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 I. PARATHËNIA NGA KRYETARI I KOMUNËS, Z.SAMI LUSHTAKU 

 

 

Te nderuar keshilltar të Kuvendit Komunal 

Kam kënaqësinë të u’a prezantoj Planin e Punës  së Qeverisë Komunale të Skenderajt, i cili 

mbulon periudhën një vjeçare, Janar- Dhjetor 2013 

Hartimi i këtij plani është një reflektim i angazhimit tonë të vazhdueshëm për t’i kanalizuar 

energjitë dhe nismat tona në objektivat e perbashkëta për të cilat kemi pergjegjësi para 

qytetareve.. Nga konsultimet tona të së kaluarës me ju, unë e di që ju jeni të etur për të 

marrë pjesë me mua dhe drejtorët e mi në formësimin e zhvillimit të komunës sonë për të 

mirën e të gjithëve. 

Vizioni ynë, i cili zëvendëson qasjen tonë për çdo gjë që bëjmë në komunë, mund të 

përmblidhet në deklaratën e mëposhtme: 

"Një Ekonomi Lokale e Begatë dhe një Mjedis Jetësor i Qëndrueshëm, mbështetur 

nga Shërbime të Cilësisë së Lartë" 

Progresi në Komunën tonë deri më sot ka qenë i formësuar nga procesi ekzistues i 

planifikimit dhe ky plan  për qytetarët, qeverinë qendrore dhe donatorët paraqet një 

përmbledhje të përgjithshme të drejtimit që ne jemi duke planifikuar të marrim në të  

ardhmen dhe prioritetet në të cilat do të përqëndrohemi për të përmirësuar cilësinë e jetës 

për të gjithë qytetarët tanë. Ky plan  nuk qëndron i vetëm dhe nuk i zëvendëson planet tjera 

por siguron se të gjitha përpjekjet tona janë kanalizuar në mënyrë strategjike drejt arritjes së 

objektivave tona.  

Duke ndërtuar mbi pasuritë natyrore të Skenderajt dhe vendosmërinë e popullit të saj, unë 

jam i bindur se ne mund të arrijmë shumë për njerëzit që jetojnë dhe punojnë këtu. Ne duam 

që të rriten të gjithë sektorët e ekonomisë sonë për të siguruar punë, dhe duke patur këtë 

parasysh, ne kemi hulumtuar mundësitë më të mira për të arritur këtë dhe si rezultat  jemi 

duke zhvilluar një qasje me shënjestër zhvillimin ekonomik e cila do të krijojë vende pune në 

aspekt afatgjatë. Krahas kësaj, ne duhet të sigurohemi që të krijojmë dhe ruajmë një mjedis 

të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm të jetesës. 
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Natyrisht, ka shumë sfida me të cilat duhet të përballemi gjatë përmbushjes së këtyre 

propozimeve, veçanërisht në klimën e tanishme ekonomike kombëtare dhe globale, e cila jo 

vetëm që vendos një kufizim të madh mbi burimet financiare në dispozicion, por ka 

zvogëluar investimet në tërë Evropën. Ne në Skenderaj dhe Kosovë nuk jemi imun nga kjo 

klimë e recesionit dhe kjo është arsyeja pse planet për zhvillimin e ekonomisë sonë lokale 

njohin këtë realitet dhe kërkojnë të ndërtojnë mbi forcat tona ekzistuese në afat më të gjatë. 

Ne, gjithashtu, jemi të vetëdijshëm se nuk mund të arrijmë synimet tona pa zhvillimin e 

partneriteteve të ngushta të punës me komunitetin e biznesit lokal, qeverinë qendrore, 

organizatat e komunitetit lokal, si dhe agjencitë e jashtme dhe donatorët. Prandaj, planet 

tona marrin parasysh nevojën për partneritetit të tillë dhe dëshirën tonë për të bashkëpunuar 

në të gjitha nivelet për të siguruar rezultatet më të mira të mundshme. 

Natyrisht, është me rëndësi që, si një organizatë, Komuna të tregojë kapacitetin profesional 

për të mbështetur përpjekjet tona me bazë të gjerë në këtë plan ambicioz dhe vlen të 

përmendet se tashmë Komuna në mënyrë të pavarur është vlerësuar si Komunë me 

performance të lartë në menaxhimin e fondeve publike. Qëllimi është që të zhvillojmë 

kapacitetin tonë edhe më tej dhe të zbatojmë praktikat më të mira në Komunën tonë në 

përputhje me standardet Evropiane. 

 Pra, ne jemi të përkushtuar të ruajmë dhe në të vërtetë të tejkalojmë këtë standard të lartë 

të qeverisjes dhe të menaxhimit profesional gjersa shkojmë përpara. Ne besojmë se është e 

rëndësishme që ne të vazhdojmë të demonstrojmë, në mënyrë të hapur dhe transparente, 

se ne kemi një administratë të qëndrueshme dhe të përgjegjshme, e cila do të plotësojë 

nevojat për shërbime ndaj qytetarëve në një mënyrë efikase, efektive dhe ekonomike. 

Unë shpresoj se ju do të ndani vizionin tim, siç është përcaktuar në pjesën në vazhdim të 

këtij dokumenti, dhe unë pres që së bashku me ju të angazhohem në mënyrë të 

vazhdueshme gjatë periudhës së këtij plani që t’a bëjmë Skenderajin si qënder ekonomike 

dhe urë lidhëse për rajonin veri-perënderimorë. 

 

Sami Lushtaku 
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II. VIZIONI, SFIDAT DHE PRIORITETET 

Ky Plan i punës  jep detajet për mënyrën se si ne synojmë të ndjekim mirëqenien sociale, 

ekonomike dhe mjedisore të Skenderajt. Vizioni ynë për Komunën në të ardhmen është që 

të sigurojmë: 

 

 

 

Ne e dimë se për të arritur këtë ne kemi nevojë të punojmë në partneritet me një sërë 

organizatash. dhe institucionesh. Për këtë qëllim, Kryetari i Komunës dhe Drejtorët 

rregullisht takohen me përfaqësues të ambasadave të akredituara këtu dhe donatorët që 

punojnë në Kosovë dhe në çdo mundësi që i jepet promovojnë Skenderajn në institucione të 

tilla si BE, OSBE, Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Qëllimi i këtyre 

takimeve është të rritet bashkëpunimi dhe në mënyrë aktive të promovohen investimet dhe 

mundësitë për zhvillimin e Komunës. 

Së bashku me drejtorët , Kryetari i Komunës punon ngushtë me të gjitha agjencitë publike, 

veçanërisht me Asociacionin e Komunave të Kosovës, Ministritë Qendrore, Odën 

Ekonomike, bizneset e sektorit privat dhe me komunat tjera. Në aspektin e sigurisë publike, 

kemi takime të rregullta me përfaqësues të lartë të KFOR-it, PK-së, FSK-së, dhe EULEX-it. 

Në nivel lokal, gjithashtu është duke u zhvilluar bashkëpunimi me komunat tjera. 

Ky plan i punës është në thelbin e objektivave të menaxhimit të performancës së Komunës 

dhe do të ndihmojë të sigurohen rezultate të mira për qytetarët pasi që ai formon një bazë 

transparente me të cilën e gjithë puna dhe arritjet mund të monitorohen dhe t’u raportohet 

qytetarëve. 

Duke kërkuar për të ofruar këtë vizion, si një organizatë e cila ekziston për t'i shërbyer 

publikut, ne jemi angazhuar të aplikojmë një grup të përbashkët të vlerave thelbësore të cilat 

formësojnë mënyrën se si merremi me secilin që angazhohet në Komunë. Ne jemi të 

vendosur që të sigurohemi që projektet që ne jemi duke i kryer dhe të gjitha shërbimet që ne 

ofrojmë të jenë gjithëpërfshirëse dhe të përshtatshme për nevojat e komunitetit në tërësi.  

Si Kryetar i Komunës, duke u bazuar në pikëpamjet e shprehura nga qytetarët dhe një sërë 

partnerësh, dhe duke qenë i informuar nga hulumtimet e mëtejshme dhe statistikat 

relevante, së bashku me Drejtorët e mi, unë do të organizoj aktivitetet në kuadër të komunës 

në 4 prioritete strategjike në mënyrë që të kapërcehen shumë sfida me të cilat përballet 

Komuna jonë dhe të bëjmë përparim të vërtetë në përmbushjen e vizionit. Tre prej këtyre 

prioriteteve janë fokusuar nga jashtë në arritjen e vizionit dhe i katërti është i brendshëm, i 

cili kontribuon në mënyrë jetike në zhvillimin e shërbimeve më të mira komunale për 

qytetarët tanë. Këto prioritete strategjike do të mbështeten nga investimet si në projektet 

kapitale ashtu edhe në programet e të hyrave, progresi i të cilave do të monitorohet dhe 

raportohet rregullisht për qytetarët dhe Kuvendin. 

Këto 4 prioritete janë: 

1. Mbështetja e zhvillimit të ekonomisë lokale 

 

“Një Ekonomi Lokale të Begatë dhe një Mjedis Jetësor të Qëndrueshëm, mbështetur 

nga Shërbime të Kualitetit të Lartë” 
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2. Përmirësimi i shëndetit, mirëqenies dhe sigurisë së qytetarëve 
3. Përmirësimi i mjedisit jetësor në një mënyrë të qëndrueshme 
4. Sigurimi i një administrate lokale efektive e cila plotëson nevojat e qytetarëve 

 
III. PËRMBUSHJA E PRIORITETEVE TONA KRYESORE 

Këto katër prioritete do të adresohen në mënyrë energjike gjatë periudhës 1 vjeçare . 
Korniza për planin është paraqitur më poshtë. 

 

Vizioni 

 

“Një ekonomi lokale e begatë dhe një mjedis jetësor i qëndrueshëm, 

mbështetur nga shërbime të kualitetit të lartë” 

    

 

Prioritetet 

 

Zhvillimi i 

ekonomisë lokale 

 

Përmirësimi i 

Shëndetit, Mirëqenies 

dhe Sigurisë 

 

Përmirësimi i mjedisit 

jetësor 

    

 

 

 

Rezultatet 

1. Zhvillimi dhe 
reformimi i sistemit të 
arsimit 
2. Promovimi i një 
mjedisi të favorshëm 
për investime 
biznesore 
3. Promovimi i 
turizmit historik dhe 
kulturor në komunë 
4. Përmirësimi i 
infrastrukturës kritike 
rurale dhe urbane 
5.Rritja e kapacitetit 
të sektorit të 
bujqësisë 
 

1. Siguria për qytetarët 
2. Kujdesi shëndetësor 

më i mirë 

3. Mundësi më të mira 
në jetë për fëmijët dhe 
të rinjtë 
4. Kujdesi për pjesët 
më të ndjeshme të 
komunitetit 
 

 

1. Përmirësimi i 
infrastrukturës së 
përgjithshme 

2. Përmirësimi i nivelit 
të pastërtisë 

3. Kujdesi për mjedisin 
natyror 

4. Zgjerimi i mundësive 
kulturore dhe 
rekreative 
 

    

 

Mbështetur 

nga  

 

Administrata Lokale Efektive 

 

 

 

     1.  

Shërbime 

të 

Cilësisë 

së Lartë 

 

2. 

Efikasiteti 

dhe  

Vlera 

 

 

3.  

Stabiliteti 

Financiar 

 

 

      4.  

Lidhje të 

ngushta me 

komunitetin 

 

5.  

Stafi 

Profesional 

 

6.  

Qeverisja 

më e Mirë 
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PRIORITETI 1: ZHVILLIMI I EKONOMISË LOKALE 

Konteksti 

Përkundër përmirësimeve të konsiderueshme infrastrukturore të kryera në vitet e fundit, 

Skenderaj mbetet një nga komunat më të pazhvilluara në aspektin ekonomik  në Kosovë. 

Reth dy të tretat e popullsisë është e papunë, me shkallën e papunësisë prej 60%, që është 

gati dyfishi i shkallës mesatare të papunësisë në Kosovë..Mbështetja e vazhdueshme 

financiare nga diaspora e madhe e Skenderajt i mban shumë familje mbi nivelin e varfërisë. 

Aktualisht janë 1636 biznese të regjistruara në Komunë duke punësuar një total prej 3776 të 

të punësuarve, por vetëm 780 nga këto biznese konsiderohet të jenë aktive aktualisht. Këto 

biznese të regjistruara mbulojnë fushat e mëposhtme: 

 

 

 

 

 

*Pak ferma familjare janë regjistruar ligjërisht si biznese 

Ekonomia lokale për punësim mbështetet kryesisht në sektorin publik, me një numër prej 

afërsisht 1500 personave të punësuar si zyrtarë komunalë në të gjitha funksionet Komunale. 

Rreth 47% e popullsisë është nën moshën 20 vjeçare dhe, prandaj, është me rëndësi jetike 

të ndërmirren të gjitha hapat e mundshëm për të krijuar mundësi të reja punësimi në mënyrë 

që të ndërprehet cikli i papunësisë dhe varfërisë . Niveli aktual i aktivitetit ekonomik është e 

qartë se ka nevojë të zgjerohet ndjeshëm dhe ky fakt tashmë është i njohur për Kryetarin e 

Komunës dhe Kuvendin Komunal. Prandaj, strategjia e re e zhvillimit ekonomik është 

përgatitur për të shfrytëzuar ato që është konsideruar të jenë fushat më të rëndësishme për 

rritje potenciale: 

 Zhvillimi i sektorit të ndërtimtarisë 

 Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) 

 Zgjerimi i aktiviteteve bujqësore duke përdorur resurset natyrore 

për zhvillim dhe tregtim të agro-bizneseve 

 Zhvillimi i turizmit të bazuar në histori, arkeologji, kulturë etj. 

Prandaj kjo strategji e re e zhvillimit ekonomik do të shfrytëzojë një sërë masash për të 

adresuar ato që tashmë janë identifikuar si prioritete të larta për Komunën në vitet e 

ardhshme. 

Aktiviteti Nr. i bizneseve 

Bujqësi 37* 

Prodhimtari/përpunim 110 

Ndërtimtari 250 

Komercial 583 

Shërbime 410 

Transporti 246 

TOTALI 1636 
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REZULTATI 1A - Zhvillimi dhe reformimi i sistemit të arsimit 

Veprimet, 

projektet 

dhe 

programet 

për arritjen 

e rezultatit 

Programi i përmirësimit për të rritur aftësitë e stafit në sektorin e arsimit 

Krijimi i lidhjeve në mes shkollave dhe punëdhënësve për të harmonizuar 

profilet e arsimimit në përputhje me tregun e punës 

Azhurnimi i programit për infrastrukturën arsimore 

Programi për adresimin e analfabetizmit të fëmijëve 

 

REZULTATI 1B - Promovimi i një mjedisi të favorshëm për investime biznesore 

Veprimet, 

projektet 

dhe 

programet 

për arritjen 

e rezultatit 

Promovimi i strategjisë  për zhvillimin ekonomik për pozicionim të Skenderajt 

si një qendër rajonale e zhvillimit 

Formalizimi i marrëveshjeve të partneritetit në nivel rajonal dhe kombëtar 

Sigurimi i akomodimit për bizneset e reja dhe investimet e reja 

Zhvillimi i programit për NVM-të ekzistuese dhe të reja 

Hartimi i legjislacionit lokal të duhur për menaxhim të investimeve të 
brendshme 

 

REZULTATI 1C - Promovimi i turizmit historik dhe kulturor në komunë 

Veprimet, 

projektet 

dhe 

programet 

për arritjen 

e rezultatit 

Programi për ndërtimin e kapaciteteve për bizneset lokale për t’u ofruar 

shërbime turistëve 

Identifikimi dhe zhvillimi i vendeve krysore me potencial për turizëm 

Zhvillimi i një programi për promovim dhe marketing të turizmit 

 

REZULTATI 1D - Përmirësimi i infrastrukturës kritike rurale dhe urbane 

Veprimet, 

projektet 

dhe 

programet 

për arritjen 

e rezultatit 

 Implementimi i Planit Zhvillimor Komunal dhe Planit zhvillimor Urban 

Programi gjithëpërfshirës për përmirësimin e rrjetit infrastrukturor urban dhe 

rural 

Programi zhvillimor për të adresuar nevojat tjera të infrastrukturës kryesore 

të Komunës 
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REZULTATI 1E - Ndërtimi i kapaciteteve të sektorit bujqësor 

Veprimet, 

projektet 

dhe 

programet 

për arritjen 

e rezultatit 

Krijimi i një Fondi të Përbashkët Zhvillimor Bujqësor nga ana e Komunës 

dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe donatorë tjerë 

Programe trajnimi për bujqit në fushën e prodhimtarisë, marketingut dhe 

shitjes 

Programi për të zgjeruar gamën e produkteve bujqësore 

 

 

PRIORITETI 2: PËRMIRËSIMI I SHËNDETIT, MIRËQENIES DHE SIGURISË SË 

QYTETARËVE 

Konteksti 

Edhe pse ofrimi i kujdesit shëndetësor në Skenderaj është përmirësuar ndjeshëm në vitet e 

fundit, mbetet sfida për të siguruar nevojat shëndetësore si për banorët e zonave rurale 

ashtu edhe atyre urbane, dhe ende ka shumë punë për t’u bërë për të përmirësuar dhe 

standardizuar nivelin e kujdesit shëndetësor në të gjithë Komunën e shpërndarë. 

Kujdesi primar shëndetësor është i organizuar në komunë përmes ofrimit të shërbimeve në 

pesë Qendra të Mjekësisë Familjare lokale që operojnë në vendbanime më të mëdha, të 

mbështetura nga një flotë prej 13 ambulancave në shërbim të zonës më të gjerë. Shërbimet 

e ofruara përfshijnë: 

 Imunizimin 

 Edukimin Shëndetësor 

 Diagnostikimin themelor dhe kirurgjinë e lehtë 

 Shëndetin oral dhe kujdesin dentar (ende jo funksionale) 

 Trajtimin themelor të sëmundjeve dhe çrregullimeve 
Qendra Klinike e Mjekësisë Familjare (QKMF) në Skenderaj ka shtatë Departmente që 

mbulojnë: 

1. Emergjencën 

2. Mjekësinë Familjare 

3. Analizat laboratorike 

4. Stomatologjinë ( ende jo funksionale) 

5. Farmacinë 

6. Shërbimet Teknike 

7. Administratën dhe Financat, duke përfshirë transportin e pacientëve 

Shërbimi emergjent ofrohet 24 orë në ditë dhe një total i stafit prej 176 punëtorëve, duke 

përfshirë edhe 31 zyrtarë të lartë mjekësor, është i punësuar në QKMF. 

Në aspektin e mirëqenies sociale, Qendra për Punë Sociale në Skenderaj luan një rol 

qendror në përcaktimin se cila familje dhe cilët individë kualifikohen për ndihmë sociale duke 

pranuar dhe vlerësuar aplikacionet para se t’i kalojnë këto për përpunim në Departamentin e 

Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Duke pasur parasysh nivelin e lartë të papunësisë 

me mbi 20.000 persona të regjistruar si të papunë dhe nivelet konsekuente të privimit social, 
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nuk është çudi që kërkesa për ndihmë sociale është konstante dhe aktualisht stafi prej 17 të 

punësuarve mirren me nivelet e larta të kërkesave. 

Shëndeti i përgjithshëm i komunitetit është i ndikuar nga çështje të tjera të mëdha të tilla si 

mungesa e ujit të pijshëm për 80% të popullsisë rurale të cilët nuk kanë furnizim të rregullt 

me ujë të pijshëm e as impiante për menaxhim të ujërave të zeza. 

 

REZULTATI 2A - Siguria për qytetarët 

Veprimet, 

projektet 

dhe 

programet 

për arritjen 

e rezultatit 

Promovimi i drejtësisë sociale për të gjithë qytetarët në mënyrë 

gjithëpërfshirëse e cila do të krijojë mundësi jetësore për të gjithë 

Rrjeti i rrugëve i përmirësuar 

Nivele të përmirësuara të ndriçimit publik 

 

REZULTATI 2B - Kujdesi Shëndetësor Më i Mirë 

Veprimet, 

projektet 

dhe 

programet 

për arritjen 

e rezultatit 

Përmirësimi i qasjes në objektet e kujdesit shëndetësor në të gjithë 

Komunën 

Zhvillimi i partneriteteve publiko/private për ofrimin e kujdesit shëndetësor 

Zgjerimi i disponueshmërisë së ujit të pijshëm 

 

REZULTATI 2C - Mundësi më të mira në jetë për fëmijët dhe të rinjtë 

Veprimet, 

projektet 

dhe 

programet 

për arritjen 

e rezultatit 

Programi për Fëmijë dhe Familje 

Ndërtimi i fushave për lojë dhe kopshteve shkollore 

Krijimi i mundësive për punësim të të rinjve 

 

REZULTATI 2D - Kujdesi për pjesët e rrezikuara të komunitetit 

Veprimet, 

projektet 

dhe 

programet 

për arritjen 

e rezultatit 

Përmirësimi i ndërtesës së Qendrës për Punë Sociale 

Rritja e mbulueshmërisë me ndihma sociale për famijet në nevojë 

Zvogëlimi i niveleve të varfërisë në Komunë 
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PRIORITETI 3: PËRMIRËSIMI I MJEDISIT JETËSOR 

Konteksti 

Komuna e Skenderajt përfshin qytetin e Skenderajt së bashku me 52 fshatra . Popullsia e 

komunës përbëhet kryesisht nga Shqiptarë të Kosovës së bashku me një numër të vogël të 

qytetarëve Serbë, Boshnjakë dhe të tjerë që banojnë kryesisht në fshatrat veriore. 

Komuna shërbehet nga Gjykata komunale dhe  e Qarkut në Mitrovicë që operon nga 

Vushtrria nëpërmjet tre gjyqtarëve. 

Ekziston stacioni policor në Skenderaj me 102 oficerë, ndërsa 17 oficerë tjerë janë të 

vendosur në stacionin policor të fshatit Suhogërllë. 

Në aspektin gjinor, popullsia është e ndarë në mënyrë të barabartë me meshkujt që 

përbëjnë pak më shumë se gjysmën e popullsisë. 

Komuna tashmë ka njohur nevojën për të krijuar dhe ruajtur një infrastrukturë të 

përshtatshme fizike dhe ka përqendruar përpjekjet e saj deri sot kryesisht në: 

 asfaltimin e rrjetit të rrugëve 

 instalimin e ndriçimit publik 

 përmirësimin e furnizimit me ujë 

 përmirësimin e sistemeve të kanalizimit 

Ofrimi i infrastrukturës së tillë mbetet një prioritet shumë i lartë dhe është një element i madh 

si brenda këtij plani ashtu edhe në strategjinë Komunale 2013-2017 

Paralelisht me zhvillimin e tillë, ne gjithashtu jemi të përkushtuar të sigurojmë një nivel të 

mirë të sigurisë publike në lidhje me sigurinë e ushqimit dhe ujit për qytetarët dhe 

inspektorati ynë i shërbimeve publike do të vazhdojë të jetë aktiv në këtë drejtim. 

 

REZULTATI 3A- Përmirësimi i infrastrukturës së përgjithshme 

Veprimet, 

projektet dhe 

programet për 

arritjen e 

rezultatit 

Plani Zhvillimor Komunal 

Përmirësimi i rrjetit rrugor ekzistues 

Ndërtimi i rrugëve rurale të reja 

 

REZULTATI 3B - Përmirësimi i nivelit të pastërtisë 

Veprimet, 

projektet dhe 

programet për 

arritjen e 

rezultatit 

Zbatimi i programit për ngritjen e vetëdijes për mbeturinat në Komunë 

Rritja e nivelit të pastrimit të rrugëve 

Programi për mbledhje të mbeturinave dhe riciklim 
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REZULTATI 3C - Kujdesi për mjedisin natyror 

Veprimet, 

projektet dhe 

programet për 

arritjen e 

rezultatit 

Sisteme të përmirësuara të kanalizimit në fshatra 

Një plan koheziv për sistemin qendror të kanalizimit në Komunë 

Mbrojtja e zonave me bukuri të rrallë 

Mbrojtja dhe përmirësimi i ujërave natyrore 

 

REZULTATI 3D - Zgjerimi i mundësive kulturore dhe rekreative 

Veprimet, 

projektet dhe 

programet për 

arritjen e 

rezultatit 

Ndërtimi i objekteve kulturore dhe rekreative 

Përmirësimi i parqeve dhe hapësirave të hapura 

Menaxhimi i vendeve kryesore historike brenda Komunës 

 

PRIORITETI 4: NJË ADMINISTRATË LOKALE EFEKTIVE 

Konteksti 

Komuna pranon se qeverisja e mirë mbështetet në përfshirjen e qytetarëve në procesin e 

vendim-marrjes për të ndihmuar në formësimin e shërbimeve që janë efikase, efektive dhe 

ekonomike. Ajo gjithashtu njeh nevojën për zhvillimin e një partneriteti të ngushtë me 

sektorin privat dhe komunitetin e biznesit për të punuar në zhvillimin ekonomik të zonës. 

Shumë punë duhet të bëhet për të zhvilluar lidhjet me shoqërinë civile, që të përfshihen sa 

më shumë hisedarë që të jetë e mundur në krijimin e një lëvizjeje të kombinuar për 

promovimin e Skenderajt si një zonë moderne dhe progresive. 

Komuna e Skenderajt aktualisht gjeneron 11% të buxhetit të saj nga të hyrat lokale dhe 

është e përkushtuar si në kontrollimin e shpenzimeve ashtu edhe në rritjen e të Hyrave 

Vetanake (THV) gjatë periudhës së këtij plani. Prandaj, ajo ka detyrime ndaj kufirit në fuqi 

për numrin e personelit të punësuar dhe nivelit të përgjithshëm të shpenzimeve për paga 

dhe mëditje. 

Duke qenë e shoqëruar me këto kontrolle, Komuna është duke punuar ngushtë me 

Ministrinë e Financave për të përmirësuar nivelet e saj të THV ndërsa në të njëjtën kohë ka 

parasysh kapacitetin e qytetarëve për të paguar. 

Komuna do të vazhdojë të angazhohet ngushtë me komunitetin lokal të saj jo vetëm përmes 

ushtrimit të konsultave të rregullta, por edhe në baza të përditshme përmes tavolinës për 

shërbim ndaj klientëve. 

Performanca e stafit është duke u monitoruar gjatë gjithë vitit, që çon deri te një vlerësim 

vjetor formal dhe Komuna është e angazhuar në zhvillimin e aftësive të stafit tonë për të 

përmirësuar shërbimet që ata janë duke i ofruar për publikun. Ne besojmë se arritja e 
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suksesshme e prioriteteve tona të jashtme do të ndikohet shumë nga efikasiteti ynë 

organizativ dhe stabiliteti financiar.  

 

REZULTATI 4B - Efikasisteti, Efektiviteti dhe Angazhimi 

Veprimet, 

projektet dhe 

programet për 

arritjen e 

rezultatit 

Kostot e shërbimit të krahasohen me nivelet e performancës 

Projektet e efikasitetit 

Programi i Kryetarit të Komunës për Angazhimin e Qytetarëve 

 

REZULTATI 4C - Stafi Profesional 

Veprimet, 

projektet dhe 

programet për 

arritjen e 

rezultatit 

Implementimi i Skemës për Vlerësimin e Performancës 

Zhvillimi i qasjes ekipore në projekte 

Zhvillimi i qasjeve të punës në partneritet 

Programi për Shërbim ndaj Klientëve 

 

 

 

REZULTATI 4A - Stabiliteti financiar dhe vlera të mira 

Veprimet, 

projektet dhe 

programet për 

arritjen e 

rezultatit 

Procesim te dinamikes së bugjetit sipas planifikimit dhe prioriteteve, 

përfshirë sistemin e kontrollit sipas planit të auditorit te brendshem    

Rritja e normave bazë të tatimit në pronë dhe shkallës së arkëtimit të 

tatimit në pronë 

Rritja e përgjithshme e të Hyrave Vetanake 

Prokurimi i kontratave në përputhje me procedurat e prokurimit publik 

REZULTATI 4D - Qeverisja dhe Llogaridhënia 

Veprimet, 

projektet dhe 

programet për 

arritjen e 

rezultatit 

Raporte të rregullta Kuvendit Komunal 

Azhurnimi dhe zgjerimi i faqes së internetit të Komunës 

Raporte gjashtë-mujore për publikun lidhur me planin e punës 
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IV. MENAXHIMI I PERFORMANCËS SONË KOMUNALE 

Përgatitja e një plani të integruar, në vetvete, nuk do të rezultojë në rezultate të suksesshme 

përveç nëse i kushtohet vëmendje menaxhimit të organizatës në një mënyrë të atillë që të 

arrihen synimet dhe objektivat e deklaruar. Prandaj, ne i japim prioritet të lartë mënyrës se si 

trajtojmë menaxhimin e performancës brenda komunës dhe ky proces do të kontribuojë 

ndjeshëm në mënyrën se si ne do të menaxhojmë arritjen e rezultateve për secilin nga 

prioritetet tona. 

Kjo do të përfshijë identifikimin e asaj që duhet të bëhet, zhvillimin e planeve për të adresuar 

këto nevoja, duke përdorur resurse për të mbështetur ato plane, monitorimin e progresit drejt 

objektivave/piketave të pranuara, dhe duke marrë veprime korrigjuese kur është e 

nevojshme. 

Objektivat e procesit të menaxhimit të performancës sonë në kuadër të organizatës 
komunale janë: 

 Rritja e komunikimit të dyanshëm në mes të menaxhmentit dhe punonjësve 

 Të sqarohen misioni, qëllimet, përgjegjësitë, prioritetet dhe pritjet 

 Identifikimi dhe zgjidhja e problemeve të performancës 

 Njohja e cilësisë së performancës 

 Të sigurohet një bazë për vendim-marrje strategjike. 
 

Menaxhimi efektiv i performancës gjithashtu kërkon një qasje holistike, duke sjellë së 

bashku informacionin rreth financave, projekteve, rreziqeve, shëndetit organizativ, reagimet 

e banorëve dhe klientëve, si dhe masat standarde të performancës. Përmbushja e Planit të 

Integruar, Planit Zhvillimor Komunal, projekteve të mëdha dhe programeve dhe nismave të 

ndryshme, dhe Planit Financiar Afatmesëm (PFA) të Këshillit,  janë shumë të ndërvarura. 

Natyrisht, është esenciale që për performancën jo vetëm të raportohet, por edhe të 

menaxhohet në nivele të ndryshme, duke filluar me vlerësimet individuale të punonjësve 

dhe duke përfunduar me marrjen në konsideratë nga ana e Kryetarit të Komunës dhe 

Drejtorët e tij që marrin raporte të rregullta të performancës gjatë gjithë vitit. Kjo do t’i 

mundësojë që ata të kuptojnë çështjet dhe fushat e rrezikut dhe të ofrojnë një përgjigje të 

përshtatshme të nivelit të lartë të bazuar në informata të fundit, të cilat marrin parasysh 

rrethanat aktuale. 

Procesi i planifikimit vjetor i kryer brenda çdonjërës prej Drejtorive do të identifikojë veprime 

të cilat do të kontribuojnë në secilin prej katër qëllimeve të përcaktuara në këtë Plan. Andaj 

monitorimi dhe implementimi i këtyre veprimeve do të ndihmojë për të nxjerrë në pah 

mënyrën se si po bëhet përparim dhe ku mund të jenë të nevojshme resurse shtesë apo 

një qasje  tjetër. 

Diagrami në faqen në vijim ilustron se si ne kemi ndërmend të menaxhojmë performancën 

e ofrimit të shërbimeve tona si në drejtim të projekteve kapitale ashtu edhe programeve 

aktuale të të hyrave ashtu që ne vazhdimisht do të bëjmë përmirësime në mënyrën se si 

plotësojmë nevojat e qytetarëve tanë në Skenderaj. 
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Korniza e Menaxhimit të Performancës për Planifikim  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PËRMBUSHJA E PROJEKTEVE DHE PROGRAMEVE 

Plani i  Punës 

2013 
Strategjia 

zhvillimore 2013-

2017 

Plani Buxhetor 

2013 dhe 

Afatmesëm 

PLANET E DREJTORËVE PËR DEPARTAMENTET 

VLERËSIMET E PUNËTORËVE 
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                                                V. PLANET OPERATIVE TE DREJTORIVE 

 

1. Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim 

 Drejtoria për Financa Ekonomi dhe Zhvillim, ka parasysh objektiva të qarta të politikës 

ekonomike, që do ta mbështesin zhvillimin e gjithëmbarshëm shoqëror dhe ekonomik nga fushë 

veprimtaria e vetë. 

 Plani i punës për vitin 2013 i Drejtorisë për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim  do të jetë  në 

harmoni të plotë me planin e punës së Ekzekutivit dhe Qeverisë Komunale, duke pasur parasysh 

respektimin e plotë të Ligjeve dhe rregulloreve që e rregullojnë punën mjaft delikate të kësaj drejtorie 

siq janë: Ligji mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësit ,Ligjin mbi financa te pushtetit 

lokal,ligjin mbi vetqeverisjen lokale, Urdhëresat Administrative si dhe Rregulloret financiare të MEF-it 

gjegjësisht Departamentit të Buxhetit dhe Thesarit. 

 Duke u bazuar në punën dhe realizimin e detyrave gjatë vitit 2012, e posaçërisht në ato 

segmente ku nuk janë arritur parametrat e paraparë (para së gjitha në inkasimin e të hyrave 

vetanake), do të propozohen dhe ndërmerren një sërë aktivitetesh me qëllim të ngritjes së nivelit të 

përgjegjësisë të punëtorëve të këtij Drejtoria në realizimin e objektivave të paraparë për vitin 2013. 

 Drejtoria për Financa Ekonomi dhe Zhvillim, do të bashkëpunoj ngusht me të gjitha drejtoritë  

e sidomos me Drejtorinë për Planifikim dhe mbrojtje te Ambientit, Arsimit dhe Shendetesis si dhe 

Zyrën e prokurimit, me qëllim të kompletimit të dokumentacionit për realizimin e të gjitha projekteve, e 

para së gjithash atyre investive. 

 Gjithashtu do të kemi parasysh realizimin e obligimeve që rrjedhin nga përmbushja e 

strandardeve rreth financimit të pjesës së përcaktuar për popullatën jo shumicë (minoritete) dhe 

aktiviteteve tjera në këtë drejtim.  

 Përpos aktiviteteve rutinore, në vazhdim do t’i paraqesim ato më kryesore që do të realizohen 

në sektor veç e veç në kuadër të Drejtorisë për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim. 

Në kuadër të Drejtorisë për  Financa, Ekonomi dhe Zhvillim, do të veprojë së funksionuari: Sektori i 

Buxhetit  dhe thesarit 

Sektori i tatimit në pronë 

Sektori i te hyrave vetanake 

Sektori i Zhvillimit Ekonomik 

 1.Sektori i Buxhetit dhe Thesarit 

 Detyrat kryesore do të jenë : 

 -rregullimin e dokumentacionit për personat me autorizimet e 

 veçanta personat: nëpunësi administrativ i pagesave, personi 

 autorizues, personi aprovues, personi zotues dhe qertifikuesi për 

 periudhën 2013. 

 -përpilimi i Dinamikës së shpenzimeve (plani i rrjedhes së parasë së 

 gatshme) për të gjitha Programet  buxhetore. 

 Përgatitjet e duhura për realizimin e projekteve të pakryera nga viti 2012 

 (projektet investuese) si dhe bartja e mjeteve (të hyrat vetanake) nga viti 2012 

 -barazimi mujor i shpenzimeve në sistemin FB. 

 -raportimin e alokimeve të realizuara për tremujorin e parë nga Granti 
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 -raporti mbi realizimin e mjeteve të bartura nga viti 2012  

 -përgatitjet për rishikimin buxhetor gjashtmujor 2013 

 -përcjellja e realizimit të shpenzimeve buxhetore të mjeteve sipas 

 dinamikës së paraparë për gjashtëmujorin e parë për vitin fiskal 2013 

 -barazimi i shpenzimeve nga sistemi free-balanc në mënyrën eletronike të 

 udhëhequr nga sektori i thesarit për të gjitha programet shpenzuese 

 buxhetore. 

 -pregaditja  dhe planifikimi i buxhetit për vitin 2014-2016  konform Qarkores 

 buxhetore nga MF-i  si dhe udhzimeve tjera. 

 -përgatitja e tregueseve final buxhetor për vitin 2014-2016 konform Qarkores 

 buxhetore nga MF-i 

 -përgatitjet dhe aktivitetet për përmbylljen e vitit fiskal buxhetor 2013 

 aktivitetet  për realizimin e tërësishëm të buxhetit për vitin 2013, me 

 qëllim që mjetet e parapara dhe të planifikuara të shpenzohen në tërësi. 
 Përveç detyrave të cekura  më sipër Sektori i Buxhetit dhe Thesarit do të mbaj 
korrespondencë permanente me MF-in, Departamentin e Buxhetit, për çdo ndryshim eventual me 
qëllim të rritjes së granteve dhe përfitimeve të Donacioneve  të ndryshme stimuluese.  

Gjithashtu me Departamentin e Thesarit dhe Departamentin e Tatimit në pronë do të mbajmë lidhje të 
përhershme me qëllim të realizimit të mjeteve buxhetore e posaçërisht me ndryshimet eventuale që 
do të ndodhin brenda vitit buxhetor. Me M.SH.P. – divizionin e Pagave dhe Mëditjeve , si dhe  
M.A.P.L. në qështje të ndryshme në organizim, trajnime, raportime  si dhe respektimin e 
infrastrukturës ligjore.  

2.Sektori i tatimit mbi pronën 

Ky sektor vepron në kuadër të Drejtorisë për  Financa, Ekonomi dhe Zhvillim dhe ndahet ne katër 

veprimtari te përgjegjësive që i takon ZPTP-së sipas udhëzimit administrativ nr. 02/2005 të datës 

11.11.2005 lëshuar nga Ministria për Ekonomi dhe Financa.  

Detyrat dhe përgjegjësitë e menaxherit të ZPTP-së. 
Menaxhimi i informatave tatimore mbi pronën; 
Vlerësimi i pronës;  
Vjelja dhe vjelja e detyruar e tatimit mbi pronë; 
Ankesat administrative;  
  I.  Menagjeri i ZPTP-së se bashku me operatorët e futjes së të dhënave në program ka për detyre t’i 

menaxhoj dhe t’i ruaj shenimet në sistemin e softverit të tatimit mbi pronën dhe operimin funksional të 

softuerit, si dhe menaxhon rrjedhjen e pagesave si dhe futjen e tyre në programin e TP-së, 

regjistrimet e aplikacioneve te reja qe sillen nga ekipet e anketimit në teren. 

       Për vitin 2013 parashihet lëshuarja e 8300 faturave tatimore si dhe shpërndarja e tyre deri tek 

obliguesit tatimor për periudhën Janar-Mars (do te kontraktohet Posta). 

       Për periudhën Prill-Maj komisioni i ankesave administrative të TP-së i cili merr vendime për 

ndryshimin e ankesave të cilat bëhen nga ana e obliguesve tatimor, të bëhen edhe ndryshime me 

kohë ne programin e TP-së me vendimet e komisionit të ankesave.       

      Menaxhon operatorët mbi lëshuarjën e kërkesave për kryerjen e obligimeve tatimore nga ana e 

obliguesve tatimor. 

 Lëshuarjen e Certifikatave   mbi objektet e Patundshmërisë për Qendrën për Punë Sociale (Q P S ).  

II . Menagjeri së bashku me zyrtarin e inkasimit të detyrueshëm harton Planin për veprim, 

a: Si hap të parë bëhet vizitat tek selit e tatimpaguesve si fizik ashtu edhe juridik, ose kontaktimet 

nëpërmjet telefonit, bëhet publikimi i listave të tatimpaguesve duke përfshirë gjendjen e borgjit tatimor, 

vendosja e listave bëhet në vende publike ku frekuentimi i qytetarëve është më i dukshëm, listat do të 

përmbajnë emrin mbiemrin vendbanimin si dhe obligimet për vitet e pa paguara. 
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b. Si hap te dytë bëjmë nxjerrjen e borxhlinjve të mëdhenj nga programi i TP-së, të gjithë obliguesve 

tatimor të cilët kanë borgje u pregaditen dhe u shpërndahen vërejtje.   Pas shpërndarjes së vërejtjeve 

do të bëhet hulumtimi i llogarive bankare të tatimpaguesit dhe do të mirret veprim i menjëhershëm për 

arkëtim të detyrueshëm duke përfshirë bllokimin e llogarive bankare bazuar në Ligjin për pronën e 

paluajtshme sipas neneve përkatëse. 

Do te zbatohet kushtëzimi në kryerjen e shërbimeve komunale për mospagesën e tatimit në pronë 

sipas udhëzimit administrativ 4/2004. Pas shterjes së të gjitha sugjerimeve, konsultimeve, vërejtjeve 

dhe bllokimeve, jemi të obliguar të regjistrojmë pengun si garanci e pagesës tatimit në pronë. Kjo 

duhet të kryhet me zyrën komunale kadastrale. Në rast të zbatimit të pengut zakonisht përfshihen 

obliguesit e mëdhenj, tatimpaguesit e mëdhenj.          

          Menagjeri së bashku me zyrtarët e TP-së për regjistrimin e objekteve afariste-banesore harton 
planin për veprim si:      

 Gjatë muajit janar e bëjmë përgatitjen e lëndëve për faturim të regjistruara dhe të  verifikuara gjatë 
muajit dhjetor të vitit të kaluar. Në muajin shkurt dhe mars, fillon shpërndarja e faturave tatimore të 
ngarkuara për vitin 2013.       

       Ndërsa gjatë nëntë muajve tjerë, vazhdon regjistrimi i objekteve te reja dhe verifikimi i objekteve 
te vjetra sipas zonave. 

. Gjatë këtij viti parashihet që të rexhistrohen objekte të reja përafërsisht 500 objekte si 
persona fizik dhe juridik në tri zonat.. 

 ♦Analitik Tatimore,- Evidentimi i ngarkesave dhe të gjitha pagesave të bëra nga ana e detyruesve 

tatimor.Konfirmimi i të gjitha kërkesave lidhur me kryerjen apo moskryerjen e detyrimeve tatimore. 

♦Sintetik tatimore, - Evidentimi dhe monitorimi i të gjitha pagesave  dhe barazimi i tyre me analitiken 
tatimore, barazimi i  të dhënave me zyrtarin e të hyrave komunale në baza mujore në formë të 
shkruar. 

♦ Arkëtimet e detyrimeve.,- Gjatë periudhës kohore të vitit fiskal do të kryhen edhe të gjitha punët 
rreth inkasimit të rregullt dhe atij të detyrueshëm të detyrimeve tatimore të caktuara nga ana e 
Drejtorisë sonë. 

♦ Shqyrtimi i ankesave.Nga ana e komisionit për shqyrtimin e ankesave për vitin 2013 do të kryhen 
dhe do të shqyrtohen me kohë dhe në mënyrë të drejtë konform dispozitave ligjore  të gjitha ankesat 
lidhur me zvogëlimin e tarifë ngarkesave për subjektet afariste të cilët biznesin e kanë të regjistruar 
mirëpo për shkaqe të ndryshme nuk kanë ushtruar kurrfarë aktiviteti biznisor.  

Përpilimi i këtij plani të punës është mbështetur në bazë të sistematizimit të vendeve të punës dhe 
miratimi i tij do të jetë parakusht për ushtrimin e aktiviteteve të sektorit të financave për vitin 2013 

3.Sektori i hyrave vetanake 

 përgatitjet e nevojshme për punë për vitin 2013, si nga aspekti teknik 
       ashtu edhe me staf, me qëllim të arritjes së rezultateve më të favorshme në inkasimin e 
mjeteve nga taksa në biznese. 

 analiza mbi realizimin e të hyrave vetanake nga taksa në biznese 2012. 

 përgatitja dhe shpërndarja e faturave për ngarkesat e taksave komunale per vitin      2013 
(planifikohen rreth 800 fatura) dhe llogaritja e borgjit nga viti paraprak  

 -hartimi i informatës për realizimin e taksës në biznese për gjashtëmujorine parë të vitit 2013 

 -përveç detyrave të cekura më lart udhëheqësi i sektorit të  të hyrave vetanake  
        do të paraqes raporte mujore për inkasimin e taksës në biznese por edhe te gjitha te hyrave 
tjera komunale 

 -arkëtimet e tё hyrave nga taksat dhe tarifat 

 regjistrimi i ditor i te hyrave ne free-balanc dhe nxjerrja e raporteve tё nevojshme bankare 

 -alokimi mujor i te hyrave sipas planit buxhetor dhe barazimet mujore me drejtori dhe ministrin 
e financave 
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 Inspektimet, evidentimi dhe ngarkimi i rasteve të reja të obligueseve për taksa në biznese dhe 
detyra tjera të dhëna nga Drejtori  i Drejtorisë 

4.Sektori i Zhvillimit Ekonomik 

Krijimi i kornizës afatmesme buxhetore, si dhe caktimit të prioriteteve për investim nga komuna do të 
krijonte një zhvillim për ekonomi të qëndrueshme lokale, si dhe të koordinuar nga MF-ja. 

Hartimi i programeve ideore duke i specifikuar veprimtaritë ekonomike me qëllim të zhvillimit të 
sektorëve prioritar, kontaktet me institucionet financiare si me bankat komerciale e institucionet 
financiare ndërkombëtare për tu pajisur me informacione të mjaftueshme, e të sakta lidhur me kushtet 
kreditimit {financimit) të bizneseve të ndryshme. 

Bashkëpunimi me Mistrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe Ministrin e Diasporës rreth mundësisë së 
koordinimit të punëve e të aktiviteteve për zhvillimin ekonomik me me prioritet te sektorit privat. 
Bashkëveprimi me ndërkombëtarët për koordinimin e punëve rreth zhvillimit ekonomik. 
 Për vitin 2013 si sektor i zhvillimit ekonomik  planifikojmë të vazhdojmë aktivitetin tone në këto 
drejtime: 
Regjistrimi i bizneseve, ndryshimet eventuale, shtimi i shifrave te veprimtarive, shuarja dhe ndrrime 
tjera. 
Kontakte te mjaftueshme dhe informata për te gjithë qytetaret për kushtet e te berit biznes 
Identifikimi i programeve zhvillimore dhe prezantimi i tyre institucioneve financiare-donatore,me qëllim 
të implementimit të tyre. 
Pregaditja e PIP për projektet e planifikuara për vitin 2014 si dhe identifikimi i projekteve dhe dërgimi i 
tyre ne aprovim, 
Punët e ndryshme rreth buxhetit si dhe punët tjera sipas nevojës, 
Koordinimi me faktorët relevant në komunë dhe jashtë saj rreth hapave te implementimit te strategjisë 
së zhvillimit ekonomik (2013-2017), dhënieve te prioriteteve ne pamjaftueshmëri te mjeteve totale  
Koordinimi i punës dhe shqyrtimi i problematikës së sektorit privat rreth zhvillimit ekonomik të sektorit 
privat, 
Pregaditja e informative dhe dokumentacionit të ndryshëm të cilin e e kërkon drejtori, kuvendi apo 
kryetari i komunës. 
Te gjitha punet dhe detyrat te cilat dalin gjat vitit dhe qe kan te bëjnë me sektorin e zhvillimit 
ekonomik. 
Ne menyrë tabelare bartesit e detyrave dhe afatet kohore 

Nr. AKTIVITETI BARËTSI I 

AKTIVITETEVE 

PLANIFIKIMI I 

REALIZIMIT 

KOMENTE 

 

1. 

Mbyllja e vitit 2012 

dhe fillimi i vitit 2013, 

me  buxhetimin 

programor – sipas 

Drejtorive  

DFEZH. – Evidentimi 

mbajtja e kontabilitetit 

sipas Drejtorive 

      

         Muaji Janar  

 

Dhe në vazhdimesi gjat 

tër vitit. 

 

2. 

Raporti vjetor  mbi  

borgjet e mbetura te 

komunes për vitin 

2012. 

DFEZH –Sektori i 

Buxhetit, financieri i 

Arsimit dhe 

Shëndetsis  

 

Muaji Janar 

 

Deri më 15.01.2013 

 

  3. 

Alokimet e tre-mujorit 

të parë dhe ndarja e 

mbrendëshme në mes 

të programeve 

komunale 

 

DFEZH 

         

          Muaji Janar 

 

Në të gjithat Programe 

buxhetore dhe kategorit 

ekonomike 
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4. 

 Raporti  Financiar për 

vitin  

  2012 dhe aprovimi tij 

  

DFEZH –Sektori i 

Buxhetit  

       

         Muaji  Mars 

Aprovimi në Komitet 

për Politikë dhe 

Financa dhe Kuvend 

 

 

 

5. 

Qasja ne Shtypjen 

dhe shpërndarja e 

faturave tatimore mbi 

tatimin në pronë   

 

DFEZH - Sektori për  

tatim mbi pronë 

 

 

Nga muaji Shkurt 

 

Dhe në vazhdimsi deri 

në fund të muajit Mars 

 

 

 

6. 

 

Pregaditja , shtypja 

dhe shpërndarja e 

Vendimeve për tarifa 

Komunale ,për 

obliguesit e tarifave në 

firma.- biznese. 

DFEZH - Sektori për 

Tarifa Komunale 

 

Nga muaji  Mars 

 

Dhe në vazhdimsi deri 

në fund të muajit Prill 

 

 

7. 

Pregaditja e Raportit  

Financiar tremujor 

Janar-Mars 2013 

DFEZH –Sektori i 

Buxhetit 

Muaji   Prill Duke u bazuar në ligjin 

mbi Menaxhimin e 

Financave publike dhe 

përgjegjësit  

 

8. 

Alokimet e mjeteve 

nga Granti për 

tremujorit të dytë, Prill-

Qershor  dhe  ndarja e 

brendëshme  

 

DFEZH –Sektori i 

Buxhetit 

 

 

Maji  Prill 

Prej 05.deri më 10.Prill 

2013 Në të gjithat 

Programe buxhetore 

dhe kategorit 

ekonomike 

 

 

9. 

Transferi i mjeteve të 

grumbulluara nga të 

hyrat vetanka mujore, 

nga llogarit bankare 

në Buxh.Kons.të 

Kosov. 

DFEZH –Sektori i 

Buxhetit dhe i të 

hyrave  

Për gjdo muaj – në 

fund të muajit të 

tanishëm dhe 

fillimit të muajit 

paraprak 

Kërkesën  Bankës për 

transfer sidhe MF- për 

alokimine të njejtave 

sipas kodeve 

ekonomike 

 

10. 

Mbajtja e evidences 

së kontabilitetit : të 

Hyrave vetanake dhe 

Shpenzimeve  

DFEZH - Sektori i 

kontabilitetit dhe 

financave 

 

Gjatë vitit fiskal me 

prerje mujore  

Duke bërë barazimet 

mujore me evidencën e 

MEF-it Departamentit të 

Thesarit 

 

11. 

 

Trajnimi i stafit për 

BDMS dhe PIP.  

 

DFEZH 

 

Deri më 15.Korrik 

2013 

 

Duke u bazuar në 

Urdhresën 

Administrative nr.2006 / 

09 
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12. 

Ribalanci - rishikimi 

Buxhetor – 2012 duke 

u bazuar në kërkesat 

e secilit Program 

buxhetor dhe kategori 

ekonomike 

DFEZH - për  secilin 

program buxhetor  

 

Muaji Maj – 

dhjetëditëshi i parë  

Ndryshimet e 

mundëshme të cilat jan 

planifikuar në një 

pozicion shpenzues ,të 

rishikohen dhe të 

riplanifikohen 

pozicionet tjera 

 

13. 

 

Raporti financiar 

gjashtmujor  per 

periudhën Janar – 

Qershor 

DFEZH   

Muaji  Korrik  

 

Duke u nbështetur në 

barazimet në mes të 

kontabilitetit dhe Free-

Balancit 

 

 

14. 

Alokimet e mjeteve 

nga Granti për 

tremujorin e tretë, 

Korrik –Shtator   dhe  

ndarja e brendëshme 

me Adm. e UNMIK-ut 

 

DFEZH –Sektori i 

Buxhetit 

 

Java e pare e  

muajit Korrik 

 

Për të gjithat Programet 

buxhetore dhe 

Kategorit ekonomike 

 

 

15. 

 

Përcjellja e realizimit 

të Buxhetit 2013 ,duke 

u bazuar procedurat e 

rregullta të 

shpenzimeve dhe 

planifikimit të buxhetit 

 

DFEZH, sektori  i 

pagesave ,financave 

dhe thesari 

 

 

Gjatë gjithë vitit 

fiskal buxhetor  

2013 

 

Duke u bazuar në 

Rregulloret financiare të 

Thesarit nr.01/ 2006 

Dhe Rregulloren 

financiare të thesarit nr. 

02 /2006. 

 

 

16. 

Pregaditja e 

Buxhetimit Programor  

për vitin  2014-2016 

Për çdo program 

buxhetor , pas 

mbajtjes së Dëgjimeve 

buxhetore 

 

DFEZH –Sektori i 

Buxhetit 

Në kordinim me të 

gjitha Drejtorit  

 

Gjatë muajit 

Shtator , dhe 

aprovimi në fund të 

muajit 

 

Duke u mbështetur në 

Qarekoret Buxhetore  

2013, dhe Udhzimet 

administrative . 

 

 

17. 

 

Përfundimi i vitit fiskal 

dhe i llogarive të viti 

buxhetor 2013 me 

bartjen në vitin 2014. 

DFEZH –Sektori i 

Buxhetit 

Në kordinim me të 

gjitha Drejtorit 

Nga 15.Nëntori 

2013 sipas, 

Rregullorës mbi 

përfundimin e vitit 

fiskal buxhetor 

2013 

Duke u bazuar dhe 

respektuar afatet 

kohore të MEF-it, 

Departamentit të 

Buxhetit dhe Thesarit 



 22 

 

 

18.  

 

Bilanci i gjendjës – së 

rexh të mjeteve 

themelore dhe i 

pasuris në evidencën 

e Free-Balancit 

 

Zyrtari për 

evidentimin e mjeteve 

themelore dhe të 

pasurisë   

 

Gjatë gjithë vitit 

fiskal buxhetor  

2013 

Duke u bazuar në 

Udhëzimin  

Administrativ  Nr. 

21/2009 mbi 

menaxhimin dhe 

regjistrimin e pasurive 

qeveritare, 

 

 

 

19.  

 

Barazimet e te hyrave 

dhe shpenzimeve me 

evidencen e FRE-

Balance.. 

Janar – Dhjetor 2013 

DFEZH –Sektori i 

Buxhetit 

Në kordinim me  

drejtorin e Arsimit dhe 

Shëndetsis. 

 

Fundi i Dhjetorit 

dhe afati i dorzimit 

deri më 

15.01.2013 

 

Duke u bazuar në 

Urdhresën 

Administrative nr.2006 / 

09 

                                       

2. Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit 

1. PUNËT ADMINISTRATIVE 
Planifikohet që punët administrative të përfundohën me kohë në afatin e paraparë ligjor pa vonesa 

dhe ngecje edhe pse natyra e lëndëve për Drejtorin tonë kërkon një kohë më të gjatë për zgjedhjën e 

lëndve si lëndet që kanë të bëjnë me Lejet Urbanistike ,Lejet Ndërtimore ,ndërsa lëndet tjera si 

Pranimet teknike ,kërkesat e ndryshme të qytetarve për projekte në  infrastructure,pastaj vertetime 

,qertifikata etj synohet që të përfundojnë me kohë dhe pa ngecje . 

2. IMPLEMENTIMI I PLANEVE RREGULLUESE  DETALE 
Implementimi i  planeve rregullative për zonat e caktuara të Qytetit ,ku ne si Drejtori planifikojm që 

ketë dokument me rëndësi ta implementojm ashtu si edhe është hartuar Implementimi i Planit 

Rregullativ , në kordinim të plotë me Drejtorinë për Gjeodezi ,Kadastër dhe Pronë  si dhe Drejtoria për 

Sherbime Publike –Sektori i Inspekcionit  do marrim të gjitha masat  që Plani të gjejë zbatim  të plotë 

dhe me ketë rast do të kontribohet edhe në krijimin e të hyrave vetanake . 

Implementimi i Planit Rregullativ është një sfidë për Kuvendin Komunal ,prandaj duhet që të jemi të 

kordinuar të gjitha strukturat e Komunës në mënyrë që ky Plan të gjejë zbatim . 

3. REALIZIMI I PROJEKTEVE TË BARTURA NGA VITI 2012 
Projektet në infrastrukturën rrugore dhe projektet tjera të cilat kanë filluar në vitin e kaluar dhe presin 

realizimin e tyre gjatë vitit 2013 : 

 Përpilimi i projekteve teknike  

 Asfaltimi i rrugës Açarevë  

 Asfaltimi i rrugës Kopiliq i Ulët –dy segmente  

 Asfaltimi i rrugëve ne lagjet e fshatit Prekaz 

 Asfaltimi i rrugës  Rakinicë –dy segmente  

 Asfaltimi i rrugës  ,,Mbretresha Teutë ,,  

 Asfaltimi i rrugeve ne lagjet e fshatit Kline 

 Asfaltimi I rruges ne lagjen Ibishi ne Klinë 

 Objekti i administrates së Kuvendit Komunal 

 Ujësjellësi Dashevc-Polac –Kryshevc 

 Kompleksi banesor në Lagjën e Deshmorve  

 Asfaltimi i rrugës Mikushnicë-Lubovec 
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 Asfaltimi i rrugës Vajnik 

 Asfaltimi i rrugës ne fshatin Mikushnicë 

 Punimi i varrezave te deshmoreve ne Izbicë dhe Rezallë 

 Asfaltimi i rruges “Fadil Rrustemi”ne Skenderaj 

 Mirmbajtja e rrugeve dhe gjelbrimit ne Qytet 

  
4. PROJEKTET  PËR  VITIN  2013      

 Asfaltimi i rrugës Mujë Krasniqi 

 Asfaltimi i rrugës Fazli Grejqefci 

 Asfaltimi i rrugës lagjja Bekteshi dhe Shabanaj ne Llaush 

 Asfaltimi i rrugës lagjja Ahmetaj dhe Deliu ne Rezallë 

 Kanalizimi fekal ne Polac 

 Kanalizimi fekal ne Burojë 

 Gjelbrimi i qytetit 

 Bashkfinancimi i projekteve 

 Ndertimi i rrjetit te kanalizimit ne qytet 

 Asfaltimi i rruges Padalisht-Leqine 

 Renovimi i sheshit “Adem Jashari” Komuna –IOM 

 Renovimi i zyres se komuniteteve ne Bajë Komuna-IOM 
Të gjitha projektet e cekura më lartë do të menagjohën dhe të mbikqyrën prej Drejtorisë për 

Urbanizëm si ato të financuara nga Kuvendi Komunal ashtu edhe projektet të cilat do të 

bashkëfinancohën. 

3. Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe  Pronësi 

Drejtoria në përgjithësi dhe sektoret e saj në veçanti po ndërmarin hapat dhe aktivitet procedurale 
komform përgjegjësive për realizimin e qëllimeve të parapara sipas planit.Me qëllim të inkorporimit në 
strategjinë dhe objektivat e Kryetarit te Komunës, Kuvendit dhe duke u bazuar në obligimet që dalin 
nga: Ligjet në fuqi, Rregulloret komunale dhe Statuti i Kuvendit të Komunës  

Kemi planifikuar orientimin ne drejtim të organizimit dhe funksionimit më të mire të tre sektorëve në 
mënyr që të përmbushim obligimet dhe përgjegjësit të cilat i kemi si drejtori në raport me  kërkesat e 
palëve dhe bashkëpunimin të cilin e kemi  me istitucionet tjera. Gjate ketij viti eshte planifiku te 
kalohet ne zyrat e Drejtorise te ndertuara  ne objektin e ri te K Komunal –investitor K.Komunal ne 
bashkefinancim me Banken Boterore. 

I- SEKTORI I GjEODEZISË  

-Planifikimi dhe objektivat gjenerale te sektorit. 

-Në lëshuarjen e kopjeve te planit sipas kërkesave te palëve. 

-Matjet e pronave private,shoqerore dhe prones Komunale sipas kerkesave te palve. 

-Inqizimet e objekteve (banesave,lokaleve afariste,dhe te objekteve te infrastruktures) 

-Instalimet e perqojave dhe instalimet tjera nëntokesore nese paraqiten kërkesa. 

-Inqizimet e situacineve te posaqme te planeve urbanistike per nevoja te DU. 

-Azhurimi i te gjitha ketyre manualeve(ndryshimeve) dhe bartja e tyre ne sistem i cili mbikqyret nga 
AKK-ja  

-Bashkëpunimi me sektorin private gjeodezis,si dhe kryerja  te gjitha punëve tjera qe dalin si obligim 
nga ligji për kadaster.  

- Trajnimet e zyrtarve.Meqë drejtoria është paisur me GPS aparaturë e sofistikuar paraqitet nevoja 
për avansimin e njohurive të gjeodetëve duke angazhuar ekspert nga AKK-ja në përdorimin e kësaj 
aparature përmes trajnimeve. Njohuritë e fituara në përdorimin e GPS do të krijonte mundësi që 
shumë punë të kryhen nga vet gjeodetet si psh. Inçizimi irrugëve,parcelave, objekteve, etj.  
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II- SEKTORI I KADASTRIT  

1. Planifikimi dhe objektivat gjenerale të sektorit . 
-Rexhistrimi i ndërrimeve kadastrale në RDPP.  
-Rexhistrimi i hipotekave dhe ngarkesave tjera në RDPP  
-Rexhistrimi i kadastrit etazhor në RDPP-nese gjendet ndonji doator. 
-Harmonizimi i të dhënave grafike me atë tekstuale nese paraqiten raste. 
-Pajisja e palëve me cerifikata të pronësis dhe vërtetime të ndryshme të cilat lëshohen nga sektori i 
kadastrit sipas kërkesave të tyre.  
-Verifikimin dhe azhurimi i dokumentacionti kadastral në rast të kthimit nga Serbia.  
2. Aktivitetet me të cilat realizohen Objektivat gjenerale të Sektorit të Kadastrit  

1. Rexhistrimi i ndryshimeve kadastrale do të bëhen pas:  

 Pranimit, shqyrtimit të kërkesave të palëve dhe pas nxjerrjes së aktvendimit për aprovimin e 
tyre në bazë të dokumenteve juridike që janë relevante per rexhistrim në kadaster,dhe 
rexhistrimi i njësive të të reja në bazë të rregjistrit të ndrrimeve. (Përgjegjës sek.i gjeodezisë 
dhe sek. i kadastrit )  

 Rexhistrimi i Kadastrit etazhor : Pranimi, dhe shqyrtimi i kërkesave të palëve dhe në bazë të 
dokumenteve juridike që janë relevante, do te behet rexhistrimi i banesave apo lokaleve 
afariste. (Përgjegjës sek.i gjeodezisë dhe sek. i kadastrit). 

 Rexhistrimi dhe lirimi i hipotekave dhe ngarkesave të tjera juridike,do te behet pas shqyrtimit 
te kerkesavete palëve.  

 Bashkpunimi ndërsektorial arrihet në bashkrendimin e punëve mes tre sektorve i cili do të 
rezultoj me ngritjen e efikasitetit në përmbushjen e kërkesave të palëve.  

 .Harmonizimi i të dhënave grafike me atë tekstuale per ngastrat nese paraqiten kërkesat.  
(Përgjegjës sek.i gjeodezisë dhe sek. i kadastrit)  

 Pajisja e palëve sipas kërkesave të tyre me cerifikata të pronësis dhe vërtetime të ndryshme . 

 Trajnimi i zyrtarve .Në sektorin kadastrit nevoja për organizimin e trajnimeve për ngritjen e 
kapaciteteve është evidente, andaj planifikojm bashkpunim me AKK në kët drejtim pasi në 
kete vit vijues pritet instalimi programit të ri për RDPP.  

 -Raportimi i rregullt mujor per Agjencionin Kadastral te Kosoves, sipas ligjt mbi Kadastrin 

 III. SEKTORI PËR PRONË 

1. Planifikimi dhe Objektivat gjenerale të Sektorit të Pronës  

Do te shtohet kujdesi për evidentimin, mbrojtjen dhe shfrytëzimin sa ma të mirë,dhe të drejt të pronës 
në të cilën bartës i të drejtës është Kuvendi Komunal.  
Identifikimin dhe gjurmimin e uzurpimeve arbitrare të pronës komunale. njoftimi lidhur me uzurpimet 
dhe inicimin e procedurave të nevojshme administrative. 
-Kujdese te shtuar ky sektor do ti kushtoj kryerjen e obligimeve kontraktuese me palët(pagesa e 
rentes dhe qiras) 
 Kujdesi në mënyrë të vazhdueshme për rrjedhën e procedurave administrative për lëndet në 
procedurë që kanë të bëjnë me marëdhënje pronsoro juridike, e që janë të lidhura me tokën dhe 
objektët në to, dhënja e këshillave dhe udhëzimeve juridike sipas nevojës.  
Koordinimin e bashkëpunimit me të gjithë Sektorët e në veçanti me sek.Gjeodezis  
Do të vazhdohet ne daljet në teren për grumbullimin e fakteve të nevojshme lidhur me uzurpimet 
arbitrare , dhe verifikim i situatës sa ma reale për këtë qështje,sipas kërkesve të parashtruara nga 
palët.  
- BASHEKPUNIMI:Aktivitete ndërsektoriale është emëruesi i përbashkët për të gjitha detyrat dhe 
aktivitetet të cilat kërkohen të ndërmirren në bazueshmëri profesionale të stafit të drejtorisë, 
pavarësisht sistemimit të tyre me sektorët përkatës si: Sektorin e Gjeodezisë sektorin e Kadastrit, 
Sektorin e Pronës, në mënyrë që rezultatet të jenë sa më evidente.  
-Bashkpunimi me te gjitha Drejtorit e KK.dhe institucionet qenderore,ne veqanti me Agjencionin 
Kadastral,dhe gjithëherë do të jemi të gatshëm për bashkëpunim, koordinim dhe veprim të 
përbashkët, në mënyr që të arrijmë rezultate sa më të larta.  

-Përgjigje në Aplikacion te Qytetarve apo Subjekteve: Komform kërkesave të qytetarve apo 
subjekteve planifikojmë ngritjen e efikasitetit të shqyrtimit të tyre dhe përgatitjen e përgjigjeve meritore 
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sipas rregullativës ligjore, për të gjitha kërkesat e arritura nga palët e që kanë të bëjnë me 
kompetenca të Drejtorisë për GJ.K.P,gjegjësisht me Sektorin e Pronës.  

Do të kujdesemi që përgjigjëjen ndaj kërkesave të parashtruara nga palët , ta bëjmë gjithmonë brenda 
afateve ligjore, do të thot,do të bëjmë përpjekje maksimale që të jemi sa më azhur dhe efikas ,sa më 
korrekt dhe ekspeditiv në përgjigjet tona ndaj palëve(ushtruesve të kërkesave). 

   PËRFUNDIM: Krijimi i kushteve për punë, kujdes i vazhdueshem per ruajtjen dhe menaxhimin sa 
me te mir të pronës, ky do të jet ni mision primar i drejtorisë për Gjeodezi Kadaster dhe pronë i cili 
mund te sendertohet shumë më leht dhe me shpejt me angazhimin e te gjithë stafit te drejtorisë, gjatë 
gjithë fazave te planifikimit, permes gjetjes se strategjis adekuate per mobilizim te vazhdueshem te 
tyre. Ky plane program i ofruar eshte mjaft ambicioz, dhe mund te realizohet me perkushtim te secilit 
duke shfrytzuar kapacitetet  profesionale pervojen, dhe bashkepunimin e ndersjellt si dhe duke mos u 
gjunjuzuar para sfidave qe do te paraqiten gjat zbatimit te tij, neper te gjitha fazat vjetore, sepse 
pikësynim realizin e misionit primar te tijë koha per veprim sipas ketij planeprogrami do te jet duke 
filluar menjeher pas miratimit te tijë.  

 

 4. Drejtoria për Shendetësi dhe Mirëqenje Sociale 

I. Administrata 

Drejtoria për Shëndetësi e Mirëqenie Sociale, ofron shërbime të Kujdesit Parësor Shëndetësor 
(KPSH),  Shëndetësisë Publike (SHP) dhe të fushës së mirëqenies sociale për të gjitha kategoritë e 
popullatës pa dallim moshe, gjinie, feje , race, kombi e të tjera. 

Kujdesi Parësor Shëndetësor në Komunën e Skenderajt është i organizuar nëpërmes rrjetit 
shëndetësor si: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) në Skenderaj, pesë (5) Qendrave të 
Mjekësisë Familjare – QMF (Likofc, Qirez, Turiçfec, Runik dhe Prekaz i Epërm ) dhe tetë (8) 
Ambulancave Familjare – AMF : ( Polac, Rezallë, Açarevë, Qubrel, Izbicë, Klinë e Epërme, Llaushë 
dhe Klladernicë),  

Në kuadër të Kujdesit Dytësor Shëndetësor në Skenderaj funksionon Qendra e Shëndetit  Mendor, ku 
trajtohen pacientët me çrregullime mendore. Ky institucion  është nen kompetencën e Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe si e tillë nuk menaxhohet nga niveli lokal.  

Në kuadër të QPS, ofrohen shërbimet e kujdesit social për popullatën e komunës.  

Objektivat kryesore të DSHMS:  

Përmirësimi i shëndetit të qytetarëve - parandalimi i sëmundjeve, përkujdesja ndaj të sëmuarve, 
trajtimi mjekësor, diagnostifikimi i hershëm i sëmundjeve, ngritja e cilësisë së shërbimeve 
shëndetësore, referimi i pacientëve në shërbime specialistike konsultative bazuar në kritere 
profesionale, kurse sipas indikacioneve  edhe referimi në  nivelin dytësor, tretësor dhe trajtim jashtë 
vendit.Furnizimi më i mirë me barëra dhe material shpenzues nga Lista Esenciale e Barërave ( 
kompetencë e Ministrisë së Shëndetësisë), Përmirësimi i kushteve të punës dhe standardit të 
punësuarve në sektorin e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale.Përmirësimi i kujdesit për pacientet 
më çrregullime mendore e sidomos atyre që kanë pësuar çrregullime si pasojë e përjetimeve në luftën 
e fundit ku sipas raporteve të institucioneve shëndetësore vendore dhe atyre ndërkombëtare 
konsiderohen se nga pasojat e luftës, nga çrregullimet stresit posttraumatik dhe pasojat e tij vuajnë 
rreth 40 % e qytetareve të Komunës së Skenderajt. 

Promovimi shëndetësor për të rinjtë më qëllim të ngritjes së  edukatës shëndetësore në parandalimin 
e sëmundjeve  ngjitëse seksualisht të transmetueshme siç janë: (gonorea, sifilisi, HIV-AIDS), pengimi 
i shtatëzanisë së padëshirueshme, kontacepcioni, parandalimi i dukurive negative: alkoolizmi, 
narkomania, prostitucioni, delikuenca e të tjera, nëpërmes ligjëratave, fletëpalosjeve, mjeteve të 
shkruara elektronike e të tjera.Imunizimi i fëmijëve më qëllim të parandalimit të sëmundjeve ngjitëse, 
kontrollin e ujit të pijshëm, promovimin e ushqimit të shëndoshë, kontrollin e vazhdueshëm të artikujve 
ushqimor më qëllim që  pas skadimit të afatit të përdorimit, artikujt ushqimor të largohen më kohë. 
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Krahas mundësive buxhetore – organizimi i vizitave sistematike të nxënësve më qëllim të zbulimit  të 
hershëm të sëmundjeve të ndryshme  siç janë: anomalitë kongjenitale ( ngecjet trupore, mendore, 
shqisore, deformitetët e lindura), zbulimi i hershëm i rakitit, kariesit, sëmundjeve ngjitëse 
(pedikulozat,skabiesi e të tjera.),Zhvillimi i rrjetit shëndetësor duke përfshirë mirëmbajtjen, renovimin , 
paisjen me aparaturë të nevojshme etj.  

Bashkëpunimi me të gjitha institucionet që ofrojnë shërbime të kujdesit shëndetësor dhe social, 
përfshirë organizatat qeveritare, joqeveritare, donatorët e ndryshëm dhe njerëzit e vullnetit të mirë. 
Drejtoria do të vazhdoj në shqyrtimin e kërkesave për punë të ordinancave në  Kujdesin Parësor 
Shëndetësor, dhënie e pëlqimit në mënyrë që mjekët  në sektorin privat të fitojnë të drejtën për 
aplikim dhe licencim në Ministrinë e Shëndetësisë,konform legjislacionit aktual. 

Është bërë planifikimin i Buxhetit për Shëndetësi dhe për Qendër për Punë Sociale dhe në një kujdes 
të veçantë do ti kushtohet menaxhimin të mirë  të tij, sipas procedurave ligjore.Për shkak të buxhetit 
të pamjaftueshëm, është paraqitë nevoja e paraqitjes së kërkesës  në nivelin komunal për buxhet 
shtesë për pagesën e kujdestarive të mjekëve dhe personelit shëndetësor, punën jashtë orarit, 
festave, shpenzimet e udhëtimit të mjekëve në teren etj. Sigurimi i transportit të drejtë të pacientëve 
në raste emergjence, është prioritet. 

Në aspektin e Mirëqenës Sociale, do të bashkëpunojmë ngushtë më  Ministrinë e Punës e Mirëqenës 
Sociale, Qeverinë e Kosovës,shoqata, donator të huaj dhe vendor, KFOR-in, më media elektronike 
dhe të shkruara e të tjera në mënyrë  që t`i informojmë  ata për nevojat që kanë këto familje dhe 
shpresojmë se pas prezantimit të  mirë të gjëndjës do të kemi mbështetje në këtë drejtim. Këto familje 
do të ndihmohen  kryesisht në  ushqim, mjete higjienike, barëra, ekzaminime mjekësore, trajtime 
mjekësore, ndihmë në vazhdimin e ndërtimit dhe meremetimin e shtëpive si dhe kërkimin e  ndonjë  
donatori për ndërtimin e shtëpive të reja. 

Përcjellja dhe implementimi i rregullativës ligjore nga lëmia e shëndetësisë, mirëqeniës sociale dhe 
Qendrës për punë sociale është pikësynim i vazhdueshëm.  

Në Drejtorinë për Shëndetësi e Mirëqenie Sociale punojnë 9 punëtor: drejtori;  shefi i administratës të 
drejtorisë; zyrtari për Kujdes Parësor Shëndetësor;  zyrtari për punëtor në botën e jashtme;  zyrtari 
për familje të dëshmoreve;  zyrtari për viktima civile të luftës;  menaxheri i objekteve të banimit social;   
zyrtari për mirëqenie sociale  dhe  zyrtari financiar për pagesa. 

II. PLANI I PUNËS  I QËNDRËS KRYESORE TË MJEKËSISË FAMILJARE                                

Nr. Objektivat Realizimi i objektivave 
Planifikimi i 
realizimit 

Vërejtje 

1. Përgatitja e raportit të  

punës për vitin 2013 

DSHMS, 

QKMF. 

Janar Miratimi në Asamblenë 

komunale 

 

 

2. 

Punësimi i mjekëve të rinj 
më qëllim të arritjes së 
standardit  një mjek në  

2500 banor si dhe një 
stomatolog në 6000 banor. 

 

 

DSHMS 

QKMF 

Gjatë vitit Ministria e Shëndetësisë udhëheq 
politikën e mjekëve të rinj  në 
Kujdesin Parësor Shëndetësor dhe 
stimulimin e mjekëve të rinj në viset 
rurale. 

 

 

 

3. 

Vazhdimi i  specializimit të 
mjekëve nga Mjekësia 
Familjare dhe 
specializimeve të tjera 
konsultative. Hulumtimi i 
mundësive për orientim të 
mjekëve në këto 
specializime 

 

 

MSH, 

DSHMS, 

QZHMF, 

Gjatë vitit Kërkesat i bënë DSHMS, kurse lejen 
e dhënjës së specializimit e bënë 
MSH,varësisht nga politikat e 
shëndetësisë dhe mundësive 
buxhetore.Këtë vit planifikojmë t`i 
bëjmë kërkesat për pesë specializime 
nga Mjekësi Familjare ;  
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QKMF. 

 

4. 

Vazhdimi i programit të 
trajnimit nga Mjekësia 
Familjare 

MSH, 

DSHMS, 

QZHMF, 

QKMF. 

Në kontiunitet 6 infermier do të përfshihen në 
program të trajnimit nga mjekësia 
familjare 

 

 

5. 

Zhvillim i vazhdueshëm  
profesional,infermier dhe 
mjek të kuadrove 
ekzistuese 

Komitetet për ZHVP, 

QZHMF, 

QKMF, 

QMF. 

 

Në kontiunitet ZHVP është obligativ për të gjithë 
profesionistët shëndetësor më qëllim 
të arritjes së pikave të caktuara për 
riliçencim.Plani detal do të behët nga 
zyrtari për ZHVP. 

 

 

6. 

Secili profesionist 
shëndetësor të këtë planin 
individual të zhvillimit të 
vetë  profesional 

Mjekët,spec. e mjekësisë 
së përgjithshme, 

Spec. e mjekësisë 
familjare,pediatër, 

pulmolog, gjinekolog, 
radiolog etj 

Gjatë 

vitit 

Planin individual të zhvillimit të vetë 
profesional duhet ti paraqitet drejtorit 
të QKMF-së 

 

 

 

 

7.  

Aktivitetet e mëtutjeshme 
në Implementimin e 
mjekësisë familjare. 

Zonimin dhe regjistrimin e 
pacienteve nëpër QMF dhe 
ambulance. 

Avancimi i punës ekipore 
dhe rrjedhjes së 
pacienteve. Caktimi  
vizitave kontrolluese më 
termin të caktuara. 

 

 

 

QKMF, 

QMF, 

AMF. 

  

 

 

 

Në kontiunitet 

Ngritja e cilësisë së shërbimeve 
shëndetësore dhe ndarja e 
përgjegjësive nga ana e personelit 
shëndetësor dhe kjo do të varët edhe 
nga regjistrimi  popullatës dhe të 
dhënat e vendbanimeve (adresat e 
caktuara). 

 

8. 

Vazhdimi i punës me 
kartela shëndetësore dhe 
plotësimi më kualitativ i 
tyre. 

QKMF, 

QMF, 

AMF. 

Në kontiunitet Çdo individ do të këtë një kartelë 
shëndetësore në institucionin e tyre 
më të afërt. 

 

 

 

9. 

Vazhdimi i programit të 
implementimit të kujdesit 
antenatal dhe prenatal nga 
shërbimi i gjinekologjisë 
dhe Qendrës këshillimore 
të mjekësisë  familjare 

 

 

 

QKMF 

 

 

Në  

kontiunitet 

 

 

Projekti është në përputhshmëri  më 
politikat e MSH. 

 

 

 

Implementimi i projektit për 
përmirësimin e qasjes ndaj 
shërbimeve të  

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë viteve paraprake  QZHMF në 
bashkëpunim më                Kryqin e 
kuq  Zviceran  ka organizuar trajnimin 
e tërë stafit të personelit 
shëndetësor,kurse UNFPA vazhdon 
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10. 

Planifikimit të familjes dhe 
shëndetit riprodhues 

 

QKMF, 

QMF, 

AMF. 

 

Gjatë vitit 

të sjell kontraceptiv nëpërmes  MSH. 

 

 

11. 

 

Zbulimi dhe lajmërimi  më 
kohë i sëmundjeve ngjitëse, 
sëmundjeve malinje dhe 
sëmundjeve tjera jo 
ngjitëse. 

 

Mjek të praktikës së 

përgjigj,mjek spec. 
familjar,pediatër, 

gjinekolog,pulmolog, 

radiolog etj 

 

Në  

kontuinitet 

 

Raportimi i sëmundjeve ngjitëse në 
Institutin Rajonal të Shëndetësisë 
Publike i rregullt nga çdo mjek dhe 
informata kthyese nga Instituti. 

 

 

 

 

12. 

Identifikimi më kohë i 
sëmundjeve kronike dhe 
përcjellja e tyre.  

 

Edukimi shëndetësor në 
lidhje më faktorët e rrezikut 
për sëmundje të caktuara. 

 

 

 

 

Mjekët familjar, 

Mjekët e praktikës së 
përgjithshme, 

Infermierët. 

 

 

 

 

 

Në  

kontinuitet 

 

 

 

 

Behët në Qendrën Kryesore të 
Mjekësisë Familjare,Qendrat e 
Mjekësisë Familjare dhe në 
Ambulancat e mjekësisë familjare 

 

 

 

13. 

 

Përzgjidhja e aktiviteteve 
për ngritjen e cilësisë së 
shërbimeve shëndetësore 
do të behët nga nevojat e 
brendshme të QKMF-së 
dhe QMF-ve 

 

 

QKMF 

QMF 

AMF 

 

 

 

 

Gjatë vitit 

 

Koordinatori për sigurinë e cilësisë së 
shërbimeve shëndetësore do të bëjë 
Planin detal për ngritjen e cilësisë dhe 
t`a bashkangjesë 

planit të përgjithshëm. 

 

 

 

14. 

 

Përcjellja dhe evalvimi 
tremujor i aktiviteteve të 
QKMF-ve,QMF-ve përmes 
SËOT-analizës 

 

Koordinatori për ngritjen e 
cilësisë së shërbimeve 

shëndetësore 

 

 

Gjatë vitit 

 

Përmirësimi i vazhdueshëm i 
shërbimeve shëndetësore të ofruara 
duke i korrigjuar  mangësitë në 
shërbime. 

 

 

 

 

 

Ngritja e cilësisë së 
shërbimeve shëndetësore 
do të realizohet permës:     

1.Auditeve(identifikimi) dhe 
caktimi i standardeve  për 
zgjidhjen e tij,            2. 
Rishqyrtim Kolegjial, 

 

 

Komiteti dhe koordinatori 
për sigurim të cilësisë së 
shërbimeve 
shëndetësore, 

Komiteti për zhvillim të 

 

 

 

 

Në 

 

 

 

 

I gjithë personeli shëndetësor dhe jo 
shëndetësor do të angazhohen në 
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15. 3.Përdorimit të 

Udhërrëfyesve klinik, 

4.Qeverisja klinike, 

5.Aplikimi i mjekësisë i 
bazuar në fakte etj. 

vazhdueshëm 
profesional. 

kontinunitet drejtim të ngritjes së cilësisë  të 
shërbimeve të ofruara. 

 

 

 

16. 

 

Takimet e rregullta të 
Këshillit Drejtues, Këshillit 
Profesional dhe Trupave të 
tjera profesionale të QKMF-
së 

 

 

QKMF 

 

 

Gjatë vitit 

 

 

Marrja e vendimeve për çështje të 
ndryshimeve dhe përcjellja e zbatimit 
të tyre. 

 

 

 

 

17. 

 

Avancimi i punës në njësinë 
e sistemit informative 
shëndetësor (SISH) Analiza 
e të dhënave,sistematizimi 
dhe raportimi i  rregullt i 
sëmundjeve. 

 

 

Mjekët  

Infermierët 

Operatorët 

 

 

Në 

kontinunitet  

 

 

Raportimi mujor në IKSHP permës 
kopjimit të bazës së të dhënave nga 
SISH-i 

 

18. 

 

Funksionimi i rrjetit të 
Telemjekësisë 

 

MSH 

QKUK  

 

Gjatë vitit  

Përmes Telemjekësisë arrihet trajnim 
i vazhdueshëm të personelit 
shëndetësor. 

 

 

 

20. 

 

Përkujdesja ndaj personave 
të traumatizuar nga lufta 
dhe rehabilitimi i të 
mbijetuarve të torturës do 
të jetë objektiv tjetër i një 
rëndësie të veçantë 

 

Qendra                              
Kosovare  e  Rehabilitimit 
të Mbijetureve të 
Torturës-(QKRMT), 

QKMF,                                                                                                                                         
Qendra e shëndetit 
mendor. 

 

 

 

Në kontinuitet 

 

 

Në bashkëpunim më  këto Qendra, 
përfitojmë shërbime të shëndetit  
mendor. 

 

 

 

21. 

 

 

Sektori i  Diagnostikës në 
QKMF. 

 

Laboratori duke përfshirë 
4 QMF në teren, 
Ultrasonografija, 

Rentegeni,Elektrocardiog
rafija, 

Defibrilatori, e të tjera. 

 

 

Në kontinuitet 

 

Shërbimet kryhen në kabinetin e 
Rëntgenit, laborator,  
emergjencë,gjinekogji etj. 

 

 

EDUKIMI I PËRSONELIT 

Nr. Objektivat Realizimi i 
objektivave 

Planifikimi i 
realizimit 

Vërejtje 
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1. 

Dërgimi i kuadrove 
profesionale në 
konferenca,seminare, 
simpoziume 

të ndryshme, vendore e 
ndërkombëtare për  të 
mundësuar ngritjen 
profesionale të tyre dhe 
grumbullimi i pikëve të 
nevojshëm për rileçincim 

 

 

 

MSH 

DSHMS 

QKMF 

 

 

 

 

Gjatë vitit 

 

 

 

Kjo do të  arrihet nëse ekzistojnë  
mundësitë  financiare. 

 

 

2. 

 

Qasja  vazhdueshme në 
internet dhe qasje në të 
dhëna të reja mjekësore 

 

QKMF 

Mjekët 

Mjekët specialist. 

 

 

Në kontinuitet 

Kyçja në internet dhe më Qendra 
të tjera  të Mjekësisë Familjare 
(varësisht nga mjetet financiare 
dhe mundësitë teknike). 

 

 

3. 

 

Ligjërata interaktive më 
tema të zgjedhura nga 6 
Modulet e Infermierisë 
Familjare për personelin e 
mesëm shëndetësor 

 

 

QKMF, 

Infermier për Edukim 
Shëndetësor. 

 

 

 

Në kontinuitet 

 

Më qëllim të mbërritjes së 
shkathtësive dhe cilësisë së 
shërbimeve shëndetësore. 

Plani detal i ligjëratave duhet 
bashkangjitur. 

 

 

 

4. 

 

 

Organizimi i kurseve të 
Emergjencës mjekësore 

 

 

Mjekët, 

Infermieret e  

Emergjencës. 

 

 

Gjatë vitit 

 

Kurse të tilla janë të parapara më 
Ligjin për Emergjenca dhe 
vijohën në Departamentet e 
Emergjencave Mjekësore në 
QKUK në bashkëpunim më 
Institucionet që trajtojnë 
Emergjencat 

 

 

5. 

Aktivitetet edukativo-
mësimore nga lëmit  e 
ndryshme për mjek familjar, 
mjek të praktikës së 
përgjithshme dhe 
infermierë. 

 

Komiteti 

për 

ZHVP. 

 

 

 

Gjatë vitit 

 

 

Është pjesë e zhvillimit të 
vazhdueshëm profesional 

 

 

6. 

 

Trajnimi i personelit të 
QKMF-së mbi përdorimin e 
aparateve për shuarjen e 
zjarrit 

 

 

QKMF, 

 

Gjatë vitit 

Në rast të shpëtimit të zjarrit mbi 
përdorimin e aparateve kundër 
zjarrit 

EDUKIMI I POPULLATËS 

 

 

 

Edukim i pacientëve  i fokusuar në 
sëmundje kronike,sëmundje 
infektive,shëndetit reproduktiv, fëmijët deri 
në moshën 5 vjeçare, kujdesi paliativ 
(pacientët më nevoja speciale),shëndetin 

QKMF, 

QMF, 

Infermier për 

 

Gjatë vitit 

Raportet e obliguara mujore 
në lidhje me punën në 
komunitet nga secila 
QKMF,QMF dhe AMF. 
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1. mendor etj. Edukim 
Shëndetësor 

 

 

2. 

 

 

Edukimi shëndetësor i nxënësve të 
shkollave fillore për higjienën personale dhe 
orale 

 

QKMF, 

Infermierët për 
edukim 
shëndetësor, 

IRSHP. 

 

 

 

Gjatë vitit 

Bashkëpunimi më drejtorët 
dhe mësimdhënësit në 
shkolla më qëllim të ngritjes 
të higjienës personale të 
nxënëseve.Kjo do të 
realizohet nëse ekzistojnë 
mundësitë financiare.  

 

 

 

 

3. 

Edukimi i të rinjëve nëpër shkolla i orientuar 
në tema mbi disa dukuri negative në shoqëri 
me të cilat ballafaqohet rinia si: abuzimi i 
drogave, alkoolizmi,pirja e           
duhanit,prostitucioni,delikuenca,shtatëzanitë 
e 
padëshirueshme,kontracepsioni,sëmundjet 
seksualisht të transmetueshme: gonorreja , 
sifilisi ,HIV-AIDS e të etj. 

 

QKMF, Infermierët 
për edukim 
shëndetësor, 

IRSHP 

 

 

 

Gjatë vitit 

 

 

Hulumtimi i donatorëve të 
ndryshëm për realizimin e 
projekteve  në shkolla më 
qëllim të furnizimit më 
material edukativ 
(fletushka,revista.) etj. 

 

 

4. 

Edukimi në komunitet  përmes radios,TV-
së, 

fletëpalosjeve,sidomos në shënimin e  Ditës 
ndërkombëtare të sëmundjeve të ndryshme; 
TBC-së, HIV-AIDS,kundër kancerit, pirjes 
së duhanit etj. 

 

Infermierët e 
edukimit 
shëndetësor. 

 

 

Gjatë vitit 

 

 

Bashkëpunimi më IRSHP 

 

 

 

5. 

 

 

Edukimi shtesë i popullatës në rast të 
paraqitjes  së epidemive 

 

 

 

QKMF, 

IRSHP 

 

 

 

Gjatë vitit 

Involimi i të gjitha 
strukturave udhëheqëse 
shëndetësore dhe 
institucioneve shëndetësore: 
IRSHP,IKSHP,OBSH e të 
tjera. 

 

 

Numri i punëtorëve në QKMF, QMF dhe Ambulanca Familjare është 176: prej tyre: 31 mjek, specialist 
të profileve të ndryshme (specialist i mjekësisë familjare, spec. i mjekësisë së përgjithshme, pediatër, 
gjinekolog, pulmolog, radiolog e të tjerë), kurse punëtorët të tjerë janë: infermierë, mami, laborant, 
asistent të stomatologjisë, teknik të dhëmbëve, në sistemin  informative shëndetësor(SISH), punëtor 
në administrate, vozitës dhe punëtor  të  tjerë ndihmës 

III. PLANI I PUNËS I QENDRËS PËR PUNË SOCIALE 

Qendra për Punë Sociale për vitin 2013, ka si objektiv të aktiviteteve të saja ngritjen e  cilësisë së 
shërbimeve, hartimin e strategjisë të politikave sociale dhe standardeve si dhe koordinimin dhe 
bashkëpunimin me institucionet profesionale, OJQ, gjykatat, SHPK-në MPMS dhe Kuvendin Komunal 
më qëllim që të arrihen rezultate të mira në ofrimin e shërbimeve sociale për qytetaret. 

Poashtu angazhohet për implementimin e Ligjit për Shërbime Sociale, Ligjit të Asistencës Sociale nr. 
2003/15 dhe Ligjit të Financave. 

Gjatë vitit 2013 do të behët monitorimi dhe zbatimin e Planit të Veprimit për Partneritet Evropian dhe 
do t`i marrim të gjitha detyrat dhe obligimet që dalin nga ky plan. 
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Do të behët publikimi  dhe shpërndarja e Doracakëve për informim të qytetarëve rreth shërbimeve 
sociale që ofron QPS-ja, organizimin dhe prezantimin e punëtorëve të Qendrës në seminare dhe 
trajnime të mirëmbajtjes se bazës së të dhënave. 

Qendra për Punë Sociale, veprimtarinë e saj e ka të shtrirë në tri shërbime: 
-Shërbimet sociale, 
-Shërbimet e asistencës sociale dhe  
-Shërbimin admistrativo- financiar.   
 
I. Shërbimet sociale 

QPS aktivitetin e vet do të zhvilloj në realizimin e punëve dhe detyrave të punës; mbrojtjen sociale të 
fëmijëve pa përkujdes prindëror, të rinisë  me sjellje asociale, mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjëve më 
nevoja të veçanta, të rriturve në gjendje të nevojës sociale , të moshuarve pa kujdes familjar dhe pa 
mjete për jetesë, punët e kujdestarisë, mbrojtjen e familjes në realizimin e drejtave juridike. Në kuadër 
të aktiviteteve të saja, QPS do të vendos  në realizimin e të drejtave të qytetarëve të përcaktuara më 
akte juridike. 
QPS do të ofron shërbime dhe aktivitete preventive më qëllim të parandalimit dhe pengimit të 
dukurive negative, punë rreth adoptimit, strehimit të fëmijëve si dhe kërkesa tjera të qytetarëve në 
kompetence të Qendrës. 
Mbrojtja e drejtpërdrejtë e shfrytëzueseve. 

Fëmijët dhe rinia:Trajtimi adekuat dhe mbrojtja e fëmijëve pa kujdes prindëror më qëllim të sigurimit të 
mbështetjes individuale familjare për një të ardhme në kuptim të mirëfilltë. Qëllimi kryesor i punës më 
këtë kategori do të jetë edhe përmirësimi kualitativ i jetës së tyre, edukim dhe ofrimi i përkrahjes së 
vazhdueshme ndaj tyre. 
Kjo do të behët në vënie nën kujdestari, vendosje në strehim familjar, në strehim institucional OJQ- të 
përkatëse dhe përkujdesja e përhershme mbi gjendjen e tyre. Objektivat do të fokusohen në trajtimin 
e gjithë fëmijëve: fëmijët pa dy prindër, fëmijë të braktisur dhe prindërve që u është marrë e drejta 
prindore. 
2. Fëmijët e keqtrajtuar, të rrezikuar nga dhuna familjare dhe të lënë pas dore. 
Trajtimi i këtyre fëmijëve do të jetë njëra nga objektivat prioritare të punës për këtë  vit. Do të 
ndërmarrën masa të mbrojtjes të cilat kanë për qëllim kapërcimin e situatave të rrezikuara familjare në 
të cilat fëmijët janë viktima të dhunës apo lënie pas dorës. 
 
3. Mbrojtja e fëmijëve dhe të rinjëve që kanë rënë në konflikt më Ligjin. 
Ndonëse puna më këto raste kërkon përkushtim të veçantë, angazhimi i shërbimit social do të 
përqendrohet jo vetëm në klientin por edhe në punën më fëmijë, shkolla SHPK-në, gjykata dhe 
institucione të tjera. 
4. Mbrojtja e fëmijëve prindërit e të cilëve janë shkurorëzuar.Prioritet i punës më këto raste do të jetë 
mbrojtja e interesave të fëmijëve, përcjellja e  gjëndjës së tyre si dhe rregullimi i kontaktimit të tyre më 
prindin tjetër.                      

5. Mbrojtja e fëmijëve me nevoja të veçanta.Do të ofrojmë shërbime në bashkëpunim me subjektet e 
tjera të implikuar në ofrimin e shërbimeve kësaj kategorie. Do të bëjmë identifikimin e tyre, 
kategorizimin dhe kompensimin e familjeve më të holla varësisht nga  mjetet që lejon buxheti i 
Kosovës. 

6. Mbështetja e fëmijëve viktimë e trafikimit, prostuticionit, punës së rëndë dhe formave të tjera do të 
jetë objektiv afatgjatë në mbrojtjen dhe në reintegrimin e këtyre fëmijëve në ambient të shëndosh 
familjar e shoqëror. 

7. Të rinjtë që kërkojnë mendim për hyrje në martesë para moshës madhore do të trajtohen në bazë 
të procedurave psiko-sociale. 

8. Shërbimet të tjera janë çështjet e trashëgimisë, kërkesat lidhur më zotësinë e veprimit të ushtrimit 
të drejtës prindore, vërtetime mbi aftësinë e të ngjashme 

Të rriturit:Shqyrtimi i kërkesave të rriturve për zgjidhjen e martesave dhe marrëdhënieve të 
çrregulluara familjare. Do të punohet më bashkëshortët në zgjidhjen e martesës dhe përmirësimin e 
marrëdhënieve të çrregulluara familjare. 
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c) Të moshuarit: Organizimi i mbrojtjes së personave të moshuar të cilët për shkak të rrethanave të 
ndryshueshme familjare kanë mbetur pa përkujdesje familjare dhe pa mjete për jetesë. 

II. Shërbimet e asistencës sociale 

Do të behët implementimi i Ligjit mbi Skemën e Ndihmës Sociale si dhe aktivitetet tjera përcjellëse që 
kanë të bëjnë më këtë ligj duke i trajtuar në mënyrë të barabartë të gjithë qytetarët si dhe informimi 
dhe udhëzimi i qytetarëve lidhur më kriteret e paraparë për të drejtën e aplikimit në  ndihmë. 

Raportimi mbi punën e shërbimit të SAS-it drejtuar Divizionit të SAS-t dhe DMS në Prishtinë si dhe 
raportet dërguar organit përgjegjës në Kuvendin Komunal në Skenderaj. 

Do të behët informimi i aplikuesve për afatet e aplikimit dhe riaplikimet në SNS për kategorinë e parë 
dhe të dytë, shqyrtimi ligjor i kërkesave, përgjegjiet në afat ligjor, prezantimi i të dhënave, koordinimi i 
punës më komision mjekësor, raportimi  mujor, periodik dhe vjetor, ruajtja e konfidencialitetit, kujdesja 
përmanente për implementimin dhe realizimin e nevojave dhe përcjelljen e shpenzimeve të dhënave  
lidhur me mjetet financiare. 

III. Shërbimi adminstrativ-financiar 

Qendra për punë sociale  në shërbimet e veta ka 17 zyrtar në krye me drejtorin. Prej tyre 16  punojnë 
brenda  objektit të Qendrës, kurse 1 zyrtar i minoritetit serb është i vendosur  në zyrë të fshatit Banjë  
dhe kryhen shërbime  për  qytetarët serb të dy fshatrave: Banjë dhe Syriganë.Ky shërbim do të 
vazhdoj në implementimin e ligjeve  dhe rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë më administrate dhe 
financa. Realizimi i  këtij plan do të behët  në bazë të udhëzimeve të dhëna nga Drejtoria për 
Shëndetësi e Mirëqenie Sociale në  bashkëpunim më Qendrën për Punë Sociale. 

INVESTIMËT KAPITALE NË DREJTORINË PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE 

Nr. Objektivi Realizimi Shuma(€) Vërejtje 

 

1. 

 

Ndërtimi i objektit të ri të QKMF -së 

 

Qeveria e K.  

Donatorët. 

 

  

 

1.300.000 

 

Granti qeveritar,  

Donator 

2. Renovimi i objektit të stomatologjisë dhe 

pediatrisë 

Qeveria e K. 58.000 Granti Qeveritar 

 

 

3. 

 

 

4. 

Furnizimi me aparat rëntgeni për nevojat e  

QKMF-së 

 

Ndërtimi i Qendrës për përkrahje të fëmijëve 

më gjendje të dobët sociale 

 

Qeveria e K. 

 

MPMS, 

Qeveria e K. 

Donatorët. 

65.000 

 

 

500.000 

Granti qeveritar 

 

Në kërkim të 

donacioneve 

5.  Një autoambulancë Donator  40.000 Donator 
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6.      

 

7.    

 

 

8. 

 

 

9.        

  

 

 

 

 

Një autoveturë për nevojat e QPS                   

 

Rregullimi i autoparkut - QPS        

 

Renovimet dhe riparimet në QMF 

Likofc, Qubrel, Klladernice (pullaze, banje, 

furnizimet me uji etj.   

 

Izolimi (sigurimi ) i rezervuarit të karburantit  

për nxehje qendrore dhe të futët nën 

sipërfaqen e tokës                      

 

 

 

Gjithsejtë : 

 

Qeveria e K. 

 

Qeveria e K. 

 

 

Qeveria e K. 

 

 

 

Qeveria e K           

 

17.000   

 

3000 

 

 

6000 

 

 

 

2500 

 

 

 

 

1.991.500.0 

 

 

 

 

Granti Qeveritar 

 

Granti Qeveritar 

 

 

Granti Qeveritar 

 

 

 

Granti Qeveritar 
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 5. Drejtoria e Arsimit  

Detyrat e planifikuara 

Sipas planit strategjik të zhvillimit të  Arsimit dhe sipas  planit  vjetor  të  DKA-së, bëhet planifikimi  
për: 

 Përgatitja dhe fillimi i gjysmëvjetorit të dytë  2012/2013.  

 Zhvillimi dhe avancimi i procesit mësimor në të gjitha nivelet shkollore:(parashkollor, arsimin 
fillor, arsimin e mesëm të ulët,arsimin e mesëm të lartë dhe arsimin special). 

 Zbatimi i Ligjit  dhe Udhëzimeve Administrative të MASHT, në kontinuitet. 

 Monitorimi i procesit mësimor në shkolla përmes zyrtarëve të arsimit, inspektorëve rajonalë  
dhe  MASHT. 

 Takimet e rregullta me drejtorë  të shkollave,zyrtarë të ZRA, MASHT. 

 Takimet e rregullta me drejtorët e shkollave, organet komunale dhe MASHT. 

 Organizimi i trajnimeve sipas programeve dhe lëmive  mësimore. 

 Përgatitjet për shënimin e Ditës së Pavarësisë së Kosovës – 17 Shkurt  2013. 

 Përgatitjet për kremtimin e Ditës së shkollave. 

 Përgatitjet për shënimin e Epopesë së lavdishme të UÇK-së (5,6,7  Mars 2013). 

 Përgatitja për shënimin  e  Ditës së Mësuesit (7 Marsit), në të gjitha shkollat me programe 
kulturore. 

 Ndarja e mirënjohjeve dhe shpërblimeve për nxënës, arsimtarë, shkolla, drejtorë. 

 Përgatitja e projekteve sipas prioriteteve nga mjetet kapitale.  

 Kryerja e obligimeve komunale, furnizimi  me materiale të nevojshme për mbarëvajtje të 
procesit mësimor  (mjetet higjienike, uji, rryma, mbeturinat, riparimet e vogla). 

 Pajisja me mjete të konkretizimit dhe kabinete mësimore. 

 Sipas planit dinamik dhe kalendarit vjetor shkollor, bëhet planifikimi për: 

 Regjistrimi i nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme (kl. I dhe IX).Shënimet merren në zyrat 
për regjistrim dhe në shkolla. 

 Mbledhjet me këshillat e prindërve. 

 Monitorimi i procesit mësimor në shkolla, në kontinuitet. 

 Përgatitjet për përfundimin e procesit mësimor për klasat përfundimtare (IX dhe XIII), mbajtja 
e mësimit shtesë për maturantë. 

 Përgatitjet për  përfundimin e procesit mësimor të gjysmëvjetorit të dytë. 

 Përgatitjet dhe monitorimi i Testit Kombëtar dhe Testit të Arritshmërisë. 

 Përgatitjet për regjistrimin e nxënësve në shkolla, për vitin shkollor 2013/2014, sipas 
planifikimit të shkollave. 

 Analiza mbi shkaqet e mosvijimit të   nxënësve. 

 Objektivat për avancimin e procesit arsimor. 

 Përgatitjet për përfundimin e procesit mësimor të vitit  2012/2013. 

 Planifikimi  i trajnimeve  mësimdhënësve sipas reformës arsimore. 

 Përgatitjet për shpalljen e konkursit për pranim të punëtorëve. 

 Përcjellja e zhvillimit dhe realizimit të Projekteve Kapitale në shkolla. 

 Përgatitjet higjieno-teknike  për fillimin e vitit të ri shkollor 2013/2014. 

 Fillimi i vitit të ri shkollor 2013/2014, sipas kalendarit të MASHT. 

 Furnizimi i shkollave me dokumentacion pedagogjik dhe material harxhues. 

 Sigurimi i lëndëve djegëse për shkolla. 

 Monitorimi i procesit mësimor në shkolla. 

 Analiza e suksesit të nxënësve në gjysmëvjetorin e  parë. 

 Realizimi i planprogramit të punës 2013. 

 Analiza e shpenzimeve buxhetore për vitin 2013. 

 Hartimi i planit për buxhetin 2014. 

 Punët e tjera në vazhdim ... 
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 6. Drejtoria për Sherbime Publike 

Në bazë të statutit të komunës së Skenderajt të aprovuar  më 30 Maj 2008 , të bazuar në ligjin për 
vetëqeverisje lokale Nr. 03/L-040 , Drejtoria e Shërbimeve Publike është e organizuar në tre sektor 
siç  janë : 

 Sektori për  Shërbime Publike 

 Sektori i Inspekcionit  

 Sektori për Mbrojtje dhe Shpëtimit  
 Në bazë të statutit të komunës : Kapitulli 7 , na ngarkon me detyra dhe obligime qe kërkohen 
të  zbatohen  sipas ligjeve , andaj ne gjatë  kësaj periudhe kohore prej 1 Janar e deri më 31 Dhjetor të 
këtij viti  do të mundohemi që t’i kryejmë të gjitha detyrat me nder dhe besnikëri duke u mbështetur në 
ligje , rregullore , udhëzime e urdhëresa administrative , të cilat do t’i kryejmë sipas prioriteteve që i 
parasheh Komuna .  

 Ne si drejtori do të angazhohemi maksimalisht me këto aktivitete sipas këtyre objektivave si : 

Objektivat e Drejtorisë 

 

Aktivitetet  

 

Koha 
fillimit  

 

Koha e 
mbarim 

 

Përgjegjës Donator Partneret 

 

1. TRANSPORT  
PUBLIK 

1.1.Shpallja e konkursit 
për vija te transportit 
publik të udhëtareve  

 

 

15 Mars 

 

31 Mars 

 

DSHP-ja 

 

ska 

Inspektori i 
komunikac. 

1.2. Inspektimi i 
transportuesve publik të 
udhëtareve 

 

1 Janar 

 

31 Dhjetor 

 

Inspeksioni 

 

ska 

 

Policia 

1.3. Licensimi i Auto-Taxi  1 Janar 31 Dhjetor    

2.  INRASTRUKTURË 2.1. Renovimi dhe 
vendosja e shenjave të 
komunikacionit rrugor 

 

1 Qershor 

 

1 Shtator 

 

DSHP-ja 

 

Komuna 

 

Inspektori i 
komunikac. 

2.2. Hapja dhe 
mirëmbajtja e kanalizimit 
atmosferik 

 

1 Qershor 

 

1 Shtator 

 

DSHP-ja 

 

Komuna 

 

 

2.3. Vendosja dhe 
rregullimi i pusetave të 
kanalizimit Fekal dhe atij 
atmosferik 

 

1 Qershor 

 

1 Shtator 

 

DSHP-ja 

 

Komuna 

 

2.4. Mirëmbajtja e 
ndriçimit publik 

1 Janar 1 Dhjetor DSHP-ja Komuna  

2.5. Mirëmbajtja e sheshit 
dhe parqeve te komunës  

 

1 Janar 

 

1 Dhjetor 

 

DSHP-ja 

 

Komuna 

 

2.6. Mirëmbajtja dimërore 
e rrugëve 

1 Janar dhe 

15 Tetor 

31 Mars 

31 Dhjetor 

DSHP-ja Komuna  

2.6. Mirëmbajtja verore e 
rrugëve  

1 Prill 15 Tetor DSHP-ja Komuna Uniteti 
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3 .   UJË 3.1. Mirëmbajtja e rrjetit 
të ujësjellësit  

1 Janar 31 Dhjetor KUR Komuna 

KUR 

 

3.2. Inspektimet për 
keqpërdorimet e ujit të 
pijshëm 

 

1 Qershor 

 

1 Tetor 

Inspektori. 

KUR 

 

 

ska 

 

Policia 

3.3. Renovimet e 
ujësjellësve  rural 

1 Maj 1 Nëntor DSHP-ja MMPH 

Donator 

 

4.   MBETURINA 4.1. Hartimi i planit 
komunal për menaxhim e 
mbeturina  

 

1 Janar 

 

30 Maj 

 

DSHP-ja 

 

Komuna 

MMPH 

 

4.2. Grumbullimi i 
mbeturinave 

1 Janar 31 Dhjetor DSHP-ja 

UNITETI 

Komuna 

Uniteti 

 

4.3. Rritja  e 
mbulushmërisë me 
shërbime ( shpërndarja e  
kontenjerve ) 

 

24 Maj 

 

30 Tetor 

 

DSHP-ja 

UNITETI 

 

MMPH 

A. Norv. 

 

LetsDoIt K 

4.4. Pastrimi i ambientit  24 Maj 24 Maj DSHP-ja MMPH 

A. Nor. 

LetsDoIt K 

Shkollat 

5.  TREG 5.1. Inspektimi i artikujve 
ushqimor 

1 Janar 31 Dhjetor DSHP-ja 

Inspeksioni 

  

5.2. Inspektimi i lokaleve 
afariste për kushte 
higjienike 

 

1 Janar 

 

31 Dhjetor 

 

DSHP-ja 

Inspeksioni 

  

5.3. Inspektimi i hyrjes ne 
treg dhe prejardhjes  së 
mallrave  

 

1 Janar 

 

31 Dhjetor 

 

DHSP-ja 

Inspeksioni 

  

Policia 

5.4. Inspektimi i 
barnatoreve farmaceutike 

 

1 Janar 

 

31 Dhjetor 

DSHP-ja 

Inspeksioni 

MSH 

  

5.5. Inspektimet e 
tregjeve 

1 Janar 31 Dhjetor DSHP-ja 

Inspeksioni 

  

6.  SIGURI 6.1. Hartimin e Planit për 
Vlerësimin  e Rrezikut 

 

1 Janar 

 

31 Mars 

 

DSHP-ja 

  

AME 
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nga FN dhe FT  SMSH 

6.2. Ngritja e Komitetit 
për Mbrojtje dhe Shpëtim  

 

1 Janar 

 

31 Janar 

Kryetari 

Drejtori 

  

AME 

6.3. Pregaditja e planit 
për reagim emergjent 

1 Janar 31 Janar SMSH-ja 

SHZSH-ja 

  

6.4. Inspektimet si masë 
parandaluese e 
rrezikshmërisë  

 

1 Janar 

 

31 Dhjetor 

DSHP-ja 

SMSH-ja 

In. P.Z.F.T. 

  

6.5. Intervenimet 
eventuale ne fatkeqësi të 
ndryshme  

 

1 Janar 

 

31 Dhjetor 

DSHP-ja 

SMSH-ja 

SHZSH-ja 

  

6.6. Inspektimet e 
nevojshme për kushtet 
mbrojtëse kundër zjarri 
dhe emergjencë  

 

1 Janar 

 

31 Dhjetor 

DSHP-ja 

SMSH-ja 

In. P.Z. 
F.T. 

  

6.7 . Trajnimi i stafit aktiv 
dhe vullnetar të 
zjarrfikësve si dhe stafit  
tjetër  për emergjenca 

 

 

1 Janar 

 

 

31 Dhjetor 

 

DSHP-ja 

AME-ja 

 

Komuna 

AME-ja 

 

 

AME-ja 

7. SHERBIME 
TEKNIKE 

7.1. Mirëmbajtja dhe 
pastrimi i objekteve 
Komunale 

 

1 Janar 

 

31 Dhjetor 

 

DSHP-ja 

 

Komuna 

 

7.2 Sigurimi i objekteve 
Komunale 

1 Janar 31 Dhjetor DSHP-ja Komuna  

7.3 Kontrolli mbi Tregjet ( 
Gjelbër , Kafshëve dhe 
atij të veturave )  

 

1 Janar 

 

31 Dhjetor 

 

 

DSHP-ja 

  

7.4 Kontrolli mbi 
Parkingjet  

1 Janar 31 Dhjetor DSHP-ja   

7.5 Kontrolli mbi 
Ndërmarrjet Publike 

1 Janar 31 Dhjetor DSHP-ja   

 Ne si drejtori do te kemi edhe detyra dhe aktivitete të tjera , të cilat do të rrjedhin edhe nga 
kërkesat e qytetarëve , si dhe nga takimet qe do t`i zhvillojmë në kuadër të drejtorisë sonë me akter të 
tjerë , ku ne do të mundohemi që t`i shqyrtojmë të gjitha dhe t`i zgjedhim ato , mirëpo si prioritet do 
t`iu japim këtyre të cilat i kemi paraqitur më lartë , ne do të krijojmë edhe bashkëpunime ndër 
komunale e sidomos me komunat fqinje me theks të veçante në sektorin e Mbrojtje dhe Shpëtim si 
dhe Inspeksion  ku edhe do të kemi bashkëpunim të ndërsjellët siç kemi pasur edhe vitet e ka 
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7. Drejtoria për  Administratë           

Me këtë plan paraqesim objektivin e Drejtorisë së Administratës për ngritjen e kapaciteteve të 
administratës dhe modernizimin e infrastrukturës së saj me qëllim të ofrimit të shërbimeve efikase, të 
shpejta dhe cilësore për qytetarët. 

Do të angazhohemi që të sigurojmë vazhdimësi në realizimin e proceseve ekzistuese si dhe 
avancimin e tyre duke integruar sa më shumë shërbime në mënyrë elektronike. 

Instalimi i programit për plotësimin e fletëkërkesave në mënyrë automatike ku do të sigurohet 
integrimi me të dhënat e gjendjes civile. 

Do punojmë në ngritjen e kapaciteteve në mënyrë që të avancojmë edhe sistemin e pagesave ku do 
të kemi fletëinkasime elektronike me printer termal për shërbimet e ofruara komunale. 

Ne do të vazhdojmë bashkëpunimin tonë me MAPL-në, ministritë e linjës, OSBE-në, USAID-
in dhe institucionet tjera vendore dhe ndërkombëtare për të arritur standardizimin dhe funksionalizimin 
e shërbimeve si dhe realizimin e projekteve tona në fusha të ndryshme në mënyrë që të jemi në hap 
me vendet me shërbime të avancuara. Duke pasur parasysh që për shkak të pamundësisë së 
realizimit të këtyre projekteve me mjete vetanake komunale ne do të punojmë që për jetësimin sa më 
të shpejtë në praktikë të këtyre projekteve ta kemi ndihmën dhe mbështetjen e institucioneve të 
lartpërmendura. 

Zyra për Akte Normative    

Në planin vjetor të punës së kësaj zyre për vitin 2013 janë : Ndryshimi dhe plotësimi i Statutit 
të Komunës si dhe plotësimi, ndryshimi dhe harmonizimi i nëntë ( 9 ) rregulloreve komunale me 
legjislacionin në fuqi të Republikës së Kosovës. 

Angazhim në pasurimin dhe furnizimin e bibliotekës ligjore e cila funksionon në kuadër të 
zyrës ligjore me tituj të ri të librave të ndryshëm, si literature juridike por edhe të fushave  tjera të cilat 
do të jenë në shërbim si të nëpunësve e shërbyesve civil të punësuar në organet e administrates 
komunale për ngritjen dhe zgjerimin  e njohurive të tyre profesionale poashtu edhe për qytetarët e 
interesuar të komunës sonë. 

Njësia për të Drejtat e Njeriut    

 Koordinimi dhe mbikëqyrja  e aktiviteteve, planeve dhe politikave që ndërlidhen me barazinë 
gjinore në kuadër të fushëveprimtarisë së organeve komunale. 

Vizita në institucionet shkollore dhe parashkollore me qëllim të mbledhjes së të dhënave për 
problemet me të cilat ballafaqohen fëmijët dhe nxënësit gjatë vijimit në këto institucione, hulumtimi i 
shkaqeve të braktisjes së shkollimit nga nxënësit. 

Organizimi i tryezave dhe fushatave për vetëdijësimin e qytetarëve të moshave dhe gjinive të 
ndryshme për parandalimin dhe eleminimin e dukurive negative siç janë : dhuna në familje, 
konsumimi i substancave narkotike, alkooli etj. 

Promovimi i të drejtave për personat me aftësi të kufizuara, barazinë gjinore, të drejtat e 
komuniteteve dhe integrimi në shoqëri përmes aktiviteteve të ndryshme kulturore, arsimore, punësimit 
etj.Bashkëpunimi me Njësinë për të drejtat e njeriut në MAPL, institucionet dhe organizatat e 
ndryshme qeveritare dhe joqeveritare për ngritjen e vetëdijësimit dhe integrimin në shoqëri të 
personave me aftësi të kufizuara , respektimin e barazisë gjinore  dhe për të drejtat e njeriut në 
përgjithësi. 

Zbatimi i planit kombëtar të veprimit për persona me aftësi të kufizuara dhe strategjisë së 
Republikësë Kosovës 2009 – 2015 për integrimin e komuniteteve. 

  

Zyra për Integrime Evropiane   
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Bashkëpunimi me MAPL dhe MIE me qëllim të sigurimit të pajtueshmërisë së kornizës 
rregullative dhe të harmonizimit të prioriteteve dhe politikave të komunës me strategjinë nacionale 
dhe standardet e BE-së.Bashkëpunimi, ofrimi i ndihmës dhe këshillave për organet komunale gjatë 
hartimit të dokumenteve dhe akteve strategjike të komunës me qëllim të reflektimit të prioriteteve dhe 
obligimeve që dalin nga dokumentet e ndryshme për integrimin evropian. 

Koordinimi dhe mbikëqyrja e punëve të organeve të administratës komunale në respektimin 
dhe implementimin e detyrave dhe obligimeve në fushën e integrimeve evropiane si dhe raportimi në 
ministritë e linjës për pëmbushjen e këtyre obligimeve. 

Angazhim në zbatimin e obligimeve dhe promovimin e vlerave dhe standardeve evropiane 
gjatë procesit të punës së organeve komunale, informimin e shoqërisë civile, komunitetin e biznesit 
me këto vlera dhe standarde. 

Teknologjia informative    

Ngritja e kapaciteteve në adaptimin e programeve të reja elektronike, implementimin, funksionalizimin 
dhe mbikëqyrjen e tyre ; 

 Vënja në funksion të plotë të aplikacionit të e- Pasurisë; 

 Paisja me licencë për Softuerin e komunës; 

 Avancimi i e-Qeverisjes në Komunë; 

 Instalimi i telefonave me VoIP në organet e Komunës; 

 Aplikimi i fletëkërkesave elektronike në Zyrat e Vendit; 

 Regjistrimin e kërkesave të Gjendjes Civile përmes Intranetit në Zyrat e Vendit. 
 

8. Drejtoria për  Bujqësi Pylltari dhe zhvillim Rural           

 SYNIMET STRATEGJIKE  

-         Shtimi i prodhimtarisë bujqësore dhe përmirësimi i cilësisë së prodhimeve 

-         Përmirësimi i infrastrukturës rurale 

-         Mbrojtja e mjedisit 

-       Perkrahja e frermerev per te aplikuar ne grandet dhe subvencionet ne MBPZHR 

-         Përkrahja e fermerëve përmes shërbimeve profesionale këshillimore 

-         Rregullimi dhe konsolidimi i tokave bujqësore 

-         Hartimin e planeve për zhvillimin e të gjitha degëve të bujqësisë 

-         Hartimin e programeve për industrinë përpunuese të produkteve bujqësore, 

-         Kjo drejtori do të kujdeset për ruajtën e tokave bujqësore nga degradimet fizike dhe kimike, 

-          Mbikëqyrë zhvillimin e bujqësisë dhe prodhimin e ushqimit në komunë. 

-         Harton plane dhe bën analiza duke përfshirë edhe  përpilimin  të rregulloreve dhe zbatimin e ligjeve. 

-         Mbikëqyrë zbatimin e rregullave përkatëse të bujqësisë dhe shërbimeve mbi të dhënat bujqësore. 

-         Hartimin e planit të zhvillimit të hortikulturës, 

-         Edhe në lëmin e Pylltarisë bënë mbikëqyrjen e resurseve pyjore, planifikon shfrytëzimin e masës 

            drunore në sektorin individual, njëherit bënë bashkëveprimin me organizatën pyjore.  

Po ju paraqesim në disa pika aktivitetet e parapara të Drejtorisë për 12 muajt: 

JANAR :  

 Monitorimi i mbjelljeve vjeshtore 

 Organizimi i seminarit për mbrojtjen e pemëve - mollëve 

 Takim – “Heifer International” ,IADK 

 Monitorimi i dhe përcjellja e projektit te lopëve qumështore ne fshatart Kopiliq dhe 
Tushil  

 Eliminimi I qenve endacak 

 Përcjellja e punëve tjera të drejtorisë - përpunimi i kërkesave 2013. 
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 Marrja e çmimeve për prodhime bujqësore të fermerëve në tregjet e gjelbërua  të qytetit dhe 
përpunimi i të dhënave statistikore      

 Do te vazhdojmë me digjitalizimin e parcelave te fermerët per subvencionimin e grurit 

 Implementimin e projektit te shërbimeve këshillimore për fermer 
SHKURT : 

 Këshillim – demonstrim i krasitjes së pemëve te fermerët që posedojnë plantazh të pemëve, 
si dhe këshillime me fermerët për mbrojtjen e bimëve dhe dëmtuesve si dhe sugjerimi i 
fermerëve për përdorimin e preparateve kimike. 

 Pjesëmarrje në simpoziume dhe këshillime, 

 Dhënia e informacioneve rreth subvencionimit për dele e dhi nga ana e MBPZHR 

 Do të regjistrohen pronarët e pyjeve private për pyllëzim dhe do të hartohet një projekt ideor 
për pyllëzim edhe në këtë sektorë, në qoftë se sigurohen mjetet nga se interesimi është 
shumë i madh.  

 Implementimin e projektit te shërbimeve këshillimore për fermer 
MARS : 

 Vizitat në fermat e lopëve qumështore /problematika e pikave grumbulluese/. 

  Përpilimi i planit dhe përgatitja e listave për mbjelljet pranverore (sipas fshatrave dhe  
kulturave). 

 Këshillim - vizitë të fermerët që posedojnë Pemishta (sugjerimi i mënyrës së krasitjes dhe 
mbrojtjes). 

 Dhënia e informacioneve rreth subvencionimit për mbështetjen e fermerëve që merren me 
mbarështimin e lopëve qumështore dhe mëshqerrave për reproduksion nga ana e MBPZHR 

 Takim me Drejtorinë e Gjeodezisë për statistikat e tokave bujqësore sipas fshatrave. 

 Pranimi i aplikacioneve nga fermerët për grande dhe subvencione nga MBPZHR 

 Formimi i komisionit profesional të bletarëve dhe konstatimi i gjendjes shëndetësore të 
bletarisë në territorin e Komunës. 

 Implementimin e projektit te shërbimeve këshillimore për fermer 
PRILL :  

  Monitorimi i mbjelljeve pranverore. 

 Dalje në teren për hulumtim të fermerëve për investime në projektin e prodhimtarisë së 
pemëve dhe perimeve në bashkëpunim me OJQ-të, 

 Monitorimi i sipërfaqeve të pronave shoqërore – mundësia e shfrytëzimit të tokave nga 
fermerët. 

 Vaksinimi I qenve shtëpiak kundër sëmundjes se tërbimit 

 Verifikimi I fermave te deleve dhe dhive ne bashkëpunim me MBPZHR 

 Implementimin e projektit te shërbimeve këshillimore për ferme 
MAJ: 

 Dalje në teren dhe përcjellja e gjendjes së mbjelljeve vjeshtore 

 Monitorimi i mbjelljeve pranverore. 

 Vizitë te fermerët – kultivuesit e pemëve ne  i KK Skenderaj  IADK , INTERCOPERATON dhe 

 Heifer  

 International” 

 Verifikimi fermave te lopëve qumështore dhe mështjerrave ne bashkëpunim me MBPZHR  

 Verifikimi I fermave te deleve dhe dhive ne bashkëpunim me MBPZHR 
- Implementimin e projektit te shërbimeve këshillimore për fermer 

QERSHOR :  

 Përcjellja e gjendjes së mbjelljeve pranverore. 

 Përgatitjet dhe plani për fushatën e korrjeve - shirjeve 

 Regjistrimi i autokombajnave dhe njoftimi për subvencion të naftës nga MBPZHR. 

 Formimi i komisionit për kontrollimin e autokombajnave. 

 Monitorimi i gjendjes teknike te autokombajnave. 

 Organizimi I panairit te dredhëzës 

 Monitorimi i mullinjve të Komunës lidhur me përgatitjet për grumbullimin e sasisë së grurit nga 

 fermerët. 
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 Implemntimin e projketit te sherbimeve keshillimore per fermer 
KORRIK :  

 -         Monitorimi i mbjelljeve pranverore –-        -          

 Takim pune me shoqatën e Blegtorëve /problematika e zhvillimit të Blegtorisë/, 

 Përgatitja dhe organizimi I fushatës se korrje shirjes 

 Monitorimi  i fermerëve që kanë përfituar nga projekte  nga IADK dhe heifer internacional dhe 

nga 

 MBPZHR 

 Implemntimin e projketit te sherbimeve keshillimore per fermer 

GUSHT :   

 Monitorimi – përcjellja e korrjeve, kontrollimi i grumbullimit të grurit. 

 Vizitë –  siloseve dhe mullisëve të cilat bëjnë grumbullimin e drithërave. 

 Përcjellja e punëve – kontrollimi i autokombajnave gjatë korrjeve, 

 Takim me MBPZHR - Prishtinë 

 Takim me fermerët për çështjen e grumbullimit të qumështit – vizitë në punëtoritë 

grumbulluese, 

 Përcjellja e punëve tjera të drejtorisë  

 Implemntimin e projketit te sherbimeve keshillimore per fermer 

SHTATOR : 

 Përpilimi i analizës mbi përfundimin e korrje – shirjeve. 

 Përpilimi i planit dhe përgatitja e listave për mbjellje vjeshtore 

 Eliminimi I qenve endacak 

 Pranimi i apliakcioneve per pemtari nga fermeret  

 Implemntimin e projketit te sherbimeve keshillimore per fermer 

TETOR:  

 Takim me fermerët mbi realizimin e mbjelljeve vjeshtore . 

 Këshillim me fermerët rreth mënyrës së të ushqyerit të shpezëtaris si dhe metodat 

bashkëkohore të prodhimit të koncentratit, sigurimin e lëndës së parë për koncentrat  ( misër, 

sojë, etj) 

 Koordinimi dhe bashkëpunimi me OJQ – të për projekte të ndryshme 

 Organizimi i Panairit  te Bletarisë 

 Pranimi i aplikacioneve per pemtari nga fermeret 

 Implemntimin e projketit te sherbimeve keshillimore per fermer  

NËNTOR:  

 Përgatitjet për shpalljen e Fermerit të Vitit 2013 -   

 Organizimi dhe mbajtja e Fermerit të Vitit 2013 –  

 Monitorimi i punëve në pyllëzimin e sipërfaqeve pyjore në pronat shoqërore dhe  private. 

 Implemntimin e projketit te sherbimeve keshillimore per fermer 

 DHJETOR :  

 Takim me përfaqësuesit e MBPZHR për të arriturat gjatë vitit 2013 - shpallja e rekordmenëve. 

 Analiza mbi të arriturat e vitit 2013 në Bujqësi. 

 Përpilimi i programeve për zhvillimin e bujqësisë për vitin 2014 

 Takim me bashkatdhetarët rreth mundësisë së investimeve në lëmin e bujqësisë. 

 Buletini i statistikës për bujqësi. 

 Raport mbi punët e realizuara gjatë vitit 2013  

 Të gjitha këto aktivitete do të përcillen dhe menaxhohen nga stafi i drejtorisë. 

 Po ashtu për çdo muaj bëhet marrja e çmimeve për produkte të perimeve, pemëve dhe 

bulmetit në tregjet e komunës dhe bëhet përpilimi dhe krahasimi i të dhënave, dhe 

shpërndarja e tyre te fermerët 

 Një herit çdo muaj bëhet edhe përgatitja e raportit të punës.  
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 Si dhe merret edhe me ndonjë aktivitetet tjetër apo kërkesë të palëve e cila nuk është 

paraparë në këtë program. 

 

Sektori i Pylltarisë 

 

Nr  Qëllimi  Aktiviteti Stafi përgjegjës Afati 

1 Ruajtja  dhe mbrojtja e pyjeve 

dhe tokave pyjore  

 Kontrollimi i terreneve ekonomiko-pyjore  

dhe tokave pronë e pylltarisë, intervenimi 

ne ato vende nëse ka uzurpime te tokave 

pyjore te pylltarisë  me qellim mbrojtjen 

dhe ruajtjen e tyre  

Shefi , tekniku dhe 

pylltarët  

Punë permanente për 

gjatë gjithë vitit 

2 Dërgimi i fletëparaqitjeve ne 

Gjykatë  

Përgatitja e fletëparaqitjeve  dhe dërgimi 

i tyre ne gjykatën për kundërvajtje   

Shefi i sektorit  Punë permanente 

gjatë gjithë vitit 

3 Pastrimi i terreneve 

ekonomiko - pyjore 

 

Pastrimi i pyjeve dhe i pishave  Stafi i sektorit te 

pylltarisë  

 

 

 

Mars - Prill 

 

 

4 Konfiskimi i druve  pa çekiç 

dhe pa 

 fletëpërcjellje . 

Ne bashkëpunim me policin do te 

konfiskohen drutë pa dokumente zyrtare 

te lëshuara nga organi kompetent 

komunal , si dhe matja e tyre nga ana e 

teknikut te pylltarisë   

Shefi sektorit , policia  

dhe tekniku i pylltarisë 

Gjatë gjithë  vitit 

3 Sigurimi i një vendi për depo 

dhe ndërtimi  i depos  

Ndërtimi i një depoje për drutë  e 

konfiskuara  

Shefi i sektorit , drejtori  

dhe tekniku i pylltarisë  

 Prill 

4 Kërkesa për kompensimin e 

demit  

Përmbarimi i lendeve ne gjykatë dhe 

përfaqësimi i lendeve ne gjykatë  

Shefi i sektorit   

Punë permanente 

gjatë gjithë vitit 

5     

 

 

6 Pranimi i kërkesave për pyjet 

private  

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave për 

pyjet private  

Shefi  dhe tekniku i 

pylltarisë  

Shkurt – Mars  
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7 Bashkëpunimi me organet e 

komunës , më inspektoret 

dhe me Policin   

Bashkëpunimi  me zjarrfikësit , policinë , 

inspektoret etj  

Shefi i sektorit te 

pylltarisë, dhe organet e 

komunës   

Punë permanente 

 

 

8 

Ruajtja e pyjeve nga zjarret  

 

Bashkëpunimi me zjarrfikësit  me qellim 

te shuarjes se zjarreve , nëse ato ndodhin. 

Shefi i pylltarisë , 

pylltarët . zjarrfikësit  

 

Qershor – Tetor  

 

 

9 Kontrollimi i pishave dhe te 

gjitha terreneve   

Dalja ne ndihmë pylltarëve  Shefi i sektorit te 

pylltarisë  

Punë permanente  

 

10 Kontrollimi i ditarëve te 

punës  

Kontrollimi i ditarëve te punës  te gjithë 

pylltarëve  

Shefi i sektorit  Gjatë gjithë vitit  

 

     

11 Bashkëpunimi me Agjensionin 

e pyjeve në Mitrovicë 

Përgatitja e raporteve mujore dhe 

dërgimi i te njëjtave ne AP-së Mitrovicë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Shefi i sektorit  Gjatë gjithë vitit  

12  Regjistrimi i te gjitha 

terreneve ekonomiko pyjore 

për vitin 2013 

Formimi i komisioneve , dalja ne teren 

dhe regjistrimi i dëmeve pyjore 

Shefi , tekniku dhe te 

gjithë pylltarët  

Tetor – Nëntor  

13 Pyllëzimi  Pyllëzimi i sipërfaqeve te reja   Shefi dhe tekniku i 

pylltarisë  

Nëntor  

 

9.Drejtoria për  Kulturë, Rini dhe Sport           

PLANI GLOBAL I PUNËS I DREJTORISË PËR KULTURË RINI DHE SPORT PËR VITIN 2013 

Nr Përmbajtja e aktivitetit Sektori Afati 

1. 17 Shkurt- Dita e pavarësisë së Kosoves. 

Aktivitete kulturore,sportive dhe rinore. 

K.R.S Shkurt 

2. 28 Shkurt – Beteja e Likoshanit dhe 

Qirezit. Akademi dhe aktivitete tjera. 

Kulturë Shkurt 

3. Java kulturo-sportive “Jetojmë me 

lavdinë tuaj” 

K.R.S 1-7 Mars 

4. Turniri memorial “Ilir Lushtaku” ne 

futboll te vogel dhe ping-pong 

Sport 26 Mars 
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5. 28 Mars- Dita e përkujtimit të të rënëve 

dëshmor dhe martir 

K.R.S 26,27 dhe 28 Mars 

6. Turniri memorial në futboll të vogël “Ilaz 

Kodra” 

Sport Prill 

7. Aktivitet me maturantët Rini Maj 

8. 18 Qershor- Dita e çlirimit të Skenderajt.  

Iniciativa kulturore “ Prof. Ajet Beqiri”. 

Aktivitete kulturore sportive e rinore si 

dhe Manifestim Qendror. 

K.R.S Qershor 

9. Pritja për bashkatdhetarë K.R.S Gusht 

10. Muaji rinor          K.R.S   Shtator 

11. Aktivitetet tjera rinore dhe aktivitete 

shoqërore dhe shenimin e datave 

ndërkombëtare.  

Rini Gjatë gjithë vitit 

12. Mbështetja e qendres rinore publike Rini Gjatë gjithë vitit 

13. Kampi rinor Rini Gusht 

14 28 Nëntor- Dita e flamurit dhe mbajtja e 

Festivalit Folklorik “Rapsodia Shqiptare” 

K.R.S 26,27 dhe 28 Nëntor 

15. Mbështetja financiare për SHKA 

“Drenica”. ( Mbarëvajtja e aktiviteteve 

kulturore.)  

Kulturë Mars – Qershor 

16. Akitivitetet Kulturore (Muzeu, Arkivi dhe 

Teatri). 

Kulturë Gjatë vitit 

17. Ndarja e mirënjohjeve dhe shpërblimeve 

për rezultatet e arritura në kulturë, rini 

dhe sport 

K.R.S Dhjetor 

18. Aktivitete tjera kulturore : Promovime 

librash, ekspozita, etj. 

Kulturë 

Biblioteka 

Gjatë tërë vitit 

19. Pritja e Vitit të Ri Rini Dhjetor 

20. Organizimi i debateve dhe tryezave të 

ndryshme me të rinjët 

Rini Gjatë gjithë vitit 

21. Mbështetja e klubeve sportive Sport Gjatë gjithë vitit 
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Vërejtje :  

 Nga ky plan global i punës secili sektor i ka planet e veta të detalizuara. 

 Për shkak të natyrës së punës së DKRS-së gati për çdo vit realizohën edhe aktivitete të paparapara 

në planin e punës. 

 

 

 


