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Nga: Besartë Kryeziu-Ramaj - Drejtoreshë e Administratës së Përgjithshme  

 

 

RAPORTI  NJËVJEҪAR  I  PUNËS PËR VITIN 2020 

 

I nderuar, 

Në cilësinë e Drejtores së Drejtorisë për Administratë të Përgjithshme, konform 

kompetencave dhe autorizimeve, ju dërgoj raportin njëvjeçar të punës për vitin 

2020. 

 

 

 

 

Malishevë, 2021 
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Në kuadër të Drejtorisë së Administratës të Përgjithshme do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i shërbimit të sekretarisë së Asamblesë Komunale ; 

2. Sektori i Gjendjes Civile ; 

3. Qendra për Shërbim me Qytetarë ; 

4. Sektori i arkivit komunal dhe shërbimi për ndihmë juridike të qytetarëve ; 

5. Zyra e IT – së ; 

6. Sektori i shërbimeve teknike ; 

7. Logjistika ; 

8. Zyra komunale për komunitete dhe kthim, riintegrim ; 

9. Zyra koordinuese për barazi gjinore ; 

Kjo drejtori është përkujdesur që të bëjë: 

 Zbatimin e dispozitave ligjore në organet e Administratës Komunale, 

 Planifikimin e buxhetit të drejtorisë dhe kujdesin për menaxhimin e saj, 

 Ofrimi i komunikimit korrekt me qytetarë, vënia në dispozicion të qytetarëve të 

kërkesave, t’i këshillojë dhe jep ndihmë juridike–administrative për mënyrën e 

plotësimit të kërkesave, 

 Regjistrimi i të gjitha kërkesave të palëve, 

 Shërbimet e sigurimit dhe mirëmbajtjes së objekteve, 

 Shërbimet e gjendjes civile që përfshijnë statusin civil të qytetarëve, 

 Pranimin dhe arkivimin e lëndëve të përfunduara nga ana e drejtorive përkatëse 

dhe të njëjtat i arkivon në depon arkivore të komunës ose drejtpërdrejtë në 

arkivimin ndër komunal, 

 Kryen edhe detyra tjera që lidhen me arkivimin dhe lëndët arkivore në pajtim me 

ligjin, 
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 Shërbimet që kanë të bëjnë me fushën e logjistikës dhe funksionimin e saj, 

 Shërbimet që kanë të bëjnë me fushën e logjistikës dhe funksionimin e saj, ku 

përfshihet menaxhimi i parkut të automjeteve, kujdesi për mirëmbajtjen e 

automjeteve zyrtare, furnizimi me derivate, etj., 

 Regjistrimi dhe mbajtja e evidencës së materialit zyrtar, që pranohet dhe 

dorëzohet nga depoja e Komunës, 

 Organizon transportin e zyrtarëve komunal në përputhje me agjendën zyrtare, 

 Kujdeset për mirëmbajtjen servisimin dhe regjistrimin e automjeteve zyrtare, 

 Furnizimi me derivate dhe përcjellja e shpenzimeve ditore, mujore dhe vjetore, 

 Regjistrimin dhe mbajtjen e evidencës së materialit zyrtar që pranohet dhe 

dorëzohet nga depoja e komunës, 

 Kujdeset për furnizimin me material të nevojshëm për organet e administratës, 

duke mbajtur evidencën e nevojshme në librin e evidencës se shpenzimeve, 

 Kujdeset për shërbimet postare, dorëzimin e ekspeditivin e shkresave zyrtare, 

 Kujdeset për ruajtjen e objekteve dhe autoparkun, 

 Kujdeset për mirëmbajtjen e objektit, riparimin e pjesëve të prishura ndërrimin e 

tyre si dhe mirëmbajtjen e aparateve për nxehje, ujësjellësit, kanalizimit dhe 

instalimeve të rrymës, 

 Kujdeset për pajisjet e teknologjisë informative, në të gjitha objektet dhe sektorët 

si brenda institucionit të komunës ashtu edhe jashtë saj, përfshirë edhe Kuvendin 

e Komunës gjatë seancave, 

 Kujdeset për servisimin e pajisjeve dhe mirëmbajtjen e tyre, 

 Ndihmon nëpunësit për hapjen dhe përdorimin e programeve kompjuterike, 

 Pranon kërkesat e qytetarëve, në lidhje me regjistrim në regjistrat e gjendjes 

civile, ofrimin e shërbimeve për qytetarë nga aspekti i gjendjes civile, 

 Mbajtja dhe ruajtja e librave amëz të të lindurve, të të martuarve dhe të të 

vdekurve, regjistrimin e të porsalindurve në LAL, Regjistrimin e të vdekurve në 

LAV, 

 Kryen procedurat e kurorëzimit të martesave brenda dhe jashtë Komunës dhe 

regjistrimin në LAM, 

 Ndryshimin dhe përmirësimin e emrit personal, sipas kërkesës së palës, 
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 Lëshon certifikatat (për faktet që mbajnë evidencë sipas detyrës zyrtare): 

certifikatat lindjeve, statusit martesor, martesës, vendbanimit, vdekjes, 

aktvdekjen, shtetësisë, si dhe deklaratën e bashkësisë familjare ; 

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme gjatë vitit 2020, i ka kryer me përpikëri të gjitha 

shërbimet e nevojshme pavarësisht situstës së Pandemisë me COVID 19. Se janë kryer të gjitha 

shërbimet mirë, e tregon edhe fakti se nuk kemi pasur asnjë ankesë nga palët. 

Jemi përkujdesur që të gjitha zyret komunale, të jenë të pajisura me material mbrojtës kundër 

COVID – 19, si maska mbrojtëse, dezinfektues për duar dhe alkool për dezinfektim. Po ashtu 

edhe objetet tjera që janë në ombrellë të komunës, siç është QKMF dhe qendrat përcjellëse 

shëndetësore, muzeu i qytetit, biblioteka, salla e sporteve dhe të tjera, të jenë të pajisura me masa 

mbrojtëse. 

Gjithmonë duke u bazuar në vendimet dhe udhëzimet e Qeverisë, një kohë kemi punuar me staf 

të reduktuar, mirëpo në asnjë moment nuk janë ndalur shërbimet. Vlen të cekët se jemi kujdesur 

për furnizimet e nevojshme për funksionimin dhe punën e Qendrës Operative Emergjente Lokale 

dhe Shtabit Emergjent. 

Po ashtu, kemi furnizuar edhe zyret me materiale të nevojshme për punë, duke u bazuar në 

kërkesat e zyreve apo sektorëve mbrenda komunës. 

 

 

1. SHËRBIMI I GJENDJES CIVILE 

 

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

Malishevës  gjatë vitit 2020  i ka kryer të gjitha shërbimet sipas kërkesave  të  qytetarëve  në  

harmonizim  me ligjet  dhe  rregulloret  që  aplikohen. Kërkesat janë kryer me kohë dhe 

gjithëherë  janë  zgjidhur  sipas  procedurës  duke ju  përmbajtur  afateve ligjore. 

Tani e japim e raportin e këtij shërbimi si  vijon : 
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- Aktvendime për ndërrimin, përmirësimin  e emrit apo të mbiemrit personal, gjithsej kemi 49 ; 

- Aktvendime për regjistrime me vonesë në LAL, gjithsej kemi 223 ; 

- Aktvendime për regjistrime me vonesë në LAV, gjithsej 23 ; 

- Vërtetim sqarime të ndryshme, gjithsej 01 ; 

- Anulime të regjistrimeve në LAL, gjithsej 31 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Muaji 

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrrik  Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total 

Regjistrimet e 

reja në LAL 

00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 02 

Regjistrimet e 

mëvonëshme 

në LAL 

17 18 06 00 06 17 25 05 17 08 17 14 150 

Regjistrimet e 

reja në LAM 

118 57 32 02 05 40 37 64 33 35 15 79 517 
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Regjistrimet e 

mëvonëshme 

në LAM 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Regjistrimet e 

reja në LAV 

10 11 08 03 06 07 00 05 05 06 12 17 90 

Regjistrimet e 

mëvonëshme

në LAV 

10 10 01 

 

00 01 10 02 10 03 09 04 03 63 

Certifikata  të 

Lindjes 

1020 607 346 63 132 1554 1071 1361 606 877 985 1471 10093 

Certifikata  

Martesore 

459 324 182 19 74 282 276 380 285 328 242 415 3266 

Certifikata  të  

Vdekjes 

90 48 38 00 13 68 39 76 60 76 33 64 605 

Certifikata të 

Statusit 

Martesor 

265 155 82 05 31 137 109 209 130 137 51 224 1535 

Deklaratë  per 

bashkësin 

familjare 

517 444 216 15 39 185 467 727 297 413 171 221 3712 

Certifikatë e 

Shtetësisë 

26 08 08 00 03 23 08 20 10 15 14 08 143 

Certifkatë e 

Vendbanimit 

113 78 41 06 58 120 356 69 79 95 66 70 1150 

Ekstrakte të 

Lindjes 

2182 1492 743 12

5 

563 2379 1817 2663 2097 1720 626 1987 18394 

Vertetim nga 

Arkiva 

60 53 24 00 13 42 53 34 34 25 33 32 403 
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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 2020 

 

muajët                                   

 

Regjistrimet 

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

Regjistrimet  në 

LAL 
13 09 03 00 03 10 13 23 11 14 20 22 141 

Regjistrimet  në 

LAM 
02 01 00 00 00 01 00 02 02 02 02 01 13 

Regjistrimet  në 

LAV 
01 02 00 00 00 00 00 01 01 00 01 00 03 

Çertifikatat e Lëshuara 

 

 

 

Certifikata e 

Lindjes 
09 07 03 00 03 08 13 09 07 07 18 11 95 

Certifikata e 

Marteses 
00 00 00 00 00 01 00 01 03 01 02 00 08 

Certifikata e 

Vdekjes 
00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 01 00 04 
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2. SEKTORI I SHËRBIMIT TË SEKRETARISË SË KUVENDIT 

Sekretaria e Kuvendit i ka kryer të gjitha detyrat në raport me Kuvendin e komunës dhe organet 

tjera të Kuvendit. 

Për të gjitha mbledhjet e Kuvendit dhe organet tjera (Komitetet dhe Komisionet) është mbajtur 

procesverbal për mbledhjet dhe takimet si dhe janë përshkruar të gjitha vendimet e nxjerra nga 

organet e Kuvendit. Sekretaria e Kuvendit ka qenë në nivel të duhur në përcjelljen e mbledhjeve 

dhe mbarëvajtjen e tyre. 

Gjatë vitit 2020 Kuvendi i Komunës së Malishevës ka mbajtur, nëntë (9) mbledhje të rregullta të 

punës, dy (2) mbledhje urgjente si dhe dy (2) mbledhje të jashtëzakonshme. Kuvendi i Komunës 

ka miratuar 97 vendime. 

Të gjitha vendimet me dokumentacionin e nevojshëm janë dërguar për vlerësim të ligjshmërisë 

në Ministrinë e Pushtetit Lokal (MPL).  

 

 

3. QENDRA PËR SHËRBIM ME QYTETARËT 

 

Qendra për Shërbim me Qytetarë  është pjesë e strukturës organizative të administratës. Përbëhet 

nga zyrtarët e qendrës për shërbim me qytetarë  të cilët kryejnë veprime të shërbimit 

administrativ si : bëjnë pranimin e  kërkesave/parashtresave nga qytetarët dhe subjektet tjera. 

Këto kërkesa/parashtresa, të kompletuara përcillen në drejtoritë e administratës komunale, 

varësisht ku pala parashtron për shqyrtim dhe vendosje. Pasi që drejtoria përkatëse ka shqyrtuar 

dhe vendosur lidhur me kërkesën/parashtresën e palës, të njëjta kthehen në QSHQ. Zyrtarët e 

QSHQ-së, janë të obliguar të njoftojnë qytetarët dhe subjektet e tjera për përgjigjen në 

kërkesa/parashtresa. 

Komunikimin e drejtpërdrejtë, korrekt dhe transparent  me qytetarët dhe bizneset, dhënien e 

ndihmës profesionale për paraqitjen e kërkesave  dhe parashtresave, njohja e qytetarëve  me 

informacionet e nevojshme lidhur me kushtet, procedurat administrative, ligjore, afatet kohore të 

paraqitjes dhe trajtimit të kërkesave dhe parashtresave si në formën klasike ashtu edhe përmes 
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formës elektronike/internetit,  përgatitja dhe vënia në dispozicion të broshurave  dhe 

fletëpalosjeve informative për qytetarët si dhe publikimin në ueb faqe,  mbajtja e dosjeve, 

statistikave të parashtresave dhe kërkesave të paraqitura nga qytetarët, shtypjen e librit të 

protokollit për kërkesat/parashtresat, vëzhgimi i reagimeve të qytetarëve  dhe zyrtarëve të 

komunës ndaj shërbimeve që ofron qendra etj. 

Kjo zyre ne bashkëpunim me shefin e ofiqarisë posedon kërkesat për korrigjim, ndërrim të emrit 

dhe mbiemrit, regjistrim të lindjeve dhe vdekjeve me vonesë, si dhe kërkesa të natyrave të 

ndryshme, ku edhe këto kërkesa regjistrohen, protokollohen, skanohen dhe regjistrohen në 

protokoll të veçantë në mënyrë zyrtare dërgohet tek zyrtarët kompetentë. 

Pra, të gjithë këto punë dhe shërbime kryhen në qendrën për shërbim të qytetarëve, gjithherë në 

shërbim të qytetarëve dhe me bashkëpunim me zyrtarët dhe drejtoratet. 

 

 

 

 

4. SEKTORI PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE 

 

Zyra e TI kryesisht merret me mirëmbajtjen e pajisjeve elektronike si kompjuterë, monitorë dhe printerë. 

Përveç kësaj bën mirëmbajtjen e rrjetit lokal, Serverit Qendror, File Serverit (të të dhënave) dhe Intranetit. 

Janë lidhur objektet e QPS-së dhe Ҫerdhja “Zërat e Ëmbël” me objektin kryesor të Komunës përmes 

antenave dhe tani edhe ata janë të kyçur në rrjetin qeveritar.  

Përveç këtyre jemi duke punuar në mirëmbajtjen e kompjuterëve, monitorëve, printerëve dhe pajisjeve të 

ndryshme që më së shumti po dëmtohen gjatë reduktimeve të rrymës. 

 

Duke u bazuar në punët e Zyrës së TI-së, në vazhdim po paraqesim raportin e punëve të kryera 

gjatë periudhës kohore janar - dhjetor 2020: 
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1. Resetim i passëordit të e-mail zyrtar - 92 Raste 

2. Konfigurim i skanerit      - 26  Raste 

3. Instalim i printerëve      -  68   Raste 

4. Probleme Hardëerike                         - 73  Raste 

5. Intervenime në rrjet                   - 96  Raste 

6. Formatim i kompjuterëve                   - 70  Raste 

7. Instalime të rrjetit                     - 104  Raste  

8. Qasje e re për e-mail zyrtar                   - 34  Raste 

 

Pas ngritjes së nivelit të sigurisë në aplikacione dhe rrjeta nga niveli qëndror përkatësisht ASHI-

ja, janë shfaqur edhe probleme të cilat ne si shërbim i kemi zgjidhur në koordinim me standardet 

e kërkuara nga ASHI-ja, janë shfaqur problemet me softuerët grafik për të cilët nuk kemi licenca 

dhe kanë mbetur pa u zgjidhur si problem, njëkohësisht jemi ballafaquar edhe me problemet me 

rrjetën shtetëror. 

 

 

5. ARKIVA 

 

 

 Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave për certifikata të përvojës së punës në sektorë 

të ndryshëm, subjekte afariste, ndërmarrje shoqërore dhe private, njëkohësisht në 

bazë të kërkesave të palëve dhe në bazë të dokumentacionit me të cilin disponon 

Arkivi i KK-Malishevë janë lëshuar: 

  Certifikata mbi përvojën e punës ; 

 Vërtetime mbi përvojën e punës ; 

 Vërtetim për kryerjen e shërbimit ushtarak në ish - APJ-së ; 

 Deklaratë me dëshmitarë mbi përvojën e punës ; 

 Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave për qasje në dokumente arkivore ; 

 Pranimi  dhe shqyrtimi i kërkesave për dokumente të identifikimit ; 

 Pranimi  dhe shqyrtimi i kërkesave për dokumentacion ; 
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 Pranimi  dhe shqyrtimi i kërkesave mujore nga njëmbëdhjetë (11) zyrat e ofiqarisë 

për dokumentacion në sektorin e Demografisë dhe Statistikës, si dhe dorëzimi i 

dokumentacionit në “Agjencionin e Statistikave në Prizren ; 

 Pranimi  dhe shqyrtimi i kërkesave për: Aktvendime, Vërtetime, dosje në LAL, 

LAM dhe LAV dhe regjistrime të ndryshme ; 

 Në Arkiv janë në proces e sipër për t’u pranuar edhe dokumentacione të tjera 

sipas procedurave arkivore ; 

 Sistemimi dhe risistemimi i lëndeve arkivore gjithashtu sipas procedurave 

arkivore; 

 Arkvi i KK. Malishevë është duke u përgatitur edhe për fazën e dixhitalizimit të 

Arkivit. Shumë shpejtë do të fillojmë edhe me trajnimet, ashtu sikur shumë 

komuna tjera të Republikës së Kosovës, që tashmë janë në aplikim të 

dixhitalizimit të pjesshëm të Arkivit ; 

 

 

 

 

 

6. ZYRA PËR KOMUNITETE 

Gjatë vitit 2020, zbatuam programet dhe politikat në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 

komuniteteve dhe të të riatdhesuarëve. Rregullorja e re e QRK - së, Nr.01/2018 për Riintegrimin 

e Personave të Riatdhesuar dhe Menaxhimin e Programit të Riintegrimit Rregullore. QRK Nr. 

22/2020 për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar. Rregullore QRK – Nr. 01/2018 për 

Kthimin e të zhvendosurve dhe zgjidhje të qëndrueshme.  

Duke ofruar ndihmën e paraparë në qasjen e barabartë të komuniteteve në shërbime publike, 

krijimin e kushteve për kthim dhe riintegrim të të zhvendosurve dhe të riatdhesuarve. 

Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptas kanë pasur takime të shpeshta, tryeza të ndryshme brenda 

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

si dhe takime për diskutimin e të ariturave dhe sfidave në fushën e riintegrimit. 
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7. SEKTORI I SHËRBIMEVE TEKNIKE 

Në sektorin e shërbimeve teknike është kontraktuar një kompani e cila merret me mirëmbajtjen e 

higjienës, ku në kontratë janë objektet komunale me oborr, objekti i QKMF-së, objekti i Muzeut 

të qytetit me oborr, si dhe objekti ku është QPS-ja. Sa i përket pastërtisë nëpër hapësirat e 

lartpërmendura gjendja e higjienës është mesatare duke iu referuar kushteve në të cilat punohet. 

 

8. LOGJISTIKA 

Në kryerjen e shërbimeve dhe aktiviteteve zyrtare vlen të theksohet edhe shërbimi me vetura për 

nevoja zyrtare. Në kuadër të komunës kemi në shfrytëzim gjithsej 13 automjete të cilat i 

nënshtrohen kushteve të krijuara nga drejtori i Administratës, duke bërë fillimisht kërkesë nga 

secili drejtor e pastaj me arsyetim del vetura në shërbim zyrtar. Kurse në kuadër të QPS-së kemi 

një automjet zyrtar, si dhe në QKMF janë gjithsej 13 vetura (autoambulanca), po ashtu edhe në 

Shërbimin e Zjarrfikësve kemi gjithsej 8 automjete. Vlen të theksohet se edhe shfrytëzimi edhe 

shpenzimet janë në norma mesatare dhe nën kontroll. 

 

10. ZYRA KORDINUESE PËR BARAZI GJINORE 

 

Zyra për Barazi Gjinore ka realizuar një sërë aktivitetesh për të promovuar barazinë gjinore, të 

drejtat e grave në aspekte të ndryshme: duke filluar nga zbatimi i Ligjit për Barazi Gjinore në 

emërimin e drejtorëve dhe emërimin e anëtarëve në komitetet obligative dhe jo obligative 

drejtuar rekomandime zyrave përkatëse për realizimin e këtyre të drejtave.  

Vlen të përmendet buxhetimi i përgjegjshëm gjinor në disa sektorë dhe mbledhjen e të dhënave 

të ndara sipas gjinisë në nivel institucional dhe më gjerë.  

Realizimi i ligjëratave, punëtorive duke përfshirë të gjitha shkollat me tema të ndryshme duke 

filluar nga të drejtat e njeriut me theks të veçantë të drejtat e fëmijëve, kundërtrafikim, kundër 
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dhunës në familje, barazia gjinore në familje e shoqëri, shpërnadrje të fletëpalosjeve me tematika 

të ndryshme të cilat kanë qenë të përpunuara për t’u kuptuar me lehtësi nga nxënësit. 

Punëtori me gra nëpër zona rurale për mirëqenie dhe shëndetësi, duke u bazuar në kërkesat e tyre 

për krijimin e lehtësirave dhe qasjes në institucione.  

Ndarja e subvencioneve për gratë fermere në krijimin e bizneseve të vogla dhe punësimi i tyre 

sezonal. 

 Krijimi i kushteve dhe hapësirave për mbajtjen e panaireve ku kanë mundësi të promovojnë 

produktet e tyre. Vazhdimi i funksionalizimit të mekanizmave koordinues kundër dhunës në 

familje, mbajtja e takimeve të radhës, vizitë strehimores në regjion.  Punësimi i nënave 

vetushqyese, punësimi në arsim, shëndetësi e sektorë të ndryshëm. 

Aktivitete me PAK që të kenë kushte dhe lehtësira përgjatë livizjes së tyre. Ndarja e 

mirënjohjeve për gra, të cilat kanë kontribouar ndër vite në sektorë të ndryshëm për avancimin e 

femrës.  

 


