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KRYETARI I KOMUNËS  

 

Gjatë vitit që e kemi lënë pas, unë, së bashku me qeverinë të cilën e drejtoj, kemi kryer punët dhe 

obligimet tona karshi kërkesave të qytetarëve të komunës së Malishevës dhe konform 

planifikimeve për kryerjen e projekteve si në infrastrukturën e përgjithshme, infrastrukturën 

shkollore, sportive etj. 

Edhe gjatë këtij viti prioritet i yni ka qenë që 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.  

Bazuar në planifikimin dhe caktimin e prioriteteve së bashku me qytetarët në shfytëzimin sa më 

të mirë të buxhetit komunal, investimet kapitale edhe këtë vit janë orientuar në rregullimin e 

infrastrukturës së përgjithshme, bujqësi dhe infrastrukturë shkollore. Viti 2018 konsideroj që ka 

qenë vit i suksesshëm bazuar në punët dhe projektet e realizuar e ku më e rëndësishmja është  që 

edhe këtë vit kemi dalë fitimtar në raport me Ethet Hemorragjike Krime Kongo (EHKK), pasi 

ishte viti i pestë që nuk kemi pasur raste të vdekjeve, dhe viti i tretë që nuk kemi pasur asnjë rast 

të infektimit nga ky virus vdekjeprurës. 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 27.3 kilometra kanalizim, 33.3 kilometra rrugë, pastaj janë ndërtuar 39 serra janë 

ndërtuar 13 shtëpi bashkë me donator për rastet në nevojë dhe investime tjera. Po ashtu, kemi 

punuar në ndërtimin e objekteve të reja shkollore. Gjatë vitit 2018, kanë përfunduar punimet dhe 

janë hapur për mësim, tri objekte të reja shkollore, ajo në Llazicë, Bubavec dhe aneksi i 

gjimnazit “Hamdi Berisha”. Po ashtu kemi filluar me ndërtimin e objekteve të reja shkollore, 

shkolla në  Panorc. Investimet kapitale janë realizuar 97.58% nga 4.5 milion euro sa ka qenë 

buxheti për këtë kategori për vitin 2018. 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 

1853 qytetar, si nëzyrat tona, ashtu edhe në vendbanime, si dhe kemi realizuar mbi 250 takime 

zyrtare, si me institucione të caktuara shtetërore dhe ndërkombëtare, pastaj OJQ dhe grupet tjera 

të komuniteteve të caktuara shoqërore. Gjatë vitit 2018, kam marrë 735 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, Zvicër, 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 2018, 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 ( librit për regjistrimin e hyrjeve dhe daljeve të gjitha shkresave për zyrën e 

kryetarit ) 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 521, 735 Aktvendime, 33 Marrëveshje,  dhe 

shkresa te ndryshme duke përfshirë edhe të lartcekurat gjithsej 1811 lëndë ( numri përfshin në 

tërësi zyrën e kryetarit) , 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 2018, 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 konformë ligjit. 

Në kuadër të kryerjes së shërbimeve konformë 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 2018, 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 2018, kamë përfaqësuar komunën e Malishevës në organet e 

specializuara sipas kërkesave të organeve kompetente. 
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Gjithashtu konform ligjit është janë përgatitur dy  debate publike 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. 

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. 

Të gjitha punët dhe detyrat e punës që dalin nga përshkrimi i vendit të punës, si dhe punët dhe 

detyrat të dala sipas kërkesës së kryetarit të komunës besojë se, janë kryer në një nivel shumë të 

mirë  si dhe në pajtim me dispozitat ligjore. 

Do të mundohem të jem ne hap me kohën dhe kërkesat e ligjit, për një shërbim sa më cilësorë, 

gjithashtu sugjerimet janë të mirëseardhura! 

 

MENAXHERI I PERSONELIT 

 

Gjatë vitit 2018, në zyrën e personelit janë kryer 1097 lëndë të ndryshme, 6 përgatitje të 

konkurseve, 6 përgatitje të kontratave të punës, 33 përgatitje të njoftimeve, 51 vërtetime, 560 

formular të pagesave në sistemin e pagesave, dhe 150 Formular të vlerësimit, 65 kontrata mbi 

vepër dhe 30 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 2018, Zyra Avokatit Publik ka përfaqësuar Komunën ne 84 , 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 
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Gjykatat tjera të Kosovës  duke ushtruar edhe mjetet juridike si Ankesa dhe parashtresa  për çdo 

kontest gjyqësor. 

 

Gjatë vitit 2018 Komuna e Malishevës ka qen Palë e Paditur apo Paditëse në  konteste të 

ndryshme gjyqësore   : 

 

- Vërtetim Pronësie gjithsej janë zhvilluar  9   lëndë prej tyre: 

 

1. Aprovohet padia-     1   

2. Tërheqje të Padisë -1  

3. Në procedurë Gjyqësorë 7  

 

- Lëndë përmbarimore sipas faturave   kontratave  të prokurimit  10  lëndë  prej tyre: 

 

1. Aprovim  Propozimit  -  5 

2.  Refuzim i pozimit -         1 

3. Ne procedurë                   3  

4. Rigjykim                           1 

 

- Lëndë Kthim vend pune  6 raste prej  tyre  : 

 

1.  Në procedurë  -      1 

2. Aprovohet Padia  - 4  

3. Refuzohet Padia  - 1 

 

 

 

- Lëndët  kompensim dëmi  kemi  4  raste : 

 

 

1. Aprovohet -    1  

2. Ne Procedurë Gjyqësore -  3  . 

 

 

Padi dëmshpërblimi  1 rast  

1. Ne procedurë gjyqësore-  1  

 

- Padi për paga më rastin e pensionimit dhe paga jubilare gjithsej 42 raste:  

1. Aprovohet padia -12  

2. Pjesrisht Aprovohet padia-  5 

3. Procedur gjyqësore – 24 

4. Refuzohet -                   1  
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Komuna e Malishevës gjatë vitit 2018, 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  që është aprovuar në 

shkallë të par të kësaj gjykate në favor të komunës lënda ndodhet më ankesë sipas palës në 

Gjykatën e Apelit të Kosovës  . 

 

AUDITORI I BRENDSHËM 
 

Njësia e Auditimit të Brendshëm, në komunën e Malishevës, gjatë vitit 2018, i ka përfunduar 

7(shtatë) auditime, auditimet janë bërë në bazë të planit vjetor. 

Auditimet janë bërë në: Drejtorinë e Urbanizmit, Drejtorinë për Kulturë,Rini dhe Sport, 

Shfrytëzimi,mirëmbajtja dhe servisimi i veturave të Komunës, Të hyrat vetanake të Komunës, 

Auditimi i rekomandimeve të dhëna nga Zyra Kombëtare e Auditimit, Subvencionimi i 

fermerëve për vitin 2018 dhe Zyra e prokurimit.  

Për të auditimet e përfunduara, janë dhën gjithësejt 22 rekomandime, gjatë vitit është bërë 

mbikëqyrja e iplementimit të rekomandimeve dhe deri në përfundim të vitit janë implementuar 

11 rekomandime, 7 rekomandime janë në proces të implementimit,ndërsa 4 rekomandime nuk 

janë implementuar. 

ZYRA PËR INFORMIM PUBLIK 

Aktivitetet dhe publikimet 

Gjatë vitit 2018, janë zhvilluar 1802 aktivitete të ndryshme, ku përfshihen përcjellja e 

aktiviteteve të kryetarit, drejtorëve komunal dhe zyrtarëve tjerë. Prej këtyre aktiviteteve,  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 527 lajme, 194 njoftime, 13 buletine (12 

mujor dhe 1 vjetor), si dhe janë publikuar dokumente ku përfshihen, kontratat, plane pune dhe  

raporte pune (16), 109, 3 Draft- Rregullore, dhe 735 vendime të kryetarit, dhe 110 të Kuvendit të 

Komunës, procesverbale 80, mbledhje të kuvendit, 13 të rregullta dhe 3 të jashtëzakonshme dhe 

tri solemne, procesverbale të Komitetit për Politikë, debate me qytetarë 2 dhe 9 në takim me 

qytetarë për Projekt-Buxhet, si dhe janë dhënë afro 11 prononcime publike për medie nga zyrtari 

për informim, e po asht edhe nga kryetari i Komunës. 

Për vitin 2018 UEB-i  ka shënuar një shikueshmëri rekorde, për më shumë se 58 mijë ndjeksë . 

Bazuar në këto të dhëna, Zyra për Informim Publik, ka kryer më shumë se nëntë 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. 
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DREJTORIA E ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME 

 

                                               1.     SHËRBIMI I GJENDJES CIVILE 

 

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

Malishevës  gjatë periudhës Janar- Dhjetor 2018  i ka kryer shërbimet sipas kërkesave  të  

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

kohë dhe gjithmonë  janë  zgjidhur  sipas  procedurës  duke ju  përmbajtur  afateve ligjore  

                       

                                      Raporti i shërbimit është si më poshtë: 

- Aktvendime për ndërrimin, përmirësimin  e emrit apo të mbiemrit personal……...........….105 

- Aktvendime për regjistrime me vonesë në LAL………………………………… ............. .564 

- Aktvendime për regjistrime me vonesë në LAV………………………………….............. 39 

- Vërtetim sqarime të ndryshme……………………………………………………...............15 

- Anulime të regjistrimeve në LAL………………………………………………...............   96 

 

 

RAPORT  I  REGJISTRIMEVE  DHE  LËSHUARJES  SË  CERTIFIKATAVE  NË 

SHËRBIMIN E GJENDJES CIVILE 

           Muaji Jana

r 

Shkur

t 

Mars Pril

l 

Maj Qersho

r 

Korri

k 

 

Gusht 

Shtat

or 

Tetor Nënto

r 

Dhjeto

r 

Tot

al 

Regjistrimet e 

reja në LAL 

02 06 04 00 05 06 03 14 01 03 02 00 46 

Regjistrimet e 

mëvon. në 

LAL 

54 45 57 38 30 24 67 112 22 32 22 43 546 

Regjistrimet e 

reja në LAM 

113 53 58 47 54 33 52 127 37 42 51 90 757 

Regjistrimet e 

më von. në 

LAM 

00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 

Regjistrimet e 

reja në LAV 

16 10 10 07 08 10 02 08 03 12 10 14 110 

 Më von.në 

LAV 

19 15 12 08 03 03 17 11 10 04 13 05 120 

Certifikata  të 

lindjes 

3511 2360 2454 307

4 

344

5 

6196 4423 6211 2842 2491 2322 3331 426

59 

Certifikata  

martesore 

533 386 375 321 358 294 369 667 293 345 328 386 465

5 

Certifikata  të  

vdekjes 

123 102 115 90 69 51 100 100 94 98 94 59 109

5 
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RAPORT  I  REGJISTRIMEVE  DHE I LËSHUARJES  SË  CERTIFIKATAVE  NË 

SHËRBIMIN E  GJENDJES CIVILE  KK MALISHEVË PËR REGJISTRIMET E LINDJEVE, 

MARTESAVE DHE VDEKJEVE QË KANË NDODHUR JASHTË KOSOVËS PËR 

PERIUDHËN JANAR- DHJETOR 2018 

 

muajt                                   

 

Regjistrimet 

Jan

ar 

Shku

rt 

Mar

s 

Pri

ll 

Maj Qersh

or 

Korr

ik 

Gus

ht 

Shtat

or 

Tet

or 

Nënt

or 

Dhjet

or 

Tot

al 

Regjistrimet  në 

LAL 

25 21 40 26 36 23 35 84 14 15 14 31 364 

Regjistrimet  në 

LAM 

02 05 00 06 04 00 04 03 02 01 01 01 29 

Regjistrimet  ne 

LAV 

00 00 01 01 01 00 01 02 01 00 00 01 08 

Certifikatat të  lëshuara 

 

 

 

Certifikata të 

lindjes 

25 21 38 25 35 23 37 84 12 09 14 33 356 

Certifikata të 

martesës 

03 04 00 05 08 00 02 03 03 00 01 01 30 

Certifikata të 

vdekjes 

00 00 01 01 01 00 01 02 00 00 00 01 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikata të 

statusit 

martesor 

255 141 147 107 137 91 168 282 126 154 126 220 195

4 

Deklaratë  për 

bashkësinë 

familjare 

634 420 531 318 330 453 437 457 380 464 401 322 514

7 

Certifikate e 

shtetësisë 

22 44 42 15 14 13 28 38 13 22 21 27 299 

Certifikate  e 

vendbanimi 

69 59 185 41 41 35 96 104 77 98 82 63 950 
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                                   2.     Shërbimi për Teknologji  Informative 

 

Shërbimi i Teknologjisë Informative ka vazhduar në mirëmbajtjen e serverëve, kurse në fund të 

vitit është duke  

i bërë edhe përgatitjet për futjen në sistem të intranetit të ri, dhe shumë aktivitete tjera. 

 

 

 

                                       3.      Zyra për Komunitete dhe Kthim 

 

Ka pasur shumë aktivitete, mirëpo vlen të theksohet marrëveshja e Komunës së Malishevës me 

,,IADK”-në, 

organizatë e cila ka një projekt i cili ka për qëllim përkrahjen e të riatdhesuarve, të cilët 

dëshirojnë të merren me bujqësi t‟u ndihmohet me subvencione në mjete bujqësore brenda 

kritereve të parapara nga donatorët.     

 

 

                     4.    Zyra  koordinuese për të drejtat e njeriut, dhe barazi gjinore  

 

Puna dhe aktivitet e zyrës për të drejtat e njeriut dhe barazi gjinore ka qenë e përqendruar për 

avancimin në jetën shoqërore sociale e politike. Me takime dhe aktivitete të shumta janë mbajtur 

dhe shënuar takime, tryeza dhe kampanja të ndryshme si dhe disa rekomandime për çështje të 

caktuara. Po ashtu zyra në fjalë posedon të dhënat statistikore në baza gjinore.  

 

 

 

 

 

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA 

                                              HYRJE: 

 

Në bazë të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë nr.03/L-048 

si dhe Ligjit nr.03/L-221 Për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-048 gjegjësisht nenit 

6.3,6.4 si dhe nenit 45, për raportimet vjetore dhe periodike mbi menaxhimin dhe shpenzimin e 

buxhetit ,Organizatat buxhetore janë të obliguara t‟i paraqesin raportet periodike dhe 

përfundimtare financiare. 

Prandaj Drejtoria për Buxhet dhe financa ka përpiluar raportin financiar për periudhën 

Janar-Dhjetor 2018 në bazë të standardeve të Kontabilitetit dhe procedurave të thesarit mbi të 

hyrat dhe shpenzimet e ndodhura në këtë periudhe. 

 

Sipas të dhënave të prezantuara në tabelat përkatëse del se K.K-Malishevë ka një buxhet 

të miratuar nga Kuvendi Komunal për vitin fiskal-2018, në shumën prej14,103,724.06€ për të 

gjitha programet dhe nën programet. 

Kur kësaj i shtohen donacioni nga qeveria Zvicerane për performance në shumë prej 

77,964.00€,bartjet e disa shumave të vogla të donacioneve të mbetura nga vitet e kaluara në 
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shumë prej1,123.05€,financimet nga huamarrjet prej19,042.56€, mbështet janë nga qeveria sipas 

vendimit 07/80 në shumë prej200,000.00€, mjetet e bartura nga viti 2017 në shumë prej 

92,663.67€ si dhe minusimi i mjeteve prej 3,858.41€ nga pagat nga ana  e ministrisë së 

financave,del se shuma totale e buxhetit e regjistrua rnë SIMFK për Komunën e Malishevës në 

fund të vitit fiscal 2018 kap shumën prej14,490,658.93€. 

 

Buxheti i alokuar për këtë periudhë (Janar-dhjetor  2018), kap shumën prej:14,256,565.53€ çka 

do të thotë se shkalla e realizimi (alokimit) të buxhetit total është 

(14,256,565.53/14,490,658.93)*100=98.38%. 

 

Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) 

për periudhën Janar-dhjetor 2018 është(14,140,376.76/14,256,565.53)*100=99.18 %. 

 

Kurse përqindja e tërësishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është: 

(14,140,376.76/14,490,658.93)*100=97.58%. 

 

Në faqet në vazhdim janë dhënë tabelat e planit të buxhetit,realizimi dhe shpenzimi I tij sipas 

programeve,sipas burimeve (fondeve), sipas kategorive ekonomike dhe sipas drejtorive në 

mënyrë sintetike dhe analitike për periudhën Janar-dhjetor- 2018. 

 

Sipas buxhetit të K.K. Malishevës për vitin fiskal 2018, nga të hyrat vetanake janë planifikuar të 

inkasohen819,797.00€.Plani i realizimit të të hyrave vetanake për periudhën Janar-dhjetor 

2018,është: të hyra të rregullta janë inkasuar 691,454.12€, kurse të hyrat të cilat arkëtohen nga 

gjobat e gjykata vepër periudhën,janar-dhjetor2018 kapin shumën 22,210.00€, kurse gjobat në 

trafik për këtë periudhë kapin shumën prej115,820.00€.Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake 

të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej829,484.12€. 

 

Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë,pra janar-dhjetor 2018, përqindja e realizimit të 

të hyrave vetanake në krahasim me planifikimin është (829,484.12/819,797.00)*100=101.18%.  

Drejtoria për buxhet dhe Financa                                                                                       
 

                                                                          

                                                DREJTORIA E INSPEKTORATIT 

 

   

 

HYRJE 

 

● Raporti vjetor i Punës për vitin 2018 përgatitet nga Drejtoria e Inspektoratit, në përputhje me 

ligjet dhe rregulloret në fuqi, përmes të cilave prezantohen të gjitha aktivitetet kryesore të 

realizuara sipas planit të punës të vitit përkatës.  

● Informatat e prezantuara në raportin vjetor të punës, kanë për qëllim parësor ta mbajnë të 

informuar qytetarin, institucionet lokale dhe qendrore , për të arriturat dhe sfidat e Drejtorisë së 

Inspektoratit në Komunën e Malishevës gjatë vitit 2018.  
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● Gjatë kësaj periudhe jemi munduar të bëjmë ndryshime pozitive në të gjithë sektorët. Nga 

përmbajtja e raportit këto ndryshime pozitive janë të dukshme, lehtësisht të krahasueshme me 

vitet paraprake 2016- 2017 .  

● Viti 2018 karakterizohet me ndryshime pozitive si në sektorin e Mbrojtjes së Mjedisit po ashtu 

edhe në sektorin e Tregtisë. Mësimet e nxjerra nga e kaluara, kanë ndihmuar drejtorinë e 

Inspektoratit në hartimin e Planit Vjetor të punës. Bazuar në këto planifikime, drejtoria e 

inspektoratit  ka realizuar planin e punës për vitin 2018, në përputhje të plotë me parashikimet.  

● Monitorimi i planit të punës 2018 si dhe të çdo viti tjetër, është bërë dhe vazhdon të bëhet 

përmes një organizimi të mirëfilltë të Drejtorisë. Kjo matje është realizuar përmes vlerësimit të 

punëtorëve, me qëllim të përmirësimit të performancës nga viti në vit. Performanca është e 

bazuar në pasqyrën e përpunuar me të dhënat e punës për periudhën janar-dhjetor 2018. 

Vlerësimi në përgjithësi ishte shumë pozitiv, ku janë dhënë edhe vërejtje dhe  rekomandime të 

rëndësishme . Drejtoria e Inspektoratit përveç të arriturave vazhdon të ketë edhe sfidat e saj, por 

falë angazhimit të stafit dhe në bashkëpunim me akterët tjerë po mundohemi çdo sfide ti japim 

zgjidhjen e duhur. 

● Ky raport përveç informatave mbi zhvillimet dhe të arriturat e përgjithshme të Inspektoratit, 

matjes dhe fuqizimit të kornizës vlerësuese dhe monitoruese, gjithashtu, ofron informata për 

numrin e procesverbaleve të lëshuara, licenca, pëlqime, gjoba  që janë realizuar gjatë vitit 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTI  I  PËRGJITHSHËM  PËR  PERIUDHËN       Janar – Dhjetor  2018 
●Drejtoria e Inspektoratit Komunal-stafi i kësaj drejtorie në këtë periudhë kohore ka qenë i 

angazhuar në tërë territorin e Komunës së Malishevës. Angazhimi ka qenë  në lidhje me kryerjen 

e inspektimeve në shumë lëmi  të përgjegjësisë 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 administrative, urdhëresat dhe rregulloret që janë në fuqi.                                                                                                                 

●Po ashtu edhe në ketë vit  të raportimit  bashkëpunimi me Policin e Malishevës në rastet e 

përgjithshme kryesisht për asistim ka qenë shumë i mirë, kurse lendet e kundërvajtjes që janë 

dërguar në gjykatë nuk po shqyrtohen dhe ka shumë lëndë  që po parashkruhen, edhe në ketë vit  

janë parashkruar më shumë se 20  lëndë  të viteve të mëparshme (kemi pas edhe takim me 

gjykatësin  e kundërvajtjes rreth këtij problemi, dhe si arsyetim  i tij është se nuk ka gjyqtarë  me 

numër të mjaftueshëm dhe njëherësh ka shumë lëndë  për kundërvajtje në përgjithësi,po ashtu 

kemi bërë edhe disa ankesa në Gjykatën e Apelit në Prishtinë për lëndët që janë Parashkruar-

Pezulluar), si dhe kemi 6 lëndë të cilat me Aktvendim të gjykatës janë shqiptuar dënime të 

ndryshme  (250€, 150€, 100€, 100€, 400€, 250€).                                                                                                                           

●Gjatë këtij viti në drejtorinë tonë kemi pranuar gjithsejtë 84  kërkesa-ankesa 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 506 procesverbale, janë lëshuar 

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

shumë urdhëresa  gojore. Janë parashtruar lëndë gjykatës kompetente për fillim të procedurës për 
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kundërvajtje. Janë paraqitur kërkesa të ndryshme policisë kryesisht për asistim si dhe për 

mbikëqyrje te disa ndërtimeve pa leje të cilat i kemi ndaluar. Edhe ketë vit kemi vazhduar të 

lëshojmë Pëlqime për pranime teknike të lokaleve me pagesë sipas rregullores komunale në fuqi.  

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

rëndësishme:                                                                                                                                       

1-Shqyrtimin e të gjitha kërkesave-ankesave të parashtruara nga qytetarët.                                                         

2-Kontrollimin e përgjithshëm të të gjitha subjekteve afariste.                                                            

3-Kemi bërë eliminimin e hedhjes së plehrave natyrorë në sipërfaqet publike në të gjitha fshatrat 

e Komunës së Malishevës.                                                                                                                                            

●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 kyçjen e të gjitha 

shtëpive në rrjetet e kanalizimit edhe pse ekziston rrjeti i kanalizimit në ato fshatra , ku  pastaj ju 

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

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

●Po ashtu ka pasur edhe  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  “Syri i Kaltër” për debllokim të ujërave të zeza.      

●Është bërë evidentimi i të gjitha pikave të mbeturinave inerte dhe komunale (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  vlen të theksohet se me rastin e aksionit të përgjithshëm “ Ta 

Pastrojmë Kosovën”  kemi marr pjesë intensivisht në ketë aksion  dhe shumë  pika të 

mbeturinave edhe janë eliminuar. Deponi ilegale  ka  më pak se viteve tjera, për arsye se të gjitha 

fshatrat janë në sistem të grumbullimit të mbeturinave nga kompania si dhe kohë pas kohe edhe 

po eliminohen duke i pastruar.                                                                                                                                     

●Gjithashtu janë  inspektuar dhe janë dhënë vërejtje e sugjerime për  të gjitha deponitë për 

grumbullimin e hekurit dhe autoserviseve për mos hedhje të vajrave.                                                  

●Me datën 25/07/2018 kemi pasur rastin e ngordhjes së peshqve në rrjedhën e lumit Mirusha, ne 

me të marr informatën për rastin kemi dal në teren dhe menjëherë kemi lajmëruar autoritetet 

përgjegjëse qendrore, Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës si dhe Inspektoratin e Ujërave të 

Ministrisë së Mjedisit. Atë ditë ne kemi marrë dy mostra të ujit në dy lokacione të ndryshme dhe 

kemi dërguar për analiza në MMPH-Prishtinë, përkatësisht në Institutin Hidrometeorologjik ne 

Laboratorin e Analitikes Mjedisore të sektorit të ujërave. Po ashtu të nesërmen inspektorët e 

AUV kanë marrë dy mostra të peshkut për bërjen e analizave të mëtutjeshme. Mostrat të ujit dhe 

peshkut janë marr për të ditur shkakun e ngordhjes së peshqve pasi është dyshuar se është bërë 

kontaminimi i ujit. Mirëpo deri me tani nuk është gjetur shkaku i ngordhjes së peshkut, pasi që të 

dy analizat kanë dalë negative.                                                                                           ●Kemi 

inspektuar disa herë furrën e bukës Meli-EK e cila furnizon me kifle të gjitha shkollat e 

Komunës së Malishevës, pastërtia është e mirë, kushtet e punës gjatë prodhimit, paketimit dhe 

shpërndarjes së kifleve  janë shumë të  mira , po ashtu kemi inspektuar edhe mënyrën e 

shpërndarjes dhe përdorimit në përgjithësi të kifleve nga nxënësit nëpër shkolla.                                                                                                                                                

●Janë inspektuar shumë herë si dhe në bashkëpunim me Policin e Malishevës disa furra të 

pjekjes së gëlqeres në fshatin Bardh, Ngucat, Fshat i Ri,  dhe përsëri  janë urdhëruar që të mos 

përdorin goma të automjeteve për pjekje të gëlqeres, e që kemi pas rast 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 
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komunale, po ashtu kemi bërë konfiskimin e gomave që i kemi hasur në vendngjarje si dhe kemi 

shqiptuar edhe gjoba mandatore. Kjo dukuri negative që ka qenë më e madhe viteve tjera ketë vit 

shumë më pak raste kemi pasur gjatë kësaj periudhe.  

●Janë urdhëruar të gjitha subjektet afariste të cilat janë të parapara me Udhëzimin Administrativ 

që të pajisen me Leje Mjedisore Komunale, si dhe kemi filluar shqiptimin e gjobave mandatore 

sipas Udhëzimit Administrativ  nr.06/2018 për mbeturina.                                                                                                                                          

●Janë inspektuar disa herë të gjithë gurthyesit, si dhe njëkohësisht kemi bërë kërkesë 

Inspektoratit të KPMM-Prishtinë që në bashkëpunim me ne ti inspektojmë këta gurthyes.  

 

●Është bërë kontrollimi i përgjithshëm 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 u janë dhënë vërejtje me shkrim por edhe me gojë,  për 

regjistrim të bizneseve të tyre.  Rendësi të veçantë për kontrolle të njëpasnjëshme kemi bërë në 

lokalet që janë në afërsi  të shkollave.                                                                                                          

●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, 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  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 si dhe për mosekspozim të tepërt të mallit jashtë lokaleve.                                                                                                         

●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 cilësi dhe 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 bërë mbylljen e lokaleve-restorante sepse përveç mos respektimit të 

orarit të punës kemi hasur edhe në organizim të muzikës live dhe njëkohësisht edhe i kemi 

dërguar lëndët për procedim të mëtutjeshëm në gjykatë.                                                                                                

●Gjatë fund vitit përkatësisht gjatë festave të fund vitit  jemi marrë sipas Urdhëresës nga MTI 

dhe  Kryetarit të Komunës me personat fizik dhe subjektet afariste të cilat merren me shitjen e 

mjeteve piroteknike për  parandalimin e shitësve ambulator të mjeteve piroteknike, po ashtu edhe 

me ndalimin e përdorimit së tyre nëpër vende publike .                                                                             

● Këtë vit kemi filluar me caktimin e orarit të kujdestarisë për barnatoret dhe ju kemi caktuar 

orarin e kujdestarisë si dhe kemi bërë inspektime të herë pas hershme për respektim të këtij orari 

të caktuar.                                                                                                                                               

● Kemi bërë mbylljen e dy bastoreve të cilat nuk i kanë përmbushur kushtet për zhvillimin  e 

veprimtarisë së tyre afariste,  dhe këtë sektor të biznesit e kemi plotësisht nën kontroll , asnjë 

veprimtari e këtij lloji nuk është i hapur në vende që nuk e lejon ligji.                                               

● Po ashtu kemi zbatuar edhe Urdhëresat nga MTI-Prishtinë lidhur me:                                         

Ndalimin e shitjes së produkteve që nuk e kanë mbishkrimin sipas Kushtetutës së Kosovës.                                          
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● Ndalimin e shitjes së duhanit dhe alkoolit për të miturit si dhe vendosjen e shenjës +18 vjet  në 

raftet e shitjes së këtyre produkteve nga subjektet afariste.                                     

●Ndalimin e shitjes të lodrave për fëmijë që kanë rezultuar si kancerogjene.                                     

●Inspektimin në të gjitha pikat  të shitjes të subjekteve afariste për mbrojtjen e markës së çajit 

“Emona”  për shkak të falsifikimit të kësaj marke tregtare.                                                                 

●Kemi shpërnda  urdhëresa për licencimet dhe rilicencimet e hoteleve dhe moteleve.                      

●Gjatë vitit 2017 janë regjistruar 127 subjekte afariste të veprimtarive të ndryshme biznesore.                                                                                                                                           

●Janë kontrolluar  së paku nga dy herë 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 i higjienës.                                                                                             

●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 gjitha restorantet, marketet, ëmbëltoret, furrat e bukës për kushtet higjienike.                                                                                                              

●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-fshirjeve 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, inspektime janë bërë edhe në disa lokale të cilat bëjnë pranimin 

e grurit dhe merren me shitjen e miellit.                                                                                                

●Kemi marrë pjesë në shtabin komunal për korrje-shirje.                                                                        

●Në bashkëpunim me policinë që na kanë  asistuar kemi 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 bërë edhe gjoba mandatore për shkelësit e ligjit. 

●Po ashtu në bashkëpunim me inspektorët e AUV-regjional kemi marr më shumë se 50 strisho 

për analiza bakteriologjike në hapësirat e ndryshme të restoranteve e sidomos në kuzhina .            

●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 autotaksive, i autotransportuesve.                                                            

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

sonë, me ketë rast kur kemi hasur duke punuar ilegalisht kemi shqiptuar gjobë  mandatore dhe 

njëkohësisht edhe kemi larguar nga komunikacioni.                                                                         

●Pas disa kërkesave kemi bërë vendosjen  e disa shenjave të komunikacionit në disa lokacione të 

ndryshme si dhe kemi rekomanduar DSHP për vendosje edhe të shenjave tjera ku është  e duhur.    

 

●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 Komunën e Malishevës për verifikim 

të kushteve se sa i plotësojnë ato dhe kontrollimin e mishit  për cilësinë e tij.                                                                                  

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

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

●Kemi bërë ndalimin e shitjes të të gjitha kafshëve në treg  të cilat nuk kanë qenë me dokumente 

nga veterinari dhe që nuk kanë qenë të matrikuluara.  
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 ●Është bërë ndalimi i shitjes se kurbanëve  jashtë lokacionit të caktuar e sidomos shitja në disa 

lokacione 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 spërkatjes - repelimit të 

kafshëve në  tërë  stallat e Komunës së Malishevës.                                                                                                                  

●Është bërë kontrollimi i ndërtimeve në përgjithësi dhe eliminimi tërësishëm i ndërtimeve pa 

leje ndërtimore në pronat private, po ashtu janë kontrolluar edhe ndërtimet me leje për arsye se a 

është duke e respektuar ndërtimin e objektit sipas  lejes ndërtimore së lëshuar.                                                                      

●Kemi pasur edhe raste që kanë tentuar të bëjnë ndërtime në pronë komunale  pa  pasur pëlqim 

dhe leje ndërtimore, mirëpo  ne menjëherë kemi bërë ndërprerjen e punimeve të mëtutjeshme dhe 

në bashkëpunim me Policinë jemi duke i mbikëqyrur ato ndërtime për mos vazhdimin e tyre.                        

● Gjatë inspektimit kemi vërejtur dhe kemi dyshuar se nga disa persona është bërë uzurpime të 

ndryshme të  pronës komunale dhe  ne menjëherë i kemi rekomanduar Drejtorisë së Gjeodezisë 

përkatësisht Shërbimit Pronësoro-Juridik të merret me procedura të mëtutjeshme.                                                                                                                 
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PASQYRA E PUNËVE TË PËRGJITHSHME TË DREJTORISË SË INSPEKTORATIT 

NË MËNYRË TABELORE: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

PËRFUNDIM 

 

● Në raport i kemi përmbledhur të gjitha aktiviteteve që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe 

Janar-Dhjetor 2018. Ne si drejtori e realizuam në përpikëri si dhe arritëm që të kemi ndryshime 

të dukshme në të mirë të qytetarëve të Komunës së Malishevës. Padyshim se viti 2018 ishte vit i 

vështirë sidomos për sektorin e inspektoratit pasi jemi përballur me urdhëresa dhe vendime të 

nxjerra nga MTI, por ne jemi munduar që në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës dhe organet 

përkatëse të Ministrisë së Tregtisë ta vëmë në zbatim çdo Vendim-Urdhëresë e nxjerrë nga 

Qeveria e Republikës së Kosovës. Një bashkëpunim i mirë në vazhdimësi ka ndodhur edhe me 

sektorët e drejtorive tjera, dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi kemi arritur të gjejmë zgjidhjen e 

shumë probleme të tjera me rëndësi për Komunën tonë. Kontakti dhe bashkëpunimi me qytetarë 

për të trajtuar dhe zgjidhur së bashku kërkesa dhe ankesat e tyre, ka qenë i përhershëm. Raportet 

e mira me Policinë e Kosovës dega në Malishevë, si dhe me mekanizmat tjerë lokal e qendror, 

me të gjithë ata që fushëveprim të tyre kanë ligjshmërinë, transparencën, llogaridhënien, 

konsolidimin e vazhdueshëm demokratik të qeverisjes lokale, e që secili nga ta kanë peshën e vet 

të madhe për mbarëvajtjen dhe ecurinë normale të proceseve në Komunën e Malishevës. Raporti 

i punës për vitin 2018 është dëshmia më e madhe që në institucionin tonë funksionin rendi dhe 

ligji.  

 

DREJTORIA PËR ARSIM DHE EDUKIM 

  

Drejtoria për Arsim dhe Edukim në vitin 2018 ka realizuar këto aktivitete: 

 

- Është bërë furnizimi me rekuizita sportive për  institucionet arsimore; 

- Është bërë furnizimi me material higjienik- kontratë është në zbatim; 

 

506 34 65 10 16 84 84 248 €  1845 € 24 127 
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- Është bërë ndërtimi i fushave sportive në Burim, Mirushë; 

- Renovimi i Sallës së Edukatës Fizike në SHFMU" Kajtaz Ramadani" në Kijevë. 

- Është bërë renovimi i 15 shkollave fillore të mesme të ulëta. 

- Është bërë renovimi i kulmit të SHMP" Lasgush Poradeci" në Kijevë 

- Është realizuar bartja e nxënësve me nevoja të veçanta deri në Shkollë. 

- Është realizuar përkrahja me pajisje shkollore për nxënësit me raste sociale; 

- Është realizuar shujta ushqimore për klasën e bashkangjitur në SHFMU" Ibrahim 

Mazreku" në Malishevë 

- Janë realizuar donacione në pajisjen e shkollave me kabinete të informatikës për 

Gjimnazin Hamdi Berisha dhe SHMP" Lasgush Poradeci" në Kijevë dhe disa 

shkolla fillore të mesme dhe të ulëta. Ky donacion në kompjuterë është siguruar 

nga mërgimtari Agim Paçarizi- Dragobil me qëndrim në Zvicër. Po ashtu edhe në 

këtë fund vit do të realizohet edhe një donacion me kompjuterë për shkollat i 

siguruar nga Universiteti i Friburgut në Zvicër, përmes koordinimit të mërgimtarit 

Agim Paçarizi. 

- Është realizuar donacion me inventar shkollor nga Qyteti Soest i Gjermanisë i 

realizuar nga mërgimtari Nuhi Krasniqi- Carrallukë  me qëndrim në Gjermani. 

- Është në realizim kontrata për shërbime interneti për institucionet arsimore; 

- Është në realizim e sipër kontrata për mjete të konkretizimit në vlerën  rreth 100 

000 mijë euro. 

- Është në realizim kontrata me shujtë ushqimore për nxënësit e arsimit parafillor 

dhe fillor. në vlerën rreth 70 mijë euro. Ky furnizim pritet të ndodh edhe në vitin 

2019; 

- Është realizuar fillimi i punës në shkollë të re për fshatin Bubavec. 

- Është në realizim e sipër ndërtimi i SHFMU" Afrim Buçaj" në Lladroc, dhe 

SHFMU" Afrim Krasniqi" në Bardh  

- Është realizuar ndërtimi i aneksit për Gjimnazin " Hamdi Berisha" në Malishevë; 

- Furnizimi me Inventar për institucionet arsimore në vlerën prej 68000 mije eurosh 

- Realizimi i shërbimit transportues për nxënësit e fshatit Janqist dhe lagjes 

Garaqevë që vijojnë mësimet në SHFMU" Salih Bytyçi" në Shkozë dhe SHFMU" 

Asim Vokshi" në fshatin Panorc. 

- Realizimi i projekteve të ndryshme të karakterit edukativ dhe arsimor me 

institucione dhe organizata të ndryshme. 

- Më shumë se 650 mësimdhënës kanë marrë pjesë në trajnime të ndryshme në 

bashkëpunim me MASHT, GIZ e tjerë. 

- Furnizimi me material pedagogjik për institucionet arsimore; 

- Po ashtu është përkrahur rregullimi i rrethojave për 5 institucione arsimore në 

vlerën prej 40 mijë eurosh. 

- Realizimi i kontratës me furnizim me lëndë djegëse është në zbatim 

- Realizimi i kontratës me material teknik në vlerën prej 29 mijë eurosh. 

- Janë përkrahur dhjetëra institucione arsimore me projekte të vogla, qoftë gara 

diturie, qoftë gara shkollore qoftë binjakëzime shkollore anekënd  trojeve 

shqiptare, pjesëmarrja në TV e radio etj. 

- Është në realizim kontrata për mirëmbajtjen e sistemit të ngrohjes qendrore vlera 

afërsisht 38 mijë euro 

- Janë realizuar aksione për mbrojtjen e mjedisit. 
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- Është përkrahur realizimi i testit PISA, testit të Maturës Shtetërore, të 

Arritshmërisë etj. 

- Përkrahja e shërbimit transportues për pjesëmarrje në gara dhe projekte të 

ndryshme të karakterit sportiv, edukativ dhe kulturor. 

- Në bashkëpunim me shoqata të ndryshme dhe institucione janë përkrahur 

institucionet arsimore me biblioteka dhe pajisje informatike. 

- Po ashtu këtë vit ka filluar zbatimi i Granteve të Huamarrjes për 9 shkolla vlera e 

përfitimit është afërsisht 90 mijë euro. Ky projekt përkrahet nga Banka Botërore, 

dhe MASHT-i. 

 

DREJTORIA PËR GJEODEZI, KADASTËR DHE PRONË 

      Përshkrime të përgjithshme për fushën e veprimit të drejtorisë 

 

- Drejtoria Komunale për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, kryen punë profesionale dhe 

shërbime tjera subjekteve të ndryshme, është përgjegjëse për zhvillimin dhe organizimin 

e kapaciteteve kadastrale, rrjetën referuese homogjene, për sigurimin e hartave Orto-Foto,  

rikonstruimin e informatave kadastrale në formë digjitale, modelin e sistemit informativ 

mbi tokën dhe pronën; 

- Planifikimi i rrjetit me pika të reja kontrolluese dhe themelimi i pikave te reja; 

- Vektorizimi i planeve të skanuara-ngastrave dhe zonave kadastrale; 

- Azhurnimi i pjesës grafike në bazë të dokumenteve dhe matjeve të reja; 

- Ndarja e ngastrave dhe shënimi i kufijve në rastin e shpronësimit, kryen procedurat rreth 

shpronësimit  të tokës; 

- Regjistrimi i pronës së paluajtshme në regjistrin e tokës komunale; 

- Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas detyrës zyrtare dhe zhvillon procedurat e 

regjistrimit sipas kërkesës se palëve; 

- Bënë korrigjimin e regjistrit lidhur me regjistrimin e pronës sipas ligjeve në fuqi; 

- Bënë azhurnimin e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara, azhurnimi i regjistrit të 

ndërrimeve të matjeve nga terreni; 

- Regjistrimin e hipotekës; 

- Regjistrimin e servituteve; 

- Regjistrimin e pronës dhe objekteve; 

- Regjistrimin e pronës së dhënë në shfrytëzim afatgjatë dhe afatshkurtër; 

- Lëshon certifikata të pronësisë, kopje plani; 

- Mbron pronën komunale-publike nga uzurpimet dhe udhëheqë procedurat lidhur me këtë 

çështje, etj 

 

Ligjet, udhëzimet administrative dhe rregulloret 

 

Të  gjitha procedurat dhe veprimet në kuadër të kësaj drejtorie janë të rregulluara e të 

mbështetura me dispozita ligjore të paraqitura si më poshtë: 

- Ligji Nr. 2002/5 për Themelimin e Regjistrit të të Drejtave të Pronës së Paluajtshme; 

- Ligjit Nr. 2003/13 mbi Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligji Nr. 2002/5 mbi Themelimin e 

Regjistrit të të Drejtave të Pronës së Paluajtshme;  

- Ligji Nr. 04/L-009 mbi Ndryshimin dhe Plotësimin  e Ligji Nr. 2002/5 mbi Themelimin e 

Regjistrit të të Drejtave të Pronës së Paluajtshme; 
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- Ligji nr. 04/-l-013 për Kadastër; 

- Ligji Nr. 2002/4 për Hipotekat; 

- Ligji mbi Shqyrtimin e Marrëdhënieve Pronësoro–Juridike të Krijuara me Uzurpim 

Arbitrarë të Tokës në Pronësi Shoqërore (GZ. nr. 46/77); 

- Ligji me Ndryshim dhe Plotësim të Ligjit mbi Shqyrtimin e Marrëdhënieve Pronësoro – 

Juridike të Krijuara me Uzurpim Arbitrarë të Tokës në Pronësi Shoqërore (GZ. nr. 

37/88); 

- Ligji mbi Procedurën e Përgjithshme Administrative Nr. 05/L – 031; 

- Udhëzim Administrativ Nr. MSHP2004/03 për Zbatimin mbi Themelimin e Regjistrit për 

të Drejtat në Pronën e Paluajtshme; 

- Udhëzim Administrativ Nr. 02/2013 për Zbatimin e Ligjit për Kadastër; 

- Udhëzim Administrativ MMPH Nr. 08/2014, për Tarifat e Shërbimeve për Regjistrimin e 

të Drejtave të Pronës së Paluajtshme nga Zyrat Kadastrale Komunale; 

- Korniza për Punë Nr. AKK 2013/01 për Korrigjimin e Sipërfaqeve; 

- Rregullorja për Taksa, Ngarkesa dhe Gjoba Komunale për Vitin 2017, Nr. 02/80; 

- Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. 08/2018 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit 

Administrativ (QRK) Nr. 03/2016 për Masat e Veçanta për Regjistrimin e Pronës së 

Paluajtshme të Përbashkët në emër të dy Bashkëshortëve; 

 

Përshkrimi i punëve dhe aktiviteteve   

 

Në këtë periudhë Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë,  ka zhvilluar aktivitete të shumta 

duke u bazuar në detyrat dhe obligimet që i takojnë. Në kuadër të këtyre detyrave dhe 

obligimeve ka kryer këto aktivitete: takime zyrtare me institucionet përkatëse siç është 

Agjencioni Kadastral i Kosovës, Agjencinë Kosovare të Privatizimit, si dhe institucione tjera.  

Pastaj aktivitete tjera në terren nëpër tërë territorin e komunës sonë aty ku është kërkuar që të 

jemi në shërbim të qytetarëve si dhe aktiviteteve që kanë qenë të nevojshme për Komunën. 

Gjithashtu janë kryer të gjitha shërbimet që 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. 

 

Në kuadër të përgjegjësive Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, përkatësisht stafi i kësaj 

drejtorie,  ka qenë në nivel të detyrave, duke shqyrtuar dhe miratuar të gjitha kërkesat e palëve, e 

institucioneve, që kanë të bëjnë me ndërrim pronari, regjistrim dhe çregjistrim i hipotekës, 

regjistrim i servitutit, kërkesa për certifikata të pronës, kopje plani, kërkesa për ndarje dhe 

bashkim parcelash, etj. 

 

Kemi zhvilluar bashkëpunim dhe kemi shkëmbyer shkresa më  institucione të ndryshme si AKP 

(Agjencioni Kosovar i Privatizimit), Policinë e Kosovës, Agjencinë Kundër Korrupsioni, 

Qeverinë e Kosovës, Administratën Tatimore të Kosovës si dhe shqyrtimi e miratimi i kërkesave 

të palëve, institucioneve private dhe shtetërore. 
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Njëkohësisht i jemi përgjigjur të gjitha kërkesave nga Drejtoria e Inspektoratit të cilat kanë të 

bëjnë më dyshime për uzurpim, vërtetim të gjendjes faktike  dhe kërkesa nga Drejtoria e 

Urbanizmit që lidhen me realizimin projekteve komunale. 

 

Po ashtu kemi shqyrtuar kërkesat e ndryshme të bëra nga qytetarët dhe përfaqësuesit  e fshatrave, 

si p.sh. në fshatin Gajrak, Banjë, Guriq, Vërmicë, Shkarashnik, Tërpezë, Mleqan, Panorc, Kijevë, 

Llashkadrenoc,  etj. 

 

Shërbimi Pronësoro – Juridik i cili shërbim operon në kuadër të Drejtorisë për Gjeodezi, 

Kadastër dhe Pronë, gjatë periudhës kohore Janar – Nëntor 2018, ka zhvilluar këto aktivitete 

dhe ka kryer këto detyra: 

 

- Në bazë të kërkesave të ndryshme dhe  rekomandimeve të inspektoratit shërbimi pronësor 

ka filluar  dhe zhvilluar procedurën administrative për trajtimin e uzurpimit arbitrarë të 

tokës në pronësi të Kuvendit Komunal. Si rrjedhojë e këtyre procedurave janë vërtetuar 

rrethanat dhe janë marr aktvendime për uzurpim të pronës komunale ndaj: 

1. Nait Bajram Mazreku nga Malisheva, (Zona Kadastrale Malishevë); 

2. Sahit Ali Krasniqi nga fshati Damanek, (Zona Kadastrale Damanek); 

3. Hasan Smajl Gajraku nga fshati Gajrak, (Zona Kadastrale Marali); 

4. Xhevat Paqarizi nga fshati Dragobil, (Zona Kadastrale Dragobil); 

5. Shaqir Shaip Krasniqi nga fshati LLashkadrenoc, (Zona Kadastrale Llashkadrenoc). 

6. Agim Mehmet Paqarizi nga fshati Lubizhdë (Zona Kadastrale Lubizhdë); 

7. Gani Ali Gajraku nga fshati Gajrak (Zona Kadastrale Marali); 

8. Hajdin Hajdin Zulfaj  dhe Sefulla Hajdin Zulfaj nga fshati Senik (Zona Kadastrale 

Senik) dhe 

9. Hisen Haxhi Zulfaj nga fshati Senik (Zona Kadastrale Senik). 

 

Sipas kërkesës së përfaqësuesve të fshatit Gajrak, pas vendimit të Kuvendit Komunal në 

Malishevë  janë bërë disa ndryshime të rrugëve publike dhe rregullim i parcelës ku gjenden 

varrezat e këtij fshati. 

Po ashtu,  në bazë të kërkesës së banoreve të lagjes “Begaj”, të fshatit Banjë, është bërë hapja  e 

një rrugë nëpër prona private dhe regjistrimi i saj në kadastër si rrugë publike. 

 

Ky sektor ka zhvilluar procedurën administrative në lidhje me Vendimin e Kuvendit Komunal në 

Malishevë Nr. 02/213, datë 26.06.2018, që ka të bëjë me këmbimin e pronave private me pronën 

komunale. 

Shërbimi Pronësor mban dhe ruan edhe arkivin  e lëndëve të vjetra që sipas kërkesave të 

qytetarëve janë dhënë përgjigje dhe kopje të dokumenteve të këtyre lëndëve. 
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Paraqitja tabelare e numrit të kërkesave dhe të dokumentacionit kadastral të lëshuar për çdo muaj 

dhe numri i përgjithshëm për vitin 2018. 

 

Tab.1 

Numri i lëndëve dhe  kërkesave  të pranuara dhe shqyrtuara për periudhën Janar – Dhjetor 2018, 

janë të paraqitura në tabelën si më poshtë: 
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Tab.2 

Të hyrat e realizuara në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë  Janar – Dhjetor 2018 

 

 

 
 

2016 2017 2018

Ndërrim pronari,regjistrim i 
trashëgimisë, vendimeve 
gjyqësore,  regjistrim dhe  

çregjistrim i hipotekës

835 738 959

Numri i përgjithshem i 
kërkesave 

3541 3032 4034

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

Numri i kërkesave sipas viteve

Janar  36 9 10 18 60 81 / 5 6 1 / / / / / / 227 

Shkurt 213 16 13 1 65 106 / 9 8 / 3 / / / 14 / 448 

Mars 313 17 23 7 67 90 / 54 3 1 4 / 2 3 / / 584 

Prill 81 9 13 5 73 80 / 19 9 / / / / 6 / / 295 

Maj 249 91 14 5 33 73 3 6 7 / / 1 2 / 1 1 486 

Qershor 60 30 14 1 31 53 / 6 3 / / / / / 3 1 205 

Korrik 48 114 18 4 30 72 / 3 3 / / / / / 3 / 295 

Gusht 44 29 5 14 31 112 / 7 9 1 1 / 3 / 6 / 262 

Shtator 56 58 12 / 60 71 1 11 10 / 1 / / 1 1 / 281 

Tetor 126 94 11 4 56 79 / 6 6 1 1 1 2 / 1 1 389 

Nëntor 60 35 16 7 70 64 1 10 2 1 1 / / / 5 / 271 

Dhjetor 47 77 17 4 65 71 1 5 4 / 1 / / 1 1 / 292 

Nr.përg

j 

133

3 579 166 70 641 953 6 141 70 5 12 2 9 11 35 3 
4034 

Muaji Janar  Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor 

Të hyrat 2953 5498  6214 2912 4400 1900 2547  4800 1945 3606 1661 2753 

           Totali 41, 189.00 

€ 
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Tab. 3 

Në mënyrë grafike janë paraqitur, numri i kërkesave që kanë të bëjnë me ndërrim pronari, 

regjistrim i aktvendimeve për trashëgimi, regjistrim dhe çregjistrim i hipotekave, modifikime të 

ndryshme, si dhe numri i kërkesave në total që përfshihen edhe kërkesat për t‟u pajisur me 

dokumentacion kadastral, sipas të dhënave për tri vitet e fundit.  

Në bazë të këtyre të dhënave vërehet një interesim më i madh për t‟i zyrtarizuar ndryshimet që 

ndodhin në qarkullimin juridik të paluajtshmërive. 

 

 

 

 
 

Tab.4 

Në këtë tabelë janë paraqitur të hyrat e realizuar në këtë drejtori për vitin 2018 dhe të hyrat që 

janë realizuar në dy vitet e kaluara.  

Planifikojmë që për vitin 2019 të rrisim të hyrat të paktën edhe për 20 % në krahasim me vitin 

2018.  

 

Të gjitha këto të dhëna janë paraqitur duke u bazuar në raportet mujore të dorëzuara në fund të  

çdo muaji kalendarik. Pra, Sektori i Kadastrës, Gjeodezisë dhe Pronës në përfundim të çdo muaji 

përgatisin me shkrim raportet e punës që kanë të bëjnë me numrin e kërkesave dhe lëndëve që 

kanë pranuar dhe shqyrtuar, të hyrat që janë realizuar si dhe problemet e vështirësitë në 

realizimin e detyrave. 

 

Vështirësitë dhe pengesat 

 

Në punët e kësaj drejtorie si vështirësi në realizimin efikas të detyrave dhe përgjegjësive  

paraqitet: 

 

- Mungesa e dokumentacioneve për disa zona kadastrale; 

- Mungesa e Planit Zhvillimor Komunal dhe hartave zonale; 

2016 2017 2018

Të hyrat vjetore 49624 31659 41189
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- Fakti që nuk është bërë trashëgimia me kohë dhe pronat kanë mbetur të regjistruara në 

emër të personave tashmë të vdekur; 

- Ndryshimet e pronarëve të cilët nuk janë zyrtarizuar; 

- Këmbimet e pronave të cilat nuk janë regjistruar në kadastër; 

- Mungesa e stafit të mjaftueshëm në shërbimin pronësoro – juridik për trajtimin e 

uzurpimeve; 

- Infrastruktura ligjore e pa reformuar në trajtimin e uzurpimeve arbitrare të pronës 

komunale, etj. 

 

DREJTORIA PËR KULTURË, RINI DHE SPORT 

 

Hyrje 

 

Objektivat themelore të Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport: 

 Udhëheqja me resurset kulturore lokale, duke përfshirë muzeun dhe resurset e 

trashëgimisë kulturore; 

 Udhëheqja me Shtëpinë e Kulturës,  Bibliotekën e Qytetit, Stadiumin e Qytetit, Palestrën 

e Sporteve dhe hapësirat tjera përcjellëse; 

  Organizimi i shënimit të datave me rëndësi historike për shtetin tonë dhe festat 

kombëtare; 

 Organizimi i debateve për zhvillim dhe avancim të kulturës, rinisë dhe sportit; 

 Mbledhja e shënimeve faktike mbi të arriturat në  kulturë, rini dhe sport; 

 Bashkëpunimi i ngushtë dhe raportimi për punën e vet para Kryetarit të Komunës, 

Kuvendit të Komunës, komitetit përkatës, kurdo që kërkohet; 

 Bashkëpunimi me drejtoritë në nivel qendror nga fushëveprimtaria përkatëse, dhe 

këshilltarët nga këto fusha; 

  Regjistrimi i grupeve, klubeve, ansambleve etj. 

 Mbështetja e aktiviteteve kulturore, rinore, sportive, etj. 

 Bashkëpunimi me qytete dhe shtete tjera, për të mundësuar një integrim të mirëfilltë dhe 

këmbim përvojash, si dhe me OJQ e organizata të tjera; 

  Respektimi, përkrahja dhe ndihma për asociacione, klube dhe shoqata, dhe zbulimi i 

individëve me aftësi të posaçme kreative, pa dallim racor, gjinor, religjioz, nacional etj. 

 Ofrimi i institucioneve të veta në shërbim të përgjithshëm të qytetarëve; 

 Joshja e investitorëvedhe kërkimi i fondeve shtesë; 

 Organizimi i debatve për zhvillim dhe avancim të rinisë, kulturës dhe sportit; 

 Bashkëpunimi me Drejtorinë e Arsimit në lidhje me reformat dhe kushtet që mund t‟i 

kenë të rinjtë;  

 Organizimi i anketave, seminareve e trajnime të ndryshme; 

  Ushtron edhe kompetenca tjera që mund t‟i caktohen me ligj ose që delegohen nga 

pushteti qendror; 

Në kuadër të Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, aktivitetet janë të fokusuara në sektorët 

përkatëse:  

 Sektorin e  kulturës 

 Sektorin e muzeut 

 Sektorin  e rinisë 

 Sektorin  e sportit 
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 Sektorin e bibliotekave 

 

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport  përcjell edhe punën e institucioneve kulturore e sportive të 

cilat janë pronë e Komunës së Malishevës dhe janë në shërbim të qytetarëve, për zhvillimin e 

aktiviteteve sportive, kulturore dhe aktivitetet e rinisë, si: 

 Shtëpinë e Kulturës ,,Tahir Sinani ” 

 Palestrën Sportive ,, Habib Zogaj “ 

  Muzeun „‟ Jahir Mazreku” 

 Bibliotekën e Qytetit “Sokol Kryeziu” 

 Stadiumin e Qytetit “Liman Gegaj” 

 

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, ka subvencionuar organizatat joqeveritare të sferës së 

kulturës, rinisë dhe sportit të cilat janë aktive dhe zhvillojnë aktivitetet e tyre në komunën e 

Malishevës.  

Kjo përkrahje financiare, është bazuar në Rregulloren MF 04/2017, mbi Kriteret, Standardet dhe 

Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve.Është bërë thirrja publike, e cila ka qenë e hapur për të 

gjithë. Të gjtiha OJQ-të kanë qenë të kënaqura, me mënyrën se si është bërë përkrahja, andaj 

puna dhe vullneti i tyre ka bërë që ky vittë jetë një vit i suksseshëm në të gjithë sektorët, sidomos 

te klubet sportive. 

 

 

1. SEKTORI PËR KULTURË 

 

Në kuadër të sektorit për kulturë, organizojmë aktivitetet kulturore për shënimin e datave të 

rëndësishme historike për vendin tone. Ndër ktivitetet kulturore të realizuara gjatë vitit 2018 

janë: 

 Shënimi i përvjetorit të Masakrës së Malishevës dhe Flakës së Janarit. 

 Më 17 shkurt,  është shënuar Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës. Me këtë rast 

kemi organizuar një koncert në Parkun e Qytetit, me artistë të komunës sonë. Aktivitetet 

kanë filluar sipas agjendës,me mbajtjen e një seance solemne në Kuvendit e Komunës së 

Malishevës, me vënien e buqetave me lule te shtatorja e Komandantit Legjendar Adem 

Jashari në Malishevë, vizitë në varrezat e dëshmorëve në Malishevë, Kleçkë dhe në 

Kompleksin Memorial Adem Jashari në Prekaz.  

 Më 5,6 dhe 7 mars, në kuadër të shënimit të manifestimit “Epopeja e UÇK-së”, kemi 

organizuar aktivitete të ndryshme. Aktivitetet kanë filluar me seancë solemne më pas janë 

bërë nderime pranë shtatores së Komandantit Legjendar Adem Jashari në Malishevë, 

homazhe në varrezat e dëshmorëve në Malishevë, Kleçkë dhe në Prekaz. 

 Me rastin e 1 |Qershorit -Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve, kemi organizuar shfaqje 

teatrale për fëmijë, “Kësulëkuqja” aktruar nga aktorët e teatrit Dodona, në Shtëpinë e 

Kulturës “Tahir Sinani” në Malishevë, ku të pranishëm në këtë shfaqje ishin mbi 500 

fëmijë.  

 Më 16 qershor, në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 16 Qershori, Ditës së Çlirimit 

dhe të Dëshmorëvetë Malishevës, janë zhvilluar  aktivitete kulturore, rinore dhe sportive. 

Është mbajtur Mbledhja Solemne  dhendarja e çmimeve tradicionale në Shtëpinë e 

Kulturës “Tahir Sinani” në Malishevë. Më pas sipas planifikimit kemi organizuar shfaqje 

tetrale me kukulla për fëmijë, në Shtëpinë e Kulturës “ Tahir Sinani “ në Malishevë, ku u 
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argëtuan numër i madh i fëmijëve si dhe u bë publikimi i rezultateve të konkursit artistik 

për krijime letrare, artin pamor dhe artin muzikor.   

 

Vizitë dhe vendosja e buqetave me lule te Shtatorja e Komandantit Legjendar “Adem 

Jashari”, vizitë të varrezat e Dëshmorëve në Malishevë, Kleçkë dhe Prekaz.Koncert në 

Parkun e Qytetit, në të cilin kanë marrë pjesë SHKA, këngëtarëdhe grupe të ndryshme të 

muzikës, nga treva jonë si dhe këngëtarë të njohur të estradës si :Meda, Vjollca Haxhiu, 

Rina Gashi etj. Aktivitetet janë përmbyllur me ndezjen e fishekzjarrëve në orën 21:00. 

 

 Më 1 dhe 2 gusht është mbajtur edicioni i pestë i Festivalit Folklorik “Oda e Llapushës”, 

festival kyme karakter garues gjithëkombëtar, ku u prezantuan vlerat e larta të folklorit 

shqiptar, dhe morën pjesë rapsodë të shumtë, shoqëri kulturo-artistike, Ansamblet e 

këngëve dhe valleve nga të gjitha trevat shqiptare dhe diaspora. Për hërë të parë, për nder 

të edicionit të pestë të Festivalit “Oda e Llapushës” ne kemi organizuar sesionin shkencor 

“Folklori në Krahinën e Llapushës”. Sesioni u mbajt në sallën e kuvendit të komunës së 

Malishevës. Në këtësesion shkencor kishim nderin t‟i ndëgjonim kumtesat e studiuesve të 

folklorit, si : 

- Prof.dr. Zymer Neziri, “Eposi i Kreshnikëve në pesë shtete të Ballkanit në fillim 

të shekullit XXI, Krahina e Llapushës”; 

- Prof.dr. Adem Zejnullahu, “Salih e Feriz Krasniqi - Rapsodë të papërsëritshëm” ; 

- Prof.dr. Sabahajdin Cena, “Tradita rapsodimit epik – heroik në arsenalin e 

Llapushës” ; 

- Dr.sc. Mehmet Rukiqi, “Rapsodët nga krahina e Llapushës” ; 

 

 Krahas Festivalit Folklorik “Oda e Llapushës”, për dy ditë është hapur edhe panairi  me 

punë artizanale. Në këtë panair janë prezantuar punimet e dorës në veshje, si dhe të 

ushqimeve tradicionale. 

 Pastaj, kemi vizituar Urën e Arbaxhinjëve në Bubël, Kullën në fshatin Llapqevë si dhe 

Shpellën e Flladit në Panorc. Vizita është bërë me qëlllim që të verifikohet gjendja 

aktuale e trashëgimisë kulturore dhe asaj natyrore. 

 Më 27 nëntor, për nder të festave të Nëntorit kemi organizuar shfaqje teatrale ”Mësuesi” 

në Shtëpinë e Kulturës “Tahir Sinani”, në Malishevë. 

 Më rastin e 28 Nëntorit, Ditës së Flamurit, Datëlindjes së Komandantit Legjendar Adem 

Jashari dhe daljes së parë publike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, është mbajtur seancë 

solemne, janë bërë nderime pranë shtatores së Komandantit Legjendar Adem Jashari në 

Malishevë, pastaj homazhe te varrezat e dëshmorëve në Prekaz, Kleçkë dhe Malishevë.  

 Më 3 dhjetor, u mbajt sesioni shkencor kushtuar 70 - vjetorit të lindjes së Prof.dr. Tafil 

Kelmendit, sesioni u organizua nga Shoqata për Kulturë dhe Letërsi “ Tafil Kelmendi”, e 

mbështetur nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport e Republikës së Kosovës dhe 

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Malishevës.Me çmimin '' Dr. Tafil 

Kelmendi'' u nderua Prof.dr.Emin Kabashi. Me motivacionin: Për kontributin e 

çmueshëm në fushën e letërsisë, dhe ndihmesën e dhënë në botimin e veprave shkencore 

të Prof.dr. Tafil Kelmendit.Me kumtesa në sesion u paraqiten: Akademik Emil Lafe, 

Prof.dr.Kujtim Kapllani, Prof. dr. Qemal Murati, Prof.dr. Rami Memushaj, Prof.dr.Ragip 

Mulaku, Prof.dr. Emin Kabashi dhe Qëndrim Morina, Prof. 
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 Më 26 dhjetor, është organizuar orë letrare me krijuesit letrarë që dhuruan libra për 

pasurimin e bibliotekave të shkollave të komunës së Malishevës. Ora letrare u organizua 

nga Shoqata për Kulturë dhe Letërsi “ Tafil Kelmendi” në bashkëpunim me Drejtorinë 

për Arsim dhe Edukim si dhe Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport. 

 Më 28 dhjetor, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, në kuadër të aktiviteteve 

tradicionale, për shpalljen e më të mirëve të vitit, ka shpallur më të mirët e vitit 2018, në 

fushat e kulturës, sportit, rinisë dhe lexuesin më të mirë. Çmimi për Kulturë ju nda SHKL 

“Tafil Kelmendi”. 

 

2. SEKTORI PËR MUZE 

 

Sikurse në sektorët e tjerë, ashtu edhe në sektorin e muzeut ka organizuar aktivitete, ku gjatë 

këtij viti komunikimi me qytetarët ka qenë në nivel të kënaqshëm, ku përveç qytetarëve, kemi 

komunikuar edhe me institucionet përkatëse në shtririjen e aktiviteteve të muzeut, siç është: 

Instituti Arkeologjik i Kosovës, Muzeu Kombëtar, zyra regjionale për ruajtjen e trashëgimisë në 

Prizren, për të gjetur forma për kthimin e  eksponateve, që janë nën mbrojtje me ligj e që janë 

gjendur në trevën tone. 

Muzeun e Qytetit “Jahir Mazreku”, gjatë këtij viti e kanë vizituar njënumër  ikonsiderueshëm i 

institucioneve, shoqatave, shkollave, subjektet politike parlamenatre dhe grupe të qytetarëve. 

Ndër shkollat që kanë vizituar muzeun, përmendim: SHFMU”Imer Krasniqi” Carrallukë, 

SHFMU “Nuhi Mazreku” Gurishtë, SHFMU “Emin Duraku” Dragobil, SHFMU “Bajram Curri” 

Drenoc, Gjimnazi “Hamdi Berisha” etj.Pastaj familjet e dëshmorëve dhe qytetarë të viseve të 

ndryshme të Kosovës dhe Shqipërisë.  

Përveç këtyre vizitave, kemi pasur edhe vizitorëtë ndryshëm, vizitat me studentë, të cilëve ju 

kemi ofruar material dhe shënime që posedon Muzeu i Qytetit. 

Me zyrtarët e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, përkatësisht Instituti për 

Mbrojtje të Trashëgimisë Natyrore, në Gurbardh vizituam lisin,  cili është monument në 

mbrojtje, mirëpo është dëmtuar nga erërat. Pastaj, kemi bërë vizitë në fshatin Mirushë, kuështë 

gjetur gur mbivarror, vizitë në Kullën e Llapqevës, në shpellën e “Flladit”, në Panorc, tek “Ura e 

Arabaxhinjëve, në Bubël etj. 

Muzeu i Qytetit “Jahir Mazreku” synon të nxisë mirëkuptimin dhe vlerësimin e historisë së 

trevës së Llapushës,mbi të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen shqiptare. 

 

3. SEKTORI PËR RINI 

 

Në kuadër të sektorit për rini, organizojmë aktivitetet rinore, ku fokus kryesor e kemi rininë.  

Ndër aktivitetet rinore të realizuara gjatë vitit 2018 janë: 

 Në Qendrën Rinore Publike, është mbajtur trajnim për të drejtat e pacientit. Trajnimi 

është organizuar në bashkëpunim me organizatën  PRAK-Kosova. 

 Me qëllim të shkëmbimit të përvojave ndërmjet DKRS-së së Malishevës, sektorit të rinisë 

dhe DKRS-së së Rahovecit, sektorit të rinisë, kemi vizituar komunën e Rahovecit. 

Diskutuam për shtimin e aktiviteteve të përbashkëta, mbështetjen e të rinjve,  

shkëmbimin e përvojave midis të rinjve të komunave tona. 

 Qendra e rinisë në bashkëpunim me Grupin Jo-formal “ The Bus” kanë zhvilluar 

aktivitetin “ Mbaje lapsin, jo unazën”. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe përfaqësues 
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nga komuna si dhe Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport. Aktiviteti është pjesë e projektit 

të përkrahur nga organizata gjermane GiZ. 

 Kemi pritur në takim përfaqësuesit e OSBE-së, z. Isljam Salihun, me të cilin kemi 

diskutuar për përkrahjen e OJQ-ve sipas Rregullres MF 04/2017, mbi Kriteret, Standardet 

dhe Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve. 

 Mbi 250 të rinj kanë zhvilluar një marsh kundër dukurisë së martesave të hershme. 

Marshi është organizuar nga Qendra e Rinisë ne bashkëpunim me Grupin Jo-formal “The 

Bus”, i përkrahur nga organizata gjermane GiZ.  

 Qendra e Rinisë në Malishevë ka mbajtur kampin dyditor. 

 Në Qendrën Rinore Publike është mbajtur trajnimi dyditor “Planifikimi strategjik i 

Qendrës Rinore”. Trajnimi mbahet në kuadër të projektit "Developing and Empoëering 

Youth Centers in Kosovo" pjesë e së cilit është edhe Qendra Rinore Publike e 

Malishevës. Trajnimi është implementuar nga organizata “AKTI”.  

 Organizuar nga komuna e Malishevës, është shënuar Dita Ndërkombëtare e Tokës. Në 

këtë aktivitet kanë marrë pjesë edhe të rinj- vullnetarë, anëtarë të Qendrës Rinore Publike 

dhe organazatave të tjera. 

 Organizuar nga OSBE-ja, në Prizren, kemi marrë pjesë në takimin regjional me 

përfaqësues të komunave. Pjesë e takimit kanë qenë ekipet punuese për realizimin e 

aktiviteteve ndërkomunitare në regjionin  e Prizrenit. Komunat e regjionit, do të 

zhvillojnë aktivitete njëditore me të rinj të komuniteteve të ndryshme. Komuna e 

Malishevës, ka paraparë të zhvillojë një koloni artistike. 

 Në kuadër të shënimit të Ditës së Evropës, kemi zhvilluar aktivitete në tri shkollat e 

mesme të komunës sonë, me ç‟rast, në bibliotekat e shkollave dhuruam pako me libra – 

literaturë orientuese për Bashkimin Evropian. 

 Së bashku me Karvanin e Shkrimtarëve për Fëmijë “ Agim Deva”, kemi vizituar shkollat 

në: Llazicë, Drenoc, Banjë, Kërvasari, Lumishtë dhe Gurbardh. Në këto shkolla janë 

mbajtur orë letrare si dhe janë dhuruar libra nga shkrimtarët për fëmijë. 

 “Rritja e Integrimit Socio-ekonomik e të Rinjve në Kosovë –Klubet SKYE ”, i cili është 

duke u implementuar në periudhë njëvjeçare nga Ëorld Vision Kosova (ËV- Kosova), 

dhe financohet nga qeveria gjermane përmes Organizatës për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar (GIZ). 

 Instituti LEDS (OJQ rinore) në bashkëpunim me DKRS-në ka organizuar aktivitete 

rinore në kuadër të projektit “Dilni Fest 2018”. Aktiviteteve të organizuara nga ky 

institut, i janë bashkëngjitur mbi 250 të rinj, përfshirë edhe të rinj nga mërgata shqiptare, 

pasi që këto aktivitete janë organizuar në kuadër të Ditëve të Mërgatës. Të rinjtë e 

përfshirë në këto aktivitete, kanë qenë pjesë e ekskursionit me karakter kulturor. Ata janë 

njoftuar me vlerat e trashëgimisë sonë kulturore dhe natyrore. Përveç ekskursionit dhe 

aktiviteteve të tjera rinore, si kuizi i diturisë, është organizuar edhe “Sofra e diasporës” në 

të cilën janë prezantuar ushqimet tradicionale shqiptare. 

 Në bashkëpunim me OJQ-të rinore, është shënuar dita e rinisë, në kuadër të muajit të 

rinisë të shpallur nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport. Aktivitetet kanë nisë me 

fotoekspozitën e aktiviteteve rinore të OJQ-ve, duke vazhduar më pas me aktivitetet për 

promovimin e vullnetarizmit, me ç‟rast janë shprëndarë fletushka të shumta me të dhëna 

për vullnetarizmin. Piktorë të rinj, kanë pikturuar në parkun e qytetit, grupe rinore kanë 

realizuar aktivitetin “vallëzim modern”. Në palestrën sportive “Habib Zogaj” është 
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mbajtur turniri në futsall, ndërsa në sallën e kuvendit të komunës, janë shfaq filma 

dokumentar me karakter rinor, mundësuar ngs Dokufest. 

 Kemi zhvilluar disa takime me përfaqësuesin e OJQ”Akti”, z. Rexhep Gojnovci, për 

mbështetjen e Qendrës Rinore në Malishevë, në kuadër të projektit “Zhvillimi dhe 

Fuqizimi i Qendrave Rinore në Kosovë”, financuar nga United Nations Democracy Fund-

UNDEF. Projekti do të realizohet në Malishevë nga Qendra e Rinisë, ndërsa shuma e 

grantit të fituar do të jetë 5,000.00 USD. Nënshkrimi i marrëveshjes zyrtarisht është bërë 

në fund të muajit shtator (më 21.09.2018) ndërmjet Qendrës Rinore të komunës së 

Malishevës dhe OJQ”Akti”, marrëveshje kjo nga e cila pritet të punësohen 19 të rinj. Në 

kuadër të këtij projekti do të formohet ndërmarrja sociale “Magical Dekor”.   

 Në Shtëpinë e Kulturës “Tahir Sinani” në Malishevë, është bërë përurimi (lancimi) i 

ndërmarrjes sociale “Magical Decor”-pjesë e projektit “Zhvillimi dhe Fuqizimi i 

Qendrave Rinore” i financuar nga UNDEF dhe i implementuar nga OJQ “Akti”. Ngaky 

projekt i cili do të realizohet nga Qendra e Rinisë në Malishevë do të përfitojnë 19 të rinj, 

të cilët do të punësohen si pjesë e marrëveshjes së dalë nga ky projekt.  

 Është organizuar takimi me OJQ-të kulturore, rinore dhe me klubet sportive që veprojnë 

në komunën tonë. Në këtë takim kemi kërkuar nga OJQ-të kulturore, rinore dhe klubet 

sportive që të sjellin raportet me shkrim për rezultatet e arritura gjatë vitit 2018, në 

mënyrë që, të shpërblehen më të dalluarit e vitit. 

 Është realizuar ceremonia solemne për shpërblimin e më të dalluarve për vitin 2018. 

Bazuar në rezultatet e prezantuara, komisioni për përzgjedhjen e më të dalluarve për vitin 

2018, në sektorin e rinisë ka shpërblyer: Aktiviste rinore e dalluar e vitit, znj. Fllanza 

Mazreku- anëtare e Qendrës Rinore. 

 

 

4. SEKTORI PËR SPORT 

 

 

Sikurse sektorët më lartë, edhe ky sektor ka qenë jashtëzakonisht i ngjeshur me aktivite sportive, 

ndër të cilat përmendim: 

 Turniret nëFutboll, Ping Pong, Shenjëtari dhe Shah, për nder të shënimit të 10-vjetorit të 

shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës. 

 Kemi mbajtur takime me Ministrinë e Kulturës, Rinisëdhe Sportit, konkretisht në 

Departamentin e Sportit, jemi takuar me Drejtorin e sportit z. Iber Alaj, me ç‟rast kemi 

kërkuar që sa më shpejt të përfundojnë punimet në stadiumin e Qytetit, në këtë rast kemi 

dorëzuar dokumente shtesë për Stadiumin e Qyetit të Malishevës, dokumente të kërkuara 

nga Ministria në fjalë. 

 Gara shkollore në Palestrën Sportive “Habib Zogaj” në Malishevë. Pjesëmarrës në këto 

gara ishin të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të komunës sonë. Garat janë zhvilluar 

për të dy gjinitë në këto sporte:futboll dhe volejboll. Të gjitha shkollat janë përfaqësuar 

me dy ekipe në futboll (një për femra dhe një për meshkuj), njejtë janë përfaqësuar edhe 

në volejboll. Në garat në futboll për meshkuj fitues u shpall SHFMU”Asim Vokshi” nga 

Panorci, ndërsa në garat e futbollit për femra u shpall SHFMU ”28 Nëntori” nga 

Kërvasaria.Në garat e volejbollit për meshkuj fitues u shpall SHFMU “Ismail Qemaili” 

nga Bellanica, ndërsa në garat e zhvilluara për femra fitues u shpall SHFMU “17 Shkurti” 

nga Banja.Pas suksesit në garat komunale dhe regjionale morën pjesë në garat 
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republikane ku SHFMU “Ismail Qemali” nga Bellanica, shpallet kampion në nivel 

republikan. Ndërsa SHFMU “17 Shkurti” nga Banja, në garat Republikane në volejboll 

për femra, u shpall kampion, ndërsa në garat Ballkanike, u shpallën nën kampion. 

 Për nder të  16 Qershorit, Ditës së Çlirimit dhe Dëshmorëve të Malishevës,  është  

organizuar Turniri Tradicional “Ibrahim Mazreku” në futboll dhe turniret tjera në ping 

pong, shenjëtari dhe shah. Aktivitetet për shënimin e 16 Qershorit, Ditës së Çlirimit dhe 

Dëshmorëve të Malishevës, i kemi realizuar në bashkëpunim me Shoqatën e Pedagogëve 

të Sportit Shkollornga Malisheva.Fitues në turnir u shpall KF “Ngucati”  nga Ngucati, në 

garat e mbajtura në shah fitues doli Muhamet Krasniqi nga Astrazupi. 

 Është themeluar Klubi i Ping Pongut “Llapusha” 

 Është themeluar Klubi i Futbollit të Femrave “Kijeva” 

 Është aktivizuar “Liga Institucionale e Futbollit” 

 Në muajin korrik, Klubi Notit “Besa” në bashkëpunim me Federatën e Notit të Kosovës 

dhe në mbështetje nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, ka organizuar Garen 

Memoriale “Esmir Shala”, ku në këtë garë morën pjesë 17 klube të notit nga gjithë 

Kosova. Fitus u shpall klubi i notit “Besa” në kategorinë e meshkujve, ndërsa në 

kategorinë e femrave, klubi i notit “Ilirida”.  

 Kemi qenë pjesëmarrës në Javën Evropiane të Sportit, #BeActive, e cila u mbajt 23-30 

shtator. #BeActive është një thirrje për veprim për t‟i vënë Evropianët nëlëvizje ! Java 

Evropiane e Sportit ka për synim të promovojë sportin dhe aktivitetin fizik nëpër tërë 

Evropën. Java e Sportit ishte për të gjithë, pa marrë parasysh moshën, formimin a 

kualifikimin dhe nivelin e fitnesit. 

 Më datën 25 shtator, në garat shkollore në futsalltë mbajtura në Podujevë, nxënëset e 

shkollës “28 Nëntori” nga Kërvasaria, janë shpallur kampion në nivel republikan. 

 Për herë të parë, më datën 27 shtator, në kuadër të Javës Evropiane të Sportit u hap edhe 

“Panairi i Sportit”. Qëllimi kryesor i këtij panairi ishte masovizimi i sportit në komunën 

tonë, ku klubet para nxënësve të shkollave fillore dhe me shkathtësitë e tyre  do të 

tërheqin fëmijët dhe t‟ua mësojnë ABC-në e sportit.  

 Ndërsa, më datën 28 shtator, kemi marrë pjesë me atletët nga Malisheva, në Mitingun e 

hapur në Mitovicë, ku kemi ndjekur aktivitetin për së afërmi dhe kemi pasur rezultate të 

shkëlqyera. 

 Kemi zhvilluar aktivitete me personat me aftësi të kufizuar, në Palestrën Sportive “Habib 

Zogaj”në Malishevë. Aktivitet nga Federata e Futbollit të Kosovës dhe Uefa Grassroots 

Programme, në bashkëpunim me Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport në Malishevë, si 

dhe Klubin e Futbollit “UV Malisheva”.  Në këtë aktivitet kanë marrë pjesë një numër i 

konsiderushëm i fëmijëve të përcjellur nga prindërit, stafi i OJQ-së “HANDIKOS” dhe 

 “Shoqata e të Verbërve” nga Malisheva. 

 Kemi themeluar Klubin e Tifozëve“Çelikët, i cili do t‟i mbështesë ekipet sportive të 

Malishevës. Udhëheqës i Klubit të Tifozëve është Veli Kabashi.Llogo e Klubit të 

Tifozërisë paraqet tifozërinë malishevase, bashkimin, forcën dhe mbështetjen, ndërsa 

ngjyrat e kuqja, e zeza dhe e verdha janë ngjyrat e emblemës së UÇK-së. 

 Për nder të festës së 28 Nëntorit, kemi organizuar turnire sportive në Ping Pong, në Shah 

dhe një ndeshje miqësore në Volejboll. 

 Më datën 08.12.2018, është bërë përurimi i Stadiumit “Liman Gegaj”, ku me plotë bindje 

e them, se kurora e sukseseve për vitin 2018, është finalizimi i Stadiumit. 
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 Në përfundim të vitit, me datën 28.12.2018, Drejtoria për Kulturë,Rini dhe Sport ka 

shpallur më të dalluarit e këtij viti,ka shpallur më të mirët në fushat e sportit, kulturës dhe 

rinisë. Duke u bazuar në rezultatet dhe sukseset e arritura, për të gjitha klubet sportive, 

komisioni i formuar për vlerësimin e rezultateve më të mira në tri fushat i ka shpallur më 

të mirët dhe ata janë: 

 Klubet  më të mira të vitit : 

- Klubi i Atletikës “Malisheva” 

- Klubi i Futsallit “Malisheva” 

- Klubi i Futbollit të Femrave “Malisheva” 

 Sportistët e vitit : 

- Arbnora Berisha 

- Arbesa Kastrati 

- Eriona Begaj 

 Sportistët U16:  

- Lekë Mazreku 

- Leonit Buzhala 

- Fortesa Berisha 

 Trajnerët e vitit: 

- Adrian Mazreku 

- Adrian Telaku 

- Senad Alirifa 

 

 Klubet aktive në komunën tonë janë : 

 

1. Klubi i Futbollit të Meshkujve “UV Malisheva” 

2. Klubi i Futbollit të Femrave “Malisheva” 

3. Klubi i Futsallit “Malisheva” 

4. Klubi i Atletikës “Malisheva” 

5. Klubi i Notit “Besa” 

6. Klubi i Volejbollit “Malisheva” 

7. Klubi i Shahut “Malasi” 

8. Klubi i Hendbollit “Llapusha” 

9. Shkolla e Futbollit “Malisheva” 

10. Klubi i Ping Pongut “Llapusha” 

11. Klubi i Shenjëtarisë “16 Qershori” 

12. Shkolla e Futbollit “Drenoci” 

13. Shoqata e Pedagogëve të Sportit 

14. Klubi Alpin “Bjeshkatarët – Malishevë” 

15. Klubi Alpin “Imer Krasniqi” 

16. Klubi I Futbollit të Femrave “Kijeva” 

17. Klubi i Tifozerisë “Ҫelikët” 

18. Shkolla e Futbollit “Talenti” 

 

5. SEKTORI I BIBLIOTEKAVE 

Në raport janë prezentuar aktivitetet, tëdhënat dhe shënimet që pasqyrojnë dhe reflektojnë 

angazhimin dhe rezultatet e shënuara gjatë vitit 2018 në fushën e bibliotekarisë, pasurimin e 
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fondit librarë, punën me lexues, aktivitetet në bibliotekë etj.Gjatë këtij viti, puna në bibliotekë ka 

qenë e përqëndruar në anëtarësimin e lexuesëve dhe pasurimin e fondit librarë. 

Anëtarësimi për lexues është:shkolla fillore 1€, shkolla mesme, studentë 2€ dhe tëtë rriturit 3€.Të 

liruar nga pagesa janëfamiljet e dëshmorëve, invalidëve dhe aktivistët e bibliotekës.  Mjetet e 

anëtarësimit për vitin 2018 janë : 513 €.  Janë të dorëzuara në bankë, në xhirollogari të komunës. 

Gjatë kësaj periudhe biblioteka komunale është  pasuruar  nga projekti i fituar në Ministrinë për 

Kulturë, Rini dhe Sport, vlera e të cilit është 1000 €. Mirëpo, bibilioteka komunale është 

pasuruar  edhe nga autorë tëshumtë, si : Habib Zogaj, Adem Dërguti, Haike Susanne, Berat 

Luzha, etj. 

Aktivitete me nxënësit parashkollorë, vizite bibliotekës nga shkolla të ndryshme, ku nxënësit 

njoftohen me punën në bibliotekë dhe parashtrojnë pyetje të ndryshme rreth librit. 

Takim me mësues dhe bibliotekistë që punojnë në bibliotekat e shkollave (konsultime rreth 

punës që ata kryejnë me lexuesit-nxënës) inventarizimi i librave dhe furnizimi i disa bibliotekave 

me libër të inventarit. 

Bibliotekën Komunale e vizituan shkrimtarë, nxënës të shkollave fillore dhe të mesme, 

arsimtarë, student dhe qytatarë ku shprehën interesim të madh rreth vlerës së librit dhe 

lexueshmërisë. 

Ndër lexuesit më të dalluar për këtë vit janë : 

 Lorela Hoti 

 Hava Hoti 

 Yllelinda Krasniqi 

 Vlera Bytyçi 

TABELA E LEXUESVE PER VITIN  2018 

 

MUAJI 

 

SHK.FILL 

 

SHK.M

ESME 

 

STUD. 

 

TE RRIT. 

 

F. 

 

M. 

 

  

GJIT

HESE

JT 

   MJETET E     

ANETARESIMIT  

JANAR     73       26     1      2        59 43         

102 

         114€ 

SHKURT     25          15        7        1      29 19           

48 

           52€ 

MARS     13          7     6        1      19   8           

27 

           34€ 

PRILL     18         3     -          -    19   2           

21 

           20€ 

MAJ       9         6     2        1    13   5          

18 

           24€ 

QERSHO

R 

    48       10     -         -   30  28          

58 

           65€ 

KORRIK     97      17     2       1    71  46        

117 

         114€ 

GUSHT     30        5    4      1  29  11          

40 

           45€ 
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SHTATO

R 

     13        2                   -      -    7    8          

15 

           16€ 

TETOR      10        5      -      1    7    9          

16 

           20€ 

NENTO

R 

      1        4     1       -    5    1            

6 

             9€ 

DHJETO

R 

      -        1      -       -    1    -            

1 

             - 

GJITHSE

JT 

     337    101     23       8  289   180         

469 

 

        513€ 

 

DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 

 

HYRJE 

 

Drejtoria e Shërbimeve Publike gjatë periudhës së shkuar një vjeçare është angazhuar 

maksimalisht për kryerjen e detyrave të punës të paraparë në kuadër të veprimtarisë së vet dhe 

planifikimeve buxhetore në realizimin e projekteve dhe kryerjen e detyrave të caktuara me ligjet 

në fuqi.  

Si drejtori jemi përgjigjur kërkesave të qytetarëve që kanë të bëjë me realizimin e drejtës dhe 

ankesës në afatin e paraparë procedural që përcaktojnë ligjet,rregulloret dhe statuti i komunës. 

 Detyrat  dhe projektet e parapara nga kjo drejtori për periudhën janar-dhjetor të  vitit 2018 të 

realizuara  i paraqesim në forme të shkruar dhe tabelare  ; 

 

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

gjitha kompanitë që e kryejnë këtë shërbim; 

 

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

e ujësjellësit, rrjetit të kanalizimit,mirëmbajtja e parqeve  dhe  grumbullimit  të mbeturinave . 

 

 Mirëmbajtjen dhe mbikëqyrjen dimërore të rrugëve lokale  në vendbanime, pastrimin e 

rrugëve dhe trotuareve të qytetit;  

 

    Planifikimin e projekteve për vitin 2019 nga DSHP për investime kapitale; 

 

 Mbjellja e luleve sezonale në qytet dhe varreza të dëshmorëve. 

 

 Mbikëqyrja e realizimit të shërbimeve që janë ofruar nga Bashkësia Islame në Malishevë 

sipas marrëveshjes së nënshkruar  numër:01/693 datës:08.05.2018 në mes Kryetarit të 

Komunës dhe kësaj bashkësie në Malishevë  për heqjen e shpenzimeve të varrimit .  

Shërbimet janë kryer në përputhje me kushtet e marrëveshjes   me përshkrim  të  mëposhtëm   

sipas muajit për rastet dhe shuma për pagesë:  
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 Është  bërë mbikëqyrja dhe përkujdesja në raste të festave shtetërore dhe kombëtare si dhe 

përkujdesja për dekorimin e qytetit me  flamuj  ;  

 

 Kemi bërë sinjalizimin  horizontal të disa rrugëve në qytet, dhe janë marrë masa adekuate 

për  rregullimin e komunikacionit në qytetin e Malishevës në koordinim me drejtorin e 

inspektoratit sa i përket vijave urbane të transportit publik,dhe qarkullimin pa pengesa të 

automjeteve dhe të këmbësorëve në qytet;  

  

 Kemi bashkëpunuar me kompaninë që ofron shërbime rreth furnizimit dhe  kyçjeve në 

sistemin e ujësjellësit. Si dhe koordinimi me kompaninë në debllokimin e kanalizimeve të 

ujërave të zeza në bazë të kërkesave të paraqitura;  

 

 Bashkëpunimi me drejtorin e urbanizmit  në realizimin dhe mirëmbajtjen e projekteve në 

kuadër të veprimtarisë së shërbimeve publike si:  rrugët, trotuaret, furnizimit me 

ujë,kanalizimet e ujërave të zeza, ndriçim publik, gjelbërim etj. 

 

 Janë dhënë vendime, pëlqime  për shfrytëzimin e përkohshëm të hapësirave publike  

Muaji            Nr. rasteve                Pagesa 

Janar 24 4440.00 

shkurt 25 4580.00 

Mars 22 4220.00 

Prill 19 3380.00 

Maj 19 3800.00 

Qershor 22 4400.00 

Korrik 20 4000.00 

Gusht 23 4600.00 

Shtator 20 4000.00 

Tetor 19 3800.00 

Nëntor 27 5400.00 

Dhjetor            25 5000.00 

total   265   51620.00 
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 Rregullimi i ndriçimit publik nëpër fshatrat  Astrazup, Marali, Kijevë, Dragobil, Malishevë 

në  lagjet e Gurit dhe Matoshëve si dhe mirëmbajtja e  ndriçimit publik: 

 

 Renovimi i fontanës ,rrethojës,shportave të mbeturinave dhe  ngjyrosja e ulëseve në parkun 

e qytetit. 

 

 Me 1 prill  në bashkëpunim stafi i komunës, organizatat rinore dhe nxënëseve të shkollave  

është bërë pastrimi i qytetit,rrugëve,shtratit të lumit brenda qytetit dhe parkut tek liqeni i 

Mirushës. 

  

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

të dëshmorëve dhe  të maturanteve në territorin e komunës në bazë të marrëveshjes me 

ekoregjionin selia në Malishevë, si dhe pastrimin e rrugëve të qytetit me ujë . 

 

 Kërkesat për zhvillimin e procedurës për dhënien në shfrytëzim të pishinës dhe bilbordeve. 

Pishina është dhënë në shfrytëzim dhe përcillet marrëveshja nga ne si drejtori, ndërsa për 

bilborde ende është në procedurë në asamble komunale. 

 

 Kryerja e punëve të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushëveprimtarisë 

së drejtorisë.  

 

MENAXHIMI I MBETURINAVE 

 

Edhe gjatë vitit 2018 ka vazhduar grumbullimi i mbeturinave të amvisërisë në të gjitha 

vendbanimet e Komunës së Malishevës , ku shkalla e mbulueshmërisë së ofrimit të këtyre 

shërbimeve është  100% , ndërsa shkalla e inkasimit  83.39 % . 

Ofrues i shërbimit të grumbullimit të mbeturinave të amvisërisë në komunën tonë është 

kompania publike regjionale, Eko-Regjioni-njësia në Malishevë. 

Gjatë këtij viti nuk kemi pasur ndonjë aktivitet të ndarjes në burim të mbeturinave (për 

rishfrytëzim, riciklim apo kompostim) dhe të trajtimit të mbeturinave, kjo për arsye të mos 

interesimit të ndonjë  kompanie eventuale e cila do të bënte grumbullimin e lëndëve të caktuara 

të cilat më pastaj do ti riciklonte. 

Në vazhdim po e paraqesim numrin e ekonomive familjare , bizneseve dhe institucioneve të 

cilëve ju ofrohet shërbimi i grumbullimit të mbeturinave të amvisërisë. 

  

  Ekonomi familjare       

Biznese Institucione Gjithsejtë klientë 

 

          6664                625                          64                    7,550  

 

 Sa i  përket mbeturinave inerte ne si komunë në këtë vit kemi nënshkruar një marrëveshje 

me një person fizik i cili do ti pranoj këto mbeturina inerte në pronën e tij, menaxhimi i 

mbeturinave inerte edhe  më tutje mbetet sfidë për ne si institucion. 
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 Numri total i pikave (deponive) ilegale të mbeturinave inerte të identifikuara në vitin 

2018 në komunën tonë  është 75 ndërsa 25 prej tyre janë konsideruar si më të 

domosdoshme për eliminim. 

 

 Në vitin që lëmë pas janë marrur disa aktivitete për pastrimin e ambientit nga mbeturinat 

dhe janë eliminuar 3 pika ilegale të mbeturinave inerte , këto aktivitete janë marr gjatë 

fushatës dhe aksionit “Ta Pastrojmë Kosovën‟‟ aktivitet i cili ka filluar nga data 15 

Shtator deri më datën 15 Dhjetor 2018 dhe që roli i komunës ishte krijimi i një Task 

Force për implementimin dhe mbarëvajtjen e fushatës dhe me 15 shtator kemi bërë 

hapjen solemne të fushatës e që në vazhdim të aktiviteteve kemi pasur kontakte të 

vazhdueshme me koordinatorët qendror të aksionit . Gjatë këtij aktiviteti janë  pastruar 

disa hapësira publike ku gjithsejtë janë grumbulluar 28 ton mbeturina dhe janë dërguar në 

deponinë regjionale nga kompania Eko Regjioni njësia në Malishevë e cila ka ndihmuar 

aksionin me 54 punëtor , 2 kamion dhe 1 traktor. Në aksion kanë marr pjesë rreth 500 

vullnetar. 

 

  Ky aksion njëkohësisht k ndikuar në sensibilizimin e opinionit tek qytetarët lidhur me 

ruajtjen e ambientit ku jetojmë.  Më pas na është kërkuar të hartojmë një plan për 

mbjelljen e drunjve dekorativ nëpër institucionet shkollore dhe të shëndetësisë, ky është 

plani i hartuar e që mbetet në vazhdim për tu realizuar sipas premtimeve të 

organizatorëve të aksionit ;       

 

 

Plani për mbjelljen e drunjëve 

Lista e shkollave: 

Shkollat  Lokacioni Sasia  Lloji i drunjëve 

1.  SHMP “ Lasgush 

Poradeci ” 
Kijevë/ Malishevë 

10 5- Dushk i kuq 

5- Panja  

2.  SHFMU “ Imer Krasniqi 

” 
Carrallukë/ Malishevë 

8 5-Akacia  

3-Pishë  e bardhë 

3.  SHFMU “ Ibrahim 

Mazreku ” 
Malishevë/ Malishevë 

10 5-Dushk i kuq 

5-Pishë  e bardhë 

4.  SHFMU “ Kajtaz 

Ramadani ”  
Kijevë/ Malishevë 

10 5- Hormoq  

5-Pishë e zezë 

5.  SHMFU “ Hasan 

Prishtina ” 
Terpezë/ Malishevë  

10 5-Panja  

5-Pishë e Zezë 

6.  SHMFU “ Naim Frashëri 

” 
Banjë/ Malishevë 

15 10-Dushk i kuq 

5-Pishë e bardhë 

7.  SHMFU “ Ganimete 

Tërbeshi ” 
Astrazup / Malishevë 

13 7- Akacia  

6-Pishë e Bardhë 

8.  SHFMU “ Dëshmorët e 

fsh. .Bubavec ” 
Bubavec/Malishevë 

13 7-Dushk i kuq 

6-Pishë e zezë  

9.  SHFMU “ Fehmi Agani 

” 
Turjakë/ Malishevë 

10 5- Hormoq  

5-Panja  
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10.  
IP “ Zërat e Ëmbël ”  Malishevë/ Malishevë 

10 5-Dushk i kuq 

5-Pishë e bardhë 

11.  Shkolla Fillore "Ruzhdi 

Xhyliqi" 
Marali/Malishevë 

10 5-Dushk i kuq 

5-Pishë  e bardhë 

12.  
Shkolla "Nuhi Mazreku" Guriq/Malishevë 

10 5-Dushk i kuq 

5- Pishë e bardhë 

129 

NË SHKOLLA REALIZIMIN E MBJELLJEVE I BËNË STAFI TEKNIK I SHKOLLËS ME 

NDIHMEN E DREJTORIT TË SHKOLLËS DHE MBIUKËQYRJE TË KOMUNËS. 

Në shkolla do të mbillen gjithsejtë  129  drunj  dekorativ 

- Dushk i Kuq      =     42 copë 

- Pishë e Bardhë   =    34 copë 

- Pishë e Zezë      =   16 copë            

- Panjë                    =    15 copë 

- Akacia                  =    12  copë 

- Hormoq               =    10 copë 

 

 

Në  QKMF  dhe AMF   të planifikuar për mbjellje  gjithsejtë  150 drunj 

Qendrat e Mjekësisë Familjare dhe Ambulancat  e Mjekësisë Familjare 

Nr  Lokacioni i QMF-së Nr. e drunjve Lloji i drunjve 

1.  MALISHEVË 20 10-pishë e zezë 

10-Panja 

2.  KIJEVÊ 10 5-pishë e zezë 

5-Panja 

3.  DRENOC 10 5-pishë e zezë 

5-Panja 

4.  PANORC 10 5-pishë e zezë 

5-Panja 

5.  PAGARUSHË 10 5-pishë e zezë 

5-Panja 

6.  BELLANICË 10 5-pishë e zezë 

5-Panja 

7.  TERPEZË 10 5-pishë e zezë 

5-Panja 

8.  LLAZICË 10 5-pishë e zezë 

5-Panja 

9.  BERISHË 10 5-pishë e zezë 

5-Panja 

10.  LUBIZHDË 10 5-pishë e zezë 

5-Panja 

11.  LLAPQEVË 10 5-pishë e zezë 

5-Panja 

12.  DRAGOBIL 10 5-pishë e zezë 



          Raporti vjetor i punës së Kryetarit të Komunës dhe qeverisë komunale për vitin 2018 

39 

 

5-Panja 

13.  CARRALLUKË 10 5-pishë e zezë 

5-Panja 

14.  KRVASARI 10 5-pishë e zezë 

5-Panja 

Gjithsejt  150 COPË  75-pishë e zezë 

75 -Panja 

NË QMF REALIZIMIN E MBJELLJEVE I BËNË STAFI TEKNIK ME DIREKTIVA TË 

DREJTORIT DHE MBIKQYRJE TË KOMUNËS. 

 

SQARIM:  

Numri total i drunjve që do të mbillen në Shkolla dhe QKMF dhe AMF : 

Gjithsejtë :  279  drunj 

 Dushk i Kuq      42 copë  

 Pishë e Bardhë   34 copë 

 Pishë e Zezë       91 copë  

 Panjë                  90 copë 

 Akacia                12 copë  

 Hormoq              10 copë 

 

              

KONTRATAT  E REALIZUARA GJATË  VITIT 2018 

 

 

 Nr 

 

Titulli i aktivitetit të prokurimit 

Data e 

nënshkrimit 

të kontratës 

Çmimi i 

kontratës 

Emri i OE të 

cilit i është 

dhënë kontrata 

 

1 

 

RREGULLIMI I NDRIQIMIT 

PUBLIK  

 

 

31.05.2018 

 

 

€ 57,110.00 

 

 

NTSH."LEONI" 

MALISHEVË 

 

 

2 RREGULLIMI I ULËSEVE TË 

PARKUT TË QYTETIT  
11.04.2018 € 997.00 

DPZ."XENI" 

METAL  

 

     3 RREGULLIMI I NDRIQIMIT 

PUBLIK NË RRUGEN GJERGJ 

KASTRIOATI SKENDERBEU 

MALISHEVË 

12.04.2018 € 921.00 

ELECTRA 

SHPK  

GRAQANIC 

 

4 

FURNIZIM ME SHENJA TË 

KOMUNIKACIONIT                     

(ANEKS) 

 

 

31.05.2018 

 

 

€ 1,726.00 

 

 

NSH ,,LIRIU" 

SUHAREKE 
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5 

FURNIZIMI DHE MBJELLJA E 

LULEVE GJATË SEZONIT 

VEROR NË PARKUN E 

QYTETIT  

 

 

8.5.2018 

 

 

€ 986.80 

 

N.T.P.FIDANIS

HTJA 

''GJELBRIMI'' 

MALISHEVË 

 

 

6 

 

FURNIZIM ME FLAMUJ PËR 

DITEN E ÇLIRIMIT NË 

MALISHEVË 

 

 

8.6.2018 

 

 

€ 900.00 

 

N.T.P''MALA'' 

MALISHEVË 

 

 

7 

 

FURNIZIMI ME NGJYRË DHE 

PUNIMI I VIJAVE TË 

BARDHA TË RRUGËVE NË 

QYTETIN E MALISHEVËS 

 

 

12.6.2018 

 

 

€ 930.00 

 

N.SH.''LIRIU'' 

SUHAREKË 

 

 

8 

RREGULLIMI I NDRIQIMIT 

PUBLIK (ANEKS  

KONTRATË)/5 

 

 

23.07.2018 

 

 

€ 5,564.00 

 

NTSH."LEONI" 

MALISHEVË 

 

 

9 

FURNIZIM ME KONTENJER 

PER MBETURINA 1/1 

 

 

29.10.2018 

 

 

€ 14,602.50 

 

DURIMI 

TRADE SHPK 

PRIZREN 

 

 

10 

FURNIZIM ME SHENJA TË 

KOMUNIKACIONIT 

(SHENJËZIMI HORIZONTAL 

DHE VERTIKAL I RRUGËVE ) 

KONTRATË NË VIJIM  

 

29.10.2018 

 

 

€ 16,701.75 

 

SIB-BKA  

SHPK 

SUHAREKE 

 

 

11 

 

FURNIZIM ME MATERIAL 

PER MIRËMBAJTJEN E 

PARKUT TË QYTETIT DHE 

VARREZAVE TE 

DESHMOREVE  

 

 

27.09.2018 

 

 

    € 960.10 

 

 

ALBA SHPK 

MALISHEVË 

 

 

12 

 

MIRËMBAJTJA E NDRIQIMIT 

PUBLIK 

 

 

13.12.2018 

 

 

€ 9,817.00 

 

KONZ:NTSH"L

EONI"& 

"ELECTTRA" 

SHPK 

MALISHEVË-

GRAQANIC 

 

 

13 

 

KRASITJA E DRUNJËVE 

DEKORATIV NË QYTETIN E 

 

10.12.2018 

 

 

€ 1,354.00 

 

 

N.T."BITI-

COM" 
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 Të hyra nga shërbimet e ofruara; 

 

 

        1. Pishina e Banjës…..15.000.00 €. 

        2. Vija urbane…………..480.00 €. 

        3. Për reklama………….180.00 €. 

        Totali:…………………………..….15.660.00 € 

 

 Dokumente të lëshuara nga drejtoria me protokoll: a) zyrën pritëse dhe b) të brendshëm ; 

 

1. Vërtetime ……………..25 

2. Vendime……………....39 

3. Pëlqime………………..13 

4. Njoftime………….….…3 

5. Raporte …………..…...54 

6. Kërkesa për institucionet qendrore dhe organizatat ndërkombëtar…….3 

7. Kërkesa  të pranuara ………………….…106,  të gjitha janë shqyrtuar 

8. Të tjera……………..…..7 

     Të gjitha dokumentet  si tërësi janë……………….247 

 

DREJTORIA E URBANIZMIT 

 

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

vitin 2018, angazhimet e veta i ka fokusuar në  : 

 

 

Gjatë vitit 2018 janë realizuar ose janë në realizim e sipër gjithsej: 

 

MALISHEVËS 

 

PUDUJEVË 

 

 

14 

 

FURNIZIM ME FLAMUJ 

KOMBETAR PER FESTAT E 

FUNDVITIT  NË MALISHEVË 

 

 

20.11.2018 

 

 

€ 968.20 

 

 

A&N  

MALISHEVE 

 

 

15 

 

FURNIZIM ME MATERIAL 

DEKORUES PËR FESTAT E 

FUNDVITIT  

 

 

10.12.2018 

 

 

€ 950.00 

 

 

A&N  

MALISHEVE 

 

 

                                                                    TOTAL 
 

114,488.40€ 
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 Ndërtimi-Asfaltimi i 33.3 km rrugë lokale. 

 Ndërtimi i 27.3 km kanalizimeve të ujerave të zeza.  

 Ndërtimi i trotuareve në gjatësi 14.05 km. 

 4 objekte të shkollave fillore dhe aneksi i gjimnazit.  

 3 rrethoja të objekteve të shkollave fillore.  

 3 fusha sportive  dhe stadium i qytetit.  

 Ndriçimi publik në pesë fshatra, afër 12.10 km.  

 Renovimi dhe riparimi i 16 objekteve shkollore. 

 Renovimi i sistemit të ngrohjes qendrore në 30 objekte shkollore.  

 Ndërtimi i objektit të banimit social, me 40 njësi banimi.  

 Rregullimi dhe zgjerimi i lumit Mirusha në fshatin Banjë, 320m janë përfunduar, 

ndërsa  në Malishevë (faza e parë 510 m) është në ekzekutim e sipër. 

 Rregullimi i oborrit dhe rrugës së QMF-së në fshatin Llazicë. 

 Renovimi i rrjetit të kanalizimit në të gjitha vendbanimet. 

 Mirëmbajtja verore  e rrugëve urbane dhe lokale. 

 Ndërtimi i rezervuarit për ujë, me kapacitet 1000m³ në fshatin Senik. 

 Shpimi i puseve hulumtuese ne fshatrat Temeqinë, Bardh, Marali, Kërvasari dhe 

Llapçevë në bashkëpunim me Hidroregjionin jugor, 

 Ndërtimi i sistemit të ujësjellësit ne fshatin Pagarushë-projekt në proces 

 

 Mbikëqyrjen e punimeve në kontratat (projektet kapitale) të vitit 2017-të në rrugët e  

fshatrave: Damanek, Marali, Gurbardh, Senik, Burim, Banjë, Lumnishtë, Balincë, 

Mleqan, Carrallukë, Plloqicë, Terpezë  e Ulët, Lladrovc, Gollubovc, Drenoc, Gurishtë, 

Qypevë, Temeqinë dhe Bubavec, vazhdimin  e punimeve  të kanalizimeve nëpër  fshatra 

të pa përfunduara si dhe përmes mirëmbajtës së kanalizimeve është intervenuar në të 

gjitha fshatrat e komunës. 

 

  Dalja në teren dhe përgatitja e paramasave  për ndërtimin e kanalizime të ujerave të zeza   

në fshatrat: Temeqinë, Damanek, Bellanicë, Burim, Drenoc, Bubavec, Bardh, Mleqan, 

Balincë, Plloqicë, Terpezë e Ulët, Panorc, Këravasari, Kijevë, Senik, Terpezë, Goriq, 

Gurbardh, Turjakë, Llapçevë, Rud, Panorc, Banjë, Dragobil dhe Malishevë si  dhe 

përgatitja e paramasave për mirëmbajtje të kanalizimeve nëpër fshatra. Si dhe ndërtimi i 

kanalizimit të ujërave të zeza Malishevë-Lladrovc.  

 

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

fshatrat; Janqist, Damanek, Burim, Drenoc, Bubavec, Pagarushë, Llazicë, Lumnishtë, 

Plloqicë, Banjë, Astrazup, Senik, Lladrovc, Balincë, Terpezë, Terpezë e ulët, 

Shkarashnik, Gurbardh, Ngucat, Turjakë, Bubël, Carrallukë, Panorc, Kijevë, Marali, 

Këravasari  dhe Malishevë,   të financuar nga buxheti komunal dhe nënshkrimi i 

memorandumit të bashkëpunimit me Ministrinë e Infrastrukturës rrugore për financimin e 

transitit si projekt kapital dhe  disa rrugëve lokale si në fshatrat ; Banjë, Këravasari, 

Bellanicë, Gollubovc, Malishevë,  ku deri më tani shumica e rrugëve veç janë përfunduar, 

ndërsa tjerat mbesin të vazhdohen në vitin vijues dhe përgatitja e paramasave dhe 

parallogarive për   mirëmbajtjen e  rrugëve lokale. 
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 Dalja në teren dhe  përgatitja e paramasave dhe parallogarive për ndërtimin dhe 

rregullimin  e  ndriçimit  publik në fshatrat ; Banjë, Kijevë , Dragobil, Astrazup,  Marali 

dhe Malishevë , ku si projekt ka përfunduar dhe ka përgatitur paramasa për renovimin e 

tyre. 

 

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

Planit Zhvillimor Komunal (2017-2025)  ku është nënshkruar memorandumi i vazhdimit 

dhe kompletimit të planit zhvillimor komunal në mes të UN-Habitat-it dhe komunës 

sonë.  Propozimin e projekteve për konkurim të donatorëve si në Ministritë dhe 

organizatat jo qeveritare siç janë: Ndërtimi i kanalizimit të ujerave të zeza nga qyteti deri 

në fshatin Lladrovc l= 8500 m. Ndërtimi i trotuarit në fshatrat Dragobil dhe Drenoc l= 

1100 m dhe 1650 m, ndërtimi i rrugës Berishë-Llapushnik l= 3km. Ndërtimi i sistemit të 

ujitjes në fshatin Banjë, ndërtimi i rezervarit të ujësjellësit në fshatin Senik , ndërtimi i 

shkollës fillore në Malishevë (lagia Matosh), përgatitja e projektit të ndërtimit të objektit 

për banim social në Malishevë, përgatitja e paramasës për renovimi i stacionit të 

autobusëve, caktimi dhe përgatitja e dokumentacionit për  ndërtimin i inkubatorit për 

bizneset private dhe  renovimi i digës në fshatin Mirushë  dhe përgatitja e materialit 

(propozimeve) për ministritë relevante. Ku shumica e projekteve kanë përfunduar.  

 

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

fillore në fshatin Panorc dhe Malishevë, dhe vazhdimi i ndërtimit të aneksi i shkollës së 

mesme në Malishevë, ku deri tani kanë përfunduar punimet e vrazhda, meremetimi e 

brendshëm ku ka përfunduar,   si dhe projekte tjera rrethojat e shkollave fillore në  

fshatrat Terpezë, Drenoc, Marali dhe Berishë.    

 

 Zyrtarët e urbanizmit kanë marrë pjesë edhe në komisionet për  vlerësimin e  kontratave  

si dhe pjesë në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve të ndryshëm  dhe përgatitja e 

paramasave  për ndihmë familjeve sociale dhe përcjellja në teren rreth ndërtimit të tyre, 

ku deri më tani kanë përfunduar meremetimi i pesë shtëpive dhe pesë të tjera nga themeli 

janë  përfunduar . 

 

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

shkollave fillore dhe të mesme për përgatitjen e paramasave për renovimin e tyre (lyrje, 

sanitari dhe pune tjera) si në fshatrat; Ngucat, Gurbardh, Lumnishtë, Balincë, Damanek, 

Dragobil, Marali, Terpezë, Shkozë, Drenoc, Turjakë, Këravasari dhe Malishevë. Kemi 

përgatitur edhe paramasat për ndërtimin e terreneve sportive në shkollat fillore në fshatrat 

Burim, Vërmicë, Mirushë  dhe vazhdimi i punimit të stadiumit të Qytetit dhe shtegut të 

atletikës, ku kanë përfunduar. 

 

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

pijes, shpimin e puseve në fshatrat Bardh, Marali, Llapçevë dhe Temeqinë , ndërtimin e 

rezervarëve për ujë të pijes në fshatin Senik  ku deri tani kanë përfunduar diku rreth 70% 

e punimeve. Si dhe janë përgatitur paramasat e ndërtimit të serave bujqësore për fermerët 

e komunës sonë ku si projekt ka përfunduar. Projekt tjetër është edhe ndërtimi i dhjetë 

shtallave për fermerët e komunës sonë, ku kjo kontratë është nënshkruar ndërsa ka 

mbetur që punimet të realizohen gjatë vitit 2019 
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 Një pjesë e punëtorëve është marrë me përgatitjen dhe ekzekutimin e paramasave për 

ndërtimin e trotuareve në fshatrat; Dragobil , Temeqinë, Drenoc, Mirushë, Maxharrë, 

Malishevë, Banjë, Carrallukë, Bellanicë, Këravasari dhe Ngucat. Ku shumica e ndërtimit 

të trotuareve veç janë në fazën e përfundimit të punimeve , ndërsa ndërtimi i trotuarit në 

fshatin Panorc vetëm është nënshkruar kontrata ndërsa realizimit mbetet për vitin 2019 

 

 Në  Drejtorinë e Urbanizimit gjatë periudhës  Janar-Dhjetor  janë parashtruar gjithsejtë 

294  kërkesa, ku 191  kërkesa janë  realizuar (vërtetime, pëlqime) dhe 103  kërkesa janë 

në shqyrtim. Të hyra financiare në drejtori gjatë këtij viti  janë në vlerë prej   34,537.11  

€.  

 

                                                                                         

DREJTORIA PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM 

 

 Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim  gjatë  kësaj periudhe ka qenë bartëse e aktiviteteve 

në përgatitjen  dhe menaxhimin e emergjencave në territorin e Komunës së Malishevës 

dhe e cila ka  menaxhuar dhe koordinuar  me sektorët varës në kryerjen e  punëve dhe 

detyrave të parashtruara sipas Planit të Punës për vitin 2018,  në përputhshmëri me ligjet, 

udhëzimet administrative dhe rregulloret që janë në fuqi. Të gjitha sektorët e kësaj 

drejtorie i kanë kryer punët dhe detyrat e parapara me kohë dhe me sukses. 

 Gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur situata emergjente për të cilat ka pasur nevojë 

aktivizimi i KKMSH (komiteti komunale për mbrojtje dhe shpëtim). 

 Kjo periudhë karakterizohet me Raste Emergjente, si pasojë e fatkeqësive natyrore, 

gjegjësisht vërshimeve dhe erërave të forta (stuhi) që kanë goditur  territorin e Komunës 

së Malishevës në muajin Janar dhe Mars duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në 

bujqësi, infrastrukturë dhe ekonomi, bazuar në raportin e komisionit komunal për 

vlerësimin e dëmeve nga FNFT, vlera e të cilave arrin shumën mbi 10000 euro dhe atë në 

infrastrukturë mbi 6000 euro dhe bujqësi 4000 euro. 

 

 Vlen të theksohet se si pasojë e këtyre rasteve emergjente, nuk ka pasur raste të humbjeve 

të jetës dhe as lëndime të rënda në njerëz. 

 

 Freskimi i Planit të Vlerësimit të Rrezikut për Territorin e Komunës së Malishevës me të 

dhëna të reja; 

 Freskimi i Planit të Reagimit për Komunën e Malishevës me të dhëna të reja; 

 Përgatitja dhe mbajtja e takimeve të Këshillit Komunal për Sigurisë në Bashkësi;  

 Vijimi i trajnimeve profesionale të personelit të NjPZSH-së; 

 Gatishmëria dhe menaxhimi i personelit të Drejtorisë gjatë Rasteve Emergjente; 

 Përgatitja, implementimi dhe monitorimi i projektit për masat parandaluese ndaj   etheve 

hemorragjike, (spërkatja selektive e zonave endemike gjatë muajit Maj dhe Korrik2018, 

e kryer nga firma e kontraktuara nga MBPZHR dhe komuna e Malishevës; 

 Aktivizimin e Njësitit për Mbrojtje dhe Shpëtim për sezonin veror (vëzhgimin dhe 

shuarjen e zjarrit); 

 Vazhdimi i punës në hartimin e POE për Komunën e Malishevës; 

 Pjesëmarrja e personelit në Komisionin Komunal për Vlerësimin e Dëmeve konform 

QRK; 
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 Pjesëmarrja e personelit në menaxhimin e kontratave nga ZKA; 

 Inspektimi i Rasteve Emergjente, hulumtimi i shakatarëve të rreziqeve nga FNFT; 

 

janë këto aktivitetet në të cilat ishte vënë fokusi i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim gjatë kësaj 

periudhe, gjë që edhe ka rezoltuar që të mos kemi asnjë rast me fatalitet në popullatë dhe 

personelin e ekipeve reaguese. 

 

 Sektori i Planifikimit Emergjent 
Edhe gjatë kësaj periudhe ka vazhduar të jetë elementi themelor në identifikimin  e shkaktareve 

të rrezikut, evidentimin dhe parandalimin e tyre, si dhe hartimin e planeve relevante operative 

emergjente. 

 

Sektori i Planifikimit Emergjent, gjatë kësaj periudhe, ka kryer punët në: 

 Freskimin e Planit të Vlerësimit të Rrezikut për territorin e Komunës së Malishevës me të 

dhëna të reja; 

 Freskimin e Planit të Reagimit për Komunën e Malishevës; 

 Inspektimin e Rasteve Emergjente; 

 Përgatitjen e plan projekteve për marrjen e masave parandaluese ndaj rreziqeve për 

sezonin veror (zjarret, etheve hemorragjike etj.); 

 Përgatitjen për mbajtjen e takimeve të Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi; 

 Menaxhimi i Projektit të Spërkatjes Selektive të Territorit të Komunës së Malishevës ndaj 

EHKK nga kompania e kontraktuar; 

 Hartimi i plan projekteve (funksionalizimi i QOKE- instalimi i videokamerave në qytetin 

e Malishevës); 

 Punimeve në hartimin e Plan projektit për zgjidhjen e problemit të kafshëve të braktisura 

për Komunën e Malishevës; 

 Menaxhimi i projekteve(kontratave); 

 Hartimi i Planit për themelimin e ekipeve vullnetare nëpër fshatra nga lëmia e 

Zjarrëfikjes, Ndihmës së parë dhe Kërkim-Shpëtimit; 

 Menaxhimi i rasteve emergjente(vërshime, shembje dheu, stuhi, operacion i kërkim-

shpëtimit). 

 Sektori për Informim dhe Alarmim 
Sa i përket këtij sektori në mungese të personelit për informim dhe alarmim nuk është në 

funksion. 

Megjithatë,edhe gjatë kësaj periudhe, është vazhduar të mbahen kontaktet e vazhdueshme me 

qendra tjera të alarmimit të të gjitha niveleve të Kosovës-QRAKE dhe QNAKE. 

 Sektori i Preventivës ndaj zjarrit dhe hulumtimit 
 Gjatë kësaj periudhe sektori i preventivës ndaj zjarrit ka qenë elementi themelor në gjetjen dhe 

hulumtimin e shkaktarëve të zjarreve në Komunën e Malishevës, sipas plan programit të punës 

për vitin 2018, duke 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; 



          Raporti vjetor i punës së Kryetarit të Komunës dhe qeverisë komunale për vitin 2018 

46 

 

- Gjatë kësaj periudhe 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; 

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

për plotësimin e aparateve shtesë dhe servisimin e aparateve ekzistuese. 

Gjatë kësaj periudhe kohore janë evidentuar si në vijim:  

 

1.Inspektime të rregullta........................................................................................ 8,  

2.Inspektimet kontrolluese..................................................................................... 8, 

3.Masat të propozuara..............................................................................................2, 

4. Në sektorin publik..............................................................................................  8, 

5. Në sektorin privat...............................................................................................  8, 

6. Dalje në vendin e ngjarjes për hulumtimin e shpërthimit të zjarrit..........   13 

 

 Njësiti për Zjarrëfikje dhe Shpëtim (NjPZSH) 

 

NjPZSH gjatë kësaj periudhe ka kryer detyrat sipas përshkrimit të vendeve te punës, Planit të 

Punes,Rregullores së NjPZSH dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore qe rregullojnë fushë 

veprimtarinë e NJPZSH-së duke aplikuar standardet e kërkuara. 

 

Me sukses janë arritur objektivat, qellimi kryesor i të cilave ka qenë luftimi i zjarrit dhe mbrojtja 

e pasurisë deh të mirave materiale të qytetareve, duke qëndruar sa ma afër komunitetit ku 

punojmë dhe jetojmë. 

Kontribut të veçantë kanë dhënë punëtoret sezonal të angazhuar nga ana e Drejtorisë për 

Mbrojtje dhe Shpëtim, të cilët me punën dhe angazhimin e tyre kanë ndihmuar ekipet e 

zjarrfikësve gjatë intervenimeve të ndryshme.  

 

NjPZSH, në këtë periudhë ka pasur gjithsej 220 dalje, dhe atë: 

-  Intervenimet: 

1.Zjarre: 133 

- Zjarre në objekte ndërtimore dhe objekte ndihmëse - 4; 

- Zjarre të ndryshme( auto,teknikë, pajisje) -  29; 

- Zjarre malore   - 18; 

- Zjarre fushore – 71; 

- Zjarre ushqim bagëtish – 11. 

2. Intervenime të rrejshme : 2. 

3. Intervenime teknike( aksidente,pastrim etj) - 45 dalje. 

4. Shërbime të ndryshme (furnizim me ujë, shërbime komunale, etj) - 30 dalje. 

5. Vërshime :  5 raste. 

6. Trajnime ne shkollë – 5. 

 

Shpenzimet e  karburanteve: 

 

- Kamioni Volvo S 112-180-05 = 920 L; 
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- Kamioni Volvo C 112-100-05 = 626 L; 

- Kamioni Iveco      112-144-05 = 561 L; 

- Auto pikap Opel  112-106-05 = 490 L; 

- Auto Suzukui       112-119-01 = 431 L; 

- Auto Llandrover  112-178-05 = 145 L; 

- Gjeneratorët, pompat, barka etj,=320 L; 

 

Gjithsej gjatë viti 2018 janë shpenzuar 3441 litra karburant. 
  

Furnizimet dhe aktivitete tjera të NjPZSH: 

 

 -Punëtorët  e NJPZSH janë  furnizuar me uniformë verore nga ana e Komunës; 

            -NJPZSH janë pajisur me çanta shpine për shuarjen e zjarrit e financuar nga Komuna; 

 -Furnizimi me material higjenik është bërë me kohë; 

 -Servisimet  e automjeteve dhe regjistrimi i tyre është kryer me kohë; 

            -Një autokomandues të tipit Suzuki donacion nga AME; 

            -Servisimi i aparateve të zjarrëfikjës; 

            -Vizita sistematike mjekësore për të gjithë punëtoret e NJPZSH në Obiliq; 

           -Trajnimin për materie të rrezikshme e kanë kryer dy pjesëtarë të NJPZH-së; 

           -Një pjesëtar  i NJPZSH-se ka marrë pjesë në operacionin e kërkim-shpëtimit në Kaçanik 

(rasti i dy policëve); 

 - Nga ana e DMSH e kanë filluar punën në NJPZSH me 1 maj,me kontratë 5 mujore, 12 

punëtorë sezonal; 

           -Pjesëtarët e NJPZSH-se kanë marrë pjesë për 5 ditë me tri ekipe në operacionin e kërkim-

shpëtimit në Gurëbardh. 

  

 SFIDAT 

 Gjatë kësaj periudhë DMSH ka hasur edhe në sfida gjatë implementimit të plan programit të 

punës për vitin 2018 dhe atë: 

-mungese e personelit; 

          -mungesa e fondit emergjente; 

          -mungesa e logjistikës; 

          - statusi i pazgjidhur i NjPZSH-së. 

 

DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE 

 

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, detyrat i kryen sipas kësaj skeme organizative: 

o Drejtori i drejtorisë, 

o Shefi i drejtorisë, 

o Zyrtari për sigurimin e punëtorëve në botën e jashtme, 

o Zyrtari për përkujdesje të Familjeve të Dëshmorëve,  

o Invalidëve dhe Veteranëve të UÇK-së, si dhe Viktimave Civile të Luftës, 

o Zyrtari për sigurim pensional dhe invalidor, dhe 

o Zyrtari për shëndet primar publik mental. 
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Skema organizative e Qendrës për Punë Sociale (QPS), 

o Drejtori i Qendrës për Punë Sociale (QPS), 

o Udhëheqësi i skemës së ndihmave sociale, 

o Udhëheqësi i shërbimit social profesional, dhe, 

o Punëtor social 

 

Zyrtari për përkujdesje ndaj Familjeve të Dëshmorëve, Veteranëve dhe Invalidëve të UÇK-së, si 

dhe Viktimave Civile të Luftës:  

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 dalura 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.  Ka organizuar akademi përkujtimore si dhe 

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

çlirimit.  

Në bashkëpunim me organizatat e dala nga lufta kemi organizuar pushim dhjetë ditorëshe në deti 

dhe banjën sheruese në Kllokot për familjet e deshmorëve. 

Kemi ndihmu 74 familje të deshmorëve, me pako ushqimore. 

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

 
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: 
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Rregullimi i dokumentave për penzion Pushime  dhjetë ditë për familjar të 
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Përshkrimi i punes me pal
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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                      25 

                                                        - 

Plotësimi i aplikacioneve për trajtim jashtë QKUK-së,                     58 

 

 

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. 

Nr. Pershkrimi i punes me palë Nr. 

pacientëve 

1 Numri i vërtetimeve që palët nuk kanë sigurim shëndetësor gjatë kësaj 

periudhe kohore është 

170 

2 Numri i vërtetimeve që palët marrin pension për periudhën janar – 74 
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Përshkrimi i punes me palë
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dhjetor është 

3 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 31 pacient të Komunës 

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 jo qeveritare. 

 

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. 

 

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, 

Gurbardh, Burim, Dragobil, Gurishtë, Pagarushë, Marali dhe lagja e Dreagobilit që njihet si 

Pallankë. 
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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. 

Ndërsa fshatrat tjera janë përfshirë në projëktin e dezinsektimit të cilin e ka përkrahur Ministria e 

Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. 

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

raport gjendja paraqitet e qetë. 

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 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.  

Në vazhdim do ta paraqesim ecurinë e etheve hemoragjike për vitin 2018: 

Duke qenë se komuna Malishevës ndër vite ballafaqohet me problemin e EHKK, Qendra 

Kryesore e Mjekesisë Familjare në Malishevë, bartë barrën kryesore për edukimin e komunitetit, 

përcjelljen e pacientëve me pickim nga rriqrat, diagnostifikimin e saktë, udhëzimin me kohë në 

kujdesin sekondar sipas indikacioneve dhe raportimin përgjatë gjith vitit në IKSHP. Kjo sfidë në 

komunën tonë ka mobilizar stafin shëndetësorë që t´i kushtohet rëndësi parandalimit, duke filluar 

me masa si: edukim dhe propagandë shëndetësore në lidhje me seriozitetin e sëmundjes. 

Rrjedhimisht kjo gjendje për vitin 2018 prezantohet me këto aktivitete:  

 Ligjerata nga stafi i QKMF-së në të gjitha shkollat e komunës tonë të realizuara gjatë 

muajit Prill(të ngazhuar 11 profesionist shëndetësorë),  

 Puna me dy ndrrime në Laborator për 7 ditë të javës gjatë 3 muajve në sezonën e verës. 

 Dokumentimi dhe raportimi ditorë në IRSHP-Prizren, në drejorinë e QKMF-së, DSHMS 

dhe  në zyrën për informim në Kuvendin Komunal Malishevë. 

Gjithësej 1234  raste të paraqitura gjatë këtij viti, numri më i madh i rasteve vin nga fshatrat  

Malishevë, Carrallukë, Drenovc ku bazuar në numrin e banorëve konsiderohen shifra të 

arsyeshme. Të udhëzuar në Klinikën Infektive Prishtinë, 9 pac., zero raste të konfirmuar si 

EHKK, zero vdekje. Rasti i parë i paraqitur këtë vit është më 4 Janar, numri më i madh i rasteve 

në Maj-Korrik, rasti i fundit me 05.XII. 2018. Duhet cekur se edukimi shëndetësore i komunitetit 

dhe  dezinsektimi fushave  mbeten metoda më efikase dhe kanë qenë të suksesshme këto vitet e 

fundit, ku ecuria e EHKK në komunën e Malishevës ka pësuar ndryshime në numrin e 

pacientëve të cilët janë udhëzuar në Klinikën Infektive dhe numrin e vdekjeve nga EHKK, qka 

nënkupton se rastet janë menaxhuar dhe janë mbajtur në kontrollë. Për të prezantuar gjendjen 

ndër vite me këtë problem do paraqesim në formë grafike, numrin e rasteve prej viti 2010-2018. 

Rastet me pickim nga rriqrat, rastet e udhëzuara, rastet e diagnostifikuara si EHKK dhe vdekjet 

për këtë periudhë. Nga kjo shifet se prej viti 2013 nuk kemi pasur raste me vdekje nga EHKK. 
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Graf. 1.Numri i rasteve të paraqitura në Institucionet shëndetësore, të udhëzuar në Klinikë, 

Exitus 

 

 

 

Raport pune i QKMF-së  Dr. “Shpëtim Robaj”   Malishevë  për vitin 2018 

 

Raporti vjetor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare për vitin 2018 paraqet zhvillimet 

kryesore përgjatë gjith vitit, si dhe në formë të detajuar paraqet qëllimet dhe synimet për vitin 

2019. Më hollësisht, ky raport ofron një vështrim të gjerë mbi shërbimet që ofron Kujdesi 

Parësorë Shëndetësorë në Komunën e Malishevës.  

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjarë në Malishevë, me VI Qendra të Mjekësisë Familjare dhe 

VII Ambulanca, ofron shërbime 24h, 16h, 8h për qytetarët e komunës së Malishevës dhe për një 

numër të konsiderushëm të qytëtarve nga komunat përreth, të cilët frekuentojnë dhe marrin 

shërbime sikur edhe banorët resident. Në qdo institucion shëndetësorë cilësia e shërbimeve 

përcaktohet në bazë të kuadrave mjekësore ku ne në qendrën tonë kemi fatin të kemi:  

 3 Specialist  Internistik,  

 2 Spec. Gjinekolog,  

 4 Spec. Pediatër,  

 2 Spec. Stomatolog,  

 1 Spec. Radiolog,  

 1 Spec. Biokimist,  

 3 Spec. Mjek Familjar,  

 3 Spec. Mjek Familjar në Specializim, 

 7 Mjek të përgjithshëm,  

 dhe kuadri tjetër me shkollim të lartë, shkollim të mesëm, profile të ndryshme si;  

o Teknik Laborant, 

o Tek. Radiolog,  

o Tek.Farmacist,  

o Tek.Stomatolog,  

o dhe Infermierë të përgjithshëm të cilët janë të sistemuar sipas specifikave të 

shërbimeve (gjithësej: 122 puntorë).   
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Në përbërjën e stafit në QKMF kemi edhe disa puntorë shëndetësorë me projektin e “OJQ 

Handikos”, të cilët na ndihmojnë shumë që të ju ofrojmë shërbime shëndetësore. Objektivi ynë 

është që pacientëve t‟iu ofrohet qasje në shërbime shëndetësore në qdo kohë, me theks të veqantë 

përkujdesje në parandalim, diagnostifikim të saktë, mjekim sipas protokoleve dhe udhëzim me 

kohë në Kujdesin Sekondar apo Terciar. Qëllimet për të ardhmën, të përforcohen shërbimet 

ekzistuese, të rritët gama e shërbimeve, të shtohen kapacitet humane, të posedojmë aparaturat më 

moderne për shërbimet në KPSH, infrastrkturë sipas standarteve në KPSH, ambientë pune të 

përshtatshëm për staf dhe të pranushëm  për pacientë në  të gjitha institucionet shëndetësore në 

komunën tonë. 

 

IMUNIZIMI/VAKSINIMI 2018 

 

Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse dhe mbajtja e tyre nën kontroll ka qenë objektiv tjetër në të 

cilën është arritur sukses i kënaqshëm më një shkallë të lartë të Imunizimit më 98% të fëmijëve 

të vaksinuar bazuar në planifikimin vjetorë. Përkundër epidemisë së Fruthit në Kosovë, në 

komunën tonë nuk kemi evidentuar asnjë rast me këtë sëmundje ngjitëse, kjo falë preventivës që 

arrihet me anë të vaksinimit dhe kampanjave të realizuara për të informuar dhe evidentuar qdo 

rast i cili nuk ka vijueshmëri të rregullt në shërbimin e Imunizimit.Vlen të theksohet se e arritur 

mjaftë e madhe për komunën tonë është funksionalizimi i tri qendrave të vaksinimit,  QMF 

Kijevë, QMF Bellanicë, QMF Drenovc, ku ofrojnë mbrojtje për sëmundjet ngjitëse për të gjith 

fëmijët 0 -18 vjeç sipas programit të zgjeruar të Imunizimit.  Këto tri qendra të vaksinimit  kanë 

filluar punën me 20.02.2018, sipas zonimit mbulojnë 13 fshatra dhe gjatë kësaj periudhe  kanë 

përfshirë përafërsisht 2000 fëmijë në programin e vaksinimit. Gjithë monitorimi për 

funksionalizimin e këtyre qendrae është bërë nga shefi i shërbimit:Shkelzen Sahitaj. Këto qendra 

janë financuar nga projekti AQH me paisje dhe mjete pune në vlerë prej 10.000€.  

 

SMUNDSHMËRIA NË KOMUNITETIN TONË 

 

Gjendja e shendeti publik në komunën tonë pothuajse është e njejtë sikur edhe në të gjithë 

Kosovën, ku dominojnë Sëmundjet Respiratore në moshat 0-39 vjeç, pasuar nga Sëmundjet 

Kronike si: Hypertension dhe Diabeti tek moshat > 65 vjeç dhe sëmundjet tjera si problemet e 

Sistemit Digjestiv, Sëmundjet Muskulo-skeletore, Sëmundjet Malinje, Sëmundjet ngjitëse dhe  

Urgjencat tjera që hasen tek të gjitha grup-moshat. 

 Graf.2. Diagnozat më të shpeshta në QKMF në të gjitha institucionet sipas moshës: 

 

Diagnozat 0 -39 40 -64 >65 

Hipertension&SKV 3.7% 25.0% 44.0% 

Diabeti 5.0% 3.9% 9.6% 

S.Respirator 57.2% 27.9% 19.3% 

S.Digjestiv 16.7% 7.8% 7.2% 

S.Muskuloskeletal 7.9% 21.1% 13.9% 

Tjera 14.0% 14.2% 6.0% 

 

 

RAPORTI NË INSTITUTIN KOMBËTAR TË SHËNDETIT PUBLIK 
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Raporti i sëmundjeve ngjitëse dhe sëmundjeve kronike është derguar  në baza javore dhe mujore 

në Institutin Regjional Prizren, gjithashtu këto të dhëna  janë përdorur brenda institucionit për 

qëllime krahasuese të smundshmërisë ndër vite. Gjatë vitit 2018 janë evidentuar 822 pacient me 

Hipertension dhe 265 pacient me Diabet (Insulinë marrës). Vlen të theksohet se gjatë vitit 2018 

në QKMF Malishevë është funksionalizuar këshillimorja për pacientë me Hipertension dhe 

Diabet ku bëhet evidentimi dhe monitorimi pacientëve me qëllim që të prevenohen komplikimet 

dhe të mbahen në kontrollë këto sëmundje. Mbështetja nga AQH projekti ka mbështetur me 

pakon e pasijeve dhe pregadijen e sallës dhe njëherit bënë monitorimin për sukseset dhe ngecjet 

në këtë process.  

 

 

RAPORTI PËR SHERBIME NË QKMF/QMF/AMF 

 

Raporti mujor për shërbimet në QKMF, QMF, AMF gjithashtu edhe participimi nëpër shërbime 

është dorzuar qdo muaj në zyrën e administratës në QKMF dhe tek drejtori i DSHMS. 

Viti 2018 është përmbyllë me 265.102 vizita dhe shërbime në QKMF/QMF/AMF.  Nga analiza e 

detajuar e këtij raporti për numrin e pacientëve gjatë vitit 2018 do të prezantojmë disa qështje me 

rëndësi të cilat kërkojnë vëmendjën e organeve kompetente që të marrin masa dhe të planifikojnë 

strategji që të  ndryshojnë gjendjen ekzistuese. 

Përkundër se në ditët e sotme përkujdesja shëndetësore për gruan në moshën reproduktive dhe 

fëmiun konsiderohet të jetë në një shkallë të lartë, raportet në shërbimin e Gjinekologjisë dhe në 

shërbimin e Vaksinimit kanë tendencë rënje të vizitave ndër vite. Kjo gjendje e paraqitur është si 

shkak i natalitetit të ulët në të gjithë Kosovën e pa dyshim edhe në komunën tonë.   Si rrjedhojë 

kemi numër më të vogël edhe në shërbimin e Vaksinimit ku faktori i parë është planifikimi 

familjar (rënja e natalitetit) dhe një faktorë tjetër është  migrimi i të rinjëve (mosha 18 vjeç) 

mbrenda dhe jasht Kosovës gjë që ulë shkallën e vaksinimit në këtë grup-moshë.  

 

Graf. 3 Paraqet numrin e pacientëve në Gjinekologji/ Vaksinim 

    
  

Graf. 2. Diagnozat  sipas grup-moshës në QKMF/QMF. 

Një qështje tjetër poashtu me rëndësi që është identifiku dhe vlen të theksohet  në këtë raport 

është  numri  madh i pacientëve nga komunat tjera të cilët marrin shërbime në qendrat tona e 

sigurisht kjo qështje duhet të rregullohet nga vendimmarrësit në Kuvendin Komunal, pa  cenuar 

të drejtën e pacientëve për të marr shërbimin por duke i kategorizuar si pacientë të huaj sipas 

rregulloreve, përjashtuar rastet Urgjente që janë kalimtare në Institucion.  
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Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Malishevë, kemi përzgjedhur mostrën e 

rastit  prej 10.000 pacientë, të cilët janë vizituar tek Mjeku Familjarë gjatë tre mujorit të fundit, 

nga kjo rezultoi se 577 pacientë apo 6% prej tyre kanë qenë pacientë nga komunat tjera, 

kryesisht nga fshatrat e Komunës së Drenasit ku edhe gjeografikisht janë më afër qendrës tonë.  

Në Qendrën e Mjekësië Familjare në Kijevë kemi përzgjedhur mostrën prej 3500 pacientë, 

nga ky numër i pacientëve të cilët janë vizituar të Mjeku Familjarë, 1199 pacientë apo 34% prej 

tyre kanë qenë nga komunat tjera. Në këtë numër dominojnë pacientët nga  fshatrat e Komunës 

së Klinës. Vlen të  cekët se këta pacientë marrin shërbime sikur edhe qytetarët tanë, marrin 

medikamentet të cilat sigurohen nga lista e barnave esenciale dhe ato të cilat sigurohen nga 

Kuvendi Komunal të planifikuara për banorët e komunës tonë, diagnostifikohen në institucionin 

tonë dhe sipas nevojës  transferohen në Kujdesin Dytësor apo Tretësorë.  Graf.4 QMF 

Kijevë/QKMF Malishevë. 

 
Graf. 4.Numri i pac. nga komunat tjera në QMF/QKMF për periudhën TETOR-DHJETOR 

Gjendja e shëndetit Oral në Komunën tonë është një objektivë tjetër e KPSH të cilën tentojmë të 

arrimë shkallë të lartë të përkujdesjës në preventive dhe në mjekim. Ky shërbim është hulumtuar 

ndër vite dhe falë edukimit shëndetësorë, vizitave sistematike në shkolla kemi rezultate të 

knaqëshme ku kontrollat stomatologjike dhe mjekimet përkundër heqjeve të dhëmbëve, kanë 

shënuarë rritje ndër vite e pa dyshim edhe gjatë këtij viti. Graf.5 pasqyron të dhënat e Vizitave 

Stomatologjike për periudhën 2015-2018 
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Sektori i Dagnostikës Laboratori  poashtu po ofron gamë të lartë të analizave duke zbatuar 

udhëzimin administrativ(nr.08/2017) për analiza në KPSH. Në tabelen e radhës do të paraqesim 

llojin e analizave që janë punuar në Laboratorin tonë gjatë vitit 2018. 

Analiza Laboratorike të realizuara gjatë vitit 2018 

Llojet e analizave laboratorike  Gjithsejt analiza laboratorike të punuara  

Nr  Nr  

SE   

Pasqyra e gjakut   

Urina   

Glikemia   

Urea   

Kreatinina   

Kolesteroli   

Trigliceridet   

ALT   

AST   

Bil T   

Bil D   

Fe   

HbA1c   

TOTALI         17.807 Pacientë                 92.976  Parametra të punuara 
 

 

 

 

 

 

AKTIVITETET E REALIZUARA  

 

Vizita dhe  takimet me stafin në QKMF/QMF/AMF, takimet me shefat e shërbimeve, takime me 

përfaqsues nga qendra Europiane për Sëmundje Ngjitëse, takime me zyrtarë të projektit AQH. 

takime me KFOR, takim me Koordinatorin Regjional për Komunikim dhe  Emergjenca, takim 

me Komisionin për Shëndetësi Komunale, mbledhja e Komisioneve për pranimin e puntorëve, 

mbledhja e Komisioneve për shqyrtimin e ankesave të pacientëve dhe aktivitete  tjera, të gjitha 

janë realizuar sipas planit vjetor dhe sipas situatave të paraqitura në Institucion.. Viti 2018 mund 

të cilësohet si vitë i kuadrave të reja, pasi që disa prej mjekëve egzistus kanë shkuar në 

specializim dhe është bërë sëvendësimi me kuadro të reja  

Me qëllim që të jemi në hap me të rejat shkencore në fushën e mjekesisë një pjesë  e 

konsiderushme e stafit kanë ndjekur trajnime të ndryshme në QKMF dhe jasht sajë. Këto 

trajnime janë organizuar kryesisht nga AQH projkti, me tematika të ndryshme si: përdorimi i 

Protokoleve Klinike për Hipertension dhe Diabet, trajnimi i stafit për Kujdesin Geriatrik, trajnimi 

për pregaditjen e Projekteve, trajnim për Mbikqyrjen Mbështetëse, trajnim i grupit për Master 

Plan dhe trajnime tjera për stafin menaxherial me qëllim të përmirsimit të performances në 

Institucionin tonë. Mbrenda instutucionit është ralizuar plani vjetor për zhvillimit të 

vazhdueshem profesional, i paraparë për vitin 2018 me koordinator: Dr.Abaz Morina-gjinekolog.  
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FURNIZIMI ME MATERIAL DHE APARATURA MJEKËSORE 

 

Sa i përket furnizimit me material sanitar, qendra jonë ka qenë mjaft mirë e furnizuar, kjo falë 

kontratave të planifikuara dhe të realizuara nga Kuvendi Komunal. Pasiqë lista e barnave 

esenciale nga Ministria e Shëndetësisë është shumë e kufizuar dhe nuk i mbulon shpenzimet në  

Laborator, Stomatologji dhe Urgjencë, ne jemi furnizuar me material të duhur për gjatë gjith vitit 

nga kontratat të cilat janë menaxhuar nga përgjegjësit, të përcaktuar nga menaxheret në QKMF 

Malishevë. 

Gjatë këtij viti janë realizuar këto kontrata: 

 Kontrata për material Stomatologjik( kontratë një vjeçare),  

 Kontrata për material sanitar për Urgjence (kontratë një vjeçare),  

 Kontrata për material Laboratorik (kontratë 2 vjeçare),  

 Kontrata për material administrativ(në nivel vendi),  

 Kontrata për servisimin e Autoambulancave, 

 Kontrata për asgjësimin e mbetjeve medicinale( kontratë në vazhdim nga vitet paraprake) 

 

Gjendja me paisje mjekësore ka qenë pjesërisht e mirë, vlenë të theksohet se në kërkesat gjatë 

këtij viti janë planifikuar paisje mjëksore të cilat do të ndihmonin pacientët në shumë segmente, 

por procedurat për këto paisje kanë mbaruar po në fund të vitit dhe mbeten në proces të 

realizimit në fillim të vitit 2019, ku edhe jemi furnizuar me disa nga këto paisje.  Në këto paisje 

hynë: Ultrazë Gjinekologjik dhe Internistik, EKG, Negatoskop, Karrigë Stomatologjike,  dhe 

digjitalizimi i Rentgenit që do të jetë një risi për qendrën tonë meqka do të arrihet një shkallë e 

lartë e saktësisë në diagnostifikim, rrezatim i ulët për staf dhe pacientë, e  njëkohësisht 

shfrytëzim racional i filmave për RTG.  

Gjatë këtij viti Institucioni ynë ka pranuar një Autoambulancë për pacientë dhe një Automjet 

zyrtarë për nevojat e QKMF-së. gjë që ka lëhtësuar punën si për aktivitete zyrtare ashtu edhe për 

transportin e pacientëve në kujdesin dytësorë. 

Institucioni ynë këtë vit është paisur pjesërisht me inventarë , është ndërhyrë në sistemin e 

Kamerave, është realizuar Shenjëzimi i Institucionit,  stafi është paisur  me Uniforma për punë 

dhe Libreza sanitare, është bërë edhe rrethimi dhe shtrimi me kubëza i oborrit të AMF Llozicë, 

janë bërë disa renovime minimale nëpër QMF dhe AMF  përkundër se gjendja fizike e objekteve 

dhe nevoja për krijimin e kushteve të favorshme të punës, vazhdon te mbetet  nevojë e pa 

plotësuar.  

 

BASHKËPUNIMI ME DONATORË 2018 

 

Siq edhe e kemi potencuar në hyrje të këtij raporti, ne jemi në vitin katërt në bashkpunim me 

donatorin AQH (projekt Zvicrran) i cili ka si qëllim të mbështes institucionet shëndetësore që të 

ofrojnë shërbime të qasëshme dhe cilësore, në theks të veqant kujdes për pacientët me sëmundje 

kronike si Diabet dhe Hipertension. Falë kësaj mbështetje qendra jonë ka fituar projektin e parë 

për kompletimin e tri qendrave të vaksinimit, ku janë kompletuar me të gjitha mjetet e 

nevojshme për punë.  Në haspirën e QKMF-së është renovuar një sallë për pacientët me Diabet 

dhe Hipertension, është kompletuar me paisje si; Karriga, Tavolina, TV. Llaptop, 

Videoprojektor, aparate për matjen e Glikemisë(jo invaziv), aparate për matjen e Tensionit, 

aparat për Laborator(HbA1c), EKG, dhe mjete tjetra për nevojat e pacientëve. Këndet e edukimit 

të paisura  me TV, Tavolina, Karrige, Tabela për broshura dhe mjete tjera janë kompletura në tri 
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QMF dhe në QKMF. Të gjitha Qendrat e Mjekësisë Familjare janë kompletura me paisje dhe 

mjete për punë,si: Otoskop, Oftalmoskop, Tabela Oftalmogjike, Peshore, Reflektore dhe shumë 

mjete tjera përcjellëse.  Me  projektin AQH tani jemi në fazën e realizimit dhe prezantimit të  

projektit të dytë ku kemi paraparë  renovimin e QMF-së Kijeve përfshirë edhe nxemjën 

qendrore, projekt i cili kap vlerën prej  22.659 €.  

Përkundër përpjekjeve që kemi bërë që të fitojmë donacione tjera,  konkretisht kërkesë në 

Ministrin e Shëndetësisë për një Autoambulancë, as gjatë këtij viti nuk kemi arritur ta gëzojmë 

mbështetjen ne si institucion. QKMF Malishevë  ka pranuar një Autoambulancë të tipit 

Mercedes, donacion nga bashkqytetari ynë. 

Si përfundim vlene të theksohet se gjatë këtij viti  Qendra Kryesore e Mjekesisë Familjare në  

Malishevë sëbashku me rrjetin e QMF-ve, dhe AMF-ve, ka qenë e mbuluar mirë me puntorë 

shëndetesorë, falë projektit me Handikos, projekt i mbështetur nga Komuna Malishevës. 

Institucionet shëndetsore  ofrojnë shërbime në të gjitha fshatrat, duke realizuar vizita shtëpiake, 

përcjelljen e vazhdueshme të pacienteve deri në trajtimin definitiv, mbrenda dhe jashtë shtetit( 

Shqipëri, Maqedoni, etj) sipas nevojes së komunitetit. 

 

OBJEKTIVAT PËR VITIN 2019  

Përkundër angazhimeve tona që Institucionet tona të jenë të kompletuara me paisje bazike dhe 

mjete për punë, infrastruktura ekzistuese si  në QKMF ashtu edhe në  QMF dhe AMF, nuk  

plotësonë  standartin e kërkuar si për stafin ashtu edhe për pacientët të cilët frekuentojnë këto 

institucione. Gjendja në disa QMF  pjesërisht është e mirë  e në disa të tjera kërkohet ndërhyrje 

që nga themeli.  

Në vazhdim po paraqesim listën e problemeve specifike  për QKMF/ QMF/AMF 

QKMF MALISHEVE QMF KIJEVE QMF BELLANICE 

RESURSE HUMANE(STOMATOLOG, 

MJEK, INFER.) 

RENOVIMI NGA 

DONATORI  

RENOVIMI I DHOMES PER 

INFUZIONE 

NDERTIMI I URGJENCES NXEMJA NGA  DONATORI 

AQH 

NDRRIMI I DRITAREVE 

RENOVIMI I QKMF-SE NDERHYRJE NE QATI 

NGA K.K 

NXEMJA QENDRORE 

ASHENSORI  APARATURE MJEKSORE AUTOAMBULANCE 

SISTEMI I UJIT TE NGROHTE INVENTAR PER 

ORDINANCA 

APARATURE MJEKESORE 

RREGULLIMI I HAPSIRES  JASHT 

INSTITUCIONIT 

AUTOAMBULANCE RESURSE HUMANE PER TE 

PUNUAR ME DY NDRRIME,  

INVENTAR PER ORDINANCA RESURSE 

HUMANE(VOZITES) 

STOMATOLOG DHE ASISTENT 

TE STOMATOLOGJISE APARATURE  

FUNKSIONALIZIMI I SISTEMIT SISH 

AUTOAMBULANCA 

GARAZHA PER AUTOAMBULANCA 

 

QMF DRENOVC QMF PANORC QMF PAGARUSHE 

APARATURE 

EKG, 

OKSIGJENATOR,  

DEFIBRILATOR 

APARATURE 

EKG, 

OKSIGJENATOR,  

DEFIBRILATOR 

APARATURE 

EKG, 

OKSIGJENATOR,  

DEFIBRILATOR 
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RESURSE HUMANE (STAF TEKNIK) SISTEMI I UJIT TE 

NGROHTE 

SISTEMI I NGROHJES 

QENDRORE 

SISTEMI I NGROHJES QENDRORE SISTEMI I NGROHJES 

QENDRORE 

SHTEGU PER PACIENTE ME 

KARROCA 

SHTEGU PER PACIENTE ME KARROCA RESURSE HUMANE (STAF 

TEKNIK) 

 

 RREGULLIMI I HAPSIRES 

JASHT QMF-SE 

 

 

AMF LLAZICE AMF LUBIZHDE AMF 

CARRALLUKE 

AMF DRAGOBIL 

APARATURE 

EKG, 

OKSIGJENATOR,  

DEFIBRILATOR 

APARATURE 

EKG, 

OKSIGJENATOR  

DEFIBRILATOR 

APARATURE 

EKG, 

OKSIGJENATOR  

DEFIBRILATOR 

APARATURE 

EKG, 

OKSIGJENATOR  

DEFIBRILATOR 

SISTEMI I UJIT TE 

NGROHTE 

SISTEMI I UJIT 

TE NGROHTE 

SISTEMI I UJIT TE 

NGROHTE 

SISTEMI I UJIT TE NGROHTE 

NGJYROSJE E OBJEKTIT 

SISTEMI I 

NGROHJES 

QENDRORE 

SISTEMI I 

NGROHJES 

QENDRORE 

SISTEMI I 

NGROHJES 

QENDRORE 

SISTEMI I NGROHJES QENDRORE 

RESURSE HUMANE 

(STAF TEKNIK) 

RESURSE 

HUMANE 

(STAF TEKNIK) 

RESURSE 

HUMANE 

(STAF TEKNIK) 

RESURSE HUMANE 

(STAF.MJEKSORE, STAF INF. STAF 

TEKNIK) 

RRETHOJE E 

SHKALLEVE 

 RRETHOJE 

SHKALLEVE 

PAISJE PER FUNSKIONALIZIMIN E 

VAKSINIMIT  

 

QMF TERPEZE AMF KRVASARI AMF LLAPQEVE AMF BERISHE 

OBJEKTI NE TERESI 

NUK I PLOTESON 

KUSHTET PER PUNE 

OBJEKTI PJESERISHT I 

PLOTESON KUSHTET 

PER PUNE(NE 

HAPSIREN E 

SHKOLLES) 

OBJEKTI PJESERISHT 

I PLOTESON 

KUSHTET PER PUNE 

OBJEKTI PJESERISHT I 

PLOTESON KUSHTET PER 

PUNE 

 

 

AKTIVITETE SPECIFIKE PËR VITIN 2019 

 EDUKIMI DHE PROMOVIMI SHËNDETESORË NË SHKOLLA DHE NË 

KOMUNITET 

 VIZITAT SISTEMATIKE NË SHKOLLA 

 EDUKIMI I VAZHDUESHËM PROFESIONAL PER STAFIN NE QKMF/QMF/AMF 

TË DOMOSDOSHME PËR VITIN 2019 

 KONTRATA PËR MATERIAL STOMATOLOGJIK 

 KONTRATA PËR MATERIALIN I CILI MUNGON NGA LISTA ESENCIALE E 

BARNAVE  

 KONTRATA PËR MATERIAL ADMINISTRATIV 

 KONTRATA PËR MATERIAL HIGJIENIK 
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 KONTRATA PËR UNIFORMA TË STAFIT 

 KONTRATA PËR SERVISIMIN E AUTOAMBULANCAVE 

 KONTRATA PËR SERVISIMIN E APARATURAVE MJEKËSORE 

 KONTRATA PËR LIBREZA SANITARE 

 KONTRATA PËR OKSIGJENO- TERAPI  

 SERVISIMI I BOCAVE PËR FIKJEN E ZJARRIT 

 DEZINSEKTIMI DHE DERATIZIMI I INSTITUCIONEVE 

 

Raporti Mujor-JANAR Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 644 327 

Interno 848 460.5 

Stomatologji 755 182 

Dhoma e Ultrazerit 239 109 

Laborator 1537 597 

Pediatri 1251   

Vaksinim 326   

Mjekesia Familjare 5285 1485 

Intervencat 8077 124 

Emergjenca 2152 259.5 

Lidhtorja 213 33 

RTG 555 495 

Pulmologu 97 40 

Kijeve 2746 194 

Bellanice 428 7 

Llazice PM 0 

Drenoc 21 0 

Panorc 53 0 

Llapqeve 30 0 

Lubizhde   0 

Dragobil QKMF 0 

Pagarushe 21 0 

Kravasari QKMF 0 

Carralluke QKMF 0 

Terpeze 17 0 



          Raporti vjetor i punës së Kryetarit të Komunës dhe qeverisë komunale për vitin 2018 

61 

 

Berishe QKMF 0 

vizitat familjare 11   

Gjithsej: 25,306.00 4,313.00 

 

Raporti Mujor-SHKURT Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 622 274 

Interno 762 342.5 

Stomatologji 677 152.2 

Dhoma e Ultrazerit 242 122 

Laborator 1297 504 

Pediatri 1288   

Vaksinim 256   

Mjekesia Familjare 3926 1223 

Intervencat 6751 103 

Emergjenca 1983 206 

Lidhtorja 266 51 

RTG 378 240 

Pulmologu 133 63 

Kijeve 2435 169 

Bellanice 558 26 

Llazice 28 0 

Drenoc 76 0 

Panorc 144 0 

Llapqeve 73 0 

Lubizhde     

Dragobil 57 0 

Pagarushe 81 0 

Kravasari 80 0 

Carralluke 95 0 

Terpeze 25 0 

Berishe 5 0 

vizitat familjare 33   

Gjithsej: 22,271.00 3,475.70 
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Raporti Mujor-MARS Nr.Pac Të hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 676 324 

Interno 971 328.5 

Stomatologji 731 173 

Dhoma e Ultrazerit 19 16 

Laborator 1558 536 

Pediatri 1095   

Vaksinim 1168   

Mjekesia Familjare 4542 1017 

Intervencat 5732 84 

Emergjenca 1781 223.5 

Lidhtorja 260 36 

RTG 435 272 

Pulmologu 123 38 

Kijeve 2158 160.5 

Bellanice 514 10 

Llazice 49 0 

Drenoc 84 0 

Panorc 233 0 

Llapqeve 40 0 

Lubizhde   0 

Dragobil 82 0 

Pagarushe 69 0 

Kravasari PV 0 

Carralluke 75 0 

Terpeze 37 0 

Berishe 6 0 

vizitat familjare 28   

Gjithsej: 21,790.00 2,894.50 

 

 

Raporti Mujor-PRILL Nr.Pac Të hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 557 254 
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Interno 770 223 

Stomatologji 633 161 

Dhoma e Ultrazerit 253 128 

Laborator 1430 470 

Pediatri 831   

Vaksinim 769   

Mjekesia Familjare 3775 821 

Intervencat 5111 91 

Emergjenca 1899 142.5 

Lidhtorja 242 36 

RTG 445 280 

Pulmologu 117 68 

Kijeve 1814 136 

Bellanice 333 5 

Llazice 0 0 

Drenoc 124 1 

Panorc 140   

Llapqeve 40 0 

Lubizhde     

Dragobil 21 0 

Pagarushe 46 0 

Kravasari 86 0 

Carralluke 94 0 

Terpeze 19 0 

Berishe 2   

vizitat familjare 20   

Gjithsej: 19,571.00 2,816.50 

 

Raporti Mujor-MAJ Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 694 294 

Interno 770 240 

Stomatologji 600 188.5 
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Dhoma e Ultrazerit 294 178 

Laborator 1769 466 

Pediatri 983   

Vaksinim 1133   

Mjekesia Familjare 2838 818.5 

Intervencat 4569 95 

Emergjenca 1843 145 

Lidhtorja 356 45 

RTG 439 254 

Pulmologu 135 36 

Kijeve 2054 138 

Bellanice 335 10 

Llazice 0 0 

Drenoc 44 0 

Panorc 122 0 

Llapqeve 60 0 

Lubizhde 0 0 

Dragobil 112 0 

Pagarushe 38 0 

Kravasari 91 0 

Carralluke 79 0 

Terpeze 31 0 

Berishe 5 0 

vizitat familjare   31 

Gjithsej: 19,394.00 2,939.00 

 

Raporti Mujor-QERSHOR Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 585 256 

Interno 540 297.5 

Stomatologji 596 193 

Dhoma e Ultrazerit 255 178 

Laborator 1656 511 
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Pediatri 826   

Vaksinim 1092   

Mjekesia Familjare 3973 453 

Intervencat 3692 66 

Emergjenca 1303 123 

Lidhtorja 410 60 

RTG 368 228 

Pulmologu 219 35 

Kijeve 1796 61 

Bellanice 212 3 

Llazice 34 0 

Drenoc 81 0 

Panorc 45 0 

Llapqeve 52 0 

Lubizhde 

                                    

 0   

Dragobil 124 0 

Pagarushe 0 0 

Kravasari 85 0 

Carralluke 77 0 

Terpeze 23 0 

Berishe 10 0 

vizitat familjare 14 0 

Gjithsej: 18,068.00 2,464.50 

 

Raporti Mujor-KORRIK Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 638 340 

Interno 537 183 

Stomatologji 726 219 

Dhoma e Ultrazerit 338 176 

Laborator 1340 431 

Pediatri 1105   

Vaksinim 512   
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Mjekesia Familjare 4870 981.5 

Intervencat 3861 146 

Emergjenca 1688 184 

Lidhtorja 389 74 

RTG 394 226 

Pulmologu 82 21 

Kijeve 2221 173 

Bellanice 244 6 

Llazice 

 

0 

Drenoc 

 

0 

Panorc 235 0 

Llapqeve 47 0 

Lubizhde     

Dragobil 40 0 

Pagarushe 

 

0 

Kravasari 92 0 

Carralluke 83 0 

Terpeze 47 0 

Berishe 9 0 

vizitat familjare 21 0 

Gjithsej: 19.519.00 2,376.50 

 

Raporti Mujor-GUSHT Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 588 304 

Interno 685 418.5 

Stomatologji 801 161 

Dhoma e Ultrazerit 134 78 

Laborator 1313 359 

Pediatri 1309   

Vaksinim 517   

Mjekesia Familjare 2796 791 

Intervencat 6019 210 



          Raporti vjetor i punës së Kryetarit të Komunës dhe qeverisë komunale për vitin 2018 

67 

 

Emergjenca 2663 204.5 

Lidhtorja 395 120 

RTG 392 274 

Pulmologu 74 26 

Kijeve 2630 285 

Bellanice 354 0 

Llazice 22 0 

Drenoc 0 0 

Panorc 174 0 

Llapqeve 16 0 

Lubizhde     

Dragobil 42 0 

Pagarushe 42 0 

Kravasari 95 0 

Carralluke 58 0 

Terpeze 46 0 

Berishe 3 0 

vizitat familjare 65 

 
Gjithsej: 21,233 3,231 

 

Raporti Mujor-SHTATOR Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 608 318 

Interno 715 331 

Stomatologji 572 204.5 

Dhoma e Ultrazerit 199 98 

Laborator 1357 456 

Pediatri 1043   

Vaksinim 1014   

Mjekesia Familjare 3790 873 

Intervencat 5077 137 

Emergjenca 1548 81.5 

Lidhtorja 338 82 



          Raporti vjetor i punës së Kryetarit të Komunës dhe qeverisë komunale për vitin 2018 

68 

 

RTG 402 220 

Pulmologu 121 38 

Kijeve 2036 159 

Bellanice 363 0 

Llazice 34 0 

Drenoc 0 0 

Panorc 0 0 

Llapqeve 0 0 

Lubizhde  0   

Dragobil 58 0 

Pagarushe 0 0 

Kravasari 81 0 

Carralluke 78 0 

Terpeze 0 0 

Berishe 6 0 

vizitat familjare 34  0 

Gjithsej: 19,523.00 2,998 

 

Raporti Mujor-TETOR Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 662 362 

Interno 787 402 

Stomatologji 763 217 

Dhoma e Ultrazerit 293 164 

Laborator 1646 482 

Pediatri 1402   

Vaksinim 2563   

Mjekesia Familjare 5690 1266.5 

Intervencat 5280 124 

Emergjenca 1512 88.5 

Lidhtorja 372 48 

RTG 464 230 

Pulmologu 119 49 
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Kijeve 2693 188 

Bellanice 355 11 

Llazice 52 0 

Drenoc 45 0 

Panorc 95 0 

Llapqeve 51 0 

Lubizhde 

                                

0   

Dragobil 41 0 

Pagarushe 

                              

62 0 

Kravasari 98 0 

Carralluke 97 0 

Terpeze 40 0 

Berishe 13 0 

vizitat familjare 41 0 

Gjithsej: 25,236.00 3,632.00 

 

Raporti Mujor-Nentor Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 647 339 

Interno 703 341.5 

Stomatologji 707 206 

Dhoma e Ultrazerit 220 124 

Laborator 1431 443 

Pediatri 1262   

Vaksinim 1387   

Mjekesia Familjare 5193 1177 

Intervencat 4895 139 

Emergjenca 1381 157.5 

Lidhtorja 265 33 

RTG 480 214 

Pulmologu 443 50 

Kijeve 2197 161 
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Bellanice 366 13 

Llazice 0 0 

Drenoc 79 0 

Panorc 168 0 

Llapqeve 39 0 

Lubizhde 

                                

3     

Dragobil 59 0 

Pagarushe 56 0 

Kravasari 94 0 

Carralluke 84 0 

Terpeze 24 0 

Berishe 9 0 

vizitat familjare 25 0 

Gjithsej: 22,217.00 3,398.00 

 

Raporti Mujor-DHJETOR Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 525 284 

Interno 546 317.5 

Stomatologji 543 154 

Dhoma e Ultrazerit 144 154 

Laborator 1159 

                                                                             

390 

Pediatri 1100   

Vaksinim 710   

Mjekesia Familjare 3393 830 

Intervencat 3788 131 

Emergjenca 1886 157.5 

Lidhtorja 228 24 

RTG 326 194 

Pulmologu 43 12 

Kijeve 1954 310 

Bellanice 239 10 



          Raporti vjetor i punës së Kryetarit të Komunës dhe qeverisë komunale për vitin 2018 

71 

 

Llazice 47 0 

Drenoc 129 0 

Panorc 225 0 

Llapqeve 37 0 

Lubizhde  0   

Dragobil 51 0 

Pagarushe 0 0 

Kravasari 89 0 

Carralluke 74 0 

Terpeze 52 0 

Berishe 0 0 

vizitat familjare 65 0 

 

DREJTORIA PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL 

 

 Drejtoria e Bujqësisë për këtë periudhë të punës, përveç aktiviteteve që ka pasur në pritjen e 

palëve, ka kryer edhe një sërë projektesh. Stafi i Drejtorisë së Bujqësisë ka qenë i angazhuar në 

aplikimet e fermerëve për subvencionet që i jep Ministria e Bujqësisë, për të gjithë sektorët 

(Grurë, Thekër, Misër, Lulediell, Perime në fushë të hapur, Vreshta ekzistuese, Pemishte 

ekzistuese, Prodhimin e materialit fidanor të pemëve dhe hardhis së rrushit mbi nënshartesa 

vegjetative, lopë dhe buallica qumështore, dele dhe dhi, bletari, pula vojse, thëllëza, dosa për 

riprodhim). 

Aplikimi ka filluar më 15 shkurt, deri më 31 mars 2018, mirëpo ky afat është shtyrë deri më 13 

prill 2018. Gjatë kësaj periudhe në Drejtorinë e Bujqësisë kanë aplikuar rreth 1200 fermerë. 

Ne si drejtori e bujqësisë kemi realizuar një sërë projektesh, gjithashtu jemi në pritje të 

përfundimit të procedurave të prokurimit  për shumë projekte tjera. 

Gjatë këtij viti është bërë vaksinimi i qenve, pastaj vaksinimi i deleve, dhe dhive, si dhe kemi 

bërë shumë vizita të fermerëve. 

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

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

mbarë dhe të kryhet në afat të paraparë, gjatë kësaj kohe komisioni për korrje shirje nuk ka hasur 

në ndonjë problem apo parregullsi. 

Në vazhdim do i paraqesim projektet e realizuara gjatë vitit 2018, si dhe atyre që kanë mbetur në 

proces të realizimit: 

●  Projekti i parë-Për këtë vit ka qenë projekti i ngritjes së 39 serave me sipërfaqe prej 100m2 

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 kaqenë 32,175.00 €. 

 

●  Projekti dytë: 
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Furnizimi me makina mjelëse– Me këtë projekt janë përkrahur 74fermerë me makina mjelëse, 

ku kanë përfituar 74 fermerë nga një makinë mjelëse, me bashkëfinancim 70% Komuna dhe 30 

% ka participuar fermeri, dhe shuma e këtij projekti ka qenë12,506.00 €. 

Projekti i tretë: 

Furnizimi me Motokultivator-Me këtë projekt janë përkrahur me mekanizëm bujqësorë 

(Motokultivator) ku janë përkrahur 165fermerë me nga një motokultivator, edhe ky projekt ka 

qenë me bashkëfinancim 70 % Komuna dhe 30 % fermeri, dhe si projekt në total ka arritur 

vlerën 65,010.00 €. 

●  Projekti i katërt: 

Projekti i bletarisë- Përkrahja e bletarëve me koshere si dhe pajisje tjera për bletari, i cili si 

projekt ka qenë pa participim për të gjithë bletarët, ku janë përkrahur 153 bletarë me koshere dhe 

pajisje,  

Koshere 410 copë, veshje 210 copë, tymosëse 210 copë, brusha 210 copë, dorëza 210 copë, 

çelësa 210 copë. Ku si projekt në total ka qenë 18,482.07 euro  

 

●  Projekti i pestë: 

Hapja e bunarit për fermeren Gentiana Mustafa nga fshati Plloqicë. Pas kërkesës nga fermerja e 

lartcekur drejtuar Drejtorisë sonë, ne si Drejtori kemi realizuar hapjen  e bunarit në vlerë prej 

6,622.22 Euro.Ky investim do të ia lehtësoj fermeres ujitjen e seres me sipërfaqe  prej 27 ari,të 

cilën e ka fituar si grandë nga Ministria e Bujqësisë. 

 

Projekti i gjashtë: 

Shpërndarëset e plehut kimik- Me këtë projekt janë përkrahur 80 fermerë të Komunës së 

Malishevës me nga një shpërndarëse të plehut kimik, ku ky projekt ka qenë me participim 70% 

Komuna dhe 30% fermeri. Ku vlera totale e këtij projekti ka qenë 13,600.00 €. 

 

Projekti i shtatë: 

Furnizimi me lopë qumështore – Me këtë projekt Drejtoria e Bujqësisë ka përkrahur fermerët 

të cilët i kanë pasur 5 e më shumë krerë lopë qumështore, ku nga ky projekt kanë përfituar 80 

fermerë. 

Edhe ky projekt ka qenë me bashkëfinancim, ku Komuna ka participuar me 70% ndërsa fermeri 

me 30%, dhe si projekt në total ka arritur vlerën 128,000.00 €. 

 

Projekti i tetë: 

Furnizimi me 20 makina për mbjelljen e misrit në vlerë 25,780.00 € 

Projekti  nëntë: 

Furnizimi me 350 spërkatëse të krahut me bateri në vlerë 6,090.00 € 

Projekti i dhjetë: 

Ndërtimi i 10 stallave në vlerë 74,000.00 € 

Projekti i njëmbëdhjetë: 

Furnizimi me 40 makina për mbjelljen e grurit në vlerë 115,160.00 € 

Projekti i dymbëdhjetë; 

5. Furnizimi me 40 spërkatëse 400 litra të traktorit në vlerë 21,600.00 € 

 

Shuma e përgjithshme e projekteve të realizuara për vitin 2018 është 519,025.29 euro. 
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