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      Drejtoria Komunale e Shëndetësisë në bashkëpunim me Drejtorinë e QKM-së  në Prizren, gjatë 

vitit 2014 ka realizuar shumicën e objektivave të planifikuara për këtë vit – në aspektin e 

implementimit të konceptit të Mjekësisë Familjare dhe ofrimit të shërbimeve shëndetësore cilësore 

për banorët e komunës së Prizrenit. Por, në aspektin e buxhetit – konkretisht të investimeve 

kapitale, ka pasur vështirësi dhe ngecje në realizimin e projekteve, për shkak të rrethanave tashmë 

të njohura: mungesa e rishikimit të buxhetit, problemet pronësore, etj.  

Investimet kapitale 2014 

 

Investimet kapitale të cilat janë realizuar gjatë këtij viti janë si në vijim: 

- Pajisjet mediacinale (echo aparati dhe pajisje të imta medicinale),  50.000 € 

- Pajisjet stomatologjike, 25.000 € 

- Karrika stomatologjike, 10.000 € 

- Mirëmbajtje dhe renovime, 60.000 € (nyjet sanitare në QMF1, QMF2, oborri i QMF 1) 

- Autoveturë kombibus për dializë, 40.000 € 

- Lyerja e objekteve shëndetësore, 16.000 € 

- Pajisjet laboratorike, 16.000 € 

- Pajisje elektronike, 18.000 € 

- Aparate për klimatizim, 10.000 € 

- Furnizim me perde, 5.000 € 

- Ndërtimi i AMF Velezhë, 60.000 €  (në realizim e sipër) 

 

Investimet kapitale të cilat nuk janë realizuar gjatë këtij viti: 

- Ndërtimi i QMF në lagjen Kurillë, 120.000 € 

- Ndërtimi i QMF në lagjen Baruthane, 100.000 € 

- Ndërtimi i banesave për familjet e dëshmorrëve, invalidët e luftës dhe skamnorët (projekt i 

Drejtorisë për Mirëqenje Sociale),  240.000 € 

- Ndërtimi i AMF Lutogllavë, 40.000 € 

- Furnizim me inventar për zyre, 35.000 € 

 

 

Gjatw vitit 2014 janë grumbulluar gjithsejt 166,969.90 € (deri në muajin nëntor). 

 

Gjatë kwtij viti janë realizuar gjithsejt 563.312 shërbime shëndetësore (deri në muajin nëntor). 

 

Struktura kualifikuese e burimeve njerëzore: Aktualisht, në Institucionin tonë janë të punësuar                   

470 punëtorë. Prej tyre: 406 janë punëtor shëndetësorë dhe 64 janë punëtor administrativ, teknik.                                                                                                                                                                      

-  139 janë: specialist, mjek të përgjithshëm, stomatolog, bashkëpunëtor shëndetësor, laborant 

bachelor.                                                                                                                                                                                        

– 267 janë: infermier, asistentë të stomatologjisë, laborantë.                                                                                        

– 64 janë: punëtorë administrativ, staf teknik, punëtor higjienik. 

 

Departamenti i Mjekësisë Familjare i ka përmbushur të gjitha detyrat dhe obligimet.  

 

- Sektori i Mjekësisë Familjare: aktualisht janë 34 specialist të MF dhe 6 mjek në specializim 

të MF (3 në vitin e 2-të dhe 3 në vitin e 3-të), kurse mjek të përgjithshëm janë 29. Mjekët 

Familjar punojnë sipas konceptit të MF, e respektojnë rajonalizimin, i kushtojnë kujdes 

referimit. Sipas hulumtimeve tona del se % e referimeve nga KPSH në KDSH në vitin e 

kaluar ka qenë 19.7%, kurse për këtë vit rezultatet dihen në janar. Zyra e Sigurimit të 

Cilësisë gjatë këtij viti ka realizuar 4 hulumtime, 5 audite dhe  10 rishqyrtime kolegiale.                                                                                                                                                  

Gjatë këtij viti, mjekët familjar dhe specialistat e tjerë kanë marë pjesë në konferenca dhe  



 

 

 

- kongrese ndërkombëtare, si psh: në Austri, Turqi, Maqedoni, etj; si dhe në shumë trajnime 

të ndryshme në Kosovë.                                                                                                                                               

Po ashtu, në Institucionin tonë gjatë këtij viti janë organizuar simpoziume dhe punëtori të 

ndryshme, si psh: seminari për autizëm me ekspertin nga Turqia (Cem Kinaci), simpoziumi 

i 3-të ndërkombëtar për astmën, workshop metodat imazherike në dg.e Ca së gjirit, etj. 

-  

- Sektori i Urgjencës: me 17 shkurt 2014 është bërë përurimi i objektit të ri të urgjencës, 

objekt modern dhe i furnizuar me të gjitha pajisjet e nevojshme mjekësore dhe hapësirë të 

mjaftueshme për punë. Në këtë shërbim punojnë 7 mjek të përgjithshëm, 1 specialist i MF, 

16 infermier, 1 vozitës dhe 4 punëtor higjienik. Ky shërbim disponon me 4 autoambulanca, 

kurse 3 autoambulanca të tjera janë në QMF-të e tjera. 

-  

- Sektori i Konsultativës: Në KPSH punojnë gjithsejt 20 konsultantë të lëmive të ndryshëm: 

internist, gjinekolog, pediatër, dermatolog, radiolog, biokimist, psikolog. Shumica e tyre 

punojnë në QKMF kurse disa prej tyre edhe në QMF-të tjera. 

 

 

- Sektori i Diagnostikës: Këtu hyjnë: kabineti i Radiologjisë (RTg kabineti-digjital; aparati 

për mamografi dhe ortopani digjital); kabineti i US (aparati i US Aloka Alfa 7-4 sish dhe 

Alfa 7 3D-4D për gjinekologji. Po ashtu, ekzistojnë edhe aparate të tjera të US, në 4 QMF); 

laboratori-në QKMF dhe QMF 1 (të pajisura me aparatura moderne-

autoanallajzera,numëruesa elektronik, etj.). Në këtë shërbim punojnë: 1 biokimiste klinike, 

1 radiologe, 4 ultrasonistë, një laborante bacholler dhe stafi tjetër shëndetësor i mesëm. 

-  

- Shërbimi i Imunizimit: është një shërbim që funksionon me shumë sukses. Falë angazhimit 

të tyre, % e të vakcionuarve në komunën tonë për sivjet është 95%. Gjatë muajit shtator - 

tetor janë shpërndarë 4300 vakcina kundër gripit sezonal, për banorët e komunës sonë. Gati 

të gjitha QMF-të kanë shërbim të vakcinimit (përveq QMF Jeta e Re, Korishë). Numri i 

stafit është 9. 

-  

- Qendra e Mirëqenjes së Gruas: në këtë qendër punojnë 2 gjinekolog dhe 9 mami.Vizitat 

mjekësore këtu realizohen me termine paraprake. QMG është e pajisur me aparatura 

moderne mjekësore. 

-  

- Njësia e SISH: gjatë këtij viti ka vazhduar implementimi i projektit të LUX DEV për SISH 

(meqë  KPSH e regjionit të Prizrenit është zgjedhur si pilot qendra për këtë projekt); është 

bërë shtrirja e rrjetit të kabllove, furnizmi me pajisje (hardver)dhe kyqja e tyre në të gjitha  



 

- objektet shëndetësore. Tani pritet të bëhet trajnimi i stafit dhe pastaj të fillohet me 

implementim të SISH.  

 

  Departamenti i Administratës: ka realizuar të gjitha detyrat dhe obligimet . 

 

 

 

  Departamenti i Stomatologjisë:  edhe gjatë këtij viti jemi munduar që ta furnizojmë me 

material stomatologjik këtë departament, kështu që nuk është ndier mungesa gjatë tërë vitit. Po 

ashtu, kemi siguruar 3 karrika të reja stomatologjike dhe shumë pajisje të tjera stomatologjike. 

Shërbimet në Departamentin e Stomatologjisë janë të decentralizuar në tërësi, kështu që, tani 

në QKMF dhe në secilin QMF (15 sish) punon stomatologu me asisten dhe ofron shërbime 

stomatologjike. Po ashtu, në secilën shkollë fillore të komunës  se Prizrenit (10sish) punon 

stomatologu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Raporti Financiar për periudhën Janar-Dhjetor 2014 

 
                                  Të hyrat dhe të dalat 

 

        1.Nga Granti Qeveritar për periudhën janar-dhjetor 2014,Shëndtësia Primare e Komunës së 

Prizrenit ka shpenzuar 3,336,184.70 € 

       2.Ndërsa nga participimi ka grumbulluar shumën 166,969.90 €.ku prej kësaj shume për këtë 

periudhë ka shpenzuar 126,230.60 €.Më qart e elaboron ecuria e shpenzimeve forma tabelare. 

 

Drejtoria e Shëndetësisë Primare 73600 

 

Gjendja Financiare për periudhën Janar-10 Dhjetor/204 sipas free balance 

 

  

Buxheti i 

miratuar 

2014 

Buxheti  

me 

ndryshime  

2014 

Alokimi         

I-XII-2014 

Shpenzimet  

I-XII-2014 

Gjendja       

I-XII-

2014 

Ind. 

Pagat      

2,512,303  

    

2,542,954     2,645,020      2,645,020  

            

(0) 

    

104  

Mallrat & 
shërbime 

     
662,703        718,137        638,137        389,977  

    
248,160       54  

Shpenzimet 

komunale 

       

85,000          85,000         72,949          72,949  

              

0       86  

Subvencionet 
       
35,000          35,000         35,000          34,980  

            
20  

    
100  

Invest. kapitale  

     

903,891        903,891        903,891        193,259  

    

710,632       21  

Totali i të dalave 

 4,198,897    4,284,982   4,294,997   3,336,184  

  

958,813       78  

 

 

Përshkrimi i Shpenzimeve I-XII/2014 sipas pozicioneve 

 

                                                          Shpenzimet 

 

 Pagat                              2,118,444.01 € 

 Pagat dhe Shtesat             126,230.60 € 

 (kujdestarit) 

 Mallra&shërbime                389,976.61 € 

 Komunalit                             72,948.59 € 

 Investimet Kapitale             193,258.56 € 

 Subvencionet                         34,980,00 € 

Ghithësejt shpenzimet:     ------------------- 

   3,336,184.70 € 

 

Përshkrimi i shpenzimeve sipas kodeve ekponomike 

 

Kategoria Shpenzimet sipas kategorive   Planifikimi 
Shpenzimet  
nga granti Indexi 

  Pagat   2,512,303.00  
     
2,644,437.45  

       
105.26  

11110 Pagat neto përmes listës së pagave   

    
2,118,444.01  

         
84.32  

11500 Tatimi i ndaluar në të ardhura personale   
         
128,656.07  

            
5.12  

11600 Kontributi pë pension I punëtorit                        



125,764.19  5.01  

11700 Kontributi pë pension I punëdhënësit   
         
125,661.59  

            
5.00  

11115 Pagesa për sindikat   
           
19,680.99  

            
0.78  

11200 Pag.e punë jasht orar.Shtes.Stim.   
         
126,230.60  

            
5.02  

          

  Mallrat e shërbimet      662,703.00  
         
390,560.10  

         
58.93  

13100 Shpenzimet e udhtimit           

13130 Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit   

               
8,693.30  

            
1.31  

13140 Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit     
             
2,808.00  

            
0.42  

13141 Meditjet e udhëtimit jashtë vendit     
                
-    

13142 Akomodim-udh.zyrt.jasht vendit       
                
-    

13143 Shpenzimet tjera -udh.zyrt.jasht vendit       
                
-    

13310 Interneti   

               
1,980.20  

            
0.30  

13320 Shpenzimet tjera telefonike-Vala 900   

               
2,310.86  

            
0.35  

13330 Shpenzimet postare   
                   
11.70  

            
0.00  

13410 Shërbimet e Arsimit dhe trajnimit   
                   
20.00  

            
0.00  

13420 Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës     
                
-    

13430 Shërbimet e ndryshme shëndetësore     
                
-    

13440 

Shërbimet e ndryshme intelektuale dhe 
këshilldh.     

                
-    

13450 Shërbime,shtyoje-jo marketing       
                
-    

13460 Shërbimet kontraktuese tjera     
             
6,288.00  

            
0.95  

13470 Shërbime teknike       
           
20,624.70  

            
3.11  

13480 Mirëmbajtja e softwerit         
                
-    

13501 Mobilje deri 1000 €     
                
-    

13502 Telefona deri 1000 €       

13503 Kompjutera deri 1000 €     
                
-    

13504 Harduer për teknologjinë informatike       
                
-    

13505 Makinë fotokopjuese deri 1000 €         

13506 Paisje speciale medicinale     
             
2,152.80    

13509 Pajisje tjera deri 1000 €   

               
1,490.80  

            
0.22  

13553 Kompjutera mbi 1000 -5000 €     
                
-    

13554 Harder për teknologjinë informatike mbi 1000-5000     
                
-    

13555 Makinë fotokopjuese mbi 1000-5000 €       
                
-     

13556 Paisje speciale medicinale         
 

13559 Pajisje tjera mbi 1000-5000 €     
                
-     

13610 Furnizim për zyre   
           
55,119.22  

            
8.32   

13615 Shpenzime për statusin ( Pavarësia)     
                
-     

13620 

Furnizim me ushqim dhe pije  ( jo dreka 
zyrtare)   

               
1,631.96  

            
0.25   

13630 Furnizime mjeksore   
           
75,280.23  

         
11.36   



13640 Furnizime pastrimi   
           
20,609.00  

            
3.11   

13650 Furnizim me veshëmbathje     
                
-     

13660 Akomodim     
                
-     

13670 Shpenzimet e akomodimit     
                
-     

13685 Shpenzimet e varrimit     
                
-     

13696 Kompenzimi-te demtuarit pa baze-kthim I mjeteve     
                
-    

13710 Vaj     
                
-     

13720 Naftë pë ngrohje qendrore   
         
105,768.96  

         
15.96   

13730 Vaj për ngrohje     
                
-     

13760 Dru   
             
9,990.00  

            
1.51   

13770 Derivate për gjenerator     
                
-     

13780 Karburante për vetura   

             
29,371.72  

            
4.43   

13810 Avans për para të gatshme     
                
-     

13820 Avans për udhëtime zyrtare     
                
-     

13830 Avans ër investime         
                
-     

13950 Regjistrimi I automjeteve       

               
1,652.40  

            
0.25   

13951 Regjistrimi dhe sigurimi I automjeteve   
             
3,501.55  

            
0.53   

13952 Sigurimi I ndërtesave dhe tjera       
                
-     

13953 Sigurimi I ndërtesave dhe tjera     
           
17,098.76     

14010 Mirëmbajtja dhe riparimi I automjeteve    
           
13,933.77  

            
2.10   

14020 Mirëmbajtja e ndërtesave      
                
-     

14024 Mirëmbajtja e Objekteve Shëndetësore     
             
3,409.56  

            
0.51   

14030 Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore     
                
-     

14040 Mirëmbajtja e teknologjisë informative    

               
1,377.50  

            
0.21   

14050 Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve   

               
2,352.71  

            
0.36   

14210 Reklamat dhe konkurset   
                 
335.00  

            
0.05   

14220 Botimet dhe publikimet     
                
-     

14230 Shpenzimet për informim publik     
                 
100.00  

            
0.02   

14310 Drekat zyrtare   
             
2,647.40  

            
0.40   

14410 Shpenzime vendimet e gjykatave     
                
-     

        
                
-     

  Shpenzimet komunale           85,000.00  
             
72,948.59  

           
85.82   

13210 Shpenzimet e rrymës   

          
53,651.52  

           
63.12   

13220 Shpenzimet e ujit   

          
11,590.40  

           
13.64   

13230 Shpenzimet e mbeturinave   

             
6,202.24  

             
7.30   

13240 Ngrohja qendrore                     -     



13250 Telefoni-PTK me fatura   

             
1,504.43  

             
1.77   

13290 Shërbime tjera publike (komunale)                     -     
                        -     

  Subvencionet           35,000.00  

             

34,980.00  

           

99.94   

21110 Subvencione për entitete publike                     -     

21200 Subvencione për entitete  jo publike   

             

34,980.00  

           

99.94   

                        -     

  Shpenzimet kapitale         903,891.00  

           

193,258.56  

           

21.38   

31110 Ndërtesat e banimit                     -     
31120 Ndërtesat jorezidenciale                     -     

31122 Objektet Shëndetësore       

             

59,779.56  

             

6.61   

31130 Strukturat tjera                     -     
31133 Ndërtimi I rrugëve                         -     
31250 Ndërimi I rrugëve                      -     
31300 Kanalizimi                     -     
31400 Ujësjellësi                           -     
31610 Paisje të teknologjisë informative          
31620 Mobilje deri 1000 €            
31640 Komjuter              
31650 Paisje speciale mjekësore                         -     

31660 Paisje medicinale(dhe inventarit)     
             
87,889.00  

             
9.72   

31690 Paisje tjera              
31700 Automjete                           -     

31702 Xhip dhe kombibus       
             
35,600.00     

31703 Autoambulancë            

31900 Kapital tjetër         
               
9,990.00  

             
1.11   

34000 Pagesa e vendimeve gjyqësore                     -     

  GJ I TH Ë S E J T      4,198,897.00  

        

3,336,184.70  79.45  

 

 

Drejtoria Komunale e Shëndetësisë  pran KK-73019 

 

Drejtoria Komunale e Shëndetësisë pran KK-ka shpenzuar (janar nentor )2014: 

 

1)Paga                                                                      23,096.36 € 

2)Subvencione                                                         34,980.00 €  

 81 Raste për trajtime mjekësore                         24,580.00€ 

 3 Familje të dëshmorëve                                      5,400.00€ 

 OJQ RAE “Iniciativa 6”dhe “Durmish Asllano   5,000.00€ 

 

 

Kërkesat në Drejtorinë e Shëndetësisë – gjithësejt 319 kërkesa 

 Për trajtime mjekësore jasht vendit……………     147 raste 

 Ndihma financiare ……………                                83 raste 

 Të miratuara ndihma financiare…………….           21 raste 

 Të ndryshme…………                                             15 kërkesa 

 Të refuzuara …………...                                          28 kërkesa 

 Në process…………...                                             25 kërkesa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


