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KRYETARI I KOMUNËS 

Me marrjen e mandatit të ri, të gjitha masat dhe veprimet kishin për qëllim përmbushjen e zotimeve të 

qarta për ndryshime pozitive, edhe në mendësinë e qeverisjes mbi të cilën bazë kam marrë besimin e 

qytetarëve të komunës së Rahovecit. 

Synimet politike në qeverisje 

 Qeverisje e mirë, e përgjegjshme, e qëndrueshme, e hapur me qytetarët, demokratike dhe e 

suksesshme; 

 Qeverisje me plane të qarta dhe ambicioze dhe me shikim kah e ardhmja; 

 Qeverisje që gjen zgjidhje, sado sfiduese dhe komplekse të jenë problemet; 

 Qeverisje që përballet me guxim dhe kryen punë me dinamikë të lartë e nuk vonohet;  

 Qeverisje që afirmon vlerat kombëtare, historike, të trashëgimisë, të kulturës dhe vlerat e tjera; 

 Qeverisje e re dhe energjike që mobilizon resurse dhe përfshin në veprime investuese e 

zhvillimore punën në partneritet; 

 Qeverisje e cila vlerëson, motivon dhe mbështet talentin dhe të arriturat e qytetarëve tanë të 

të gjitha shtresave; 

 Qeverisje ndërtuese që promovon gjithë-përfshirjen në vendimmarrje të forcave me ndikim në 

shoqëri, si: forcat politike, Kuvendin Komunal, bashkësitë fetare, shoqërinë civile, bizneset, 

individët, të rinjtë dhe grupet e ndryshme të interesit; 

 Qeverisje që mobilizon qytetarët të marrin rolin i cili ju takon në të gjitha çështjet që janë në 

interesin e tyre; 

 Qeverisje për të gjithë, pa dallim. 

Prioritetet 

 Rregulli dhe disiplina në institucione 

 Mbarëvajtja e punëve dhe rritja e efikasitetit të punonjësve 

 Kontakti i rregullt dhe komunikimi i hapur me qytetarët e të gjitha shtresave; 

 Ide dhe projekte të reja në të gjithë sektorët komunalë 

 Palestra e sporteve në qytet 

 Themelimi i Zonës Ekonomike dhe projekte në Zonën Turistike 

 Mirëmbajtja e mjedisit dhe hapësirave publike 

 Regjistrimi, vlerësimi dhe vendosja e bar-kodeve në inventarin, regjistrimi i pasurisë jo- 

financiare nën vlerën 1000 euro që ndodh për herë të parë pas luftës, 

 Riorganizim IQKMF-së dhe puna në dy ndërrime në dy QMF (Krushë e Madhe dhe në Ratkoc) 

 Përgatitje me kohë e planeve vepruese për funksionim më të mirë dhe për arritje të komunës si 

rezultat i qeverisjes 

 Përgjigje pa vonesa ndaj shkresave dhe adresimeve të ndryshme që i vijnë komunës 
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 Bashkëpunim të mirë e të suksesshëm me qeverinë dhe donatorët e huaj për më shumë 

përkrahje të proceseve zhvillimore të komunës 

 Themelimi i Tryezës Këshilluese me Bizneset 

 Politika të qarta dhe veprime të koordinuara në lëmin e arsimit 

Aktivitete të rëndësishme 

 Procesi demokratik i transferimit të përgjegjësive nga Kryetari Vehapi dhe qeveria e tij tek unë 

dhe qeveria e re komunale; 

 Thirrja seancës përuruese dhe zgjedhja e Kryesuesit të KK; 

 Takimet e rregullta me kryetarë të këshillave të lagjeve të qytetit dhe të fshatrave; 

 Përballja me sezonin e dimrit dhe ndërhyrjet e shumta në pastrimin e rrugëve nga bora, krahas 

kësaj, edhe trajtimin emergjent të problemeve evidente në infrastrukturën rrugore dhe të 

ujërave të zeza, ndërhyrje që kanë vazhduar edhe në pranverë; 

 Përgatitja e dokumenteve të shumta të rëndësishme për aprovim nga Kuvendi Komunal;  

 Hartimi i planit vjetor të prokurimit dhe aprovimi i tij; 

 Hartimi i planit vjetor të punës së Kryetarit dhe qeverisë komunale; 

 Hartimi i planit kundërkorrupsionit; 

 Hartimi i planit që rregullon sistemin e pagesave; 

 Hartimi i planit për rritjen e të hyrave komunale; 

 Hartimi i planit për mbrojtje nga ethet hemorragjike (Krime Kongo); 

 Fillimi i hartimit të PZHK-së dhe i Hartës Zonale, të cilat po vazhdojnë; 

 Regjistrime të reja të shtëpive që obligohen të paguajnë tatimin në pronë; 

 Nxjerrje e urdhëresave, vendimeve dhe akteve të shumta në interes të komunës dhe të 

qytetarëve tanë; 

 Aprovimi nga Qeveria Haradinaj i kërkesës sonë për shpronësimin e tokës ku është ndërtuar 

Shtëpia Muze e Ukshin Hotit; 

 Elaborati i përgatitur dhe adresimi për shpronësim i pronarëve privatë, për nevoja të nderimit 

të rrugës transite mbi qytet: 

 Raporti i përgatitur nga punonjësit e Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës i cili tregon për statusin e 

pronave të lira, atyre të AKP-së, APK-së, si dhe atyre pronave që janë të uzurpuara; 

 Verifikim i ecurisë së projekteve dhe vazhdimi i kujdesshëm i kontratave që i kemi trashëguar; 

 Ballafaqime të vazhdueshme për një administrim të mirë e të përgjegjshëm që të tejkalohen 

më lehtë situatat e vështira me borxhet e gjetura;      

 Adresimi i shkresave në Qeverinë e Kosovës për përkrahjen e komunës së Rahovecit;  

 Rritja e bashkëpunimit me Qeverinë e Kosovës; 

 Përqendrim i presionit për qartësimin e projektit të palestrës së sporteve në qytet dhe tejkalimi 

i vonesave të gjata rreth saj; 

 Riorganizimi i administratës dhe hapja e sportelit të veçantë për mërgimtarët; 

 Angazhime këmbëngulëse me Qeverinë e Kosovës për themelimin e zonës ekonomike në 

Opterushë;   
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 Vendosja e komunikimit të hapur dhe aktiv me grupet e interesit, OJQ-të etj; 

 Vizita pune në të gjitha institucionet që veprojnë në komunën tonë; 

 Takime me fermerët dhe shoqatat e tyre; 

 Takime të hapura me bizneset dhe formimi i tryezës për bizneset e komunës; 

 Përkrahje klubeve sportive, OJQ-ve dhe kërkesave për subvencione të DKRS-së, sipas kritereve 

që përmbante thirrja për aplikim; 

 Dhënia e 63 bursave për studentë; 

 Takime direkt me qytetarë dhe debate të hapura me ta; 

 Për herë të parë është bërë regjistrimi, verifikimi, vlerësimi dhe vendosja e bar-kodeve i 

pasurisë, duke përfshirë edhe pasurinë jo-financiare nën 1000 euro; 

 Rritja e transparencës dhe llogaridhënies në të gjithë sektorët; 

 Disiplina dhe rregulli në të gjithë sektorët; 

 Vizita sistematike në terren dhe përballje me shqetësimet e qytetarëve; 

 Angazhime të vazhdueshme për një mjedis të pastër, të gjelbëruar e të mirëmbajtur; 

 Përparime të dukshme në shëndetësinë parësore, aktivizimi i ndërrimeve të dyta në dy QMF, 

Krushë e Madhe dhe në Ratkoc; 

 Përqendrim i vëmendjes dhe veprime e masa në arsim si: regjistrimi i shqetësimeve në 

infrastrukturën e objekteve shkollore dhe hapësirave të shkollave, takime me drejtorë me 

qëllim të rritjes së përkushtimeve dhe seriozitetit që të kemi më shumë cilësi në mësimdhënie 

dhe mësim-nxënie, më pak mungesa të nxënësve e më shumë suksese në shkollat e komunës 

sonë; 

 Janë mbajtur debate që kanë prioritet arsimin ku kanë dalë përfundime dhe rekomandime të 

rëndësishme për rritjen e cilësisë dhe të sukseseve në arsim; 

 Janë organizuar shumë gara komunale në shumë lëndë, ku kemi marrë vlerësime pozitive dhe 

që kanë pasur ndikim të mirë jo vetëm në shkolla, por edhe jashtë tyre.    

Zyra e Personelit 

1.  Rekrutimet  

Gjatë kësaj periudhe  janë shpallur tetë ( 8) konkurse publike –rekrutime të personelit, prej të cilave, 4 

për nëpunës civil; 2 për punëtorë teknik –jo shërbyes civil, si dhe 2 me kontratë për punë dhe detyra 

specifike. 

Janë plotësuar vendet e punës duke u shpallur konkurset dhe respektuar procedurat ligjore. 

Gjithashtu kemi aplikuar dhe siguruar 10 autorizime nga MAP/DASHC–ja për 10 pozita: drejtor dhe zv. 

drejtor shkolle, të cilat ia kemi përcjellë Drejtorisë për Arsim për procedim të mëtejmë sipas 

udhëzimeve të MASHT-it. 

Njësia e Personelit me kohë ka përgatitur dokumentacionin dhe formularët për të gjitha konkurset e 

shpallura, ka përgatitur dhe dërguar ftesat për kandidatët, vendimet për komisionet e rekrutimit, 

udhëzime  dhe punët e tjera të sekretarisë.  
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2. Lëshimi i akteve administrative 

Njësia e Personelit gjatë kësaj periudhe ka hartuar gjithsej 115 shkresa administrative si në vijim: 

vërtetime, vendime, draft-vendime, propozime, akt-emërime, informata, kontrata pune, përgjigje në 

ankesa, rekomandime, njoftime, kërkesa, raporte dhe shkresa të tjera. 

3. Tabela me të dhënat statistikore  

Të dhënat statistikore të personelit - njësia e personelit tani i procedon drejtpërdrejt në programin 

elektronik SIMBNJ sipas kërkesës së MAP/DASHC-së, që bëhet rregullisht.  

Njësia e personelit të dhënat statistikore për sektorët e arsimit dhe shëndetësisë i siguron nga zyrtarët 

e atyre dy sektorëve. 

Administrata komunale ka gjithsej 160 punëtorë, pa sektorin e arsimit dhe shëndetësisë. Prej këtyre, 3 

pozita janë të lira (3 pozita janë të shërbyesve civil). 

 4. Vlerësimi i punës provuese 

Gjatë kësaj periudhe kohore është bërë vlerësimi i punës provuese të  katër ( 4) punëtorëve. 

Punëtorëve i është konfirmuar kryerja me sukses e punës provuese dhe i është vazhduar marrëdhënia  

punës. Njësia e personelit me kohë i ka lëshuar njoftimet. 

5. Vijueshmëria e punëtorëve në punë  

Është riaktivizuar Sistemi i Mbikëqyrjes  së  vijueshmërisë së punëtorëve në punë-SMVP. Janë pajisur 

me kartela të reja të SMVP-së të gjithë punëtorët e komunës së Rahovecit. 

6. Transferimet e punëtorëve/Avancime - ndryshimet në pozitë 

Gjatë kësaj periudhe ka pasur një transferim të brendshëm të një punëtori brenda Drejtorisë për 

Administratë, pozita e të cilit i është aprovuar me Katalogun e vendeve të punës. 

Gjithashtu, ka pasur një avancim brenda Drejtorisë për Administratë, duke respektuar procedurat 

ligjore. 

7. Ndërprerja e marrëdhënies së punës  

Gjatë kësaj periudhe tre (3) punëtorëve i ka pushuar marrëdhënia e punës 

Punëtorëve që iu ka pushuar marrëdhënia e punës janë: 

 Hasan Mushla nga Rahoveci – pensionim; 

 Fahredin Sharku nga Rahoveci – pensionim; 

 Agim Mustafa nga Rahoveci - ka vdekur; 

8. Trajnimet e  nëpunësve civil  

Zyra e personelit ka përcjellë ecurinë e trajnimeve dhe në koordinim me Kryetarin e Komunës janë 

përpjekur që të vënë më shumë rregull dhe monitorim të procesit të trajnimeve.  
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9. Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Shërbimit Civil të Kosovës  

Nga Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Shërbimit Civil të Kosovës kanë ardhur dy vendime:  

 Një vendim ka  aprovuar ankesën e Veli Hotit nga Ratkoci, dhe ka anuluar konkursin publik për 

drejtor shkolle në shkollën “ Katër dëshmorët” në Ratkoc.  

 Një vendim ka refuzuar ankesën e Laureta Behlulit nga Rahoveci dhe ka lënë në fuqi konkursin 

publik për drejtor shkolle në shkollën “Selajdin Mullabazi-Mici” në Rahovec dhe konkursin 

publik për drejtor shkolle në shkollën e muzikës ”Faik Sylka”  në Rahovec.  

Poashtu, KPMSHCK-ja ka kërkuar dokumentacionin për dy lëndë nga komuna e Rahovecit, ngase janë 

parashtruar dy ankesa në KPMSHCK-ë . 

10. Të dhënat e komisioneve të shërbimit civil të administratës komunale për vitin 
2018 

I. Komisioni Disiplinor 

Gjatë kësaj periudhe kemi pasur vetëm një rast për ndjekje disiplinore. 

Komisioni Disiplinor ka shqyrtuar lëndën disiplinore dhe ka konstatuar shkelje të lehtë disiplinore. 

II. Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave  

Gjatë kësaj periudhe kemi pasur dy ankesa. 

Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave ka aprovuar si me bazë një ankesë të nëpunësit 

civil dhe e ka ndryshuar pjesërisht vendimin e komisionit disiplinor. 

Njësia e personelit i kryen punët e sekretarisë për Komisionin Disiplinor dhe Komisionin për Zgjidhjen e 

Kontesteve dhe Ankesave, duke i lëshuar shkresat administrative, përveç vendimeve, të cilat nuk ka të 

drejtë. 

Zyra ligjore 

Zyra ligjore, në kuadër të ushtrimit, përgjegjësive, autorizimeve si dhe në funksion të zbatimit të ligjeve 

dhe akteve nënligjore, për periudhën gjashtë mujore ka bërë një punë cilësore, duke kryer 

harmonizimin, plotësim ndryshimin dhe hartimin e akteve nënligjore, që janë propozuar nga Kryetari i 

Komunës dhe Drejtorët e Drejtorive në Komunën e Rahovecit.  

 Udhëheqja me procedurë administrative sipas lëndëve, 

 Aktivitetet, ofrimi i këshillave, opinioneve ligjore për Kryetarin e Komunës, drejtorive komunale, 

sektorëve dhe zyrave në Komunën e Rahovecit, 

 Hartimi dhe harmonizimi i Rregulloreve, hartimi dhe harmonizimi i akteve juridike në përputhje 

me legjislacionin në fuqi, hartimi i vendimeve, urdhëresave, marrëveshjeve dhe shkresave të 

ndryshme përcjellëse për Kryetarin e Komunës dhe Drejtorët e Drejtorive në Komunën e 

Rahovecit.  
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 Arkivimi dhe sistemimi i dokumenteve të zyrës ligjore si dhe përcjellja e vazhdueshme e ligjeve, 

udhëzimeve dhe rregulloreve që dalin nga institucionet qendrore, 

Objektivat e arritura 

Sektori ligjor për këtë periudhë, kontributin e saj e ka dhënë edhe në fushën e interpretimeve ligjore 

për të gjitha nevojat e administratës në Komunë përfshirë edhe Kuvendin e Komunës dhe ka qenë pjesë 

aktive edhe në komisionet e formuara nga Kryetari i Komunës. 

ZYRA PËR PËRFAQËSIME LIGJORE  

Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrës Komunale për Përfaqësim Ligjor, janë: 

 Përfaqësimi i Komunës, Drejtorive dhe entiteteve tjera komunale pranë organeve gjyqësore, zyrave 
përmbarimore, ndërmjetësuese si dhe organeve tjera administrative; 

 Hartimi i parashtresave ligjore, marrëveshjeve dhe ndonjë dokumenti tjetër që kërkohet në lidhje me 
përfaqësimin gjyqësor që përfshinë Komunën e Rahovecit; 

 Përfaqësimi i Komunës dhe organet tjera që janë pjesë e Komunës së Rahovecit në ndërmjetësim si dhe 
procedura të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve alternative, brenda limitit të autoritetit të deleguar; 

 Përgatitja e këshillave ligjore, rekomandimeve, udhëzimeve dhe opinioneve brenda fushëveprimit të 
Komunës; 

 Përcjellja, shqyrtimi dhe analizimi i dispozitave ligjore në lidhje me përfaqësimin gjyqësor për 
përcaktimin e pengesave normative dhe administrative si dhe propozimit të masave për eliminimin e 
tyre; 

 Bashkëpunimi me të gjitha palët që janë subjekt në procedurë gjatë procesit të përfaqësimit gjyqësorë;  

 Kryen edhe punë të tjera sipas përshkrimit të vendit të punës të avokatit komunal. 
  

Zyra për Përfaqësime Ligjore (ZPL) e Komunës së Rahovecit kryen detyrat dhe punët në kuadër të 

Kabinetit të Kryetarit të Komunës, në bazë të praktikës së Avokaturës Publike Komunale dhe Ligjit për 

Avokaturën Shtetërore. 

Zyra për Përfaqësime Ligjore mbanë gjashtë (6) regjistra në të cilat regjistrohen lëndë sipas 

procedurave që zhvillohen nëpër gjykata të ndryshme.  

Lëndë në procedurën Civile (Regjistri “C”) 

Në këtë Regjistër regjistrohen të gjitha lëndët e kontesteve civile në të cilat Komuna është paditëse apo 

e paditur. Lëndët nga ky Regjistër janë shtylla kryesore e punës së Zyrës për Përfaqësime Ligjore, ndaj 

në vazhdim do të paraqesim të gjitha të dhënat në lidhje me këto lëndë. 

Sipas regjistrit të lëndëve civile,  

 Komuna është paditëse në 13 lëndë, ndërsa  

 Komuna është e paditur në 779 lëndë. 

Sipas regjistrit C, lënda më e vjetër aktive është e datës 04.01.1982 

Nga 212 lëndë për kompensimin e dëmit, të ngritura nga komuniteti serbë, vlera e përgjithshme e 

kontesteve është 31,031,277.00 € Në këto lëndë e paditur është 1. Komuna e Rahovecit, 2. Qeveria e 

Përkohshme e Kosovës, 3. UNMIK-u dhe 4. KFOR-i. 
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Lëndë në procedurën Përmbarimore (Regjistri “E”) 

Regjistrohen lëndë – propozimet për përmbarim (ekzekutim), në bazë të vendimit të formës së prerë, 

apo në bazë të dokumentit të besueshëm në të cilat Komuna është kreditore apo debitore.  

Komuna në këtë regjistër paraqitet kreditore në 16 lëndë, ndërsa debitore në 22 lëndë. Vlera e borxhit 

në lëndë të cilat është debotore, është rreth 82.365,00 EUR.  

Nga shuma e përgjithshme janë zvogëluar borxhet në masë të madhe si dhe janë kryer disa lëndë që 

nuk janë regjistruar si të kryera ende. Lidhur me këtë, avokati komunal do të përgatit raport të veçantë 

dhe do t’i dorëzohet zyrës së Kryetarit. 

Në muajin korrik janë pranuar mjetet nga përmbaruesi privat në shumën prej rreth 6,000.00 EUR në 

llogari të Komunës nga Debitori në lëndën përmbaruese ku Komuna është palë Kreditor. 

 

Lëndë në procedurën/konfliktet administrative (Regjistri “ND”)  

Regjistrohen Vendimet për bartje administrative, bartjen e të drejtës së shfrytëzimit, konstituimi i së 

drejtës së servitutit, etj. si dhe Konfliktet Administrative.  

Lëndë në procedurën jashtëkontestimore (Regjistri “ND”)  

Regjistri përmbanë lëndë të ndryshme jashtëkontestimore dhe ate: propozime për caktimin e 

kompensimit real për paluejtëshmëritë e eksproprijuara; fletëparaqitje për uzurpime arbitrare të 

pronës shoqërore; propozime për rregullimin e megjeve; propozime për arritjen e marrëveshjeve në 

procedurën jashtëkontestimore, etj. 

Lëndë në procedurën e at-hezionit/penale (Regjistri “P”) 

Lëndë në të cilat Zyra për Përfaqësime Ligjore, për Komunën apo organet e saj, ushtron kërkesë 

pronësoro-juridike në procedurën penale. 

Lëndë të reja të pranuara në periudhën raportuese me të dhënat procedurale:  

 
Në periudhën raportuese janë pranuar 19 lëndë të reja “C”, 2 lëndë “E”. 
 

Vendimet e shkallës së I-rë, II-të dhe të III-të të pranuara, mënyra e vendosjes nga 
Gjykatat dhe mjetet juridike të ushtruara nga ZPL. 

 

Për periudhën raportuese janë pranuar gjithsej 21 vendime gjyqësore të shkallës së parë, ndërsa në 

shkallë të dytë janë pranuar 3 vendime. Vendimet nga shkalla e tretë (III) nuk janë pranuar në 

periudhën raportuese!  
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Zyra e auditimit të brendshëm 

Aktiviteti i Njësisë së Auditimit të Brendshëm gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2018 është 

përqendruar kryesisht në përmbushjen e prioriteteve, kritereve dhe strategjive mbështetur në ligjin Nr. 

03/L-128 të Auditimit të Brendshëm në Kosovë, Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike, Ligjit të 

Prokurimit Publik dhe Ligjeve të tjera, Udhëzimet Administrative, instruksionet financiare në fuqi, si dhe 

nevojën e Komunës për kryerjen e Auditimit të Brendshëm për gjashtëmujorin e parë të vitit 2018. 

NJAB ka bërë auditime të brendshme sipas planit dhe dinamikës së paraparë, si dhe prioriteteve të 

përcaktuara si në planin strategjik dhe planin vjetor, i cili është miratuar nga ana e Kryetarit të 

Komunës. 

Gjatë periudhës së gjashtëmujorit, aktiviteti gjithëpërfshirës i Njësisë së Auditimit të Brendshëm ka 

pasur si prioritet parësor arritjen e objektivave dhe synimeve të auditimit, i cili është i mbështetur në 

bazë të vlerësimit të sistemit të kontrollit sipas klasifikimit të shkallës së rrezikut të aktiviteteve, 

përcaktimi profesional i përfundimeve i projektuar në bazë të vlerësimit të rrezikshmërisë së të 

gjeturave dhe analiza e rrezikut.  

Raporti përqendrohet në mënyrën se si Njësia e Auditimit të Brendshëm i ka shfrytëzuar burimet dhe 

përmbledhur rezultatet e arritura gjatë gjashtëmujorit të parë të  vitit 2018.  

Zyra e Auditimit ka arritur të raportojë të gjitha auditimet në kohë dhe në këtë mënyrë i kemi dhënë 

mundësinë menaxhmentit që të përparojë në zbatimin e rekomandimeve në llogaridhënie, në të hyra,  

shpenzime dhe në kontrollin e brendshëm. 

Fushëveprimi i punës së Njësisë të Auditimit të Brendshëm, ishte që të përcaktojë nëse rrjeti i 

drejtorive për proceset e menaxhimit të rrezikut, kontrollit dhe qeverisjes, siç është dizajnuar dhe 

përfaqësuar nga menaxhmenti, është adekuat dhe funksionon në atë mënyrë që të siguroj se: 

 Rreziqet të identifikohen dhe menaxhohen si duhet; 

 Ndërveprimi me grupet e ndryshme të qeverisjes të ndodhë sipas nevojës; 

 Informata të mjaftueshme financiare, menaxheriale dhe operative të janë të sakta dhe të 

besueshme; 

 Veprimet e punonjësve të jenë në pajtueshmëri me politikat, standardet, procedurat dhe ligjet 

e rregulloret e aplikueshme; 

 Burimet të sigurohen në mënyrë ekonomike, të përdoren me efikasitet dhe të mbrohen në 

mënyrë adekuate; 

 Të arrihen programet, planet dhe objektivat; 

 Cilësia dhe përmirësimi i vazhdueshëm të promovohen në procesin e kontrollit të organizatës 

dhe 

 Çështjet e rëndësishme legjislative që kanë ndikim në Departamentet e Komunës të jenë 

pranuar dhe adresuar si duhet. 
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Zyra për informim 

Zyra për Informim aktivitetet e saj i zhvillon në kuadër të zyrës së Kryetarit të Komunës, kjo zyrë për 

periudhën raportuese, ka zhvilluar aktivitetet e saj duke u bazuar në planin e veprimit për transparencë 

dhe planit të aktiviteteve për vitin 2018. 

Në vazhdimësi është kujdesur për përgatitjen e lajmeve, njoftimeve dhe dokumenteve të tjera të cilat 

kanë për qëllim, informimin e qytetarëve të Komunës së Rahovecit.  

Në vazhdimësi është marrë edhe me publikimin e dokumenteve të cilat kanë munguar në WEB faqen e 

vjetër dhe tani edhe në WEB faqen e re zyrtare të Komunës.  

Poashtu, janë mbajtur kontakte me mediat e shkruara dhe elektronike, janë furnizuar me informacione 

që dalin nga Komuna e Rahovecit. 

 

ZYRTARI PËR INTEGRIME EVROPJANE 

Zyrtari për Integrime Evropiane, ka kryer funksionin dhe detyrat e veta, duke u bazuar në 

RREGULLOREN Nr. 08/2011, PËR ORGANIZIMIN DHE PËRGJEGJËSITË E ZYRTARIT KOMUNAL PËR 

INTEGRIME EVROPIANE, në monitorimin, bashkëpunimin dhe raportimin e rregullt për Ministrinë e 

Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Departamentin për Integrime Evropiane. 

ZKIE ka marrë pjesë në të gjitha grupet punuese dhe takimet e rregullta që janë mbajtur gjatë kësaj 

periudhe për përpilimin dhe ndarjen e obligimeve që dalin për komunat nga Raporti i Vendit në 

përmbushjen e Obligimeve të komunave që dalin nga Agjenda Evropiane, duke u bazuar në Programin 

Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit ( PKZMSA-së ) dhe takime të 

organizuara nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL).  

Pjesëmarrje në komisione të ndryshme komunale, trajnime etj. 

Trajnim-Zbatimi i Strategjisë Shtetërore për Ri-integrim të Qëndrueshëm të Personave të Riatdhesuar 

2018-2022 dhe Planin e Veprimit 2018-2020. 

Pranimi i  kërkesave dhe përgatitje e lëndëve të personave të riatdhesuar, për akomodim,  plan biznesi, 

rindërtim dhe së bashku me Koordinatorin Rajonal edhe monitorimin e plan-bizneseve.  

Zyra e  Prokurimit 

Gjatë këtij gjashtë mujori Zyra e Prokurimit ka proceduar 44 aktivitete të prokurimit. Deri më tani kjo 

zyrë ka shpallur fitues 23 operatorë ekonomik dhe ka nënshkruar 23 kontrata të të gjitha prokurimeve, 

punë, furnizime, shërbime.  

Personeli i zyrës së prokurimit ka proceduar 520 urdhër-blerje, pagesa të ndryshme, që kapin vlerën: 

2,456,680.86 €.   
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Zyra komunale për komunitete dhe kthim 

Në këtë periudhë zyra i ka kryer rregullisht të gjitha detyrat e në saje të obligimeve të veta ditore, dhe 

atë: 

 Të drejtat e komuniteteve dhe qasja në shërbime, 

 Kthimi i personave të zhvendosur, 

 Regjistrimi i personave të riatdhesuar, 

 Aktivitete të ndryshme. 

Të drejtat e komuniteteve dhe qasja në shërbime 

ZKKK-ja, (në tekstin e mëtejmë Zyra) lidhur me këtë fushë ka bërë koordinimin e punëve me të gjithë 

drejtoritë komunale me qëllim të ofrimit të shërbimeve administrative si dhe shërbimeve të tjera të 

komunitetit pakicë lidhur me respektimin e të drejtave të njeriut si dhe ruajtjen dhe promovimin e të 

drejtave të komuniteteve. Zyra me rregull dhe me kohë i ka njoftuar qeverinë qendrore dhe atë lokale 

lidhur me aktivitet e saj, në veçanti ato që i përkasin komuniteteve, gjë të cilën e kemi arritur që 

komuniteti mos ta ndjejë vetën të izoluar. Përveç kësaj, zyra ka qenë e hapur për të gjitha përkatësitë 

të komuniteteve si dhe ka qenë aktive në zgjidhjen e të gjitha problemeve me të cilët ata janë 

ballafaquar. Qasja e komunitetit pakicë në shërbimet publike dhe sociale në komunën tonë është i 

plotë dhe nuk kemi pasur asnjë ankesë gjatë kryerjes së cilitdo shërbim. Ka pasur disa probleme në 

interpretimin e disa udhëzimeve qeveritare për dhënie të dokumenteve të caktuara personave të 

komunitetit pakicë, por këto probleme janë zgjidhur në bashkëpunim me ministritë përkatëse të cilat 

me iniciativën tonë kanë kontaktuar në drejtoritë përkatëse të komunës dhe i kanë sqaruar proceset 

dhe të drejtën e fitimit të dokumenteve. 

Kemi arritur që ta afrojmë zyrën për të gjithë komunitete, në veçanti për rom, ashkanli dhe egjiptas, të 

cilët në shumicën e rasteve janë më të pambrojtur, nëpërmjet përfaqësuesve të tyre me të cilët kemi 

një bashkëpunim të denjë.   

Kthimi  

Në këtë periudhë, Zyra së bashku me UNHCR-in dhe Ministrinë për Komunitete dhe Kthim (në tekstin e 

mëtejmë M.K.K), ka bërë vizita dhe intervista në terren me persona të paraqitur për kthim gjatë vitit. 

Janë bërë vizita dhe anketimi i rregullt me persona brenda të zhvendosur dhe të kthyer me partnerët 

tanë në proces të kthimit. Në bazë të anketave të të gjitha kategorive është bërë vlerësimi i nevojave 

dhe mundësive që t’i gëzojnë të drejtat e tyre. 

Këtë vit në bashkëpunim me UNHCR kemi bërë profilizimin e personave brenda të zhvendosu në 

territorin e komunës dhe kemi filluar procesin e zgjidhjes së statusit të tyre. 

Problem për shumicën e atyre që i kanë plotësuar kushtet për t’ju ndërtuar shtëpi është se nuk e 

plotësojnë njërin nga kushtet kryesore, e ajo është se nuk posedojnë pronë për t’ju ndërtuar shtëpi. 

Problemi më i madh është caktimi i strehimit adekuat për persona të zhvendosur, pa pronë. Ndarja e 

pronës komunale është parakusht për ndërtimin e shtëpive personave të zhvendosur, pa pronë. 
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Problemi është si të gjendet zgjidhja adekuate e problemit në kornizën ligjore të Kosovës. Sfidat më të 

mëdha me të cilat po ballafaqohem për të zgjidhur këtë problem janë: qasja e pronës komunale për 

projekte që lidhen me kthimin, alternativat ligjore për ndarje të pronës, alternativa për sigurim në 

rastet kur komuna nuk ka pronë dhe rezistencë të komunitetit. 

Këtë vit jemi të kyçur në projektin RRK – 5 M.K.K, i cili zyrtarisht ka filluar me 17 nëntor 2017 dhe do të 

zgjas deri në fund të viti 2021. Partner në implementimin e këtij projekti është IOM-i (Organizata 

Ndërkombëtare për Migrim).  Memorandumi në mes të komunës sonë dhe IOM-it është i nënshkruar. 

Kemi pranuar shkresë me të cilën obligohemi që do t’i mundësojmë partnerëve të MKK-së gjatë 

procesit të kthimit, që të marrin të gjitha dokumentet dhe lejet e nevojshme në të gjitha drejtoritë, pa 

pagesë. 

Në muajin maj është aprovuar kërkesa e tri familjeve të cila kërkojnë të kthehen dhe të cilëve do t’ju 

ndërtohen shtëpitë. Kemi dorëzuar kërkesë për leje ndërtimore dhe në proces të përpunimit është 

skica e terrenit me qëllim të kompletimit të kërkesës. Ndërtimi i shtëpisë do të fillojë menjëherë pas 

marrjes së lejes ndërtimore apo në gjysmën e dytë të muajt gusht. 

Në qershor kemi pasur vizitë të personave të zhvendosur në Serbi “Shko dhe Shiko”. Vizita është kryer 

me sukses dhe pa probleme. 

Gjatë muajit gusht është planifikuar vizita “Shko dhe Informo” e personave të zhvendosur në Serbi të 

cilët janë paraqitur për kthim. Pas përfundimit të këtyre aktiviteteve është planifikuar vazhdimi (në 

muajin shtator) i rasteve të tjera në fletë kërkesa për kthim për vitin 2018. 

Riatdhesimi   

Në këtë rast ZKK është përgjegjëse për: 

 Ofrimin e informatave dhe udhëzimeve të personave të riatdhesuar, për të drejtat e tyre dhe 

mundësisë së ofrimit të ndihmës. 

 Vlerësimin e nevojave të personave të riatdhesuar. 

 Vizitë në teren të personave të riatdhesuar dhe lehtësimin e qasjes në shërbimet e komunës. 

Marrë parasysh mungesën operative të zyrës dhe nuk kemi pasur kapacitet në kohën ku MPB-ja pjesën 

e kompetencës në procesin e ri-integrimit të personave të riatdhesuar, ja ka deleguar komunës, atë 

pjesë të punës e ka trashëguar njësia për të drejtat e njeriut dhe stafi i saj. Ne në atë proces jemi kyçur 

në fund të viti 2015 dhe ju kemi ndihmuar kolegëve të njësisë së të drejtave të njeriut në regjistrimin e 

të gjithë personave të riatdhesuar. Të gjitha kërkesa janë shqyrtuar dhe dërguar MPB-së në shqyrtim të 

mëtejmë. Të gjitha kërkesat shtesë me kohë janë shqyrtuar dhe dërguar MPB-së nga ana e Zyrës 

Komunale për Ri Integrim të personave të riatdhesuar. 

Njërës familje i është miratuar kërkesa, dhe në fillim të gushtit do të fillojë ndërtimi i shtëpisë në lagjen 

e epërme, nga programi për riatdhesim. 

Zyra Komunale për komunitete dhe Kthim do të vazhdojë aktivitetin e sja edhe në të ardhmen. 
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DREJTORIA PËR ADMINISTRATË TË PËRGJITHSHME 

Administrata 

Drejtoria e administratës së përgjithshme në bazë të detyrave të parapara me planin e punës ka kryer 

aktivitetet të cilat janë të specifikuara si në vijim: 

 Hapja e zyrës së gjendjes civile - Krushë e Madhe, funksionalizimi i objektit, inventarizimi i saj 

dhe instalimet e teknologjisë informative, 

 Ndërrimi i bombolave të gazit në objektet e Komunës 

 Koordinim me KEDS-in për zhvendosjen e trafostacionit të vjetër nga oborri i Komunës  

 Është lëshuar në funksion zyra e gjendjes civile në Çifllak. 

 Raportim i të hyrave të realizuara në baza mujore në kuadër të drejtorisë, ku sipas zyrtarit për 

të hyrat në Komunën tonë, për këtë periudhë Drejtoria për Administratë të Përgjithshme ka 

arritur të ketë rritje prej 25% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. 

 Zgjerimi i sporteleve - ofrim i shërbimit të shpejtë dhe efikas për qytetarët tanë dhe 

 Krijimi i kushteve për shfrytëzimin e sallës së kuvendit për nevoja të drejtorive komunale. 

Sektori për Punë të Kuvendit 

 Përgatitja e materialit dhe fletëvotimeve për mbledhjet e Kuvendit, 

 Përgatitja e materialit për mbledhje të KPF-së, dërgimi i materialit dhe ftesës anëtarëve të KPF-

së me anë të e-mailit dhe ftesave fizike për datën e mbledhjes, 

 Mbajtja e mbledhjeve të Kuvendit, 

 Pas aprovimit të ligjshmërisë nga ana e MAPL-së, dërgimi i vendimeve dhe materialit të 

mbledhjes zyrtarit përgjegjës për t’i publikuar në WEB faqe të Komunës. 

 Përgatitja e materialit për mbledhjet e KKSB-së, dërgimi i materialit dhe ftesës së anëtarëve të 

KKSB-së me anë të e-mailit dhe ftesave fizike për datën e mbledhjes, 

 Përgatitja e materialit për mbledhje emergjente, dërgimi i materialit dhe ftesës MAPL-së dhe  

kuvendarëve me anë të e-mailit dhe ftesave fizike për datën e mbledhjes, 

 Kërkesat e ndryshme të cilat vijnë nga zyra e Kryetarit të Komunës, zyra e Kryesuesit të 

Kuvendit dhe drejtorët e drejtorive komunale 

 Përkthimi i të gjitha procesverbaleve dhe materialit të Kuvendit në gjuhën serbe etj. 

 

 

 

Gjendja Civile 

Gjatë kësaj periudhe i jemi përmbajtur planifikimeve për këtë periudhë, më poshtë janë edhe statistikat 

e dokumenteve të lëshuara. 
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Përshkrimi 

Nr. 

regjistrit 

Me 

pagesë 

Të 

liruar 

Nr. i dok. 

të lëshuara 

1 
Aktvendimet e korrigjimit të emrit apo 

mbiemrit 
03-201 32 8 40 

2 
Aktvendimet e regjistrimit të mëvonshëm të 

Lindurve 
03-200 50 2 52 

3 
Aktvendimet e regjistrimit të mëvonshëm të 

Vdekurve 
03-203 30         0 30 

4 Aktvendimet e ndërrimit të emrit dhe mbiemrit 03-201 16 1 17 

5 
Aktvendimet e korrigjimit të vendlindjes, heqja 

e shtetësisë  në ekstrakt 
03-200 0 0 0 

6 
Anulimet e regjistrimeve të dyfishuara me 

Aktvendim 
03-200/03 22 3 25 

7 Aktvendimet e vërtetimit të kurorëzimit 03-202 4 0 4 

8 
Fotokopjet nga kartoteka e letërnjoftimeve të 

ish-Jugosllavisë  
03-200 22 0 22 

9 
Aktvendimet e refuzimit të  kërkesave për 

ndërrimin e vitit të lindjes 
03-204 1 0 1 

10 
Aktvendime të korrigjimit të datëlindjes në rub. 

e prindërve 
03-200 6 2 8 

 Gjithsej  183 16 199 

 

Sektori i Teknologjisë Informative 

Për funksionim të mirëfilltë të punëve në tërë komunën e Rahovecit, padyshim sektori i IT është me 

rëndësi shumë të madhe. 

Qysh në fillim të vitit janë azhurnuar të dhënat dhe janë hapur llogaritë për të gjithë zyrtarët dhe stafin 

ekzekutiv të komunës, Poashtu, janë përgatitur pajisjet e nevojshme për mbarëvajtje të procesit të 

punës.  

Në kuadër të transparencës komunale janë bërë publike të gjitha biografitë e stafit politik të komunës. 

 Në bashkëpunim me Drejtorinë për Ekonomi dhe Zhvillim është punuar ngushtë për 

regjistrimin e aseteve të komunës nën vlerën 1,000€ dhe u janë vendosur bar-kodet të gjitha 

pajisjeve, 
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 Janë pajisur të gjithë stafi i komunës me ID dhe është bërë përditësimi i numrave të telefonit në 

regjistrin e MAPL-së, 

 Mirëmbajtje e rrjetit, llogarive, aplikacioneve, konfigurimi i kompjuterëve të rinj dhe 

 Kemi mbështetur drejtorinë e BPZHR-së gjatë fazës së aplikimit për subvencione të fermerëve 

të komunës së Rahovecit dhe punë të tjera të zakonshme. 

Zyra komunale për barazi gjinore 

Në kuadër të zyrës gjatë kësaj periudhe janë kryer këto aktivitete: 

 Janë asistuar të gjitha rastet e të ri-atdhesuarve 

 Pjesëmarrje në trajnime të ndryshme, si në organizata vendore Poashtu edhe ndërkombëtare, 

 Takime të ndryshme me karakter gjinor, me theks të veçantë, takimi me grupin e grave 

parlamentare, 

 Asistim në komisionin regjional të Prizrenit, gjatë vizitave të të ri-atdhesuarve 

 Procesimi i lëndëve të përgatitura për ekzekutim etj. 

DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE 

Raporti gjashtëmujor janar-qershor 2018 i Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Rahovec, 

paraqet punën, zhvillimin dhe të arriturat kryesore të drejtorisë dhe stafit të saj. Përmes këtij raporti, 

DSHMS-ja paraqet detyrat dhe të arriturat drejt realizimit të planit të saj të punës, si dhe detyra të tjera 

që dalin sipas detyrës zyrtare për të ofruar shërbime sa më cilësore për qytetarët e komunës së 

Rahovecit.  

DSHMS-ja bashkëpunon dhe mbështet organizata joqeveritare të cilat kanë qenë të gatshme për 

bashkëpunim, ku kemi pasur suksese në të gjitha fushat duke ndihmuar në realizimin e qëllimit të 

përbashkët kundrejt qytetarëve të komunës sonë. 

Aktivitetet e DSHMS-së për periudhën raportuese janë: 

 Konsultimet dhe takimet e rregullta me stafin, drejtorinë e QPS-së dhe të QKMF-së në Rahovec, 

 Përpilimi i raporteve mujore të punës për vitin 2018 dhe raportimi i vazhdueshëm, 

 Angazhimi rreth përmirësimit të kushteve për punë të nëpunësve dhe stafit në përgjithësi, në 

kuadër të DSHMS-së, 

 Shqyrtimi dhe përgjigjet me kohë të kërkesave të ndryshme të qytetarëve, si dhe të atyre për 

ndihmë momentale financiare, 

 Ofrimi i shërbimeve në QMF-të Krushë e Madhe dhe Ratkoc,  që puna të bëhet në dy ndërrime, 

 Shënimi i përvjetorit të dhurimit të gjakut në fshatin Denjë dhe Ratkoc. 

 Takime me Ministrin e MSH dhe Drejtorin e Spitalit Rajonal të Prizrenit, lidhur me 

funksionalizimin e Qendrës së Dializës, shqyrtimin e mundësisë për mbështetjen e komunës së 
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Rahovecit në projektin ‘’Home Care’’ nga Ministria e Shëndetësisë dhe mungesa e personelit 

shëndetësor në komunën tonë, 

 Takime me përfaqësues të ’’Caritas Kosova’’ dhe nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit 

të ashtuquajtur “Home  Care” - Kujdesi Shtëpiak, në këtë drejtim kemi arritur një marrëveshje 

bashkëfinancimi ku janë punësuar 43 punëtor shëndetësor. 

 Takime me organizata joqeveritare - OJQ lokale, me qëllim të ngritjes së nivelit të  

bashkëpunimit dhe koordinimit ndër-institucional dhe të profesionistëve përgjegjës, siç janë: 

Hendikosi,  Humaniteti,  Opfakosi, Hareja, Iniciativa Pozitive, Qendra Rinore etj. 

Sfidat e drejtorisë së shëndetësisë 

Në gjashtëmujorin e dytë, hapja e repartit të hemodializës dhe ndërtimi i qendrës kryesore të 

mjekësisë familjare – emergjenca, do të jetë sfidë edhe për vitin 2019, Poashtu si drejtori ne 

ballafaqohemi edhe me mungesë të stafit të personelit shëndetësor. 

DREJTORIA PËR ARSIM 

Drejtoria për Arsim gjatë periudhës 6 mujore të vitit 2018, ka realizuar shumë aktivitete. Aktivitetet e 

shumta të DKA-së të kësaj periudhe mund t`i përfshijmë në këto pika kryesore: 

 Në fillim të punës kemi mbajtur takim me të gjithë drejtorët e shkollave, në të cilin jemi njohur 

për gjendjen e vijueshmërisë së nxënësve dhe suksesit të përgjithshëm të nxënësve në fund të 

gjysmë-vjetorit të parë. 

 Kemi vizituar të gjitha shkollat dhe me ekipin e inxhinierëve të komunës kemi incizuar gjendjen 

infrastrukturore dhe fizike të të gjitha shkollave. Pas incizimit të gjendjes fizike të shkollave 

kemi përpiluar një raport detal të gjendjes infrastrukturore të shkollave dhe kemi adresuar disa 

kërkesa për riparime në shkolla drejtuar Ministrisë së Arsimit. 

 Në muajt në vazhdim kemi identifikuar problemet e mbarëvajtjes së procesit edukativo arsimor 

dhe kemi marrë masa që vijueshmëria e nxënësve në shkolla të përmirësohet.  

 Kemi themeluar dhe riaktivizuar Këshillat e shkollave, Këshillat e prindërve dhe Këshillat e 

nxënësve në shumicën e shkollave. 

 Kemi marrë vendim të  ndihmojmë në transportin e nxënësve në dy linja udhëtimi: Linja Guri i 

Kuq – Kramovik dhe Linja Reti e Poshtme - Piranë. Këto dy linja udhëtimi tashmë janë 

funksionale. 

 Kemi mbajtur disa aktivitete kulturore dhe gara me nxënës. Përmes këtyre  garave  dhe 

aktiviteteve kemi rritur interesimin e nxënësve dhe mësimdhënësve, gjë që u dëshmua edhe 

me pjesëmarrje.   

 Në katër shkolla të komunës sonë, duke filluar nga ky vit, me insistimin dhe angazhimin  tonë 

morëm konfirmimin se në 4 shkolla të komunës sonë do të zbatohen masat e efiçiencës së 

energjisë, ndërsa 12 shkolla  kanë përfituar grante zhvillimore.  

 Pas 3 vitesh pauzë në qeverisjen e kaluar, qeverisja jonë kemi rifilluar traditën e ndarjes së 

bursave dhe për këtë vit qeverisja jonë ndau bursa për 63 studentë të komunës sonë. 
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 Poashtu, kemi evidencuar të gjitha të dhënat për situacionet e riparimeve që kanë ndodhur dhe 

që pritet të ndodhin gjatë vitit në 12 shkolla të komunës sonë nga operatori që ka kontratë me 

komunën.                                                                  

DREJTORIA PËR  FINANCA DHE BUXHET 

Ky raport përfshinë të dhënat për periudhën Janar- Qershor 2018 nga Drejtoria për Buxhet dhe Financa, 
konkretisht nga sektori për Buxhet dhe Financa dhe Sektori i Tatimit në Pronë. 

Sektori i Buxhetit dhe Financave  

Në bazë të obligimeve ligjore, të cilat dalin nga Ligji mbi Financat Publike dhe Përgjegjësitë, Drejtoria 

për Buxhet dhe Financa ka ndërmarr veprimet e nevojshme në raport me këto ligje.  

Në drejtorinë e financave kemi arritur që detyrat të kryhen në afate ligjore dhe çdo e hyrë dhe 

shpenzim të evidentohet burimi apo shpenzimi i tyre. 

Gjatë kësaj periudhe të punës kemi mbajtur disa takime me MF dhe organizata të ndryshme apo 

donator që kryesisht janë trajtuar çështjet financiare. 

Sipas muajve, përgjatë vitit 2018 kemi realizuar këto detyra: 

 Përgatitja e Cesh Planit për buxhetin e vitit 2018; 

 Përgatitja e raportit financiar për mbylljen e vitit fiskal 2017 për Kuvendin Komunal dhe 
Ministrinë e Financave; 

 Informatë për gjendjen e obligimeve financiare të bartura nga viti 2017 në vitin 2018; 

 Raport (informatë) për shpenzimet dhe të hyrat për tremujorin e parë 2018; 

 Përgatitjet për buxhetin e vitit 2018, qarkorja e parë e KAB-it - qarkorja e dytë; 

 Mungesë rishikimi i buxheti për vitin 2018 në Kuvend.  

Komuna e Rahovecit për vitin 2018 operon me buxhet prej: 11,908,739.00€ të përberë nga granti 

qeveritar dhe të hyrat vetanake: 

 Granti  qeveritar                          11,862,921.00€ 

 Të hyrat vetanake                         1,650,027.00€ 

 Huamarrja                                         185,474.00€ 
   Gjithsej:    13,698,422.00€ 

 

Shpërndarja e buxhetit nëpër kategori ekonomike në vitin 2018 është siç vijon:  

 Paga e mëditje                         7,391,529.00€ 

 Investime kapitale                  4,396,402.00€ 

 Mallra dhe shërbime              1,563,385.00€ 

 Shpenzime komunal                  250,500.00€ 

 Subvencione                               191,322.00€ 

Të hyrat e bartura nga viti 2017 në vitin 2018 janë 174,221.05€ 
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Shpenzimi i buxheti në vitin 2018 

Gjatë kësaj periudhe raportuese janë zotuar 1,429 lëndë dhe janë kryer 1,390 pagesa. 
 

Shpenzimi i buxheti Janar-Qershor 2018  

Nr. Përshkrimi 
Lëndët te 
certifikuar
a 

Buxheti i 
aprovuar 2018 

Buxheti  i 
alokuar 

Shpenzimet 
Shpenzimi i 
buxheti të 
planifikuar % 

1 Paga dhe meditje 0 7,391,529.00 3,617,176.44 3,603,945.94 49.66 

2 Mallra dhe Shërbime 665 1,563,385.00 740,807.35 403,760.86 43.66 

3 Shërbime Komunale 373 250,500.00 173,600.00 124,259.59 49.6 

4 Subvencione 263 191,322.00 142,192.00 131.330.00 68.64 

5 Investime Kapitale 93 4,396,402.00 3,954,618.50 2,219,778.62 66.87 

  Totali 1394 13,698,422.00 8,628,394.29 6,483,075.01 54.28 

 

Të hyrat vetanake  

Gjatë periudhës Janar-Qershor 2018, sektori i tatimit në pronë ka realizuar të hyra prej 192,051.05€ 

apo 45.27 % të planifikimit vjetor (planifikimi vjetor 340,000.00 €). Regjistrimet e reja janë 636 objekte, 

ose 111.887 m2. Verifikimi i objekteve është 287, ose 50.329 m2. Përqindja e realizimit të tatimit në 

pronë, në raport me planifikimin është 56.5 %, ndërsa në raport me vitin 2017 është 19.69 %. 

Të hyrat në përgjithësi: 

Të hyrat e përgjithshme vetanake të realizuara për këtë periudhë janë: 508,861.69 € apo 30.84% të 
planifikimit vjetor (planifikimi vjetor 1,650,027.00 €). 

Përgatitja e buxheti për vitin 2019 

Me 15.05.2018 kemi pranuar Qarkoren Buxhetore 2019/1 nga Ministria e Financave e cila paraqet 

bazën për hartimin e Buxhetit për vitin 2019 dhe vlerësimet për vitet 2020 dhe 2021. Me këtë qarkore 

buxhetore janë ndarë kufijtë fillestar buxhetor për vitin 2019, ku komunës së Rahovecit, sipas kësaj 

Qarkoreje ju ka ndarë një buxhet prej 13,658,892.00€ 

Kemi përgatitur dhe kemi dërguar në Kuvend Kornizën Afatmesme Buxhetore - KAB për vitet 2019-

2021 e cila pritet të aprovohet në Kuvend deri më 30.09.2018. 

Projeksionet e shpenzimeve buxhetore për vitin 2019 do t’i paraqesim sipas kategorive ekonomike që 

aktualisht janë funksionale: 

 Pagat dhe mëditje   7,391,529.00€ 

 Mallrat dhe Shërbime   1,409,704.00€ 

 Shpenzimet Komunale       255,500.00€ 

 Subvencionet dhe Transferet      196,650.00€  

 Shpenzimet Kapitale   4,405,509.00€    
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 Regjistrimet e objekteve të tatimit në pronë: 

 Regjistrimet e reja 2018 janë: 636 objekte 111.887  m/2 

 Numri i faturave të shpërndara në vitin 2018: 13123 

 Vlera e faturuar në vitin 2018: 368.900,77€ 

 Verifikimi i objekteve: 50.329 m/2 

Sfidat për vitin 2018:  

 Realizimi (inkasimi) i të hyrave vetanake gjatë vitit 2018; 

 Përgatitja e buxhetit për vitin 2019; 

 Menaxhimi i borxheve- zvogëlimi i tyre; 

 Stafi jo i mjaftueshëm në sektorin e financave dhe tatimin në pronë. 

DREJTORIA PËR EKONOMI, ZHVILLIM DHE TURIZËM   

Fushëveprimtaria e Drejtorisë për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm është e bazuar në aktet normative në 

fuqi dhe në planin e punës për vitin 2018, 

Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm në bazë të organogramit të organizimit të brendshëm,  ka 

të organizuar këta sektorë: 

 Sektori për Ekonomi dhe Zhvillim  

 Sektori për Turizëm 

Takim pune me auditorët e jashtëm ku janë dhënë rekomandime për punën dhe dobësitë që e kanë 

shoqëruar këtë drejtori gjatë vitit 2017. Të gjitha rekomandimet e auditorit janë marrë parasysh dhe 

janë ndërmarrë masa që të gjitha këto vërejtje dhe të gjetura të auditorit të evitohen dhe të 

përmirësohen në vitin 2018. 

 Takim me bizneset e komunës së Rahovecit, si rezultat i takimit është formuar Tryeza 
Këshilluese me Bizneset/Këshilli për biznese; 

 Relacione të rregullta pune me AZHR-jug në Prizren, në lidhje me grantet për bizneset e 
komunës së Rahovecit; 

 Projekti i fituar nga Ministria e Zhvillimit Rajonal “ Shtigjet e ecjes” në zonën turistike, ku është 
lidhur edhe kontrata me operatorin ekonomik për realizimin e projektit; 

 Vizitë bizneseve të komunës së Rahovecit; 

 Përgatitja e lëndëve për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës së 
Rahovecit. 

Zyra për zhvillim ekonomik 

Të hyrat dhe ngarkesa e sektorit për zhvillim ekonomik  janar-qershor, 2018. 
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Tabela me përshkrimin e të hyrave: 

Nr. Përshkrimi  i të hyrave Vlera /€ 

1 Të hyrat nga qiraja               29,205.42 € 

2 Saldo  e mbetur     44,617.11 € 

 

 Pëlqime pune të lëshuara sipas kërkesës së palëve; 

 Janë lëshuar dëshmi sipas kërkesës së qytetarëve lidhur me stazhin e punës; 

 Shqyrtimi i  ankesave dhe kërkesave të ndryshme nga bizneset për taksa afariste; 

 Regjistrimi dhe përditësimi i saktë i të dhënave mbi pasuritë e Komunës. 

Zyra e regjistrimit te bizneseve 

Për periudhën janar-qeshor2018, në Zyrën e Qendrës Komunale për Regjistrimin e Bizneseve (QKRB) 

janë të regjistruara në protokoll biznese të reja dhe janë shqyrtuar, gjithsej lëndë: 

Nr.        PËRSHKRIMI NUMRI I LËNDËVE 

1 Regjistrime të bizneseve të reja 102 

2 Shuarje të bizneseve 25 

3 Informata të bizneseve 72 

4 Ndryshime të bizneseve 60 

5 Certifikata dublikat 9 

6 Vërtetime të ndryshme 2 

7 Ndërrim  i certifikatës UNMIK-RKS 6 

8 Numri fiskal 0 

9 Konfirmim për ATK 9 

10 Shuarje (ndërrim pronari) ose forma e biznesit 13 

Zyra për taksa afariste komunale 

Gjatë kësaj periudhe të punës fokusi kryesor ka qenë, të rriten të hyrat dhe inkasimi i borxheve të  

trashëguara. Gjithashtu janë kryer këto punë: 

 Është bërë regjistrimi i të gjitha subjekteve afariste prej librit kryesor të vitit 2017 dhe 
regjistrimi në librin e ri të vitit 2018;  

 Është bërë regjistrimi dhe kalkulimi i ngarkesave për vitin 2018, në formë elektronike;  

 Verifikimi i bizneseve aktuale të cilat nuk kanë mundur të verifikohen në vitin 2017 dhe 
regjistrimi i bizneseve të reja; 

 Është bërë shpërndarja e aktvendimeve në të gjitha bizneset. 

Regjistrimi i pasurisë komunale  

Komisioni i formuar me vendim të Kryetarit ka bërë shpërndarjen e bar-kodeve nëpër administratë 

komunale, institucione arsimore, shëndetësi etj. 

Për herë të  parë në Komunën  e Rahovecit është bërë regjistrimi i komplet  aseteve jo financiare. 
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Tabela për regjistrimin e pasurisë 

Regjistrimet e 
pasurisë mbi-1000 € 

Regjistrimet e 
pasurisë nen-1000 € 

Regjistrimi i 
ngastrave te 

tokës 

Regjistrimi 
në E-pasuri 

Nr. i përgjithshëm 
i regjistrimeve 

52 32 p/n p/n 84 

Vlera ne € Vlera ne € Vlera ne € Vlera ne € Vlera ne € 

676,820.00  1,783.00          0.00      0.00 678,603.00  

Zyra për informacione turistike (ZIT-TIC) 

Zyra për Informacione Turistike, në kuadër të Drejtorisë për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm i ka zbatuar 

detyrat dhe obligimet e përcaktuara për periudhën janar-qershor 2018: 

DREJTORIA PËR URBANIZËM, PLANIFIKIM DHE MBROJTJE TË MJEDISIT  

Në kuadër të Drejtorisë për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit funksionojnë dy sektorë: 

 Sektori i Urbanizmit dhe Planifikimit 

 Sektori i Mjedisit. 

Sektori i Urbanizmit dhe Planifikimit 

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2018 në sektorin e Urbanizmit dhe Planifikimit janë kryer punët të 

cilat janë paraparë, në bazë të Planit të Punës për vitin 2018. 

Kërkesat e palëve në këtë sektor janë shqyrtuar në afatin minimal ligjor. Gjithsej, kërkesa në periudhën 

janar – qershor 2018 janë shqyrtuar 144, prej tyre: 114 janë aprovuar, 5 janë refuzuar, 3 janë ceduar, 

ndërsa 22 kërkesa janë në shqyrtim, dhe 2 dy lëndë kanë qenë të trashëguara nga viti 2017. Nga këto 

kërkesa janë lëshuar: kushte ndërtimore, leje ndërtimore, leje rrënimi, pëlqime, vendime, referenca, 

njoftime dhe shkresa të tjera. 

Realizimi i të hyrave nga Sektori i Urbanizmit dhe Planifikimit për periudhën janar – qershor 2018 është: 

6,672.91 Euro.  

Në pjesën e Planifikimit, gjatë kësaj periudhë është lidhur kontrata për hartimin e Planit Zhvillimor 

Komunal (PZHK) dhe është shpallur tenderi si konkurs projektimi për hartimin e Hartës Zonale të 

Komunës së Rahovecit. 

 Pritje dhe informim i të gjithë turistëve që kanë frekuentuar komunën tonë gjatë kësaj 

periudhë; 

 Takime me organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare që lidhen me sektorin e 

turizmit, 

 Kemi organizuar disa takime me grupet e bizneseve dhe janë informuar lidhur me skemën e 

granteve nga ministritë përkatëse, 
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Puna për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal ka vazhduar sipas dinamikës së programit të miratuar 

nga Kuvendi i Komunës së Rahovecit dhe sipas Ligjit të ri të Planifikimit Hapësinor dhe Planit Hapësinor 

të Kosovës. Për ecurinë dhe punën e Komitetit Drejtues për hartimin e PZHK-se është informuar edhe 

Kuvendi i Komunës së Rahovecit. 

Në fushën e projekteve kapitale, Drejtoria e Urbanizmit, Planifikimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit ka 

trashëguar disa projekte që janë në vazhdim, projektet janë verifikuar dhe analizuar, e disa prej tyre 

edhe kane vazhduar me punime, ndërsa të tjerat do të vazhdojnë sipas planeve të parapara për vitin 

2018. 

Gjatë kësaj periudhe kemi filluar edhe me hartimin e projekteve të reja në bazë të planifikimit të 

buxhetit për projektet investuese kapitale për vitin 2018. 

Janë hartuar disa projekte për drejtoritë tjera nga kompania projektuese, si: asfaltimi i rrugëve, 

objekteve shkollore dhe projekte për riparimin e tyre, projekti për shtegun e ecjes, projekti për 

renovimin dhe fasadimin e objekteve publike, projektin për sallën e sportit në Krushë të Madhe etj. 

Është shpallur tenderi për krijimin e hapësirave të gjelbëruara dhe mbjellja e drunjve dekorativ. 

Kemi kërkuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor mbështetje financiare për disa 

projekte të rëndësishme në fushën e mbrojtjes së mjedisit, si: rregullimi i shtretërve të lumenjve dhe 

përrenjve në komunën e Rahovecit, etj. 

Sektori i Mjedisit 

Në kuadër të sektorit të mjedisit shqyrtohen kërkesat nga qytetarët për Leje Mjedisore Komunale si 

dhe kryhen aktivitete të tjera rreth mbrojtjes së mjedisit. 

Gjatë periudhës janar – qershor 2018, në këtë sektor janë lëshuar 33 Leje Mjedisore Komunale dhe 

janë realizuar të hyra në vlerë:  4,096.98 €. 

Poashtu, në kuadër të këtij sektori janë shënuar edhe disa aktivitete në fushën e mjedisit si: shënimi i 

Ditës Botërore të Pyjeve, Ditës Botërore të Ujit, Ditës Botërore të Tokës dhe Ditës Botërore të Mjedisit. 

Në bashkëpunim me Drejtorinë për Shërbime Publike janë identifikuar deponitë ilegale në të gjitha 

vendbanimet e komunës së Rahovecit.  

Të hyrat e përgjithshme, janar - qershor 2018: 

Sektori i Urbanizmit dhe Planifikimit 6,672.91 € 

Sektori i Mjedisit 4,096.98 € 

Totali i të hyrave 10,769.89 € 
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DREJTORIA PËR GJEODEZI, KADASTËR DHE PRONË 

Kemi filluar  vitin me qasje në detyrat e reja dhe obligimet e mbetura nga viti paraprak.  

Qysh në fillim iu qasëm punës në realizimin e  detyrave dhe përgjegjësive të  përcaktuara nga Kryetari i 

Komunës në përputhje me Ligjin mbi Vetëqeverisjen Lokale dhe Statutin e Komunës së Rahovecit. 

Prioritet kryesor gjatë kësaj periudhe gjashtëmujore ishin: shërbimet cilësore ne përputhje me afatet 

kohore dhe të unifikuara ligjërisht. 

Qëllimi kryesor i drejtorisë ka qenë i fokusuar në shërbime konform akteve juridike. 

Dua të theksoj se në kuadër të Drejtorisë ekzistojnë dy sektorë: 

 Sektori për Kadastër dhe Pronë dhe 

 Sektori për Gjeodezi 

Numri i punëtorëve në këtë drejtori është me sa vijon: 

Gjithsej 10 punëtorë, ku prej tyre, një është me përgatitje të lartë shkollore (jurist), gjashtë janë 

gjeodetë me përgatitje të mesme, një referent me përgatitje të lartë juridike dhe një vozitës. 

Sektori për Kadastër dhe Pronë 

Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2018 janë pranuar mbi 500 lëndë. 

Duke filluar nga muaji shkurt, jemi përballur me kërkesa për nxjerrjen e certifikatave pronësore nga ana 

e fermerëve për aplikim në kuadër të subvencioneve që ndan Qeveria e Kosovës, ku këtë proces e kemi 

kryer me shumë profesionalizëm dhe në kohë reale për qytetarët. Kjo punë ka vazhduar deri në 

gjysmën e muajit maj, ku vlen të përmendet sektori i gjeodezisë për punën e tyre në teren, si dhe 

shërbimi pronësoro-juridik për angazhimin e dhënë në përgatitjen e akteve, si për nevoja të Kuvendit të 

Komunës, poashtu edhe për përgatitjen e akteve për persona fizik dhe juridik. 

Kemi përgatitur raport në lidhje me pronat e uzurpuara komunale ne nivel komune ku janë evidentuar 

mbi 230 prona. 

Jemi në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm në lidhje me evidentimin e pronave, si ato 

komunale dhe ato private që janë vend-rëniet e dëshmorëve të kombit, me qëllim që këto parcela t’i 

shpallim zona me interes të veçantë. Ky është proces dhe mbetet sfidë që të kryhet deri në fund të vitit 

2018. 

Kemi incizuar gjendjen faktike të rrugës transite dhe kemi përgatitur elaboratin e të gjitha pronave 

private për shpronësim. Gjithashtu, kemi mbajtur takimin e parë me të gjithë pronarët privat të cilët 

kufizohen me rrugën transite dhe pronarët të cilëve ju merret një pjesë e pronës për nevojat e 

ndërtimit të kësaj rruge. Është filluar procedura e shpronësimit. 

Në muajt e parë të qeverisjes së bashku me zyrën e kryetarit kemi zgjidhur një kontest pronësor mbi 30 

vjeçar ndërmjet palëve Fahredin Ejupi dhe Murat Zllanoga. 
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Gjatë kësaj kohë nuk ka munguar edhe qasja ndaj detyrave të tjera, si në sektorin e gjeodezisë ashtu 

edhe në atë të kadastrës dhe pronës, ku vlen të ceken: 

 Propozim-vendimet për seancat e Kuvendit Komunal, 

 Përgatitja e lëndëve për gjykatë dhe subjekteve të tjera të përfshira në zbatimin e ligjit, 

 Shqyrtimi i kërkesave të ndryshme të qytetarëve dhe personave juridik, 

 Punët e gjeodezisë/inxhinierisë për nevojat e Kuvendit Komunal dhe palëve të tjera, 

 Matjet kadastrale për vërtetimin e uzurpimeve arbitrare, 

 Përgatitja e aktvendimeve për uzurpimet arbitrare, 
 Punë të tjera sipas planit. 

Ky vit është mjaft i ngarkuar në të dy sektorët e drejtorisë, prandaj në këtë raport po i cekim detyrat më 

me prioritet që kanë përfunduar gjatë periudhës së parë të gjashtëmujorit të vitit 2018. 

Me propozim të Kryetarit të Komunës, drejtuar Kuvendit të Komunës, është bëre shpallja e interesit të 
përgjithshëm të pronave komunale. 

 Prona komunale në ZK. Kramovik, me qëllim të ngritjes së impiantit për pastrimin e ujërave të 
zeza. 

 Prona komunale ne ZK. Krusha e Madhe, me qëllim të ndërtimit të palestrës sportive. 

 Prona private në ZK. Ratkoc, për këmbimin e pronës private me pronë komunale në interes të 
përgjithshëm në raport një me një, për ndërtimin e stadiumit të futbollit. 

Detyrat tjera të Drejtorisë 

 Përgatitja e akt dokumentit për angazhimin e gjeodetëve komunal jashtë drejtorisë. 

 Përgatitja e akteve ndaj uzurpatorëve si: Rahovec, Bërnjak, Vrajak etj. 

 Dalja në terren e shërbimit pronësoro-juridik, me kërkesë të Drejtorisë për Inspektime, gjithsej  
mbi 10-raste. 

 Dalja e gjeodetëve në terren për matjen e rrugëve: Rahovec-Transit. 

 Matja e lumit Rimnik në Rahovec 

 Matjet e pronave private në nivel komune. 

 Matja e lumit- përroit e cili kalon nëpër fshatrat: Nagac, Krushë e Madhe, Celinë dhe derdhet në 
Drinin e Bardhë, ku kemi hasur në më shumë se 10 raste të uzurpimit nga pronarët që kufizohen 
me këtë zonë, ku i kemi ftuar ne takim zyrtar me Kryetarin e Komunës. 

Sektori për Gjeodezi  

Shërbimi i Kadastrit ka kryer të gjitha kërkesat që janë parashtruar nga ana e personave fizik dhe juridik 

dhe ka nxjerrë aktvendime për secilin rast.  

Sfidat e vitit 2018 për drejtorinë janë: formimi i komisionit për KOMASACION dhe migrimi i zonave 

kadastrale të cilat nuk janë të migruar ne HARTEN KADASTRALE TE KOSOVES, siç janë: zona kadastrale 

Dobidol, Xërxë, Bellacërkë dhe Celinë. 
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DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE  

Disa nga punët e përfunduara në kuadër të Drejtorisë për Shërbime Publike për periudhën janar - 

qershor 2018,  

 Është bërë ndërhyrje në rregullimin e rrugës me zhavorr në Polluzhë,  

 Më 31.12.2017, rregullimin e kanalit për ujëra atmosferike në Gexhë, si dhe zhbllokimin e 
ujërave fekale. 

 Janë mirëmbajtur të gjitha rrugët e komunës sonë pas reshjeve të  borës. 

 Është punuar intensivisht në përpilimin e projekteve që kanë të bëjnë me rregullimin e 
përrenjve dhe lumenjve të komunës, si dhe në projektet që komuna jonë ka përfituar nga 
grandet qeveritare, si: 75.000 € për ndriçim publik në Xërxë.  

 Intervenime emergjente në disa segmente rrugore në disa prej vendbanimeve të komunës, sipas 
kërkesës së banorëve, si në fshatin Gur i Kuq;  një pastrim lumit Rimnik për të zhbllokuar 
kanalizimin fekal në Fortesë; pastrimin dhe heqjen e mbeturinave të ngurta në rrugën Rahovec-
Krushë e Madhe te vendi i quajtur “Babindol”; në fshatin Xërxë hapja e kanalit të ujërave të 
mbledhur, si dhe në rregullimin e një rruge me zhavorr; ndërhyrje në shkollën e Sapniqit; në 
fshatin Pataqan i Poshtëm; në dy segmente rrugore në fshatin Drenoc; hapja e rrugës Rahovec –
Drenoc tek ura ku është bërë edhe pastrimi nga balta; rregullimi i rrugës në Pastasel etj. 

 Brenda 30 ditësh janë urdhëruar punëtoret e  drejtorisë që të japin përgjigje për të gjitha 
kërkesat që adresohen në drejtorinë përkatëse, mos të ketë vonesa, e përgjigjet kthehen me 
shkrim nga ana e drejtorisë. 

 Nga data 24.02.2018 kemi intervenuar në rrugë për shkak të reshjeve të mëdha të borës, 
vazhdimisht kemi qenë në terren për t'ju dalë në ndihme qytetarëve. 

 Janë bërë marrëveshjet e bashkëfinancimit nga Ministria e Infrastrukturës me komunën e 
Rahovecit për të investuar në disa projekte që kapin shifrën me mbi 1.7 mil euro. 

 Takime me pronarë të tokave ku kalon rruga qarkore. Nga viti 2013 ky projekt ka qenë pengesë 
për shkak të problemeve pronësore, prandaj janë identifikuar të gjithë pronarët e pronave kah 
kalon rruga dhe për të vazhduar më tutje me këtë projekt. 

 Pritet të fillojë ndërtimi i rrugës (asfaltimi i rrugës) Krushë e Madhe - Randobravë, projekt që 
tashmë i plotëson të gjitha kriteret, i mbështetur financiarisht nga Ministria e Infrastrukturës, 

 Projekti i ndërtimit të rrugëve në qytetin e Rahovecit, përfshin ndërtimin e 39 segmenteve 
rrugore, ku ndërtimi do të jetë me elemente betoni (kubëza)-19 rrugë janë kryer në vitin 2017, 
nga muaji  prill 2018 janë ndërtuar 14 segmente rrugore dhe po ecim drejt fazës finale të 
përmbylljes së projektit. 

 Projekti i sanimit të rrugës Rahovec-Drenoc – Sarosh dhe në Zatriq. Këtu janë bërë riparimet e 
gropave.  

 Meremetimi i rrugës Gradish - Kramavik,  projekt i kontraktuar nga Ministria e Infrastrukturës. 

 Puna për përfundimin e trotuarit në rrugën “Avdullah Bugari” - projekt i mbetur në gjysmë që 
nga viti 2013. 

 Ka përfunduar projekti vendosjes së pusetave të hekurit në rrugët e fshatit Opterushë  - projekt i 
mbetur nga viti 2013, tani pritet vetëm vendimi për pranim teknik për punët e kryera.  

 Është bërë pastrimi i kanalit të kullimit të tokave bujqësore në Celinë, si dhe është hapur një 
rrugë për një familje skamnore që është duke iu ndërtuar shtëpia nga donatorët. 

 Ka vazhduar projekti për pastrimin e hapësirave publike, parqeve të ndryshme, varrezave të 
dëshmoreve dhe varrezave civile. 
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 Ka filluar asfaltimi i rrugës nga Rahoveci në drejtim të Saroshit, 

 Është formuar komisioni për identifikimin e deponive ilegale në tërë territorin e komunës së 
Rahovecit. 

 Takime me operatorët ekonomik për pastrimin e deponive ilegale, ku nga data 2 maj ka filluar 
aksioni për heqjen e deponive ilegale. 

 Ka filluar projekti i instalimit të kabllove dhe gypave nëntokësor në rrugën Rahovec-Pataqan i 
Ulët. 

 Puna për ndërtimin e rrugës, një segmenti në Zatriq, L=630 metra. 

 Është mbajtur  takim me IICA japoneze, ata janë të interesuar të vazhdojnë me dy projekte në 
komunën tonë: një për investime në njësinë e Ekoregjionit në Rahovec si dhe një ekip prej 4-5 
personave që do ta mbështesin projektin për mbledhjen e mbeturinave për vitin 2019.  

 Është bërë asfaltimi i rreth-rrotullimit në rrugën Rahovec-Malishevë. 

 Është bërë betonimi i murit mbrojtës në rrugën Rahovec-Pataçan i Ulët, projekti vazhdon me 
disa përmirësime të rrugës, vendosja e kabllove nëntokësore, si dhe instalime të tjera 
përcjellëse në këtë segment rrugor. 

 Është caktuar lokacioni për hedhjen e mbeturinave  inerte dhe atyre të demoluara. 

 Është formuar komisioni komunal për stacionin e autobusëve dhe ka filluar punën në terren. 

 Janë bërë disa ndërhyrje emergjente në zhbllokimin e kanalizimit fekal në Ratkoc. 

 Është bërë plani për mbledhjen e të hyrave nga sipërfaqet publike sipas rregullores së DSHP-së. 

 Ka vazhduar mirëmbajtja e hapësirave publike, shesheve, parqeve, varrezave, pllakave 
përkujtimore, lapidarëve, etj. 

 Mirëmbajtja e rregullt e ujërave fekale nga kompania KRU “Gjakova”, 

 Hapja e procedurave për disa punë si: rrugët lokale qytet-fshat, përmirësimi i kanalizimeve, 
furnizimi me ujë të pijshëm, mirëmbajtja e rrugëve lokale dhe atyre në qytet, muret mbrojtëse, 
etj. 

 Ndërtimi i rrugës në Drenoc dhe disa pjesë të kanalizimit. 

 Ndërtimi i kanalizimit fekal në Çifllak, uji i pijshëm dhe ndërtimi i rrugës. 

 Jemi në fazën e zbatimit të kontratës për sinjalizim horizontal dhe vertikal. 

 Është bërë identifikimi i disa zonave për vendosjen e disa pengesave në rrugë sipas standardeve 
të përcaktuara. 

 Kanë vazhduar intervenimet emergjente në infrastrukturë, 

 Ka filluar procedura për ndriçimin publik në qytet dhe fshatrat më të mëdha të komunës, grant i 
fituar në vlerë prej 95,000,00 euro 

 Largimi i qenve endacak në bazë të marrëveshjes së AVUK-ut, trajtimi, identifikimi, regjistrimi 
dhe eliminimi i tyre. 

 Në bashkëpunim me KEDS do të caktojmë prioritet për shtrirjen e rrjetit elektrik, si dhe 
vendosjes së transformatorëve sipas kërkesave të qytetarëve, 

 Përgatitja në fund-vit për mirëmbajtjen e rrugëve gjatë sezonit dimëror. 

 Ka filluar puna në ndërtimin e impiantit për trajtimin e ujërave fekale në Kramavik. 

 Punë të tjera. 
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DREJTORIA PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL 

Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural janë sektorët kryesor të cilët mund të kontribuojnë dukshëm në 
zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Bujqësia dhe diversifikimi rural janë sektorë që ofrojnë 
mundësi reale për zbutjen e varfërisë, gjenerimin e vendeve të reja të punës dhe për krijimin e të 
ardhurave për banorët e komunës se Rahovecit. 

Komuna e Rahovecit përmes politikave dhe strategjive zhvillimore është orientuar në mbështetje të 
faktorëve të prodhimit, në stimulimin e fermerëve dhe në krijimin e një ambienti sa më të favorshëm 
zhvillimor. Këto politika dhe strategji janë duke krijuar mundësi që të arrihet një zhvillim i qëndrueshëm 
dhe një shfrytëzim shumë më efikas i resurseve natyrore të cilat i posedon komuna jonë. 

Me qëllim të zhvillimit të bujqësisë në komunën e Rahovecit, drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim 
Rural ka realizuar me sukses të plotë planin e saj gjashtëmujor, duke realizuar projekte kapitale për t’ju 
dal në ndihmë fermerëve të komunës sonë. Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural është 
munduar të arrij objektivat e saj duke realizuar këto plane: 

1. Rritja e kapaciteteve prodhuese, modernizimi i bujqësisë, tërheqja e investimeve, zbatimi i 
projekteve të hartuara gjatë planifikimit me qëllim të punësimit dhe ngritjes së mirëqenies 
ekonomike të fermerëve përmes:  

 Shërbimeve këshillimore,  

 Subvencionimit të fermerëve, 

 Zbatimit të projekteve kapitale të komunës në bujqësi,  

 Zbatimi i projekteve të donatorëve dhe mbështetje në lëmin e bujqësisë për iniciativat e 
qytetarëve në ngritjen e cilësisë dhe sasisë të prodhimeve. 

2. Bashkëpunimi me organizatat qeveritare dhe jo qeveritare, vendore dhe ato ndërkombëtare, si 
dhe me biznesin lokal e të jashtëm, drejt realizimit të projekteve zhvillimore komunale për një 
ambient më të mirë të zhvillimit ekonomik bujqësor si dhe krijimin e infrastrukturës ekonomike 
e turistike. 

Aktivitetet  

Në kuadër të drejtorisë së BPZHR-së, nga janari janë realizuar një mori aktivitetesh. Ndër më kryesoret 

do të paraqiten të specifikuara sipas kohës në të cilën kanë ndodhur. 

 Hartimi i planit të punës për drejtorinë 

 Përgatitja e kërkesave për Ministri përkatëse (janë hartuar gjithsej nëntë kërkesa për projektet 
kapitale për të cilat është i hapur kodi buxhetor dhe janë kërkuar mjete shtesë nga MBPZHR), 

 Pranim i aplikacioneve për subvencionim të qumështit (për afatin 30 ditor sa ka qenë e hapur 
thirrja janë pranuar 73 aplikacione të fermerëve, ku të gjitha këto aplikacione janë dërguar në 
kopje fizike ne AZHB), 

 Janë analizuar projektet e kanaleve të kullimit të tokave bujqësore, ku janë përgatitur dy raporte 
me rekomandime të cilat i janë dorëzuar kryetarit të komunës. 

 Pranimi dhe përgjigje ndaj kërkesave të ndryshme nga qytetarët si: vërtetimi se është prodhues 
bujqësor, kërkesa për marrje të tokave komunale në shfrytëzim, kërkesë për rrugë, kërkesë për 
NIF 

 Pjesëmarrje e zyrtareve të DBPZHR-se në komisione të ndryshme (janë formuar disa komisione, 
si: Komisioni për pranim teknik i projektit “Ujitja e tokave bujqësore”) etj., 
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 Në bashkëpunim me shoqatën “Gratë fermere” kemi aranzhuar një pritje për delegacion in 
zviceran “Ville de Geneve” (jemi në kontakte të vazhdueshme me këtë delegacion ku synojmë që 
të arrijmë një bashkëpunim me shtetin zviceran), 

 DBPZHR ka ndërmarr masat dhe është përgatitur me kohë për hapjen e thirrjeve nga MBPZHR 
për pagesa direkte (jemi kujdesur që të furnizohemi me material administrativ për të përballuar 
fluksin e madh të fermerëve), 

 Poashtu jemi përgatitur dhe kanë përfunduar me kohë procedurat për rritje të stafit në drejtori 
për pagesa direkte (janë pranuar 5 zyrtarë të rinj me kontratë për punë specifike si dhe dy të tjerë 
nga drejtoritë e tjera), 

 Me 15 shkurt ka filluar faza e aplikimit të pagesave direkte (ky proces është zhvilluar me mjaft 
sukses, falë përkushtimit të zyrtarëve në DBPZHR), 

 Janë plotësuar procedurat për plotësimin e vendit të lirë të punës në pozitën “Roje Pylli” (është 
pranuar një punëtor në sektorin e pylltarisë), i janë dhënë detyrat dhe i është përcaktuar terreni 
në të cilin do të operojë, 

 Në bashkëpunim me Qendrës Grumbulluese “ Agrocelina” është organizuar takim me fermerë të 
fshatit Ratkoc dhe fshatit Krushë e Madhe, në këto takime është paraqitur planifikimi i QG 
“Agrocelina” për vitin 2018 dhe u është prezantuar fermerëve në mënyrë që të lidhen kontratat 
me këto qendra grumbulluese. 

 Këshillimi i fermerëve për kompletim të dokumentacionit për skemën e granteve, 

 Dita Ndërkombëtare Pyjeve - Në bashkëpunim me Asociacionin e Pronarëve Privat të Pyjeve 
është organizuar Dita Ndërkombëtare e Pyjeve, janë siguruar 1,000 fidane për komunën e 
Rahovecit të cilat janë mbjell në lokacione të ndryshme, 

 Grumbullimi i dokumentacionit dhe dorëzimi i kopjeve fizike në Ministri, 

 Hapja e thirrjes për aplikim për serra komunale, 

 Inicimi i procedurave për shpallje të tenderit për serra, 

 Punime në projektin “ Pastrim i përrenjve në komunën e Rahovecit” dhe formimi i komisionit për 
pranim teknik pas përfundimit të projektit “pastrimi i përrenjve në komunën e Rahovecit”  

 Pranim i aplikacioneve për TM1 për litrazhë të qumështit, 

 Në bashkëpunim me drejtorinë për Urbanizëm është shënuar “Dita e Tokës” 

 Janë projektuar dhe është plotësuar dokumentacioni për aplikim të granteve të projekteve me 
bashkëfinancim (GLV) dhe janë dorëzuar në MBPZHR, 

 Vizitë qendrave grumbulluese, përpunueseve të rrushit ( bodrumeve), fermerëve individual etj., 

 Organizimi i takimit me fermerë për “Sigurimet Bujqësore” (në sallë të kuvendit është prezantuar 
programi i MBPZHR-së së bashku me organizatën IFC), 

 Përgatitje e materialit për seanca të Kuvendit lidhur me dhënien e pronave komunale në 
shfrytëzim (tokave bujqësore), 

 Janë organizuar dy trajnime për fermerë, njëri në sektorin e Blegtorisë dhe tjetri në atë të 
Bletarisë në kuadër të shërbimeve këshillimore, 

 Ministria ka filluar fazën e kontrollit të aplikacioneve për subvencione, ku gjatë kontrollit ka 
kërkuar plotësime dhe përmirësime të ndryshme të dokumentacionit të fermerëve (këto 
përmirësime vazhdojnë pasi nga ministria çdo ditë kërkohen sqarime dhe plotësime), 

 Formim i komisionit për vlerësim të dëmeve në bujqësi, në kuadër të këtij komisioni janë formuar 
tre grupe punuese dhe vazhdimisht për rreth 10 ditë zyrtarët kanë qenë në terren duke 
kontrolluar çdo parcelë dhe duke grumbulluar shënime lidhur me dëmet e shkaktuara nga 
breshëri dhe vërshimet, 

 Pas përfundimit të vizitave në terren ka filluar faza e grumbullimit dhe analizimi i të dhënave për 
dëmet e shkaktuara, 
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 Përpilimi i raportit për dëmet nga breshëri dhe vërshimet, 

 Kërkesë dhe takim me Kryeministrin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për vizitë Komunës 
sonë dhe zonave të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore, 

Padyshim se muaji mars dhe prill kanë qenë muaj me vëllim më të shtuar të punëve, pasi mbi 3,000 

fermerë kanë kryer fazën e aplikimit dhe për secilin është dashur të kryhet digjitalizimi i parcelave. 

DREJTORIA PËR PUNËT INSPEKTUESE                             

Për periudhën janar-qershor 2018, drejtoria për Punët Inspektuese, ka planifikuar të realizojë detyrat e 

punës, sipas planit të punës për periudhën janar-dhjetor 2018, që burojnë nga ligjet, rregulloret dhe 

udhëzimet që janë në fuqi dhe sipas departamenteve gjegjëse.  

Qëllim madhor i këtij planifikimi është mbrojtja sa më efikase e interesave të qytetareve të komunës së 

Rahovecit, në bashkëpunim me të gjitha palët e interesit si: institucionet shtetërore, organet komunale, 

komuniteti i biznesit, qytetarët etj. 

Në kuadër të drejtorisë është bërë ristrukturimi i stafit dhe janë riorganizuar grupet e inspektorëve, 

Poashtu janë: 

 Përgatitur raportet mujore të punës për vitin 2018. 

 Përgatitur planin e punës për vitin 2018. 
 

TABELARI  I  PUNËS  PËR   INSPEKTOR  

 

Nr. Inspektori inspektimet procesverbale Aktvedimet fletparaqitjet denim njoftimet ftesat fletparaqitjet tërheqja e pushim puna jasht

   emri & mbiemri të planifikuara të realizuara mandator kërkesat kërkesat të ekzekutuara lëndve vjetor orrarit

raporte konkluzat nr. i fletp.&shuma ditë:
Nezir Thaqi 178 186 11 6 ftesat- 10 22 push. V.

3ditë p..mj.
2 Hasan  Eminazeri Ndërtim        113    Ndërtim   240 18 8 6 10 13 push. Vj.

Komunikac. 113 Komunik. 203 1 vitit parap.

3 Fehmi Shehu 221 procesv.-  316  125 konfisk- vlera- 5 push vjet.
insp.- 44 5198.40 euro 3.d.pu. ja.or

4 Mehdi Shehu 218 181 44 p.pune- 24.push. Vj. 5. ditë
insp.-55 p. sanit. këtij viti

5 Milazim Elshani 149 123 2 1 13.push. Vj.
insp. 22. push. mj

6 Masar Vuqitërna 232 201 14 2 1 13.push. Vj. 1 ditë

7 Metush Isma 220 ambientit-157 45 10 4 12 1 13.push. Vj.
pylltarisë - 68

8 Valon Hoti 204 201 41 1 2 2 push. Vjet. 5 ditë

proc.pun.  41    8 3. pu. Lindje

9 Shaqir Berisha 162 192 19 1 2 14 push. Vj.
insp.  13    

10 Sherafedin Shehu 172 173 22 1 1 3 push. Vjet.

11 Sabahajdin Qeska 236 311 145 7 5 29 lënd të ekzek. 1 21 push. Vjet5. ditë
vlera: 2200.00Eu 4.d.pu. ja.or

gjithsej: insp. Pl. : 2218   procesv.:2593 Aktv.:   367 fletparaq.: 32 4 Nj.Kër.:150 Ftesë: 23 178 ditë:      16 ditë
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Në këtë gjashtëmujor po i paraqesim edhe rezultatet e inspektorëve për lëmit e caktuara në bazë të 

ligjit. 

Inspektori VETERINAR  

 Në periudhën gjashtëmujore të inspektimeve të rregullta janë konfiskuar dhe asgjësuar: 100 kg 
ushqim (produkte ushqimore me prejardhje shtazore) në vlerë prej 218 €, 

 Janë lëshuar 86 certifikata të therjes së gjedheve,  

 Janë marrë: 4 mostra dhe 7 strisho për analiza në bashkëpunim me inspektorët rajonal si dhe 
monitorimi i fermave,  

 Është mbajtur seminar 2 ditor në lëmin e veterinës dhe ushqimit. 

Janë kryer disa inspektime të përbashkëta me inspektorin rajonal veterinar nëpër thertore të licencuara 

në territorin e komunës së Rahovecit, lidhur me nivelin e kushteve higjienike dhe mbajtjes së librave të 

regjistrimit të therjeve të gjedheve, mbajtja e evidencës dhe raportimet e therjeve në AUV, 

 Me kërkesë të kompanisë EURO-IDA dhe të AUV-së janë asgjësuar 7.650 kg mish MDM me afat të 
skaduar në vlerë 4,960 €, 

 Sipas kërkesës janë kryer 3 inspektime me Polici, me leje të Prokurorit në 3 lokacione si: shtëpi 
private, therje ilegale etj., 

 Është përcjellë kapja e qenve endacak trajtimi dhe eliminimi i tyre Eutanzion ku gjithsej janë 
eliminua 32 qenë dhe janë hedhur në gropë septike. 
 

Inspektori SANITAR 

 Me IKSHPK-së ka pasur bashkëpunim të vazhdueshëm në lëmin e Sanitarisë. 

 Është kryer inspektimi i artikujve ushqimor me rastin e festës në Pataqan të Ulët dhe Dejn si dhe 
në festivalin e muzikës folklorike në Dejnë. 

Në periudhën gjashtë mujore në drejtorin tonë ka pas gjithsej 46 kërkesa të ndryshme që kanë kërkuar 

zgjidhje dhe të njëjtat kryesisht janë të zgjidhura nga inspektorët përkatës të lëmive të ndryshme.  

 Me vendim të Kryetarit ka punuar gjatë shfrytëzimit të pushimit, punimet e DDD-së profesionale 
në komunën tonë. 

 Kemi mbyll përkohësisht objektin e postës në Krushë të Madhe, objekt i cili nuk i ka përmbush as 
për së afërmi kushtet higjieniko-sanitare. 
 

Inspektorët e TREGUT  

 Kanë kryer aksionet e kontrollit të furrave të bukës,  

 Kontrollin e subjekteve afariste të pa regjistruara në MTI-së si dhe i kanë obliguar të pajisen me 
Pëlqime Pune për ushtrim të veprimtarisë, 

 Kanë marr pjesë në Trajnime-Seminare të organizuara nga MTI-ja, 

 
Inspektorët e NDËRTIMIT 

 Kanë kryer inspektime nëpër objekte ndërtimore me Leje ndërtimore dhe ato pa leje ndërtimore, 
ku pronarët e  objekteve janë obliguar që të pajisen me Leje përkatëse, 
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 Kanë inspektuar objekte të përkohshme në territorin e Komunës së Rahovecit, rrugët dhe 
trotuaret, kanalizime, vendosjen e ormanëve dhe rrjetit nga ana e KEDS-sit në Komunën tonë.               

 
Inspektori i Mbrojtës së Mjedisit dhe Pylltarisë 

 Ka kryer inspektime në subjektet afariste dhe i ka obliguar në lidhjen e kontratave për 
grumbullim të mbeturinave me kompanitë e ‘’AMBIENTIT’’ dhe ‘’EKODRINIA’’, 

 Ka mbajt nën vëzhgim vendin ku hidhen mbeturina të ngurta në lokacionin ‘’Rrasat e Rahovecit’’ 
dhe  në tërë komunën  tonë, 

 Ka shqiptuar 4 dënime Mandatore. 
 

Inspektori i Bujqësisë 

 Ka pasur inspektime në tokat bujqësore ku bëhet ndërtimi i objekteve ndërtimore afariste dhe 
banuese, 

 Ka qenë i angazhuar në komisione të ndryshme kryesisht të lidhura me drejtorinë e BPZHR-së 

 
Inspektori i Komunikacionit 

 Ka pasur kërkesa për vazhdim të pëlqimeve të punës së auto-taksive që veprojnë në komunën 
tonë, 

 Ka bërë kontrolle të vazhdueshme të transportit të udhëtarëve në transportin urban dhe 
ndërurban (linja të autobusëve edhe kombi-busëve). 

 
Inspektori i Çështjeve komunale 

 Ka qenë i angazhuar në kontrollin e shfrytëzimit të të gjitha sipërfaqeve publike në territorin e 
komunës së Rahovecit, kanalizimet (bllokimi dhe zhbllokimi i tyre, rrjedhat e ujërave të zeza në 
sipërfaqe publike, prerja e asfaltit, groposjet e rrugëve-pa leje, mirëmbajtja dhe larja e rrugëve të 
qytetit, etj . 

DREJTORIA PËR KULTURË, RINI DHE SPORT 

Drejtoria në përbërje prej këtyre sektorëve, kulturës, sportit, rinisë, trashëgimisë kulturo-historike dhe 

bibliotekarisë, me një   buxhet të caktuar, e cila mbulon fusha mjaft me rëndësi në jetën e 

përditshme  duke përfshirë aktivitete dhe atë: muzikë, teatër, art figurativ, aktivitete rinore, sportive 

dhe trashëgimia jonë historike. 

Që nga fillimi i këtij viti është e angazhuar që të gjitha këto aktivitete  për t’u realizuar kërkojnë një 

përkushtim profesional dhe financiar, andaj përpos buxhetit komunal, kemi bërë e do të bëjmë 

përpjekje të vazhdueshme në gjetjen e burimeve të tjera financiare në institucione të ndryshme, duke 

përfshirë ato qendrore, në veçanti Ministrinë e Kulturës dhe donatorë të tjerë vendorë dhe 

ndërkombëtarë, me të cilët ekziston një bashkëpunim i frytshëm në këtë aspekt. 

 Në raport të punës janë të përfshira të gjitha aktivitetet të zhvilluara në drejtori, duke përfshirë 

aktivitete në fushën e kulturës, trashëgimisë kulturore e historike, bibliotekarisë, sportit dhe rinisë.  
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Shënimet  e mëposhtme përmbledhin aktivitetet kryesore dhe të arriturat e drejtorisë. Informata më të 

hollësishme janë dhënë në aneksin e këtij raporti, që ofron informacion të detajuar të performancës 

së  DKRS-së. 

 Hartimi i planit të punës nga të gjithë sektorët e drejtorisë për vitin 2018.                  

 Është realizuar takimi me sportdashës dhe udhëheqësit e kaluar të klubit të futbollit “Rahoveci” 
ku është bërë zgjedhja e kryesisë së përkohshme të klubit.                       

 Përzgjedhja e “Sportistit të vitit 2017”                     

 Thirrja publike në konkursin e artit letrar dhe pamor, për nder të manifestimit përkujtimor dhe 
kulturor “Flaka e Janarit”.             

 Përgatitja e kërkesave për furnizim me libra të bibliotekave të komunës, (kërkesat janë përgatitur 
për: Ministrinë  e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, Institutin Albanologjik, Bibliotekën 
Kombëtare “Pjetër Bogdani” dhe bibliotekën “Hivzi Sulejmani”.  

 Plotësimi i formularit të performancës komunale për kulturë, sport dhe rini.                 

 Furnizimi i DKSR-së me rekuizita sportive dhe material të nevojshëm.                

 Shqyrtimi i aplikacioneve të OJQ- ve kulturore, sportive dhe rinore, 

 Shënimi i vitit jubilar në 10 - vjetorin e pavarësisë së Kosovës. 

 Kemi bërë përgatitjen e mbi 150 mirënjohjeve për familjarët e dëshmorëve dhe 
heronjve.                    

 Koncert nga ShKA “Anadrini”, për nder të 17 - vjetorit të themelimit të shoqatës.  

 Aktivitete për nder të 7 Marsit - Ditës së Mësuesit. 

 Në galerinë e qendrës kulturore, zyra për barazi gjinore në bashkëpunim me DKRS-në ka shënuar 
në mënyrë simbolike me një koktej rasti 8 Marsin - Ditën Ndërkombëtare të Gruas.     

 Në objektin e qendrës së kulturës u mbajt aktivitet për stimulimin dhe ngritjen e vetëdijes së 
nxënësve të shkollës së mesme për zgjedhjen e profesionit dhe përcaktimin për tregun e punës 
(Organizuar nga SHL-Kosova, DKA dhe DRKS). 

 DKRS dhe DKA kanë organizuar më 21 mars “Ditën Botërore të Poezisë”, pjesëmarrës ishin 
nxënës, punëtorë të arsimit dhe poetë. 

 Gjatë javës, gjegjësisht në ditën përkujtimore për të rënët e fshatit Krushë e Madhe, DKRS dhe 
Këshilli i fshatit Krushë e Madhe, në shtëpinë e kulturës “Mensur Zyberaj”, kanë bërë përgatitjet 
e nevojshme teknike për realizimin e  dokumentarit “Dëshmi të heshtura”.  

 Kemi përcjellë të gjitha aktivitetet përkujtimore në nderim të të rënëve për liri në qytet dhe 
fshatra të komunës sonë. 

 Promovimi i librit monografik “Antikiteti i Rahovecit” nga Sheqajdin Durguti.  

 Shënimi i Ditës Botërore të Tokës. 

 Shënimi i 30-vjetorit të formimit të KRr të LPRK-së.  

 Në bashkëpunim me shkollën e muzikës “Faik Sylka”, prej 2-4 maj, u mbajt festivali ndërkombëtar 
për talentë të rinj. 

 Nga 5-12 maj 2018, Java e Dëshmorëve (OVL-UÇK, SHL-Kosova) 

 11-12-13 maj 2018, Festivali i folklorit në Dejnë -(Komuna e Rahovecit (DKRS) dhe Shoqata 
"Anadrini" Dejnë). 

 28 maj, Kremtimi i ditës së qendrës së kulturës “Mensur Zyberaj” me aktivitete kulturore.  

 Kremtimi i ditës ndërkombëtare të fëmijëve “1- Qershori”, organizuar nga Drejtoria, Shoqata e 
gruas “Hareja”. Koncert garues. 

 14 qershor - Dita e Çlirimit të komunës së Rahovecit, aktivitete: homazhe, akademi, program 
kulturo-artistik, gara në futboll të vogël etj. 
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 Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Muzikës, koncert organizuar në bashkëpunim me shkollën e 
muzikës “Faik Sylka”.  

 Punë të tjera të përditshme në përputhje me planin dhe synimet e drejtorisë. 

DREJTORIA PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM 

Në bazë detyrave të punës  nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim  janë kryer  këto aktivitete duke u 

bazuar ne planin vjetor te punës: 

 Ofrimi i të dhënave për nevojat e MPB- Agjensioni i Menaxhimit të Emergjencave, janë 
identifikuar nevojat dhe gjendja aktuale e  drejtorisë në aspektin e komunikimit me Radio-dorëza 
si dhe personelin të cilin e kemi të angazhuar në operacione normale dhe të operacioneve të 
ngritura ose Emergjenca. 

 Bashkëpunim me FSK për evidentimin e rreziqeve nga vërshimet, zonat në të cilat ekziston rreziku 
më i madh nga vërshime të mundshme  në komunën e Rahovecit. 

 Për shkak të temperaturave të larta që priten gjatë muajit korrik- shtator të vitit 2018 është 
ngritur gjendja e gatishmërisë nga Njësia Profesionale e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit, që me kohë 
t'iu  përgjigjemi situatave të jashtëzakonshme. 

 Ne si drejtori kemi aplikuar në zyrën japoneze në Prishtinë për donacion për blerjen e një kamioni 
të zjarrfikësve, jemi në pritje të përgjigjes nga ana e tyre. 

 Dalja në terren ku është bërë identifikimi i lokacioneve të cilat mund të jenë të rrezikuara nga 
vërshimet  në komunën e Rahovecit 

 Kemi pritur në takim zjarrfikësit nga Franca përkatësisht nga Saone et Loire, në këtë takim kemi 
marrë konfirmimin se kemi fituar donacion nga ta një kamion të zjarrfikësve me të gjitha mjetet e 
tjera përcjellëse të kamionit, si dhe një furgon për transportimin e zjarrfikësve në vendin e 
ngjarjes. Ky donacion poashtu përfshin edhe uniforma të kompletuara të zjarrfikësve, 
planifikohet që në fund të këtij viti ose eventualisht fillimi i vitit 2019 donacioni të mbërrijë te ne. 

 Është bërë  servisimi i të gjitha  aparateve për shuarjen e zjarreve. 

 Janë  kryer të gjitha procedurat për furnizim me uniforma për tërë stafin e zjarrfikësve. 

 Inspektimi i rregullt i objekteve i objekteve publike, private dhe shëndetësore për verifikimin e 
gjendjes së aparateve për shuarjen e zjarreve.  

 Trajnime të stafit të Njësisë Profesionale të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit në qendrën për trajtim të 
integruar në Vushtrri. 

 Pjesë e shtabit të krizës të formuar nga kryetari i komunës për shkak të situatës emergjente të 
krijuar si pasojë e reshjeve të rrëmbyeshme të shiut dhe breshrit prej datës 14.06 - 16.06.2018, 
gjatë kësaj periudhe njësia për zjarrfikës dhe shpëtim ka operuar me kapacitete të plota deri në 
qetësimin e gjendjes në terren.   

Raporti i zjarreve, intervenimeve teknike dhe vërshimeve për  

Nr. Lloji i Intervenimit: Gjithsej intervenime. 

1. Zjarre 23 

2. Vërshime 30 

3. Intervenime Teknike 15 
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PËRFUNDIM 

Ky raport i punës paraqet synimet në qeverisje, prioritetet dhe aktivitetet kryesore në gjashtëmujorin e 

parë të vitit 2018, si dhe sfidat, ballafaqimet dhe të arriturat në këtë periudhë qeverisëse. 

Ky gjashtëmujor dëshmon për angazhimet e Kryetarit dhe zyrave të tij, angazhimet e të gjitha drejtorive 

komunale si dhe përballimin e një sërë problemesh dhe përpjekjet e vazhdueshme të komunës për t’ju 

ofruar shërbime sa më cilësore qytetarëve. 

Ky raport, natyrisht, se përmban edhe të metat e veta të cilat mund të evitohen nga vërejtjet, këshillat, 

plotësimet dhe propozimet e cilitdo që mund të kontribuojë në përmirësimin e tij. 

Edhe në gjashtëmujorin e dytë, sipas planit vjetor të punës për vitin 2018, do të punojmë pa u ndalur 

për të mirën e qytetarëve të komunës sonë. 
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