. 

Është bërë zgjatja e orarit të njësisë së laboratorit në QKMF, ku profesionistët e kësaj njësie kanë 

punuar deri në ora 22 për ti kryer analizat për të gjithë pacientët që janë lajmëruar me pickim nga 

rriqrat. Masat të cilat janë ndërmarrë, kanë ndikuar ndjeshëm që deri në këtë periudhë të kemi 

numër më të vogël të pickimeve, nuk është shënuar asnjë rast me infeksion nga ky virus dhe nuk 

ka asnjë që ka përfunduar me fatalitet. Situata do të përcillet me përkushtim deri në përfundimin 

e sezonës së etheve hemorragjike krime kongo.  

Aparati mobil i mamografisë vendoset në hapësirat e QKMF-së 

Pas kërkesave të vazhdueshme në adresë të Ministrisë së Shëndetësisë, aparati mobil i 

mamografisë së bashku me personelin përcjellës është lejuar që të vendoset përkohësisht në 

Malishevë. Ka qenë interesim i shtuar i grave që ti nënshtrohen ekzaminimit me qëllim të 

identifikimit të hershëm të sëmundjes së kancerit të gjirit. Drejtoria për shëndetësi ka krijuar të 

gjitha kushtet për punë të këtij aparati si dhe është mbështetur dhe asistuar nga profesionistët 

shëndetësor të QKMF-së. 

Vizitat sistematike shëndetësore të nxënësve të klasave të para, pesta dhe të nënta 

Nën organizimin e drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, e në konkretizim të stafit të 

profesionistëve shëndetësor të QKMF-së, në Malishevë, ka vazhduar pjesa e mbetur e vizitave 

sistematike shëndetësore të nxënësve të klasave të para, pesta dhe të nënta. Pritet përmbledhje e 

raportit si dhe evidentimi i të gjeturave gjatë realizimit të këtij projekti të rëndësishëm dhe të 

domosdoshëm në zbulimin dhe evitimin e sëmundjeve të ndryshme. 

 

Në vazhdim pasqyrohet puna e QKMF-së, QMF-ve dhe AMF-ve. Tabelat janë proceduar në 

raportin vjetor të punës pa ndonjë ndërhyrje. 

QKMF DR.SHPETIM ROBAJ MALISHEVE 

 
SHERBIMET PER VITIN 2017 QKMF/QMF/AMF 

Raporti vjetor 2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nr.pac. 

 Gjinekologji 710 685 600 560 663 560 609 710 625 613 567 605 7507   

Interno 768 965 1036 667 855 743 901 709 769 600 897 859 9769   

Stomatologji 619 642 650 536 619 539 850 760 657 702 698 633 7905   
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Dhoma e Ultrazerit 0 0 0 0 0 40 198 250 195 287 122 177 1269   

Laborator 1255 1471 1765 1183 1470 1169 2100 1624 1396 1520 1457 1447 17857   

Pediatri 1347 1177 1294 835 1155 974 1135 1178 994 1370 1085 1093 13637   

Vaksinim 509 916 1122 978 966 1176 518 382 840 2474 2683 617 13181   

Mjekesia Familjare 4857 4967 5036 4346 4489 3869 4365 4215 4562 4708 4242 4005 53661   

Intervencat 6155 5395 5578 4815 5301 4468 5260 5818 5198 5277 5170 5212 63647   

Emergjenca 1578 1644 1726 1555 1873 2063 2374 2210 2428 1587 1654 1973 22665   

Lidhtorja 289 238 346 370 504 390 422 490 463 490 232 289 4523   

RTG 463 566 590 473 605 457 513 520 450 363 476 487 5963   

Pulmologu 99 118 140 79 113 112 79 77 88 124 1118 41 2188   

Kijeve 1867 1723 2115 1582 1965 1984 2213 2425 2072 2361 2100 1903 24310   

Bellanice 354 497 587 361 467 284 412 294 356 505 480 348 4945   

Llazice 20 23 58 42 43 33 22 21 52 47 63 0 424   

Drenoc 95 113 143 41 73 66 0 0 40 167 81 61 880   

Panorc 217 173 226 117 168 76 92 142 89 129 212 67 1708   

Llapqeve 169 158 146 68 198 126 71 0 40 58 64 33 1131   

Lubizhde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Dragobil 52 61 115 61 78 34 38 51 50 64 50 67 721   

Pagarushe 25 38 103 53 0 27 0 0 0 50 39 51 386   

Kravasari 89 79 91 81 92 0 85 81 88 94 87 0 867   

Carralluke 0 75 107 63 95 74 75 78 54 86 87 85 879   

Terpeze 19 12 4 0 16 8 11 0 5 13 0 22 110   

Berishe 0 0 3 4 17 5 0 0 0 0 0 0 29   

Heqja e rriqrav 0 1 20 48 223 409 157 34 5 9 6 0 912   

Vizitat sistematike 

ne shkolla                         3390   

VIZITAT 

FAMILJARE 7 71 49 49 19 15 70 56 19 14 23 27 419   

GJITHESEJ                         264883   

 

 

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport 

Sektori i kulturës 

Sektori i kulturës përkatësisht zyrtari për kulturë në kuadër të Drejtorisë organizon aktivitetet 

kulturore për shënimin e datave të rëndësishme historike për vendin tonë dhe po ashtu aktivitete 

të tjera kulturore me qëllim të pasurimit të jetës kulturore në komunën tonë. 

Aktivitetet kulturore të realizuara në vitin 2017: 
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- Shënimi i përvjetorit të Masakrës së Malishevës dhe Flakës së Janarit. Janë vënë kurora 

lulesh te vendi i rënies së martirëve Hysni Mazreku dhe Ali Kryeziu . 

- Shënimi i përvjetorit të Pavarësisë së Kosovës me aktivitete kulturore me artistë nga 

komuna jonë. 

- Epopeja e UCK-së është shënuar me aktivitete kulturore me artistë nga komuna jonë. 

- Dita e Çlirimit dhe e dëshmorëve të Malishevës është shënuar me aktivitete të shumta 

kulturore si: program kulturorë në Shtëpinë e Kulturës me artistë nga komuna jonë dhe të 

tjerë, ekspozitë kolektive, koncert për te rinjë në parkun e qytetit si dhe program për 

fëmijë. Po ashtu është bërë shpallja e fituesve të garës në letërsi, art dhe muzikë e cila 

mbahet për nder të 16 Qershorit. 

- Festivali folklorik “Oda e Llapushës”- është mbajtur edicioni i dytë i festivalit me 

pjesëmarrje të artistëve nga të gjitha trojet shqiptare si dhe me artistë e rapsod nga 

diaspora. Në kuadër të festivalit është realizuar edhe panairi me  punë artizanale të 

punuara nga gratë. 

- 28 Nëntori është shënuar me aktivitete të ndryshme si: program për fëmijë, shfaqje të 

filmave dhe ekspozitë kolektive në të cilën kanë marrë pjesë artistë nga të gjitha trojet 

shqiptare. 

Me 16 Qershor është mabjtur orë letrare me pjesëmarrësit në garën në letërsi  për nder të 

Ditës së Çlirimit dhe të Dëshmorëve të Malishevës ku edhe janë ndarë çmimet e kësaj 

gare. 

Me 3 dhjetor është mbajtur orë letrare me rastin e ndarjes së çmimit “Tafil Kelmendi”.  

 

Sektori i rinisë 

Sektori i rinisë përkatësisht zyrtari për rini në kuadër të Drejtorisë në bashkëpunim me 

organizatat rinore të komunës sonë oragnizon aktivitete të ndryshme që në fokus kanë rininë. 

Aktivitetet kryesore të Sektorit të Rinisë të realizuara në vitin 2017: 

Shënimi i ditëve të vecanta (si dita e Tokës etj) 

- Shenimi i 1 Qershorit- Ditës së fëmijëve- së bashku me Drejtorinë e Arsimit,dhe me 

Qendrën Rinore është realizuar një program i pasur me muzikë dhe lojëra për fëmijë 

- Shënimi i ditës së rinisë me aktivitete të shumta sportive e argëtuese për të rinjë. 

- Ditët e mërgimtarëve- nga Qendra e Rinisë dhe KVRL janë realizuar aktivitete rinore e 

sportive për të rinjtë nga diaspora.  

- Aksione të ndyshme (si pastrimi i ambientit etj) 

- Kampanja vetëdijesuese (kundër dukurive negative, sëmundjeve të ndryshme që 

sulmojnë rininë, për siguri në komunikacion, etj) 

- Debate për çështje të ndryshme me karakter rinor, janë realizuar në bashkëpunim me 

Qendrën e Rinisë dhe KVRL .  

- Realizimi i aktiviteteve e trajnimeve të ndryshme për rininë sipas planit të veprimit lokal 

rinor. 



Raporti vjetor i punës së Kryetarit të Komunës dhe qeverisë komunale për vitin 2017 

 

 

37 

 

- Në bashkëpunim me Qendrën Rinore dhe Drejtorinë për Arsim dhe Edukim është 

organizuar “Java e Maturës” 

- Ekspozitë artistike me artistë të rinj 

-  

Sektori i sportit 

Klubet aktive në Komunën tonë: 

- Klubi i notit Besa 

- Klubi i shahut Malasi 

- Klubi i hendbollit Llapusha 

- Klubi i atletikës Malisheva 

- Klubi i Futbollit “UV Malisheva” 

- Klubi i Futbollit i Femrave 

“Malisheva” 

- Klubi i gjimnastikës  Malisheva 

- Shkolla e futbollit Malisheva 

- Klubi i volejbollit Malisheva 

- Klubi i futsallit Malisheva 

 

Aktivitet kryesore sportive të realizuara në vitin 2017: 

 

- Aktivitet e rregullta sportive (garat zyrtare) të klubeve sportive të komunës sonë të cilat 

mbështeten nga Komuna me ofrimin e infrastrukturës sportive në dispozicion. 

- Turne me rastin e shënimit të datave të rëndësishme ( 17 Shkurt, 5,6,7 Mars, 16 Qershor, 

për Ditën e rinisë,28 Nëntor). 

- Turniri institucional 

- Organizimi i garave në bashkëpunim me klubet e komunës sonë, është realizuar Gara 

memoriale në not “Esmir Shala”. 

- Krosi pranverorë 

- Garat sportive shkollore 

Nga Komuna  mbështeten për realizimin e aktiviteteve të tyre brenda dhe jashtë vendit të 

gjitha Klubet sportive që e përfaqësojnë Komunën e Malishevës. 

 

 

Sektori i bibliotekave 

Ky raport përfshinë përmbledhjen e punës dhe aktiviteteve në bibliotekën Komunale në 

Malishevë. 

Në raport janë përfshirë puna, aktivitetet, të dhënat për lexuesin, inventarizimi i librit, huazimi i 

librit,etj. Këto te dhëna e shënime pasqyrojnë dhe reflektojnë rezultatet e shënuara përgjatë vitit 

2016 në bibliotekën komunale. 

Numri i lexuesve në bibliotekën komunale në vitin 2017 është: 

 

MUAJI 

 

SHK.FILL 

 

SHK.MESME 

 

STUD. 

 

TE RRIT. 

 

F. 

 

M. 

 

GJITHESEJT 

JANAR 61 20 3 1 54 31 85 
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SHKURT 33 2 7 - 36 6 42 

MARS 6 3 3 3 8 7 15 

PRILL 13 6 1 - 14 6 20 

MAJ 3 1 1 1 4 2 6 

QERSHOR 44 22 1 1 44 24 68 

KORRIK 105 35 5 - 100 45 145 

GUSHT 40 9 4 1 35 19 54 

SHTATOR 13 4 2 - 11 8 19 

TETOR 12 3 5 - 15 5 20 

NENTOR 10 - 1 1 5 7 12 

DHJETOR - - 1 - - 1 1 

GJITHSEJ 
340 

 

105 

 

34 

 

8 

 

326 

 

161 

 

487 

 

 

Mjetet e anëtarësimit gjatë vitit 2017 janë:  647 €.  Janë dorëzuar  në xhirollogari të komunës. 

 

 

 


